
سلطان العبدان

 ق����دم النواب محمد هاي����ف ود.جمعان احلربش 
وأسامة املناور ود.محمد الهطالني ورياض العدساني 
وبدر الداهوم قانونا إلنشاء نيابة عامة جلرائم اآلداب 
وإدارة عامة لشرطة مكافحة جرائم اآلداب العامة في 

»الداخلية«.
هذا وأق����رت اللجنة التعليمي����ة البرملانية أمس 
تعديالت على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية، 

بحيث يتم إنشاء 4 كليات للتربية واحلقوق والعلوم 
اإلدارية والهندسة خالل 3 سنوات.

من جانب آخر، عقدت »تنسيقية« كتلة األغلبية 
اجتماعا مبكتب النائب د.جمعان احلربش، حيث جرى 
االتف����اق على القوانني التي صوت عليها املجلس في 
املداولة األولى، كما جرى االتفاق على مناقشة استجواب 
وزير املالية في اجتماع »األغلبية« الذي سيعقد في 

ديوان النائب شايع الشايع األحد املقبل.
التفاصيل ص8 و9 ٭

بداح العنزي ـ أمير زكي

مع انتهاء »اإلطفاء« واجلهات املعاونة من اجناز 
ردم كامل موقع حريق »رحية« شّكل وزير الكهرباء 
واملاء ووزير البلدي���ة عبدالعزيز اإلبراهيم جلنة 
للوقوف على األسباب التي أدت إلى اندالع احلريق 
برئاسة املستشار جمال هاضل اجلالوي من إدارة 
الفتوى والتشريع، وتضم كال من مساعد مدير عام 

البلدية لشؤون قطاع املشاريع يوسف مناور ونائب 
مدير عام الهيئة العامة للصناعة م.فهاد س���حاب 
املطيري ومدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة 
العامة للبيئة محمد محسن العنزي ومدير إدارة 
التراخيص في اإلدارة العامة لإلطفاء املقدم خالد 
محمد الزيد ومن اللجن���ة الثالثية لتأهيل مواقع 

ردم النفايات جاسم محمد احلساوي.
التفاصيل ص6 ٭
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الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه الرئيس جالل طالباني بحضور 
السفير علي املؤمن

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل وداع السلطان قابوس 
بحضور الشيخ محمد اخلالد والسفير أحمد فهد الفهد

وزير الديوان سلم رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس 
العراقي حول تطوير العالقات الثنائية

 سلطان عمان شكر األمير بعد زيارة أخوية للكويت 
استمرت 4 أيام: لقاؤنا عكس عمق العالقات بني بلدينا 0203

3 طعنات سطحية سددها له أحد نزالء »املركزي« بعد رفض املغرد النقي أداء صالة العصر مع اجلماعة وقوله: »هذا شأني«

ضرب وطعن املتهم باإلساءة للرسول ژ 

محليات

استراحة

قيلولة

أحمد الهيفي اجتمع 
مع منسقي الوزارات: 

االلتزام باملواعيد 
في الرد على األسئلة 

البرملانية

سالمات يا احملروسة
بقلم: يوسف عبدالرحمن

»سمير«..  
موّحد 

الكويتيني..
بقلم: صالح الشايجي
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التفاصيل صفحة

(32-18-5-2)

املركزي اللواء خالد الديني أمر 
بفتح حتقيق ف����ي الواقعة ومت 
إخض����اع املتهم للتحقيق حيث 
متسك بأن املغرد كافر وال يستحق 

احلياة حسبما قال.
وأش����ار املصدر الى ان إدارة 
السجن بصدد استكمال التحقيقات 
مع املتهم الذي سيتم وضعه في 
سجن انفرادي حتى يتم تصنيف 
القضية ما إذا كانت ستس����جل 
أو  القتل  باعتبارها شروعا في 
اعتداء بالضرب وإحلاق أذى بالغ، 
مؤكدا ان حتقيقا سيفتح ملعرفة 
كيفية دخ����ول أدوات حادة الى 

النزالء.
الداخلية قد  وكانت وزارة 
أعلنت في بيان لها عن تعرض 
املواطن املوقوف على ذمة قضية 
حتقير األديان واإلس���اءة إلى 
الرسول ژ والصحابة رضوان 
اهلل عليه���م للض������رب من 
قب���ل أحد الن��زالء بالسج��ن 
املرك��زي، حيث أصيب من جراء 
ذلك بإصابة طفيفة مت عالجها 
املركزي،  فورا ف��ي السج���ن 
كم����ا مت اتخ������اذ اإلجراءات 
القانونية حي���ال الس���ج��ني 

املعت��دي.

لص��الة العصر.
ومضى املصدر بالقول: بعد 
انتهاء صالة العصر عاد النزالء 
مجددا حيث كان يتواجد املغرد 
النقي وسئل من قبل املتهم عن 
األس����باب التي دعت����ه الى عدم 
الص����الة، حيث قال ل����ه: »هذا 
شأني« فما كان من املتهم إال ان 
قال له: »أن����ا صامي وراح أفطر 
عليك.. انت كافر وال تستحق أن 
تعيش« وأخرج قطاعة من بني 
مالبسه واستخدمها في االعتداء 

على املغرد.
وفي رواية اخرى قال مصدر 
أمني: إن الس����جني واجه النقي 
قبل ص����الة العصر وطلب منه 
الصالة فرفض وقال له: »ساب 
الرسول وما تبي تصلي بعد« ثم 
قام بخنقه بيده مما تسبب في 
جرح برقبته بسبب أظفاره ثم 
قام بضربه بآلة حادة تسببت 
في جرح قطعي ومتت معاجلته 

في عيادة السجن.
وأشار املصدر الى ان السجناء 
ورجال قوة أمن السجن تدخلوا 
لفض التشابك ومن ثم جرى نقل 

املغرد الى املستشفى.
وأكد املصدر ان مدير السجن 

 موسى أبوطفرة ـ ليلى الشافعي 
 مؤمن المصري ـ عبداهلل قنيص

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري 

الس���جن املركزي أمس  شهد 
حادثا مثيرا أع���اد قضية املغرد 
املتهم باإلساءة للرسول ژ حمد 
النقي الى األضواء مجددا، حيث قام 
نزيل كويتي يدعى »ك. ط. ه�. م« 
وهو محكوم عليه بتهمة اخلروج 
من البالد بصورة غير مشروعة 
بعد ش���روع في قتل وكان في 
العراق »يجاهد« وهو محكوم أمن 
دولة، قام بطعن النقي 3 طعنات 

في الرأس والرقبة والكتف.
وقال مصدر أمني ل� »األنباء« 
الكويت���ي حالته  املغ���رد  ان 
مس���تقرة متاما وان الطعنات 
ال� 3 التي سددت اليه لم تكن 

غائرة وامنا كانت سطحية.
وح���ول تفاصي���ل ما قبل 
احلادثة، قال املصدر: ان املغرد 
احملتجز في عنبر أمن الدولة 
على ذمة القضية دخل في نقاش 
مع بعض النزالء حول األسباب 
التي دعته الى ان يغرد بهذه 
العبارات املس���يئة، الفتا الى 
ان النقاش انته��ى حينما أذن 

حمد النقي املتهم باإلساءة للرسول ژ

إيرانية تقتحم سيارة جناد وتصرخ: منوت جوعًا

وكاالت: في مش����هد بدا للمتابعني وكأنه مغامرة 
س����ينمائية متكنت فتاة إيرانية من اختراق سلسلة 
بش����رية من رجال األمن وقفزت على س����قف سيارة 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد املكشوفة أثناء 
حتيت����ه اجلماهير في مدينتها، ووقفت في مواجهته 
صارخ����ة: »منوت جوعا«. جاءت ه����ذه املغامرة في 
ڤيديو عرضته صحيفة »الديلي ميل« البريطانية أمس 
األول، وظهر فيه محتجون يحيطون بسيارة جناد في 
مدينة بندر عباس اجلنوبية، وكان يقف رجل عجوز 
وهو يضرب بيده على السيارة ويقول: »أنا متقاعد 
وجائع«. وسط كل هذه اجلموع � وحسب الصحيفة 
البريطانية � اكتفى جناد بالتلويح والنظر ملسافات 
طويلة بعيدا عن اجلموع احمليطة بالسيارة مع ابتسامة 

كبيرة على وجهه. وفجأة ومن وسط احلشد اخترقت 
الفتاة حاجز األمن واس����تطاعت أن تقفز على اجلزء 
األمامي من الس����يارة وهي تقاوم لإلفالت من قبضة 
رجال األمن إلبعادها عن السيارة، وجنحت في النهاية 
في الوصول الى الرئيس اإليراني وجلست أمامه على 
سقف السيارة، وكأنها تعطيه درسا أو نصائح. ولكن 
تبني أن الفتاة تنقل للرئيس اإليراني شكوى أسرتها 
من قلة القوت واجلوع، بحسب ما ذكرته الصحيفة 
البريطانية. بعدها بدأ أحمدي جناد في اإلمياء برأسه، 
وكأن����ه يوافقها فيما تقوله، وطل����ب منها أن تذهب 
لتجلس في املقعد اخللفي لسيارته، وتنضم ملوكبه، 
لكن الرجل العجوز لم يعرف مصيره بعد أن سحبه 

أحد رجال األمن بعيدا عن املوكب.

صورة مأخوذة من الڤيديو للمرأة وهي جالسة أمام جناد على سقف عربته 

جنحت في اختراق السياج األمني في مدينة بندر عباس بصعوبة البطاقات اجلديدة للبدون.. 4 ألوان 
تصنف موقفهم من تعديل األوضاع

بصورة غير قانوني����ة )البدون( 
اجلديدة.

وتضمنت البرقية التي حملت 
رقم 2012/406 سري للغاية، اشكال 
وتصنيفات البطاقات األمنية، وجاء 

نص البرقية كاالتي:
باالش����ارة الى كتاب مدير عام 
القانونية  العامة للشؤون  االدارة 
رقم )2458/ف( بتاريخ 2012/4/11 

واخلاص باملوضوع اعاله.
التعميم رقم  الى  باالشارة  )2012/54( واخلاص بصرف 1
البطاقات اجلديدة للمقيمني بصورة 
غير قانونية اعتبارا من الشهر القادم 
وسيتم صرفها عند جتديد البطاقات 

القدمية وهي كالتالي:
٭ بطاقة مراجعة )ذات الش����ريط 
االحم����ر( وهي لالف����راد املطلوب 
تعديل اوضاعهم خالل س����نة من 

اصدارها.
٭ بطاقة مراجعة )ذات الش����ريط 
االخضر( وهي لالفراد الذين ميكن 
النظر في جتنيسهم ومدتها خمس 

سنوات.
٭ بطاقة مراجعة )ذات الش����ريط 
االصف����ر( وهي لالف����راد املصرح 
لهم باالقامة املش����روعة ملدة ثالث 

سنوات.
٭ بطاقة خدم����ات )زرقاء اللون( 
وهي لالفراد الذين يقومون بتعديل 
اوضاعهم ويستخرجون جوازات 

سفر صاحلة.
على السادة الوكالء املساعدين  العامني ومديري 2 واملديرين 
االدارات العلم بهذا التعميم واحاطة 

العاملني لديهم مبضمونه.

 امير زكي ـ محمد الجالهمة

أب����رق وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون العمليات اللواء 
عبداهلل املهنا تعميما يوم امس الى 
عموم اجهزة وزارة الداخلية يحوي 
معلومات مهمة بشأن هويات املقيمني 

صورة زنكوغرافية لتعميم بطاقات البدون اجلديدة

شرطة ملكافحة جرائم اآلداب

الدمخي: يجب عزل املغرد وتأمني حمايته ثم عالجه ومحاكمته

املسباح: االستتابة من شأن والة األمور فقط

دومي: عقاب إلهي

دشتي: النقي تعرض حملاولة اغتيال بـ 11 طعنة

طالب النائب د.عادل الدمخي بضرورة عزل 
النقي في السجن املركزي بشكل انفرادي عن 

باقي السجناء وتوفير احلماية له ثم يعالج 
ويحاكم على فعلته. وقال د.الدمخي 

لـ »األنباء«.. ان اخلطأ في هذه احلادثة يتحمله 

السجن ألن كل سجني في قضية خطيرة يجب 
ان يكون معزوال. وتساءل د.الدمخي كيف مت 
دخول آالت حادة الى السجن املركزي؟ راجيا 

أال يتم استغالل املوضوع إلثارة الفتنة الطائفية 
ألن البلد ال يحتمل.

علق الشيخ د.ناظم املسباح على احلادث بقوله: 
من حق والة األمور فقط وليس من حق األفراد 

اجراء استتابة ساب الرسول ژ، وحتى لو 
كان هذا الشخص لم يستتب وبقي على كفره 

فال يجوز االعتداء عليه، اما ان يعتدي عليه 
اآلخرون فإن ذلك يؤدي إلى فوضى، والسلطة 

القضائية هي التي تصدر احلكم والتنفيذية 
تنفذ.

تعليقا على احلدث، قال احملامي 
دومي املويزري ان ما حدث 

للمغرد حمد النقي املتهم باإلساءة 
للرسول ژ والصحابة الكرام 

ليس سوى عقاب من رب العباد 
على ما اقترفت يداه من إثم، 

ومع ذلك فنحن ضد ان يأخذ 
أي شخص حقه أو حق اإلسالم 

بيده، ألننا في دولة قانون 
ومؤسسات وال بد من االحتكام 

للقانون في مثل هذه األمور.
وأضاف: سيلقى هذا الشخص 

عقابه العادل من القضاء الكويتي 
النزيه حسب األنظمة والقوانني 
التي تنص على ذلك حتى يكون 

عبرة لكل من تسول له نفسه 
االعتداء على ثوابتنا الدينية 

ومعتقداتنا اإلسالمية، وزاد: ان 
هذا الشخص منبوذ حتى من 
طائفته التي تبرأت من فعلته 

الشنيعة.

أوضح النائب د.عبداحلميد دشتي من حسابه 
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي )تويتر(: 

وصلني ان املوقوف واملودع كوديعة بعهدة الداخلية 
بالسجن املركزي قد تعرض لالغتيال بـ 11 طعنة.

أحمد الهيفي

ميدان التحرير مفجر ثورة 25 يناير مازال ساخنا

الراحل سمير سعيد

اجلاني صرخ 
في املغرد: أنا صامي 

وراح أفطر عليك

اإلبراهيم: جلنة للتحقيق في حريق »رحية«

38
مقتل وإصابة أكثر من 130 

في سلسلة تفجيرات تهز العراق

عربية وعالمية
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الكويت ترأس اجتماعا طارئا لوزراء اخلارجية العربمحليات
القاهرة كونا: أعلنت جامعة الدول العربية امس أن اجتماعا طارئا ملجلس اجلامعة سيعقد 
على مستوى وزراء اخلارجية العرب اخلميس املقبل برئاسة الكويت ملناقشة بندين فقط 
يتعلقان بتطورات الوضع في سورية والتوتر احلالي بني حكومتي السودان وجنوب 
السودان. وقال نائب األمني العام جلامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي لـ »كونا« 
ان هذا املوعد حدد في اجتماع اللجنة الوزارية العربية املعنية باألزمة السورية في الدوحة 
الثالثاء املاضي.

ناصر صباح األحمد سّلم رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس طالباني حول العالقات الثنائية

وزير الديوان من كردستان: العالقات الكويتية ـ العراقية دخلت منعطفًا مهمًا
سيكون له آثار إيجابية مشرقة يضمن للجانبني األمن واالستقرار واالزدهار

مكتب الوزير الشيخ حمد خالد 
املالك ومدير ادارة شؤون مجلس 

االمة محارب احلربي.
وتأتي زيارة وزير ش���ؤون 
الديوان االمي���ري تلبية لدعوة 
موجه���ة م���ن مكتب رئاس���ة 
العراقي���ة لرغبة  اجلمهوري���ة 
م���ن الرئي���س العراق���ي جالل 

طالباني.

في الكوي���ت والعراق، موضحا 
ان العالقات الكويتية � العراقية 
دخلت منعطفا مهما سيكون له 
آثار ايجابية مشرقة في املستقبل 
القري���ب يضمن للجانبني االمن 
واالستقرار واالزدهار والتقدم.

ويرافق وزير شؤون الديوان 
االميري سفيرنا لدى اجلمهورية 
العراقية علي املؤمن ومدير ادارة 

ب���ني البلدين الش���قيقني خالل 
الزيارات املتبادلة بني املسؤولني 
وعلى جميع املستويات، مشيدا 
بالدور املشرف للشعب الكردي 
الكويت وشعبها على مر  جتاه 

التاريخ.
واكد ان اله���دف من الزيارة 
العالق���ات وبناء قراءة  توطيد 
مشتركة للمستقبل بني االشقاء 

الدولي نائب رئيس مجلس وزراء 
العراق  اقليم كردستان  حكومة 
عماد احمد ورئيس ديوان رئاسة 
اجلمهورية نوروز عمر وعدد من 

كبار املسؤولني في االقليم.
الديوان االميري  وقال وزير 
في تصريح ل� »كونا« ان صاحب 
الس���مو االمير حري���ص على 
تعزيز اواصر التقارب واالخوة 

الش���يخ ناصر صباح  االميري 
االحمد الى مدينة الس���ليمانية 
في اقليم كردستان العراق امس 
حامال رسالة خطية من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الى أخيه الرئيس العراقي جالل 

طالباني.
وكان في اس���تقبال الشيخ 
ناصر ف���ي مطار الس���ليمانية 

االخوي���ة التي ترب���ط البلدين 
الشقيقني.

هذا وأقام رئيس اجلمهورية 
العراقية جالل الطالباني في مقره 
امس مأدبة غداء على شرف وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناص���ر صباح األحم���د والوفد 

املرافق.
ووصل وزير شؤون الديوان 

السليمانية )العراق( � كونا: 
اس���تقبل رئي���س اجلمهورية 
العراقية جالل طالباني في مقره 
امس وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ ناصر صباح االحمد.
وقام الشيخ ناصر بتسليم 
رسالة خطية من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الى 
الرئيس طالباني تتعلق بالعالقات 

الشيخ ناصر صباح األحمد لدى وصوله إلى إقليم كردستان الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه الرئيس جالل طالباني بحضور السفير علي املؤمن والوفد املرافق

الرومي بحث مع وزير 
السياحة األرجنتيني 

التعاون الثنائي

»احملاسبة« اختتم 
برنامجه التدريبي

بوينس آي����رس � كونا: بحث 
س����فيرنا لدى االرجنتين سعود 
الس����ياحة  الروم����ي م����ع وزير 
انريكي  األرجنتين����ي كارل����وس 
ميير بالعاصم����ة بوينس ايرس 
مسائل سياحية واقتصادية تهم 
البلدين. وذكرت سفارتنا ان الوزير 
االرجنتي�ني ابدى خالل اللقاء الذي 
ج����رى أم��س رغبته ف����ي زيارة 
الكويت بعد ح�ض����وره فعاليات 
المعرض التج����اري الدولي الذي 
تنظمه دولة االمارات العربية في 
األسب�وع األخير من الشهر الجاري 
والذي ستشارك فيه أكثر من 20 
ش��ركة أرجنت�ينية من القطاعين 
البيان ان  ال�عام والخاص. وذكر 
الوزير ميير اش����ار الى مس����اعي 
حكومته لتنفيذ برنامج سياحي كان 
من ضمن اهداف الزيارة األخيرة 
التي قامت بها الرئيسة كريستينا 
فيرناندز الى الكويت وبعض الدول 
الخليجية والتي ترمي الى تشجيع 
السياحة واالستثمار وزيادة حجم 
التبادل التجاري بين دول المنطقة 

وبالدها.

اختتم ديوان احملاسبة برنامجا 
تدريبيا بعنوان »دراسات تقييم 
األثر البيئي للمشروعات«، وذلك 
في إطار تنفي���ذه خلطة التدريب 
السنوية لعام 2012 � 2013. واستهدف 
البرنامج تعريف املشاركني مبفهوم 
وأساس���يات محاس���بة التكاليف 
وتنمية مهارات الفحص والتدقيق 
على نظام التكاليف وكيفية استخدام 
البيانات في األغ���راض الرقابية، 
والتعرف على مقومات النظام ومدى 
مالءمته لتقارير املخرجات. وعّرف 
التأثير السلبي على البيئة بالتغير 
امللموس ف���ي البيئة الطبيعية او 
االجتماعية وينتج بسبب املشروع 
املقترح او بسبب له عالقة مباشرة 
بنشاط سابق او قائم او مقترح، 
كما عّرف دراسات املردود البيئي 
بأنه نش���اط يس���تخدم للتعرف 
على التأثيرات الواقعة او التنبؤ 

بالتأثيرات املتوقعة.
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سلطان عمان غادر البالد بعد زيارة أخوية استمرت 4 أيام

السلطان قابوس شكر األمير: لقاؤنا عكس عمق العالقات بني بلدينا

من طيب املشاعر وصادق الدعاء 
معبرا سموه عن بالغ سروره بهذه 
الزيارة األخوية جلاللته لبلده 
الثاني الكويت ومتمنيا له دوام 
الصحة وموفور العافية ولسلطنة 
عمان وشعبها الكرمي كل الرفعة 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

جلاللته.

إليه  املزيد مما يصبو  احلكيمة 
من تطلعات.

وقد بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر 
جوابية ألخيه السلطان قابوس 
بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة 
ضمنها س���موه خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه جاللته 

الش���قيقني  البلدين  التي تربط 
والسعي لدعمها وتعزيزها مبا 
يعود باخلير والنفع على الشعبني 
الش���قيقني،  العماني والكويتي 
س���ائال املولى تعال���ى أن يدمي 
على أخيه صاحب السمو األمير 
موفور الصحة والعافية ويحقق 
الكويتي بقيادة سموه  للشعب 

فيها عن خالص شكره وعميق 
تقديره ملا حظي به والوفد املرافق 
من حف���اوة االس���تقبال وكرم 
الضيافة خالل زيارته اخلاصة 

للكويت.
وأك���د جاللت���ه أن لقاءه مع 
أخيه صاحب السمو األمير عكس 
عم���ق العالقات األخوية املتينة 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء وكبار املسؤولني بالدولة 
وكبار القادة باجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
هذا، وتلقى صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد برقية 
شكر من الس���لطان قابوس بن 
سعيد، سلطان عمان الشقيقة عبر 

وكان عل���ى رأس مودع���ي 
السلطان قابوس على ارض املطار 
أخوه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس 
الس���عدون  مجلس األمة احمد 
الوطني  ونائب رئيس احلرس 
الشيخ مش���عل األحمد وسمو 

البالد صب���اح أمس  غ���ادر 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد، سلطان سلطنة عمان 
الش���قيقة بع���د زي���ارة اخوية 
استغرقت 4 أيام أجرى جاللته 
خالله���ا مباحثات رس���مية مع 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا السلطان قابوسصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل وداع السلطان قابوس بحضور الشيخ محمد اخلالد والسفير أحمد فهد الفهد صاحب السمو األمير مودعا السلطان قابوس

البدر: فريق عمل من »الزراعة« و»البلدية« 
و»الكهرباء« لبحث متطلبات املشاريع الزراعية

موظفو إدارة العالقات العامة: تقييمنا مت بناء 
على اعتبارات شخصية وليس الكفاءة

ترأس رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر اجتماعا تنسيقيا مع كل من مدير عام البلدية 
م.أحم���د الصبيح ووكي���ل وزارة الكهرباء واملاء 
م.أحمد اجلسار، وذلك لبحث متطلبات املشاريع 
الزراعية املدرجة في خطط وبرامج الهيئة احلالية 
واملستقبلية والتي تساهم وبقدر كبير في عملية 
تطوير وتنمية القطاع الزراعي مبختلف قطاعاته 

)النباتي، احليواني، التجميلي(.
وذكر البدر على هامش االجتماع انه مت االتفاق 
على تش���كيل فريق عمل مشترك لعرض وبحث 
كل األمور ذات الصلة والعمل على إيجاد احللول 
املناس���بة لها وتذليل جميع العقبات التي حتول 

دون تنفيذه���ا، الفتا الى ان مثل هذه االجتماعات 
التنسيقية تقرب وجهات النظر بني جميع األطراف 
واجلهات املعنية ذات الصلة وطرح األفكار البناءة 
بهدف التوصل الى حلول مناس���بة جلميع األمور 

والقضايا املطروحة.
وأكد البدر تعاون الهيئة املستمر مع بلدية الكويت 
ووزارة الكهرباء واملاء وجميع جهات الدولة املعنية 
مبا يحقق املصلحة العامة واألهداف املش���تركة، 
معربا عن شكره لبلدية الكويت ووزارة الكهرباء 
على تعاونهما املثمر مع هيئة الزراعة في األمور 

والقضايا ذات الصلة بالنشاط الزراعي بالبالد.

 ٭ محمد راتب

تقدمت مجموعة من موظفي ادارة العالقات العامة 
بشكوى جماعية الى وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري طالبوا من خاللها برفع الظلم 
عنهم واعادة تقييم التقارير الس����نوية اخلاصة بهم 
وأكدوا خالل الشكوى انه قد مت تقييمهم من قبل مدير 
االدارة الس����ابق ومراقب االدارة بناء على اعتبارات 
كيدية وشخصية دون النظر الى كفاءتهم ومستوى 

ادائهم في العمل. 
بدوره اش����ار مدير ادارة العالقات العامة بوزارة 
الش����ؤون عبدالعزيز العوضي في تصريح صحافي 
ال����ى انه ال يحق له اعادة تقييمه����م مرة اخرى وان 
االمر متروك للجنة شؤون موظفي الوزارة بناء على 
الشكوى املقدمة للجنة، الفتا الى انه حتى هذه اللحظة 

يستقبل الش����كاوى اخلاصة باالمر قائال »ان كتابة 
التقارير السنوية للموظفني يرجع الى املراقب اخلاص 
باالدارة ومن ثم يعتمده املدير، وان املوظف يحق له 
رفع تظلم او ش����كوى موجهة الى وكيل الوزارة في 
حال وقع علي����ه ظلم ما، ومن ثم يعرض على جلنة 
ش����ؤون املوظفني برئاس����ة وكيل الوزارة مبشاركة 
اعضاء اللجنة وهم الوكالء املس����اعدون »مشيرا إلى 
ان االدارة ال تقبل ان يقع اي ظلم على اي موظف وان 
الكفاءة ومستوى العمل هما اساس تقييمه وانه في 
حال استقبال اي ش����كوى من قبل املوظفني فسيتم 
وضعها بعني االعتبار واعادة النظر فيها بعد عرضها 

على اللجنة اخلاصة بذلك.
 ٭بشرى شعبان 

»الشؤون« تنظم جمع 
التبرعات في رمضان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون 
بدأت تعد العدة لشهر رمضان املبارك من خالل وضع 
اخلطط اخلاصة بجمع التبرعات خالل الشهر الفضيل 
باالضافة الى اعداد فرق التفتيش واملراقبة وتزويدهم 
بكل ما يلزم للقيام باعمالهم، مبينا ان هناك عدة توجهات 
جار نقاش����ها في هذا الش����أن هي االقتصار على جمع 
التبرعات بواسطة الكي نت واالستقطاع املصرفي في 
مراكز اجلمعيات اخليرية واللجان التابعة لها، وتوجه 
آخ����ر يقول بجمع التربعات بجميع اش����كالها مبا فيها 
النقدية اسوة بالسنوات السابقة والنقاش جار العتماد 
االنسب الذي يدعم العمل اخليري في الكويت وال يترك 
اي شائبة عليه. وتوقعت املصادر اعتماد اجلمع النقدي 

الى جانب الوسائل االخرى لكن وفق ضوابط.
بشرى شعبان  ٭
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)متني غوزال(الشيخ صباح اخلالد متحدثا إلى الصحافيني الشيخ محمد العبداهلل والسفير العراقي محمد حسني بحر العلوم وعدد من احلضور   .. ومشاركا السفير فرانك بيكر قطع كعكة االحتفال

اجتماع لوزراء اخلارجية العرب 26 اجلاري يناقش مدى التزام النظام السوري بخطة أنان

اخلالد: كما نحسن جيرة إيران فعليها في املقابل احترام جيرتنا
الدميوقراطية وهذا أمر جيد.

ندعم خطة انان

وباحلدي����ث عن س����ورية أكد 
مواصلة ب����اده لدعم خلطة أنان 
وق����ال »نحن ندع����م جهود األمم 
التي تهدف  املتحدة وخطة عنان 
لوقف القتال في سورية على الرغم 
من اشارته الى انهم يعلمون أنه 
مازال هناك بعض االقتتال حتى 
اآلن، مشيرا الى انهم يعملون »مع 
حلفائنا للمضي في املرحلة املقبلة 

معهم مهما كانت هذه املرحلة«.
العس����كري  التدخ����ل  وع����ن 
لبريطاني����ا مثلما حدث مع ليبيا 
في حال فش����لت خطة أنان وعدم 
توقف اجلانب السوري عن القتال، 
قال »أعتقد أن هناك فرقا بني ليبيا 
وسورية ففي ليبيا كانت القضية 
مختلفة وما نتحدث عنه هنا هو 
جناح خطة انان ونحن نعمل على 

ذلك وهو ما نتمناه ايضا«.
ق����ال »نحن  وع����ن االحتفال 
نحتفل اليوم بعي����د مياد امللكة 
والذي نعتبره مبثابة يومنا الوطني 
ألنه ال يوجد لدينا عيد استقال، 
مشيرا إلى أن االحتفال هذا العام 
يعد مميزا جدا ألنه يصادف الذكرى 
الستني جللوس امللكة على عرشها 
كما يتزامن مع استضافة االوملبياد 

بعد 100 يوم في لندن«.
بيان عاكوم  ٭

نوري املالكي للب����اد في مارس 
املاض����ي والتي مه����دت حلضور 
صاحب الس����مو األمير الى القمة 
العربي����ة التي عق����دت في بغداد 
مؤخرا، مشيرا الى انهم، بانتظار 
اجتماع اللجنة املشتركة خال هذا 
الشهر اجلاري حلل امللفات الثنائية 
العالقة بني البلدين، معلنا استعداد 
باده »لتقدمي املساعدة بعد اتفاق 

الطرفني إن طلب منا ذلك«.

برنامج إيران النووي يهم المجتمع 
الدولي برمته

وإذ اعتبر بيكر اجتماع مجموعة 
ال�����5+1 مع ايران حول برنامجها 
الن����ووي الذي عق����د مؤخرا في 
اس����طنبول ناجحا، ذك����ر ان هذا 
النجاح ادى الى االتفاق على اجتماع 
ث����ان لبحث املزيد م����ن القضايا، 
مضيفا لقد قلنا لإليرانيني ان هذه 
القضي����ة هي قضية تهم املجتمع 
الدولي برمته وليس����ت مقتصرة 
على اململكة املتحدة أو اميركا أو 
حلفائها. وثمن بيكر الدميوقراطية 
التي تتمتع بها الكويت حيث ان 
االنتخابات البرملانية األخيرة كانت 
ناجحة جدا، الفتا إلى أنه استمع 
إلى بعض أعض����اء مجلس األمة 
املنتخبني حول عدد من القضايا 
وعليهم أن يقرروا كيف ستكون 
سياستهم املستقبلية وسوف نرى 
الكويت تقود املنطقة في طريقتها 

البلدين واصفا اياها باملمتازة في 
كل االوجه واملجاالت، مؤكدا حرصه 
على تعزيز وتعميق هذه العاقة 

على كل املستويات.

سنقف إلى جانب حلفائنا

من جهته اكد السفير البريطاني 
لدى الباد فرانك بيكر ان بريطانيا 
س����تقف الى جان����ب حلفائها في 
قضية اجل����زر االماراتية الثاث 
وانهم يشاطرون القلق اخلليجي 
من الزيارة الت����ي قام بها مؤخرا 
الرئيس االيران����ي احمدي جناد 
الى جزيرة ابو موس����ى ورأى ان 
العاقات الكويتية � العراقية شهدت 
حتس����نا ملحوظا خصوصا بعد 
زي����ارة رئيس ال����وزراء العراقي 

العراق  وباحلديث عن اغاق 
حلدود صفوان ليكون فتحه مقابل 
الغاء ميناء مبارك اشار اخلالد الى 
ان تعاملهم مع العراق عبر احلكومة 
الرس����مية، نافيا علمه مبثل هذا 
االمر متحدثا عن اللجنة الكويتية � 
العراقية العليا التي من املرتقب ان 
جتتمع يومي 29 و30 اجلاري في 
العاصمة العراقية بغداد، مشيرا 
الى انه س����يتم خالها استكمال 
العالقة بني  مناقشة املوضوعات 
البلدين. وعن املناسبة عبر اخلالد 
عن س����عادته مشاركة اصدقائهم 
في اململكة املتحدة في عيد مياد 
امللكة حي����ث لفت الى ان الكويت 
ستشارك فيه على اعلى مستوى، 
مثنيا على العاقات الثنائية بني 

طيبة لاستماع الى انان، مشيرا الى 
ان هذا االخير سيقدم تقريرا الى 
مجلس االمن يستعرض فيه الوضع 

على االرض داخل سورية.

منهجنا التعاون بالدستور والقانون

وأكد اخلالد انه اجاب عن كل 
اسئلة ومتطلبات اللجنة البرملانية 
انه  في اجتماعه معه����ا واضاف 
سيزودها بكل الوثائق املطلوبة »من 
باب التعاون الجاء احلقيقة« وردا 
على سؤال عن التلويح بالتصعيد 
ضده قال »نحن منهجنا التعاون 
بالدس����تور والقان����ون والائحة 
ونحرص عل����ى تطبيقها وكل ما 
ه����و مطلوب منا ف����ي هذا املجال 

نقوم به«.

فيما اعلن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد عن اجتماع لوزراء 
اخلارجية العرب في 26 الش����هر 
اجلاري في القاهرة »والذي سيركز 
على مدى التزام احلكومة السورية 
وتنفيذها خلطة املبعوث الدولي 
املشترك لامم املتحدة واجلامعة 
العربية كوفي انان وبعدها ستحدد 
اخلطوة املقبلة« طالب اخلالد ايران 
باحترام حس����ن اجلوار مع دول 
التعاون »خصوصا وان  مجلس 
دول »اخلليجي« تكن كل احترام 
الدولية جتاه  وتقدير للمب����ادئ 
ايران من حسن اجلوار واالحترام 
املتبادل« مش����ددا على ان املجال 
الوحيد الذي تؤمن فيه دول اخلليج 
بحل قضية اجلزر االماراتية الثاث 
الدولي.  التفاوض والتحكيم  هو 
وبالعودة الى الوضع الس����وري 
بني اخلالد في حديث للصحافيني 
على هامش االحتفال الذي نظمته 
السفارة البريطانية في مقرها مساء 
اول من امس مبناسبة االحتفال 
بعيد مياد امللكة اليزابيث ومرور 
60عاما على توليها العرش بحضور 
عدد من الوزراء واملس����ؤولني في 
الدولة الى جانب حشد من اعضاء 
السلك الديبلوماسي واوضح اخلالد 
ان اجتماع اللجنة الوزارية العربية 
املعنية بحل االزمة السورية الذي 
عقد مؤخرا في الدوحة وفر فرصة 

.. ود.هال الساير الشيخ علي اخلالد مقدما التهاني

املجال الوحيد حلل 
قضية اجلزر هو 

املفاوضات والتحكيم 
الدولي

قمصري: ال ميكن أن 
نعتبر دول املنطقة 

أعداء لنا بل هم إخوة 
ومنتجاتنا الدفاعية 
تضاهي ما تنتجه 

الدول الغربية

بيكر: نشاطر القلق 
اخلليجي وسنقف 
إلى جانب حلفائنا 

بقضية اجلزر

قهرماني: بيان »التعاون« عن زيارة جناد للجزر مت تضخيمه 
الدفاعية اليوم تضاهي من حيث 
النوعية ما تنتجه البلدان الغربية 
وبأسعار زهيدة«. وقال »فالكويت 
وايران بلدان ج����اران ذاقا مرارة 
خيانة صدام حسني لذا يحرصان 
على استتباب االمن واقرار السام 

الدئم في العالم«. 
وحتدث قمصري عن املناورات 
العسكرية قائا انها »للدفاع عن 
اراضين����ا، وأنها ليس����ت اال قوة 
دفاعية حتترم تاريخها س����اعية 
القرار السام في املنطقة والعالم، 
وهذه املهمة هي هدفها الرئيسي 
التي  املناورات  واالساسي. فهذه 
جتريها قواتنا املسلحة بني احلني 
واآلخ����ر هي بهدف تكريس االمن 
والسام في ربوع املنطقة«مبينا 
انها ال تشكل تهديدا الي دولة جارة 

اليران او جلهة معينة.
ولفت الى ان ه����ذه املناورات 
الس����ام واملودة  لتعزيز مبادئ 
واحملبة وحسن اجليرة التي نؤمن 
بها وتؤمن بها الثورة الس����امية 
وال تعتبر تهديدا ابدا او عما غير 
سلمي لدول املنطقة، واشار الى ان 
ايران طاملا وجهت الدعوة للقوات 
املسلحة في دول املنطقة للمشاركة 
في هذه املناورات، لتتطلع عن كثب 
عن م����دى التطورات واالجنازات 
التي حققها اجليش االيرني خال 
السنوات املاضية، معلنا ان الدعوة 
التزال مفتوحة لكل جيوش املنطقة 
لنكون معا جنبا جلنب لردع اي 
عدوان اجنبي محتم����ل، »ولعل 
هذا يكفي لنثب����ت ولنبرهن من 
جديد على حسن نوايانا وصدق 
تعاملنا مع اهلنا واخواننا في دول 

اجلوار«. 
واذ اك����د ان م����ا يهمه����م هو 
استتباب السام في ربوع املنطقة، 
وأن حتقيق هذا الهدف ملقى على 
عاتق دول املنطقة نفس����ها، ذكر 
انهم برهنوا قدرتهم على تكريس 
االمن واالمان والسام في املنطقة 
بالتعاون مع دول اجلوار ودون 
اي تدخل اجنب����ي يأتي من وراء 

البحار.
وأشار ان هناك اتفاقية تعاون 
عس����كري بني الكويت وايران مت 
توقيعها بني سمو رئيس مجلس 
لوزراء حني كان وزيرا للدفاع مع 
نظيره وزير الدفاع االيراني السابق 
اجلنرال ش����امخاني، مشددا على 
سعيهم دائما للنهوض مبستوى 
التعاون العسكري مؤكدا »ان االمن 
والسام ال يتم اال بتضافر اجلهود 

باملنطقة«. 
بيان عاكوم  ٭

اليها املس����ؤولون في  بلد ينظر 
ايران باحترام ونعتز مبا يجمعنا 
من عاقات مودة وجيرة في ظل 
وجود قواسم مشتركة ومصالح 

متبادلة«. 
وذكر قمصري ان احلرب التي 
فرضها نظام صدام حس����ني على 
ايران ابلتها مبشاكل ال حصر لها 
ولكنها في الوقت نفسه ساعدتها في 
التقدم واالزدهار باملجال العسكري 
من حيث العتاد واالجهزة والقوات 
املس����لحة ليضيف قائا »واليوم 
اقولها ومبلء فمي بأن منتجاتنا 

ومثل هذه التصريحات ليس����ت 
امرا جديدا بل هي مكررة وباتت 
قدمية بالنس����بة لنا، ونحن على 
اهبة االستعداد دائما للتصدي الي 
عدوان محتمل وأثبتنا قدرتنا على 

كبح اي اعتداء خارجي.
واكد قمصري ان االمن االقليمي 
يعتمد على امن البلدان وسامتها، 
وأن امن الكويت وايران هو االمن 
االقليمي، مبينا ثقته بان املسؤولني 
االمنيني والعسكريني من البلدين 
العدو،  س����وف يحبطون خطط 
وخصوصا »ان الكويت الصديقة 

املنطقة اعداء لنا بل هم اخوان لنا 
فدول اجلوار لم تكن يوما ضمن 
قائمة اعدائنا، ونحن في قارب واحد 
وعشنا دائما جنبا الى جنب بأمان 
وبثقة متبادلة، وتلك التصريحات 
قطعا هي موجهة لاعداء والدول 

التي ال تريد اخلير لنا«.
أما بالنسبة لتشكيك اسرائيل 
القدرة العسكرية االيرانية  على 
وتأجي����ل ضربتها االس����تباقية 
للعام املقبل قال قمصري: الكيان 
الصهيون����ي يدرك بجد مدى قوة 
وتطور القوات املسلحة في ايران، 

وصف الس����فير االيراني لدى 
الباد روح اهلل قهرماني ان بيان 
مجلس التعاون اخلليجي االخير 
حول زي����ارة الرئي����س االيراني 
محمود احمدي جناد الى جزيرة 
ابو موسى باملضخم، وفيه سوء 
فهم ولبس، مش����يرا الى ان هذه 
القضي����ة مت حتميله����ا اكثر مما 
حتتمل، وال يوجد مبرر للتركيز 
عليه����ا بهذا الش����كل، خصوصا 
ان طهران ملتزم����ة بكل ما اتفق 
عليه مع االمارات في السابق من 
خال معاجلة القضايا العالقة بني 
البلدين بالتفاوض والتفاهم، مبينا 
ايران ملتزمة بكل االتفاقيات  ان 
واملباحثات املوجودة التي جرت 
مع االمارات، والتي من املقرر لها 
ان تتم متابعة هذه املباحثات في 

املستقبل القريب.
واذ اكد قهرماني خال االحتفال 
الس����فارة االيرانية  الذي نظمته 
مبناسبة عيد اجليش مساء اول 
من امس في فندق الكراون بازا 
ان طهران تطمح لتعزيز عاقاتها 
مع كل دول املنطقة وخصوصا مع 
دول اجلوار العربي التي جتمعها 
مع ايران قواسم مشتركة في الدين 
واحلضارة والتراث، رد على سؤال 
بخصوص مناقضة بيان مجلس 
الرافض الي  الش����ورى االيراني 
مفاوضات حول اجلزر لتصريحات 
وزير اخلارجية علي اكبر صاحلي، 
ب����أن »أعضاء مجلس الش����ورى 
االسامي احرار في بيان آرائهم، 
كما هو احلال بالنس����بة العضاء 
مجلس االمة ف����ي الكويت الذين 
يبدون آراء قد ال تنطبق متاما مع 

اآلراء الرسمية«.
من جهته، نفى امللحق العسكري 
في السفارة االيرانية العقيد سيد 
مجتبي قمصري بشكل قاطع ارسال 
ايران الي اسلحة الى سورية لكبح 
املتظاهرين هناك او وجود سفينة 
احتجزتها تركيا حتمل اس����لحة 
ايرانية موجهه الى سورية، قائا 
»لم اسمع بهذا االمر، وهذه اخبار 
مفتعلة ليس لها اساس من الصحة 
والشك ان مصادرها غير دقيقة.

