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أعـــرب املــتــحــدثــون فــي نـــدوة «كــارثــة 
تــســرب االخــتــبــارات والــغــش الجماعي 
عبر وســائــل الــتــواصــل» والــتــي أقيمت 
أمس األول، بمقر جمعية أعضاء هيئة 
الــــتــــدريــــس فــــي جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، عــن 
استيائهم الشديد من تسرب اختبارات 
املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة بــالــفــتــرة األخـــيـــرة، 
مـــؤكـــديـــن أن الـــتـــقـــاعـــس عــــن مــواجــهــة 
الــتــســرب واســتــمــراره بـــاألعـــوام املقبلة 
ثمنها  تدفع  وخيمة  لعواقب  ســيــؤدي 

الكويت.
وقـــــــال مــــؤســــس الـــحـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
واملـــزورة  الوهمية  الــشــهــادات  ملكافحة 
كارثة  لكلمة  اختيارنا  إن  الــبــحــر:  بــدر 
عــــلــــى تـــــســـــرب االخــــــتــــــبــــــارات والــــغــــش 
الجماعي لم يأت بالصدفة، حيث إنها 
كارثة حقيقية كونها متعلقة بالتعليم 
الذي يعتبر ركيزة ألي نهضة أو تنمية.

وأضاف: استمرار تسرب االختبارات 
البالد  الدراسية في  املراحل  في بعض 
ســـيـــوصـــلـــنـــا إلــــــى الـــــهـــــاويـــــة، ويــســبــب 
مشاكل كثيرة بالسنوات املقبلة، وذلك 
مــــا جـــعـــل الـــقـــضـــيـــة تـــحـــظـــى بــاهــتــمــام 
انطلقت  والــتــي  الحملة،  فــي  قبلنا  مــن 
الـــعـــام املـــاضـــي بــمــشــاركــة أكــاديــمــيــني 

ومتخصصني وأعضاء هيئة تدريس.
وكــــشــــف الــــبــــحــــر عـــــن رصـــــــد الــحــمــلــة 
أشخاصًا في مؤسسات مختلفة بالبالد 
يـــحـــمـــلـــون شـــــهـــــادات وهـــمـــيـــة ومـــــــــزورة، 
على كشفها  بكل جهدنا  عملنا  مضيفا: 
ومــواجــهــتــهــا، وابــلــغــنــا الـــــوزراء املعنيني 
عنهم، وأنذرناهم للتصدي لهم، ورفعنا 
قــضــايــا ملــحــاســبــتــهــم وكــــل ذلــــك مـــن أجــل 

مصلحة الكويت.
ولــفــت الـــى أن الــحــمــلــة تــســعــى إلـــى أن 
تـــتـــحـــول إلـــــى جــمــعــيــة بـــالـــفـــتـــرة املــقــبــلــة، 

تحت مسمى «الجمعية الكويتية لجودة 
التعليم  يــمــس  مــا  كــل  ملــحــاربــة  التعليم» 
أو  راهنة  من ظواهر ومشاكل وسلبيات 
وزارة  إلــى  وقــد قدمت طلبنا  مستقبلية، 
الشؤون من أجل إشهار الجمعية مؤخرًا.

آثار سلبية
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــعـــمـــيـــد املـــســـاعـــد 
لــــلــــشــــؤون الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
بجامعة الكويت د.علي بومجداد: تسرب 
االخــــتــــبــــارات والــــغــــش الـــجـــمـــاعـــي خـــالل 
الوقت الراهن ال يقتصر تأثيره وسلبياته 
على الكويت مستقبًال، بل له تأثير أيضا 
بالنسبة  املجتهدين  الطالب  على  حاليًا 

ملقاعد القبول بالجامعة والبعثات.
 وذكــر ان الطلبة املجتهدين يدرسون 
ويـــجـــتـــهـــدون لـــيـــحـــصـــدوا نـــســـبـــا عــالــيــة 
يدخلون بها للجامعة أو يحصلون بها 
عــلــى بــعــثــة وفــــي الــنــهــايــة يـــأتـــي آخــــرون 
بنفس درجــاتــهــم عــن طريق الغش وهــذا 

أمر مرفوض وفيه ظلم كبير.
وأضاف: كنا نسمع عن انتشار الغش 

قــــي مــــــــدارس وجــــامــــعــــات فــــي الـــســـنـــوات 
األخيرة، كحل املدرس أو األستاذ لنصف 
أو ضمان  الطلبة  االختبار تسهيًال على 
نجاحهم، أو السماح لهم بتبادل األوراق 
في منتصف االختبار ليساعدوا بعضهم، 
واليوم أصبحنا نرى الغش أمام أعيننا، 
عبر مواقع وقروبات يتجاوز متابعوها 

اآلالف من الطالب والطالبات.

{قروبات} للتسريب
وتـــــابـــــع بـــــومـــــجـــــداد: وجـــــــدت قـــروبـــا 
مسمى بـ «تسريب اختبارات» يضم 10 

بتسريب  يــقــوم صاحبه  آالف شــخــص، 
االختبارات الخاصة باملرحلة الثانوية 
لـــهـــم، وقــــد قــــام صــاحــبــه بــنــشــر الــكــثــيــر 
مــن االخــتــبــارات بــاأليــام املــاضــيــة وهي 
محلولة قبل دخول الطالب والطالبات 

قاعات االختبار بأوقات مختلفة.
ولــفــت الــى أن أعــضــاء الــقــروب كانوا 
يـــتـــحـــدثـــون مــــع صـــاحـــبـــه، ويــــحــــددون 
التي يريدونها، ويطالبون  االختبارات 
مــنــه عــرضــهــا قــبــل وقــــت كــــاف لــهــم من 
بعبارات  مــدحــه  عبر  للقاعة،  دخــولــهــم 
مختلفة مثل «تكفى وكفو وشد حيلك» 

وغيره الكثير.

الحلول املتاحة
ودعـــا بــومــجــداد الـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
صـــــارمـــــة ملــــنــــع إدخــــــــــال وســـــائـــــل الـــغـــش 
لـــالخـــتـــبـــارات، كــالــســمــاعــات واملــســجــالت 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، مــــع تــطــبــيــق اخــتــبــار 
الـــقـــدرات عــلــى جــمــيــع خــريــجــي الــثــانــويــة 
ســــــواء املـــقـــبـــولـــون فــــي جـــامـــعـــة الــكــويــت 
أو الــبــعــثــات مـــن أجــــل إثـــبـــات مــســتــواهــم 
الـــحـــقـــيـــقـــي، مـــشـــيـــرا الــــــى أن اخــــتــــبــــارات 
الـــــقـــــدرات الـــتـــي طــبــقــتــهــا بـــعـــض كــلــيــات 
الــجــامــعــة كــشــفــت مــصــائــب، حــيــث هــنــاك 
الــثــانــويــة وال  فــي  بــمــواد  طلبة متفوقون 

يستطيعون حل أبسط األسئلة بها.
وزارة  قـــــيـــــام  ضــــــــــــرورة  عــــلــــى  وأكــــــــــد 
التأكد  االختبار في حال  بإعادة  التربية 
مـــن تــســربــه قــبــل دخـــــول الــطــلــبــة قــاعــات 
االختبار، موضحا أن دول اخرى تم بها 
وذلــك  اخــتــبــارات بسبب تسربها،  إعـــادة 
األمـــــر طــبــيــعــي مـــن أجــــل جـــــودة وســالمــة 

التعليم.
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أكاديميون في ندوة بالجامعة:

ب االختبارات.. وال عزاء للتعليم! «قروبات» تسرِّ
مشاري الخلف

البحر: الغش الجماعي كارثة 
ستدفع ثمنها الكويت

بومجداد: طلبة يرون 
اختباراتهم محلولة
قبل دخول القاعة!

البحر والعثمان وابومجداد  خالل الندوة                           تصوير عبدالصمد مصطفى ●

عمرة
رمضانية

أعلن رئيس اللجنة الطالبية في االتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحدة األميركية بدر الحجرف عن فتح باب التسجيل للعمرة 
أن  الــجــاري، موضحًا  إلــى 14 يونيو  التي ستقام من 12  الرمضانية، 

التسجيل عن طريق موقع االتحاد اإللكتروني.

مخالفات «الصيفي» تتواصل 

أصــــــــدر مــــديــــر عــــــام الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
د.احــمــد  والــتــدريــب  التطبيقي  للتعليم 
1371، يتضمن  قـــرارا حــمــل رقــم  االثـــري 
ـــــغـــــاء مـــعـــهـــد الــــســــيــــاحــــة والـــتـــجـــمـــيـــل  إل
واألزيــــــــاء وإيــــقــــاف الـــقـــبـــول فــــي املــعــهــد 
ابــــتــــداء مــــن الــــعــــام املـــقـــبـــل، جـــــاء تــنــفــيــذ 
إدارة  مجلس  توصية  على  بــنــاء  الــقــرار 
الـــهـــيـــئـــة مـــنـــذ 5 شــــهــــور، الــــــذي أوصــــى 

باإلغالق.
التدريب  هيئة  أعضاء  من  عدد  وقــال 

في املعهد لـ � ان مصيرنا مجهول، 
ســنــنــتــقــل،  مـــعـــهـــد  أي  إلـــــى  نــــعــــرف  وال 
العلمية في  األقسام  أن بعض  مؤكدين 
املــعــاهــد لــيــســت بــحــاجــة إلــــى أســـاتـــذة، 
ألن لــديــهــم فــائــضــا ومــســألــة تــحــويــلــهــم 
إلى معاهد أخرى تتطلب إعالنا حسب 

ات.    أو استثناء العلمي  القسم  حاجة 
مــــخــــالــــفــــات الـــصـــيـــفـــي عــــلــــى صــعــيــد 
آخـــر تــقــدم عـــدد مــن األســـاتـــذة فــي كلية 
الـــــــدراســـــــات الــــتــــجــــاريــــة بــــشــــكــــوى إلــــى 
مــســاعــد الــعــمــيــد لـــلـــشـــؤون األكــاديــمــيــة 
بــشــأن الــجــدول الــصــيــفــي ألحــد األقــســام 

العلمية.

وذكــــــر الــــشــــاكــــي، تــســتــمــر مــخــالــفــات 
املعني  القسم  لرئيس  تــجــاوزات  وشــبــه 
بـــالئـــحـــة األقـــــســـــام الـــعـــلـــمـــيـــة بـــالـــتـــعـــدي 
عــلــى صــالحــيــات واخــتــصــاصــات لجنة 
ـــــجـــــدول الــــــدراســــــي مـــــن خــــــالل قـــيـــامـــه  ال
بـــــــإعـــــــداد الـــــــجـــــــدول الــــصــــيــــفــــي لـــلـــقـــســـم 
بمفرده، وذلك بمخالفة لالئحة األقسام 

الصيفي. والئحة  العلمية 
وطــالــبــت الــشــكــوى بـــضـــرورة إعــادتــه 
إلــــى لــجــنــة الــــجــــدول لـــتـــوزيـــع املـــقـــررات 
أساتذة  على  امليداني  ومقرر  الدراسية 
الئحة  ومعايير  ضــوابــط  حسب  القسم 

الجميع. بني  العدالة  لتحقيق  الصيفي 

إغالق معهد السياحة واألزياء
في «التطبيقي»

وليد العبداهللا

حافظ الشمري

آراء وتعقيبات
كـــان مــعــظــم الــحــاضــريــن فــي الـــنـــدوة، أعــضــاء هــيــئــة تــدريــس مــن كليات 
املتحدثون  أنهى  أن  الكثير منهم بعد  الكويت، وعقب  مختلفة في جامعة 
بالندوة كالمهم، منهم من تطرق لتالعب بعض الطلبة في أخذ «املرضيات»، 

وآخر عن حالة غش لطالب بالجامعة وحكم محكمة التمييز فيه.

كلية التمريض اجتمعت 
مع شركة نفط الكويت

اجـــتـــمـــع عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــتــمــريــض 
باإلنابة د. نبيل كمال مع وفد شركة 
ـــكـــويـــت وذلــــــك الســـتـــعـــراض  نـــفـــط ال
ـــتـــعـــاون بـــني الـــجـــانـــبـــني فــي  أوجـــــه ال

بينهما. املبرمة  االتفاقية  إطار 
وضـــم وفـــد شــركــة نــفــط الــكــويــت 
رئـــــيـــــس فـــــريـــــق عـــــمـــــل الــــتــــوظــــيــــف 
عـــــادل األنــــصــــاري، ورئـــيـــس آمـــري 
الــشــؤون اإلداريـــــة أنــفــال الــشــعــالن، 
التمريضية  الخدمات  قسم  ورئيس 
ملــــســــتــــشــــفــــى األحــــــــمــــــــدي حـــلـــيـــمـــة 
املمرضني  آمـــري  الــكــنــدري، وكــبــيــر 
بــمــســتــشــفــى األحــــمــــدي لــيــلــى عــلــي 

غلوم.
ـــتـــمـــريـــض كــــل مــن  ومــــــن كـــلـــيـــة ال
األكاديمية  للشؤون  العميد  مساعد 
العميد  ومساعد  الحجرف،  علي  د. 
الشطي،  ليلى  د.  الطالبية  للشؤون 
وعـــضـــو هــيــئــة تــــدريــــس مــــن قــســم 
بـــــكـــــالـــــوريـــــوس الــــتــــمــــريــــض حـــنـــان 

صفر.

عميد الشؤون الطالبية بالحقوق:

7 حاالت غش باالختبارات 
النهائية

الحقوق  بكلية  الطالبية  للشؤون  املساعد  العميد  أعلن 
الكلية  لطلبة  النهائية  االختبارات  أن  الرميضي  د. عبداهللا 
ســارت بسالسة، فيما عــدا حــدوث سبع حــاالت غش في 
بعض لجان االختبارات، مما أدى إلى تطبيق اللوائح على 
الطلبة  أن غــش  إلـــى  مــشــيــرًا  الــكــلــيــة،  مــن  الطلبة وفصلهم 
الحقوقيني ال يؤخرهم في التخرج فحسب، بل يظل نقطة 
سوداء في تاريخهم، وقد يؤثر على مستقبلهم الوظيفي. 
وأضـــــاف الــرمــيــضــي لــــ t أن نــتــائــج الــطــلــبــة جـــاءت 
الرسوب  نسبة  أن  إلــى  الفتًا  السابقة،  للسنوات  مشابهة 
نــظــرًا لصعوبة  املـــقـــررات،  فــي بعض  عالية نسبيًا  جـــاءت 
مادتها العلمية، كما أن كبر حجم الكتب الدراسية وكثافتها 
قد ال يسعفان الطلبة الذين ال يدرسون أوًال فأول، في حني 

بلغت نسبة النجاح 100% في مقررات أخرى. 
وبّني الرميضي أن مفهوم «درجات الرأفة» يعني حصول 
الطلبة في سنوات النقل من سنة إلــى أخــرى على خمس 
درجـــات تـــوزع على كــل املــقــررات لضمان اجــتــيــاز السنة 
الرابعة على  السنة  الطلبة في  الدراسية، في حني يحصل 
الــوصــول لنسبة  أو  النجاح  إلــى درجــة  15 درجــة ليصلوا 
70% املطلوبة للتخرج حسب لوائح الكلية. ولفت الرميضي 
إلى أن حجب أسماء الطلبة على أوراق االختبارات يضمن 
التصحيح  عملية  أن  مــؤكــدًا  املمتحنني،  بــني  العدالة  إقــامــة 

تراعي اإلنصاف لجميع الطلبة.