اما بخصوص تصريحات وزير 
الدفاع االيراني االخيرة باالضافة الى 
تصريحات بعض القادة العسكريني 
املتضمنة تهديدا العداء ايران فقال 
قمصري: »التاريخ االيراني يبني 
اننا لم نشكل في يوم من ايام اي 
تهديد لدول اجل����وار، ولم يكون 
هناك اي تهديد صدر من قبل القادة 
العس����كريني االيرانيني ضد دول 
اجل����وار، والميكن ان نعتبر دول 

قطع كعكة االحتفالالشيخ علي اجلابر مهنئا السفير اإليراني بعيد اجليش

السفير الروسي: األمور في سورية تتطور بشكل إيجابي
من ناحيته رأى السفير الروسي لدى البالد 

الكسندر كينشاك ان االمور في سورية تتطور 
بشكل ايجابي حسب معلوماته من وزارة 
اخلارجية الروسية، مؤكدا ان على روسيا 

مسؤولية جتاه ما يحصل في سورية كونها 
عضوا في مجلس االمن.

وقال كينشاك على هامش حضوره االحتفال 
االيراني بعيد اجليش انهم يعتمدون على تقييم 

ممثلي االمم املتحدة، ولهذا نحن نعتمد على 
تقييمات هؤالء املسؤولني من االمم املتحدة 

ويشرفون على عملية املراقبة في نيويورك.
وأضاف: العملية في سورية ذات ثالث مراحل، 
فاملرحلة االولى مت تنفيذها بنجاح والتي متثلت 

بوصول الدفعة االولى من املراقبني، الفتا الى 
انه خالل االيام القريبة املقبلة سيصل الى 
سورية مجموعة جديدة من املراقبني يصل 
عددهم اكثر من 200 مراقب، مبينا ان هذا 
سيساهم في متكني بعثة االمم املتحدة من 

مراقبة جميع املناطق السورية التي يوجد بها 
نزاعات واشتباكات داخلية، وسيليها الحقا 

وصول بعثة ثالثة، ولهذا ال يوجد شيء يعرقل 
تنفيذ عملية االمم املتحدة. وأشار الى ان 

هناك بعض االختالف في بعض التفاصيل في 

آلية التعامل بني السلطات السورية ومراقبي 
االمم املتحدة والتي ال تزال قيد الدراسة حيث 

لم يتوصلوا الى اتفاق كامل مثل السماح 
للمراقبني باستخدام الطيران العمودي ومنح 

ضمانات كاملة لسالمة املراقبني من قبل 
السلطات السورية، الفتا الى انها تفاصيل 

بسيطة سيتم الوصول الى حلول مناسبة لها. 
وبخصوص تصريحات امير قطر االخيرة 

حول ان نسبة جناح بعثة انان ال تتعدى الـ 
3% قال السفير كيشناك: »يبدو ان صاحب 

السمو امير قطر هو من اجلماعة املتشائمني 
ولكن نحن متفائلون، وال اريد مقارنتي مع 

صاحب سمو امير قطر، انا بالنهاية فقط 
سفير، وليست هناك دول كبرى وصغرى، كل 
دولة صاحبة سيادة على قدر املساواة، ولكن 

انا متفائل وهو شيء مطلوب لكل ديبلوماسي، 
وخصوصا اننا نتعامل مع نزاعات صعب 

معاجلتها، واذا لم يكن لديك امل فكيف ميكن 
معاجلتها، مؤكدا ان االزمة السورية في طريق 
احلل قريبا«. وقارن كينشاك بني االوضاع في 
سورية منذ شهر واآلن الفتا الى انها تطورت 
لالفضل »وكل الدول الذات نفوذ يجب عليها 

استخدام قدراتهم القناع جميع االطراف 

املعنية بوقف العنف والقتال واملباشرة في 
حوار سياسي داخلي«، مشيرا الى ان روسيا 

تبذل هذه اجلهود دائما وتسعى لذلك من 
خالل التنسيق مع السوريني وشركائها في 

مجلس االمن مبينا ان املعارضة السورية تعي 
ان االزمة يجب ان تتم معاجلتها دون تدخل 

خارجي. 
أما بالنسبة ملوقف روسيا من االجتماع االخير 

للملف النووي االيراني وزيارة الرئيس 
احمدي جناد للجزر االيرانية فقال كيشناك: 

االجتماع خطوة ايجابية ليس من وجهة 
نظر موسكو فقط ولكن من وجهة الدول 

التي شاركت في هذا االجتماع التي عبرت 
عن ارتياحها بالنتائج، مشيرا الى ان البيان 
اخلتامي ركز على تلك االيجابيات، معتبرها 

بداية الطريق فقط والبد من احداث تقدم بهذا 
اخلصوص.

اما عن زيارة الرئيس جناد فقال: »نحن نبذل 
جهودا اضافية حلث البلدين على معاجلة 

املشكلة بطريقة سلمية واستخدام االدوات 
الديبلوماسية او عن طريق احملكمة الدولية، 

وروسيا تبني عالقتها على قاعدة بناءة 
ايجابية بني كل دول املنطقة«.

بحر العلوم: مشاكل فنية حول 
ميناء مبارك ستكون على طاولة البحث

االنتخابات في مصر 
رائعة وشيقة

من جهته، قال سفير جمهورية العراق لدى الكويت محمد بحر 
العلوم أن هناك مشاكل فنية حول قضية بناء ميناء مبارك الكبير 

نافيا سماعه دعوة بعض النواب العراقيني للجوء الى التحكيم 
الدولي في هذه القضية.

واضاف بحر العلوم في تصريح للصحافيني على هامش حضوره 
احتفالية السفارة االيرانية بعيد اجليش الذي اقيم مساء اول من 

امس بفندق الكراون بالزا ان هناك مشاكل فنية سوف تبحث 
وجميع القضايا ستكون على طاولة النقاش في اجتماعات اللجنة 

الثنائية العليا املشتركة، الفتا الى ان »ميناء مبارك مشروع كويتي 
ورمبا تكون هناك اسقاطات فنية فيه من املؤكد ان تكون لها حلول 

في املستقبل«.
وعن تصريح املدير العام لالدارة العامة للبيئة بتقدمي دراسات 

كويتية للجانب العراقي خالل اجتماعات اللجنة الثنائية املشتركة 
تنفي اي ضرر بيئي للميناء، قال: »نتمنى ذلك ونتمنى أال تكون 

هناك اي نتائج سلبية لهذ املشروع وهذا هو املنا ومبتغانا أال 
تكون هناك اي تأثيرات بيئية للمشروع على املنطقة البحرية«.

وفي اطار رده على دعوة اجلانب العراقي لالستفادة من اخلبرات 
البيئية الكويتية لبناء ميناء الفاو اكتفى بالقول »نحن نتعهد 

بتجاوز اي مشاكل وحلها مستقبال«.
واذ اشار بحر العلوم الى ان العمل بخصوص البحث عن رفات 
اسرى كويتيني مستمر وان االجتماعات بهذا الشأن تعقد كل 3 
اشهر اكد انه عندمــا يأتي للجانب العراقي وجود نقاط يعتقد 
فيها رفات لالسرى يسرعون ويزورون هذه املناطق والنقاط 

ويقومون بعمليات احلفر ويترددون على نقاط اخرى ايضا، الفتا 
الى وجود شهادات من االمم املتحدة بتجاوب عراقي كبير في هذا 

املجال.
وفي رده على سؤال حول اعادة املمتلكات الكويتية من العراق 

اشار بحر العلوم الى وجود جلنة عراقية خاصة مشكلة من 
رئاسة وزراة اخلارجية وتضم بعض الوزرات املعنية التي قامت 

بتعميم حول هذا املوضوع على كافة الوزرات االخرى لالفادة بأي 
شيء يتعلق بوجود ممتلكات كويتية بالعراق، مشيرا الى قرار 

من مجلس الوزراء بهذا الشأن مع وجود بعض املوانع القضائية 
املتعارف عليها واملتروكة للجانب الكويتي لوضع آلية للتعامل 

معها.
ووصف بحر العلوم زيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد للمشاركة في قمة بغداد بالتاريخية في العالقات الكويتية ـ 
العراقية، كما اشار الى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس 

الوزراء العراقي نوري املالكي للكويت وما حتقق من خاللها من 
نتائج، خصوصا فيما يتعلق بصيانة العالمات احلدودية واالتفاق 
بني اخلطوط الكويتية ونظيرتها العراقية، كما اعرب عن التفاؤل 
بنجاح اجتماعات اللجنة الكويتية ـ العراقية املشتركة واالنتهاء 

من امللفات املطروحة والبدء في تنفيذ ما تتوصل اليه من قرارات 
لتطبيقها على ارض الواقع.

واعرب بحر العلوم عن سعادته لعودة حركة الطيران بني الكويت 
والعراق من خالل وصول طيران اجلزيرة الى النجف متمنيا رؤية 
االخضر )في اشارة منه الى الطيران العراقي( في الكويت واكد ان 

ذلك مؤشر لعودة املسار االقتصادي بني الكويت والعراق. 
وعلى صعيد العالقات العراقية ـ اخلليجية شدد بحر العلوم على 

انها جيدة وال توجد مشاكل تشوبها.

وصف بيكر االنتخابات 
الرئاسية في مصر بـ»الرائعة 
والشيقة« قائال: نحن ننتظر 
ملعرفة نتيجة الدميوقراطية 

هناك ورأينا نتائج انتخاباتهم 
البرملانية وسنعمل مع احلكومة 

التي يتم انتخابها«. وعما اذا 
كانوا سيتعاملون مع االخوان 
املسلمون في حال فوزهم قال 

»نحن ال نصنف الناس بحسب 
توجهاتهم وسنتعامل مع من 

سينتخبه الشعب املصري، وال 
نفرض عليهم من سينتخبون 

كذلك األمر بالنسبة للبريطانيني 
واألميركيني فالشعب يختار 

الرئيس وال أحد يفرض 
عليهم من سيكون الرئيس«، 

مستشهدا بـ»االنتخابات 
البرملانية الكويتية احلرة حيث 

ان الشعب هو من اختار أعضاء 
املجلس وباإلضافة إلى اهتمام 
احلكومة بالشعب وتعاونها مع 

البرملان«.
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العربة تنطلق نحو الهدف عربة التخلص من املتفجرات تنفذ املهمة

احلرس تعامل مع حقيبة مشبوهة بواسطة عربة تكنولوجية حديثة

نفذت وحدة التفتيش الوقائي 
والتخلص م����ن املتفجرات في 
احل����رس الوطني بيان����ا عمليا 
حول »التعامل مع حقيبة مشتبه 
به����ا«، بحضور مدي����ر مديرية 
االس����ناد القتالي العميد الركن 
س����عد جابر احلجرف. وانقسم 
البيان العملي الى ثالث مراحل 
بدأت باالبالغ عن جس����م غريب 
يتطلب تدخ����ل رجال التخلص 
من املتفجرات، حيث مت التعامل 
مع احلقيبة املش����بوهة باطالق 
عربة التخلص من املتفجرات في 
املوقع املتواجد به اجلسم الغريب، 
مع اخذ احتياطات االمان الالزمة 

واخالء محيط املوقع.
التخلص من  وبدأت عرب����ة 
املتفجرات التي يتم التحكم بها 
عن بعد في التوجه الى اجلسم 
الغريب والتقاطه حيث تبني انه 
يحوي عبوة قابلة لالنفجار فتم 
توجيه العرب����ة نحو مكان آمن 
البطال املادة املتفجرة والتخلص 
منها خالل وقت قياسي يعكس 
مدى التطور في هذا املجال وقدرة 
عناصر الوحدة على اس����تخدام 
التكنولوجيا احلديثة السيما ان 
هذه العرب����ة تتمتع مبواصفات 
تقنية عالية كغيرها من اآلليات 
املعمول به����ا في الدول املتقدمة 

ويحرص احلرس الوطني على 
اقتنائه����ا. واس����تعرض البيان 
امكانيات الرماي����ة التي متلكها 
املتفج����رات بواس����طة  عرب����ة 
العالية  الكاميرات والتقني����ات 
التي جتعلها تصيب الهدف من 

مسافات بعيدة.
 وفي نهاية البيان العملي اشاد 
العميد الركن سعد احلجرف بأداء 
التخلص من املتفجرات،  رجال 
مبينا ان القيادة العليا للحرس 
الوطني تولي اهمية كبيرة وتقدم 
الدعم الالمح����دود لهذه الوحدة 
لتزويدها باالجه����زة واملعدات 
وتدريب العنصر البشري على 

اعلى املستويات. 
واكد العميد احلجرف ان البيان 
مت تطبيقه بكفاءة عالية، مشيرا 
الى ضرورة اقامة هذه البيانات 
العملية باستمرار لرفع مستوى 
اجلاهزية القتالية لدى منتسبي 
وحدات احلرس الوطني وتطوير 
قدراتهم العملية التي تساعدهم 

في تنفيذ مهامهم بنجاح.
البيان متاشيا مع  يأتي هذا 
التش����غيلية للخطة  االه����داف 
االستراتيجية اخلاصة باحلرس 
والتي تهدف الى االرتقاء باملنظومة 
االمنية سواء العسكرية او الفنية 

او االدارية.

ملتقى الكويت اإلعالمي الثاني ينطلق 28 اجلاري
أعلن����ت اللجن����ة التنفيذية 
للملتق����ى اإلعالم����ي العربي ان 
فعاليات ملتقى الكويت اإلعالمي 
الثاني للشباب ستنطلق في 28 
اجلاري حتت اسم »دورة محمد 
مس����اعد الصال����ح« ويس����تمر 

يومني.
وقال األمني الع����ام للملتقى 
ماض����ي اخلميس ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان امللتق����ى اإلعالمي 
العربي يعمل ب����كل طاقاته من 
إط����الق فعالي����ات حدثني  أجل 
العام هما:  إعالميني مهمني لهذا 
الثاني  الكويت اإلعالمي  ملتقى 
والدورة التاسعة من أعمال امللتقى 
العربي حتت ش����عار  اإلعالمي 
»ربيع اإلعالم العربي« وستنطلق 

امللتقى اإلعالم����ي العربي قد مت 
لعدة اعتبارات مهمة، فالشعار 
األول اخل����اص بالدورة الثانية 
من أعمال ملتقى الكويت اإلعالمي 
للشباب وهو »دورة محمد مساعد 
الصال����ح« مت اختياره لتعريف 
ش����باب اإلعالم اجلديد بعمالقة 
العمل الصحافي واإلعالمي في 

الكويت.
واضاف انه مت اختيار شعار 
الدورة التاسعة من أعمال امللتقى 
العربي »الربيع العربي« متاشيا 
مع األحداث والتطورات العربية 
التي شهدها العالم العربي مؤخرا 
وما يشهده من تغييرات وحتوالت 
أحدثت مناخا م����ن الربيع على 

العالم العربي.

في الفترة من 29 اجلاري حتى 
1 مايو املقبل. وأوضح اخلميس 
انه لم يكن هناك أفضل من شعار 
»الربيع العربي« عنوانا للدورة 
التاسعة من أعمال امللتقى وذلك 
للخروج برؤية متكاملة األركان 
حول اإلع����الم العربي وامكانية 
استشراف مستقبله، مشيرا الى 
ان جدول األعمال يترجم الشعار 
من خالل عدد من العناوين التي 
ستناقش تفاصيل املشهد اإلعالمي 
في إطار الربيع العربي من خالل 
متحدث����ني إعالميني ذوي خبرة 

واسعة.
وأشار الى أن اختيار الشعار 
الع����ام مللتقى الش����باب الثاني 
والدورة التاس����عة م����ن أعمال 

محمد مساعد الصالحماضي اخلميس

اإلبراهيم: تنظيم وترتيب مساحات »الكهرباء«

»الكهرباء« تنظم ورشة عمل حول جودة املياه 

املخترع العابدين يشيد بدعم املبارك
ملشاركته في معرض جنيڤ لالختراعات

تنظم وزارة الكهرباء واملاء بالتعاون مع جلنة املوارد 
املائي���ة التابعة لألمانة العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي حتت رعاية وزير الكهرباء واملاء وزير البلدية 
عبدالعزيز اإلبراهيم ورشة عمل بعنوان »جودة مياه 
الشرب«، وذلك خالل الفترة من 2 الى 3 الشهر املقبل 
في قاعة الشيخ جابر األحمد مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية. وقال مساعد إدارة العالقات العامة واإلعالم 
ف���ي وزارة الكهرباء واملاء خال���د الرفاعي ان الوزارة 
بدأت جتري استعداداتها إلجناح هذه الورشة، حيث 
قامت بتش���كيل اللجنة العليا لهذه الورشة برئاسة 
مدير إدارة االعمال الكيماوية م.محمد القالف. وأضاف 
الرفاعي »سيشارك في هذه الورشة عدد من الوزارات 

واملؤسس���ات احلكومية منها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية وجامعة الكويت ومؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة 
العامة للبيئة، مش���يرا الى انه سيتم توجيه دعوات 
حملاضرين عامليني ومن دول مجلس التعاون اخلليجي 
لتقدمي األوراق العلمية وأهم الدراسات والبيانات التي 
توصل���ت إليها آخر األبحاث العلمية في دول مجلس 
التعاون. واعتبر الرفاعي ان جودة مياه الش���رب في 
الكوي���ت تعد من أكثر الدول نقاء ومطابقة للمعايير 
العاملية، وذلك العتماد الوزارة في بناء محطاتها وشبكة 

مياهها على أحدث املستويات العاملية.
دارين العلي  ٭

أشاد املخترع الكويتي عادل جمعة العابدين بدعم 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء الذي 
مكنه من املشاركة في معرض جنيڤ الدولي لالبتكارات 
واالختراع����ات. وأكد العابدين في تصريح ل� »كونا« 
امس »انه لو لم يلق الدعم الشخصي من سمو رئيس 
مجلس الوزراء ملا متكن من املشاركة في معرض جنيڤ 
الدولي لالبتكارات واالختراعات لتقدمي اختراع مدرج 
طوارئ هبوط الطائرات املدنية والعسكرية«. وأشار 
الى »ان كلمات الشكر ال تكفي للتعبير عن األثر الطيب 
الذي تركه في نفس����ي استقبال س����مو الشيخ جابر 
املبارك لي وتشجيعه الختراعي الذي أشارك به في 
هذا املعرض الدولي الهام والذي حملني ش����رف رفع 

علم الكويت في هذا امللتقى الدولي الهام«.
كما أش����اد بجهود مركز صباح األحمد للمواهب 
واإلبداع في مساعدته للحصول على براءة االختراع 
وتقدمي املشورات الفنية املتخصصة في هذا الصدد، 
مؤكدا »ان هذا ليس مس����تغربا من مركز حمل على 
عاتقه مسؤولية رعاية املخترعني واملبدعني بجهود 
ملموسة«. وأوضح العابدين في حديثه ان اختراعه 
يتكون من مدرج طوارئ للطائرات يعمل كنظام متكامل 
م����زود بأجهزة تربط بني مدرج الطوارئ والطائرات 

وبني برج خاص لوحدات اإلطفاء، حيث يس����مح هذا 
النظام بالتدخل املباشر في حاالت الطوارئ احلرجة 
وم����ن دون التأثير على عمل برج املراقبة األصلي او 
حركة اإلقالع والهبوط في املطارات.ويشير الى انه 
»م����ن هذا البرج يتم التحدث الى الطائرة وبها جهاز 
خاص يرتبط مع ب����رج املراقبة فإذا حدث خلل فني 
في الطائرة فهو يتصل مع برج املراقبة الذي يرسل 
اليه معلومات بالصوت والصورة وميكن ان يتدخل 
في النظام الستخراج كاميرات متواجدة حتت الطائرة 

للتعرف على املشكلة«.
وأش����ار الى انه وبعد التعرف على املشكلة يتم 
توجيه الطائرة الى مدرج هبوط الطوارئ ويجهز له 
جميع املعدات الالزمة له حسب نوع العطل وبإشراف 

فريق الطوارئ املتكامل.
وأوضح املخترع الكويتي »ان املدرج مجهز بنظام 
خ����اص للتعامل مع حاالت نش����وب حريق في احد 
محركات الطائرة إذ يتم إنزالها تدريجيا على املدرج 
املثبت به أجهزة استشعار دقيقة ترصد مكان احلريق 
من عدة زوايا فتحرك مرشات إطفاء من على جانبي 
املدرج وأسفل الطائرة تس����تهدف احلريق وتقضي 

عليه بكفاءة عالية بينما الطائرة تتحرك.

أصدر وزي����ر الكهرباء وامل����اء ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية تعليماته لتشكيل فريق عمل 
يقوم بتنظيم وترتيب وش����غل مساحات مبنى 
وزارة الكهرب����اء واملاء وذلك بعد مقابلته رئيس 
وأعضاء نقاب����ة العاملني بوزارة الكهرباء واملاء، 
وشرحهم ملعاناة املوظفني في بعض اإلدارات وعدم 
وجود مكاتب كافية لعدد كبير من املوظفني، مما 
يدعو إلى ضرورة التوس����ع نظرا لوجود ضيق 
مبكاتب املوظفني ومشاركة املكاتب بني املوظفني 

وبعض اإلشرافيني.
بدوره قام وكيل الوزارة بتشكيل فريق بالقيام 
باملهام املطلوبة، وستتركز آلية العمل على تسكني 
املكاتب التي انتقلت إداراتها إلى مواقع خارجية 
وحصر األماكن غير املس����تغلة ملا في ذلك حافز 
لتطوير أداء عمل املوظفني وخلق بيئة عمل تساعد 
املوظفني على إجناز املهام بالسرعة املطلوبة وكذلك 
جتهيز مواقع خارجية لإلدارات التي قامت بطلب 

االنتقال من مبنى الوزارة.

اجتمع مع منسقي الوزارات لتسريع إجناز ما يتعلق بشؤون مجلس األمة اخلاصة بكل وزارة

الهيفي: االلتزام باملواعيد في الرد على األسئلة البرملانية

نقابة »التربية« بحثت القضايا التربوية مع احلجرف:
تفعيل اللجنة التنسيقية خطوة ضرورية ملصلحة العمل

عقد الوكيل املساعد لقطاع 
البرملانية في مكتب  االعمال 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة احمد براك الهيفي اجتماعا 
اليوم ملنسقي وزارات الدولة 
املختلفة لتفعيل دور املنسقني 
في تسريع اجناز كل ما يتعلق 
بشؤون مجلس االمة اخلاصة 

بكل وزارة.
الهيفي خالل  واستعرض 
االجتم���اع م���ا مت اجنازه في 
الفترة السابقة منذ بدء الفصل 
التشريعي ال�14 ملجلس االمة 
مطالبا املنس���قني مبزيد من 
اجلهد لتس���ريع عملية الرد 

لشؤون مجلس االمة شعيب 
املويزري«.

وثم���ن جه���ود منس���قي 
ال���وزارات ف���ي هذا الش���أن 
ودورهم في سرعة رد الوزراء 
على االسئلة من خالل »املتابعة 
الدقيقة لألسئلة الواردة والرد 

عليها«.
ودعا الهيفي الى مواصلة 
جهود املنسقني املتميزة خالل 
التش���ريعي احلالي  الفصل 
»ليحقق���وا م���ا ترم���ي اليه 
احلكومة م���ن حتقيق طفرة 
نوعية في معدالت الرد على 

االسئلة البرملانية«.

الهيفي في تصريح  وقال 
صحافي عق���ب االجتماع ان 
»اجناز استحقاقات احلكومة 
في االنشطة البرملانية مؤشر 
مهم على رغبة وزارات الدولة 
في الوص���ول الى مناخ دافع 
للسلطتني لتحقيق االجنازات 
التشريعية وتعزيز التعاون 
البناء بني احلكومة ومجلس 

االمة«.
االلت���زام  واك���د أهمي���ة 
باملواعيد الالئحية والشفافية 
في الرد على االس���ئلة »وهو 
ما يش���دد عليه وزير الدولة 
لشؤون االسكان ووزير الدولة 

على األسئلة البرملانية.
وتطرق الهيفي في االجتماع 
الى موضوع االقتراحات برغبة 
الن���واب مؤكدا  التي يقدمها 
للمنس���قني اهمية سرعة رد 
اجله���ات احلكومي���ة عليها 
ال���رد على الرغبات  باعتبار 
»يش���كل أهمي���ة قص���وى 
لتعزيز التعاون بني املجلس 

واحلكومة«.
وطالب املنس���قني بالقيام 
النهج  بعمل نوعي يواك���ب 
اجلديد للحكومة التي وضعت 
ملف التعاون مع مجلس االمة 

على رأس أولوياتها.
أحمد الهيفي

استقبل وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
في مكتبه وفدا من نقابة العاملني 
في وزارة التربية لتقدمي التهنئة 
القيادة السياسية وبحث  بثقة 

القضايا التربوية املشتركة.
وقال رئي����س النقابة محمد 
احلربي ان الزيارة جاءت لتقدمي 
الوزير احلجرف  ال����ى  التهنئة 
الس����مو األمير  بثقة صاح����ب 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
الوزراء بتعيينه في هذا املنصب 
املهم ألهمية قضية التعليم التي 
تلقى اهتمام����ا ورعاية قصوى 
السياسية. وأضاف  القيادة  من 
احلربي في تصريح صحافي ان 
اللق����اء مع احلجرف كان فرصة 
لبحث القضايا وامللفات التربوية 
املتعددة، والتي وجدنا من الوزير 
تفهما جتاهها واهتماما بطروحات 
النقابة لتطوير العمل التربوي 

وإزالة أي عقبات تعترضه.
وأش����ار إلى ان النقابة أكدت 
خ����الل اللق����اء مد ي����د التعاون 
للوزي����ر للعمل مع����ا إلزالة أي 
العمل  عقبات تعترض مسيرة 
في وزارة التربية وحل املشاكل 
والقضايا التي تطرح خصوصا 
العاملني في  ما يتعلق مبطالب 

مختلف القضايا التربوية، فضال 
عن رف����ع تقارير دورية للوزير 
الالزمة  القرارات  حولها التخاذ 

لصالح العمل في الوزارة.
من جهة أخرى، أشاد احلربي 
خالل اللقاء بالتفاعل الوثيق الذي 
أبداه الوزير احلجرف منذ تسلمه 
الوزارة م����ع القضايا التربوية، 
خصوصا التعليمية والطالبية، 
من خالل البقاء على متاس دائم 
مع اجلس����م التربوي واجلهات 
املختصة التخاذ القرارات الالزمة 
واملناس����بة في الوقت املناسب، 
الس����يما اتخاذ قرار حاسم بحل 
قضية درج����ات طلبة الثانوي، 
إضافة إلى قرار التعطيل الصائب 
الذي مت اتخاذه قبل فترة بسبب 
سوء األحوال اجلوية، والتفاعل 
مع كارثة حريق إطارات رحية 
لالطمئنان على سالمة الطالب 
واملعلمني ف����ي املناطق القريبة 
منه م����ن جانب آخر، اس����تقبل 
التعليم  التربي����ة ووزير  وزير 
العال����ي د.نايف احلجرف مدير 
عام مكتب التربية العربي لدول 
اخلليج ف����ي الرياض د.علي بن 
عبداخلالق القرني وذلك لتبادل 
العالقات الثقافية والتعليمية بني 

البلدين.

التصورات املشتركة التي تصب 
في مصلحة العمليتني التربوية 

والتعليمية في آن واحد.
إعادة  وأوضح احلرب����ي أن 
تفعيل اللجنة التنسيقية من شأنه 
أن يس����هم في ترسيخ التعاون 
املش����ترك بني النقابة والوزارة 
من خالل فتح نقاش دائم حول 

الوزارة ومشاكلهم.
وبني احلربي ان النقابة طالبت 
الوزير احلجرف بإعادة تفعيل 
اللجنة التنسيقية املشتركة بني 
الوزارة والنقابة لتجتمع بصورة 
دورية لبحث القضايا التربوية 
كافة ووضع احللول ألي مشاكل 
تهم العامل����ني، فضال عن بحث 

الوزير احلجرف مستقبال وفد نقابة العاملني في وزارة التربية   



تضم »الفتوى والتشريع« وهيئة الصناعة و»اإلطفاء« و»البلدية« وتقدم تقريرها بعد أسبوعني للوزير

وزير البلدية: جلنة لبحث أسباب حريق »رحية« ودراسة التخلص اآلمن من اإلطارات

اكد وزير االشغال د.فاضل 
صفر بأنه يشيد بجهود رجال 
االطف���اء واجلي���ش واحلرس 
الوطني والش���رطة والبلدية 
واالش���غال والدف���اع املدن���ي 
واملقاول���ن الذي���ن تراص���ت 
النيران في  صفوفهم ملكافحة 
موقع االط���ارات اخلارجة عن 

االستعمال في منطقة رحية.
واضاف خالل تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان هذا التعاون بن 
انش���اء مركز وطني  ضرورة 
الدارة االزمات ومنذ اللحظات 
االولى في صباح يوم احلريق 
اجريت اتص���االت مع االطفاء 
والبلدية ونس���قت معهم عبر 
وكي���ل وزارة االش���غال حيث 
بل���دوزرات لفصل  طلبوا منا 
االطارات عن احلريق من اجل 
محاصرته ومنع امتداد النيران 

فتم لهم ذلك.
وقال إن هناك فريقا من قطاع 
الصيانة متواجدا للمس���اعدة 
كما ان قطاع الهندسة الصحية 
وضعوا محطة املياه املعاجلة 
حتت تصرف االطفاء لالستفادة 
الكبيرة  املياه بالكمي���ات  من 
التي تتطلبها عمليات مكافحة 
النيران، إال انهم فضلوا استخدام 

الرمل في مكافحة احلريق.
واشار الى  ان اجلميع عمل 
وتفاعل مع هذا احلدث على قدر 
كبير من املسؤولية، مشيدا في 
الوقت نفسه بقرار وزير البلدية 
بتش���كيل جلنة للتعرف على 
االم���ر والتحقيق فيه  حقيقة 
وليحفظ اهلل الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
 ٭فرج ناصر

ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
خالد العجمي معقبا على اشتعال 
النيران في منطقة رحية القريبة 
من مناطق اجلهراء السكنية: إن 
هذا احلدث يعد كارثيا بالتأكيد 
بعدما ع���رض البالد للعديد من 
املخاطر البيئية واألمنية تعقبها 
بالتأكيد مخاطر صحية عديدة ما 
لم يتم التعامل الصحيح بتبعات 
ذلك احل���دث الكارثي، الفتا الى 
ان ما حدث ه���و انتهاك واضح 
وأصيل حلق اإلنسان في العيش 
وسط بيئة يأمن فيها على صحته 
الطبيعي���ة، وأكد ان  ومقدراته 
اشتعال النيران في موقع رحية 
وما يحويه م���ن نحو 5 مالين 
إطار مستعمل لهو اختراق بننّ 
يعكس مدى االستهانة بالعديد 
من اجلوان���ب األمنية والبيئية 
والصحي���ة فض���ال ع���ن البعد 
االقتصادي فيما اذا ما مت التعامل 
الصحيح سابقا مع تلك املخلفات 
وفق رؤية واستراتيجية حتقق 
فائدة مالية للعديد من قطاعات 
الش���باب أصح���اب املش���اريع 

الناشئة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة 
الكويتي���ة حلقوق  اجلمعي���ة 
اإلنس���ان ما حدث ف���ي منطقة 
رحي���ة نكبة ومظه���را واضحا 
الالمسؤولية بعدما  من مظاهر 
تنصلت العديد من اجلهات عن 
مسؤولياتها املباشرة عما حدث. 
داعيا ال���ى النظر بعن االعتبار 
لضرورة حتديد املسؤول عن ذلك 
بشفافية ووضوح ومحاسبته 
ملنع تكرار ما حدث مس���تقبال، 
الس���بل  اتباع  موضحا وجوب 
واألس���اليب العلمي���ة املعتمدة 
عامليا في التخلص من املخلفات 
الصناعية واإلطارات املستعملة 
درءا للوقوع بنفس املخاطر فيما 

بعد.
واختت���م العجمي تصريحه 
بالتأكيد على ان جمعية حقوق 
اإلنس���ان تعتبر م���ا حدث من 
حرائق رحية إمنا يقع مباشرة 
حتت اختصاصها في احملافظة 
على حقوق اإلنسان ليس املادية 
واإلنسانية فقط وإمنا يدخل في 
نطاقها الصحي والبيئي واألمني 

ايضا.

صفر: ضرورة
 إنشاء مركز وطني 

إلدارة األزمات

العجمي: ضرورة 
حتديد املسؤول 

بكل شفافية

أص���در وزير الكهرباء واملاء ووزير الدولة 
البلدية م.عبدالعزيز االبراهيم قرارا  لشؤون 
بتشكيل جلنة للوقوف على اسباب اندالع حريق 
االطارات في منطقة رحية برئاسة املستشار 
جمال اجلالوي � ادارة الفتوى والتشريع وتضم 

اللجنة في عضويتها كال من:
املستش���ار جمال هاضل اجل���الوي � ادارة 
الفتوى والتشريع وعضوية كل من: م.يوسف 
مناور � مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع 
املشاريع، م.فهاد املطيري � نائب مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة، م.محمد العنزي � مدير ادارة 
البيئة الصناعية )الهيئة العامة للبيئة((، املقدم 
خالد الزيد � مدير ادارة التراخيص )االدارة العامة 
لالطفاء( وجاسم احلساوي � اللجنة الثالثية 

)جلنة تأهيل مواقع ردم النفايات(.
٭ مادة ثانية: تختص اللجنة بالتالي:

الوقوف على االسباب التي ادت الى اندالع  احلرائق ف���ي موقع جتمي���ع االطارات 1
املستعملة مبنطقة رحية.

العاجلة  التصورات واملقترحات  وضع  التي تكفل تأمن س���المة موقع جتميع 2
االطارات املستعملة مبنطقة رحية في الوقت 

الراهن.
وضع الشروط والضوابط التي تتضمن  اآللية واحللول الالزمة ملعاجلة اوضاع 3
موقع جتميع االطارات املس���تعملة برحية 
وتالفي االخطار التي من شأنها ان تؤثر على 

الصحة والسالمة العامة.
دراس���ة ووضع االقتراحات اخلاصة  بطرق التخلص من االطارات املستعملة 4

وامكانية االستفادة منها من خالل االمكانيات 
املتاحة او املقترحة.