يسرا الخشاب 

محرومون من بدل تدريس الساعات الزائدة

مدرسو املعاهد الفنية.. 
حقوقهم مسلوبة

رغــم احــقــيــة قــرابــة 80 اكــاديــمــيــًا 
يــــعــــمــــلــــون فــــــي هــــيــــئــــة الــــتــــدريــــس 
لــلــمــعــاهــد الــفــنــيــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
املقابل  استحقاق  العالي  التعليم 
املــــــادي نــظــيــر تــــدريــــس الـــســـاعـــات 
الـــزائـــدة عــلــى الــنــصــاب، فـــان ادارة 
قرارات  تنفيذ  تتقاعس عن  املعهد 
ديــــوان الــخــدمــة املــدنــيــة الـــصـــادرة 
هــم  مــنــذ عـــامـــني خـــاصـــة ان نــظــراء
مـــــن اعـــــضـــــاء هـــيـــئـــتـــي الــــتــــدريــــس 
والــــتــــدريــــب فــــي كـــلـــيـــات ومـــعـــاهـــد 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
والـــتـــدريـــب يــتــقــاضــون اســتــحــقــاق 
املــــــقــــــابــــــل املـــــــــــــــادي عــــــــن تــــــدريــــــس 
الــســاعــات الـــزائـــدة عــلــى الــنــصــاب، 
لكنهم ُحرموا من هذا االستحقاق 
يــقــاس  قــلــيــل وال  ان عـــددهـــم  رغــــم 
بــــــاعــــــضــــــاء الـــــــتـــــــدريـــــــس لـــكـــلـــيـــات 
ومـــــعـــــاهـــــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي 
ــــــذي يــــفــــوق عـــددهـــم  والــــتــــدريــــب ال

تقريبًا. األلفني 

مشتركة مسؤولية 
هـــذه الــقــضــيــة تــحــمــل مــســؤولــيــات 
مــشــتــركــة واســـئـــلـــة تــحــتــاج أجـــوبـــة.. 
العالي  والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  ايــن 
عــدم تطبيق هذا  مــن  العيسى  د.بـــدر 
القرار، إال ان كان الوزير ال يعلم عن 
هــــذا املــــوضــــوع بــرمــتــه وهـــــذه طــامــة 
كـــبـــرى؟ كـــذلـــك أيــــن الـــوكـــيـــل املــســاعــد 
لـــلـــشـــؤون االداريـــــــة واملـــالـــيـــة بـــــوزارة 
ومدير  املسعد  عــادل  العالي  التعليم 
الصالح  املالية جوهر  الشؤون  ادارة 
عـــــن تـــطـــبـــيـــق هـــــــذا الــــــقــــــرار واعــــطــــاء 
لذلك  يضاف  الصحابه،  االستحقاق 
يـــتـــحـــمـــل مـــجـــلـــس الــــخــــدمــــة املـــدنـــيـــة 
ا من  وديــــــوان الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة جـــــزء
املــســؤولــيــة، كــمــا ان الــــدور يــقــع على 
رئيس  ال سيما  االمـــة  مجلس  كــاهــل 
لجنة امليزانيات والحساب الختامي 
البرملانية النائب عدنان عبدالصمد، 
الذي عليه ايجاد حلول تنصف ابناء 
االكاديمية  الشخصيات  من  الكويت 
التابعة  الفنية  املعاهد  في  العاملني 

لوزارة التعليم العالي.

التعليم العالي
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بسبب تعطل أجهزة الجمارك

500 شاحنة عالقة في العبدلي

15 يــومــًا مـــرت وال تــــزال شــاحــنــات الــتــرانــزيــت 
عــالــقــة فــي مــنــفــذ الــعــبــدلــي بــال تــحــرك مــن اإلدارة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك، مــمــا تسبب فــي ربــكــة وزحــمــة 
وتذمر أصحاب الشاحنات الذين تجمهروا امس، 

مطالبني بحل هذه املشكلة. 
� رصدت نحو 500 شاحنة متوقفة بسبب 
تعطل أجهزة الجمارك، في ظل صمت مطبق من 
الجهات املختصة، كما تثير هذه األزمة تساؤالت 
واســـتـــفـــهـــامـــات حـــــول املـــخـــاطـــر املــحــتــمــلــة جــــراء 
للتفتيش على  تقني وحيد  االعتماد على جهاز 
املمنوعات في ظل االضطرابات األمنية املحيطة 

باملنطقة، وليست الكويت بمعزل عنها.
وقال أصحاب شاحنات النقليات لـ �: من 
غير املنطقي وال املقبول استمرار معاناتنا طوال 
هذه املدة، وقد باءت محاوالتنا ملقابلة مدير عام 
اإلدارة العامة للجمارك بالفشل، وبعد أن تفاقمت 
اإلدارة، فتم تحويلنا  املشكلة تجمعنا في مبنى 

إلى نائبه لشؤون املنافذ عدنان القضيبي. 

الجهاز معطل
وقال عيسى العدواني، صاحب شركة نقل: إن 
شاحناته متوقفة في مركز العبدلي منذ 15 يوما، 

والسبب يعود إلى ان الشركة املشرفة على جهاز 
«االسكنر» ال تعمل اال اربع ساعات، وهذا الوقت 
القصير ال يسمح بدخول سوى 20 شاحنة، فيما 
يقدر عدد الشاحنات التي تدخل الى البالد عبر 

هذا املنفذ باملئات. 
واحــد  «سكنر»  جهاز  لديها  الشركة  وأضـــاف: 
في منفذ العبدلي، مشيرا الى ان رجــال الجمارك 
لــألســف ال يــســتــخــدمــون الـــوســـائـــل األخـــــرى مثل 
ـــــيـــــدوي او كــــــالب األثـــــــر خــــوفــــا مــن  الـــتـــفـــتـــيـــش ال

املسؤولية حسب قول نائب املدير العام.
ولفت إلى ان بعض الشاحنات تعرضت للسرقة 
الكويت  املحايدة بني  املنطقة  بسبب وقوفها في 
والــــعــــراق، كــمــا أن هــــذا الــتــأخــيــر يــســبــب أضــــرارًا 
عبر  «ترانزيت»  تمر  الشاحنات  كــون  اقتصادية، 

الكويت. 
وأشــــــــار الــــعــــدوانــــي إلــــــى أنــــــه مــــع زمــــالئــــه مــن 
أصــحــاب شــركــات الــنــقــل الــتــقــوا القضيبي، الــذي 
استعانت  لــلــجــمــارك  الــعــامــة  اإلدارة  أن  أخــبــرهــم 
ال  هــذا  لكن  الشويخ،  ميناء  مــن  «اسكنر»  بجهاز 
يــفــي بــالــغــرض، كــمــا طلبت أجــهــزة جـــديـــدة، لكن 
وصــولــهــا ســيــتــأخــر لــعــدة أشــهــر، مــشــيــرا الـــى ان 
اصحاب الشركات طلبوا من القضيبي التفتيش 
الـــيـــدوي او تــدخــل ادارة االثــــر، لــكــنــه قـــال لــهــم ان 
الــكــل ال يــريــد تحمل املسؤولية خــوفــا مــن دخــول 

ممنوعات. 

● (t)                                      الشاحنات عالقة في املنفذ الحدودي

راشد الشراكي

أصحاب الشاحنات في الجمارك ●
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مدونة مسافر

باب هاني

عــــنــــدمــــا يـــحـــمـــل الـــشـــخـــص 
هويتني فإنه يتمرغ في غياهب 
الــشــتــات، وعــنــدمــا يــكــون أمامه 
يــنــقــســم  يــتــمــنــى أن  طـــريـــقـــان، 
جسده إلى قسمني؛ فيذهب كل 
جزء في طريق، وعندما ُيطلب 
واحـــدة،  عينًا  يستبقي  أن  منه 

يحتار بني اليمنى واليسرى. 
ذلك  يشابه  العربي  الفرد  إن 
الــشــخــص؛ فــهــو يــعــيــش حــيــاة، 
جـــلـــهـــا فـــــي تـــنـــاقـــض وحــــيــــرة. 
يــــشــــاهــــد الــــــغــــــرق بـــــلـــــون الــــــدم 
لكن  إنسانية،  بــوخــزة  فيشعر 
يــتــعــارك مــع زميله  مــا يلبث أن 
فــــي الـــعـــمـــل أو يـــعـــّنـــف زوجـــتـــه 
وجـــه  فــــي  يـــصـــرخ  أو  وأوالده 
الــذيــن يجوبون  أحـــد املــســاكــني 
الشوارع لتنظيفها. نراه يصدح 
بالعدالة،  مطالبًا  صوته  بأعلى 
لــكــنــنــا نــــــدرك أنـــهـــا شـــعـــار هــو 

بمنأى عن تطبيقه.
بضرورة  يهتف  نسمعه  قــد 
انـــتـــشـــال الـــشـــبـــاب مـــن الــبــطــالــة 
والــتــيــه، ولــكــنــه أول مــن يرفض 
الــــــطــــــاقــــــات الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة غـــيـــر 
املــســتــثــمــرة. يــطــالــب بــالــســالم 
والتعايش مع اآلخرين وصدره 
ــنــزعــات الــعــنــصــريــة.  مــوغــل بــال
ـــفـــرد الــضــحــك من  يــــرى هــــذا ال
ال  ولكن  التهذيب،  قلة  عناصر 

يلتفت للبكاء. 
ــــبــــًا مــــــا يـــســـتـــجـــد عــلــى  غــــال
الـــســـاحـــة مـــن مــظــاهــر الــحــداثــة 
يكون  والعلم  بالثقافة  املقترنة 
مثار جدل، وربما يصبح في ما 
بعد معادًال للذنب. أما ما يخص 
األمــــــور الـــتـــي تــســفــك بــإنــســان 
بريء فال نقرأ ما يشي برفض 
صريح لها أو جعلها في صفد 

املحرمات. 
يـــحـــتـــاج الــــفــــرد الـــعـــربـــي أيـــن 
يعرف مكانه اآلن وفي أي زمن 
ترتكز عليه مفاهيمه. ينبغي أال 
تتلقفه  وجهه  على  هائما  يظل 
األمواج الجائرة من كل صوب. 
املــشــكــلــة أنـــــه يــخــشــى تــعــلــم 
الــســبــاحــة أو الــبــحــث عــن قــارب 
نجاة، لكنه يتجّشم عناء الغرق!
التي  الشجاعة  هــي  املعضلة 
تـــغـــلـــف خــــوفــــا دفـــيـــنـــًا. لــيــســت 
الشجاعة في عدم الهروب كما 
أجـــــاب الخـــيـــس عــلــى ســـقـــراط. 
كإجابته  سنجيب  أنــنــا  أتــوقــع 
عـــنـــدمـــا يـــســـألـــنـــا أحــــدهــــم عــن 
مــفــهــوم الــشــجــاعــة، لــكــنــنــا في 
ــــتــــي نـــفـــكـــر خــاللــهــا  الــــوهــــلــــة ال
أن  الشجاعة  أن  سنجد  بعمق 
نهرب إلى أنفسنا، لنعّبر عنها 

بصدق.

ساحة 
الشجاعة 

د. نادية 
القناعي

العانية هي هدية أو مبلغ رمــزي (املــفــروض) يقدم للعريس 
في يوم زفافه، ملساعدته في مواجهة تكاليف الزواج، وهي من 
املجتمعات.  بعض  فــي  القديمة  االجتماعية  والتقاليد  الــعــادات 
فانها تحولت مع مضي  العانية  النبيل من وراء  الهدف  ورغــم 
يكابدها  التي  الحياة  أعباء  إلى  إلى عبء جديد يضاف  الوقت 
األفراد، نظرا الى كثرة املعارف وزيادة املناسبات وحب املفاخرة. 
األمر يبدو غير مقصور عندنا فقط، ولكنه متعارف عليه في 
كثير من الدول، وإن كان في كثير من األوقات يكون في صورة 

هدايا للزوجني.
فـــهـــذه قــصــة طــريــفــة غــريــبــة حـــدثـــت فـــي بــريــطــانــيــا ملــدعــوة 
للعروسني 100  إلــى حفل زفــاف صديقتها وقــدمــت  حضرت 
بالحفل  واستمتعت  امليمون،  زواجهما  هدية  إسترليني  جنيه 
مع باقي املدعوين من دون أن يخطر على بالها ما تخبئ لها 
الضيفة  قليلة عندما تسلمت  أيــام  بعد  املفاجأة جــاءت  األيـــام. 
تقول  الزوجني،  من  االلكتروني  بالبريد  للدهشة  مثيرة  رسالة 
«إننا مندهشان من تبرعك القليل الذي لم يتناسب مع االحتفال 
بيومنا الكبير». املبلغ قليل، هذا ما قاله الزوجان لها معاتبني. 
احـــدى وسائل  على  الــزوجــني  مــع  عــرضــت مشكلتها  الضيفة 
الــتــصــرف لحل  املــشــورة وكيفية  االتــصــال االجــتــمــاعــي، طالبة 
هذه املشكلة، فجاءها الرد في آالف الرسائل االلكترونية، وكان 

على  الغريبة  الزوجني  الشيك ونشر رسالة  «إلغاء  هو  أطرفها 
صفحات الفيسبوك ليقرأها الجميع».

● عجيبة:

ما أشبه اليوم باألمس، في عام 1991، وبعد موقفها من الغزو 
عليها،  الشعبية  النغمة  امتصاص  وبــهــدف  للكويت،  الــعــراقــي 
الحركة  بتأسيس  الكويت  املسلمني في  اإلخــوان  قامت جماعة 
ملخططاتها،  واملنفذ  لها  السياسي  الجناح  لتكون  الدستورية، 
وها هي حركة النهضة التونسية تحذو حذو جماعة اإلخوان 
عن  السياسي  نشاطها  ستفصل  الــحــركــة  أن  وتعلن  عــنــدنــا، 
النشاط الديني، بعد أن انكشفت مخططاتها ومنيت بانتكاسات 

سياسية وخسرت موقعها.

اعتذارا  هــؤالء  يعتذر  أن  الواجب  من  أليس  املقبلة،  االنتخابات 
وخونوهم  إليهم  أســـاءوا  مــن  ولكل  الكويتي  للشعب  صريحا 
يطلبوا  وأن  الواحد،  الصوت  انتخابات مجلس  في  ملشاركتهم 
الــصــفــح مــن أهـــل الــكــويــت األوفـــيـــاء بــعــد أن أشــعــلــوا نـــار الفتنة 
التي أطفأها رب العاملني لطفًا بالكويت وأهلها؟.. وإال فماذا يا 

جماعة؟!

الــعــســكــريــة الســتــعــادة  بــعــد أســبــوع مــن العملية 
األنــبــار،  مــدن محافظة  أهــم  إحــدى  الفلوجة،  مدينة 
تكون  عـــام 2014،  عليها  «داعـــــش»  اســتــولــى  الــتــي 
عبر  اكتملتا،  قــد  املــذكــورة  العملية  مــن  صفحتان 
باملدينة، كي  املحيط  الريف  وبــلــدات  قــرى  استعادة 
يتسنى للقوات املهاجمة إكمال الطوق املحكم عليها.

(الجيش  املشتركة  العراقية  القوات  وقد خاضت 
ومــكــافــحــة االرهــــاب والــشــرطــة االتــحــاديــة والحشد 
الــشــعــبــي والــحــشــد الــعــشــائــري البــنــاء االنـــبـــار)، ال 
سيما فــي بــلــدة الــكــرمــة وجــزيــرة الــخــالــديــة، معارك 
ضارية وقاسية، وبإسناد نــاري، جّوًا وبــّرًا، الى ان 
تمّكنت من تحقيق اهدافها وإحكام الحصار على 

هذه املدينة.
علن عن انطالق تنفيذ الصفحة الثالثة، 

ُ
هذا، وقد أ

املتعلقة باقتحام املدينة، اذ انطلقت في الثالثني من 
السيطرة  مايو، مرحلة جديدة من عملية استعادة 
الفلوجة، معقل تنظيم داعش االرهابي، حيث  على 
العراقية فــي دخـــول املدينة مــن ثالث  الــقــوات  بـــدأت 

نقاط مختلفة.
وصـــرح صــبــاح الــنــعــمــان املــتــحــدث بــاســم جهاز 

مــكــافــحــة االرهـــــــاب لـــوســـائـــل اإلعـــــــالم: «لـــقـــد بــدأنــا 
عملياتنا لــدخــول الــفــلــوجــة». وتــابــع املــتــحــدث: «بــدأ 
االنــبــار والجيش  اإلرهـــاب وشــرطــة  جهاز مكافحة 
العراقي، الدخول الى الفلوجة من ثالث نقاط قرابة 
الساعة الرابعة فجرًا». وأضاف: «هناك مقاومة من 

داعش».
االرهــاب  مكافحة  جهاز  مشاركة  وتشكل  هــذا، 
املدينة  الشوارع في  بداية مرحلة جديدة من حرب 
التي خاضت فيها الواليات املتحدة في عام 2004 

إحدى اشرس معاركها منذ حرب فتنام. 
وكانت عملية استعادة الفلوجة التي بدأت بدعم 
من التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة، ركزت 
فـــي الـــبـــدء عــلــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــقــرى، 
كلم غرب   50 تبعد  التي  باملدينة  املحيطة  والبلدات 

بغداد.
بعض  تتطلب  استعادتها،  معركة  فان  وبالتالي، 
الـــوقـــت، خــصــوصــًا أنــهــا ســتــكــون مــعــركــة شـــوارع 
أكثر من  اكُتشف  االنفاق، فقد  وانفاق، وعلى ذكر 
عناصر  ان  املــؤكــد  ومــن  الفلوجة،  فــي محيط  نفق 

«داعش» يستخدمونها داخل املدينة.

الفلوجة.. ومعركة األنفاق!  من غرائب «العانية» 
 عبد الزهرة الركابيفيصل محمد بن سبت
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ُيختصر الحراك السياسي في تركيا راهنًا بمسألة التحول إلى نظام رئاسي، 
نزوًال عند الطموح العارم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتوقع أن تشهد 
الشهور املقبلة اتساعًا في وتيرة هذا الحراك وصوًال، ربما، إلى انتخابات برملانية 
املــحــتــدم حول  الــنــقــاش  ويفيض  الــتــحــول.  لــذلــك  الــالزمــة  األغلبية  لتأمني  مبكرة 
املوضوع على حدود تركيا السياسية، بسبب أهمية تركيا في امليزان اإلقليمي 
من ناحية، والنقسام النخبة العربية بني مؤيد ألردوغــان وطموحاته ومعارض 

لها من ناحية أخرى.
قد يبدو األمر بسيطًا من الوهلة األولى، طاملا تركيا جمهورية، فال فارق كبيرًا 
بني النظامني البرملاني والرئاسي، لكن نظرة أعمق إلى األمور تخبرنا بأن الفارق 
النظر عن أنماط  العالم، من دون استثناء، وبغض  كبير بالفعل. تعرف كل دول 
أنواعًا  ـــ  رئاسية  جمهورية  أو  برملانية  جمهورية،  أو  ملكية  ـــ  السياسية  نظمها 
وبالتالي  ثقافية.  أو  أو طائفية  أو جهوية  الداخلية، عرقية  التوازنات  مختلفة من 
الداخلية من  الــتــوازنــات  إدارة  فــي  املــهــارة  الناجح على  الحكم  نظام  قــدرة  تعتمد 
ناحية، وعلى مناسبة شكل الحكم لخصوصيات املجتمع املعني من ناحية أخرى. 
عرقيات   1923 عــام  الجمهورية  تأسيس  منذ  تتعايش  التركية  الــحــالــة  فــي 
مختلفة، مثل الالز والشركس واألكراد والعرب واأللبان واالشوريني والجورجيني. 
فرعية  هــويــات  ـــ  الجمهورية  تأسيس  قبل  حتى  ـــ  قـــرون  مـــدار  على  وتــبــلــورت 
وجهوية في تركيا، األناضول بتقليديته املحافظة وجنوب شرقي تركيا معقل 
الغرب  العرقي والجهوي املميز، ومدن  البحر األســود بطابعها  األكــراد، ومنطقة 
التركي، أنقرة وبورصة، وازمير املتميزة باالنفتاح على الغرب ثقافيًا وجغرافيًا.

 لكل تلك األسباب، ارتأى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك أن شكل 
الجمهورية البرملانية هو األقرب الى فسيفساء تركيا العرقي والجهوي وهوياتها 
الفرعية؛ ألن البرملان ينتخب ويحجب الثقة عن رئيس الوزراء الذي يمتلك بدوره 
مفاتيح السلطة التنفيذية، في حني يحتفظ رئيس الجمهورية بصالحيات شكلية 

وبروتوكولية. 
ومع اتساع البرملان التركي ـــ يضم اآلن 550 مقعدًا ـــ لتمثيل كل الفئات العرقية 
املجتمع وتعزيز  تــالحــم  مــن  قــدر معقول  والــثــقــافــيــة، يمكن ضــمــان  والــجــهــويــة 

الشرعية التمثيلية للحكومات املتعاقبة. 
الدستور  لتغيير  املطلوبة  البرملانية  األغلبية  أن مسألة  جــدًال،  افترضنا،  فــإذا 
وتحويل تركيا إلى جمهورية رئاسية قد حسمت هذا العام، تبدو على الرغم من 
ذلك مسألة االنتماءات الفرعية في تركيا، عرقيًا وجهويًا وطائفيًا، عصية على 
الباب أمام قالقل واضطرابات لم تعرفها  النظام الرئاسي، ما يفتح  الذوبان في 

تركيا في تاريخها الحديث. 
ومع الذوبان الواضح للتجربة التركية في شخص أردوغان بمرور السنوات، 
وإبعاد رفقاء التجربة التاريخيني، أمثال عبداهللا جول وبولنت أرينتش وياشار 
الحكم، تبدو األمـــور ســائــرة فــي اتجاه  أوغــلــو، عــن مقاعد  ياقيش وأحــمــد داود 

معلوم.
ومن شأن إنكار التعدد وتجاهل الخصوصيات املجتمعية إرضاء لطموحات 
الزعيم األوحد مهما كان اسمه، استدعاء تجارب جمهوريات رئاسية كثيرة في 

الشرق األوسط؛ واستحضار نتائجها الكارثية املحتومة!

مللنا من إسطوانة  لكننا  إليه،  يرتاح  أو  البعض  يعجب  قد ال  سأقول كالمًا 
أن  على  «الــبــدون».. وعينا  معالجة قضية  في  واملجلس وبطريقتيهما  الحكومة 
هناك مشكلة «بدون»، وهذا الكالم منذ أوائل الثمانينات وحتى قبل ذلك من بداية 
االستقالل، وفي غالبية املناسبات نرى من يستغل هذا املوضوع ويلعب به وفقًا 
أمــرنــا».. فاملجلس يتهم  إلــى وضــع «بتنا في حيرة من  ملصالحه.. حتى وصــل 
وآخــرون  ألغــراض مصلحية،  يستخدمونه  النواب  وبعض  بالتقصير  الحكومة 
ينتظرون على قارعة الطريق وهكذا، وأسوأ ما في املوضوع أن يستغل من أجل 
وهــذا  الكويت،  أبــنــاء  مــن  معينة  فئة  يوجه ضــد  وأن  السكانية،  التركيبة  تعديل 

لألسف حصل في موضوع التجنيس وكل الكويت تعلم ذلك.
لكن ألم يحن الوقت إلغالق هذا امللف؟! إذا كان في الستينات لم يصل عددهم 
إلى أكثر من ألفني، واليوم الرقم يقولون وصل إلى 130 ألفا، بعد أن ذهب قسم 
كبير منهم إلى الخارج خاصة بعد التحرير، وقسم ُوضع مع مجموعة تستحق 
التجنيس وفق معلومات الجهاز املركزي، الذي جرى تكليفه بهذه املهمة.. ونشر 

بيانات عنه، ان من يستحق التجنيس من البدون وغيرهم سجل الرقم 32 ألفًا.
إلى هنا واملسألة ما زالــت في طي املناقشات والــدراســات واالفتراضات، وأنا 
أتابع واعلم أن مجلسنا املوقر أقر التجنيس أكثر من عشر مرات، لكن ليس هناك 
من تطبيق حقيقي.. قيلت في املوضوع أوصاف عديدة، وبأنه قنبلة موقوتة، ألم 

ها  يكلف أحد نفسه بالسؤال عمن زرع هذه القنبلة املوقوتة ومن يتحمل عدم حلَّ
واالستمرار فيها وزيادة تعقيدها، وكل يوم قصة جديدة في اإلعالم؟.. حقيقة 
املوضوع بات في مصاف القضايا املعلقة، التي زادت على حدها كثيرًا، وأضيف 

هذا امللف إلى جملة ملفات تنتظر الحل، لكن متى وكيف؟!.. العلم عند اهللاَّ؟
نحن نعلم أن هناك جوانب انسانية ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار، لكن طول 
الــتــي بقيت معلَّقة مــن دون حــل، يجعلنا فــي مــوقــف االتــهــام ملــن يستفيد  املـــدة 
ويستغل هذا املوضوع وعلى حساب الوطن ومصالحه العليا واألمنية والسكانية 
البدون» فقد آن اآلوان لكشفه..  إذا كان هناك من «يتاجر بقضية  واستقراره.. 
دعونا نقف مرة واحدة تجاه قضية تؤرقنا جميعًا ونضع النقاط فوق الحروف، 
لنقدم لها الحل الذي تستحقه والقرار املناسب، وتكون لدينا الجرأة ألن نغلقها 
كما فعل العديد من دول الجوار.. صحيح أن القانون وحده ال يكفي، فالتشريعات 
بــاالطــنــان، والــقــوانــني جــاهــزة، لــكــن املــوضــوع بــحــاجــة إلـــى قـــرار حــكــومــي... من 
يستحق فلُينصف ومن ال يستحق فلُيقال له ذلك، املهم أال نظلم أحدًا ونحفظ 
من  باملزيد  ونحصنها  واملشاكل  األزمــات  من  والبلد  والناس  واملجتمع  الكويت 

الحزم والحسم.
فهل نفعل ذلك ونكون في مصاف الدول املستقرة والفاعلة والقوية أم نبقى 

نستهلك قضايانا على حساب الوطن وتنميته ورقيه؟!

أهم أسباب فشل الثورات املعاصرة عدم تهيئة البديل ملا بعد الثورة، فغالبية 
الثورات رؤيتها تقف عند اسقاط النظام، وبعد سقوطه تطفو على السطح رؤى 
ومطامع كثيرة لم يتم التوافق على مشتركاتها، ومناقشة ما عدا ذلك قبل سقوط 

النظام. 
القانون تكون  النظام وتهاوي صرح  النفوس بعد انحالل  وبما أن كثيرا من 
غالبا نحو العنف واالنفالت.. سيكون مصير النقاش بعد سقوط النظام غالبا 
إلى الفشل، وسُيستعاض عنه بالعنف وقتل اآلخر أو ارغامه على القبول بما ال 

يريد.
بأن  فتظن  املثالية،  مــا تجنح نحو  غالبا  الــثــائــرة  النفوس  أن  ذلــك  إلــى  أضــف 

سقوط النظام، سيليه مباشرة توزيع الثروات بعدالة وتوفير حياٍة كريمة ممتلئة 
بالرفاهية، لذلك تعظم صدمتها بالواقع البائس الذي يلي الثورات غالبا ويجعل 
كثيرا من الثّوار يندمون على ثورتهم، ويتمنون الرجوع إلى بؤس النظام السابق 

هربا من بؤس ما بعد الثورة الذي ال ُيطاق.
وال يبقى سوى ثّوار يحاولون تكذيب الواقع املرير، واقناع أنفسهم بأن ثورتهم 
للثورة..  الثورة والثورة اُملصححة  تحتاج ثورة تصحيحية.. فيظّلون في دّوامــة 
وهكذا يفّرون من الواقع بالركض نحو جهة غير معلومة حتى يصطدموا بحاكم 
حازم يقطع دابر الثورات بشدة مفرطة، ستجد من يبررها بأن االنفالت الزائد 

يحتاج افراطا في الشدة ليلني الذي ال يريد وينقاد الذي جمَح. 

تركيا.. الفارق بني الجمهورية البرملانية والرئاسية

من املستفيد من عدم حل «البدون»؟

ملاذا فشلت الثورات؟!

د. مصطفى اللباد

  د. إبراهيم بهبهاني

عبدالكريم دوخي الشمري
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لــعــبــت كـــرة مــع األحـــفـــاد ونـــاديـــت «عــطــونــي 
الــطــمــبــاخــيــة»، ضــحــكــوا عــلــّي، عــلــى بــالــهــم ان 
هذا  أكلم  فرصة  ووجدتها  بدلية.  قــط  جدهم 
الــجــيــل عــن تــراثــنــا، وبــــدأت أشــــرح لــهــم معنى 
الطمباخية التي تعني الكرة باللهجة الكويتية، 
أو عــربــاوي؟!  قــدســاوي  وسألتهم: منو فيكم 
طبعًا محد عــرف يــجــاوب. وبــدأت أشــرح لهم، 
والنتيجة: إحنا برشلونية! أطفالنا يشجعون 
األندية األوروبية ويجهلون تراثهم الرياضي. 

وسرعان ما فقدوا االهتمام باملوضوع فلم 
كويتاوي  أن جدهم  لهم  ألروي  الفرصة  أجــد 
الطرابلسي  الكرة  أبطال  تاريخ  عتيج، وال عن 
ودريهم والجساس وشعيب وحمود سلطان 
والــعــنــبــري. وال ألــــوم األحـــفـــاد، فــحــتــى الــكــبــار 
على  التلفاز  وتجد  إال  الديوانية  تدخل  إن  ما 
مــبــاريــات أوروبـــا والحماسة والــجــدل يـــدوران 

حول برشلونة وريال مدريد. 
أمـــــا أنــــــا، فــشــخــصــيــًا مــــا زلـــــت أعـــيـــش فــي 
الستينات  دوري  وأشـــاهـــد  الــجــمــيــل  املــاضــي 
والـــســـبـــعـــيـــنـــات، وأطــــــــرب عـــلـــى صـــــوت شــيــخ 
املعلقني خالد الحربان، كما أطرب على صوت 
أم كلثوم وعوض الدوخي، وأشفق على حالي 
فأنا وحدي أسير تلك الذكريات، فنحن اليوم 
هدمت  كما  بأيدينا  الرياضي  موروثنا  نهدم 
وها  املعماري!  وتراثنا  سورنا  الكويت  بلدية 
هــي أزمــــة الــريــاضــة الــكــويــتــيــة تــعــكــس ضياع 
السياسة  تلك  الــســيــاســي،  وتــنــاحــره  املجتمع 
التي أتــت على كــل مــا هــو جميل وطغت على 
الشخصية  املصالح  سعيرًا  وزادتــهــا  املهنية 

الضيقة. 
فــمــنــذ ســــنــــوات ونـــحـــن نـــقـــرأ عــــن نـــزاعـــات 
مـــّرة تكتل ومـــّرة معايير، كــالم غير  األنــديــة: 
مـــفـــهـــوم نــجــهــل فـــيـــه َمـــــن ضــــد مـــــن؟ وعـــــالَم 
االخــــتــــالف؟ صـــــدرت قـــوانـــني جـــديـــدة وطــعــن 
بكامل  و«الفيفا»  الدستورية،  باملحكمة  فيها 
غلط!  يقول شغلكم  العبارة  أركانه وبصريح 
لكن ما هو فعًال غير مفهوم تمسك الحكومة 
الحكومة  لم ال تخصص  واألنــديــة.  بالرياضة 
القطاع الرياضي، فيختار مالكها ما يريدون 
والدولة تحصل رسومًا على املنشآت وتجبي 
اللي يفلس،  ضرائب على اإليـــرادات، والــنــادي 
أي شركة تجارية تفلس ويعالجه  حاله حــال 
قانون التجارة، واللي يحب يصير رئيس ناد 
أو رئيس اتحاد يحط فلوسه ويصير من دون 
زج الدولة ومؤسساتها التشريعية بدوامة من 

هو ولدنا!
هـــــــذه هــي  ان  املــــــتــــــواضــــــع،  وبـــــاعـــــتـــــقـــــادي 
الخصخصة السليمة، وليس بيع أصول الدولة 
املــربــحــة واملـــــدرة لــلــدخــل لــلــتــجــار واالحــتــفــاظ 
الـــراس  يــأتــنــا منها إال عـــوار  لــم  بــنــواد مكلفة 
وشق الصف. واللي خايف على الرياضة من 
القاع وال يوجد  له وصلنا  أقــول  الخصخصة 

أسوأ مما هو عليه حالنا اليوم!
أقحمتنا  التي  والخطيرة  املظلمة  والسابقة 
بــهــا األزمـــــة الــريــاضــيــة هـــي فـــي الــلــجــوء إلــى 
الخارج لدى معالجة مشاكلنا الداخلية، والتي 
الكويت،  «لبننة»  أولــى في  إال خطوة  أراهــا  ما 
يــعــنــي بــالــكــويــتــي الــفــصــيــح اذا مـــا نــيــوز فمع 
الوقت بنصير مثل لبنان ما يقدرون يعّينون 

وزيرا قبل ما يأخذون اإلذن من الخارج.
ديـــروا بالكم يــا أهــل الــكــويــت، تــرى هــذا هو 

درب الزلق.