دراسة االجراءات املتخذة من قبل اجلهات  احلكومية املختصة باملوقع واملتعلقة 5
بالتخلص م���ن االطارات املس���تعملة منذ 
تخصيص املوقع مبنطقة رحية مع ايضاح 
اوجه اخللل بها واحللول الالزمة ملعاجلتها 

لتالفي ذلك اخللل.
٭ مادة ثالثة: جتتمع اللجنة او تقوم باجلوالت 
على املوقع بناء على دعوة من رئيسها خالل 

او بعد اوقات العمل الرسمية.
٭ مادة رابعة: للجنة ان تستعن مبن تراه 
الزما من ذوي اخلبرة للمساعدة برأيهم في 

اداء املهام املنوطة بها.
٭ مادة خامس���ة: تقوم اللجنة برفع تقرير 
نهائ���ي بنتائج اعمالها ال���ى وزير الكهرباء 
واملاء ووزير الدولة لش���ؤون البلدية خالل 
اسبوعن من تاريخ انعقاد اللجنة يتضمن 
التصورات واحللول واملقترحات التي تتراءى 
لها ملعاجلة اوضاع مواقع جتميع االطارات 
التخلص واالستفادة من االطارات  وكيفية 

املوجودة بها.
٭ مادة سادسة: على جميع اجلهات املعنية 
س���رعة املبادرة الى تزويد اللجنة بجميع 
ما تطلبه من مستندات او بيانات او اوراق 
او س���ماع االفادات الالزم���ة الجناز اللجنة 

العمالها.
٭ مادة سابعة: على اجلهات املختصة تنفيذ 
هذا الق���رار ويعمل به اعتب���ارا من تاريخ 

صدوره.

يوسف مناور املستشار جمال اجلالوي م.عبدالعزيز اإلبراهيم

فهاد لتخصيص مكافأة مالية لرجال اإلطفاء 
واحلرس وكل من ساهم في إخماد احلريق 

طالب عض����و املجلس البلدي م.عبداهلل 
فهاد العنزي مجل����س الوزراء بتخصيص 
مكافأة مالية لرجال االطفاء واحلرس الوطني 
والبلدية وكل من س����اهم في اخماد حريق 
»رحية«، مشيرا الى ان هذه املكافأة تعتبر 
تقديرا ماديا امام اجلهود الكبيرة التي قام بها  
هؤالء االبطال الخماد هذه الكارثة البيئية التي 

كانت وال تزال آثارها البيئية واضحة.
وبن فهاد ان عدم جهوزية احلكومة وعدم 
وجود ادارة حقيقي����ة لالزمات وضع هذه 

اجلهات )االطفاء وغيرها( امام مسؤوليات 
جسام تتطلب اجتهادات وجهودا مضاعفة 
وفاقم من حجم املشكلة، مؤكدا: لو ان هناك 
برنامج����ا الدارة االزمات ملا حدث هذا االمر 

وبهذا االرتباك.
وطال����ب فه����اد ب����أن تق����وم احلكومة 
مبسؤولياتها وتقوم بحماية مقدرات الدولة 
وثرواتها من النه����ب واالهمال، مطالبا في 
نفس الوقت مبحاس����بة من كان سببا في 

هذه االزمة.

اثن���ى العض���و املنتدب 
احلكومي���ة  للعالق�����ات 
والبرملانية والعالقات العامة 
واالعالم واملتحدث الرس���مي 
للقطاع النفطي الشيخ طالل 
اخلالد على اجلهود والروح 
التي سادت  العالية  الوطنية 
اثناء اخماد حريق االطارات 
في منطقة »رحية« واملساعي 
االس���تثنائية للسيطرة على 

احلريق في وقت قياسي.
وأعرب الش���يخ طالل في 
تصريح صحافي عن التقدير 
لالس���تجابة السريعة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جاب���ر املبارك »ف���ي التعامل 
الفع���ال والس���ريع الحتواء 

اخلالد يثني على الروح الوطنية 
التي سادت أثناء إخماد حريق »رحية«

»الطوارئ الطبية« تتعامل مع 12 حالة
أك����د مدير ادارة الط����وارئ الطبية في وزارة 
الصحة د.فيصل الغامن انتهاء الطوارئ الطبية 
من أعمالها في موقع حريق االطارات املستعملة 
مبنطقة »رحية« امس حيث تعاملت مع 12 حالة 

اصابة باختناق.
وقال د.الغامن ل� »كونا« ان احلريق الذي اندلع 
صباح الثالثاء املاضي متت السيطرة عليه صباح 
امس وشاركت »الطوارئ الطبية« في هذه العملية 
ب� 116 م����ن أفرادها كط����وارئ طبية و10 ضباط 
مواق����ع ومتت تغطية احلدث بخمس س����يارات 

اسعاف يوميا.
وأضاف ان االدارة وضعت عيادة ميدانية ثابتة 
في موقع احلريق تس����توعب تلقي ست حاالت 
للعالج ومجهزة بكامل االسعافات األولية لعالج 

اصاب����ات رجال االطفاء الذي����ن كافحوا احلريق 
منذ اندالعه، موضحا ان جميع احلاالت التي مت 
التعامل معها عوجلت في املوقع ولم يتم حتويل 

اي حالة منها الى املستشفى.
وقال ان االدارة وطيلة اش����تعال احلريق في 
منطقة »رحية« وهي جتري تنس����يقا كامال مع 
ة  مختلف مستش����فيات البالد حلصر عدد األسرنّ

الشاغرة في حال استدعت احلاجة ذلك.
وتقدم بالشكر للجهات احلكومية كافة التي 
شاركت في عملية اخماد احلريق والتعامل معه 
»على تعاونها وعطائها الالمحدود حيث عملت 
كفريق واحد حتى االنتهاء من احلدث عالوة على 
دور وسائل االعالم املختلفة في ابراز دور اجلهات 

احلكومية املشاركة في اخماده«.

الكارثة البيئية«.
واشاد بفرق االطفاء املشاركة 
من مراكز االطفاء التابعة لالدارة 
العامة لالطفاء اضافة الى فرق 
االطفاء م���ن اجليش الكويتي 
واحلرس الوطني شاكرا لشركة 
نفط الكويت دعمها اللوجستي 
املتمثل في ارسال فريق االطفاء 
التابع لها من احلقول النفطية 

القريبة.
وقال ان الدور القيادي الذي 
تضطلع به املؤسسة وشركاتها 
في مجال املسؤولية االجتماعية 
يحتم عليها دعم ومساندة رجال 
االطفاء والثناء على جهودهم 
الكبيرة في احملافظة على ارواح 

وممتلكات املواطنن. الشيخ طالل اخلالد

األنصاري: عمليات الردم متت بعد إخماد احلريق

الصانع: احلريق كارثة بيئية كبيرة

املياه والشاحنات لعزل احلريق 
وردمه بالتراب مبا يسمى بعملية 
اخلنق اي عزل األكس���جن عن 
االطارات التي تعتبر وقودا للنار، 
مؤكدا ان ماحدث ش���كل ملحمة 
الش���عب  أبرزت معدن  وطنية 

الكويتي األصيل في األزمات.
ووج���ه العمي���د األنصاري 
باسمه وباسم العاملن واملشاركن 
في التصدي لهذا احلريق خالص 
شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر 
املبارك رئي���س مجلس الوزراء 
واحلكومة على ما قدموه من دعم 
ال محدود اثناء مكافحة احلريق 

واخماده.

في منطقة خالي����ة ال توجد بها 
وصالت كهربائية او اعمال صيانة 
او غيرها من األعمال. باإلضافة 
الى ذلك ان اضرارا صحية وبيئية 
أصاب����ت املواطنن واملقيمن في 
منطقة اجلهراء وغيرها نتيجة 
التي نتجت عن  السلبية  لآلثار 
عمليات احلريق وهو استنشاق 
الدخان ملا يحتويه من مواد شديدة 
السمية مثل أول أكسيد الكربون 
والزيوت الهيدروكربونية والكثير 
من م����واد أخرى واضرار كثيرة 

نتجت عن حريق االطارات.
ان حصيلة القول التي تنتج 
عن هذه الواقعة ان هناك اهماال 
جس����يما في ادارة امللف البيئي 
وتقاعس����ا ملحوظا من اجلهات 
احلكومية وخاصة البلدية للقيام 
بواجباتها نحو ه����ذه االطارات 
املستعملة وهي قنبلة موقوتة 
الكل كان يشاهدها وينتظر موعد 
انفجارها من دون حترك يقتضيه 
أمانة املسؤولية وعمق الواجب 

جتاه الوطن.
لذلك يجب على اجلهات األمنية 
فتح حتقيق موسع لبيان ظروف 
ومالبسات هذه الواقعة التي خلفت 
وراءها أضرارا جسيمة وخطيرة 
على الوط����ن واملواطنن فيجب 
اذن مراجعة ادارة امللف البيئي 
بأكمله ومحاس����بة كل مسؤول 
مقصر واظهار نتائج التحقيقات 
على الرأي العام ملعرفة األسباب 
احلقيقية الفعلي����ة وراء اندالع 
احلريق ومن املسؤول عن ذلك 
وما اجلهة التي أهملت وقصرت 
في اتخاذ الواجبات الالزمة حيال 
هذه الواقعة وتقدمي كل متهم في 
هذه الواقعة للنيابة العامة ملعرفة 
احلقيقة كاملة من دون مجاملة 

ألحد على حساب الوطن.

كاحلرس الوطني واجليش وادارة 
هندسة املشاريع بوزارة الدفاع 
الداخلية والبلدية بكل  ووزارة 
الكويت  قطاعاتها وشركة نفط 
ووزارة األشغال وجلنة متابعة 
قرارات مجل���س الوزراء حتديا 
كبيرا جنحوا في تخطيه بجدارة 

واحترافية.
وبن ان السيطرة على احلريق 
متت بتضافر جهود العديد من 
جهات ومؤسسات الدولة مشكلن 
فريق عمل متكاتف���ا ومتكامال 
لتخطي هذه الكارثة حيث متت 
االستعانة بعدد كبير من املعدات 
واآلليات كاجلرافات وصهاريج 

خاصة ان ه����ذه املنطقة تنعدم 
فيها الرقابة واالحتياطات الالزمة 
ملنع اشتعالها بفعل فاعل، لذلك 
فإن اندالع احلريق مت بس����هولة 
ويسر بعيدا عن األجهزة األمنية 

واألجهزة احلكومية.
ان ما قرره مدير عام االدارة 
العام����ة لإلطفاء اللواء جاس����م 
املنصوري حول رؤيته للحريق 
وما اذا كان مفتعال قال »ال أستطيع 
اجلزم بأن احلريق مفتعل او غير 
مفتعل، وهناك جلنة للتحقيق 
في اس����بابه«، مستدركا بالقول 
»ان هناك مؤش����رات تدعو الى 
االعتقاد أنه مفتعل وإذا ما درسنا 
املنطقة جند عدم وجود مصدر 
حراري او كهربائي ميكن ان يحدث 
حريقا وبالتال����ي هذا يعزز من 
فرضية أن احلريق مفتعل، الفتا 
الى ان هناك عدة فرضيات متى 
ما تأكد لن����ا ان احلريق مفتعل 
فرمبا تكون فرضية ان جهة ما 
ترغب في اشغال املجتمع وهي 
الكالم  الفرضية األقوى«، وهذا 
يتماشى مع ما يحدث داخل البالد 
من صراعات سياس����ية جتعلنا 
جميعا ان نشك في بعضنا بعضا 
وترمى التهم بيننا جزافا وال نعلم 
احلقيقة ومن املنتظر ان حتدث 
كوارث اكبر بسبب حالة االنفالت 
والصراعات امللتهبة بن النواب 
البعض وان  والفصائل بعضها 
هذه اخلالفات تزداد يوما بعد يوم. 
وعلى هذا النحو ان احتمالية ان 
يكون احلريق بفعل فاعل واردة 
ودالئلها قوية من اجل مصالح 
خاصة او إلحداث ضرر مقصود 
باملواطنن والوطن، ألن املؤشرات 
األولية في ظل هذا اجلو السياسي 
املشحون تؤكد انه من املستحيل 
أن يح����دث احلري����ق باملصادفة 

أكد نائب املدير العام لقطاع 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
في االدارة العامة لالطفاء العميد 
يوسف األنصاري انه مت اخماد 
حريق االطارات مبنطقة )رحية( 
بجنوب محافظة اجلهراء بالكامل 
في وقت متقدم من صباح امس 
الردم  اضافة الى امتام عمليات 
في املوقع بعد جهد استغرق 3 
أيام تقريبا. وقال االنصاري في 
تصريح صحافي ان هذا العمل 
يعتبر اجنازا في وقت قياس���ي 
مبج���ال التعامل م���ع الكوارث 
الطبيعية واألزمات حيث واجه 
رجال االطفاء واجلهات املشاركة 

صرح رئي����س مركز رياض 
القانونية  للمحاماة واألعم����ال 
احملامي ري����اض الصان����ع بأن 
املقاييس  ب����كل  احلريق يعتبر 
كارثة بيئية كبيرة، فقد اشتعلت 
النيران في نحو خمسة مالين 
من اإلطارات املستعملة مبنطقة 
»رحية« باجلهراء في موقع جتميع 
االطارات املستعملة بهذه املنطقة 
وس����بب ذلك حريقا هائال مازال 
مش����تعال رغم اجلهود اجلبارة 
من رجال اإلدارة العامة لإلطفاء 
ومشاركة رجال االطفاء وكذلك 
رج����ال اطفاء احل����رس الوطني 
واجليش والكل يعمل منذ اندالع 
احلريق الى اآلن والنيران مازالت 
مشتعلة والتهمت االطارات مخلفة 
سحابة كبيرة من اللهب والدخان 
غطت كل منطقة اجلهراء وامتدت 
النيران على مساحة عشرة آالف 

متر مربع.
ان هذه الكارثة وتوابعها قد مت 
التحذير والتنبيه منها منذ زمن 
بعيد والكل يعلم ان كارثة وشيكة 
ستحدث في هذه املنطقة بسبب 
تراكم أكثر من خمسة مالين اطار 
مستعمل في مكان واحد مبنطقة 
»رحية« القريبة من اجلهراء، انها 
كارثة بيئية وصحية ينطلق منها 
وقائع ومؤشرات كان من أهمها ان 
االطارات معلوم عنها علميا انها 
تتكون من مواد سريعة االشتعال 
وصعبة االطفاء وان اش����تعال 
اطار واحد كفيل بانتقال النيران 
بسهولة كبيرة الى بقية االطارات 
واملرصوصة جنبا الى جنب وفوق 
بعضها البعض، وكان من املتوقع 
ان اي شخص أو فئة معادية لهذا 
البلد قد يتعمد اشعال النار في 
االطارات وكل ما يحتاج اليه هو 
عود كبريت وقليل من البنزين، 

العميد يوسف األنصاري

رياض الصانع

)هاني الشمري( آلية في املوقع بعد ردمه 

حريق »رحية« اصبح رمادا حتت الرمال
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3 أعضاء يسألون عن دور البلدية في الرقابة على 
الشركات املنفذة ملشروع ميناء مبارك الكبير

قانونية البلدي تبحث مشروع 
تعديل قانون البلدية 2005/5

قدم ثالثة اعضاء في املجلس البلدي س����ؤااًل 
بشأن رقابة البلدية على الشركات املنفذة ملشروع 
ميناء مب����ارك الكبير، وقال االعض����اء م.محمد 
الهدي����ة، م.عبداهلل العن����زي وعبداهلل الكندري 

في سؤالهم:
منى الى علمنا ان هناك جهات في الدولة متنع 
موظفي البلدية من مراقبة الشركات املنفذة للعقود 
املبرمة مع اجلهات احلكومية لتنفيذ مشروع ميناء 
مبارك الكبير مما له االثر في الرقابة والتفتيش 
على هذه الش����ركات وعدم الوقوف على حقيقة 
تنفيذ هذه الشركات للمتطلبات الفنية واالدارية 
وتعتبر تكريسا ملبدأ التعدي على اختصاصات 

البلدية وباقي اجلهات الرقابية في الدولة.
لذا نرجو توجيه االسئلة التالية لوزير الدولة 

لشؤون البلدية:
٭ هل ما جاء اعاله صحيح ام ال؟

٭ اذا كانت االجابة بنعم، يرجى تزويدنا بأسماء 
اجلهات التي متنع موظفي البلدية من اداء مهامهم 

الوظيفية بالرقابة والتفتيش؟
٭ ما االسباب التي دفعت هذه اجلهات ملنع املوظفني 

من دخول موقع املشروع؟
٭ هل مت����ت مخاطبة ه����ذه اجلهات بأس����باب 

املنع؟
٭ ما االسس التي مت على اساسها املنع مع العلم 
ان كثيرا من العمل والش����ركات يدخلون بصفة 

يومية على هذه املواقع؟
٭ هل متت مالحظة مخالفات على الشركات املنفذة 

للمشروع؟ وما طبيعة هذه املخالفات؟

تبحث اللجنة القانونية واملالية في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها االحد املقبل برئاسة مانع 
العجمي مشروع قانون تعديل القانون 2005/5 

بشأن البلدية، ويتضمن جدول االعمال التالي:
مشروع تعديل البند رقم 17 من املادة رقم 5 
من القرار الوزاري رقم )2011/151( في شأن الئحة 

االسواق العامة.
تعديل القرار الوزاري رقم )2006/151( بشأن 

الئحة االسواق العامة.
طلب بي����ت التمويل الكويتي اعادة موضوع 
القس����يمة رقم )31( قطعة )13( مبنطقة مبارك 

الكبير.

مبارك الكبير

من جانب آخر تبحث جلنة مبارك الكبير خالل 
اجتماعها االحد التالي:

طلب املركز العقاري التجاري الكويتي جتديد 
ق����راري املجلس البلدي رق����م )م ب/ 117/ 73/9( 

بتاري����خ 1973/4/16 ورق����م )م ب/ 227/ 74/12( 
بتاريخ 1974/6/24 اخلاصني باستغالل القسيمة 

رقم )171( مبنطقة املسيلة قطعة 7.
طلب شركة عالج اخلدمات الطبية اضافة مبان 
جديدة ملستش����فى طبية الكائن مبنطقة صباح 

السالم قطعة )3(.
طلب وزارة الداخلية تعديل مس����احة مارينا 
وكاس����ر لالمواج لنادي ضباط الشرطة الكائن 
مبنطق����ة احلصاني����ة م����ن )1300000م2( ال����ى 

)230000م2(.
طلب وزارة االوقاف والش����ؤون االس����المية 
تخصيص موقع ملسجد ومواقف سيارات مبنطقة 

ابوفطيرة قطعة )6(.
اقتراح العضو م.اشواق املضف، بشأن تسكني 
ف����رق طوارئ احملافظات ف����ي الهيكل التنظيمي 
بالبلدية. املوضوع تسجيل ملكية الهيئة العامة 
لالستثمار للقسائم الكائنة في منطقة )ابوفطيرة 

ارقام: 78، 79 و80(.

عبداهلل الكندريم.محمد الهدية م.عبداهلل العنزي

منع دخول حلوم الدواجن من سريالنكا

اجلمعية قدمت كتاباً للمجلس البلدي تضمن دراستها التفصيلية حول املوضوع

حظر االستيراد املؤقت للروبيان من أميركا
أعلن رئيس لجنة س���المة 
االغذية بالبلدية محمد العتيبي 
أنه س���يتم حظر االس���تيراد 
المؤقت للقش���ريات البحرية 
ومنه���ا الروبيان م���ن والية 
هاواي األميركية بسبب ظهور 
البقعة البيضاء في أحد مزارع 

الروبيان.
وقال العتيبي انه تم تكليف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
إلصدار قرار الحظر باستثناء 
المنتج���ات منزوع���ة الرأس 
المؤخ���رة من  والقش���ر عدا 
الذيل على  الروبيان بما فيها 
أن يتم فحص كل االرساليات 
فحص���ا ظاهريا ومخبريا الى 
جانب المنتجات المجهزة بشكل 

لتوالي ورود الكتب من الجهات 
التي تعتمد عليها لجنة سالمة 
االغذية المتعلق���ة بالحظر أو 
رفع الحظر عن المواد الغذائية 
والتي يستلزم عرضه���ا على 
اللجنة لرفع التوصي���ات بها 
إلصدار ق���رارات بشأنه���ا من 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
لمناقش���ته��ا خالل االجتماع 
المقبل، ومنها تكليف رئي����س 
اللجن���ة أو نائبه بمخاطب���ة 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
إلص���دار الق���رارات الالزم���ة 
وتشكيل لجنة مصغرة فنية 
م���ن أعضاء اللجن���ة إلصدار 
الالزمة ومخاطبة  التوصيات 

وزارة التجارة.

70من أستراليا بسبب ظهور 
مرض انفلونزا الطيور فيها.

وقال العتيبي انه تم تكليف 
ممثل وزارة التج��ارة والصناعة 
باللجنة أيضا بمتابعة اصدار 
القاض���ي  ال���وزاري  الق���رار 
بحظر استيراد مؤق���ت على 
لح���وم الدواج���ن )الطازجة � 
المبردة � المجم���دة( وجمي����ع 
مشتقاته���ا ومنتجاته���ا وبيض 
المائدة فيما ع�����دا المعالجة 
حراري���ا على درج���ة 70 من 
جمهورية سريالنكا بسب���ب 
ظهور مرض انفلونزا الطيور 

فيها.
العتيبي عددا  واستعرض 
المقترح���ات وذلك نظرا  من 

معد لالستهالك اآلدمي المباشر 
)كالتتبيلة( والمجهزة للشواء 
أو القلي أو أي من طرق الطهي 
المختلفة والمنتجات المعالجة 
حراري���ا لضمان القضاء على 

الڤيروس.
العتيب������ي أن  وأض���اف 
اللجن������ة اتخذت ع���ددا من 
التوصيات منها تكليف ممثل 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
باللجن���ة بمتابع���ة إص���دار 
القرار الوزاري القاضي بحظر 
اس���تيراد مؤق��ت على لحوم 
الدواج���ن )الطازجة � المبردة 
� المجمدة( وجميع مشتقاتها 
ومنتجاتها وبيض المائدة، فيما 
عدا المعالجة حراريا على درجة 

محمد العتيبي

»تقنية املعلومات« تطلب تعديل »الئحة النظافة ونقل النفايات«
قّدم���ت اجلمعية الكويتية 
لتقني���ة املعلوم���ات مقترحا 
لتعديل الب���اب االول املتعلق 
بالئحة النظافة واخلاص بنقل 

النفايات.
وطلب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية في كتابه الى املجلس 
البلدي دراسة مقترح اجلمعية 
وتعديله، مشيرا الى أن املقترح 

يتضمن التالي:
البح���ث والتقصي  بع���د 
عن اجلهة املسؤول�ة لتدوير 
النفايات االلكت��رونية، تبني 
لنا قصور بالق���رار الوزاري 
اخل���اص بالئح���ة »النظافة 
ونقل النفايات« وعدم وجود 
تعريف للنفايات اخلطرة التي 
النفايات  يدرج من ضمنه���ا 

االلكترونية.
وبعد لق���اء عضو املجلس 
البلدي م.جنان بوشهري ملعرفة 
الشركات املرخصة اتضح أن 
هناك قصورا بالتش���ري����ع، 
ولقد قام���ت بتقدمي مقت���رح 
بالتعديل م���ع طلب تعريف 
دقيق للنفاي���ات االلكترونية 

والعضوية.
ومن منطلق دورنا كجمعية 

النفاي���ات  أوال: تعري���ف 
االلكترونية والكهربائية

ه���ي املواد املوج���ودة في 
االجهزة االلكترونية والكهربائية 
الت���ي تس���تخدم الكهرباء أو 
الكهرومغناطيس���ي  املج���ال 
وانتهى عمرها االفتراضي وهي 
ض�����ارة بالصحة والبيئة ملا 
حتتويه من مواد سامة ووجب 
التخلص منه��ا، حتتوي هذه 
االجهزة على مواد بالستيكية 
وحديدي���ة ومواد كيميائي���ة 
سامة منها أجهزة احلاس���ب 
اآللي وملحقات�ه، باالضاف��ة 
الى ما هو مذك���ور مبلح���ق 
تصنيف النفايات االلكترونية 

والكهربائية.
امل���ادة االولى  الى  يضاف 
من القان���ون � ثامنا: املعايير 

واالشتراطات:
يضاف تصنيف )النفايات 
االلكتروني���ة والكهربائي���ة( 
للش���رك���ات املرخصة بيئيا 
والت������ي تقوم بإعادة تدوير 
النفاي�����ات االلكتروني���ة أو 
الكهربائية أو كلتيه�م���ا على 
الش���ركة حاصل��ة  أن تكون 
املعايير  على االعتماد حسب 

نفع ع���ام وجدن���ا أن نتقدم 
بوضع تعريف دقيق للنفايات 
االلكتروني���ة وبناء على ذلك 
أتقدم باملقترح التالي لتعديل 
القرار الوزاري رقم 2008/190 
اخلاص بشأن الئحة النظافة 

ونقل النفايات:
النظاف���ة  االول:  الب���اب 

العامة
التعاريف: أوال: النفايات

أ - يع���دل بن���د النفايات 
البلدية:

حتذف جملة )والسكراب 
من أجهزة منزلية وسيارات 
وغير ذلك( ف���ي الفقرة التي 
تلي كلمة )غير اخلطرة( من 

القانون.
ب - ال تعدل.
يضاف بند ج.

ج - النفايات اخلطرة: هي 
النفاي���ات التي تعتبر خطرة 
العامة والبيئة،  على الصحة 
وتكون طبيعتها صلبة أو شبه 
صلب���ة أو س���ائلة حتت��وي 
على غاز، ومت االستغن��اء عنها 
أو ناجمة عن تصنيع ومنها 
النفايات االلكترونية والنفايات 

العضوية والطبية.

اقتراح بإنشاء 
دوار بني القطعتني 

1 و2 بالنسيم
اقترح العضو عبداهلل العنزي 
بانشاء دوار بني القطعة 1، 2 

و3، 4 بالنسيم وقال العنزي في 
اقتراحه:

نظرا حلداثة منطقة النسيم ق 
3، 4 ومتهيدا لتوزيعها على 

املواطنني التي تزمع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية توزيعها 
الشهـــر القادم تطبيقا لقرار 

املجلس البلدي وتالفيا ألية 
ازدحامات مستقبلية، حيث ان 
الوضع الراهن يسبب الكثير 
من احلوادث وتعريض حياة 
املواطنني للخطر. لذا اقترح: 
انشاء دوار يربط بني قطع 

النسيم في اجلهراء ق 1، 2 و3، 4 
والتنسيق مع وزارات الدولة.

املتف������ق عليها  الدولي������ة 
وتعتم���د من الهيئ���ة العامة 

للبيئة.
النفايات  ملحق: تصنيف 

االلكترونية والكهربائية:
٭ كل أنواع أجهزة التلفزيون 

وأجهزة الراديو.
٭ احلاسب اآللي والشاشات 
ومس���تلزماتها واحلاس���ب 

احملمول.
٭ مشغالت االقراص واالقراص 

بأنواعها، الطابعات.
٭ الهواتف بأنواعها االرضية 
واحملمول���ة وأجه���زة ال���رد 

والفاكس.
٭ أجه���زة الفيدي���و، اآلالت 
احلاس���بة، واآلي ب���اد واآلي 

فون.
٭ األشرطة بأنواعها ومشغالت 

االقراص والفوتوغراف.
البطاري���ات املصاحب���ة  ٭ 

لألجهزة واملسجالت.
املكيف���ات،  الثالج���ات،  ٭ 
الغساالت والنشافات، املكواة، 
وآالت القه���وة وكل ما يعمل 

بالكهرباء.
٭ وما يس���تجد م���ن أجهزة 

رقمية.
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احلجيالن: يجب أال تكون 
القبيلة شماعة لكل 
املشاكل واخلالفات

املنيس: نحن منر 
مبرحلة املساس 

بالدستور

الصانع: احلكومة هي 
التي تدعم االصطفاف 

القبلي ونحن نعاني 
من حالة قلق في الفترة 

األخيرة

خالل ندوة »نحن قلقون« في مقر كتلة الوحدة الدستورية مساء أمس األول

الري: األغلبية النيابية متنوعة لكنها لم تتنب أولويات حقيقية وال رؤية إستراتيجية

حلها في املستقبل.
وذكر الصانع ان العمل النيابي 
مر عليه أكثر من 40 سنة لكن ما 
يحدث هذه األيام ال يعكس ذلك بتاتا 
وقال: »القوانني واالقتراحات التي 
تبنتها كتلة األغلبية جتعلنا نضحك 
ونبكي في نفس الوقت، فكنت أعتقد 
ان النواب الذين دائما ما يتغنون 
مبواضيع مكافحة الفساد وحماية 
املال العام سيعملون وسيحرصون 
على تشريع قوانني خاصة بالذمة 
املالية بع����د ان أصبحت األغلبية 
انهم تناسوا وعودهم،  اال  بيدهم 
واهتموا بأمور أخرى بعيدة عن 

املصلحة العامة«.
وأطل����ق الصان����ع على جلان 
التي ش����كلت للتحري  التحقيق 
حول قضية االيداعات والتحويالت 
املليونية »محاكم التفتيش«، مشيرا 
الى انها غير دس����تورية وتكشف 
أسرار الدولة التي يجب اال يطلع 
عليها اي شخص كان وتهدف الى 

ضرب 
»الشيوخ«، مبينا ان على الرغم 
من ذلك اال ان احلكومة تتجاوب مع 
هذه اللجان بشكل يثير االستغراب، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان اجلميع 
قل����ق عل����ى النظام رغ����م بعض 

التحفظات على عمله.
وبنينّ الصان����ع ان الكل يؤمن 

»وكيل« عنهم ميثلهم ليدافع عن 
حقوقهم.

وقال حجيالن: اجلميع ارتضى 
بأسرة الصباح إلدارة البلد، مشيرا 
الى انه من الواجب احترام رغبات 
األمي����ر وتنفيذ أوامره، مؤكدا في 
الوقت نفسه ان الكل سيقف مدافعا 

عن أسرة آل صباح.
وأكد احملامي يعقوب الصانع 
األم����ني الع����ام لكتل����ة الوح����دة 
الدستورية ان احلكومة هي التي 
تدعم االصطفاف القبلي الذي يحدث 
خالل اآلونة األخيرة، مشيرا الى 
ان على الفئات التي تهمها مصلحة 
الكويت التحرك والعمل بشكل جدي 
السيما انه ال فائدة او أمل منتظر 
من احلكومة او األغلبية النيابية، 
مبينا في الوقت نفس����ه ان كتلة 

األغلبية هي رمز العنصرية.
وبنينّ الصانع ان العنوان الذي 
مت وضعه للندوة جاء تعبيرا عن 
حالة القلق التي يعاني منها الكثير 
خالل الفترة األخيرة في ظل األزمات 
واملشاكل وحالة الفوضى وخلط 
األمور التي تشهدها قبة عبداهلل 
السالم، مشيرا الى انه من املمكن 
ان يكون هذا القلق سلبيا ويقف 
اجلميع متفرجا على األوضاع لكن 
األجدر ان يكون القلق ايجابيا حتى 
ال تتفاقم األم����ور لدرجة يصعب 

د.هشام الصالح ان جلان التحقيق 
غير دستورية السيما انه ال يجوز 
تش����كيل جلان للبحث في قضايا 
القضاء حتى اآلن،  منظورة لدى 
مش����يرا ال����ى ان م����ن الغرابة ان 
طل����ب جلنة داخ����ل مجلس األمة 
ع����زل موظف في ظل ان هذا األمر 
ليس م����ن اختصاصها، مبينا في 
الوقت نفس����ه انه قلق من العبث 

في الدستور.
وأوضح د.الصالح ان »قانون 
احلشمة« هو نفسه قانون فرض 
احلج����اب الذي طال����ب به بعض 
النواب متسائال في الوقت نفسه 
حيث قال: »ملاذا التالعب ومحاولة 

استغفال الناس؟«.
وقال منس����ق قائمة الوس����ط 
الكويت  الدميوقراطي في جامعة 
عقيل تقي ان فئة الشباب قلقة من 
األوضاع التي تسود البالد خالل 
الفترة األخيرة م����ن حالة الفتنة 
والطائفية والعنصرية التي تهدم 
كيان اي مجتمع مهما كان متماسكا، 
مشيرا الى ان التيارات الدينية نست 
خالفاتها ووضعت هدفا مشتركا 
له����ا، مبينا في الوقت نفس����ه ان 
التيارات الوطنية قامت بالعكس 
السيما انها نست أهدافها وركزت 

على خالفاتها.
عبداهلل البالول  ٭

مشيرا الى نظام احلكم املدني ال يؤثر 
الديني ولكن العكس  التيار  على 
صحيح، مبينا في الوقت نفس����ه 
انه ال احد سيسمح للتيار الديني 

بالعبث في الثواب الدستورية.
وبنينّ د.املنيس انه لو مت النظر 
للحكوم����ات املدني����ة ف����ي الدول 
األوروبية لتأكد اجلميع انها حتترم 
الدين وتعتبره امرا مهما للغاية، 
مش����يرا الى ان األمر في الكويت 
مختلف فالبع����ض يطالب بهدم 
الكنائس ووقف بناء احلسينيات، 
متسائال في الوقت نفسه حيث قال: 
»بعد كل ذلك فمن األخطر التيار 

الديني ام النظام املدني؟«.
وأضاف: »أتساءل في نفسي لو 
وصل التيار الديني لنظام احلكم 
من س����يحمي حقوق األغلبية في 
ظل ان التيار الديني س����يحرص 
على تنفيذ أجندته وأمور معينة 

خاصة به«.
واستغرب د.املنيس من تعسف 
البعض للتأويل في الفتاوى حيث 
ق����ال: »مش����كلة اذا كانت بعض 
الفتاوى تخرج حس����ب املصالح 

واألطماع«.
وختم د.املنيس حديثه حيث 
قال: »ال أجد نظاما اسالميا واضحا 
يستمد الش����ريعة كمصدر وحيد 
للتشريع«. وذكر اخلبير الدستوري 

باإلسالم لكن في الوقت نفسه ال 
يجب تشريع قوانني كردة فعل دون 
اعطاء هذه األمور ألهل االختصاص، 
مشيرا الى انه حسب اقتراح مقدمي 
القانون فانه يجب احالة د.طارق 
السويدان للجهات القضائية بعد 
اختالفه مع الشيخ د.عجيل النشمي. 
وقال الصانع انه مر 21 عاما على 
ممارس����ته ملهنة احملاماة لكنه لم 
يرى مثل هذا القانون الذي يدعو 
السلطة القضائية واإلدارة العامة 
للتحقيقات ال����ى احالة املتهم الى 
قاضي التجديد خالل 4 أيام، مشيرا 
الى ان بعض القضايا كالقتل حتتاج 
ملدة طويلة للبحث والتحري، مؤكدا 
في الوقت نفس����ه ان هذا القانون 

يحرض على ارتكاب اجلرائم.
وأشار الصانع في ختام حديثه 
ال����ى ان »النظام في الكويت« هو 
املعادلة الصعبة فهو يجمع السني 
والشيعي وال يفرق بينهما متمنيا 
من اجلميع العم����ل على حتقيق 
املصلح����ة العام����ة واالبتعاد عن 

املصالح الشخصية.
وقال د.احمد املنيس ان املرحلة 
الت����ي متر بها الب����الد هي مرحلة 
املساس بالدستور واملبادئ، مشيرا 
الى ان التي����ار الديني يحاول ان 
يرتفع في س����قف مطالباته حتى 
يجبر املسؤولني باملفاوضة معه، 

مشيرا الى ان عقوبة احلبس املؤبد 
ال توجد في اي من املذاهب.