«الطمباخية»

عدنان عبدالله العثمان

غيٌض من فيٍض
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 من املتوقع بعد قرار الحركة الدستورية االسالمية 
املقبلة،  النيابية  االنــتــخــابــات  فــي  املــشــاركــة  (حــــدس) 
الــقــرار وعّكر  هــذا  أزعجهم  الذين  يبدأ خصومها،  أن 
مزاجهم، أن يشنوا حملة إعالمية ممتلئة باالفتراءات 
واألبــاطــيــل عليها وعــلــى رمـــوزهـــا وشــبــابــهــا، تهدف 
أي مكاسب  السمعة ومنعها من تحقيق  إلى تشويه 

سياسية محتملة. 
مشكلتنا مع بعض خصومنا أنهم ال يخجلون من 
ولعلكم  تكراره.  ومن  الدنيء،  األسلوب  هذا  ممارسة 
تذكرون ما أثير عن التيار من تكّسبه السياسي عام 
التيار  بأن  الحل، علمًا  1976 بمشاركته في حكومة 
الوطني كان مشاركًا بخمسة من رموزه في الحكومة 

نفسها! ومع هذا، ال يزالون يكررون هذا االفتراء! 
ومن األباطيل التي يكررونها في كل مرة ما اُتهم 
به كاتب املقال من حيازته مناقصات باملاليني بغير 
وجه حق، وّملا طالبنا بالدليل في تحٍد غير مسبوق، 
بالباطن  مناقصة  أوراق  النائبات  إحــدى  لنا  أخرجت 
لتركيب شــبــرات مــخــازن إلحـــدى الــشــركــات، وكــانــت 
علينا  وافــتــرائــهــا  تعديها  على  اشتكينا  أن  النتيجة 

وصدر لنا حكم قضائي ضدها.
اليوم، يكررون التهم نفسها بأن الحركة تهدف من 
الحكومة،  مــن  التكّسب  إلــى  للمشاركة  عودتها  وراء 
الحركة  مــواقــف  جميع  أّن  دامــغــة  حقيقة  ويتناسون 
الــيــوم واضحة  إلــى  السياسي  املــعــتــرك  منذ دخــولــهــا 
وراســـخـــة رســـوخ الــجــبــال، وأن املـــواقـــف الــتــي ُتــؤاخــذ 
من  كموقفها  تقديرية؛  سياسية  مــواقــف  هــي  عليها 
 
ً
استجواب بعض الوزراء الذين دعمتهم الحركة قناعة

بموقفهم وسالمة أدائهم. واألغرب أن ُتنتقد «حدس» 
دون غيرها من القوى السياسية األخرى التي وقفت 

املوقف نفسه!
اليوم يطالب البعض الحركة باالعتذار من الشعب 
املــاضــيــة!  لــالنــتــخــابــات  بــســبــب مقاطعتنا  الــكــويــتــي؛ 
ر هؤالء أن معظم الشعب الكويتي كان مقاطعًا  ونذكِّ
لتلك االنتخابات، فمن يعتذر ممن؟! نحن قاطعنا في 
البداية بسبب عدم الدستورية ملرسوم الضرورة، وّملا 
كتبت  املرسوم  بدستورية  املحكمة حكمها  أصــدرت 
أكثر من مــرة أقــول إنــه ال يجوز اعتبارًا من اليوم أن 
نرفض املجلس لعدم دستوريته. ومع هذا، لم نشارك 
العتقادنا في حينه أن هذا النوع من املجالس ضرره 
أن  ممكن  الشعبي  الــحــراك  وأن  املجتمع،  على  كبير 
يغير مــن قناعة األطـــراف املعنية وتــرجــع األمـــور إلى 
نصابها الطبيعي. لكن الوضع سار في اتجاه مغاير، 
وســـــاءت األوضــــــاع أكـــثـــر، وتـــشـــرذم الـــحـــراك؛ بسبب 
ســــوء اســتــعــمــال الــســلــطــة عــنــد الــبــعــض، وأصــبــحــت 
املقاطعة غير مجدية بعد أن حققت أهدافها مرحليًا 
في بداياتها؛ ولذلك رأينا أن املصلحة العامة تستلزم 
انتشر  الذي  الفساد  م  أن نوقف هذا االنحدار، ونحجِّ
كل  استنفدت  قد  املقاطعة  كانت  وّملــا  كل مجال.  في 
وســائــلــهــا، وأصــبــحــت اجــتــمــاعــات األغــلــبــيــة غــيــر ذات 
جـــدوى، وتأكدنا مــن عــدم وجــود خريطة طريق لها، 
بل لم نشاهد بصيصًا من األمل قريبًا، لذلك لم نجد 

بديًال عن املشاركة إلصالح ما يمكن إصالحه! 
هذه هي السياسة؛ قد نصيب وقد نخطئ، املهم أن 
النية تكون لإلصالح، ومما يشجعنا على املضي قدمًا 
في طريقنا أن الذين ثاروا علينا وزمجروا غضبًا، هم 
خصومنا التقليديون من الحاشية وغلمان العلمانية، 

وهللا درك يا «حدس» راسخة في كل الظروف!

«حدس».. والجبال 
الرواسي

الصبر في اللغة: الحبس، وفي القرآن «فصبر جميل»؛ أي: 
: فمصدر 

ً
الصبر الذي ال شكوى فيه وال جذع. وأما الحلم لغة

حلم؛ أي: صار حليمًا، ومادة حلم تدل على ترك العجلة.
ى  ويكفي الصبر والحلم شرفًا وفضًال أن اهللا تعالى تسمَّ
األنبياء  صفات  مــن  كذلك  وهما  الحليم)،  (الــصــبــور،  بهما 

عليهم الصالة السالم.
األنبياء:  عند  والحلم  الصبر  على  العظيمة  األمثلة  ومــن 
على  وآلــه وسلم  عليه  اهللا  الكريم صلى  نبينا  وحلم  صبر 
كفار قريش الذين آذوه وطردوه من بلده، فلما تمكن منهم 
الطلقاء»، ولو كان حامًال  فأنتم  «اذهبوا  قــال:  بل  ينتقم،  لم 
للحقد في قلبه، وكاتمًا غيظه عليهم إلى أن تتاح له الفرصة، 

ألمر بقتلهم شر قتلة، لكن أخالق األنبياء تأبى ذلك.
املواقف  لبعض  املسؤول  أو  العمل  رب  يتعرض  وأحيانًا 
من بعض العاملني واملوظفني أو املراجعني الذين قد يثيرونه 
بــاالنــتــقــاد أو االعـــتـــراض، ســـواء كـــان ذلـــك بشكل فـــردي أو 
جماعّي، وســواء كــان ذلــك في مقابلة فردية أو في اجتماٍع 
رســمــّي، وفـــي هـــذه الــحــالــة إمـــا أن يفقد املــســؤول أعصابه 
فيثور ويبدأ بالدفاع أو الهجوم، وهذا املوقف فيه الكثير من 
إلى خالف شخصّي  النقاش  يتحّول  أن  السلبيات، ومنها: 
املوقف  أو أن يخسر املسؤول في هــذا  بالعمل،  له  ال عالقة 

االختباري أمام اآلخرين كقدوة. 
لـــذا، فــإن املنتظر مــن كــل مــســؤول أو صــاحــب عمل أن 
اآلخــريــن  يــكــون صــبــورًا حليمًا ال يستجيب الســـتـــدراج 
إلغضابه، واألسلوب األمثل لتحقيق تلك األخالق الرفيعة، 
والعاملني، وكما يحب  للموظفني  قــدوة  أنــه  يتذكر  أن  هــو: 

أن يكون موظفوه ناجحني، فعليه من باب أولى أن يصبر 
ويحلم عليهم، وعليه أيضًا أن يناقش موضوعات الخالف 
د، وأن يقبل كل نقٍد صحيٍح وبناء، ولو  بموضوعية وتجرُّ
كــان فيه إبـــراز خطٍأ وقــع املــســؤول فيه، فــإن الــرجــوع إلى 
الباطل، كما يجب عليه تذكر  التمادي في  الحق خير من 
أن املؤمن مرآة أخيه املؤمن، فربما كان هذا الناقد قاصدًا 
للخير بتقويم هذا املسؤول لكنه أساء األسلوب، فالرؤية 
ه إلــى املــوضــوع ال إلــى األســلــوب، فاملوقف  يجب أن تتوجَّ
الــصــحــيــح هــو الــصــبــر والــحــلــم عــلــى املــخــطــئ أو الــنــاصــح، 
ل النصيحة والنقد، وتوجيه الناصح والناقد لتحسني  وتقبُّ

أسلوبه.
 وما يقال في صاحب العمل واملسؤول يجب أن يقال في 
املوظف الذي يواجه املراجعني وأصحاب الحاجات، وكثيرًا ما 
نرى النزاعات ونسمع األصــوات املرتفعة في بعض الدوائر 
الــحــكــومــيــة واملــؤســســات والــشــركــات األهــلــيــة بــني املوظفني 

واملراجعني نتيجة عدم االلتزام بخلقي الصبر والحلم.
 لذا، فإنه يجب على الجميع مسؤولني وموظفني أن يتحلوا 
بخلقي الصبر والحلم، كما أنه من الضروري إدراج هاتني 
ـــدورات  ال فــي  الجليلة  الــصــفــات  وبقية  الجميلتني  الصفتني 
اإلدارية التي تعطى للموظفني واإلداريني، وفي مناهج معاهد 
الــتــدريــب فــي املــؤســســات والــشــركــات، ملــا لها مــن أثــر ناجح 

ال في أداء اإلدارة ومنسوبيها. وفعَّ
خلقي  جميعا  يهلمنا  أن  وتــعــالــى  سبحانه  اهللا  نــســأل   
الصبر والحلم في كل أمور حياتنا ومع كل من نتعامل معه، 

وأال يحرمنا من هذين الخلقني الكريمني.

ال شك في أن ما ذكره الزميل أحمد الصراف في مقاله «اليهود.. 
ونحن»، الذي نشر على حلقتني اعتبارا من 2016/5/24 حول تميز 
اليهود في العلوم واآلداب، يثير تساؤالت ويطرح هموما. فحضورهم 
الذي  عددهم  نسبة  على  كثيرا  يزيد  واالقتصاد  واآلداب  العلوم  في 
الــزمــيــل أحــمــد كــذلــك أن التفسير  يــتــجــاوز 15 مليونًا. وأتــفــق مــع  ال 
الجيني لتفوقهم ال يعتمد عليه؛ لكونهم ال ينتمون إلى عرق محدد. 
اليهودي األملاني والروسي والعراقي واليمني  فاملشترك بني جينات 
واملسلمني  واليمني  العراقي  اليهودي  بــني  املشترك  مــن  بأكثر  ليس 
لليهود، كــان عامال  املناطق. فالتاريخ بما فيه من تحديات  من هــذه 
مهما في تفوقهم، وأعجبني ما ذكره الزميل أحمد من «أنهم عاشوا 
قلقني في مجتمعاتهم، وهذا دفعهم إلى البحث والتحصيل العلمي». 
لكني أختلف مع الزميل بإرجاعه تفوق اليهود إلى عشقهم للحرية، 
والصحيح هــو كما ذكــره بأنهم «اســتــفــادوا مــن أجـــواء الــحــريــة» في 
أن  يمكن  أو شعب  إنــســان  هناك  فليس  فيها.  عــاشــوا  التي  البيئات 
الحرية موضوع بالغ  أو كــاره للحرية. فموضوع  نصفه بأنه عاشق 
التعقيد، وفي أغلب األحيان ال يعرف مفهوم اإلنسان للحرية من دون 
تحديد البيئة التي نشأ فيها. فالذي نشأ في كهف ولم يَر النور، كما 
شرح أفالطون في جمهوريته، ال يدرك معنى النور، وكذا هي الحرية.

إن قراءة متأنية في التعاليم اليهودية، تظهر أن املسار الذي تدفع 
فيه اليهودية ال يلتقي إال قليال مع مسارات أو خيارات الحرية، بل إن 
املفكرين الكبار من اليهود بدأوا مسارهم الفكري بالتمّرد على تعاليم 
السابع عشر، وهكذا  القرن  اليهودي. هكذا كان سبينوزا في  الدين 

كان ماركس (ولد مسيحيا من أبوين تحّوال إلى املسيحية).
ولــعــل أشــهــر املــتــمــرديــن عــلــى الــيــهــوديــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن كــان 
فرويد، الذي نظر إلى الدين اليهودي بازدراء. كما أنه لم يحترم األديان 

األخرى. وحتى أينشتاين لم يكن متدينا، وكان رافضا ملفهوم الدولة 
مــن عشق  ان  بــل  الــحــريــة،  اليهودية عشقت  وال  اليهود  فــال  الدينية. 