وختم الري حديثه: »على كل 
محب للكويت دعم احلق وعدم النظر 

لألمور الطائفية والعنصرية«.
وأك����د النائ����ب الس����ابق رجا 
حجيالن انه يجب أال تكون القبيلة 
شماعة لكل املشاكل واخلالفات التي 
حتدث على الس����احة السياسية، 
مش����يرا الى ان القبائل موجودة 
في بريطاني����ا والواليات املتحدة 
األميركية والسويد، مبينا في الوقت 
نفسه ان على اجلميع التفاؤل وعدم 

القلق والتشاؤم.
الكويت  ان  وب����نينّ حجي����الن 
بخير وليس كم����ا يقول البعض 
انها ستنتهي سنة 2020، مشيرا 
الى من يعاني اضطرابا في أسلوبه 
فليذه����ب بعيدا وال يحاول غرس 
أمراضه، مؤكدا في الوقت نفس����ه 
ان الكويت آمنة في ظل اتفاقيات 
احلماية مع الدول الكبرى ومتتلك 
في الوقت نفسه مقومات االستمرار 

والبقاء ألكثر من 300 سنة.
وذكر حجيالن انه في حال ان 
جاء النائب لناخبيه للتواصل معهم 
فيجب عليهم ان يسألوه هل هو 
ميثل نفسه ام األمة ام حزبه والتيار 
الذي ينتمي اليه؟ مش����يرا الى ان 
الناخب هو »األصي����ل« والنائب 

ذك����ر النائب احم����د الري انه 
يحت����رم حكم األغلبي����ة كما ذكر 
املقلق  أيام االنتخابات لكن األمر 
من وجهة نظره ان نواب األغلبية 
عندما كانوا معارضة في املجلس 
السابق كان يلوم عليهم التعسف 
من خالل االستجوابات وتعطيل 
اجللس����ات واألمر لم يتغير حتى 
في املجلس احلالي لكن باختالف 
األدوار، مبينا في الوقت نفسه انه 

يأمل اخلير ببعض النواب.
ج����اء ذلك خالل الن����دوة التي 
أقيمت مس����اء امس األول في مقر 
كتلة الوحدة الدستورية وحملت 
عنوان »نحن قلقون« مبش����اركة 
النائب احمد الري واحملامي يعقوب 
الصانع ود.أحمد املنيس والنائب 
الس����ابق رجا حجيالن ود.هشام 
الوسط  الصالح ومنس����ق قائمة 
الدميوقراطي بجامعة الكويت عقيل 
تقي اضافة الى حضور كبير من 
السياسيني  النشطاء والناشطات 

واألكادمييني.
وأوض����ح الري انه ال ينكر ان 
هنالك خالفات داخل »األس����رة«، 
مش����يرا الى ان اجلمي����ع يتحمل 
األوضاع الس����يئة التي مرت بها 

البالد مؤخرا.
وأشار الري الى ان مجلس األمة 
أصبح »ناديا رياضيا« فاجلماهير 
تصفق ملن تريد من جماعتها حتى 
ان كان مخطئ����ا، وقال: »أين أيام 
جاس����م اخلرافي الذي كان يطبق 
القانون بحذافيره لكل متجاوزا«، 
مبينا في الوقت نفسه انه ال يلوم 
الرئيس احمد السعدون الذي هو 
في موقف محرج حيث ال يستطيع 

التخلي عن سانده ووقف معه.
وب����نينّ الري ان االنتخاب����ات 
األخيرة ج����اءت بأغلبية نيابية 
متنوعة لكن مع األس����ف لم يرى 
احد تبينيه����ا ألولويات حقيقية، 
مشيرا الى انه يجب ان تكون هنالك 
رؤية إس����تراتيجية طويلة حتى 

يطمئن الشعب.
وحتدى الري ان يكون قانون 
اإلساءة للذات اإللهية والرسول ژ 
وفقا ملذهب من املذاهب اإلسالمية، 

جانب من احلضور )أنور الكندري( رجا احلجيالن ويعقوب الصانع ود. أحمد املنيس وأحمد الري خالل الندوة ويبدو قيس الشطي متحدثا 

كلف رئيس جلنة التحقيق في برنامج االوفست التابعة 
للجنة حماية االموال العامة مسلم البراك ان ديوان احملاسبة 
واللجنة املش����كلة للتحقيق من قبل وزارة املالية حول 
نظام االبتعاث التابع لبرنامج االوفست لم يحصال على 
املعلومات الكاملة من قبل مجلس االدارة السابق رغم وجود 
معلومات اولية تؤكد هدر 
ما يقارب 72 مليون دينار 
حتت بند العامل املضاعف 
البرنامج لصالح  في هذا 
احدى الش����ركات وهو ما 
يبرر ما ذكرته ادارة الشركة 
في التحقيق اجلاري معها 
املانيا  اآلن في جمهورية 
االحتادية عن قيامها بدفع 
رش����اوى ملس����ؤولني في 

احلكومة الكويتية.
وقال البراك في تصريح 
للصحافيني ان جلنة حماية 
االموال العامة اجتمعت لبح����ث موضوع التحقيق في 
نظام االوفس����ت من كل االجتاهات، فالتقت اللجنة مع 
رئيس واعضاء جلنة التحقيق في شأن ما ورد في نظام 
االبتعاث ضمن برنامج االوفست وكان الطرف الرئيسي 
في هذا البرنامج وزارة التعليم العالي عن طريق إحدى 
الشركات، وهذه اللجنة كانت برئاسة د.كاظم بوعباس 
والتي شكلت من قبل وزارة املالية والتي لم يتم تزويدها 
ب����أي بيانات حول نظام االبتعاث او املس����تفيدين منه، 
لدرجة ان ضمن املعلومات التي وردتهم بشكل او بآخر 
ان نظام االبتعاث املخصص للكويتيني له دور مساند في 
ظل عجز جامعة الكويت عن استيعاب اعداد من الطلبة 
وايضا التعليم التطبيق����ي. وزاد البراك: انه ضمن هذا 
البرامج الذي من املفترض ان يوجه ويسد النقص فيما 
يتعلق بالطلبة الكويتيني والكويتيات، قاموا بابتعاث 
اش����خاص غير كويتيني في هذا البرنامج الذي ال توجد 
فيه اي اس����س او ضوابط والنس����بة املستفيدة من هذا 
البرنامج هم ابناء العامل����ني في وزارة التعليم العالي، 
وانه ب����دال من ان يخصص ويوج����ه جلميع الكويتيني 
ولتخصصات الكويت التي هي بحاجة لها يتم التعامل 
من هذا اجلانب بسرية ودون اعالن ودون ان يعلم احد 
من الطلبة او غيرهم عن هذا البرنامج، واتضح للجنة 
حماية االموال العامة ان التعامل يتم بسرية تامة دون 
اسس او ضوابط وان نسبة كبيرة من هذا النظام وجهت 
البناء العاملني في وزارة التعليم العالي ومنهم اشخاص 
غير كويتيني ولالسف الشديد اصبحت »الواسطة« هي 
املتس����يدة لهذا القرار وليس أن تكون مبدعا او الدولة 
بحاجة الى تخصصك وال لشخص محتاج مير بظروف 
صعب����ة، ولكن هذه القضايا ليس لها اي اعتبار اطالقا، 
فاالعتبار االول للواسطة التي تستطيع ان توصلك ألن 
تأخذ منحة ابتعاث ضمن برنامج االوفس����ت عن طريق 
وزارة التعليم العالي دون ضوابط او اسس. وبني البراك 
ان جلنة حماية االموال العامة خطت خطوة متطورة من 
هذا اجلانب وبانتظار اللقاء املرتقب مع املعنيني في وزارة 
التعليم العالي وذلك ملواجهتهم بالتقرير الذي مت من قبل 
جلنة التحقيق وديوان احملاسبة، وان صندوق االبتعاث 
والشركة وبرنامج االوفست من املفترض انهم يستقطعون 
من املناقصة اخلاصة في الشركة من القطاع الكهربائي 
والتي تبلغ قيمتها 211 مليون دينار، مبا يقدر 35% من 
اجمالي قيمة املناقصة حتى توجه وتضخ في االقتصاد 
الكويتي، فيجب ان يكون املبلغ 73 مليونا ولكن لالسف 
حت����ول هذا املبلغ بقدرة قادر الى 12 مليونا ولم يكتفوا 
بذلك ومت حتويل ال�� 12 مليونا الى 900 الف دينار كويتي 

فقط ال غير، فهل هناك عملية ربط في املوضوع؟

مسلم البراك

البراك: مجلس إدارة 
»األوفست« السابق لم يزودنا 
مبعلومات في جلنة التحقيق

»املالية« تناقش 60 مادة  من قانون املناقصات

النمالن يسأل وزير الصحة عن مرضى »اإليدز«

»األسرة«: صدور احلقوق املدنية للمرأة في قانون واحد

الغامن: إنشاء مراكز صحية لإلسعاف على الطرق

دشتي: ملاذا لم تصرف مكافأة »التعداد السكاني«؟

نواب يقترحون إنشاء نيابة عامة جلرائم اآلداب

املناقصات قبل جلسة مجلس األمة 
املقررة يوم الثالثاء املقبل.

وأضاف ان اللجنة ستستكمل 
مناقشة االقتراح بقانون في شأن 
الصندوق الوطني للتنمية املختص 
بدعم املشروعات الصغيرة يوم 
األحد املقبل، آمال االنتهاء منه لرفع 

تقرير بشأنه الى املجلس.
وأش����ار الى ان اللجنة ستبدأ 
مبناقشة قانون الشركات التجارية 
الذي يحوي 200 مادة بعد االنتهاء 
م����ن قانوني املناقص����ات العامة 
وصندوق املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.

بنش���ر صورة للخادمة على بعض 
وسائل االعالم للتحذير منها وكانت 
جريدة الراي احدى هذه الوسائل التي 
علمت منها االس���رة الكويتية التي 
كانت تعمل لديها تلك اخلادمة ملدة 
عامني ه���ذا اخلبر تلك العائلة التي 
يعاني اآلن اثنتان من اطفالها البالغة 
احدهما 6 اعوام واالخرى 7 أعوام من 
هذا املرض القاتل الذي رمبا يكون قد 
انتقل إليهما من اخلادمة املذكورة، 
ما مدى صحة هذا اخلبر؟ وفي حالة 
صحة هذا اخلبر ما االجراءات الوقائية 
والتدابير الصحية التي تنوي الوزارة 
اتخاذها جتاه العائلة الكويتية التي 
كانت تعمل لديهما تلك اخلادمة وجتاه 

الطفلتني املصابتني بهذا املرض؟

متخصص���ة تس���مى »نيابة 
العامة« تتبع  جرائ���م اآلداب 
النائب العام ويعني لها رئيس 
ويلحق بها عددا كافيا من وكالء 
النائب العام وتتولى التحقيق 
والتصرف واالدعاء في جنايات 
وجنح اآلداب العامة املنصوص 
عليها ف���ي قانون اجلزاء وأي 

قانون آخر.
٭ مادة )2(: تنش���أ في وزارة 
الداخلية ادارة عامة لش���رطة 
مكافح���ة جرائم اآلداب العامة 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  تتولى 
ملنع ارتكاب جرائم اآلداب العامة 
وضبط ما يق���ع منها واجراء 
اآلداب العام���ة كل ف���ي حدود 

القانون. 
ويكون لها مدير عام ال تقل 
رتبته عن عميد يعاونه مساعد 
او اكثر وعدد كاف من الضباط 
ذوي اخلب���رة واالختصاص 
املش���هود لهم بحسن السيرة 

والسمعة واالمانة.

املالي����ة  اللجن����ة  بحث����ت 
البرملاني����ة أمس  واالقتصادي����ة 
التعدي����الت املقدم����ة على قانون 
املناقصات العامة الذي أقر مبداولته 
األولى بجلس����ة مجلس األمة في 
اخلامس من شهر أبريل اجلاري.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد 
الري ف����ي تصري����ح صحافي ان 
اللجنة وصلت املناقشة لغاية املادة 
60 وبقيت 22 م����ادة من القانون 
على ان تس����تكمل مناقشتها يوم 

االثنني املقبل.
وأعرب النائب الري عن األمل في 
أن يجهز تقرير اللجنة عن قانون 

ه النائب سالم النمالن سؤاال  وجنّ
الى وزي���ر الصحة د.علي العبيدي 
وجاء الس���ؤال كالتال���ي: طالعتنا 
جري���دة الراي بعدده���ا رقم 11970 
الصادر بتاريخ 2012/4/9 ان هناك 
خادمة من اجلنسية االثيوبية تدعى 
»ريديا خليل حسن« وحتمل بطاقة 
مدنية رق���م 282112804204 قدمت 
للعمل بالكويت منذ عامني ثم غادرت 
الكويت ملوطنها ث���م ذهبت للعمل 
باململكة العربية الس���عودية وعند 
إجراء الفحص الطبي لها بالسعودية 
تبني اصابتها مبرض نقص املناعة 
املكتس���بة )االيدز( وعند اكتشاف 
اخلادمة لذلك قامت بالهرب من البيت 
الذي تعمل فيه فقام كفيلها السعودي 

واالجتماعي���ة للمرأة في قانون 
واحد مع ترك عدد من النصوص 
الى قوانني أخرى تبحثها جلان 
أخرى مختصة مثل التقاعد املبكر 
منظور اآلن ف���ي اللجنة املالية 

البرملانية.
اللجنة ستستكمل  ان  وذكر 
اجتماعاتها حتى يتم بحث هذه 
القوانني وصياغتها بشكل نهائي 
لرفع تقرير بشأنها الى مجلس 

االمة.
وبني ان اللجنة بصدد اعداد 
تقرير احصائي معلوماتي حتليلي 
عن كل املعلومات املتعلقة بأفراد 
البيانات  االسرة وتكون قاعدة 
املتعلقة باالسرة بحيث يصدر 
التقرير دوريا كل سنة من املجلس 
لكي تستفيد اللجنة في قراراتها 
من هذه املعلومات وبقية اجلهات 

االخرى.

ونص االقتراح على انشاء 
مراكز صح��ية لالس���ع����اف 
مؤقتة مزودة بجميع وسائل 
الالزمة على الطرق  االسعاف 
السريعة والبعيدة نسبيا عن 
املناطق السكنية واملستشفيات 
النقاذ املصابني جراء حوادث 
الدهس  أو  املركب���ات  تصادم 
ومن ثم نقلهم ألقرب مستشفى 
الس���تكمال العالج الالزم، الى 
ان يتم اصدار القرارات الالزمة 
م���ن اجله���ات املعني���ة لبناء 
مراكز صحية متكاملة في تلك 

الطرق.

مارس 2011 مع اإلدارة املركزية 
لإلحص���اء والتعبئ���ة لتحديث 
البيانات القدمية وملدة خمس���ة 
عش���ر يوما، مبكافأة مقطوعة 
قدرتها اإلدارة مببلغ 125 دينارا.  
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
ملاذا لم يتم صرف مكافأة الوافدين 
العاملني بالتعداد من قبل الوزارة 
أو ش���ركة التوظيف اخلليجية 
بعد االنتهاء من مشروع التعداد 
الس���كاني لعام 2011؟ وملاذا لم 
التخطيط بدورها  تق���م وزارة 
املتمثل ف���ي الرقابة على تنفيذ 
شركة التوظيف اخلليجية للعقد 
املبرم معها والذي يقضي في أحد 
بنوده أن تلتزم الش���ركة بدفع 
املستحقات الشهرية من رواتب 
الوافدين العاملني في مش���روع 

التعداد السكاني لعام 2011.

الن���واب محمد هايف  قدم 
وجمعان احلربش واسامة مناور 
ومحمد الهطالني وبدر الداهوم 
اقتراحا  العدس���اني  ورياض 
بقانون بشأن انشاء نيابة جرائم 
اآلداب العامة وشرطة ملكافحتها، 

وجاء االقتراح كالتالي:
٭ مادة )1(: تنشأ نيابة عامة 

التق���ت جلنة ش���ؤون املرأة 
واالسرة البرملانية مجموعة من 
الشخصيات النسائية واجلمعيات 
النس���ائية املختص���ة وبحثت 
عددا من القضاي���ا منها مقترح 
بقانون يتعلق باحلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة ومنح ربة 

البيت مكافأة مالية.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
ال���دالل ف���ي تصريح  د.محمد 
اللجنة  صحافي »ان اجتماعات 
بحثت ه���ذا االمر م���ع اجلهات 
احلكومية املختصة وتركز النقاش 
ح���ول اصدار احلق���وق املدنية 
واالجتماعية للمرأة بقانون واحد 
أو يتم توزيعه الى عدة قوانني 

حسب االختصاص«.
ال���دالل  النائ���ب  وأض���اف 
اللجنة ق���رروا ان  ان اعض���اء 
يصدر قان���ون احلقوق املدنية 

ق���دم النائب مرزوق الغامن 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
نظرا لكثرة احلوادث املرورية 
التي تقع في اخلطوط السريعة 
املناطق  البعيدة نس���بيا عن 
السكنية واملستشفيات، وتأخر 
انقاذ املصابني  اإلس���عاف في 
بحوادث التصادم بني املركبات 
أو الدهس نتيجة ُبعد املسافة 
بني املراكز الصحية واالسعاف 
عن تلك الطرق واملناطق النائية، 
اتقدم باالقتراح برغبة  فإنني 
التالي برجاء التفضل بعرضه 

على مجلس األمة املوقر.

قدم النائب عبداحلميد دشتي 
سؤاال برملانيا الى وزير االشغال 
ووزير الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية فاضل صفر جاء نصه 
كالتالي:  قامت الوزارة بالتعاقد 
التوظيف اخلليجية  مع شركة 
وذلك لإلشراف على عمليه إجراء 
اإلحصاء والتعداد لدولة الكويت 
عن العام 2011 حيث مت التعاقد 
بني الش���ركة واألفراد املتقدمني 
العم���ل بالتعداد  والراغبني في 
البال���غ عددهم 4000 ش���خص 
املواطنني والوافدين، وذلك  من 
مقاب���ل التزام الش���ركة بإعطاء 
هؤالء األفراد مكافآت نظير عملهم 
بالتعداد وبسبب ذلك التعاقد بني 
الش���ركة والوزارة التزم األفراد 
املتعاقدون مع الشركة بعملهم 
وباشروه بالفعل في بداية شهر 

أحمد الري

سالم النمالن  

محمد الدالل

مرزوق الغامن

عبداحلميد دشتي

د.محمد الهطالنيمحمد هايف
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وّجه النائب حسني القالف سؤاال 
الى وزير اإلعالم الشيخ  برملانيا 
محمد العبداهلل جاء كالتالي: يرجى 
االفادة وتزويدي مبا يلي: جدوى 
مشروع اإليواء )إيواء سيارات البث 
اإلذاعي(، هل مت تنفيذ املشروع؟ 
وه����ل مت صرف مبال����غ على هذا 
املشروع؟ إذا لم يكن املشروع قائما 
ومت صرف مبالغ لتنفيذه مما يعد 
مخالفة مالية فهل اتخذت الوزارة 
اي اجراء في حق املتجاوزين على 

املال العام؟

وجه النائب فيصل املسلم سؤاال 
برملانيا الى وزير املالية مصطفى 
الش����مالي وجاء السؤال كالتالي: 
تدخل الكويت بشكل يومي عمالت 
نقدية تقدر قيمتها باملاليني وخوفا 
من ان يكون جزء من هذه العمالت 
مزورا وان يستخدم في عمليات 
»غسيل األموال«. يرجى تزويدي 
باآلتي:  � ما شروط وضوابط دخول 
الكويت؟  ال����ى  الورقية  العمالت 
وما اجلهات املس����موح لها القيام 
بذل����ك؟  وهل هن����اك احصائيات 
دقيقة للعم����الت الورقية النقدية 
التي تدخل البالد بشكل يومي؟ وهل 
تفصح شركات الصرافة عن مصادر 
احلصول عل����ى العمالت الورقية 
التي تدخلها وأوجه استخدامها؟ 
وهل تتوافر ل����دى اإلدارة العامة 
للجم����ارك أجهزة للكش����ف عن 
العمالت الورقية املزورة في جميع 
املنافذ احلدودية؟ اذا كانت االجابة 
بالنفي فما أسباب عدم توافرها؟ 
وكيف تتم عملية الكشف عن هذه 
العمالت املزورة دون هذه األجهزة؟ 
كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
لضبطي����ات العمالت املزورة منذ 

يناير 2007.

وشبابهم حتى تعود سورية كما 
عهدناها. وقال أمني س����ر قائمة 
االحتاد الطالبي فهد العصيمي ان 
الشعب السوري يواجه معاناة 
حقيقية ويواجهون بصدورهم 
التي يس����تخدمها  آالت احلرب 
ضده����م جيش بش����ار وزمرته 
الطاغية، مشيرا إلى أن القائمة 
حرصت على تنظيم هذه الندوة 
للتعبير عن كامل دعمها للشعب 
السوري الشقيق ومؤازرتهم في 
محنتهم، واعتبر أن ذلك أقل ما 
ميكن تقدميه لهم في تلك احملنة 

العصيبة التي ميرون بها.
من جانب����ه قال ممثل احتاد 
طلبة سورية األحرار بالكويت 
عمار الزعبي ان الشعب السوري 
عانى من����ذ قرون م����ن ضياع 
حقوقهم التي يحتاجها املواطن 
كالتعلي����م والتطوير والكرامة 
وحرياته����م، مؤكدا أن ش����باب 
س����ورية يس����عون إلى تطوير 
بلدهم وال يريدون خرابها والدليل 
على ذلك س����فرهم إلى اخلارج 
على حساباتهم الشخصية لنيل 
الشهادات العليا من أجل رفعة 
اسم بلدهم وليس خرابها، مؤكدا 
أن الشباب مستمرون في قتالهم 
حتى تعود سورية إلى وضعها 
الطبيع����ي كما عهدها الش����عب 

السوري.
سلطان العبدان  ٭

الس���ورية مباركة انطلقت من 
الذين ش���ردوا وقتلوا  األطفال 
وذبحوا بأبشع الصور من نظام 
ال يقيم لإلنسانية وزنا، مؤكدا 
الثورة واستمرار  ضرورة دعم 
الق���وى الطالبي���ة ف���ي تنظيم 
االنشطة املختلفة للوقوف مع 
الشعب الس���وري، وأثنى على 
طرد السفير السوري في الكويت 
واالعت���راف باملجلس االنتقالي 
السوري. وانتقد الناشط السياسي 
فهي���د الهيل���م موق���ف جامعة 
العربية جت���اه األحداث  الدول 
التي حتصل في سورية واصفا 
موقفها باملتخاذل واملتواطئ مع 
النظام البعثي السوري، ووصف 
ما يحدث في سورية بحرب إبادة 
طائفية، داعيا الشعب السوري 
إلى االستمرار في اجلهاد والنضال 

وعدم التوقف.
من جهته قال د.حسني الهدبة 
ان مأساة الش����عب السوري ال 
توصف فقد قتلت حكومة بشار 
أبناء ونس����اء وشيوخ سورية 
وش����ردوا األس����ر من منازلهم 
ونهب����وا ممتلكاته����م، مطالبا 
العربي����ة بضرورة  الش����عوب 
توحيد موقفه����م جتاه املجازر 

التي حتدث ليل نهار.
وأض����اف الهدب����ة: أطلقن����ا 
حمل����ة »كالبني����ان« إلغاث����ة 
الشعب السوري ودعم ثورتهم 

دعا املتحدثون في املهرجان 
الذي  الشام«  اخلطابي »نصرة 
نظمته قائم����ة االحتاد الطالبي 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
إلى ضرورة نصرة  والتدريب، 
الس����وري بكل السبل  الشعب 
معنوي����ا ومادي����ا وباألنف����س 
وضرورة إمداد النازحني باملال 
والطع����ام وتقدمي املس����اعدات 
العينية ملساندتهم ملا يتعرضون 
له م����ن ظلم وإجح����اف وقتل 
وتش����رد، مؤكدي����ن ان النصر 
قريب آملني من اهلل س����بحانه 
وتعالى ان تكون الندوة املقبلة 

في الشام.
بداية قال الشيخ وليد الطراد 
الس����وري يعاني  الش����عب  إن 
أبس����ط  الفقر ويفتقد  ويواجه 
مقومات احلياة بش����كل يومي، 
مش����يرا إلى أنهم ال يجدون ما 
يسدون به قوت يومهم، داعيا 
إلى دعم الش����عب السوري بكل 
السبل معنويا وماديا وباألنفس، 
وضرورة إمداد األسر باملال سواء 
في لبنان أو األردن أو تركيا او 
غيرها باملال وتقدمي املساعدات 
العيني����ة لهم ملس����اندتهم في 

محنتهم التي ميرون بها.
الطراد »أين شعب  وتساءل 
املليار ونصف املليار مسلم أمام 
القتل والذبح لألطفال والشباب 
والنساء؟!«، مشيرا إلى أن الثورة 

القالف يستفسر من 
العبداهلل عن مشروع 

إيواء سيارات البث

املسلم يطلب 
من املالية ضوابط 

دخول العمالت 
الورقية إلى الكويت

حسني القالف

د. فيصل املسلم

قّدم النائب أس����امة الش����اهني 
اقتراحا برغب����ة جاء في مقدمته: 
التالية  تكرميا لعطاء االشخاص 
أسماؤهم: عيد سلطان شالش مدير 
ادارة املكتبات السابق املتوفى في 
شهر يناير املاضي والذي امضى 
س����نوات كثيرة في خدمة وزارة 
التربية عامة وفي مجال املكتبات 
بصفة خاص����ة، وتدرج بوظائف 
االدارة حتى اصبح مديرا لها في 
النصف االول من عام 2011. أحمد 
عمران اجلمعة املدير السابق الدارة 
املكتب����ات تقاعد ف����ي العام 2010 
وأفنى عمره ف����ي خدمة املكتبات 
منذ التسعينيات. لذا فاننا نقترح: 
تسمية احدى املكتبات العامة باسم 
عيد سلطان شالش ومكتبة اخرى 

باسم احمد عمران اجلمعة.

الشاهني يقترح إطالق 
اسمي شالش واجلمعة 

على مكتبات عامة

أسامة الشاهني

السعدون يستقبل السفير الباكستاني

استقبل رئيس مجلس األمة احمد السعدون 
في مكتبه ظهر امس املندوبني الدائمني للدول 
األعضاء في األمم املتحدة كال من مندوب دولة 
باهاما بايليتي أ.بيذيل ومندوب دولة جامايكا 
رميوند وولف ومندوب دولة سنت فينسنت 
وغرينادين كاميللو جونس���اليفس ومندوب 
دولة ليبيريا مارجون ف � كامارا ومندوب دولة 

قال النائب عادل الدمخي ان اللجنة التنسيقية 
لكتل���ة األغلبية اجتمعت امس مبكتب النائب 
د.جمعان احلربش، مبينا أنه مت االتفاق بشأن 
القوانني التي متت املوافقة عليها كمداولة أولى 
وأنه مت االتفاق على بع���ض التعديالت التي 
عليها في املداولة الثانية موضحة أنها ستعرض 
خالل اجتماع ديوان شايع الشايع يوم االحد 

وج����ه النائب د. حمد املطر 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
املالية  الوزراء ووزير  مجلس 
مصطفى الشمالي، وجاء نصه 
كالتالي: يرجى تزويدنا ببيانات 
عن بند املصروفات اخلاصة وفقا 
ملا يلي: اجلهات التي تدرج في 
موازناتها اعتمادات مالية لهذا 
البند س����واء مباشرة او ضمن 
بن����ود الباب الثاني او بطريقة 
غير مباشرة ضمن بنود الباب 
املقدرة  اخلامس. واالعتمادات 
املدرجة لهذا البند في موازنات 

تلك اجلهات وأي تعزيزات لها 
سواء من وفور ابواب امليزانية 
التكميلية  او من االعتم����ادات 
الفعلي  واالضافية واملنصرف 
عن السنوات املالية 2005/2004 
وحتى 2012/2011. مع تزويدنا 
بجميع البنود القانونية املنظمة 
لتخصيص تلك املبالغ وصرفها 

والرقابة عليها.

اجلبل األسود ميلوراد سكيبانوفيك ومندوب 
دولة مقدونيا باجو افيروفيكج ومندوب دولة 
موزمبيق انطوني���و جيومندا ومندوب دولة 
مولدوفا فالدميير لوبان. كما استقبل السعدون 
سفير جمهورية باكس���تان االسالمية افتخار 
عزيز، حيث مت في اللقاء مناقشة القضايا ذات 

االهتمام املشترك وسبل تطويرها.

املقبل.
وب���ني الدمخي أن املجتمعني اس���تعرضوا 
األولوي���ات املقبلة في الفترة القادمة من عمر 
املجلس وعلى رأس���ها قوانني مكافحة الفساد 
وكذلك مت مناقش���ة اس���تجواب وزير املالية 
مصطفى الش���مالي وسيتم حتديد النظر فيه 

ملا بعد اجتماع شايع الشايع.

الرئيس أحمد السعدون خالل استقباله السفير الباكستاني

»التنسيقية« جتتمع األحد في ديوان الشايع

املطر يسأل الشمالي عن املصروفات اخلاصة

وريادت���ه التي يعلمها جميع 
أبناء الكويت.

وأش���اد العازمي باجلهود 
اجلبارة واملسارعة احملمودة 
التي قام بها رج���ال االطفاء 
ووزارة الداخلي���ة وجمي���ع 
املؤسس���ات في الدولة جتاه 
الرحية،  حريق اإلطارات في 
واعتبر ان انقاذهم املنطقة من 
كارثة بيئية أوشكت أن تفتك 
باملنطقة ليس غريبا على أبطال 
الكويت وأبنائها الشجعان، كما 
صرح بأن هذه الكارثة البيئية 
واملخلفات تكاثرت بشكل بالغ 
وكبير، حيث وصلت أعدادها 
الى املاليني من االطارات، مما 
يلقي على كاهل احلكومة عبء 
املس���ارعة في إنشاء مصنع 
الستغاللها وتدويرها لتالفي 
الوقوع في مثل تلك الكوارث 
والطوارئ التي جنانا اهلل من 
س���وئها وعافانا من ويالتها. 
الذي  وأش���اد أيضا باملوقف 
اتخذته أشواق املضف والذي 
ينم عن إحساسها باملسؤولية، 

حسب القانون، مبينا ان هناك 
جلنة مت تشكيلها مع منظمات 
املجتمع املدني لزيارة السجن 
املركزي واالطالع على حاالت 
العمالة املنزلية املوجودة فيه 
وأسباب تواجدها، الفتا الى انه 
مت االتفاق على إنش����اء الهيئة 
املستقلة حلقوق اإلنسان، وحول 
البدون قال الدمخي: »فيما يتعلق 
بحقوق البدون انتقل هذا امللف 
الى جلنة البدون مبا فيها قانون 
احلقوق املدنية للبدون وسينظر 

فيه باللجان املختصة«.
القسم  ان  الدمخي  وأضاف 
الثاني من االجتماع كان مع وزارة 
اخلارجية التي أبلغتنا باملوافقة 
على زيارة سجن غوانتانامو، 
متس����ائال: ه����ل بإمكاننا رؤية 
أبنائنا هناك، وأش����ار الدمخي 
الى تنسيق كبير بني اخلارجية 
األميركية والكويتية حول هذه 

الزيارة لتكلل بالنجاح.
الدمخ����ي: خالل  وأض����اف 
زيارت����ي الى صاحب الس����مو 
األمير نقلت لسموه معاناة أم 

مطيع يستنكر رفض وزير البلدية تسمية 
أحد الشوارع باسم فالح بن جامع

»حقوق اإلنسان«: »اخلارجية« أبلغتنا 
باملوافقة على زيارة معتقل غوانتانامو

في الوقت الذي ال يظهر فيه 
العديد من املسؤولني عن أمثال 
تلك الكوارث أي ردة فعل حتمد 

لهم وتكتب في تاريخهم.

فايز الكندري وان سموه أبلغه 
بأنه مت انفاق املبالغ الالزمة على 
أبنائنا  احملامني للمعتقلني من 
في غوانتانامو وان سموه تأثر 

حلالة أم فايز الكندري.

النائب د.أحمد  اس���تنكر 
مطيع العازمي القرار املجحف 
واجلائر ال���ذي أصدره وزير 
البلدية برفض تسمية شارغ 
الغوص باس���م أمي���ر قبيلة 
العوازم فالح عيد بن جامع، 
وذكر أنه ليس من حق الوزير 
االمتناع عن إطالق اسم األمير 
فالح بن جامع على ش���ارع 
الغوص م���ا لم تك���ن هناك 
قوانني وضوابط متنع ذلك، 
كما اعتبر أن تصريح البلدية 
االخير بعدم وجود ضوابط أو 
قوانني حتكم إطالق االسماء 
الش���وارع يعد اعترافا  على 
ضمني���ا ب���أن امتناعهم عن 
إطالق اس���م الشيخ فالح بن 
جامع مقص���ود وفيه تعنت 
البلدية  بالغ، كما حذر وزير 
من التعامل بشخصانية جتاه 
شخصية لها قيمتها ورمز من 
رموز الكويت، فإطالق اس���م 
أمير العوازم على أحد الشوارع 
أقل ما يقدم للشيخ مكافأة له 
على تاريخه العريق ونضاله 

عقدت جلنة حقوق اإلنسان 
البرملاني����ة اجتماعا يوم أمس 
انقسم الى قس����مني األول منه 
مع جمعيات حقوق اإلنس����ان 
حول العمالة املنزلية والبدون 
واآلخر مع وزارة اخلارجية حول 

معتقلي غوانتانامو.
الدمخي عقب  وقال د.عادل 
انته����اء االجتم����اع ان اللجنة 
اجتمعت يوم أمس مع منظمات 
املجتمع املدني ومنظمة العدل 
الدولي����ة وجمعية الش����فافية 
ال����ى جمعية احملامني،  إضافة 
مشيرا الى انه مت االتفاق على 
صياغة قانون العمالة املنزلية 
وبعد ذلك س����يكون هناك لقاء 
م����ع وزارة الداخلية حول هذا 

األمر.
وأوض����ح الدمخي ان هناك 
انتقادات على الكويت بخصوص 
ملف العمالة املنزلية، وذلك لعدم 
وجود قوانني منظمة للعمالة 
الكويت، وكذلك  ف����ي  املنزلية 
ع����دم وجود هيئة لكي يطمئن 
العامل والكفي����ل على حقهما 

د.أحمد مطيع

د.عادل الدمخي

د. حمد املطر

إنشاء 4 كليات للتربية واحلقوق والعلوم اإلدارية والهندسة خالل 3 سنوات

»التعليمية« تقر التعديالت على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية

الدبلوم وفق���ا لتخصصاتهم 
اس���تكمال دراس���تهم ونيل 
درجة البكالوريوس في جامعة 
جابر للعلوم التطبيقية »وهذا 
سيحل مشكلة كبيرة يعانيها 
أبناؤن���ا في الس���فر للخارج 
م���ن خريجي الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
التي  وحل مشكلة اجلامعات 
سحبت وزارة التربية اعترافها 

منها«.
النائب احلربش ان  وقال 
هذه التعديالت س���تفتح بابا 
كبيرا لتعيني حملة شهادتي 
الدكتوراه واملاجستير »وهم 
كثر حاليا ممن قدموا طلبات 
ف���ي الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي وجامعة الكويت 
ف���ي جامعة جابر  لتعيينهم 

للعلوم التطبيقية«.
وكان مجل���س االم���ة أقر 
قانون انش���اء جامعة جابر 
للعلوم التطبيقية في مداولته 
االولى بجلسته العادية في 29 

مارس املاضي.

التي »س����تنتقل  االساس����ية 
بأكملها الى جامعة جابر للعلوم 
التطبيقية« مشيرا الى ان اعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الى جامعة جابر  سينتقلون 

وفقا لتخصصاتهم.
وذكر انه »خالل السنوات 
الثالث تستكمل الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
النقص ف���ي كوادرها نتيجة 
انتقال اعضاء هيئة التدريس 
للتخصص���ات املطلوبة في 
جامعة جابر للعلوم التطبيقية 
وتستكمل كذلك جامعة جابر 
للعل���وم التطبيقي���ة بقي���ة 
الهيئة  ان  التعيينات«. وبني 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
ستس���تمر في من���ح درجة 
الدبلوم »ولن تسلب جامعة 
جاب���ر درجة الدبل���وم منها 
امنا س���تكون خاصة بدرجة 

البكالوريوس«.
واش���ار الى انه بناء على 
القان���ون يح���ق خلريج���ي 

اقرت جلنة شؤون التعليم 
البرملانية  والثقافة واالرشاد 
امس تعديالته���ا على قانون 
جامعة جابر للعلوم التطبيقية 
عل���ى ان حتي���ل القانون الى 
مجلس االمة للتصويت عليه 
الثانية باجللسة  في مداولته 

املقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د. جمعان احلربش في تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة 
ان هذا القان����ون من القوانني 
املهمة الت����ي حرصنا في هذه 
التعديالت على حتقيق املصلحة 
العليا واكبر املكاسب خلريجي 

الثانوية مستقبال.
واض���اف النائب احلربش 
»وفقا لهذه التعديالت ستكون 
وزارة التربي���ة خ���الل ثالث 
س���نوات ملزمة بإنشاء أربع 
كليات ه���ي كلي���ات التربية 
واحلقوق والعل���وم االدارية 

والهندسة«.
وأف����اد بأن كلي����ة التربية 
ستكون ممثلة في كلية التربية 

د. جمعان احلربش وبدر الداهوم ود. محمد الهطالني اثناء اجتماع جلنة التعليم

املتحدثون في ندوة نصرة سورية

جانب من احلضور

ندوة »التطبيقي« تدعو لنصرة الشعب السوري
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املؤيدون اعتبروها ال حرج فيها مدللني باعتمار النبي ژ ومكة حتت سلطة املشركني.. واملعارضون أكدوا أنها اعتراف باالحتالل الصهيوني

قي���ام املفتي بزيارة املس���جد 
االقصى، وقال:

في االصل ان هذا املس���جد 
للمصلني من أي جنسية كانت، 
وهذا ال يعد من التطبيع، وإمنا 
هو مجرد عبادة ال يجوز حتميلها 
بأبعاد سياسية أخرى، وأرجو 
عدم تس���ييس العبادات، وقد 
تكون الزيارة ملصلحة املسلمني 
وإتاحة املجال لهم لزيارة املسجد 
االقصى، وإن كانت حتت السلطة 
الفعلية لقوات االحتالل. فقد زار 
عثمان بن عفان ÿ مكة، وقد 
كانت حتت احتالل املشركني، 
وقال اهلل تعالى )وتلك األيام 
نداولها بني الناس(، ونسأل اهلل 
تعالى أن يرد االقصى الى أهله 

ردا جميال.

ال مجال اآلن

أما د.بدر الرخيص، فيؤكد 
أنه مع عدم الزيارات السياحية 
اآلن للقدس، ألن األرض مازالت 
مغصوبة، واألرض املغصوبة 
لدى العلماء لها أحكام خاصة، 
وال مجال اآلن للس���ياحة. أما 
ذهاب مفتي مصر د.علي جمعة 
الفتتاح مركز دراسات إسالمية 
وبدعوة من مؤسسة آل البيت 
امللكية االردنية وبصفته أحد 
أمناء املؤسسة فليست زيارة 
س���ياحية أو كس���را لألحكام 
املتعلقة ب���األرض املغصوبة، 
وإمنا زيارة كانت ملتابعة املهام 
املوكلة اليه كأحد االمناء. فهو لم 
يذهب للسياحة أو للتعبد فقط 
وإمنا ذهب ملهام متعلقة ملنصبه 
في هذا املركز. وهو يشكر على 
هذه الزيارة واملتابعة، ونسأل 
اهلل أن يكتب لنا عن قريب عاجل 
حترير املسجد االقصى، ويكتب 
لنا الصالة فيه، انه القادر على 

ذلك.
ليلى الشافعي  ٭

في فلس���طني وتسبب احراجا 
للعالم االسالمي بسبب سيطرة 
اليهود على فلس���طني، فإنهم 
يرون من هذا الب���اب اعترافا 
بالكيان الصهيوني، لذلك يرى 
البع���ض منع زي���ارة االماكن 
املقدس���ة التي حتت االحتالل 
من باب سد الذرائع واملفسدة 
التي يرونها متحققة في هذه 

الزيارة.
وزاد: وه���ذا م���ن الناحية 
إذن ينبغ���ي أن  السياس���ية، 
يك���ون هن���اك توضي���ح من 
جانبني، اجلان���ب االول وهو 
اجلانب الفقهي، واألمر الثاني 
هو اجلانب السياسي املطابق 
لواقع احلال، سواء كانت هذه 
الزيارة للصالة أو افتتاح مركز 

إسالمي أو غير ذلك.
أما األمر من الناحية الشرعية 
فاذا كانت للصالة فال بأس بذلك، 
وال يوجد ما مينع شرعا، ومبا 
أنن���ا نعلم أن علم���اء االزهر 
منذ أكثر من ثالث سنوات قد 
اختلفوا بني فريقني ملشروعية 
هذه الزيارة، إال أن السائد لديهم 

انها مشروعة.

تعزيز للمسلمين

وي���رى د.بدر املاص انه اذا 
كان هدف الزيارة تعزيز دور 
املس���لمني وتقوية معنوياتهم 
وإثبات الوجود االسالمي هناك 
وحماية املقدس���ات االسالمية 
والدفاع عنها، فال مانع من زيارة 
العلماء والدعاة من أجل قضية 
القدس للوقوف مع املس���لمني 
ملساندتهم بكل ما يستطيعون، 
فال بأس من زيارة مفتي مصر 
د.علي جمع���ة لألقصى ما دام 
الهدف تعزيز الوجود االسالمي 

هناك.
الباحث االس���المي  ويرى 
صالح الغ���امن انه ال حرج في 

يتذرعون بزيارة املفتي، وهو 
يعد قدوة لهم الى الزيارة.

وأكد د.اجلميعة أن مقاطعة 
الكي���ان الصهيوني ليس���ت 
مقاطعة الخواننا الفلسطينيني 
الذين ندعمهم ماديا ومعنويا 
ونتواصل معهم بكل ما نستطيع، 
لكن الزيارة لها معان سياسية 
أكث���ر من املعاني االس���المية 
ألنك تزور أماكن حتت سلطة 
االحت���الل وتعبر عن س���لطة 
دينية وسياسية ويفترض عدم 
فتح املجال للسياسة ومن هم 
في س���لطة دينية لعدم زيارة 
االماكن املقدسة في هذا الوقت 
ألنه يعتبر نوعا من التطبيع 

مع العدو االسرائيلي.

جانبان

ويضيف د.سعد العنزي ان 
الزيارة في حد ذاتها من الناحية 
الدينية ال حرج فيها، والدليل 
على ذل���ك أن النبي ژ اعتمر 
ومكة حتت سيطرة املشركني 
وليس���ت حتت سيطرة النبي 
ژ، فهذا دلي��ل على انه يجوز 
الزيارة م���ن الناحية الدينية، 
ولكن قد يرى البعض أن هذه 
الزيارة تسبب احراجا للمسلمني 

اآلخر.

علماء فلسطين

ويضيف د.يوسف الشراح 
قائال: زيارة املس���جد األقصى 
مرغب فيها ف���ي ديننا إال في 
الظروف احلالية فأدرى الناس 
بواقعهم هم علماء فلس���طني 
واملس���جد األقص���ى ملعرفتهم 
بظروف أحوالهم ولكن اختيار 
هذا الوقت للزيارة ليس من حقنا 
ان نف���رض فيه رأيا باإليجاب 
او الس���لب وأعلم الناس بذلك 
هم علماء بلد املسجد األقصى 
والصالة فيه مرغب فيها »ال تشد 
الرحال إال لثالثة مساجد« وذكر 

منها املسجد األقصى«.

نوع من التطبيع

ويرى أستاذ الفقه واالصول 
د.جلوي اجلميع���ة أن احلكم 
في الزيارة يظل يدور في هذا 
الفلك ما دمت تزور دولة في ظل 
االحتالل الصهيوني، ونسأل 
املفتي ه���ل زار غزة،  فضيلة 
االولى به أن يزور غزة ويدعمها 
أولى من افتتاح مكان أو مركز 
في بلد حتت سلطة االحتالل، 
فهذا يفتح الباب لآلخرين الذين 

املسلمني من زيارة القدس  رغم 
ان فضل الزيارة وأجرها العظيم 
في بيت املقدس ال ينكره احد، 
ولكن وجود بيت املقدس حتت 
سلطة اليهود يجعلنا نقول ان 
هذه الزيارة كانت اجتهادا في 

غير محله.

ال بأس

أما رئيس جلنة الفتوى في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
د.ناظم املسباح فيرى ان الزيارة 
مس���تحبة للصالة في املسجد 

األقصى وال خالف في ذلك.
وق���ال اذا كان ذهاب مفتي 
مصر او املش���اهير لم يترتب 
عليه نوع من إيهام العامة او 
نوع من إقرار لالحتالل فال بأس 

من ذلك.
وقال د.املسباح: د.علي جمعة 
أهل لتقدير مثل هذه األمور فإذا 
انتفت هذه اإلشكالية التي فيها 
نوع من تقوي���ة نفوذ احملتل 
او االقرار بذل���ك فال بأس من 

الزيارة.
ولفت د.املسباح الى ان هذه 
القضية اختل���ف فيها العلماء 
املعاصرون واخلالف فيها سائغ 
فال داعي ان يشنع أحدنا على 

اثارت زي���ارة مفتي مصر 
د.علي جمعة للق���دس كثيرا 
من اجلدل، واختل���ف حولها 
السياس���يون والفقهاء ايضا. 
دعاة الكويت ايضا لم يخرجوا 
عن هذا االختالف، اذ انقسمت 
آراء من سألتهم »األنباء« عن 
رأيهم ورأي الدين في الزيارة، 
ما ب���ني مؤي�����د ومع���ارض، 
فامل����عارض���ون اعتبروه���ا 
اجتهادا خاطئا في غير محله 
وحتمل معنى االقرار باالحتالل 
الصهيوني، فيما رأى آخرون اته 
ال شيء فيها باعتبار ان النبي 
ژ اعتمر ومكة حتت سيطرة 
املشركني وان كان االفضل هو 

سد الذرائع.
ف���ي البداي���ة يعلق رئيس 
رابطة علماء الش���ريعة لدول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
د.عجيل النش���مي على زيارة 
مفتي جمهورية مصر العربية 
علي جمعة إلى القدس بقوله: 
هذا اجتهاد خ���اص من مفتي 
مصر في تلبية الدعوة ملؤسسة 
آل البي���ت امللكي���ة األردني���ة 
باعتباره أحد أمناء املؤسس���ة 
الغزالي  الفتتاح كرسي اإلمام 
للدراسات اإلسالمية بالقدس، 
وهو في هذا املقام يعتبر قدوة 
للناس وإنه مما ال ريب فيه ان 
الزيارة حتمل معنى اإلقرار ولو 
ظاهرا واعالميا وقانونيا بالرضا 
ملا حتت ي���د احملتل من أراض 
إسالمية ولو ان فلسطينيا من 
اهل فلسطني اراد الدخول ملنع، 
وهذا دليل على ان قصد اليهود 
هو قصد إعالمي واستغالل مثل 
هذه املواقف والزيارات لتحسني 
وجه اسرائيل احملتلة، لذلك نرى 
ان هذه الزيارة لم يستفد منها 
املسلمون شيئا وإمنا املستفيد 
هي إسرائيل ونخشى ان تكون 
ه���ذه الزيارة مب���ررا لبعض 

صالح الغامند.ناظم املسباح د.بدر الرخيصد.جلوي اجلميعة د.سعد العنزيد.عجيل النشمي د.بدر املاصد.يوسف الشراح

دعاة الكويت منقسمون ما بني مؤيد ومعارض لزيارة مفتي مصر للقدس

اخلدمة االجتماعية والتغذية 
والعالج الطبيعي، بإش���راف 
الهيئة التمريضية، أما جمعيات 
النفع الع���ام فقد ازداد عددها 
عن العام املاضي، حيث شارك 
كل من حملة »كان« التوعوية 
عن مرض السرطان، ورابطة 
السكر الكويتية ورابطة أمراض 
القلب الكويتية، وجمعية زراعة 
األعض���اء، وجمعي���ة مرضى 
التصلب العصبي وسوف نزيد 
من املشاركات األعوام املقبلة.

وقال »ان الي���وم هو يوم 
توعوي تثقيفي حيث يعد جزءا 
من عمل وزارة الصحة متمثال 
في نش���ر الثقاف���ة الصحية، 
ولهذا فإننا ف���ي البداية نبدأ 
بأنفسنا حيث الكوادر العاملة 
باملستشفى، ألنهم اخلط األول 
الستقبال املرضى وعليه البد 
أن تكون ثقافته���م الصحية 
مبستوى جيد، وبالتالي ميكن 
عبر توعيتهم نقل الثقافة إلى 
املجتمع، ولهذا نهدف إلى نشر 
الوعي عبر نشرات يتم توزيعها، 
وكذلك فإن كل املشاركني لديهم 
أو يقومون  نشرات توعوية، 
بعم���ل فحص »مس���ح« عبر 
اجراء فحص للدم للس���كري 
والكوليس���ترول والضغط، 

»حياتك في صحتك« شعار رفعه »ابن سينا« 

دشتي: نتمنى تنظيم يوم تثقيفي توعوي 
موحد على مستوى جميع املناطق 

باإلضافة إلى حملة التبرع بالدم 
حيث تبرع العام املاضي نحو 
80، وكذلك اختصاصيو تغذية 
يتواجدون العطاء معلومات 

حول التغذية الصحية«.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
اللجن���ة املنظمة ومس���ؤول 
العي���ادات اخلارجية يعقوب 
ش���هاب »ان تنظيم هذا اليوم 
الس���نوي  التثقيفي الصحي 
الثاني ملوظفى منطقة الصباح 
الطبية التخصصية جاء بهدف 
التوعية وكذلك الكشف املبكر 
والوقاية من األمراض، ألن من 

واجبنا تثقيف املجتمع«.
العام  اقامته  ان  وأض���اف 
املاضي كانت ناجحة ولهذا فإن 
التشجيع  البرنامج وجد  هذا 
من جميع املوظفني واملراجعني 
واملرضى حيث ج���اء اإلقبال 
كبيرا، مما شجعنا على تطويره 
واحلرص على استمراره األعوام 
القادمة وقد لوح���ظ أن عدد 
احلض���ور واملتبرع���ني بالدم 
جتاوز 300 شخص، واختتم 
معرب���ا عن امتنان���ه لكل من 
شارك في اليوم من مؤسسات 
وجمعيات نفع عام وأقس���ام 

باملستشفى.
حنان عبدالمعبود  ٭

أكد نائب مدير مستش���فى 
ابن س���ينا د.محمود دش���تي 
على أهمية التثقيف والتوعية 
العاملة في  الصحية للكوادر 
القطاع الصحي، مشددا على 
ضرورة اقامة أنشطة تثقيفية 

دورية خاصة بهذا الشأن.
وقال د.دشتي في تصريح 
له على هامش اليوم التثقيفي 
الصحي الثاني وحملة التبرع 
بالدم التي أقامها مستشفى ابن 
سينا حتت شعار »حياتك في 
صحتك«: »اننا اليوم ننظم هذا 
اليوم للمرة الثانية، حيث عقد 
الس���نة املاضية للمرة األولى 
وننوى اقامته بشكل سنوي، 
وعندما مت تنظيمه للمرة األولى 
كان على مس���توى املوظفني 
والعاملني مبستشفى ابن سينا 
فقط، ولكنه هذا العام ش���هد 
توسعا حيث أقيم على مستوى 

املنطقة«.
وأض���اف: »نتمنى أن يقام 
على مس���توى جميع املناطق 
الصحية ليكون يوما تثقيفيا 

توعويا موحدا«.
وأشار إلى مشاركة كبيرة 
من قبل جمعيات النفع العام 
في احلدث، مبينا أن مستشفى 
ابن سينا ش���ارك عبر أقسام 

جانب من فعالية التبرع بالدم

في خطوة توس����عية جديدة 
أصدر وزير الصحة د.على العبيدي 
قرارا وزاريا أمس يقضي بإنشاء 
قسم للعيون مبستشفى الفروانية، 
جاء في القرار ان الهدف منه هو 
تغطية اخلدمة الصحية اخلاصة 
الفروانية  بالعيون في منطق����ة 
الطبية، وذلك بناء على القرارات 
الهيكل  الوزارية الصادرة بشأن 
التنظيم����ي ملستش����فى املنطقة 
والهي����كل التنظيم����ي لل����وزارة 
والقرارات املكملة واملعدلة له وكذلك 
القرار الوزاري بشأن الئحة العمل 
باملنطقة الصحية، ورغبة الوزارة 
في توسع اخلدمات الصحية التي 

تقدم باملستشفيات العامة.

نظمت اللجنة الصحية التابعة 
للجمعي���ة الكويتية التطوعية 
النسائية مساء أمس األول يوما 
توعويا حتت إش���راف رئيسة 
التطوعية  الكويتي���ة  اجلمعية 
النسائية الشيخة لطيفة الفهد، في 
مقر اجلمعية بالدسمة بالتعاون 
مع جمعية القلب، ويأتي تنظيم 
هذا اليوم ضمن األنشطة التوعوية 
املس���تمرة للجمعية على مدار 
العام. ومن جانبها قالت رئيسة 
اللجنة الصحية وعضو مجلس 
إدارة اجلمعية د.هند الشومر إن 

لدراسة الطلبات املقدمة من األطباء 
الكويتيني لصرف بدل التخصص 
النادر، في املقابل شكل جلنة مؤقتة 
الستحداث موقع الكتروني إلدارة 
طب األسنان برئاسة مدير إدارة 
طب األسنان د.عبدالرحمن الكندري 
وعضوي����ة 4 أطباء في تخصص 
األسنان، على أن تختص اللجنة 
باستحداث موقع الكتروني لعرض 
اخلدم����ات العالجي����ة والوقائية 
املقدم����ة في عيادات  والتوعوية 
التخصصية  مراكز طب األسنان 
وعي����ادات طب األس����نان مبراكز 
الرعاية الصحية األولية والتواصل 

مع اجلمهور.
حنان عبدالمعبود  ٭

املزمنة ومن ثم عالجها وضرورة 
الوقاية منها. وثمنت الش���ومر 
االس���تجابة والتعاون اإليجابي 
واملتواصل م���ن رئيس مجلس 
الكويتية  القل���ب  إدارة جمعية 
فيصل املطوع وتعزيز الشراكة 
بني جمعيات النفع العام واملجتمع 
املدني تنفيذا لقرارات األمم املتحدة 
ومنظمة الصح���ة العاملية التي 
املدني  تشدد على دور املجتمع 
في العمل على حتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية.
حنان عبدالمعبود  ٭

بص����ورة غير قانونية من جميع 
رسوم وأجور اخلدمات الصحية 

بالوزارة.
وجاء بالتعميم »انه نظرا لقيام 
اجله����از املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيم����ني بصورة غي����ر قانونية 
بإص����دار بطاقة جديدة تس����مى 
»بطاق����ة خدمات« زرق����اء اللون 
للمقيمني بصورة غير قانونية، 
نهيب باجلميع الى استمرار تقدمي 
اخلدمة ممن لديه بطاقة خدمات 
س����واء ملن لديه جنسية ثابتة أو 
قيد البحث«، كما أصدر العبدالهادي 
قرارا بإلغاء الق����رار اإلداري رقم 
3946 لس����نة 2008 بشأن إعادة 
تش����كيل اللجنة الفني����ة الدائمة 

هذا اليوم متيز باستضافة الوحدة 
املتنقلة جلمعية القلب للفحص 
الدم والس���كر  املبك���ر لضغط 
والكوليسترول والوزن والطول 
وتوجيه املشاركني باإلرشادات 
الصحية الهامة كممارسة الرياضة 
ملدة ال تقل عن نصف ساعة يوميا 
وتناول الغذاء الصحي واإلقالل 
من األمالح والسكر واالمتناع عن 
التدخني. وأوضحت أنه مت التأكيد 
على احلضور بضرورة االهتمام 
بالصحة وقياس الوزن وضرورة 
الفحص لالكتشاف املبكر لألمراض 

من جانبه، أصدر وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهي����م 
تعميما إداريا، شدد فيه على مديري 
املناطق الصحية واملستش����فيات 
العام����ة واملراك����ز التخصصية 
الرعاية الصحية  ورؤساء مراكز 
األولية ضرورة االستمرار في تقدمي 
اخلدمة الصحية للمقيمني بصورة 
غي����ر قانونية مم����ن لديه بطاقة 
خدمات سواء الصادرة بجنسية 
ثابتة او بجنسية »قيد البحث«، 
وذلك إعماال للقرار الوزاري رقم 
68 لسنة 2011 بشأن إعفاء املقيمني 
بصورة غير قانونية ممن يحملون 
بطاق����ة س����ارية الصالحية من 
اللجنة التنفيذية لشؤون املقيمني 

د.على العبيدي

د.هند الشومر مع طبيب اليوم التوعوي

وزير الصحة أصدر قرارًا إلنشاء قسم للعيون بالفروانية

»صحية الكويتية التطوعية« نظمت يوماً توعوياً في الدسمة

امللف اإللكتروني وبناء مركز جديد من خطط »اجلهراء الصحية«
الرعاية  اعلنت رئيسة وحدة 
الصحية االولية في منطقة اجلهراء 
ان  الهاجري  الصحية د.ش����يخة 
الوحدة خططا مس����تقبلية  لدى 
لتحسني مستوى خدماتها ومنها 
تش����غيل نظام امللف االلكتروني 
في عيادات االمومة وتوفير اجهزة 
سونار متطورة للحوامل في املراكز 
وبناء مركز صحي جديد في منطقة 
العبدلي. وقالت الهاجري لوكالة 

االنباء الكويتية )كونا( امس ان 
وحدة الرعاية االولية تقدم العديد 
من اخلدمات الصحية اجلديدة التي 
يستفيد منها املرضى في محافظة 
اجلهراء بشكل مباشر.وأوضحت 
ان مراكز الرعاية االولية املنتشرة 
في جميع مناطق احملافظة تعتبر 
خط الدفاع االول للمرضى حيث 
يتلقى املريض فيها اول اجراءات 
التش����خيص الطبي ومن ثم يتم 

حتويله الى املستشفى اذا لزم االمر. 
واضافت ان كبر محافظة اجلهراء 
وانضمام مناطق سكنية جديدة 
اليها مثل منطقة سعد العبداهلل 
السكنية اضافة الى املصانع القريبة 
منها يشكل عبئا على مراكز الرعاية 
االولية في احملافظة. واشارت الى 
انه مت استحداث عيادات تخصصية 
تابعة ملستشفى اجلهراء في مركز 
العيون وافتتحت عيادة  منطقة 

الطفل الس����ليم مبركزي النسيم 
واجلهراء وعيادة االصحاء مبركز 
اجلهراء. وبينت انه مت ادخال بعض 
االدوية احلديثة الضرورية لتطوير 
معاجل����ة االم����راض املزمنة غير 
املعدية مث����ل ارتفاع ضغط الدم 
واعتالل الدهون والربو وافتتحت 
وحدة الرعاية االولية عيادة فحص 
قاع العني مبركز القصر الصحي. 
وذك����رت د.الهاج����ري ان من اهم 

اخلدمات التي تقدمها مراكز الرعاية 
االولية هي املمارس العام ورعاية 
املرأة  االمومة والطفولة وصحة 
وطب االس����نان وعيادات السكر 
واالم����راض اجللدي����ة والصحة 

الوقائية واملختبرات.
وقالت ان كثرة اعداد املراجعني 
في اوقات الذروة من شأنها ان تؤدي 
الى زيادة العبء على العمل مما يقلل 

من مستوى اخلدمة املقدمة.

النشمي: اجتهاد 
خاطئ في غير محله 
والزيارة حتمل معنى 
اإلقرار باحملتل ولو 

ظاهراً وإعالميًا وقانونيًا 
واملستفيد من الزيارة 

إسرائيل فقط

العنزي: النبي ژ اعتمر 
ومكة كانت حتت 

سيطرة املشركني 
واألفضل سد الذرائع

املاص: ال بأس من 
الزيارة إذا كان الهدف 

منها تعزيز الوجود 
اإلسالمي

املسباح: اختلف فيها 
العلماء املعاصرون 

فال داعي ألن يشنع 
أحدنا على اآلخر

الغامن: مجرد عبادة 
وال يجوز حتميلها 

أبعاداً سياسية 
فالعبادات ال تسيس

اجلميعة: نوع من 
التطبيع والزيارة لها 
معان سياسية أكثر 

منها إسالمية

الرخيص: يشكر على 
هذه الزيارة وهي 

ليست زيارة سياحية 
إمنا متابعة مهام 

موكولة إليه
الزيارة بدعوة من مؤسسة آل البيت امللكية األردنية

باعتباره أحد أمنائها
بدعوة من مؤسسة آل البيت امللكية األردني 

وباعتباره أحد أمناء املؤسسة زار مفتي 
مصر القدس الفتتاح كرسي االمام الغزالي 

للدراسات االسالمية بالقدس وأم املصلني في 
مسجد البراق باحلرم القدسي.

حتت اشراف السلطات األردنية ودون 
احلصول على أي تأثيرات أو اختام دخول 

باعتبار ان الديوان امللكي األردني هو 
املشرف على املزارات املقدسة للقدس 

الشريف.

الشراح: علماء املسجد 
األقصى هم الذين يفتون 

في ذلك واختيار هذا 
الوقت ليس من حقنا
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اإلبراهيم: تدوير النفايات ضرورة لتجنب حدوث كارثة أخرى

خالل املعرض م����ن ضمنها فكرة 
احدى املشاركات بتغيير فكرتها 
عن ترشيد اس����تخدام املياه الفتا 
الى ان احلاجة ماسة لدعم مثل تلك 
املشاريع وان تعمم فكرة املعرض 
على جميع امل����دارس واجلامعات 
مش����يدا باجلهد الشبابي لتنظيم 

املعرض امال استمراره.
وحول دور الدولة في االهتمام 
باملخلفات البيئية التي تشكل ضررا 
على البيئة السيما بعد حادثة حريق 
االطارات قال االبراهيم: ان الكويت 
من الدول املتقدمة في مجال اعادة 
تدوير النفايات ومما الشك فيه ان 
مش����روع الصليبية في استخدام 
املياه املعاجلة مشروع على مستوى 
عاملي مثمنا فكرة اقامة هذا املعرض 
لزيادة الوع����ي البيئي لدى افراد 
املجتمع وخلق قوة ضاغطة على 
الدولة سواء من قبل احلكومة او 
التشريعية لالسراع في  السلطة 

التعامل مع النفايات.
كما شدد االبراهيم على اهمية 
التقليل من فرزنا للنفايات مشيرا 
الى اننا اصبحنا نعيش في مجتمع 

اس����تهالكي بالدرجة االولى يفرز 
الكثير من النفايات.

واضاف االبراهيم: لقد تقدم لي 
مجموعة من الشباب النشاء مصانع 
الستخدام االطارات املستعملة عن 
طريق تقس����يمها لقطع صغيرة 
واس����تخدامها كاسفلت للشوارع 
اسوة بالتجربة االملانية ولكن مع 
االس����ف لم حتقق تلك املشاريع 
بسبب بيروقراطية اجلهاز احلكومي 

ومت انشاء املصنع في االردن. 
واكد االبراهيم ان املطلوب حاليا 
من الدولة ه����و االرادة والتنفيذ 
وزرع اهمية احملافظة على البيئة 
في نف����وس ابنائن����ا وبناتنا في 

املدارس.
ومن جهة اخرى حتدث االبراهيم 
عن املشروع الوطني للشباب معلنا 
عن مبادرة صاحب السمو االمير 
التي اطلقها خالل النطق السامي 
في شهر فبراير املاضي بافتتاح دور 
انعقاد مجلس االمة، حيث اكد سموه 
عزمه على ان يكون هناك مؤمتر 
وطني للشباب تعرض من خالله 
قضايا الشباب وخلق نقاط اتصال 

بني القيادة السياس����ية والشباب 
الكويتي.

واضاف: قد بدأن����ا في تنفيذ 
املش����روع ومت اختي����ار اللجن����ة 
التحضيرية من قبل مؤسس����ات 
املجتم����ع املدني واله����الل االحمر 
واالحت����ادات الطالبية وجمعيات 
النفع العام والنادي العلمي وهم 
حاليا بصدد وضع االولويات ومن 
ضمنها البيئة وبالتالي سوف تكون 
هن����اك نش����اطات مصاحبة لتلك 
االولويات منها تنظيم املعارض 
واملنتديات معلنا عن انطالق املؤمتر 
الوطني لتمكني الشباب في نوفمبر 
املقبل العداد وثيقة وطنية تعكس 
هموم وطموح وتطلعات الشباب 
الكويتي امال مشاركة جميع شباب 
وشابات الكويتي في هذا املشروع 
الوطني املقام حتت رعاية صاحب 

السمو االمير.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي 
ملبادرة EN.V ومنظم معرض ريوز 
زاهد س����لطان ان الهدف من هذه 
املبادرة هو نشر التوعية ألهمية 
املسؤولية االجتماعية في الكويت 

والعالم العربي واالهتمام بالقضايا 
البيئية، عالوة على تشجيع الشباب 
الكويتي في املساهمة في احلفاظ 
على البيئة م����ن حوله والتي إذا 
فقدت س����المتها ال ميكن لالنسان 
أن يعيش فيها. ولفت سلطان إلى 
أن معرض ريوز والذي يقام للمرة 
اخلامسة على التوالي توافدت عليه 
خالل هذا العام العديد من املشاركات 
املميزة والت����ي تالمس هدف هذا 
احلدث حيث مت استقبال ما يقارب 
50 مشاركة اضفت على املعرض 
املدارس  س����مة جميلة من طلبة 
الكويتي  واجلامعات والش����باب 

املبدعني.
وتابع قائ����ال: نركز من خالل 
املعرض على اهمية نش����ر الوعي 
النفايات واحملافظة  حول تدوير 
على البيئة الكويتية عبر الفنون 
واالزياء واالمور التي جتذب الناس، 
الفتا الى ان املبادرة تضم العديد من 
املشاريع من بينها احملافظة على 
شواطئ الكويت وتنظيفها وتشجيع 
الشباب على تنظيم انشطة تعود 
الناحية  بالنفع على املجتمع من 

الى  التربوية والبيئية باالضافة 
احملافظة عل����ى منطقة املخيمات 

واجلزر.
وخالل كلمة لها، أكدت مديرة 
شؤون الطلبة في الكلية االسترالية 
في الكويت د.رغد الكاظمي أن تقدم 
الشعوب وسمو حضاراتها يقاس 
بحجم قدرتها في احلفاظ على بيئتها 
صافية نقي����ة خالية من امللوثات 
واحلفاظ على املع����دالت الدولية 

املسموح بها في هذا الشأن.
مضيفة: على قدر االهمية التي 
يجب ان حتظى بها القضايا البيئية 
يبدو من الضروري بل ومن احلتمي 
تضافر جه����ود كل افراد املجتمع 
ومؤسسات القطاع املدني والقطاع 
اخلاص والع����ام لتعزيز القدرات 
القادرة على احملافظة على بيئتنا 
خالية من اي ملوثات وتش����جيع 
ودعم كل املبادرات التي من شأنها 
ان تزي����د من حجم الوعي بأهمية 
احلفاظ على نظافة بيئتنا وخلوها 

من اي ملوثات.
ادارة  أكد مدي����ر  من جهت����ه، 
العالقات واالتصاالت بشركة زين 

لالتصاالت وليد اخلشتي أن »زين« 
وللسنة الرابعة على التوالي ترعى 
هذا املعرض املميز وذلك انطالقا 
التي  من مسؤوليتها االجتماعية 
حتتم عليهم دعم هذه االنش����طة، 
مبينا أن شركة زين ركزت خالل 
الس����نة املاضية وخالل هذا العام 
ايضا على البيئة في عدة جوانب 
كلها تص����ب في مصلحة املجتمع 
الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن الشركة ستركز على الكثير من 
االنشطة في هذا املجال حيث تعتبر 
جزءا ال يتجزأ من اس����تراتيجية 
ش����ركة زين مؤكدا عل����ى اهمية 
القضايا البيئي����ة  واضاف قائال: 
وحترص شركة زين على التعاون 
مع بعض املؤسس����ات احلكومية 
في مجال دعم البيئة كاش����فا ان 
الشركة تتعاون حاليا مع الهيئة 
العامة للبيئة ببعض الدراس����ات 
املختصة بالبيئ����ة باالضافة الى 
تعاون الشركة مع بعض الشركات 
الش����بابية الكويتية اخلاصة في 

مجال االستشارات البيئية.
آالء خليفة  ٭

التربية ووزير  أعرب وزي����ر 
التعليم العالي االسبق ومستشار 
الديوان االميري د.يوسف االبراهيم 
عن اس����فه حلدوث حريق رحية 
وقال: نأمل ان تكون نظرتنا ايجابية 
مستقبلية في كيفية التعامل مع 
مثل احلوادث، معربا عن امله في 
أال ننتظر حدوث حادث مفجع حتى 
نتحرك في مسألة تدوير النفايات، 
وقال ان هناك مسؤولية اجتماعية 
ونحن امام كارثة بيئية والبد من 
تكاتف جميع اجلهات في املجتمع، 
متمنيا صدور تشريع خالل اسبوع 

ملعاجلة تلك املشكلة.
ج����اء ذل����ك خ����الل حضوره 
وافتتاحه معرض »ريوز 5« الذي 
احتضنته الكلية االس����ترالية في 
السنة الثانية على التوالي.  واشاد 
االبراهيم بعد جولته في املعرض 
التي  الرائ����دة واملتميزة  بفكرته 
تعزز الكثير من االهداف من اهمها 
املشاركة الشبابية الفعالة باالضافة 
الى االفكار املبدعة وتعزيز الوعي 
البيئي لدى الش����باب. معربا عن 
اعجابه بجميع االفكار التي طرحت 

جولة داخل املعرضد.يوسف االبراهيم ووليد اخلشتي ود.رغد الكاظمي داخل املعرض د.االبراهيم يكتب كلمة في سجل الكلية

اخلشتي: »زين« 
حريصة على التعاون 

مع املؤسسات 
احلكومية في مجال 

دعم البيئة

املجلس اعتمد التقومي اجلامعي للعامني 2013/2012 ـ 2014/2013   

مجلس اجلامعة يوافق على 4 مشاريع جديدة لبرامج املاجستير

اجلامعة وّقعت عقد أعمال نفق اخلدمات ملدينة صباح السالم

الكويت  وافق مجلس جامعة 
على اقتراح كلية الدراسات العليا 
في ش����أن أربعة مشاريع لبرامج 
املاجستير في اجلامعة وذلك خالل 
اجتماع����ه األخير برئاس����ة وزير 
العالي  التعليم  التربية ووزي����ر 
الرئيس األعلى للجامعة د.نايف 
احلجرف. وقال املتحدث الرسمي 
باسم اجلامعة فيصل مقصيد في 
تصريح صحافي أمس ان مجلس 

وقعت جامع����ة الكويت امس 
عقد إنشاء واجناز وصيانة حزمة 
من األعمال املدنية لنفق الناحية 
الغربية وخط����وط اجلاذبية من 
اعم����ال البنية التحتية في مدينة 
الس����الم اجلامعية بقيمة  صباح 
24.887.700 دين����ار ومدة تنفيذ 
حوالي 26 ش����هرا. وقالت مديرة 
البرنامج اإلنش����ائي في اجلامعة 
د.رنا الفارس في تصريح صحافي 
عقب توقيع العق����د مع املناقص 
الفائز انه »العقد الثامن الذي يتم 
توقيعه من مكونات مدينة صباح 
الس����الم اجلامعية«. وأضافت انه 
سبق ومت توقيع واجناز عقد السور 
اخلارجي للمش����روع وعقد مبنى 
اخلدمات اإلدارية ثم احلزمة األولى 
من اعمال البنية التحتية واخلاصة 

العنزي من كلية الهندسة والبترول 
ود.علي كانسو من كلية العلوم.

وأشار الى املوافقة على اقتراح 
زيادة املكافآت املالية ملدير البرنامج 
واملستش����ار واحملك����م اخلارجي 
الطلبة وس����كرتيرة  الطروحات 
العليا  الدراسات  البرنامج بكلية 
وعلى اقتراح قسم اللغة االجنليزية 
وآدابها بكلية اآلداب بشأن استحداث 
األول  مس����اندين  تخصص����ني 
األدب املق����ارن والثاني اللغويات 

التطبيقية.
وقال مقصيد ان مجلس اجلامعة 
وافق ايضا على تسمية قاعة )215( 
في كلية العلوم االجتماعية باسم 
املغفور له بإذن اهلل تعالى د.أحمد 
يوسف امليال استاذ قسم اجلغرافيا 
في كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت إميانا منها بالدور االكادميي 
البارز الذي رسخه الراحل داخل 

اسوار اجلامعة.
وذكر ان مجلس اجلامعة اعتمد 
التقومي اجلامعي للعامني اجلامعيني 
)2013/2012 و2014/2013( لكليات 
العلوم  اجلامعة وكليات مرك����ز 
الطبية وكلية احلقوق في حني وافق 
على اقتراح تعديل ضوابط اجلدول 
الدراسي والتعديالت املقترحة على 
القواعد األساسية للقبول والتحويل 
ف����ي اجلامعة املقدم����ة من عمادة 

القبول والتسجيل.
وأشار الى موافقة املجلس على 
مذكرة مكتب نائب مدير اجلامعة 
لالبحاث في ش����أن من����ح أعضاء 
هيئة التدريس مكافأة تشجيعية 
على االبحاث املمولة وغير املمولة 
واملوافق����ة على توصي����ة اللجنة 
العامة للبعثات في ش����أن تعديل 
بعض مواد الئحة تنظيم االيفاد 

في بعثات معيدي اجلامعة.

بأعمال احلفر وتسوية األرض الذي 
مت توقيعه ومباشرة العمل به في 
الربع األول من عام 2010. من جانبه، 
قال املهندس املعني مبتابعة تنفيذ 
اعمال هذه احلزمة محمد عبداملغني 
ان احلزمة »خاصة بتشييد وإنشاء 
اجل����زء الغربي من نفق اخلدمات 
الذي يع����د العمود الفقري للحرم 
اجلامعي«. وأض����اف عبداملغني 
انه سيتم مبوجب ذلك متديد كل 
اخلطوط وشبكات البنية التحتية 
التي س����تغذي مباني اجلامعات 
واملباني واخلدمات االخرى امللحقة 
باحلرم اجلامعي وتش����تمل على 
اجلسم اخلرساني للنفق الرئيسي 
واي انفاق فرعية بطول 3560 مترا 
الى املباني الواقعة في اجلزء الغربي 

من احلرم اجلامعي.

اجلامعة واف����ق على اقتراح كلية 
الدراس����ات العليا بشأن مشروع 
التغذية  املاجس����تير في  برنامج 
وعلم الغذاء بكلية البنات اجلامعية 
وبرنام����ج املاجس����تير ف����ي علم 
العقاقير من كلية الطب وبرنامج 
املاجستير في هندسة الكمبيوتر من 
كلية الهندسة والبترول وبرنامج 
املاجستير في االقتصاد من كلية 

العلوم االدارية.