الحرية كانوا هم من تجاوزوا الدين اليهودي وتمّردوا عليه. 
األمر اآلخر الذي أختلف فيه مع الزميل أحمد هو اعتباره أن اليهود 
هم كتلة متجانسة واحــدة. وأن التفوق تميز فيه اليهود أينما كانوا، 
وهذا غير صحيح. فاليهود هم كذلك أبناء بيئتهم: فاليهودي األملاني 
يؤلف ويقود األوركسترا ويعزف على البيانو، بينما يعزف اليهودي 
التفوق يرجع إلى أسباب  العود ويغني املقامات. حتى  العراقي على 
في  متفوقا  نجده  الروسي  فاليهودي  تاريخية.  وظــروف  اجتماعية 
الــدول ضمت  هــذه  الكيمياء، ألن  في  األملــانــي  واليهودي  الرياضيات، 
علماء وجامعات تميزت في هذين املجالني. ولو كانت الفرصة مواتية 
لليهودي اليمني لتميز في ذلك. لكن كيف يتميز في بيئة اجتماعية 
القات؟! ثم لو كان  أوقاتهم في تخزين  الرجال  املــرأة، ويبدد  تحتقر 
اليهود  املتميزين  هــؤالء  لوجدنا  لليهود جميعا،  عامة  التفوق صفة 
أن كل  الــواقــع  لكن  بلدانهم.  إلــى  النظر  دون  مــن  اليهود  إلــى  ينتمون 
اليهود الذين فازوا وتفوقوا في «نوبل» أو جوائز أخرى هم من أوروبا 
والواليات املتحدة. فقد نشأوا في بيئات تحتضن العلم وتشجع على 
التفوق. ويالحظ أن بيئاتهم املصغرة هي نفسها التي أعطت مميزين 

من املسيحيني في املجال نفسه.
فتفوق اليهود األملان في الفيزياء والكيمياء واملوسيقى كان جزءا 
مــن تفوق الشعب األملــانــي بجميع أديــانــه فــي هــذه املــجــاالت نفسها. 
الــشــرقــيــني يشكلون حــوالــي 50% مــن الشعب  الــيــهــود  هـــذا ومـــع أن 
اإلسرائيلي إال أن ما قدموه في العلوم واالقتصاد واآلداب يقل كثيرا 
التفوق  هـــذا  يفسر  أن  يمكن  كــيــف  لــكــن  الـــعـــددي.  ثقلهم  نسبة  عــن 

لليهود، أو بوجه أدق تفوق اليهود األوروبيني؟ 
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 مبارك فهد الدويله

من منظومة القيم الوظيفية (34) 
الصبر والحلم

بعض  فــي  السحاب  ناطحات  مــن  نعاني  نــزال  وال  عانينا 
العقوبة  أمن  من  الخارجية، ألن  السكنية، خصوصًا  املناطق 
أن  يعرف  السكني  الحي  في  العمارة  األدب.. فصاحب  أســاء 
أقــصــى عــقــاب قــد يتلقاه هــو غــرامــة هزيلة عــن املــخــالــفــة، ثم 
أهل  ليرى  الكهربائي،  التيار  تشغيل  على  املوافقة  له  تعطى 
يسكن  التي  الباسقة  عمارته  أمــام  املكّدسة  السيارات  الحي 

فيها باإليجار ـــ طبعًا ـــ خليط من كل أهل هذه األرض! 
حــــار، هو  ذو رأس  «الـــبـــلـــديـــة» شــخــص  س 

ّ
تـــــرأ وقــــد  اآلن، 

حموالت  تقليل  على  أقــســم  الــذي  املنفوحي،  أحــمــد  املهندس 
بهدمه  بالفعل  القول  مقرنًا  أمكن،  ما  البلدية»  «أباعر  فساد 
الكهربائي عن 45 موقعًا مخالفًا في محافظة  التيار  وقطعه 
الــجــهــراء فــقــط، فــهــذا أمــر يجب أن نــفــرح لــه ونــرفــع لــه العقال 
ال  ـــ  ربي  إال من رحم  ـــ  قياديينا  فأغلب  «القحفية»؟!  وحتى 

األمــواج من حوله، ألنه سيلقب  يثير  أو  اللوه»  أن «ينبه  يريد 
ما  وهــذا  وقــت ممكن!  أقــرب  في  به  «املشكلجي» وسيطاح  بــ

ُجبلنا عليه.
فاملخالف سيلجأ إلى أحدهم في املجلس البلدي أو مجلس 
بطلب  الكبير  املــســؤول  رأس  املــنــدوب سيصدع  وذلـــك  األمـــة، 
إلغاء تلك املخالفة الجسيمة، األمر الذي تم مئات املرات، وهذا 
مــا نـــراه خصوصًا فــي املــنــاطــق الــخــارجــيــة، حيث يــقــام على 
أدوار  أربعة  ذي  بناء  متر   500 مساحتها  تجاوز  ال  قسائم 
وسرداب من الحائط للحائط Wall to wall.. وهي مبان تسد 
السريعة، ونعجب ونستغرب  الطرق  الشمس، نراها من  عني 

كيف جرى ترخيصها؟!! 
اآلن جاء األوان لوضع حد لكل ذلك التسيب، وقد شيد لنا 
املنفوحي ذلك البنيان املتني، الذي نرجو من جميع القياديني 

املسؤولني عن تراخيص البناء االقتداء به.. كما نرجو أال يفت 
عنيناهم مطالب  الذين  القياديني  وباقي  املنفوحي  في عضد 
ــبــدء بــالــقــســائــم الــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة املــخــالــفــة،  الــبــعــض بــال
واملزارع والجواخير، ليس لعدم قناعتنا بعدم وجود مخالفات 
السكن  مخالفات  االنتباه عن  تشتيت  لكن  املؤسسات،  بتلك 
الـــخـــاص، بــحــجــة وجــــود مــخــالــفــات بــاملــنــاطــق الــصــنــاعــيــة هو 
إيقاف  عــدم  عنه  سينجم  التركيز  وعــدم  للصقلة»،  «تضييع 
املــخــالــفــات ال بــالــســكــن الــخــاص وال بــالــقــســائــم الــصــنــاعــيــة.. 
قــام بها  بــاإلصــالح يبدأ بخطوة، كالتي  ومــشــوار األلــف ميل 
املنفوحي، الذي نتمنى االقتداء به أو استنساخه، كما نرجو 
وإزالــة  مكافحة  عــن  إللهائه  بعضده  يفت  أو  يمل  أو  يكل  أال 

املخالفات أينما كانت، ومهما كانت طبيعتها!
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

في السياسة هناك قول معروف، وهو ان ليس هناك عدو 
دائم وال صديق دائم.. ولكن مصالح دائمة.

لذلك فان عودة مقاطعي االنتخابات الى الساحة السياسية 
ليس امرا مستغربا، بل كان متوقعا عاجال ام اجال.

فخسروا  عليها  راهنوا  «سياسية»،  ألسباب  قاطعوا  فهم 
الـــرهـــان، وتــضــامــنــوا مـــع مــجــامــيــع ســيــاســيــة تــفــكــكــت اثــنــاء 

املسير، خاصة حني ابتعدت عن بريق املقعد البرملاني.
اما ما كنا نسمعه من البعض عن البعد «املبدئي» او تقليد 
«الربيع العربي» فلم يكن اال جزءا من األداء السياسي وأدواته 
املــخــتــلــفــة، ســرعــان مــا سيغيب عــن املــشــهــد الــســيــاســي بعد 

عودة املقاطعني الى صناديق االنتخاب.

يحاربونها فسهل  كانوا  التي  الواحد،  الصوت  «بدعة»  اما 
جدا ان تتحول الى «بدعة حسنة سياسيا».

الــعــديــد مــن املــواطــنــني ســرعــان مــا يتناسون  والــغــريــب ان 
اال جزءا من  السياسيني، الن قسمهم ما كان  اولئك  «قسم» 

اللعبة السياسية آنذاك.
اولئك  يبتعد  ان  منطق  للسياسة  كــان  ان  يــقــول:  واملــنــطــق 
الــذيــن اجــجــوا الـــشـــارع وارعـــــدوا وازبـــــدوا وهــــددوا واقــســمــوا 
ايمانا مغّلظة بعدم املشاركة ان يبتعدوا عن «مجلس الصوت 
الواحد» كما كانوا يطلقون عليه، وليأِت اناس جدد ليخوضوا 
الواحد  الصوت  «حرمة»  ضد  يوما  يصرحوا  لم  االنتخابات 

«سياسيا».

ينبغي على  املتقدمة،  الــدول  في  السياسية  االعــراف   وفي 
بــعــد مقاطعته  االنــتــخــابــات  فــي  للمشاركة  الــعــودة  يــريــد  مــن 
وسياسيا  ادبــيــا  «يعتذر»  ان  تغيير شروطها  عــدم  ومــع  لها 

لجماهيره ومواطنيه قبل ان يرجع عن قراره ويشارك.
فانه  البعض  عند  امــا  املتحضرة،  الــدول  في  قلنا  ذلــك كما 
«سيرفع» صوته اكثر وسيهاجم االخرين، الن مبدأ هذا النوع 

من الناس ان «الغاية تبرر الوسيلة».
عــلــى كــــٍل، فـــان عــــودة املــقــاطــعــني الـــى صــنــاديــق االنــتــخــاب 
االول  اليوم  قــرار من شاركوا منذ  اخــرى رجاحة  مــرة  تثبت 
الوطن  حــب  فــي  لالخرين  قــدوة  اصبحوا  وانــهــم  ووطنيتهم، 

ورجاحة فهمهم السياسي وحسهم الوطني.

املطلوب استنساخ املنفوحي 
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تعاون
كويتي مكسيكي

على هامش  املتحدة سميح حيات،  املكسيكية  الواليات  لدى  الكويت  التقى سفير 
بحر  ومنطقة  الالتينية  ألميركا  املتحدة  لألمم  التابعة  االقتصادية  اللجنة  اجتماع 
القيادة  تحيات  له  نقل  حيث  نييتو،  بينيا  إنريكي  املكسيكي  الرئيس  مع  الكاريبي، 

السياسية، وبحثا التعاون املشترك.

{المالية} ترفض زيادة ميزانية {األشغال}:

«دبروا حالكم» بـ550 مليون دينار!
نظيرتها  طــلــب  املــالــيــة  وزارة  رفــضــت 
األشـــــغـــــال بـــــزيـــــادة مـــيـــزانـــيـــة املـــشـــاريـــع، 
مـــــجـــــددة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه «ال زيــــــادة 
لــلــمــيــزانــيــة املـــحـــددة بــنــحــو 550 مــلــيــون 

دينار».
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  مــــصــــدر  وأبـــــلـــــغ 
األشغال �: أن وزارة املالية تجاهلت 
متطلبات املشاريع الجديدة، واحتياجات 
انتهاء  قرب  التي تشهد  الحالية  املرحلة 

مشاريع عمالقة والبدء في أخرى.
لــم  املـــالـــيـــة  وزارة  أن  املـــــصـــــدر   وأكــــــد 
تــغــيــر رأيـــهـــا حــتــى اآلن بـــشـــأن مــيــزانــيــة 
إلى  الجديد، مشيرا  املالي  الــوزارة للعام 
الثالثاء  أمس  «املالية» تمسكت حتى  أن 
تقول  للزيادة، وكأنها  الرافض  بموقفها 

«دبروا حالكم» ليس لدينا املزيد.

األمن الوطني
إلى ذلك توقعت وزارة االشغال خالل 
وتنفيذ  تصميم  عقد  املقبلني  الشهرين 
مــبــنــى جـــهـــاز األمــــــن الـــوطـــنـــى فــــي غـــرب 
مشرف بتكلفة إجمالية قدرها 13 مليون 

دينار.
إن  مــــــســــــؤول �  مـــــصـــــدر  وأبــــــلــــــغ 
قــطــاع املــشــاريــع اإلنــشــائــيــة بــاشــر اخــيــرا 
اإلجــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة بـــتـــوقـــيـــع الــعــقــد 
تمهيدا  املــحــاســبــة  ديــــوان  عــبــر مخاطبة 
لـــلـــتـــوقـــيـــع، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مـــــدة تــنــفــيــذ 

املشروع تمتد إلى 3 سنوات.
قـــطـــاع  مــــشــــاريــــع  املـــــصـــــدر أن  وذكـــــــــر 
«اإلنـــشـــائـــيـــة» الـــجـــديـــدة تــشــهــد انــفــراجــة 
حــالــيــا بــعــدمــا تعطلت فــي الــســابــق على 
والـــــــذي   2016 1لــــســــنــــة  الــــــقــــــرار  خـــلـــفـــيـــة 
اشتراط  وتضمن  املالية  وزارة  أصــدرتــه 
مــراجــعــة لجنة األولـــويـــات قبل االرتــبــاط 

على املشاريع الجديدة.
وأرجـــع املــصــدر األمــر إلــى التسهيالت 

التي تضمنها القرار8 لسنة 2016 الصادر 
وإن  السابق  بالقرار  مقارنة  عن«املالية» 

لم يشر إلى ماهية تلك التسهيالت.
وقـــــال املــــصــــدر: إضـــافـــة إلــــى املـــشـــروع 
لتوقيع عدد من  القطاع  السابق يستعد 
باملشاريع  الخاصة  التصميم  اتفاقيات 
مبنى  تصميم  اتــفــاقــيــة  منها  الــجــديــدة، 
املركز الثقافي في الفروانية ودار للقرآن 
الــكــريــم تــابــعــة لــــــوزارة األوقــــــاف، وكــذلــك 

اتفاقية مبنى لجنة املناقصات املركزية.

تقاطعات الجهراء
إلى ذلك أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
هـــنـــدســـة الــــطــــرق احــــمــــد الــــحــــصــــان عــن 
افتتاح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 
تـــقـــاطـــعـــات عـــلـــى الـــــجـــــزء االوســـــــــط مــن 
مشيرا  املقبل،  األسبوع  الجهراء  طريق 
بــاملــشــروع بلغت  االنــجــاز  أن نسبة  الــى 

.%92 حاليا 
 وأوضــــــــــــح الـــــحـــــصـــــان فــــــي تـــصـــريـــح 
تـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــه  املــــــشــــــروع  صــــحــــافــــي أن 
االجمالية  47.7  مليون دينار  وهو أحد 
مــشــاريــع الـــطـــرق املــهــمــة الـــتـــي ســتــحــدث 
الحركة  سهولة  تحقيق  فــي  نوعية  نقلة 
املرورية وتوفير طرق سريعة لالستخدام 

االمثل.
وأشــــــار إلــــى أن املــــشــــروع طـــــوال فــتــرة 
التعاقدية  للمواعيد  وفقا  يسير  إنجازه 
بفضل الــتــعــاون املــثــمــر بــني كــل االطـــراف 
الــعــامــلــة فـــيـــه، الســيــمــا جـــهـــاز االشـــــراف 
الــتــابــع لــقــطــاع هــنــدســة الـــطـــرق والــجــهــد 
واملتابعة  العاملون،  يبذله  الــذي  الكبير 
الحثيثة وامليدانية لألعمال من قبل قطاع 
هــنــدســة الــطــرق وتــذلــيــل املــعــوقــات التي 
واجهت املشروع بالتعاون والتنسيق مع  

الجهات الحكومية األخرى.

13 مليون دينار
ملبنى األمن الوطني.. 

والتوقيع خالل شهرين

افتتاح تقاطعات الجزء 
األوسط من «الجهراء» 

األسبوع املقبل

محمود الزاهي 

{الخدمة المدنية}: 

إعفاء املديرين ورؤساء األقسام 
واملراقبني من البصمة

«البرايح» إلى االستثمار والشراكة

عمومية املكاتب الهندسية:
فرق للمراقبة ومنع التجاوزات

اســتــبــدال نص  املدنية  الخدمة  قــرر مجلس 
املادة التي كانت تلزم املوظف بإثبات الحضور 
واالنـــصـــراف عــن طــريــق الــبــصــمــة، حــيــث أجــاز  
للوزير املختص أن يعفي كل أو بعض مديري 
ومــراقــبــي اإلدارات ومـــن فــي حــكــمــهــم، وكــذلــك 
مــــن بـــلـــغ مـــجـــمـــوع مـــــدة خـــدمـــتـــه فــــي الــجــهــات 
 25 العامة  واملــؤســســات  والهيئات  الحكومية 

عاما من التوقيع للحضور واالنصراف.
كــمــا نـــص الـــقـــرار عــلــى إعـــفـــاء ذوي االعــاقــة 
الشديدة بشرط تقدمهم إلى جهات عملهم في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة بما يثبت 
إعاقاتهم، التي ال تمكنهم من التوقيع الثبات 

الحضور واالنصراف.
(خ.ح)

اعـــتـــمـــدت الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــســنــويــة 
الـــعـــاديـــة التـــحـــاد املــكــاتــب الــهــنــدســيــة والــــدور 
اإلدارة  مجلس  تقارير  الكويتية  االستشارية 
املـــالـــيـــة واإلداريــــــــة لــلــعــام املــــاضــــي، كــمــا أقـــرت 
مــتــابــعــة عــــدد مـــن املـــواضـــيـــع الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
الخاصة  التوصيات  وقّدمت  االتــحــاد،  أعضاء 

بها ملتابعة إقرارها مع الجهات املعنية.
األول،  أمــس  العمومية،  الجمعية  وانعقدت 
في مقر االتحاد بجمعية املهندسني الكويتية 
بـــرئـــاســـة املـــهـــنـــدس بــــدر الـــســـلـــمـــان، وحــضــور 
نائبه املهندس مازن الصانع وأمني الصندوق 
املهندس جابر أبو الحسن، ومشاركة عدد من 

أصحاب املكاتب الهندسية.
وأفاد بأن املشاركني في الجمعية العمومية 
أقروا، أيضًا، وضع دليل لالئحة أسعار ملختلف 
األعمال الهندسية تحمي املواطنني وأصحاب 
الهندسية والــــدور االســتــشــاريــة على  املــكــاتــب 

حـــد ســـــواء، مــضــيــفــًا أنـــه قـــد تـــم إقـــــرار ضـــرورة 
الـــعـــمـــل مــــع لــجــنــة مــــزاولــــة املـــهـــنـــة الــهــنــدســيــة 
الهندسية  املكاتب  ملراقبة  فريق  تشكيل  على 
والـــــــدور االســـتـــشـــاريـــة لــلــحــد مـــن الـــتـــجـــاوزات 
التي تقع على املهنة، وتحدث أضرارًا جسيمة 
على املــالك ومزاولة املهنة على حد ســواء، مع 
والناشئة  الصغيرة  املكاتب  تشجيع  مــراعــاة 
وحــثــهــا عــلــى االلـــتـــزام بــأنــظــمــة مـــزاولـــة املهنة 
والعمل على تطويرها.  وقال السلمان أيضًا: 
إن الجمعية العمومية دعت إلى تطوير أنظمة 
الــبــنــاء املــعــمــول بها فــي الــبــالد، بــالــتــعــاون مع 
بــلــديــة الـــكـــويـــت والـــجـــهـــات املــعــنــيــة، وإتـــاحـــة 
املجال بشكل أكبر للمكاتب لكي تقوم باعتماد 
املــخــطــطــات وتــنــفــيــذهــا كــمــرحــلــة أولــــــى، قبل 
منحها إجــــازة إصــــدار الــتــراخــيــص املــطــلــوبــة، 
مع وضع ضوابط واشتراطات تتضمن إيقاف 

املكاتب املخالفة وسحب تراخيصها.