وأضاف مقصي����د ان املجلس 
وافق خالل االجتماع الذي حضره 
مدير اجلامعة د.عبداللطيف البدر 
وأعض����اء املجلس عل����ى اقتراح 
كلية الطب في شأن إدخال بعض 
التعديالت على برنامج املاجستير 

في علم التشريح.
وذك����ر ان املجلس وافق كذلك 
على ترقية بع����ض أعضاء هيئة 
العلمي����ة  بالكلي����ات  التدري����س 

واإلنس����انية واالجتماعية وهم: 
د.فخرية الصغير من كلية العلوم 
ود.جمال القناعي من كلية اآلداب 
ود.يعقوب الكندري من كلية العلوم 
االجتماعية ود.فاطمة العمران من 

كلية العلوم بدرجة استاذ.
وب����ني انه مت����ت املوافقة على 
ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس 
بدرجة استاذ مساعد وهم: د.شفيقة 
العوضي من كلية الطب ود.عدنان 

مقترح التقومي اجلامعي للعام 2014/2013
الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

األحد 2014/1/19األحد 2013/9/1دوام أعضاء هيئة التدريس
األحد - اخلميس 19 - 2014/1/23األحد - اخلميس 1 - 2013/9/5استكمال جداول الطلبة

األحد 2014/5/25األحد 2014/1/26األحد 2013/9/8بدء الدراسة
اخلميس 2014/2/6اخلميس 2013/9/19آخر يوم لوقف القيد االختياري

األحد - اخلميس 23 - 2014/2/27عطلة اليوم الوطني وعيد التحرير
اخلميس 2014/3/6اخلميس 2013/10/24آخر يوم لالنسحاب من املقررات

اخلميس 2014/4/10اخلميس 2013/11/14آخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب الكلي من الدراسة
اخلميس 2014/7/10األربعاء 2014/5/7األربعاء 2013/12/18آخر يوم في الدراسة

السبت - الثالثاء 12 - 2014/7/15اخلميس - االثنني 8 - 2014/5/19اخلميس - االثنني 19 - 2013/12/30فترة االمتحانات النهائية مبا فيها االمتحانات املوحدة
اخلميس 2014/7/17اخلميس 2014/5/22اخلميس 2014/1/2آخر يوم الدخال الدرجات
الثالثاء - اخلميس 7/22 - 2014/7/24األحد - االثنني 25 - 2014/5/26الثالثاء - اخلميس 7 - 2014/1/9فترة التحويل بني الكليات

األحد - السبت 7/20 - 2014/8/30األحد - السبت 5/25 - 2014/8/30األحد - السبت 5 - 2014/1/18إجازة الفصل الدراسي

مقترح التقومي اجلامعي للعام 2013/2012
الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

األحد 2013/1/20األحد 2012/9/2دوام اعضاء هيئة التدريس
األحد � اخلميس 20�2013/1/24األحد � اخلميس 2�2012/9/6استكمال جداول الطلبة

األحد 2013/5/26األحد 2013/1/27األحد 2012/9/9بدء الدراسة
اخلميس 2013/2/7اخلميس 2012/9/20آخر يوم لوقف القيد االختياري

األحمد � اخلميس 24��2013/2/28عطلة اليوم الوطني وعيد التحرير
اخلميس 2013/3/7اخلميس 2012/10/18آخر يوم لالنسحاب من املقررات

اخلميس 2013/4/11اخلميس 2012/11/29آخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب الكلي من الدراسة
اخلميس 2013/7/11األربعاء 2013/5/8األربعاء 2012/12/19آخر يوم في الدراسة

السبت � الثالثاء 13�2013/7/16اخلميس � االثنني 9�2013/5/20اخلميس � االثنني 20�2012/12/31فترة االمتحانات النهائية مبا فيها االمتحانات املوحدة
اخلميس 2013/7/18اخلميس 2013/5/23اخلميس 2013/1/3آخر يوم الدخال الدرجات
الثالثاء � اخلميس 7/23 � 2013/7/25األحد � االثنني 26�2013/5/27الثالثاء � اخلميس 8�2013/1/10فترة التحويل بني الكليات

األحد � السبت 7/21 � 2013/8/31األحد � السبت 5/26 � 2013/8/31االحد � السبت 6�2013/1/19اجازة الفصل الدراسي

د.عبداللطيف البدر ود.رنا الفارس مع احلضور خالل توقيع العقد

محيي الدين: النظام السوري زائل وإرادة 
الشعب هي الباقية ولكنها حتتاج لوقت

اعتبر أس���تاذ العلوم السياسية في جامعة 
اخلليج للعل���وم والتكنولوجيا د.محمد محيي 
الدين أن تسليح املعارضة السورية سيؤدي إلى 
وضع مشابه ملا رأيناه في ليبيا أثناء الثورة فمهما 
تسلحت الثورة فلن تصل إلى إمكانيات سالح 
اجليش السوري، إضافة إلى أن هذا التسليح لن 
يبعد ش���بح احلرب األهلية عن سورية خاصة 

أنها تتمتع بدرجة عالية من الطائفية. 
كالم محيي الدين جاء خالل محاضرته في ندوة 
حول »املوقف األميركي من الوضع السياسي في 
سورية« والتي أقيمت في كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت والتي أدارها د.فيصل أبوصليب 
مقرر اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية 
حيث أشار محيي الدين إلى أن الثورات العربية 
متت فقط في الدول ذات األنظمة اجلمهورية ولم 
تتم في تلك امللكية باستثناء حوادث بسيطة من 
مظاهرات في النظم امللكية كالبحرين. وحتدث 
محي الدين خالل احملاضرة عن ثالثة محاور وهي 
الثورة السورية في إطار الربيع العربي، ووضع 
السياسة اخلارجية األميركية في أميركا والعوامل 
التي حتكم هذه السياسة، والنظام الداخلي في 
سورية وما هي أسباب الثورة وأسباب صمود 

النظام حتى اآلن.
وقال محيي الدين ان السياس���ة األميركية 
قائمة على أساس املصالح، فاملصالح األميركية 
هي املوجه الرئيسي للسياسة األميركية جتاه 
الشرق األوسط، فسياسة الواليات املتحدة مع 

سورية في حالة صعود وهبوط ومتقلبة.
وأش���ار إلى أنه عندما تس���لم أوباما احلكم 
أراد حتسني صورة الواليات املتحدة األميركية 
في الشرق األوسط، غير أن ما صدر من وزيرة 
اخلارجية األميركية مغاير لذلك، كما أن الواليات 
املتحدة تفكر تفكيرا إمبراطوريا وتهدف حلماية 
إسرائيل، فوجود سورية على حدود إسرائيل، 
وعدم توقيعها اتفاقية سالم مع إسرائيل حتى 
اآلن والتحالف بني سورية وإيران هو ما يزعج 
إسرائيل وهذا ما يشكل خلفية الصراع السوري 
�  األميركي لذلك حتاول الواليات املتحدة إخضاع 
س���ورية ملطالبها.  وقال انه فيما لو أس���فرت 
انتخابات الواليات املتحدة القادمة عن تسلم أحد 
ممثلي النظام اجلمهوري احلكم في أميركا فذلك 

حتما سيكون له انعكاساته على املنطقة.
وأوضح أن النظام السياسي السوري يعتمد 
على حزب البعث واجليش والطائفية، حيث ان 
الطائفة العلوية هي التي حتكم سورية، موضحا 

أن من العوامل التي ساعدت النظام السوري على 
الصمود قدرة بش���ار األسد على السيطرة على 
اجليش، والنظام األمني القاس���ي الذي فرضه، 
وحزب البعث القائم على املصالح املش���تركة، 

وجذب الناس إلى مساندة النظام. 
وفيما يتعلق مبوقف الواليات املتحدة جتاه 
سورية أكد أن موقف الواليات املتحدة صعب إذ 
انها تفضل التعامل مع شخص واحد حتى وإن 
كان ديكتاتوريا، مشيرا إلى أن سورية لم تدخل 
حربا منذ عام 1967 و1973 واحتالل اجلوالن هو 
األمر الذي يحول دون توقيع سورية التفاقية 

سالم مع إسرائيل. 
وأضاف أن املوقف األميركي جتاه س���ورية 
متذب���ذب، الس���يما أن أوباما ينتم���ي للحزب 
الدميوقراطي، والذي يتمي���ز بعدم ميوله إلى 
التدخل العس���كري كما أن أوباما مييل للهدوء 
أكثر من الرئيس األميركي السابق جورج بوش، 
مبينا أن الوضع السوري كارثي، حيث ان الثورة 
فيها لم تنجح حت���ى اليوم، وموقف املعارضة 
الس���ورية ليس قويا، وعدم تسليحها يحد من 

مخاطر األزمة السورية.
وأش���ار إلى أن موقف أميركا جتاه سورية 
يتغير لدى شعوره بسقوط النظام، وحتى اآلن 
اليزال النظام الس���وري متماسكا، والظاهر أن 
أميركا ال تنوي أن تتدخل عسكريا في سورية، 

وذلك وفقا حلسابات معينة.
وقال محيي الدين ان الف���رق بني النظامني 
السوري واملصري يتمثل في أن انكسار األمن 
في النظام املصري أدى إلى انهياره وسقوطه، 
لكن في اجلانب الس���وري األمر مختلف إذ ان 

النظام اليزال محافظا على متاسكه.
وأشار إلى استحالة حدوث مواجهة بني الطرف 
األميركي والصيني والروسي فيما يتعلق مبوقفهم 
من سورية، ألن هناك ما يسمى بالرادع النووي، 
موضحا أن سورية تدعي أنها من الدول التي تدعم 
املقاومة، ولكن سورية لم تدخل حربا منذ عام 
1973، حيث ان استقرار النظام السوري في إطار 

لغة املصالح جند أنه  األفضل إلسرائيل.
وقال ان نقطة الضعف الرئيسية في النظام 
السوري هي الشعب الذي انتفض على نظامه 
فإرادة الشعب هي الباقية، واملجازر الدموية التي 
نفذها النظام ضد شعبه هي نقطة التحول في 
هذه الثورة، حتى وإن استمر األمر وقتا طويال 

فإن النظام زائل والشعب هو الباقي.
رندى مرعي  ٭

د.محمد محيي الدين خالل الندوة  )سعود سالم(
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الشيخة أمثال األحمد في جولة ببيت العثمان كاميرا سينمائية قدمية

بيت الزكاة: ملتقى األيتام حقق أهدافه

أكد رئيس اللجنة املنظمة للملتقى اخلامس 
لأليتام الذي اقامة بيت الزكاة وحيد البصيري 
ان امللتقى حقق الهدف املنشود منه في متابعة 
كافلي االيتام لهم واالجتماع بهم والتعرف على 
مختلف شؤونهم، الفتا الى ان البيت اشعر هؤالء 
االيتام بان لهم اولياء امور يتابعونهم ليصلوا 
بهم الى ما يطمحون ال���ى حتقيقه، اضافة الى 
توفير الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية 
لأليتام، من خالل تهيئة الظروف البيئية املناسبة 
لتنشئتهم التنشئة السليمة املبنية على تعاليم 
االس���الم وارشادات وهدي السنة الشريفة، من 
اجل التخفيف من حدة املعاناة املادية والنفسية 

التي يعيشها هؤالء االطفال.
ولفت البصيري الى ان امللتقى يهدف الى تنمية 
موارد البي���ت باحملافظة على املتبرعني وجذب 
متبرعني جددا، باإلضافة إلي ابراز الوجه املشرق 
للكويت وتأصيل اسم الكويت في نفوس الوفود 
املشاركة ليكونوا س���فراء للكويت في بلدانهم 
وتعزيز ثقة اجلمهور واملؤسس���ات احلكومية 
واالهلية بأنشطة البيت بصفة عامة ومشروع 
كافل اليتيم بصفة خاصة الى جانب تنمية القدرات 
وتبادل اخلب���رات بني الهيئات الزائرة للملتقى 
لالرتقاء مبستوى االيتام وتكرمي االيتام املتفوقني 

واملتميزين والهيئات املتميزة في رعايتهم.
وأشار البصيري الى ان بيت الزكاة يقوم بطرح 
مشروع كفالة األيتام على املتبرعني الراغبني فيه، 
ومن ثم توجه اموال الكفالة لصالح هؤالء األيتام 
بتعاون البيت مع الهيئات املشرفة على املشروع 
في البلد املس���تفيد، كما تهيئ فرص التحصيل 
العلمي لهم ومتكنهم من نيل املؤهل الدراس���ي 
املناسب، وتستمر الكفالة حتى يصل اليتيم الى 
سن الرشد القانونية التي تخوله للكسب والعمل 

ويكون فردا صاحلا في مجتمعه.
واوضح البصيرى ان امللتقى اس���تمر ملدة 
أسبوع ويدعم مشروع كافل اليتيم الذي أنشأه 
البيت في ع���ام 1983 ويعد فرصة للقاء األيتام 
وكافليهم في الكوي���ت وعقد بالتزامن مع يوم 
اليتيم العربي العاملي ويسعى الى تعزيز العالقة 
وتدعي���م الثقة في بيت الزكاة كمؤسس���ة ذات 
مصداقية ترحب بإشراك جميع املهتمني بأعمالها 
ومتكنهم من االطالع عليها واضاف انه بناء على 
ذلك جاءت امللتقيات األربعة السابقة التي نظمها 
بيت ال���زكاة وكان اولها في عام 2000 لتعريف 
العاملني االسالمي والعربي بأهمية مشاريع كفالة 
االيتام في الدول العربية واالسالمية وتطوير 

مخرجاتها.
وقال البصيري: اشتمل حفل االفتتاح على 
تكرمي الوفود املشاركة في احلفل وتقدمي لوحة 
متثيلية للمحتفى بهم من االيتام الذين يكفلهم 

بيت الزكاة في مختلف الدول.
واشار البصيري الى متيز امللتقى مبشاركة 12 

وفدا من جمهورية مصر العربية واليمن ولبنان 
واألردن واملغرب وموريتانيا والسودان وجيبوتي 
وبنغالديش والهند وسيالن وجمهورية مالي، اذ 
بلغ اجمالي عدد اعضاء الوفود 58 شخصا من 
46 يتيما و12 مشرفا وبني البصيري ان اللجنة 
املنظمة قامت بترتيب برامج وزيارات متنوعة 
لعل اهمها استضافة وزير الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح األحم���د كما حرص في امللتقيات 
الس���ابقة، اضافة الى زي���ارات لبعض املعالم 
االساسية كاملس���جد الكبير واملدينة الترفيهية 
اضافة الى النشاط الرياضي املشترك لأليتام، 
وتابع البصيري أن بامللتقى حقق فرص التالقي 
وتعزيزا للعالق���ة وتدعيما للثقة ببيت الزكاة 
كمؤسس���ة ذات مصداقية ترحب بإشراك كافة 
املهتمني بأعماله���ا ومتكنهم من االطالع عليها، 
مش���يرا الى ان البيت كفل ما يزيد على 30 ألف 
يتيم خالل العام 2011، مبا يفوق 4 ماليني دينار 
سنويا بواسطة 81 هيئة في 36 دولة على مستوى 

العالم.
ومن ضمن أنشطة امللتقى اخلامس قام البيت 
بترتيب زيارات ثقافية وترفيهية جلميع الوفود 
املشاركة حيث قاموا بزيارة بيت الزكاة وزيارة 
املس���جد الكبير وشركه طفل املستقبل واملركز 
العلمي اضافة الى املدينة الترفيهية وأكد البصيري 
ان هذه الزيارات تهدف الى تعريف االيتام بأبرز 
املعال���م احلضارية في بلدن���ا احلبيب الكويت 
حيث ال ننسى في هذه املناسبة توجيه الشكر 
اجلزيل للقائمني على ادارة املسجد الكبير على 
تفاعله���م املميز مع ضيوف الكويت من ابنائنا 
ايت���ام بيت الزكاة وقض���اء وقت مميز انعكس 
ايجابيا على نفوس االيتام من خالل رسم البسمة 
على محياهم وفي هذا الصدد اكد البصيري ان 
اللجنة املنظمة القائمة على امللتقى اقامت يوما 
رياضيا لاليتام يحتوى عل���ى فقرات متعددة 
ومس���ابقات متنوعة تهدف الى صقل اجلانب 
العقلي واجلسمي من خالل اسلوب ترفيهي ممتع 
كما قامت الوفود الزائرة بالذهاب الى شركة ڤيڤا 
لالتصاالت واالطالع على على الشركة وما تقدمه 
من خدمات جلميع املواطنني واملقيمني كما وجه 
البصيري الشكر اجلزيل لشركة طفل املستقبل 
الذي اقامت يوما ترفيهيا مجانيا جلميع االيتام 

ومشرفيهم.
وفي اخلتام ش���كر البصيري وزير شؤون 
الديوان األميري على تفاعله ومتيزه في رعايته 
لأليتام وتكرميه���م جريا عل���ى عادته في كل 
ملتقى، كما ش���كر ش���ركة طفل املستقبل التي 
قامت باس���تضافة األيتام في مركزها املميز في 
منطقة الساملية سيتي سنتر، وجلميع من ساهم 
في جناح امللتقى من متبرعني وداعمني لنشاطات 
بيت الزكاة س���ائال العلي العظيم ان يجعل هذا 

العمل في ميزان حسناتهم.

الشيخ ناصر صباح األحمد أثناء تكرمي عدد من ضيوف الكويت

خيوط التاريخ: فن النسيج عند العباسيني 
والفاطميني.. محاضرة االثنني في دار اآلثار

يحاضر د.جوشن سوكولي أستاذ تاريخ الفنون 
عن خيوط التاريخ � فن النسيج عند العباسيني 
والفاطميني وذلك يوم االثنني املقبل 23 اجلاري 

ضمن موسم الدار الثقافي السابع عشر.
تتناول احملاضرة مجموعة من املنسوجات 
ذات الكتابات من مصر وغيرها من بالد اإلسالم 
الوسطى، وهي تعرف مبنسوجات »الطراز«. 
ويشير مصطلح الطراز، الذي يحمل في ثناياه 
جدال علميا، إلى كتابة حتمل مضمونا تاريخيا، 
تشير إلى توصية رسمية من حاكم مسلم أو 

أحد نوابه. وعادة ما تنص تلك الكتابة على اسم 
احلاكم وألقابه وشيء من املعلومات املتعلقة 
بصناع���ة القطعة، ان م���ا يرفع من قيمة هذه 
الكتابات التي حتملها املنسوجات ما تتضمنه 
من مضمون تاريخي يجعل منها مصدرا قيما 
للبحث في إدارة اخللفاء للدولة خالل العصر 
اإلسالمي األول. وفضال عن األهمية التاريخية، 
تتميز تلك املنس���وجات بأهمية أثرية، حيث 
تقدم لنا حملة عن ممارس���ات الدفن في مصر 

خالل العصر اإلسالمي األول.

الدار  جماعة املوس���يقى في 
وقدمها أسامة اجلمالي.

وتخل���ل االمس���ية عزف 
عل���ى االرغ���ن والبيان���و، 
وتضم���ن البرنام���ج ال���ذي 
ش���اركت فيه فالنتينا ماريا 
باجينس���كا على االرغن، كال 
من كنجا وكارول ماسترناك 
البيانو، وتضمن عزف  على 
مقطوعات لشوبان وبتهوڤن 
وهايدن موزارت وفريدريك 

في أمسية موسيقية في مركز امليدان الثقافي

ثالثي ڤيينا قدموا إبداعات األرغن والبيانو
كالو وولف ج���اجن موزارت 
وجوهانس براهمس باعتبار 
ان كل املقطوعات مستوحاة 
من ڤيينا، أرض املوس���يقى 
واملوس���يقيني، ترتبط ڤيينا 
بكثير من املؤلفني املوسيقيني 
الكبار مثل موزارت، بيتهوڤن، 
ش���وبرت، برامز ش���تراوس 
األب واالبن حتى يومنا هذا، 
وتضم العديد من آثارهم، كذلك 
تكثر فيها قاعات املوس���يقى 
حي���ث كان���ت ومازالت تقام 
احلفالت املوسيقية: منها دار 
االوبرا في ڤيينا وغيرها من 
املسارح والقاعات. وتعقد في 
الكثير من املهرجانات  ڤيينا 
املوسيقية مع تتابع فصول 
العام. وفي نهاية العام حتتفل 
ڤيينا بقدوم العام املقبل ايضا 
ف���ي حفل يقيمه أوركس���ترا 
ڤيين���ا الفيلهارموني، ويذاع 
عبر العالم كل���ه. هكذا يبدو 
أن املوسيقى هي أهم ما يشغل 

ڤيينا على مدى العام.

قدم ثالثي ڤيينا أمس���ية 
امليدان  موس���يقية في مركز 
الثقافي وذلك ضمن برنامج 
الثقافي  دار اآلثار االسالمية 
الس���ابع عشر أعدت األمسية 

ثالثي ڤيينا

تفقدت البيت وأشادت بطريقة عرض املقتنيات فيه

أمثال األحمد: بيت العثمان مكان آمن للحفاظ
 على القطع األثرية وعرضها للجمهور

أش���ارت رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
إلى أن هن���اك الكثير من القطع 
أفراد في  األثرية متواجدة لدى 
منازلهم، موضحة أن قطاعا كبيرا 
من األفراد الذين ميلكون قطعا 
أثرية يري���دون أن يجدوا مكانا 
يضعون فيه تلك القطع حفاظا 
عليها شريطة ان يتوافر األمن 
واألمان عليها في ذلك املكان حيث 
مت اختيار بيت العثمان لوضع 
تلك القطع وإتاحة الفرصة أمام 
اجلميع. وقال���ت األحمد خالل 
جولته���ا أمس في بيت العثمان 
ان البي���ت ثمرة جه���د وتعاون 
بني القط���اع التطوعي والقطاع 
احلكومي، حيث ان مجلس الثقافة 
الفرصة  أتاح  والفنون واآلداب 
للعمل بصورة تطوعية إلدارة هذا 
البيت بعد ان جنحنا في جتهيز 
وإعداد كشك مبارك، حيث ان ثقة 
املجلس فينا شيء يدل على ثقة 
مجلس الثقافة والفنون واآلداب 

في مركز العمل التطوعي.
ومتنت أن تكون هناك لفتة 
أبوية من صاحب السمو األمير 

وقت ممكن ويرجع افتتاح بيت 
العثمان الى الوقت الذي يحدده 
صاحب السمو األمير الفتتاحه 
حيث إن الكثير من األعمال في 
البيت مت اجنازها وبقي الشيء 
اليسير الذي شارف على االنتهاء 

خالل وقت قصير جدا.
وبين���ت األحم���د أن القطع 
األثرية في بيت العثمان موضوعة 
بطريق���ة أثن���ى عليه���ا جميع 
الزائرين للبيت، حيث وضعت 
بترتيب يحك���ي تاريخ الكويت 
القدمي في تسلسل زمني، حيث ان 
طريقة العرض تضاهي املتاحف 
املوجودة في الكويت ورمبا أفضل 

بكثير منها.
وأشارت إلى ان مركز العمل 
إل���ى خدمة  التطوعي يس���عى 
املجتم���ع وخدمة الدولة لس���د 
النقص في أي مجال كان حيث 
يقوم املركز بالعديد من األعمال 
في فترة الصيف بتنظيف البحر، 
وفي فترة الشتاء بجمع املخلفات 
التي تترك بعد فترة املخيمات.

عائشة الجالهمة  ٭

)أسامة أبوعطية( الشيخة أمثال األحمد تستمع إلى شرح عن محتويات بيت العثمان 

الديوانية

من األواني املنزلية القدمية املعروضة

..في غرفة العروس

مجرد مبنى إلى متحف، حيث إن 
صاحب السمو األمير يحث أبناء 
الوطن على االنخراط في العمل 

التطوعي.
وأوضحت الشيخة أمثال أن 
العمل في بيت العثمان يجري على 
قدم وساق من أجل إنهائه في أقرب 

بأن يش���مل هذا اجلهد برعايته 
الكرمية ويشرفنا بافتتاح بيت 
العثم���ان الذي يح���وي الكثير 
م���ن القط���ع األثري���ة التراثية 
التي ينفرد  الن���ادرة  الكويتية 
العثمان باحتوائها، حيث  بيت 
حتول بفضل العمل التطوعي من 

اللوغاني: بيت العثمان جتسيد لتاريخ الكويت
قال أمني صندوق فريق املوروث الكويتي 

موسى اللوغاني ان بيت العثمان يتكون من 
4 بيوت منها الصالون اإلعالمي ومتحف 

الدوائر احلكومية ويشمل مراحل تطور الدوائر 
احلكومية، واملتحف اإلعالمي ويجسد مراحل 

الفن الكويتي بشتى أنواعه وسيضم مجسمات 
ومالبس للممثلني الكويتيني القدامى، إلى جانب 
املسلسالت واألعمال الكويتية القدمية، وديوان 

البيت الكويتي وهو املتحف الذي مت تفقده اليوم 
متهيدا الفتتاحه الرسمي قريبا.

وأشار اللوغاني إلى أن بيت العثمان يقام على 
مساحة 9 آالف و400 متر مربع، وأن ديوان 

البيت الكويتي أو »البيت املصغر« يتكون من 7 
غرف داخلية تضم متاحف متعددة هي املتحف 

البحري الذي ميثل دورا كبيرا في التراث 
الكويتي، والديوانية التي ال يكاد أن يخلو 

أي بيت كويتي منها، وغرفة املعيشة بشكلها 
التراثي البسيط، وغرفة العروس التي تضم كل 

ما يتعلق بالعروس من مالبس وماكينة حياكة 
وغيرها من أساسيات غرفة العروس في قدمي 
األزل، وأيضا املطبخ القدمي، إلى جانب غرفة 
خصصت للمؤسسة العامة لألوقاف، وغرفة 

العرض السينمائي للتراث الكويتي والتي تضم 
صورا لنواخذة الكويت وأفالما سينمائية قدمية.

في ضوء جهود فريق عمل مبادرة نظام »طالب« التنموية

الفرحان: تكامل العملية التعليمية مرتبط بتعاون البيت واملدرسة
اختتم مشروع نظام طالب 
ابرز املشاريع  اإللكتروني احد 
الوطنية التطوعية ورش العمل 
التي نظمها خالل الفترة من 25 
مارس املاضي وحتى 4 اجلاري 
والتي تضمن���ت تدريب أولياء 
األمور على النظ���ام التعليمي 
اجلديد مبش���اركة ضخمة من 
أولياء األمور جتاوزت ال� 1600 
شخص، وقال رئيس فريق نظام 
مشروع املبادرة الوطنية التنموية 
للتعليم اإللكتروني م.عبدالعزيز 
الفرحان، ان هذا النظام التعليمي 
اإللكتروني اصبح يشكل محورا 
مهما في بن���اء تكامل املنظومة 
التعليمية لالرتقاء مبس���توى 
الطالب، مبينا ان تبني األفكار 
واإلبداع���ات الوطنية ملثل تلك 
األعمال والتي تقف وراءها عقول 

من التطوي���ر وإجراء التجارب 
واملمارسات للبرنامج على صعيد 
املدارس األهلية ومراكز التدريب 
وغيرها متك���ن القائمون على 
املشروع منذ مارس من عام 2011 
البدء في تطبيقه على املدارس 
احلكومي���ة وكان االنطالق من 

إدارة حولي التعليمية.
وأملح الفرحان الى ان ورش 
ال���ى متطلبات  العمل تطرقت 
الطالب واملدرسة  واحتياجات 
املتوافرة بالنظام ومنها الدرجات 
والدروس ومواعيد االختبارات 
وطباع���ة الواج���ب وبريد بني 
امل���درس وولي األمر الى جانب 
الدروس املساعدة  كيفية إمتام 
للطال���ب، كما متت مناقش���ة 
التعرف على سلوكيات الطالب 

مع املعلم وزمالئه.

وأضاف في تصريح خاص 
ان املمارسات التي شهدتها ورش 
العمل والتجارب التي طبقت على 
مدارس منطقة حولي التعليمية 
امنا تعك���س تقدم نتائج نظام 
التعليمي اإللكتروني«  »طالب 
على صعيد التعليم اإللكتروني 

مستقبال.
البرنامج  ان  الفرحان  وقال 
يه���دف لتطوي���ر املنظوم���ة 
التعليمي���ة في دائ���رة أطراف 
احللق���ة التعليمية وأوضح ان 
املشروع بدأ بفكرة إبداعية من 
شباب كويتي وطني، وذلك في 
عام 2006 بغي���ة توفير خدمة 
تعليمية حتق���ق التكامل فيما 
التعليمية  العملية  بني أطراف 
)الطالب � ول���ي األمر � املعلم � 
املدرسة( وبعد مرور 5 سنوات 

كويتي���ة تخصصت في احلقل 
اإللكتروني إمنا تسجل في ملف 
التطوير التعليمي ويجب دعمها 

بكل السبل.

م.عبدالعزيز الفرحان متحدثا عن تكامل العملية التعليمية
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مؤمن المصري

ذعار الرشيدي

من أعمالكم 
ُسلط عليكم

القالف 
وصراعات أبناء األسرة

صدر قرار من اللجنة العليا النتخابات الرئاسة في مصر 
باستبعاد 10 من المرشحين لرئاسة الجمهورية نهائياً 

ومنهم اللواء عمر سليمان. ولن أعلق على استبعاد 
المرشحين التسعة اآلخرين ولكنني سأعلق فقط على 

استبعاد عمر سليمان ألنه أكثر المرشحين إثارة للجدل 
وأكثرهم بعدا عن نبض الشعب المصري الذي ثار في 

25 يناير.
إن عمر سليمان ومن حوله من المنتفعين والمستفيدين 
فكروا ودبروا ومكروا مكرهم وحزموا أمورهم على أن 

يحفروا عدة حفر للمرشحين ذوي التوجه اإلسالمي 
حتى يصفو لهم الجو وتصب االنتخابات في مصلحتهم 
ويصعدوا بعمر سليمان إلى سدة الحكم رغم أن مكانه 

الحقيقي كان في السجن مع صاحبه ورفيق دربه 
الرئيس المخلوع الذي باع مصر للصهاينة.

لقد ظل عمر سليمان والعصابة التي ساندته وعززته 
على مدى شهرين تقريبا يواصلون الكذب واالدعاء مرة 

بأنه سيرشح نفسه وأخرى بأنه سيعتذر عن ترشيح 
نفسه وثالثة بأنه يفكر ويعيد حساباته، وكل هذا وهم 

يدبرون في خبث كيفية تدبير التوكيالت المطلوبة 
لدخوله سباق االنتخابات والفوز بمقعد الرئاسة.

واستمر الكذب والتضليل حتى اللحظات األخيرة إلغالق 
باب الترشيح ثم أعلن فجأة أنه استجابة لنبض الشعب 

والضغط الشعبي الكبير عليه لترشيح نفسه لرئاسة 
مصر فقد رضخ واستجاب للمطالب الشعبية وأعلن 

أخيرا بنفسه أنه سيخوض االنتخابات الرئاسية.
وفور إعالن نبأ ترشح سليمان قبل فترة بدأ المطبلون 

والمهللون من أذناب الحكم البائد يوظفون برامجهم 
في الفضائيات لدعم مرشح »مبارك« اللواء عمر 

سليمان باستضافة عدد كبير جدا من رجال السياسة 
والقانون من أصحاب الفكر »األعوج« ليشيدوا باللواء 

عمر سليمان ويصفونه بأنه رجل المرحلة ورجل 
الدولة الهمام وصاحب النظريات العمالقة في السياسة 

والعسكرية واالقتصاد وغيرها.
وفي غمرة هذه النشوة نسي هؤالء وأولئك أن عمر 

سليمان كان شريكا كامال في كل جرائم النظام البائد 
حيث كان أول من وثق به المخلوع لتعيينه نائبا له بعد 

أن ترك هذا المنصب خاويا طوال 30 عاما هي فترة 
حكمه لمصر. فلوال والؤه المطلق للمخلوع لما اختاره 
دونا عن غيره لهذا المنصب الذي كان يفصله تفصيال 

على ابنه »جمال« ليخلفه فيه.
وفوجئ المصريون بعمر »باشا« سليمان وهو يتوجه 
إلى مقر اللجنة العليا النتخابات الرئاسة ليتقدم بطلب 
ترشيحه ومن حوله رجال المخابرات العامة والشرطة 

العسكرية والحرس الجمهوري وكأنه بالفعل رئيس 
مصر وليس مجرد مرشح كغيره من المرشحين.

والسؤال الذي يحضرني هنا ممن كان هؤالء يحرسونه؟ 
من »محبيه« و».مريديه« الذين التفوا حوله لالحتفال 

بنزوله االنتخابات وتكريمه على مسمع ومرأى من 
الشعب المصري بأكمله وكأنه قد انتصر في حرب 

مصيرية على العدو الصهيوني، أم من بقية أفراد 
الشعب الذين صدموا عندما علموا أنه قد رشح نفسه 
لخوض االنتخابات؟ ولماذا يحرسونه أصال إال إذا كان 

يشعر بالفعل أنه رجل مكروه من عامة الشعب ويخشى 
على حياته ألن الشعب يعلم أنه األمل الباقي لتحرير 

مبارك وعصابته من الحبس أو اإلعدام؟
وبعد كل هذه التحضيرات واالستعدادات لرفع عمر 

سليمان على كرسي عرش مصر جاءت المفاجأة 
الكبرى وغير المتوقعة باستبعاده من سباق االنتخابات 

الرئاسية. لماذا؟ ألن التوكيالت التي جمعها في 24 ساعة 
تبين أنها غير مستوفاة للتوزيع الجغرافي المشروط. 

وقد سمعنا أن هذه التوكيالت تم إنجازها بالضغط على 
موظفي الدولة سواء بالمال أو بالتهديد.

سبحان اهلل. ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين. 
فقد خذلهم اهلل بعد كل ما فعلوه بأن استبعد هذا الرجل 
من سباق االنتخابات. فقد كنا نتوقع، معاذ اهلل، تزوير 

إرادة األمة لصالحه حتى ينعم أركان النظام البائد بستة 
عقود جديدة من الحكم الظالم والفساد المضاعف. 

وصدق من قال: »من أعمالكم سلط عليكم«.

يقول النائب الفاضل 
حسين القالف إن 

استجوابه القادم سيكشف 
صراع أبناء األسرة، 

وحقيقة، ال أعلم ما الشيء 
الذي سيكشفه بوصادق 

وال يعرفه كل الشعب 
الكويتي، الصراع الذي 

يعرفه القاصي قبل الداني، 
فالكل يعرف تحالفات 
بعض أبناء األسرة مع 
بعض التيارات والكتل 

السياسية، ويعرفون من 
يتحالف مع من في وسط 

مساحة صراع ممتدة 
بعضها يتدخل فيها أبناء 

األسرة وبعضها اآلخر 
يتدخل فيها تجار، ما 

الشيء الذي سيضيفه 
بو صادق زيادة على 

ما تتحدث فيه دواوين 
الكويت الحقيقية 

واالفتراضية؟، الصراع 
الذي نتحدث فيه عالنية 

ودون خوف بحضور أبناء 
األسرة أحيانا، ونواجههم 

به ونتحدث عنه بكل 
أريحية، وأذكر أنه وفي 

زيارة للشيخ أحمد صباح 
السالم قبل نحو عام إلى 

ديوانية جارنا فرحان 
الوقيان كنت أنا والزميالن 

سعد المعطش وسالم 
الواوان من بين الحضور 

وفتحنا معه موضوع 
صراعات أبناء األسرة 

باألسماء، وانتقدنا تأثيرات 
هذا الصراع على حركة 

التنمية وكيف أن صراعات 
أبناء عمه تؤثر على البلد 

ككل، واستمع لنا ووافقنا 
في بعض ما ذهبنا إليه.

صراع بعض أبناء األسرة 
ليس سرا، وال أعتقد أن 
أحدا ال يعرف تأثيراته 

وأبعاده سواء ممن 
يتعاطون السياسة أو 

بين غيرهم، وال أعتقد أن 
بوصادق وفي حال تقدم 

باستجوابه أو خالل جلسة 
مناقشته سيقول ما ال 
نعرف.، لذا أقترح على 
النائب الفاضل أن يوجه 
االستجواب لمنحى آخر 

أكثر أهمية.

احلرف 29وراء األفق

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

سلطان شفاقة العنزي

خالد العرافة

فلتسقط 
الديكتاتورية 
البرملانية

نحن البسطاء.. 
مغفلون

البلدية.. 
»هلل يا محسنني«

ميكننا أن نقول ذلك مبلء فينا، وال نخشى لومة 
الئم وال تستطيع الدكتاتورية البرملانية أن تعاقبنا 

كالدكتاتورية التنفيذية بسبب عدم وجود أي سلطة 
تنفيذية بيدها. وكل ما تستطيع أن تعمله هو أن 

تهاجمني في إطار احلصانة داخل قبة عبداهلل السالم.
فعال نعيش حالة غريبة في الكويت ونستذكر 

املرحوم أحمد الربعي بشعاره الهرم املقلوب فكان 
يرى أن األهرام مقلوبة فعال لدى السلطة التنفيذية. 
ولكن لو كان معنا اآلن ويرى وألول مرة في التاريخ 

نظامنا البرملاني أن الغالبية البرملانية هي املعارضة 
في حني أن األقلية املتمثلة في السلطة التنفيذية 
وأعوانها في املجلس هي األقلية، أي أن األقلية 

حتكم وأن الغالبية تعارض فكيف تسير مثل هذه 
املمارسة للحياة البرملانية التي هي من عجائب 

الكويت؟
مثل هذه الديكتاتورية البرملانية حصلت في عهد 
ديغول في فرنسا إذ انه تكرر حل البرملان وصار 

البرملان مجاال فقط للنقد واملعارضة وتعطلت أعمال 
احلكومة، وهنا استنجد بالزعيم القومي الكبير 

اجلنرال شارل ديغول الذي قبل أن يتولى السلطة، 

ولكن بشرط واحد هو أن يكف البرملان عن إصدار 
التشريعات املرجتلة التي حتقق أهدافا خاصة بعيدة 
عن املصلحة العامة، واشترط أال يصدر أي تشريع 
من البرملان إال من قبل احلكومة أو إذا وافقت على 

التشريع املقترح منهم قبل التصويت عليه أي أن لو 
أراد املجلس أن يصدر تشريعا خاصا فعليه التفاهم 

مع احلكومة وإذا قبلت احلكومة يأخذ التشريع 
مجراه وتستكمل إجراءاته.

هذه النقطة التي ركز عليها ديغول هي السر في 
األساس لفشل احلركة البرملانية ألن إصدار هذه 

التشريعات دون أن يكون لدى احلكومة اإلمكانيات 
البشرية واملالية فإنها ال تتعدى أسلوب عرقلة األداء 

احلكومي.
وهكذا نرى أن الطريقة الصحيحة واألسلوب 

القانوني أال يطلب من احلكومة ما ال تستطيع أن 
تعمله وخارج إمكانياتها، وبعد ذلك تصبح احلكومة 
مقصرة والوزراء يستجوبون وكذلك رئيسهم ظلما 

وبهتانا ونقدا شخصانيا لكل فرد من الوزراء.
فهل يا ترى ما نسمعه كل يوم عن التهديد 

بالتشريع وإجبار احلكومة على تنفيذ املطالب 

واملآرب من الفئات املسيطرة على املجلس أمر 
مقبول. فهل ميكن أن تسير االجنازات بالصورة 

التي يتمناها الكل وفقا خلطة التنمية وبرنامج 
احلكومة وأولوياتها. أما غير ذلك فنعتبره هرجا 
ومرجا و»ضحكا على الذقون« باالدعاء الشعبي 
بأنهم قاموا بإصدار تشريعات أغلبية لطلباتهم، 

ولكن احلكومة قصرت في ذلك .
هذا وضع خطير وسوف يكتشف الناس هذه 
األالعيب، ولكن بعد أن يكون »فات الفوت وال 

ينفع الصوت«، وكذلك األمر بالنسبة لالستجوابات 
االرجتالية التي شاهدناها على التلفزيون. واملؤسف 

أن من قام بها أعضاء مجالس أمة سابقون، وكان 
الواضح أن الهدف فقط هو إثارة وتشويش واحلط 
من قدرات الوزراء ومحاربة وعرقلة مسيرة سمو 
رئيس الوزراء الذي قبل التحدي رغم معرفته بأن 
األجواء غير صاحلة وغير مستقرة وأن النفوس 
مشحونة ولديها أجندات خاصة وهدفها التطاول 

على هذا الرجل األمني الذي قبل هذا التحدي.
فيا إخوان، الوضع أخطر مما تتصورونه، 

والدميوقراطية ال تكون بهذه الصورة وأصبح الكل 

يتمنى لو أننا نسير بالبالد بأسلوب علمي وطرق 
علمية ووضع خطط واضحة كما هو احلال في 
الدول املجاورة، والذين سبقونا بالتنمية وليس 

لديهم ما يتشدقون به من دستور ودميوقراطية كما 
هو احلال عندنا.

يا جماعة هدوا املعركة، ولديكم أربع سنوات إذا 
كنتم جاهزين للعمل اجلاد، أما إذا كنتم راغبني 

في طرح القضايا الشعبوية لديكم وغير املعقولة، 
فمن املستحيل وضعها في موضع التنفيذ، وسوف 
يكتشفكم الشعب ويعلم أنكم قد جئتم إلى البرملان 
لعرض عضالتكم وليس لتسخير عقولكم وفكركم 

من أجل هذا البلد الطيب الذي أعطاكم كل ما تتمنوه. 
وارحمونا يا جماعة وال تدخلوا البالد في صراعات 

نحن في غنى عنها، وال تضطروا صاحب السمو 
األمير ألن يتخذ إجراءات ال يحبها، ولكن ال ميكن 

أن يقبل مبا يراه من فوضى وارجتال في كل ما 
تطرحونه من أفكار. وسالم على الدميوقراطية إذا 

كان هذا مفهومكم لها.
وحفظ اهلل الكويت وأميرها ودستورها من هذه 

الشوائب التي تطرحونها.

مشكلتنا نحن البسطاء من الشعب 
الكويتي أننا مغفلون، فالبسيط منا 

يحال للنيابة، ويحبس احتياطيا ملدة 21 
يوما، ويحاكم ويدان ويسجن، بينما 

يتمتع »غير البسطاء« من الشعب 
باحلماية والعناية سواء من احلكومة 

أو حتى من بعض الكتل النيابية، 
البسيط منا يكتب في »تويتر« مبا 
يثير الطائفية والعنصرية والقبلية 

وبالرغم من أن متابعيه ال يتعدون الـ 
200 شخص إال أننا ـ نظراءه البسطاء 

ـ نقيم الدنيا وال نقعدها، فتنتشر 
الصور وتنتشر عبارة »ومنا ألمن 
الدولة«، فيحال هذا البسيط املغفل 
للنيابة ويحبس ويحاكم ويسجن، 
فنفرح نحن البسطاء املغفلني ألننا 

سجنا نظيرنا في البساطة فقط ألنه 
خالفنا فكريا أو عقائديا، بينما يقوم 
»غير البسيط« منا بنهب البلد عبر 

مناقصات فاسدة بل وصل األمر 

لسرقة التراب والديزل على مرأى 
من أبصارنا نحن البسطاء املغفلني. 

يجلب لنا »غير البسيط« السموم من 
املخدرات واخلمور وحتى اللحوم 

الفاسدة ونسكت، فلم يسجن وزير 
وال حتى »بشت« وزير وال مسؤول 
كبير على مدى عقود طويلة بينما 
متتلئ احملاكم والسجون ببسطاء 

مغفلني مثلنا.
وال تقف معاناة البسطاء عند تطبيق 
القانون على الفاسد منهم بل تعدى 

األمر إلى معاقبة البسيط البريء 
ومكافأة غير البسيط الفاسد، ولنا في 

طلبة الكويت في اخلارج خير مثال، 
فالطالب البسيط تتم معاقبته ألمور 
تافهة، وعلى سبيل املثال إذا تأخر 
الطالب في إرسال جدوله الدراسي 

وكشف درجاته يتم إيقاف أو خصم 
راتبه، وباملقابل، »غير البسيط« من 

الطلبة والطالبات إذا قاموا بدهس 

وقتل مواطن أميركي بسبب القيادة 
حتت تأثير اخلمر، فنجد من يقوم 

بدفع كفالتهم البالغة 245 ألف دوالر 
من املال العام، فهل هناك جرم أكبر 

من هذا؟!
الطالب البسيط يعاقب بخصم راتبه 

بسبب تأخره في إرسال وثائقه، بينما 
الطالب غير البسيط يحتسي اخلمور 

ويقود السيارة بشكل جنوني ويدهس 
ويقتل مواطنا أميركيا ويختبئ في 

املنزل ويخفي السيارة ويحاول إزالة 
آثار اجلرمية بغسلها وتنظيفها من 
دم املواطن األميركي ثم يكافأ من 

حكومتنا بدفع كفالة تعادل رواتب 112 
طالبا كويتيا بسيطا.

كان اهلل في عون البسيط منا، 
فاحلكومة مشغولة مبساعدة غير 
البسيط إذا أخطأ وأخفق وسرق 

ونهب، وسكر ودهس وقتل.. واهلل 
ولي التوفيق.

صدق أو ال تصدق، 24 سيارة لنقل 
املوتى منذ 20 عاما تخدم جميع 

محافظات الكويت، 14 منها داخل 
اخلدمة و10 بالكراج تتلقى العالج، 
قصدي الصيانة، هذا ما جاء على 

لسان مدير عام البلدية الذي يؤكد أن 
هناك نقصا في عدد تلك السيارات 
كما أن العدد املتوافر حاليا ال يكفي 

علما بأنه سبق أن وجه النائب شايع 
الشايع حينما كان نائبا لرئيس 

املجلس البلدي، وكذلك عضو البلدي 
مهلهل اخلالد، سؤاال في أغسطس 

املاضي يتعلق بهذا الشأن ولكن 
دون جدوى مما يؤكد وجود خلل 

بحاجة لتدخل سريع إلنقاذ الوضع 
قبل أن يأتي اليوم الذي تنقل فيه 

األسر جنازاتها بسياراتهم اخلاصة 

كما أن مماطلة املسؤولني في الرد 
على أسئلة العضوين خير دليل على 

الوضع املزري الذي تعيشه البلدية.
نداء االستغاثة الذي أطلقته البلدية 

بفتح باب التبرعات لتوفير مثل تلك 
السيارات هو أمر معيب، ويحتاج إلى 
احملاسبة من قبل مجلس األمة الذين 
نرى أنهم صم بكم عن هذا اإلهمال.
نعم، هناك ميزانية مخصصة للبلدية 

وكان بإمكانها إحلاق طلب توفير 
السيارات بأي ميزانية سابقة الننا 

نتحدث عن وضع ليس طارئا ولكن 
لألسف قدمي، لذلك على وزير الدولة 
لشؤون البلدية االستعجال وحتريك 

أدوات املساءلة ملعرفة املتسبب 
في هذه الكارثة اإلنسانية واملالية 
واإلسراع بتوفير ميزانية اضافية 

لتوفير عدد آخر حديث من سيارات 
نقل املوتى حيث ان إجمالي املبلغ 

املطلوب 50 ألف دينار لسد النقص 
في جميع احملافظات واملتمثل في 
توفير 35 سيارة واعتقد أن بند 

اللجان الذي ال يغني وال يسمن من 
جوع لقياديي البلدية كفيل بسد 

العجز من باب اإلنسانية وان تكون 
السيارات أولوية على مخصصات 

جلان القياديني التي تفوق مبلغ 
املركبات بكثير ومنا إلى من يعنيهم 

األمر. 
٭ أخيرا: أتقدم بأحر التعازي إلى أسرة 

فقيد الكويت الالعب السابق سمير 
سعيد الذي وافته املنية اثر احلادث 

الذي تعرض له ونسأل اهلل العلي 
القدير أن يسكنه فسيح جناته.

salanzi@gmail.com - @sultanalanzi

khaled-news@hotmail.com

من غير إحراج

إشراقة متجددة

إطاللة
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

5 �شنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �شهادة  على  حا�شلة 

للمياه+ �شهادة الهيئة الوطنية ال�شحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـور 
 97390457اأحمد  -(24732009

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

�صيانة التكييف املركزي
 غ�شالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �شاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

وصحـــة  صحتـــك  أجـــل  مـــن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الســـامة   ( الفـــوم  مـــادة  مـــن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> مـــن البولـــي ايثلـــن النقي
مــــلــم  18 طـــبـــقـــات   4  <
واحـــــــدة قـــطـــعـــة  قـــــالـــــب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خــــدمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسعـــــــار
خاصــــة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

اإعــالن

تقدمت:

ال�سيدة/نهاد يو�سف العرج

بطلب اإىل وزارة التجارة وال�سناعة:

بدمج الرخ�سة التجارية

باإ�سم/جموهرات راج حمل الذهبية

اإىل �سركة جموهرات راج حمل الذهبية 

99042362

املطيري: دعم معهد 
األبحاث للحملة من 

خالل تزويدها بشتالت 
من النخيل النسيجي 

لزراعتها

دشتي: عزمنا على 
تقدمي طلب ترخيص 
جمعية أصدقاء النخلة 

من وزارة الشؤون 

أكد أن التفكير في هذا املشروع أمر إيجابي يجب تشجيعه ودعمه

صفر دّشن احلملة الوطنية ملشروع املليون نخلة: 10% من أراضي الكويت محميات

وذكر ان باحثي املعهد جنحوا 
في تطوي���ر تقني���ة البصمة 
الوراثية التي تستخدم للتأكد 
من الثب���ات الوراثي للنباتات 
وس���جلت كتقنية وطنية ذات 
كفاءة عالية، وهو إجناز رائد 
للمعهد س���بق به أي معهد في 
العال���م وطبق باحث���وه هذه 
التقنية على حوالي 26 صنفا 
كما جنح املعهد في اس���تخدام 
الوراثي���ة وزراعة  الهندس���ة 
األنسجة لتطوير تقنيات جديدة 
الستنباط أصناف من النباتات 

مقاومة للملوحة واجلفاف.
وقال املطي���ري إن باحثي 
املعه���د يس���تخدمون مختبر 
الزراعة النسيجية الذي يضم 
غرفا لتنمية األنسجة كل شيء 
فيه���ا معقم بواس���طة أجهزة 
االوتوكليف واحلرارة والرطوبة 
والض���وء وميكن لهذا املختبر 
إنتاج حوالي 50 الف نخلة في 
السنة الواحدة مبينا انه وحتى 
الوقت احلالي بلغ إنتاجه أكثر 

من ربع مليون نخلة.
وأكد اهتم���ام املعهد بدعم 
هذه احلملة من خالل تزويدها 
بشتالت من النخيل النسيجي 

د.ناج���ي املطي���ري إن املعهد 
يحرص على دعم هذا املشروع 
ال���ذي »نلتمس منه  الطموح 
آثاره االيجابية على مستويات 
عدة أبرزه���ا االهتمام الوطني 
وحتقيق مش���اركة مجتمعية 
من أجل حتسني البيئة، فضال 
عن انعكاساته االيجابية على 
صحة اإلنسان وسالمته وأثره 
املميز عل���ى الناحية اجلمالية 

في الوطن«.
وأضاف املطيري ان املعهد ركز 
خالل مشاركته في االجتماعات 
التحضيرية مع أعضاء جلنة 
املشروع على تخطيط املفهوم 
العام للحملة واإلسهام في إعداد 
خطة تضم���ن مراحل التنفيذ 

ومتطلبات كل مرحلة.
وأوض���ح ان املعه���د يركز 
في احلمل���ة الوطنية اجلديدة 
على تطبيق التقنيات احلديثة 
للمس���اهمة ف���ي التغلب على 
البيئي���ة الصعبة  الظ���روف 
 للبالد مستفيدا من نتائج عمله 
ف���ي تطوير وتطبي���ق تقنية 
الزراع���ة النس���يجية مل���ا لها 
من فوائد وممي���زات متنوعة 

ومتعددة.

بدوره قال ناظر مدرس���ة 
عبداللطي���ف النصف محمود 
الق���الف إن دلي���ل أهمية هذه 
الثمرة وروده���ا في آيات من 
القرآن الكرمي، مبينا ان لشجرة 
النخيل مناف���ع عديدة، حيث 
يقلل التمر من إصابة االنسان 
بالسرطان ويؤخر الشيخوخة 
القلق العصبي، وله  ويحارب 
األثر في التخلص من االنفعاالت 
السامة ويغسل الكلى وينظف 

الكبد ويدر البول.
من جانبه أكد مختار منطقة 
اليرموك م.عبدالعزيز املشاري 
أف���راد املجتمع  اهتمام جميع 
الكويتي بهذه الشجرة »حتى 
أصبح لدينا اكتفاء ذاتي إلنتاج 
أنواع م���ن التمور، خصوصا 
الكويتيني  النوع املشهور بني 
وهو البرحي« أما رئيس احلملة 
الوطنية للمشروع عادل دشتي 
فقال ان »حلم إطالق هذا املشروع 
حتقق بعد ثالث سنوات بفضل 
تعاون أعضاء الفريق وجهودهم 
اجلبارة واإلصرار على إجنازه 
على الرغم من مرورنا بالعديد 

من العقبات«.
 ٭عادل الشنان

جلمعية حماية البيئة وجدان 
العقاب ان اجلمعية تطمح من 
الى رفع  خالل هذا املش���روع 
البيئي ونشر  الوعي  مستوى 
ثقاف���ة التخضي���ر واحملافظة 
البيئة وزيادة املساحات  على 
اخلضراء واحلد م���ن عوامل 
التصحر واملساهمة في وضع 
إستراتيجية لألمن الغذائي في 
الكويت من خالل زراعة أجود 

أنواع النخيل.
وأضافت العقاب ان اجلمعية 
عملت على تشكيل جلنة تضم 
جهات عدة مشاركة في املشروع، 
حيث تق���وم اللجنة بالتنظيم 
والتنسيق واملتابعة لهذه احلملة 
الفسائل بعد  ورعاية وعناية 
زراعتها من خالل اقامة ورش 
العمل والندوات للطلبة كنشاط 
ال صف���ي ينم���ي لديهم روح 
املواطنة واالنتماء ويعزز لديهم 

حب العمل التطوعي.
وأوضحت انه سيتم حصر 
أعداد النخي���ل وعمل خريطة 
بيئية تبني توزيع النخيل في 
البالد مع امكانية إنشاء مركز 
بيئي تخصصي يواصل تعاونه 

مع احلملة.

وبأفضل االصناف لزراعتها في 
مدارس وزارة التربية ومرافق 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب،  للتعليم 
كما سيهتم بإقامة ورش عمل 
ون���دوات توعوي���ة للتعريف 
بكيفي���ة زراعته���ا ورعايتها 

والعناية بها.
وأضاف ان للمعهد توجهني 
جديدين، االول البدء في اتخاذ 
إجراءات تأسيس شركة لإلنتاج 
الزراعي من خالل شركة أبحاث 
قابضة سيتم من خاللها اإلنتاج 
شبه التجاري لنباتات وأصناف 
ممتازة وخالية من الڤيروسات 

ومن الدرجة االولى.
وأشار الى ان التوجه اآلخر 
هو تنظيم مس���ابقة الختيار 
النخيل  نوعيات جديدة م���ن 
يشارك فيها مهتمون ومبادرون 
من مؤسسات وأفراد، شريطة ان 
تكون الشتالت املقدمة من انواع 
جيدة وممتازة وغير معرضة 
لالصابة باالمراض واآلفات وذات 
ثمار ممتازة، حيث س���يحمل 
النخيل اجلديد اس���م الكويت 

كبلد منشئ لها.
من جانبها قالت االمني العام 

النباتية وحمايتها من اإلصابة 
باألمراض، مشيرا الى أن الدولة 
تقوم بحماية احلدود من خالل 
السيطرة على كل ما هو مستورد 
م���ن نباتات أو م���ا يصدر من 

مزروعات.
الدولة  أن  وأوضح صف���ر 
ملتزمة عامليا بتوفير 10% من 
أراضيها كمحميات وقد وصلنا 
في الكويت الى رقم قريب جدا 

من هذه النسبة.
واس���تذكر األمي���ر الراحل 
الش���يخ جابر األحمد الصباح 
الذي أمر بتخضير الكويت حتى 
هب اجلميع للزراعة واالهتمام 
بالشجر، فأصبحت شوارعنا 
مخضرة على جانبيها وانتشرت 
الزراعة في كل ربوع الكويت.

وقال صفر: املتطوعون في 
املليون نخلة يسيرون  حملة 
على خطى األجداد وبفطرتهم 
الطيبة ونيتهم اخلالصة تطوعوا 
وبذلوا اجلهد في هذه احلملة 
املباركة لزراعة الشجرة املبروكة 
التي يستفيد منها اإلنسان بكل 

جزء من أجزائها.
من جانبه، قال املدير العام 
ملعهد الكويت لالبحاث العلمية 

أكد وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية د.فاضل صفر ضرورة 
التزام املواطنني باملساحات التي 
ميكن الزراعة عليها عند إنشاء 
احلدائق حتى ال يتعارض مع 
املمتدة حتت  العامة  اخلدمات 
األرض ومب���ا يحفظ س���المة 
املواطنني، مشيرا الى ان الدولة 
مهتمة بالزراعة والتش���جير 

والتجميل الزراعي.
افتتاح  وقال صفر خ���الل 
احلملة الوطنية ملشروع املليون 
نخلة صباح أمس على مسرح 
مدرسة عبدالعزيز النصف إن 
التفكير في زرع مليون نخلة أمر 
إيجابي يجب تشجيعه ودعمه، 
مش���يرا الى ان هن���اك أنواعا 
 من الدعم تقدم���ه الدولة مثل 
الدع���م املالي للمزارعني ودعم 
االعالف وإيصال املياه املعاجلة 
للمزارع والتوعية واألمصال 
واملبيدات للقضاء على اآلفات 
واألم���راض باإلضافة الى دعم 
العلمي واالشتراك في  البحث 
اتفاقي���ة »س���ايتس« العاملية 
للمحافظة على األنواع احلية، 
وذل���ك للحفاظ عل���ى الثروة 

تدشني حملة املليون نخلة

مشروع املليون نخلة فكرة رائدة

د.فاضل صفر يقص الشريط إيذانا بافتتاح احلملة

لقطة تذكارية بعد تدشني احلملة

حديث بني د.فاضل صفر وعبدالوهاب الوزان

تكرمي مشارك صغير
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ناصر املسلم

انطلقت امس انشطة مهرجان الليوان مول 
والكائن مبنطقة العقيلة والتي تستمر 

اليوم الذي يتضمن العديد من االنشطة 
الترفيهية املتنوعة وتبدأ االنشطة في 
الساعة السادسة مساء وتستمر حتى 

العاشرة مساء، واكد املدير االداري لشركة 
بوابة الشويخ القابضة بالتعاون مع شركة 

ابراج ايفنتس للحفالت ناصر املسلم ان 
الفترة املقبلة ستكون اكثر متيزا بالبرامج 

االسبوعية الفنية والترفيهية املتنوعة 
والهدايا الفورية القيمة والتي من شأنها 

ان ترسم السعادة والفرح على وجوه زوار 
الليوان مول وأشار املسلم الى ان املهرجان 

سيتضمن العرض الروسي املتميز 
والساحر ومقدم البرامج املعروف مصطفى 

النجار واملقدمة املتميزة مليس وعروض 
الشخصيات الكارتونية احملببة لدى االطفال 

وفقرات اخرى مسلية ومتنوعة والعديد 
من املسابقات والهدايا الفورية القيمة، وذلك 
حرصا من ادارة املجتمع على اضفاء متعة 
التسوق بالعديد من العروض الفنية للكبار 

والصغار والتي ستحوز رضا احلضور.

املسلم: انطالق مهرجان الليوان مول في العقيلة

عدد من املشاركني في حفل افتتاح الفرع الـ49 لـ»بيتزا هت«

»بيتزا هت« يفتتح الفرع التاسع واألربعني في »مول 360«

احلني على التركيز على خدمة 
العمالء عبـــر اعطائهم أفضل 
املنتجات ذات اجلودة واخلدمة 
املميزة وأثبتـــت خالل ثالثة 
عقود مـــن الزمن زعامتها في 
السوق الكويتي وهي اآلن بهذا 
االفتتاح اجلديد متلك 49 مطعما 

موزعة بانحاء الكويت.

زبائن »بيتزا هت« املخلصني. 

نبذة عن »بيتزا هت«: 

وتعتبر »بيتزا هت« من أكبر 
العالمات التجارية في الكويت 
حيث أقدمـــت مجموعة كوت 
الغذائية على شراء امتيازها في 
العام 1982 وحرصت منذ ذلك 

افتتحت سلسلة مطاعم 
»بيتـــزا هـــت« ، التي متلك 
وكالـــة امتيازهـــا مجموعة 
كوت الغذائيـــة في الكويت 
التاسع واالربعني في  الفرع 
»مول 360« يوم اخلامس من 
ابريل اجلاري وذلك متاشيا 
مع استراتيجيتها التوسعية 
لتعزيز وجودها في السوق 

الكويتي.
ويقع هذا املطعم في »مول 
360« في الدور الثاني حيث 
يتميز بديكور عصري جديد 
ومريح ويقـــدم قائمة طعام 
متنوعة من ألذ أنواع البيتزا 
واملقبالت والسلطات وأطباق 
الباســـتا والسندويشـــات 

واحللويات الشهية.
وقد أقيم احتفال مبناسبة 
االفتتـــاح فـــي 12 مـــن ابريل 
اجلاري عند الساعة السادسة 
مساء حيث ضم احلفل العديد 
العـــروض والنشـــاطات  من 
الترفيهية واملسابقات املمتعة 
برفقة شخصيات »بيتزا هت« 
احملببة لدى األطفال ومت توزيع 
العديد مـــن اجلوائز والهدايا 
القيمة والرســـم على الوجوه 
وقد حضر احلفل عدد كبير من 

الشخصيات شاركت األطفال فرحتهم بحفل االفتتاح

»سيرز«: عروض الصيف غير في حولي والضجيج
طرحت معارض »ســـيرز« 
في حولي والضجيج تشكيلتها 
اجلديدة ملوسم الصيف 2012 
والتي تشـــمل قســـما الزياء 
النســـاء والرجـــال واالطفال 
املنزلية،  وقسم املســـتلزمات 
التي جتد فيـــه ارقى املاركات 
العاملية بأسعار تنافسية حيث 
سيرز متجر التسوق العائلي 
الذي يجمع احتياجات العائلة 
من مالبس للنســـاء واالطفال 
والرجال ومســـتلزمات املنزل 
واملطبخ وايضا مســـتلزمات 
السرير واالستحمام حيث يجمع 
الراقية  العديد من املنتجـــات 

بأسعار تناسب اجلميع.
وال نتوقف عند ذلك حيث 
يتميز سيرز بأقوى العروض 
التســـويقية احلصريـــة على 
مســـتوى الكويت حيث يقدم 
عرضا لزبائنه »اشـــتِر قطعة 
واحصل على قطعة مجانا على 
تشـــكيالت الصيـــف« وايضا 
العروض علـــى مالبس البحر 
النسائية حيث يبدأ سعر القطعة 
250 فلسا وغيره الكثير والكثير 
ودائما نسعى للتغيير والتطوير 
لالفضل الرضاء جميع الزبائن. 
تفضلوا بزيارة سيرز حولي 
والضجيـــج بحلتـــه اجلديدة 
وتابعوا اخبارنـــا وعروضنا 

عبر الـ »فيسبوك«.

أنشطة متنوعة ألعضاء نادي الشعب وأسرهم

وفي السياق نفسه نظمت 
إدارة النـــادي يومـــا مفتوحا 
ألعضـــاء النـــادي وأســـرهم 
وضيوفهم تضمـــن مهرجانا 
للشواء، وشـــارك في فقرات 
برنامج اليـــوم املفتوح فرقة 
اللوحات  التي قدمت  شـــرف 
االســـتعراضية منها مسرح 
العرائس املتحركة واستعراض 
احلصان ومسابقات لألطفال 

والكبار.
من جهته أشـــار اجليران 
إلى تنظيم مثل هذه األنشطة 
التي تساهم بشكل  والبرامج 
ملمـــوس في توطيـــد أواصر 
الصداقة بـــني أعضاء النادي 
وأســـرهم وتعمل على نشر 
روح األســـرة والتآلـــف بني 
األعضاء، ومتنى اجليران أن 
يقضي ويستمتع أعضاء النادي 
وأســـرهم بأوقات فراغهم في 

أنشطة متنوعة مفيدة.

في إطار األنشطة والبرامج 
التي تنظمها شركة املشروعات 
السياحية لزوار ورواد مرافقها 
نظمـــت إدارة نادي الشـــعب 
البحـــري البرنامج الترفيهي 
والترويحـــي ألعضاء النادي 
وأســـرهم في عطلـــة نهاية 
االسبوع حيث اشتمل البرنامج 
على العديد من الفقرات املتنوعة 
التي شارك فيها أعضاء النادي 
وأسرهم ومنها دورة في كرة 
القدم حتت 16 سنة اشترك فيها 
8 فرق من أبناء أعضاء النادي، 
حيث التقى في املباراة النهائية 
للدورة فريق ريال مدريد نظيره 
فريق شـــباب الشـــعب، وقد 
فاز فريـــق ريال مدريد بكأس 
البطولـــة، وقد قام مشـــرف 
نادي الشـــعب سالم اجليران 
ومنظم البطولة الكابنت عصام 
بدوي، وحكم البطولة ضاري 
العسوسي بتتويج الفائزين.

مسابقات وهدايا للجمهور الزميلة حنان عبداملعبود وأسرتها في مهرجان الشواء

أحد الفرق املشاركة في أنشطة النادي
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أكملت التصوير معهم.

منو مخرج العمل؟
٭ أوس الشرقي.

ما عندچ أعمال ثانية؟
٭ ال، ألني ما أحب أتعامل مع 
املخرج���ن اخلليجي���ن ألنهم 
برأيي ما يفهمون وتقديراتهم 
غلط بالنسبة للمشاركن في 
أعمالهم، فاملمثلة املغربية مثال 
يقدرونه���ا أكثر من اخلليجية 
حلاجة شخصية في نفوسهم، 

ولذلك ما أحب أتعامل معهم.

نادين بعض املمثالت 
اخلليجيات ملا سألتهن 

عنچ قلن ما يشرفنا أن 
نعرفها.. ليش؟

٭ أنا ما يهمني رأيهم فيني، ألن 
هاملمثالت »س���كارى« في أغلب 
األوقات، وأن���ا عارفة ماضيهن 
األس���ود قبل ما أدش في املجال 

الفني.

طيب املخرجة نهلة الفهد 
تقربلچ؟

٭ال ما تقربلي املسألة تشابه 
أسماء فأنا اس���مي نادين فهد 
وقم���ت بإضافة آل على اس���م 
والدي مثلي مث���ل غيري من 
الفن  اللي داش���ن  الفنان���ات 
وأس���مائهن احلقيقية تختلف 

عن أسمائهن الفنية.

مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

ماهر اخلاجة؟
٭ االعم���ال الل���ي قدمتها مع 
املخرج ماهر اخلاجة كانت حتمل 
بعض القضاي���ا االجتماعية، 
ولك���ن االفكار الل���ي احتچي 
عنها ل���م أقدمها إال من خاللي 

قريبا جدا.

ما تخافني من ردة فعل 
املجتمع اخلليجي ملا 

تقدمني مثل هاالفكار في 
عمل سينمائي؟

٭ أنا إنسانة ما أقدم شي من 
اللي عندي  اخليال وهاالفكار 
حصل���ت فليش أخ���اف اللي 
مو عاجبه هالش���ي ال يشوف 

هاالعمال بعد تنفيذها.

شكلچ عانيت من 
هاالفكار اللي حتچتي 

عنها في طفولتك؟
٭ أب���دا لم أع���ان منها وكنت 
أيام طفولت���ي قوية وجريئة 
بس عندي الكثير من القصص 
اللي تساعدني على  الواقعية 

تنفيذ هاالفكار.

طيب شخبار عملك 
»هندوستاني«؟

٭ هالعمل أثبت لي أنه مخرجه ما 
يفهم في االخراج ألنه ما يعطي كل 
دور حقه في التصوير والتعبير 
عنه، وبنفس الوقت كان اهتمامه 
ببطلة العمل أكثر من اهتمامه 
باآلخرين لدرجة أنني ناقشته 
في هذا األمر، ولكن دون جدوى، 
ولوال املمثل بش���ير الغنيم ملا 

سائق البيت وغيرها من القضايا 
اجلريئة اللي راح أنفذها قريبا 

وأسلط الضوء عليها.

بس أعتقد مثل هالقضايا 
انت قدمتيها مع املخرج 

املخرجن عندها بحجة العادات 
والتقاليد.

مثل شنو؟
الفتيات من  ٭ مثل اغتص���اب 
قبل آبائهن وحترش الفتيات من 

سينمائيا؟
٭ أفكار كثيرة حتمل الكثير من 
اجل���رأة، خصوصا في القضايا 
االجتماعية اجلريئة اللي تصير 
في مجتمعاتنا اخلليجية واللي 
ما يق���در أحد يتط���رق لها من 

أكبر بكثير من ذلك،  وطموحي 
خصوصا من ناحية الفكرة التي 

أقدمها.

وشنو االفكار اللي 
تطمحني الى تنفيذها 

أكدت املمثلة االماراتية نادين 
الفه����د أنها حتض����ر إلنتاج أفالم 
سينمائية تناقش العديد من القضايا 
االجتماعية اجلريئة التي حتدث في 
املجتمع اخلليجي ولم يتم التطرق 
لها من قبل املنتجن في السينما 
التلفزيون، وذلك خلوفهم  أو في 

من خوض هذه اخلطوة.
ل� »األنباء«  وأضافت نادين 
التقتها في حف���ل ختام  الت���ي 
مهرج���ان اخلليج الس���ينمائي 
اخلامس أن رأي فنانات اخلليج 
فيها ال يهمها ألنهن »سكارى« في 
أغلب األوقات وتعرف ماضيهن 
املليء بالسواد � حسب قولها � 
واصفة مخرجي اخلليج بأنهم ال 
يفهمون معنى االخراج احلقيقي 
بعدما حدث معها مع مخرج اجلزء 
الثاني ملسلسل »هندوستاني« 
أوس الشرقي الذي كان ال يعطي 
كل دوره حق���ه ف���ي التصوير 
وتركيزه على البعض من املمثلن 

كما تقول.. فإلى التفاصيل:

شخبارچ نادين؟
٭ احلمد هلل بخير.

كنت أعتقد انچ تشاركني 
في عمل سينمائي 

في مهرجان اخلليج 
السينمائي؟

٭ املش���اركات في املهرجانات 
اخلليجي���ة والعربية مطلعتها 

من راسي.

ليش؟
٭ ألنها مو مجدية بالنسبة لي 

ر إلنتاج أفالم سينمائية تناقش قضايا اجتماعية جريئة جداً حتضِّ

نادين الفهد في حوار جريء مع »األنباء«: ممثالت اخلليج »سكارى« أغلب األوقات 
وال يهمني رأيهم فيني.. واملخرجون عندنا ما يفهمون ألنهم ما يعطون الدور حقه!

يترقب العاملون في قطاع االذاعة تدويرا في 
جميع املناصب االدارية والفنية بعدما كثرت 

املشاكل في هالقطاع والسبب احملسوبية.. 
ننطر ونشوف هالتدوير!

ممثلة توها طالعة من البيضة تفكر في إنتاج 
مسرحية للطفل بعدما جنحت في األعمال 

التلفزيونية وهاأليام قاعدة تدور على نص علشان 
تبلش في إنتاجه.. ودي أعرف فلوسچ من وين!

مطربة عربية في اخلليج قاعدة تطرش إمييالت 
حق املنتجني علشان تغني مقدمات مسلسالتهم 

اللي راح تنعرض في رمضان من غير مقابل 
مادي.. خووش تسويق!

تدوير

فلوس

إمييالت

شباب »فيسبوك« يحسدون ناصر القصبي 
على حب احلسناء املغربية

الش���ديد باملتسابقة  إعجابهم 
املغربي���ة، وكت���ب بعضه���م 
تعليقات حتسد ناصر القصبي 

على إعجابها بفنه.
كما انطلقت مجموعة على 
موق���ع التواص���ل االجتماعي 
بعنوان »أنا أحوبك«، ومجموعات 
أخرى كثيرة لدعم وداد سيري 

في املسابقة. 
وق���ال محمد عب���د اجلبار: 
»أس���محولي ي���ا ش���باب أنا 
دي  أح���ووووووووووووب 
ق���ال »زيزو  البن���ت«، بينما 
ميزو«: »يا بخت���ك يا ناصر، 
كنت أمتنى أكون مكانك وهي 

تقولي أحوبك«. 
ويبدو أن رقص وداد سيري 
ليس فقط هو ما لفت االنتباه، 
ولك���ن جمالها أيض���ا كان له 
نصي���ب كبير م���ن تعليقات 
اإلعجاب، فقال محمد حمودي: 
»ماشاء اهلل على اجلمال وبدون 
مكياج«، بينما وصفها كثيرون 

بأنها »جذابة للغاية«.

القصبي »غيرة رجالية« على 
»فيسبوك«. وقالت سيري لناصر 
القصبي بعد أن قدمت عرضا 
من الرقص الهندي، »أنا أحبك« 
ولكن بطريقة طريفة، حيث قال 
»أنا أحوبك«، تعبيرا منها عن 
إعجابها بالفنان الكوميدي األول 

في اخلليج. 
وعبر شباب »فيسبوك« عن 

أثار إعجاب متسابقة »غات 
تالنت« املغربية وداد س���يري 
بالفن���ان الس���عودي ناص���ر 

املغربية وداد سيريناصر القصبي

تامر يطرح برومو  »سي السيد«

دياب يتغلب على فراق والدته برياضة اإلسكواش

ألول مرة.. نيرمني الفقي ترتدي احلجاب

رويدا عطية: أنا ملكة املوسيقى الشرقية

أن يقدم مجموعة من أجمل أغنياته 
القدمية واحلديثة، وأغنية جديدة 
يفاجئ بها جمهوه، كعادته في كل 
حفل. وأعلنت إدارة املوقع الرسمي 
للنجم املصري عن منح 5 تذاكر 
مجانية حلضور احلفل عبر مسابقة 

يطرحها املوقع.

ف���ي إج���راء عملي���ات إجهاض 
القانون.  للفتيات مخالفة بذلك 
على أن يش���اركها في البطولة 
عصام كاريكا، وإميي، وإيناس 
النجار. علما أن املسلس���ل من 
تأليف ضياء دن���دش، وإخراج 
خال���د بهجت، وس���يعرض في 

رمضان املقبل. 

أنها تربت على  الى  مش����يرة 
املوسيقى الش����رقية األصيلة 
م����ع أم كلثوم، وأنها تعش����ق 
اللون الذي يجعلها ملكة  هذا 

متوجة.
وأكدت أن املوسيقى تأخذ 
كل وقتها، لذلك ليس لديها أي 

وقت ألي شخص آخر. 
وكانت رويدا قد أبدعت في 
أداء أغنية »دقي دقي يا ربابة« 
والتي غنتها مع الفنان العربي 
الغجري بالل وفرقة موسيقية 
بلقانية، كونوا جميعا تابلوها 

غنائيا مميزا وفريدا.

استعان النجم املصري عمرو 
دياب مبمارسة رياضة االسكواش 
للتغلب على حزنه لفراق والدته 
التي وافتها املنية الشهر املاضي. 
ونش����ر الفن����ان الش����هير بلقب 
»الهضبة«، صورة على حس����ابه 
اخلاص مبوقع »تويتر« وهو في 
طريقه إلى ملعب اسكواش في ناد 
لم يذكر اس����مه،، وقال دياب في 
تعليق مقتضب كتبه على الصورة 
التي يظهر فيها مبالبس رياضية: 
»أنا في طريقي اآلن ملمارسة رياضة 

االسكواش«.
وتعد هذه الصورة أول ظهور 
لعمرو دياب منذ وفاة والدته في 18 
مارس املاضي، لكنه استأنف نشاطه 
الفني قبل تاريخ نشر الصورة، إذ 
كتب ف����ي 11 اجلاري قائال: »بدأت 
اليوم العمل على ألبومي اجلديد«. 
ومن ناحية أخ����رى يحيي دياب 
حفال غنائيا في كرنڤال اجلامعة 
األميركية 11 مايو املقبل. ومن املقرر 

للمرة األول���ى، تطل الفنانة 
نيرم���ن الفق���ي باحلجاب على 
الشاش���ة، إذ جتس���د شخصية 
فتاة محجبة في أحداث مسلسلها 

اجلديد »لعبة السنن«. 
املمثل���ة املصرية،  وتق���ول 
بحسب ما ذكرت »أنا زهرة«، إنها 
املرة األولى التي تؤدي فيها دور 
فتاة محجبة، لذلك، فقد قررت أن 
تقدمها بشكل عصري، عبر اختيار 
احلجاب ال���ذي تضعه الفتيات 
في اجلامعة، ومالبس قريبة من 

مالبسهن. 
أنها جتس���د  إلى  وأش���ارت 
شخصية »أليفة« في اجلزء األول 
الذي يحمل عنوان »أرواح أليفة«. 
وبعد موت والدها، تواجه العديد 
من املشاكل بسبب شقيقها الذي 
يسعى إلى االستيالء على ميراثها 

بشتى الطرق. 
وحت���اول »أليفة« الهرب من 
جحي���م حياتها، فتعمل في أحد 
املستشفيات، وتضطر للمشاركة 

الفنانة السورية  كش����فت 
رويدا عطية عن رفضها لغناء 
أي لون آخر سوى املوسيقى 
الشرقية، مؤكدة أنها تعشقها، 
حيث تشعر معها بأنها ملكة 
متوج����ة على ع����رش الغناء، 
معبرة عن إعجابها بتجربتها 
املوسيقية الفريدة في برنامج 
»Coke Studio« ال����ذي يعرض 

.MBC1 على
وقال����ت روي����دا: عالقت����ي 
باملوسيقى الشرقية مثل عالقة 
احلبيب بحبيبته، فأحيانا نفرح 
رويدا عطيةمعا وتارة أخرى نغضب معا، 

عمرو دياب باملالبس الرياضية على »تويتر«

نيرمن الفقي باحلجاب في مسلسل »لعبة السنن«

زينة تنضم ألسرة »ألف ليلة«
انضمت الفنانة زينة ألسرة مسلسل »ألف ليلة 
وليلة« لتلعب شخصية »دنيا زاد« ومن املنتظر أن 
تبدأ زينة تصوير أول مشاهدها مع مطلع األسبوع 

القادم باستديو طارق نور تصوير مسلسل.
ومن املنتظر عرض املسلسل في شهر رمضان 
املقبل على قناة احلياة 
وتدور أحداثه في عوالم 
القصص الشهيرة »الف 
ليلة وليلة« من خالل 
رؤية جديدة لها كتبها 
مؤلف العمل محمد أمن 

راضي..
وهكذا تنضم زينة 
ل���كل من دنيا س���مير 
غ���امن وغ���ادة عب���د 
الرازق ونيكول س���ابا 
واياد نص���ار وعمرو 
عبداجلليل وسوسن بدر 
ومحمد فهي���م، والعمل من إخراج طارق العريان 

في أولى جتاربه الدرامية.

طرح النجم تامر حسني اخيرا البرومو االول 
الغنيته املصورة اجلديدة »سي السيد« وهي دويتو 
يجمع���ه بالنجم العاملي س���نوب دوج، واالغنية 
من كلم���ات وأحلان تامر حس���ني وتوزيع كرمي 
عبدالوهاب، وقام سنوب دوج بكتابة وتلحن اجلزء 
اخلاص به، اما النسخة 
االجنليزية فقد قام تامر 
باملشاركة في كتابتها 
وتلحينها الول مرة مع 
الكات���ب وامللحن روي 
والذي س���بق له وقام 
اغاٍن  بكتاب���ة وتلحن 
لكل من االسطورة مايكل 
جاكس���ون وبريتن���ي 
سپيرز وأر كيلي وكثير 

من النجوم العاملين.
وقد كان من املقرر 
الكليب  ان يتم عرض 
خالل األيام املاضية اال ان تامر اعلن تأجيله حلن 
استقرار االوضاع السياسية في مصر وطرحه في 

الوقت املناسب.

زينة

تامر حسني

نادين الفهد في فيلم »أسرار القبور« من إخراج ماهر اخلاجة

املمثلة اإلماراتية نادين الفهد..تتحدث للزميل مفرح الشمري في ختام »مهرجان اخلليج السينمائي اخلامس«

املخرجة 
نهلة الفهد ليست 
قريبتي واملسألة 

تشابه أسماء

مخرج »هندوستاني« 
أوس الشرقي 

كان يهتم ببطلة 
العمل أكثر 
من اهتمامه 

باآلخرين!

طموحي أكبر 
من املشاركة 

في املهرجانات 
السينمائية اخلليجية 

والعربية
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الروضان ومعرفي اختلفا في »تريو« على كشف دورها في »شارع 90« 

شيماء علي: الثقة لها حدود مع األصدقاء خصوصًا بالوسط الفني
حل����ت الفنانة ش����يماء علي 
ضيفه على برنامج »تريو« الذي 
يقدمه كل من املذيعني عبداحملسن 
الروضان ومشعل معرفي، ويعده 
الزميل صالح الدويخ، بينما غابت 
ال����دري عن تقدمي  الفنانة هبة 
احللقة بسبب ارتباطها بتصوير 

أحد املسلسالت الرمضانية.
ش����يماء علي أبدت في بداية 
حوارها سعادتها بوجودها في 
مث����ل هذا البرنام����ج الذي كون 
قاع����دة جماهيري����ة خالل فترة 
زمنية بسيطة وانسابت مع أسئلة 
املذيعني، حيث كان محور احللقة 
عن »الصداقة وإلى أي مدى يجب 
على اإلنسان أن يثق بأصدقائه« 
فقالت ش����يماء: الثقة لها حدود 
معينة مع األصدقاء، خصوصا 
بالوسط الفني، فأنا عالقتي جيدة 
مع اجلميع وطيبة، ولكن الصداقة 
لها حدود معينة في كل ش����يء، 

وليس بالوسط الفني فقط.

أخطاء وتجارب

وعما إن كانت تعرضت لغدر 
األصدقاء ردت: منذ تقريبا ثالث 
سنوات تغيرت مفاهيمي للصداقة 
فأصبحت أكثر حذرا من ذي قبل 
ويجب على االنسان ان يستفيد 

من أخطائه وجتاربه.
الفنانة شيماء  كما صرحت 
بأنه����ا بصدد التحضير من اآلن 
للموس����م املس����رحي ف����ي عيد 
الفطر املقبل من خالل مسرحية 
لالطفال يش����اركها فيها كل من 
هند البلوشي ومرام ومجموعة 

أخرى من الفنانني.
الفني قالت:  وعن جديده����ا 
انتهي����ت من تصوير مسلس����ل 
»شارع 90« وهو الوحيد لي في 
املوسم الرمضاني، وأجسد فيه 

استقبالها املخرج جابر اجلاسر 
واملذيع عبداحملس����ن الروضان 
والذي كون ثنائي����ا ناجحا مع 
املذيع مشعل معرفي، وشهدت 
احللقة اتصاال مفاجئا من الفنان 
شهاب حاجية أبدى خالله إعجابه 
بالفنانة شيماء علي وقال: شيماء 
فنانة مميزة وش����اطرة وأمتنى 
أن أراها في الس����ينما في وقت 

قريب.
 ٭ عبدالحميد الخطيب

له����م الفنان محمود بوش����هري 
وتكون ضحيتها الهام الفضالة 
وشيماء علي، مضيفة: »بالفعل 
مشتاقة حق جروبنا وجمعتنا 
احللوة، ولكن هذه سنة احلياة 
والزم كل واحد يشوف طريجه«، 
متمنية بأن تلتقي معهم في عمل 

تلفزيوني أو مسرحي.
اجلدي����ر بالذك����ر ان الفنانة 
شيماء علي تواجدت في االستديو 
قبل البرنامج بساعة، وكان في 

دورا جديدا، وهنا تدخل املذيع 
مشعل معرفي ملعرفة تفاصيل 
الدور إال أن املذيع عبداحملس����ن 
الروضان اعترض، مداعبا شيماء 
عل����ي بأن يترك ال����دور مفاجأة 
للجمهور، ووافقته شيماء الرأي 
قائلة: »املؤلف موجود خالص ما 

أقدر أقول شي«.
كما استرجعت شيماء ذكرياتها 
م����ع زمالئها الفنان����ني وبعض 
املواقف الطريف����ة التي يدبرها 

فريق برنامج »تريو« الروضان ومعرفي والزميل الدويخ

)قاسم باشا(شيماء ومرام في مسلسل »شارع 90« شيماء علي في االستديو 

الهاجري: أحالم متهورة .. وفي البيت هي »وزيرة الداخلية«!

خالد يوسف »سره باتع« بعد رمضان

يسرا اللوزي: أطالب بإباحة شتائم املشاجرات في السينما
ترغب في جتسيد الراقصة الراحلة سامية جمال

الهاجري، بطل  أكد مب����ارك 
الراليات القطري وزوج الفنانة 
أحالم انه »عندما اركب في سيارة 
السباق، أنسى كل شيء في الكرة 
االرضية، مبا في ذلك أحالم. وكل 
ما افعله اني اسمي باهلل واتشهد، 
ثم ابدأ سباقي واركز على ما يقوله 
لي مس����اعدي الذي يجلس الى 
مييني. وما ان ينتهي السباق.. 
هنا، اتذكر ان الدنيا فيها حياة 
وموت وذلك حسب ما ذكر موقع 

»النشرة الفنية«.
وان كان يس����مح لزوجت����ه 
مبمارسة رياضة سباق السيارات، 
قال الهاجري ملجلة »زهرة اخلليج« 
مع الصحافي ربيع هنيدي »طبعا، 
وما الغلط في ذلك؟ اصال احالم 
متهورة في قيادتها السيارة في 
الشارع، وتقود السيارة بسرعة، 
لدرجة انني ال اركب الى جوارها 
وهي تقود السيارة. فأنا ال أثق 

بأن تقود املرأة سيارة«.
وعن الس����بب، لفت الى انه 
»هناك مقولة مشهورة وهي: »ال 
متش بالسيارة خلف تاكسي او 
سوداني او امرأة. فهؤالء اخطر 
ثالثة ميكن ان تس����ير خلفهم«، 
وليسامحني االخوة السودانيون 
على ه����ذه املقولة. لكن النتائج 

ق����رر املخرج خالد يوس����ف 
دخول عالم الدراما التلفزيونية 
من خالل إخراجه ملسلسل »سره 
باتع« الذي يدور في عصر احلملة 
الفرنسية على مصر. وكان خالد 
ينوي تقدمي قصة »سره باتع« 
للكاتب الكبير يوس����ف إدريس 
من خالل فيلم سينمائي إال انه 
وجد، بحسب ما ذكر موقع »عيون 

عالفن«، ان تفاصيل القصة كثيرة 
ولن تغطى جميعها بإتقان في 
فيلم س����ينمائي، لذا قرر دخول 
عالم التلفزي����ون من خالل هذا 
السيناريو الذي يؤكد يوسف ان 
الكاتب محفوظ عبدالرحمن قد 
برع في كتابته. وأكد يوسف انه 
وضع ميزانية جيدة للمسلسل 
حتى يخرج في أحسن شكل ممكن، 

خاصة ان جتسيد حقبة قدمية 
من الزمن يحت����اج الى ميزانية 
ضخمة لتبدو واقعية. ومن املقرر 
ان يبدأ يوسف تصوير املسلسل 
بعد شهر رمضان مباشرة، وحتى 
اآلن لم يعلن خالد عن الفنانني 

املشاركني في العمل.
يذكر ان قصة »س����ره باتع« 
تتناول احلملة الفرنس����ية على 

مصر، وتس����لط الض����وء على 
مواطن مصري يقتل أحد جنود 
احلمل����ة، مما يس����تدعي إطالق 
حمالت مطاردة في ربوع مصر 
كلها من أج����ل العثور على ذلك 
الذي  املواطن املصري، والبطل 
يتميز بأربع����ة أصابع فقط في 
يده، ووشم لعصفورة على وجهه، 
ستعجز جيوش نابليون بونابرت 

قائد احلملة، عن الكشف عنه، بعد 
وقوعها في ورطة حينما يقطع 
عدد من الشباب في القرية التي 
يحتمي بها إصبع����ا لكل منهم، 
ويرس����مون وشما مش����ابها له 

للحفاظ على حياته.

شهور، لكن احالم، ما شاء اهلل 
عليها، الفستان الذي تلبسه اليوم 
ال تلبسه مرة اخرى. لذلك، جتدها 
تش����تري من جيبها اخلاص ما 

يروق لها«.
وعن ع����دم االخذ بنصيحته 
وابتعادها عن البذخ، رد الهاجري 
بأن احالم »تعيش حاليا العصر 
الذهبي، فهذا هو وقت احالم، وهي 

املتسيدة حاليا«.
واوضح ان »احلي����اة باتت 
مظهرا، ثم ان النس����اء يعشقن 
املوضة واالناقة، والكل يريد ان 
يعرف ماذا ترتدي، السيما انها 
 »VIP« �حتيي معظم االعراس ال
في اخلليج. ولذلك، سأكشف سرا 
وهو ان احالم تصرف 25% من 

.».»LOOK�مدخولها على ال
وان كانت مقولة وراء كل امرأة 
عظيمة..رجال، صحيحة رد مبارك 
الهاجري بالق����ول »ال، وراء كل 

رجل عظيم.. امرأة«.
وعن انه بتنا في زمن الزوجة 
في منزلها هي »وزيرة الداخلية« 
التي يحس����ب له����ا زوجها ألف 
حساب، وان كان هكذا، قال »ضع 
احالم في منصب اي وزارة تريد، 
لكني في النهاية داخل منزلي انا 

رئيس الوزراء، والكلمة لي«.

س����عودي، وان كان ق����د ارتدى 
بدلة بهذا السعر او يوافق على 
االمر، رد مب����ارك انه »طبعا ال، 
واحلمد هلل ان����ه رحمنا كرجال 
في اخلليج، ان مالبسنا تقتصر 
على الثوب والغترة والش����ماغ 

والبشت احيانا«.
وفيما يخص مقولة ان احالم 
متزوجة من »الش����يخ القطري 
مبارك الهاجري« لش����رائه هكذا 
فس����اتني ومجوه����رات لها، قال 
الهاج����ري »احلم����د هلل »صيت 
غنى وال صيت فقر«. واحلقيقة، 
ان احالم تش����تري بهذه االرقام 
الكبيرة م����ن »حاللها اخلاص«، 
الذي تكسبه من عملها. اما انا، 
فعندما اشتري لها، فذلك حسب 

امكاناتي«.
وعن املبلغ الذي يدفعه ثمن 
فستان الحالم، واذا كان 5 آالف 
ريال مثال، رد »اكثر قليال، اي قد 
ادفع مبلغ 25 او 30 الف ريال ثمنا 
لفستان لها. وليس مليونا و300 
الف ريال«. واضاف »واهلل العظيم 
انها تفرح بالفستان الذي اشتريه 
لها اكثر من ذلك الذي سعره مليون 

و300 ألف ريال«.
واشار الى انه يحضر لها »ما 
بني ثالثة واربعة فساتني كل ستة 

طالب���ت الفنانة الش���ابة 
يس���را الل���وزي بض���رورة 
الشتائم في السينما،  إباحة 
لكن دون إفراط في استخدام 
البذيئة، وقالت  املصطلحات 
يسرا بحس���ب ما ذكر موقع 
»أم.بي.س���ي«: أطالب بإلغاء 
التزامنا بالبنود  الرقابة مع 
الذي وقع  بالبيان  املوجودة 
عليه عدد من املثقفني واملبدعني 
منذ فترة طويلة، والذي طالبنا 
خالله بضرورة إلغاء الرقابة 
مع وضع بعض االعتبارات 
لكي ال تخرج األمور عن اإلطار 

العام.
أبرز  أن  إل���ى  وأش���ارت: 
هذه االعتب���ارات هي مراعاة 
الثقاف���ة والدي���ن والعادات 

على ضرورة إباحة الشتائم 
الس���ينما املصرية، وإن  في 
كان هذا ال يعني � من وجهة 
نظرها � اإلفراط في استخدام 
املصطلح���ات البذيئة، ولكن 
الواقعية التي تنقلها السينما 

هي ما يفرض ذلك.
من ناحية أخرى كش���فت 
يسرا اللوزي عن رغبتها في 
تقدمي السيرة الذاتية للفنانة 
الراحلة سامية جمال في عمل 
تلفزيوني، بالرغم من جهلها 
التام بقص���ة حياتها أو أية 
تفاصيل عنه���ا، إال أن حبها 
الش���ديد لها � وكذلك عشقها 
لطريق���ة رقصه���ا وأدائه���ا 
التمثيلي � هو ما يجعلها حتلم 

بتجسيد هذه الشخصية.

بحيث يتلخص دوره��م فقط 
في تصني���ف األعمال عمريا 
مثلم���ا يحدث ف���ي الواليات 

املتحدة.
الل���وزي قائلة:  وأضافت 
ال يجوز مثال لش���خص مثل 
وال���دي يبلغ م���ن العمر 57 
السينما،  الى  عاما أن يذهب 
ويش���عر هناك مما يشاهده 
بأنه طفل عنده 9 س���نوات، 
فذلك يعد إهانة لذكاء املواطن 
املصري، كما كان هناك بعض 
املوضوعات احملظورة التي ال 
ميكن االقتراب منها أو تناولها 

مطلقا.
وتابع���ت: كذل���ك ح�ذف 
الرقابة للش���تائم من األفالم 
كان غي���ر منطقيا، مش���ددة 

والتقاليد مع تشكيل جلنة من 
السينمائيني واملثقفني والنقاد 
يتم اختيارهم من قبل الفنانني، 

واالستطالعات، اظهرت ان هؤالء 
الثالثة قد يضغطون على الفرامل 
في اي وقت، ما يجعلك تصطدم 

بهم«.
ام����ا نصيحت����ه له����ا، فقال 
مبارك انه ينصحها بأن »تخفف 
املادي وبذخها على  من صرفها 
املجوهرات، فهذه االرقام الفلكية 
التي تصرفها، قد تساعدها في 

سن التقاعد«.
وبالنس����بة للفس����تان الذي 
ارتدته ف����ي احللقة االخيرة من 
برنام����ج »آراب أيدول« وبلغت 
قيمته مليون����ا و300 ألف ريال 

أحالم مع زوجها مبارك الهاجري

يسرا اللوزي

قاتل ابنة ليلى غفران يطالب بوقف حكم اإلعدام!

كارول سماحة وأغنية رومانسية راقصة

غير املنطقي أن يقوم شاب يبلغ 
19 عاما بقتل فتاتني متواجدتني في 
مكان واحد، كما ال ميكنه مبفرده 
أن يقطع رقبة إحداهما كما جاء في 
تقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى 
العام املصري والعربي  الرأي  أن 
لم يقتن����ع بأنه مرتكب اجلرمية. 
وبرر احملامي تقدميه الطلب بأنه 

أراد تبرئة ذمته أمام اهلل.
يذكر أن احملكمة قد أس����دلت 
الستار على هذه القضية منذ أشهر 
حني أيدت حكم اإلعدام بحق محمود 
سيد عبد احلفيظ العيساوي. وهو 
احلكم الذي أشعر املطربة املغربية 
بالرضا التام، حتى أنها بكت من 

شدة الفرح لدى صدوره. 

رغم تأييد احملكمة حكم اإلعدام 
بحق املته����م بقتل ابن����ة الفنانة 
العقاد  املغربية ليلى غفران هبة 
وصديقتها نادين، إال أن القضية 
عادت إلى األضواء مجددا. وجاء ذلك 
بعدما تقدم محامي محمود عيساوي 
املتهم بقتلهما بطلب للمشير محمد 
حس����ني طنطاوي رئيس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة احلاكم في 
مصر، يناشده بوقف تنفيذ احلكم 

وإعادة التحقيق في القضية. 
وأكد محامي املتهم، بحسب ما 
ذكر موقع »انا زهرة«، أنه تقدم بهذا 
الطلب لثقته بأن محمود مظلوم 
لم يرتكب اجلرمية، بل زج باسمه 
في القضية. وأكد في الطلب أنه من 

سليم عساف، ووزعها جان ماري 
رياشي، أما اإلنتاج فتتواله شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيات. 
في حني يخرج الكليب اخلاص 
باألغني���ة، املخرج الفرنس���ي 
Thierry Vergnes الذي عقد عدة 
جلسات عمل بالفعل مع كارول 
في الفترة األخيرة، لالتفاق على 
النهائي���ة قبل بدء  التفاصيل 
التصوي���ر، وقد وقع االختيار 
عل���ى مدينة باري���س حتديدا 
الكليب، مبش���اركة  لتصوير 
العامليني، وفقا  الراقصني  أحد 
ملا صرحت به كارول سماحة.

الفنان���ة كارول  صّرح���ت 
سماحة عبر حسابها الشخصي 
على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر بأنها بصدد اإلعداد ألغنية 
سنغل جديدة، وصفتها بأنها 
رومانسية راقصة، من املقرر أن 
ترى النور بالتزامن مع فصل 
الصيف. وق���د تفاعل معجبو 
كارول معه���ا، وهنأوها على 
األغنية اجلدي���دة، ومتنوا أن 
يتمكنوا من االستماع إليها في 
وقت قريب، حتى يش���اركوها 

بإبداء آرائهم فيها.
وكتب كلمات األغنية الشاعر 

ليلى غفران

كارول سماحة

أزمة بني مروة عبد املنعم وجمال سليمان
صرحت الفنانة الشابة م���روة 
عبد املنعم بأنها تواصل حاليا تصوير 
دورها في مسلسل »سيدنا السيد«، 
حيث أوضحت أنها جتسد ضمن 
األحداث دور زوجة جنل »سيدنا 
السيد« جمال سليمان، وتعاني من 
عدم قدرتها على اإلجناب، مما يسبب 
لها العديد من األزمات واملشاكل مع 
والد زوجها. وتقول مروة إنها املرة 
األولى التي تلعب فيها دور امرأة 
صعيدية، مؤكدة، بحسب »اليوم 
الس����ابع« املصرية، أنها استعدت 
للدور بشكل جيد، خاصة أن الدور 
به العديد من التحوالت الدرامية التي 

تتطلب انفعاالت كثيرة. مروة عبد املنعمجمال سليمان
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Sudoku كيف تلعب؟

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 
على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فـاكـس

24831217 ٭

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات 
متعددة:  عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل 
 3x3 مربع خال، وذلك حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير

على األعداد من 1 إلى 9 مرة واحدة فقط.
.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

اسألوا األنباء

أقوال وحكم

72456
8271
95712

54
4675
5372

958472
413

6231

5938
742
2673

3819
146

4562
647
738469

3247658

86
628
7259

54
468

27
6237

478
89

عموديًا:أفقيًا:
1 ـ مطرب خليجي

2 ـ جميـــع ـ للجـــزم ـ مخبول 
)معكوسة(

3 ـ منطقة كويتية
شـــعوب  ـ  مســـتحيل  ـ   4

)معكوسة(
5 ـ للتعريـــف ـ احـــد اصحاب 

املهن
6 ـ قحط ـ للتفسير

7 ـ من اطوار القمر ـ مجهول
8ـ  مـــادة حمضيـــةـ  اجوبـــةـ  

متشابهان
9 ـ يواجه ـ نار

10 ـ مطرب خليجي راحل

السلم
املوسيقي

وعد
احلر
دين
متى

ستعرف
أيظن

مضناك
جفاه

مرقده
وديع

حرائر
املعامل
احللي

صافية

نقية
كتب
مرير
سرو

األغاني
رحل

احلزينة
فرح

ال حتزن إذا فشلت مادمت حتاول 
الوقوف على قدميك من جديد

خالل صيف 1996 سجلت خرشنة عادية 
رقما قياسيا ألطول مسافة طيران قطعها 

طائر في أثناء الهجرة، والدليل موجود في 
مكاتب املراقبة العلمية احليوانية، فبعد ان 

انطلقت اخلرشنة من فنلندا، حيث وضعت 
لها حلقة أمسكت بعد 18 أسبوعا في والية 
فيكتوريا في جنوبي شرقي أستراليا، بعد 
ان قطعت مسافة 24400 كيلومتر )15200 
ميل( مغطية ما معدله 200 كيلومتر )120 
ميال( في اليوم، والرقم القياسي السابق 

سجله أحد طيور اخلرشنة القطبية 
الشمالية الذي طار مسافة 22530 كيلومترا 
)14000 ميل( من روسيا الى استراليا سنة 

.1955
وبعض احليوانات األخرى التي تغطي 
رحالت هجرتها آالف الكيلومترات هي 
السلمون األحمر، األنقليس، الفراشات 
امللكية، السالحف اخلضراء، واحليتان 

احلدباء.
تستغرق عادة هجرة احليتان احلدباء 
من أالسكا الى هاواي حوالي 102 يوم، 

لكن الباحثني اكتشفوا حوتا لم يستغرق 
انتقاله في البحر مسافة الـ 4465 كيلومترا 

)2775 ميال( سوى 39 يوما، وبذلك يكون 
معدل السرعة من خالل الرحلة 3 أميال 

في الساعة، وقد شوهد احلوت نفسه في 
املكسيك. وتهاجر احليتان احلدباء الى 

هاواي لتتوالد ألن صغارها ليس لديها ما 
يكفي من الدهن لتحمل مياه أالسكا الباردة 

جدا، ومن املعلوم ان هجرتها هي احدى 
أطول املسافات التي تقطعها الثدييات 

البحرية.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

كلمة السراعرف شخصيتك

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًا:
1ـ  راشد املاجد، 2ـ  كلـ  لمـ  ابله 
)معكوسة(، 3 ـ الصاحلية، 4 ـ 
محال ـ امم )معكوسة(، 5 ـ ال ـ 
احلداد، 6 ـ امحال ـ اي، 7 ـ هالل 
ـ سر، 8 ـ خل ـ حلول ـ ح ح، 9 ـ 
يالقي ـ جحيم، 10 ـ طالل مداح.

عموديًا:
1 ـ ركام ـ اخليط، 2 ـ اللحام ـ ل 
ل ل، 3 ـ صاحلـــة ـ اا، 4 ـ دالل ـ 
احلقل، 5 ـ امل ـ االليم، 6 ـ حمل 
ـ لو، 7 ـ احميهم )معكوســـة( ـ 
اجل )معكوسة(، 8 ـ الهادي ـ ح 
ح، 9 ـ جب ـ يحس )معكوسة(، 

10 ـ داليدا رحمه.

حل عينك .. عينك

1 ـ حطام ـ للحياكة
2 ـ القصاب ـ متشابهة

3 ـ عكس فاسدة ـ متشابهان
4 ـ غنج ـ االرض املزروعة

5 ـ رجاء ـ املوجع
6 ـ ولد الشاة ـ للتمني

7 ـ ادافع عنهم )معكوســـة( ـ 
غاية )معكوسة(

8 ـ احد احمليطات ـ متشابهان
9 ـ بئر ـ يشعر )معكوسة(

10 ـ مغنية لبنانية

احلل 
أسفل الصفحة

أمجد خالد:
هل ميكن للحيوان أن يحطم الرقم 

القياسي؟
حل أعرف الشخصية:

إيناس النجار
حل كلمة السر:
جناة الصغيرة

2 4 9 8 7 5 3 1 6
5 6 1 2 9 3 8 4 7
3 7 8 1 4 6 2 5 9
7 9 5 4 3 8 1 6 2
4 3 2 7 6 1 5 9 8
1 8 6 9 5 2 7 3 4
6 2 3 5 8 4 9 7 1
9 1 4 3 2 7 6 8 5
8 5 7 6 1 9 4 2 3

1 7 2 4 8 3 5 6 9
8 4 6 9 2 5 7 1 3
9 5 3 7 1 6 8 2 4
2 6 8 5 3 9 1 4 7
4 1 9 2 6 7 3 5 8
5 3 7 8 4 1 2 9 6
3 9 1 6 5 8 4 7 2
7 8 4 1 9 2 6 3 5
6 2 5 3 7 4 9 8 1

5 9 3 6 8 4 1 7 2
7 4 1 9 2 3 8 5 6
2 6 8 1 5 7 3 9 4
6 3 2 8 1 9 7 4 5
8 1 9 4 7 5 6 2 3
4 7 5 3 6 2 9 1 8
9 8 6 5 4 1 2 3 7
1 5 7 2 3 8 4 6 9
3 2 4 7 9 6 5 8 1

عادي متوسط متقدم

أمثال كويتية
»األجر على قدر المشقة«

في اجلزيرة العربية بلفظه..
في العراق:

»األجر على كد املشقة«
في مصر:

»األجر على أد املشقة«
و»األچره على أد العمل«

ويقال أيضا بصيغة:
»األجر موش قد املشقة«

مبعنى ان األجر ال يوازي مشقة 
العمل.

»ازرع تحصد«
ويضرب في حسن جزاء من أتقن 

عمله
في اجلزيرة العربية بلفظه..

ويقال أيضا:
»من جد وجد«

في اليمن:
»ازرع مليح تاكل منه«

في العراق:
»اتعب علشي تلكيه«

مبعنى اتعب على الشيء تلقاه. ويقال 
أيضا بلفظ الكويت..

و»إشكه تلكه« )أي اشقى تلقى(
»التزرعه حتصده«
»كما تزرع حتصد«

و»من چد وچد«
في مصر بلفظ الكويت..

»ازرع املعروف حتصد الشكر«
و»ازرع ينبت«

و»ازرع كل يوم تأكل كل يوم«
و»من رش دش«

و»ما حش إال من رش«
»إمال إيدك رش متالها قش«

الرش: يريدون به بذر االرض. والدش: 
حبيش احلب في الرحى، أي ان من 

بذر أرضه كان له حب يحشبه.
و»من يزرع شيء يضمه«

في ليبيا:
»اعط للبرمه تعطيك«

مبعنى اذا أعطيت للبرمة ووضعت 
فيها اجليد وخير البقول وأجود 

اللحوم وطيب التوابل أعطتك طعاما 
شهيا.

واملثل بصيغه املختلفة..
»ازرع حتصد« و»من جد وجد«

وبنفس املعنى شائع في البالد العربية 
وأورده امليداني بصيغة..

»كما تزرع حتصد«
و»اطلب تظفر«.

»األعمال بخواتيمها«
في اجلزيرة العربية.. والعراق.. بلفظه.

»اهلل يمهل وال يهمل«
في اجلزيرة العربية بلفظه..

»اهلل ميهل وال يغفل«،
و»ميهل وال يهمل«
في العراق بلفظه..

وفي مصر:
»ربنا ميهل وال يهمل«

واملثل مستوحى من قوله تعالى: )وال 
حتسبنّ اهلل غافال عما يعمل الظاملون 

إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
األبصار(.

ومعنى قوله تعالى: )فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة 

شرا يره(.

من كتاب األمثال الكويتية المقارنة
لـ أحمد البشر الرومي

كلمة السر: مطربة عربية شهيرة 
من 11 حرفا

الفرعتساان

دمكانضمللو

يررءارحمسع

نقبتكجاولد

غدريرملسمي

جهـورسةحيوا

فةيقنرلقدي

اةيفاصيييظ

هـلماعملاعن

صالحراىتمة

فرحيناغالا

رحلةنيزحلا
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مناصحة األبناء 
وحتصينهم من 

الداخل مع استمرار 
املراقبة واملتابعة.. 

ضرورة

اإلعالم يؤثر على 
األخالق والسلوك 
والدين والعادات 
والتقاليد والصحة

يستبدلون اسم 
األخوة اإلسالمية 
بالفتنة الطائفية 
وحجاب املرأة 
باخليمة والكفن

دوره خطير في 
إفساد اللغة العربية 
لغة القرآن وتدعيم 

العجمة وإشاعة 
اللحن

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

اجلمع بني الظهر والعصر

السفر يوم اجلمعة

قتل الرحمة

التسبيح باملسبحة

اعتاد جماعة في إحدى اإلدارات أن يصلوا في إدارتهم 
جماعة، فصلوا صالة جمعوا فيها بني الظهر والعصر، 

وكان املطر نازال، وبعد الصالة قال لهم شاب: إن 
اجلمع ال يجوز بني الظهر والعصر، ويجوز بني 

املغرب والعشاء فقط، وقال أيضا: ان اجلمع ال يقع إال 
في املسجد، فهل كالمه 
صحيح وهل يعيدون 

صالتهم؟
٭ يجوز اجلمع بني 

صالتي الظهر والعصر، 
وهذا ما ذهب اليه 

الشافعية ودليلهم في هذا 
قوي، وهو أن علة اجلمع 

هي املطر، وال يختلف 
ذلك في الليل أو النهار، 

لكنه في الليل أشد بسبب 
الظلمة. ويشترطون أن 

يكون اجلمع في املسجد.
وذهب املالكية واحلنابلة الى أن اجلمع يكون بني 

صالتي املغرب والعشاء فحسب، مستدلني مبا 
روي أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: إن من السنة 

اذا كان يوم مطر أن يجمع بني املغرب والعشاء. 
رواه البيهقي 3/168 ـ حديث ضعيف موقوف على 
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما. وأما اجلمع في 

غير املسجد، فصحيح سواء أكانوا جماعة أم فردا، 
وهذا عند احلنابلة، ألن اجلمع لعذر املطر يستوي 
بالنسبة للصالة في املسجد وغيره للمشقة، وهذا 

القول تسنده االدلة، ولكنهم يجيزون اجلمع في غير 
املسجد بني الظهر والعصر، ويجيزون اجلمع بني 

املغرب والعشاء فقط. أما املالكية فيشترطون اجلمع 
في املسجد، كما اشترطوا وجود املطر نازال في 

أول الصالتني وعند السالم من الصالة االولى وعند 
الدخول في الصالة الثانية، وذلك في صالة املغرب 
والعشاء. وعلى هذا فاجلمع بني الظهر والعصر في 

املصليات لم يقل بجوازه أحد.

هل يجوز السفر يوم اجلمعة، ام انه حرام كما يقول 
البعض؟

٭ ذهب جمهور الفقهاء الى جواز السفر يوم 
اجلمعة، لكنهم اشترطوا أن يكون السفر قبل دخول 

وقت صالة اجلمعة وهو وقت زوال الشمس إال اذا 
ترتب ع لى عدم سفره ضرر، أو خشي وقوع ضرر، 
واذا كان الشارع قد أجاز التخلف عن اجلمعة لعذر 
مثل املطر فإنه في حال السفر أولى، ويعتبر موعد 
الطائرات عذرا يباح له السفر يوم اجلمعة ألنك ال 

متلك تغييره، وفواته قد يسبب لك بعض املتاعب أو 
تفويت بعض املصالح.

نرجو االجابة على موضوع قتل الرحمة، وهو 
مساعدة املريض امليئوس من شفائه للتخلص من 

احلياة، وذلك بطريقة سلبية كمنع األدوية املهمة أو 
بطريقة إيجابية مثل منع جهاز التنفس االصطناعي، 

أو األكل واحملاليل.
٭ محرم القتل ولو كان بقصد الرحمة كما يقال، 

فالقتل إزهاق روح إنسان معصوم الدم وسواء أكان 
صحيحا أم مريضا فال يجوز قطعا منع الدواء أو 

الطعام أو احملاليل أو نحو ذلك بقصد موت املريض 
ومن فعل ذلك فقد ارتكب جرمية قتل، وال يجوز 

ألهل املريض الرضا بذلك، وكذلك مينع رفع أجهزة 
اإلنعاش، ولقد تقرر بإجماع آراء الفقهاء واالطباء في 
ندوة احلياة االنسانية بدايتها ونهايتها التي عقدتها 
املنظمة االسالمية للعلوم الطبية في الكويت في 24 

ربيع اآلخر 1405هـ - 15 يناير 1985 اآلتي: »إذا حتقق 
موت جذع املخ بتقرير جلنة طبية مختصة جاز حينئذ 

إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعية«.

ما حكم استعمال املسبحة بالنسبة للمرأة، هل هذا 
جائز، أم بدعة؟

٭استعمال املرأة املسبحة أو املسباح اذا كان بقصد 
التسبيح فهذا جائز، ألن التسبيح يجوز بأنامل 

اليد وباحلصى، واملسباح كاحلصى، بل هو أضبط 
للتسبيح وأيسر من احلصى. ولكن استعمال أنامل 

اليد للتسبيح أفضل من املسباح.
ودليل جواز استعمال املرأة للمسبحة ما ورد من عن 
سعد بن أبي وقاص ÿ أنه دخل مع رسول اهلل ژ 

على امرأة، وبني يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: 
أخبرك مبا هو أيسر عليك من هذه أو أفضل، فقال: 
»سبحان اهلل عدد ما خلق في السماء، وسبحان اهلل 

عدد ما خلق في األرض، وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك، 
وسبحان اهلل عدد ما هو خالق، واحلمد هلل مثل ذلك، 

واهلل أكبر مثل ذلك، وال إله إال اهلل مثل ذلك، وال حول 
وال قوة إال باهلل مثل ذلك« )أبو داود،169/2(. وهذا 
احلديث وإن كان في إسناده جاهلة، إال أن ما ورد 

في معناه يقويه، قال ابن حجر: الروايات بالتسبيح 
بالنوى واحلصى كثيرة عن الصحابة في بعض أمهات 

املؤمنني، بل رأي ذلك ژ وأقر عليه.
فجواز استخدام املسبحة للتسبيح ال يكاد يخالف فيه 

أحد، لكن من حيث االفضلية يكون التسبيح بأنامل 
اليد، ألن هذا الوارد عن النبي ژ، فعن عبداهلل بن 

عمر رضي اهلل عنهما قال: »رأيت رسول اهلل ژ يعقد 
بالتسبيح بيمينه« )أبوداود، 170/2، والترمذي، 521/5(، 

وإن كان احلديث يدل على اجلواز ألن النبي ژ بني 
األفضلية ولم مينع املرأة من استعمال احلصى، وقد 

قال بعض الفقهاء: إن استعمال األنامل أفضل من 
املسبحة، اال إذا خشي الغلط في التسبيحات فاملسبحة 
أولى. أما إذا كان استعمال املسبحة بغير التسبيح فهذا 

يحكمه العرف، والعرف يستسيغ استعمال الرجال 
للمسبحة للتسلية مثال، وال يستسيغه من املرأة لعدم 
جريان العرف به، فيترك من أجل ذلك ال حلرمته، ألن 

األصل في ذلك اجلواز.

د. عجيل النشمي

دورة شرعية في »نسائية التعريف«

فوائد االبتالء محاضرة 
ملرضى السرطان

يوم مفتوح في أكادميية 
سلطان الدولية

»إعانة املرضى« تقيم املخيم 
الربيعي ملوظفيها

انطالقاً من اهمية الدعوة في نشر االسالم، وتأكيداً 
ملفهوم ان كل مسلم يجب ان يأخذ على عاتقه حمل 
عبء الدعوة لدين اهلل، نظم قسم الفصول الدراسية 
بإدارة الشؤون النسائية في جلنة التعريف باالسالم 

بالروضة، دورة »املصطلحات الشرعية« الثالثة لتأهيل 
الداعيات الكويتيات والعربيات ممن يجدن اللغة 

االجنليزية لدعوة النساء غير العربيات الى االسالم 
حتت اشراف الداعية لطيفة السعيد.

أقامت مبرة الدعم االيجابي ملرضى السرطان ندوتها 
الدورية في مركز الكويت للجراحات التخصصية 

حيث استضافت االمام واخلطيب في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية الداعية سعود العجمي حاضر 

العجمي فيها عن االبتالء وفوائده ملا له من اجر 
وثواب وتكفير للخطايا.

نظمت اكادميية سلطان الدولية التعليمية الوقفية برنامجا 
مفتوحا اشتمل على عروض مشوقة حيث تعرف الطلبة 

على حيوانات بيئة الكويت الصحراوية ومت عرض 
مسرحية وانشطة مختلفة ومحاضرات عن البيئة واهمية 
احلفاظ عليها وقد مت تنظيم اليوم املفتوح حتت اشراف 
املعلمة سمية العيسوي ورعاية ناظر املدرسة د.حمدان.

في اطار جهود جمعية اعانة املرضى لصالح املوظفني 
العاملني في الصندوق بهدف زيادة التفاهم والتقارب 

ونشر املودة واحملبة بني العاملني وتوفير الدعم النفسي 
والترفيهي لهم والسرهم اقامت اجلمعية مخيما ربيعيا 

يشمل الكثير من البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية 
واملسابقات بهدف رفع معنوياتهم واشعارهم بأنهم جزء 

من منظومة متكاملة داخل اجلمعية.

مجموعة من الدارسات

املشاركون

ناظر املدرسة يتوسط املشاركني

جانب ترفيهي

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie1@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

أكد أن اإلعالم املثير يؤدي إلى تفكيك األسرةللتواصل

الطواري: تقوية الوازع الديني لدى البيت واألسرة 
ومخاطبة املسؤولني ومناصحتهم باحلسنى مسؤولية عظيمة

أن التلفاز له دور خطير في إفساد 
اللغة العربية لغة القرآن وتدعيم 
العجمة وإشاعة اللحن، باإلضافة 
الى تغيير أمناط احلياة باالفراط 
في السهر مع تقديس الفنانني بدال 

من العلماء.

المربي الحقيقي

معنى هذا أن وسيلة التربية 
أصبحت عن طريق اإلعالم؟

٭ نع����م أصبح اإلعالم هو املربي 
احلقيقي ألجي����ال اليوم وحتديد 
أمناط سلوكهم بعد أن كان املربي 
احلقيقي لألبناء هو األم واألب ثم 
املجتمع مبا فيه الشارع واملدرسة 
والدواوين، فقد جنح اإلعالم في 
التأثير على األسرة بجميع أفرادها 
وصرفها عن طاعة اهلل وحس����ن 
التربية الى الترفيه ومالعب الكرة 
ومش����اهدة االفالم واملسلس����الت 
والفيديو كليب والتش����به بغير 
املسلمني، وأخذ الضار دون النافع 
وصرف البنات الى االزياء والعري 
وقصص الغرام املدبلجة واخليال 

الالواقعي.

التمرد واالنحراف

وهل لإلعالم هذه القدرة 
على تفكيك األسرة؟

٭ اإلعالم املوجه عبر وس����ائله 
املثيرة واملشوقة واملدروسة يسعى 
الى تفكيك األس����رة، وإذكاء روح 
التمرد على الش����ريعة والعادات 
والتقاليد عبر ما يسمى بالبرامج 
احلوارية الت����ي ال تعرف اخلجل 
وال احلياء، وهي حقا بال حدود وال 
التحول اجلنسي  قيود كمناقشة 
لدى الش����باب أو االحتالم الليلي 
أو سلطة األب في املنزل واحلوار 
املفقود معه، أو البنات املغلوبات 
على أمرهن املمنوعات من أبسط 
أنواع احلرية وهي قيادتها للسيارة، 
بل يوجد تدمير منظم لألسرة، فثمة 
برامج يقصد بها إفس����اد األزواج 
الزوج  وأخرى يقصد به����