نــــاقــــشــــت صـــــبـــــاح أمـــــــس الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة 
املكتب  مستشار  بحضور  الــبــلــدي  للمجلس 
مـــشـــروع  الـــقـــانـــونـــيـــة  اإلدارة  ومــــديــــر  الـــفـــنـــي 
إلحالتها  تمهيدًا  اإلسكانية،  البرايح  مدينة 
الـــى الــتــنــفــيــذ بــعــد الــحــصــول عــلــى املــوافــقــات 

الرسمية.
وعــلــمــت � أن الــلــجــنــة أقــــرت تــحــويــل 
مـــــلـــــف املــــــديــــــنــــــة إلـــــــــى الـــــهـــــيـــــئـــــات الــــخــــاصــــة 

إلى  إضافة  والشراكة،  األجنبي  باالستثمار 
املــعــنــيــني، لتبيان  الــنــفــط واإلســـكـــان  شــركــات 

التعاون في تنفيذ املشروع. مدى إمكانية 
الـــشـــهـــر  الـــلـــجـــنـــة ســـتـــعـــقـــد  ان  وأضــــــافــــــت 
الجهات  ردود  ملــنــاقــشــة  أخـــرى  جلسة  املــقــبــل 
والــهــيــئــات املــعــنــيــة لــبــيــان مـــوقـــف املـــشـــروع، 
ات  تــمــهــيــدا لــلــمــوافــقــة إلــيــهــا واتــخــاذ اإلجــــراء

بشأنه. الالزمة 

اللجان الشبابية تبوح بآالمها:

20 عامًا بانتظار السكن.. واملشاريع بسرعة السلحفاة!
أجــمــع املــتــحــدثــون فــي نــــدوة «القضية 
اإلســكــانــيــة وحــلــولــهــا»، الــتــي جمعت بني 
أعــــضــــاء الــــلــــجــــان الـــشـــبـــابـــيـــة الــتــطــوعــيــة 
ضـــــــرورة  عــــلــــى  األول  أمـــــــس  اإلســــكــــانــــيــــة 
اإلســــراع فــي تنفيذ املــشــاريــع لــحــل األزمـــة 
الثقيلة على  اإليـــجـــارات  وتــخــفــيــف وطـــأة 
التنسيق املشترك  إلــى  املــواطــنــني، إضــافــة 
األخــطــاء  لتفادي  الحكومية  الجهات  بــني 

التي حدثت في املاضي.
د مــمــثــلــو الــلــجــان الــشــبــابــيــة  وشـــــدَّ
السكن  طوابير  فــي  االنتظار  أن  على 
أكــثــر بسبب  أو  لــنــحــو عــقــديــن  يــمــتــد 
بـــــــــطء املـــــــشـــــــاريـــــــع، الــــــتــــــي يـــــصـــــح أن 

يــطــلــق عــلــيــهــا أنـــهـــا تــمــضــي بــســرعــة 
السلحفاة.

وطــــــالــــــب الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي لــحــمــلــة 
اللجنة  الــهــاجــري  مشعان  نسكن؟»  «متى 
األسر  بمراعاة  البلدي  املجلس  الفنية في 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي أنــهــكــت مـــاديـــا ونــفــســيــا 
التنقل  خــالل ســنــوات طويلة قضوها فــي 
بــــني املـــنـــاطـــق بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــســتــأجــريــن، 
مستاًء من التأّخر في حل مشكلة وعوائق 

«جنوب غرب املبارك».
بـــــدوره، اعــتــبــر املــحــامــي خــالــد الــعــذاب 
عــدم تــوزيــع أرض غــرب هــديــة للمواطنني 
تحت  يــنــدرج  السكنية  الرعاية  مستحقي 
إطــــــار الـــتـــأخـــيـــر فــــي حــــل الــقــضــيــة املــهــمــة 
والــحــســاســة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا اكــثــر من 
مئة الف اسرة كويتية، مستغربا إجراءات 

املـــؤســـســـة بــــهــــذا الــــشــــأن عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
حصولها على مختلف املوافقات الرسمية 
أن  السابقة، مبينا  النيابية  املجالس  منذ 
يـــقـــارب 6000  مـــا  تــغــطــي  مــســاحــة األرض 
وحدة سكنية كفيلة بحل جزء من املشكلة.

حــبــيــســة  هــــديــــة  أرض  بــــقــــاء  إن  وقـــــــال 
للدولة  العامة  املصلحة  يــخــدم  ال  األدراج 
التي وصل لها طابور االنتظار الى مراحل 
وأعــــــداد مــرتــفــعــة، أدت إلـــى أن تــجــعــل من 
األسرة الكويتية على قائمة االنتظار ما ال 
يقل عن 15 سنة، متمنيا على مجلس األمة 
أن يــحــرك هــذا املــوضــوع، ملــا لــه مــن اهمية 
غــــرب هــديــة  أن أرض  كـــبـــيـــرة، خــصــوصــا 
الــحــضــريــة بــمــا يجعل  قــريــبــة مــن املنطقة 
من السهل ربط خدماتها والبنية التحتية 

بها في الخدمات األخرى القريبة منها.

نطالب بتخصيص املزيد
من األراضي لحل األزمة

أرض هدية «حبيسة األدراج».. 
بال مبررات منطقية!

خالد الحطاب

«الهيكلة»: ال تهاون مع التوظيف الوهمي

174 ألف دينار ُسرقت
من «دعم العمالة»

إعــادة  بــرنــامــج  فــي  القضايا  قسم  رئيسة  أعلنت 
للدولة  التنفيذي  والــجــهــاز  الــعــامــلــة  الــقــوى  هيكلة 
املـــنـــصـــرفـــة  املــــبــــالــــغ  الــــشــــطــــي أن إجــــمــــالــــي  فـــــاديـــــة 
وثبتت  وهمية  شــركــات  على  املسجلني  للمواطنني 

بحقهم الجريمة بلغ نحو 175 ألف دينار.
وقـــالـــت فـــي تــصــريــح صــحــافــي امـــــس: إن هـــؤالء 
ملــدة سنة  بــالــحــبــس  املــتــالعــبــني صــدر بحقهم حــكــم 
والـــغـــرامـــة وإعـــــــادة األمـــــــوال املـــســـروقـــة، الفـــتـــة إلـــى 
أن املــحــكــمــة الــكــلــيــة بــدائــرة الــجــنــايــات أمـــرت أيــضــا 
بــحــبــس صـــاحـــب إحــــدى الـــشـــركـــات املــتــواطــئــة ملــدة 
سنة وتغريمه ألف دينار مع شمول الحكم بالنفاذ 

الفوري.
ولـــفـــتـــت الـــشـــطـــي إلــــى أن املــحــكــمــة قـــضـــت ايــضــا 
بــحــبــس 28 مــواطــنــًا ومــواطــنــة ملـــدة ســنــة وإلــزامــهــم 
التي صرفت لهم من دون وجه حق من  املبالغ  برد 
للدولة،  التنفيذي  والجهاز  الهيكلة  إعــادة  برنامج 
كما قضت أيضا بتغريم 11 مواطنا ومواطنة مبلغ 

الف دينار لكل منهم عما اسند إليهم من اتهام.
وحــــــــــّذرت الـــشـــطـــي املــــواطــــنــــني الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص، ســـواء مــن اصــحــاب األعـــمـــال او 
مشددة  القانون،  طائلة  تحت  الوقوع  من  العاملني 
على توقيع اقصي العقوبات ملن يتورط في التعيني 
الــوهــمــي ويــحــتــال بــصــرف مــبــالــغ دعــم الــعــمــالــة من 
إلــــى أن هـــنـــاك كـــثـــيـــرًا مــن  دون وجــــه حــــق، مـــشـــيـــرة 
عــقــوبــات بالحبس والــغــرامــة على  أوقــعــت  األحــكــام 
عدد كبير من املواطنني ثبت انهم يتقاضون مبالغ 

في شكل دعم العمالة من دون عمل فعلي.
وأشــــــــارت إلـــــى أن أمـــــني عـــــام الـــبـــرنـــامـــج أوصــــى 
للمحافظة  الرامية  الدولة  سياسة  وتفعيل  بتنفيذ 

على املال العام. 
(خ.ح)

● (t)                     مخطط هيكلي ملشاريع األشغال

بدر السلمان متوسطًا أعضاء املكاتب الهندسية ●
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«أدنك»: توصية بخفض
رأس املال

للجمعية  التوصية  (أدنـــك)  للعقارات  الوطنية  الـــدار  شــركــة  إدارة  مجلس  قــرر 
طريق  عــن  املتراكمة  الخسائر  مــن  جــزء  بإطفاء  للشركة  الــعــاديــة  غير  العمومية 
تخفيض رأسمال الشركة من 42 مليون دينار إلى 15 مليونًا، وبمقدار 27 مليون 

دينار، بحيث يصبح رصيد الخسائر املتراكمة 2.03 مليون دينار.

ومنتجات خدمات 
التبرع لمؤسسة «فوزية السلطان»

أطـــلـــق املـــهـــلـــب مـــــول اخــــيــــرًا حــمــلــتــه الــريــاضــيــة 
الــخــيــريــة األولـــــى «اركـــــض لــلــخــيــر» بــهــدف الــتــبــرع 
ملـــصـــلـــحـــة مـــؤســـســـة فـــــوزيـــــة الـــســـلـــطـــان لــلــتــأهــيــل 
الــصــحــي. ويــتــم تنظيم هــذه الحملة املــمــيــزة تحت 
إشـــــراف إدارة املــهــلــب مـــول وبــالــتــعــاون مـــع نـــادي 
للتأهيل  السلطان  فوزية  ومؤسسة  الصحي  فلير 
الــصــحــي. وتــهــدف الــحــمــلــة الــتــي تستمر حــتــى 31 
ديسمبر 2016 الى مساعدة املشاركني على انقاص 
وزنهم، باالضافة الى تقديم املساعدات املالية الى 

من هم في أمّس الحاجة اليها.
فــفــي خــالل االربــعــة أســابــيــع املــاضــيــة، أي منذ 
املهلب  اســتــقــبــل  لــلــخــيــر»،  «اركـــض  انــطــالق حملة 
مــول الــعــديــد مــن املــشــتــركــني املــهــتــمــني بــالــريــاضــة 
والـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــبــــدنــــيــــة الـــــــى جـــــانـــــب الـــــعـــــديـــــد مــن 
املمشى  في  تواجدوا  الذين  العامة،  الشخصيات 
لـــيـــتـــشـــاركـــوا مـــعـــًا فــــي الـــــركـــــض، وقـــــامـــــوا بــحــرق 
أكــثــر مــن 61 الــف ســعــرة حــراريــة حتى اآلن. ومن 
الــحــمــلــة هــم مجموعة  املــشــاركــني املــتــطــوعــني فــي 
فــي  إنـــشـــاؤهـــا  تـــم  والـــتـــي  ااإلجـــتـــمـــاعـــيـــة،   Runfie
ولتحسني  االجتماعية  البيئة  لتعزيز   2011 عــام 
نــوعــيــة الـــحـــيـــاة فـــي مـــا يــخــص صــحــة اإلنـــســـان، 
«فريق  وكذلك  بالكويت»،  املشي  «هــواة  ورابــطــة  
فـــرســـان الــكــويــت لــكــرة الـــقـــدم االمـــيـــركـــيـــة»، حيث 
قدموا جميعهم اهتمامًا كبيرًا باملشاركة في هذا 

الـــحـــدث لــلــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــريــاضــة وتــعــزيــز 
املجتمع. فئات  الصحي لجميع  الحياة  نمط 

وتـــدعـــو حــمــلــة «اركــــــض لــلــخــيــر» جــمــيــع فــئــات 
الــف سعرة  بــحــرق 300  يــقــومــوا معًا  املجتمع لكي 
حرارية حتى نهاية العام، وذلك في ممشى املهلب 
مـــول بــالــدور األول، كــل ثــالثــاء مــن الــســاعــة  5 الــى 
7 مـــســـاًء، فــي حــني أن الــتــوقــيــت فــي شــهــر رمــضــان 
سيكون كل يــوم من أيــام االســبــوع ما عــدا الجمعة 
أن يقوم جميع  اإلفطار. وبعد  والسبت قبل موعد 
املــشــتــركــني بــحــرق مــعــًا 300 الــــف ســعــرة حـــراريـــة، 
سيتمكن املشاركون من التبرع بمبلغ 3000 دينار 
السلطان  فــوزيــة  مؤسسة  فــي  للمحتاجني  كويتي 

للتأهيل الصحي.

أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج عــن أســمــاء الــفــائــزيــن في 
الــســحــوبــات الــشــهــريــة لــحــســابــي red والــراتــب، 
والــتــي أجــريــت يـــوم الــثــالثــاء املــوافــق 31 مــايــو 
والراتب   red وتشمل سحوبات حسابي   .2016

1000 دينار لكل منهما. جائزة نقدية قيمتها 
وقـــــد حـــالـــف الـــحـــظ الـــســـعـــيـــد مـــتـــعـــب مــتــنــي 
تــوفــيــق مــتــنــي، الـــذي فــاز فــي الــســحــب الشهري 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــراتـــــب، وإســــــــراء عـــمـــاد جــاســم 
الــــقــــطــــان، الــــتــــي فـــــــازت فــــي الـــســـحـــب الـــشـــهـــري 
لــحــســاب red. وحــصــل كــل مــنــهــمــا عــلــى جــائــزة 

1000 دينار كويتي.  نقدية بلغت قيمتها 
ويــوفــر عــرض حــســاب الــراتــب الــجــديــد 2016 
نقدية  بهدية  الفوز  الخليج فرصة  بنك  لعمالء 
مــضــمــونــة تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 200 ديـــنـــار أو 
نــقــاط تــصــل إلـــى 60000 مـــن مــكــافــآت الــخــلــيــج 
فور تحويل أول راتب. أو حصولهم على بطاقة 
الــحــيــاة  مـــــدى  مـــجـــانـــًا  االئـــتـــمـــانـــيـــة   signature
مــن بــنــك الــخــلــيــج. وعــــالوًة عــلــى فــرصــة دخــول 
في  سيقام  الذي  الثاني،  السنوي  ربع  السحب 

30 يونيو 2016 والفوز بسيارة كاديالك 2016 
الجديدة.

أما حساب red فهو مصمم خصيصًا لطالب 
املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، والـــكـــلـــيـــات، والـــجـــامـــعـــات 
ســنــة.  15 و25  بــــني  أعــــمــــارهــــم  تـــــتـــــراوح  الــــتــــي 
وســـوف يــحــصــل عــمــالء حــســاب red أو الــراتــب 
ايـــضـــًا عـــلـــى فـــرصـــة الـــتـــأهـــل لــــدخــــول الــســحــب 
1000 دينار  الشهري على جوائز نقدية بقيمة 
عــــن كــــل حــــســــاب. إلـــــى جـــانـــب جــــائــــزة الــســحــب 
ربــــع الــســنــوي الـــتـــي ســتــكــون مـــن نــصــيــب أحــد 
أصــحــاب الــحــظ الــوفــيــر الـــذي ســيــفــوز بــســيــارة 
وبــإمــكــان جميع  كــمــا  جـــديـــدة.   2016 كـــاديـــالك 
سينما  بتذكرة  االستمتاع   red بطاقة  حاملي 
3.5 دنــانــيــر في  بـــدًال مــن  بقيمة ديــنــاريــن فــقــط 
األسبوع.  دور عرض «سينيسكيب» على مدار 
عــلــى بطاقة   red كــمــا يحصل أصــحــاب حــســاب 
الــصــراف اآللــي مــجــانــًا، ولــيــس هــنــاك حــد أدنــى 
لـــاليـــداع لــفــتــح الــحــســاب وال يــتــم تــقــاضــي أي 

الرصيد. رسوم على 

نجاح الفت لحملة «اركض للخير» 
في املهلب مول

متني والقطان ربحا 1000 دينار 
من «الخليج»

VIVA تعرض خدمات 
«الديوان» في الصالحية

أعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــركـــــة 
الكويتية  االتــصــاالت 
تواجدها  عــن   VIVA
في مجمع الصالحية 
فـــــي الــــفــــتــــرة املـــمـــتـــدة 
من 1 يونيو لغاية 4 
وذلـــك   ،2016 يــونــيــو 
ـــــــــعـــــــــرض خــــــــدمــــــــات  ل
«الديوان»  ومنتجات 
رواد  عــــلــــى  املــــمــــيــــزة 
مـــجـــمـــع الــصــالــحــيــة، 
آخر  على  وتعريفهم 
الـــبـــاقـــات والـــعـــروض 
الـــــحـــــصـــــريـــــة. وجـــــــاء 
الديوان  إدارة  تواجد 

في VIVA في مجمع الصالحية تأكيدًا على التزامها 
تــجــاه عــمــالئــهــا بــالــتــواصــل الـــدائـــم مــعــهــم والــتــعــريــف 
بمنتجاتها وخدماتها عن قرب، سعيًا منها إلى تلبية 
املناسبة، قال  كل احتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي هذه 
عبدالرزاق العيسى مدير إدارة اتصاالت الشركات في 
تراثية،  معاني  تمثل  كويتية  كلمة  «الــديــوان   :VIVA
مــنــهــا الـــتـــواصـــل، إحــــدى الــقــيــم الــتــي تــأســســت عليها 
VIVA. لذا، نحرص دائمًا على تثبيت جسر التواصل 
والتفاعل مع عمالئنا». وأضــاف: «إدارة الديوان تقدم 
خدمات متعددة، منها مدير حساب خاص على مدار 
الساعة، وخدمات الكونسييرج، واألولوية في الفروع، 
واألولــــويــــة فـــي الــــرد عــلــى اســتــفــســارات الــعــمــالء عند 

اتصالهم بمركز خدمة العمالء».

حملة «بّرد على قلبك» 
من «وربة»

نــــــــــّظــــــــــم بــــــــنــــــــك وربــــــــــــة 
حــمــلــة «بــــّرد عــلــى قــلــبــك»، 
تــوزيــع  الحملة  وتــنــاولــت 
املثلجات والعصائر على 
رواد مجّمع سنابل، حيث 
تــقــع مــكــاتــبــه الــرئــيــســيــة، 
وقـــــــد ســــاهــــمــــت إلـــــــى حــد 

كــبــيــر فــــي مـــســـاعـــدة رواد املـــجـــّمـــع عـــلـــى االنـــتـــعـــاش 
ومقاومة درجات حرارة فصل الصيف املرتفعة. والقت 
حملة بنك وربة االجتماعية صدى كبيرًا بني أوساط 
رواد املــجــّمــع الـــذيـــن ثــمــنــوا هــــذه املـــبـــارة الــتــي تــعــزز 

الصحة وتضفي جانبًا من املتعة.
وتــأتــي مـــبـــادرة بــنــك وربــــة مــنــدرجــة تــحــت شــعــاره 
الحلول  تشتمل  ال  بالحلول»، حيث  «نتميز  الــريــادي 
التي يقدمها فقط على ابتكارات في خدمات ومنتجات 
الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة الــتــي تــلــقــى رواجـــــًا واســـعـــًا بني 
العمالء، بل تتخطاها لتشمل أيضًا تقديم حلول وافية 
التوعية  إطــار  فــي  ال سيما  املجتمع،  احتياجات  لكل 
املحافظة  أهــمــيــة  حـــول  فــئــاتــه  كــل  وتبصير  الصحية 
على الجسم سليمًا خاليًا من األمراض ما من شأنه أن 

يضمن ثقافة صحية راقية لألجيال املقبلة.

عبد الرزاق العيسى ●

«التجاري» يساهم في رعاية 
«املواساة» يوم التمريض لـ

«املتحد» يرعى مؤتمر
األمراض الباطنية

قـــــــــّدم الــــبــــنــــك الــــتــــجــــاري 
لفعاليات  الرعاية  الكويتي 
التمريض،  بيوم  االحتفال 
والـــــذي نــّظــمــتــه مــســتــشــفــى 
املــــــــــواســــــــــاة الــــــجــــــديــــــد فـــي 
فـــنـــدق املــــاريــــنــــا، بــحــضــور 
الــعــلــيــا  اإلدارة  مــــن  لــفــيــف 
فـــي املــســتــشــفــى، يــتــقــدمــهــم 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي 
عــــبــــداهللا الــــــــوزان والــهــيــئــة 

التمريضية.
الرعاية  ت هذه  وقد جاء
مــن قــبــل الــبــنــك إيــمــانــًا منه 
بـــأهـــمـــيـــة دعـــــم الــفــعــالــيــات 
الـــــــــتـــــــــي تــــــــهــــــــم املـــــــــرضـــــــــى، 
وتــنــســجــم مـــع الـــــدور الـــذي 
التمريضية  الهيئة  تلعبه 
والـــــــــدور اإلنــــســــانــــي لـــهـــذه 
الــفــئــة فـــي خــدمــة املــرضــى، 
ت  خـــــصـــــوصـــــًا أنــــــهــــــا جـــــــاء
التمريض  يــوم  مع  مواكبة 
الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي. وفــــــــــــي خـــــتـــــام 
فـــــعـــــالـــــيـــــات هــــــــــذا الــــــيــــــوم، 
مــســتــشــفــى  إدارة  تـــقـــدمـــت 

بالشكر  الــجــديــد  املـــواســـاة 
والــــــتــــــقــــــديــــــر إلــــــــــى الــــبــــنــــك 
الـــــتـــــجـــــاري وإدارتــــــــــــه عــلــى 

رعايته لهذا اليوم، متمنيًا 
لــلــبــنــك مــــزيــــدًا مــــن الـــتـــقـــدم 

والتوفيق.

املتحد  األهــلــي  البنك  رعــى 
املـــــؤتـــــمـــــر الـــــثـــــانـــــي لـــلـــعـــرض 
الباطنية،  لــألمــراض  الــشــامــل 
الكويتي  الــبــورد  نظمه  الـــذي 
لألمراض الباطنية في الفترة 
الــى  الـــى 14، ومـــن 19  مـــن 12 
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الريجنسي بالكويت.
واســتــطــاع البنك مــن خالل 
مـــع  يـــــتـــــواصـــــل  أن  جـــــنـــــاحـــــه 
إلـــى  يـــعـــرفـــهـــم  وأن  األطــــــبــــــاء، 
أحــــــدث خـــدمـــاتـــه ومــنــتــجــاتــه 
املــصــرفــيــة الــتــي تــتــنــاســب مع 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، مـــــن أهـــمـــهـــا 
بطاقة ماستركارد بالتينيوم 
االئــتــمــانــيــة املــقــبــولــة فـــي كل 
بــمــا تتضمنه  الــعــالــم  أنـــحـــاء 
أنها  مــزايــا متعددة منها  مــن 
مجانية في السنة األولــى من 
اإلصدار، كما توفر خصومات 
فـــــوريـــــة عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن 100 
مــتــجــر فـــي الـــكـــويـــت، وأفــضــل 

خــطــط الــتــوفــيــر املــتــوافــقــة مع 
أحـــكـــام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
كذلك  برنامج حصاد،  ومنها 
يـــوفـــر الـــبـــنـــك االهــــلــــي املــتــحــد 
لــــألطــــبــــاء كـــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 

التمويلية تحت سقف واحد.
ومـــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخـــــــــــــرى، 
أوضـــــــــــــــــح الـــــــبـــــــنـــــــك االهـــــــلـــــــي 
لــــهــــذا  رعـــــايـــــتـــــه  أن  املـــــتـــــحـــــد 
املــؤتــمــر الــــذي يــهــتــم بــتــدريــب 

األطـــــبـــــاء الـــكـــويـــتـــيـــني وصــقــل 
مــعــلــومــاتــهــم، يــأتــي فـــي إطـــار 
اجتماعي  بـــدور  البنك  الــتــزام 
فعال في املجتمع يحرص من 
خـــاللـــه عــلــى دعــــم الــفــعــالــيــات 
اإليـــجـــابـــي على  املــــــردود  ذات 
املــجــتــمــع، خــاصــة أن الــقــطــاع 
يـــــأتـــــي عــــلــــى رأس  الــــصــــحــــي 
املسؤولية  بــرنــامــج  أولـــويـــات 

االجتماعية للبنك.

جناح {املتحد} في املؤتمر ●

جانب من الرعاية ●

صدور العدد الجديد من «نشرة مارمور» 

مشعل الصباح: 1.25 مليار دوالر 
استقطبتها «تشجيع االستثمار» في 2015

تشجيع  هيئة  ملارمور:  الصباح  األحمد  جابر  مشعل  الشيخ  قال 
االستثمار املباشر استقطبت 1.25 مليار دوالر من االستثمارات في 

2015، وسوف تستمر في سعيها لتعزيز االبتكار وريادة األعمال.
تابعة  شركة  (مــارمــور)،  إنتلجنس  مينا  مــارمــور  شركة  أصــدرت 
لشركة املركز املالي الكويتي (املركز) مؤخرًا العدد الجديد من مجلة 
«نــشــرة مـــارمـــور» ربـــع الــســنــويــة، الــتــي تــتــنــاول آخـــر أخــبــار الــســوق 

الخليجي، وتطرح أبرز دراسات وأبحاث مارمور. 
جابر  مشعل  د.  الشيخ  مع  خاصة  مقابلة  على  املجلة  واشتملت 
في  املباشر  االستثمار  تشجيع  لهيئة  العام  املدير  الصباح  األحمد 
الــكــويــت (KDIPA)، تــنــاول فــيــهــا رؤيـــة الــهــيــئــة وأنــشــطــتــهــا واملــهــام 
املــوكــلــة إلــيــهــا، وعـــوامـــل نــجــاحــهــا، والــنــهــج الــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه في 
تراخيص  إلى  تطرق  كما  املستقبلية.  والخطط  االستثمارات  جذب 
االســـتـــثـــمـــار املـــمـــنـــوحـــة مــــؤخــــرًا لـــشـــركـــات عـــاملـــيـــة مــــعــــروفــــة، حــيــث 
1.25 مــلــيــار دوالر مــن االســتــثــمــارات فــي 2015.  الــهــيــئــة  اســتــقــطــبــت 
وتــطــرق أيــضــًا إلــى التحديات الــتــي تــواجــه قــطــاع االســتــثــمــار، ودور 
الــهــيــئــة فــي دعــم بــنــاء اقــتــصــاد قــائــم عــلــى املــعــرفــة وتــعــزيــز االبــتــكــار 

وريادة األعمال.
كما ضمت املجلة دراسة أعدتها شركة مارمور حول دور االستثمار 
في األسهم الخاصة للشركات العائلية في الكويت. وأوضحت الدراسة 
مراحل النمو في الشركات العائلية الكويتية، والدور املحتمل لشركات 
االستثمار في األسهم الخاصة، وأهمية إيجاد شراكة مبدعة ملسايرة 
الواجب  والخطوات  والحوكمة،  األعمال  إدارة  في  العاملية  االتجاهات 
على مؤسسات االستثمار في األسهم الخاصة اتباعها لتحقيق أفضل 

العوائد للمعنيني.

مجموعة األوراق: 14.6 مليون دينار خسائر
املالية  السنة  عــن  خسائر  املــالــيــة  األوراق  مجموعة  شــركــة  تكبدت 
املنتهية في 31 مارس 2016 بلغت 14.68 مليون دينار، بخسارة للسهم 
57.67 فلسًا، مقارنة مع أرباح بلغت 3.9 ماليني دينار بربحية للسهم 

15.3 فلسًا حققتها الشركة في السنة املالية السابقة.

«عيادة امليدان»: 3.4 ماليني دينار 
أرباح السنة املالية

أعلنت شركة عيادة امليدان لخدمات طب الفم واألسنان أنها حققت 
املالية  السنة  أربــاحــًا خــالل  للسهم  فلسًا  و13.78  ديــنــار  مــاليــني   3.44
املنتهية في 31 مارس 2016، مقارنة بأرباح 3.06 ماليني دينار و12.27 
ألــف دينار  الشركة 364.26  السابق. وحققت  العام  فلسًا للسهم خــالل 
و1.46 فلس للسهم أرباحًا خالل الربع الرابع من سنتها املالية مقارنة 
الفترة  خـــالل  للسهم  فــلــس  و1.07  ديــنــار  ألـــف   268.26 بقيمة  بــأربــاح 

املقابلة من السنة املاضية.

منذ 4 سنوات

السعودية: أدنى مستوى 
لالستثمارات في األصول األجنبية

ذكـــرت تــقــاريــر إخــبــاريــة أن صــافــي قيمة االســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
األصول األجنبية واصلت انخفاضها للشهر 15 على التوالي خالل أبريل 
املاضي، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن رؤية اململكة ملرحلة ما 
بعد النفط. ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء االقتصادية عن مؤسسة النقد 
العربي السعودية (البنك املركزي) القول إن صافي قيمة األصول األجنبية 
انخفض بنسبة 1.1% خالل أبريل املاضي إلى 572 مليار دوالر، وهو أقل 

مستوى له منذ 4  سنوات.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط دفع حكومة اململكة إلى بيع جزء 
احتياطي  من  والسحب  األجنبية  السندات  في  استثماراتها  محفظة  من 
اململكة  زالــت  فما  ذلــك،  مــن  الــرغــم  نفقاتها. وعلى  لتغطية  األجنبي  النقد 
واحدة من أكبر دول العالم امتالكًا الحتياطيات النقد األجنبي. وانخفضت 
بمقدار 115  املاضي  العام  السعودية خــالل  لــدى  األجنبية  األصــول  قيمة 
مليار   100 بلغ نحو  قد سّجلت عجزًا  امليزانية  كانت  مليار دوالر، حيث 
دوالر. وكان تراجع أسعار النفط العاملية، خالل العامني املاضيني، قد دفع 
النفط، حيث  انتهاء مخزون  التفكير في مرحلة ما بعد  إلى  اململكة  قــادة 
طرح ولي ولي العهد السعودية رؤية إصالحية بعنون «رؤية السعودية 

2030» في 25 أبريل املاضي.
يأتي ذلك فيما واصل سعر النفط تراجعه في األســواق العاملية، حيث 
على  الثالث  لليوم  الشمال  بحر  لنفط  القياسي  برنت  خــام  سعر  تــراجــع 
التوالي، بانخفاض نسبته 0.5% إلى 49.07 دوالرًا للبرميل في تعامالت 
اليوم. وتراجع خــام دبــي خــالل العام املاضي بنسبة 25% تقريبًا  صباح 
بــعــد أن كـــان يــتــم بيعه مــقــابــل أكــثــر مــن 100 دوالرًا للبرميل قــبــل عــامــني. 

(نيويورك - د ب أ)

في أبريل

الرياض: 8.3% انخفاض تحويالت األجانب
تــراجــعــت تــحــويــالت األجـــانـــب إلـــى الـــخـــارج  بنسبة 8.3 فــي املــئــة على 
أســـاس شــهــري لتبلغ نحو 11.9 مليار ريـــال خــالل شهر أبــريــل مــن العام 
الــحــالــي، مــقــارنــة بـــ 13 مــلــيــار ريــــال فــي الــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام املــاضــي، 
متراجعة بقيمة 1.1 مليار ريال خالل شهر.  ووفقا لتحليل اقتصادي فإن 
تحويالت األجانب خالل شهر أبريل من العام الحالي هي األدنى منذ شهر 
أكتوبر 2014 والبالغة 10.8 مليارات ريال، أي هي األدنى خالل 18 شهرا.  

أبريل  أن تحويالت األجانب قد تراجعت أيضا خــالل  التحليل  وأظهر 
2016 بنسبة 12 في املئة على أساس سنوي، حيث كانت التحويالت 13.5 

مليار  ريال خالل أبريل 2015، متراجعة بقيمة 1.6 مليار ريال.
وعن حجم التحويالت خالل األربعة أشهر األولى من العام الحالي، فقد 
بلغت 49.5 مليار ريال مقابل 51.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 
املاضي، بنسبة تراجع 4 في املئة، منخفضة بنحو 2.1 مليار ريال. وكانت 
وزارة العمل أكــدت في وقــت سابق، أن عــدد األجــانــب في القطاع الخاص 
فقط يبلغ 8.7 ماليني موظف حاليا، بخالف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 
72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 ماليني 

أجنبي.  

لن يرتفع النفط إال بارتفاع الطلب
 Game ــــــعــــــاب  األل نــــظــــريــــة  تـــســـتـــخـــدم 

الــــحــــاالت  بـــعـــض  لـــتـــعـــريـــف   Theory
االقــتــصــاديــة الــتــي تــخــتــل فــيــهــا نقطة 
ــتــوازن بــني الــعــرض والــطــلــب املتوقع،  ال
وتستقر األسعار عند مستوى توازن 

جديد غير متوقع. وقد يعرف مستوى 
التوازن الجديد علميًا بنقطة توازن ناش او 

Nash Equilibrium نسبة الى جون ناش عالم 
نوبل  جائزة  على  الحائز  األميركي  الرياضيات 
العالم  الرياضيات سنة ١٩٩٤. وقد استنتج  في 
او اكثر عندما  تــوازن  املذكور بانه توجد نقطتا 
يكون هناك اكثر من اختيار وأكثر من طرف في 

العملية االقتصادية. 
وقـــد نــشــر الــعــالــم جـــون نـــاش بــحــثــه فــي سنة 
١٩٥٠ فـــي املــجــلــة الــوطــنــيــة ألكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
الــعــالــم وقتها بروفيسورًا  كــان  االمــيــركــيــة، وقــد 
فــي جــامــعــة بــرنــســتــون. وتـــم تــوثــيــق حــيــاتــه في 
الذي تم   ،Beautiful Mind الجميل العقل  كتاب 

تصويره في فيلم عنه بالعنوان نفسه. 
ونــســتــطــيــع تــطــبــيــق نــظــريــة الــلــعــبــة عــلــى حــالــة 
منتجي النفط في الوقت الحالي. النه من الواضح 
ان مــصــلــحــة جــمــيــع املــنــتــجــني تــقــلــيــص الــعــرض 
اال  تــوازن عالية.  الــى اسعار عند نقطة  للوصول 
ان كل دولة منتجة قد تستفيد على حساب باقي 
املنتجني في حال قامت بخرق االتفاق أوًال. لذلك 

االتــفــاق خشية  من  املنتجني  يتهرب جميع 
قيام احدى الدول بالغش وخرق االتفاق، 
التي  للدولة  كبيرة  خــســارة  يسبب  مما 
تستمر على اتفاق خفض االنتاج، فيما 
يقوم اآلخرون بزيادة إنتاجهم من النفط. 
لذلك ال تتفق جميع الدول وتضخ باقصى 
كمية ويصل العرض الى اقصاه وتنخفض 

األسعار لتصل الى نقطة توازن منخفضة. 
لــذلــك يعتبر وجــــود طــاقــة انــتــاج اضــافــيــة من 
النفط متوافرة للعرض لدى الدول املنتجة للنفط 
الــحــالــي بمنزلة مــؤشــر على احتمال  الــوقــت  فــي 
طويلة.  لفترة  النفط  اســعــار  انخفاض  استمرار 
ــــة ســـوف تــســتــمــر فـــي ضـــخ كميات  الن كـــل دول
التضاؤل.  مــن  املالية  ايــراداتــهــا  لحماية  اضافية 
ولن يتم حل هذه االشكالية اال بعد زيادة الطلب 
بــســبــب انــخــفــاض ســعــر الــنــفــط تــدريــجــيــًا. النــه 
الناتجة  اإلضافية  الطاقة  تخفيض  الصعب  من 
بــعــد حــفــر اآلبـــــار الــنــفــطــيــة. وحــتــى عــنــد افـــالس 
الشركات التي تنتج النفط الصخري سوف يتم 
استحواذ شركات اخرى على تلك اآلبار املنتجة 
واالســتــمــرار فــي ضــخ النفط. ويــراهــن املنتجون 
اسعار  النــتــشــال  النفط  على  الطلب  زيـــادة  على 

النفط على املدى الطويل. 

عيد ناصر الرشيدي

«الخصوصية»: مناقصتان بقيمة 13.1 مليون دينار
إنه تمت  القابضة،  الخصوصية  قالت شركة مجموعة 
ترسية مناقصتني بقيمة 13.1 مليون دينار على شركة 
إنشاءات الخصوصية اململوكة للمجموعة بنسبة %99. 

وأوضحت «الخصوصية» أن املناقصة األولى من أجل 
إنــشــاء وإنـــجـــاز وصــيــانــة مــرافــق محطة تــقــنــيــات الطاقة 

املتجددة بالشقايا التابعة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
بقيمة 10.75 ماليني دينار.

بإنشاء  خــاصــة  الثانية  املناقصة  أن  الــشــركــة  وأفــــادت 
قيمتها  وتقدر  الصحي،  سلوى  مركز  وصيانة  وإنــجــاز 

بنحو 2.35 مليون دينار.
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أفقيًا:

عموديًا:

الكلمات املتقاطعة

SUDOKU

1 ــــ أغنية للمطرب عبدالله الرويشد.
2 ــــ ممثل مصري ــــ عكس ُمر (معكوسة).

3 ــــ نَدم ــــ من الكواكب.
4 ــــ رفَس ــــ نجيع ــــ يرجو.

5 ــــ حرف نصب ــــ شهر ميالدي.
6 ــــ لعاب ــــ أعاتب.

7 ــــ أحد أصابع اليد ــــ من األلوان.
8 ــــ عكس ذكي ــــ صوت الخيل.

9 ــــ حرف عطف ــــ يعترف.
10 ــــ جملة (مبعثرة) ــــ من أسماء الله الحسنى.

11 ــــ أحمر (باألجنبية) ــــ نصف بائس.
12 ــــ أغنية لنوال الزغبي ــــ بحر.

1 ــــ نساهم ــــ أجازف.
2 ــــ يحطم (معكوسة) ــــ أنثى األسد.

3 ــــ برج شهير في فرنسا ــــ إلهي.
4 ــــ صرَّ ــــ وقت ــــ نطوي.
5 ــــ حرف جزم ــــ روايات.

6 ــــ ينتسب ــــ ذل (معكوسة).
7 ــــ نصف نيزك ــــ واحد (باألجنبية) ــــ سهاد.

8 ــــ من األسماك ــــ مدينة فلسطينية.
9 ــــ تقنط ــــ وْجنتك.

10 ــــ ِعلم الكون.
11 ــــ نغم ــــ ُحب ــــ فؤادي.

12 ــــ أْجمل ــــ أعداد.

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة، ثالث العاب سودوكو من مستويات متعددة: 
عادي، وسط، متقدم.

ضع بكل بساطة االرقام من ١ الى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي كل عمود 
وخط افقي وكل مربع صغير ٣*٣ على االعداد من ١ الى ٩ مرة واحدة فقط. يجب اال 

يظهر اي رقم مرتني في اي عمود، او خط افقي، او مربع صغير ٣*٣.
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  الجهوزية مطلوبة للمرحلة 
املـــــقـــــبـــــلـــــة، فـــــالـــــضـــــغـــــوط كـــبـــيـــرة 
واملــــــطــــــلــــــوب مــــــزيــــــد مـــــــن الـــــدقـــــة 
العالقة  تقييم  عليك  واالنــتــبــاه. 
بــــالــــشــــريــــك بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــع 
طـــمـــوحـــاتـــك، وهــــــذا يـــســـاعـــد مــن 

أجل بناء مستقبل أفضل.

الـــــــوضـــــــع عـــلـــى  يــــــســــــاعــــــدك    
تــــصــــويــــب املــــــســــــار وتـــصـــحـــيـــح 
بـــعـــض األخـــــطـــــاء. تـــعـــود املـــــودة 
والحب بينك وبني الحبيب بعد 
فـــتـــرة مــــن الــــخــــالف ســبــبــه تــافــه 

وتفاقم بسبب تدخل اآلخرين.

قــــد تــــكــــون لـــــدى الـــحـــبـــيـــب أعـــــذار 
الحكم  يــجــوز  ال  وبــالــتــالــي  حقيقية 
عليه باإلهمال أو التقصير معك. إذا 
عالية عليك  أهــدافــًا  لنفسك  وضعت 

بذل أقصى جهد  لتحقيقها.

  وّظــــــــــف طــــاقــــتــــك فــــــي أمــــــور 
بــنــاءة وأظــهــر قــدرة إداريـــة لعلك 
تستلم مركزًا أعلى. باستطاعتك 
اإلفصاح عّما يجول في خاطرك 
في محاولة منك لتبديد الشكوك 

واملخاوف لدى الشريك.

ربـــــمـــــا تـــضـــطـــر إلـــــــى تـــســـويـــة 
مــــشــــكــــلــــة مــــــــا تــــنــــاســــيــــتــــهــــا أو 
تـــجـــاهـــلـــتـــهـــا، ويــــصــــعــــب عــلــيــك 
قــد تضطر  املحيط.  مــع  التعامل 
الـــتـــنـــازالت أو تجد  تــقــديــم  الــــى 
نـــفـــســـك مـــحـــرجـــًا أمـــــــام الـــشـــريـــك 

بسبب تصرفاتك تجاهه.

سعيدة  بنتائج  تحظى  قــد    
وتـــــــنـــــــعـــــــم بـــــــــــأجـــــــــــواء مـــــريـــــحـــــة 
ومـــــطـــــمـــــئـــــنـــــة، وتـــــحـــــصـــــل عـــلـــى 
عـــائـــدات جــيــدة مــاديــًا ومــهــنــيــًا. 
الشريك  أمــام  أعــصــابــك  تتمالك 
مــنــه  تـــــصـــــدر  حـــــني  وال ســـيـــمـــا 
الصبيانية،  الــتــصــرفــات  بعض 

األمور. تستوعب  لكنك 

األمــور  عليك  يسهل  طموحك 
ويــفــتــح أمـــامـــك مـــجـــاالت كــثــيــرة 
لجني املـــال والــتــقــدم الـــى االمـــام 
بسرعة وثبات. لقاءات رومنسية 
مــع الــشــريــك،  لــذا ال تتخوف من 
الحساسة  املوضوعات  مناقشة 
تـــســـتـــفـــيـــد مــن  أن  عـــلـــيـــك  مـــــعـــــه. 

الطقس.

فيه  بامتياز تكثر  يــوم جميل 
الفرص الثمينة على أنواعها من 
نــجــاح واحــتــفــاالت وانــتــصــارات. 
كـــــل مـــــا هـــــو مــــطــــلــــوب مــــنــــك هــو 
أو  التسّرع  الــوقــوع ضحية  عــدم 
االنفعال، فكن رصيًنا وانظر الى 

سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

ال تدع املشاكل تؤثر في أدائك 
تتجاوزها  أن  عليك  الــعــمــل،  فــي 
بـــكـــل هــــــدوء ورويــــــــة، وأن تــضــع 
خــــطــــطــــًا واضــــــحــــــة لـــتـــحـــركـــاتـــك 
للحب  مناسب  يــوم  املستقبلية. 
الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع 

خبرًا جيدًا يخص الشريك.

مــــــنــــــاســــــب ومـــــشـــــّجـــــع  يــــــــــــوم    
ــحــمــة  الــلُّ لــلــمــصــالــحــة أو إلعــــــــادة 
والـــــروابـــــط الـــتـــي تـــقـــوى لــتــصــبــح 
أكــــثــــر مـــتـــانـــة وصــــــمــــــودًا. ال تــكــن 
وتــحــلَّ  الحبيب  مــع  الــجــدال  كثير 
باملرونة واللطافة في تعاملك معه 

مراعاة ملشاعره.

 تــــهــــتــــم جـــــيـــــدا بــــمــــا يــحــصــل 
حـــولـــك، وتــتــوصــل إلـــى الــنــتــائــج 
اآلخرين  على  أسلوبك  وتــفــرض 
بسرعة،كما  مــا  قضية  وتــحــســم 
أن الــعــقــبــات الــكــثــيــرة لـــن تــحــول 
من دون تحقيق بعض الرغبات 
واملشاريع املشتركة مع الحبيب.

  يــوم جيد للمباشرة بتحرك 
ُيــظــهــر حــســن الـــنـــيـــات، يــجــب أن 
تتخّلى عن خجلك وتبدو جريئًا، 
وهذا يزيد من سحر شخصيتك 
ويــلــفــت الـــيـــك األنــــظــــار عــاطــفــيــًا: 
شـــــعـــــور مـــــتـــــبـــــادل بــــيــــنــــك وبــــني 

الشريك في األمور املصيرية. ٢٣ سبتمبر - ٢٣ اكتوبر٢١ مارس - ٢٠ ابريل

٢٤ اكتوبر - ٢١ نوفمبر٢١ ابريل - ٢٠ مايو

٢٢ نوفمبر - ٢٠ ديسمبر٢١ مايو - ٢١ يونيو

٢١ ديسمبر - ١٩ يناير ٢٢ يونيو - ٢٢ يوليو

٢٠ يناير - ١٨ فبراير٢٣ يوليو - ٢٢ اغسطس

١٩ فبراير - ٢٠ مارس٢٣ اغسطس - ٢٢ سبتمبر
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الحل السابق
أفقيًا:

عموديًا:

1 ــــ أغاثا كريستي.
2 ــــ لم ــــ عرين ــــ دروس.

3 ــــ إلزامي ــــ تام.
4 ــــ دروب ــــ يكفلُه.

5 ــــ يبّر ــــ هن ــــ عبَر.
6 ــــ ديار ــــ طائر.

7 ــــ قيد ــــ نِهم ــــ ال.
8 ــــ نفاق ــــ مي ــــ زر.

9 ــــ بال ــــ نعمل ــــ إثم.
10 ــــ تروي ــــ أهواك.

11 ــــ إسراف ــــ ّملت.

12 ــــ دّست ــــ مهى.
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حظك اليوم

امليزان

تــــص
بـــع
وال
فـــت

وتف

1 ــــ الحديد ــــ نبتاع.
2 ــــ غم ــــ ربي ــــ فارس.

3 ــــ أوراق الورد.
4 ــــ ثعلب ــــ ريق ــــ يأس.

5 ــــ أرز ــــ فت.
6 ــــ كيان ــــ معًا.

7 ــــ رنَم ــــ هاني مهنى.
8 ــــ يهنئُه ــــ لو.

9 ــــ سد ــــ رمز ــــ ألم.
10 ــــ ترتفع ــــ رآكم.
11 ــــ يواكب ــــ تو.

12 ــــ سميرة أحمد.
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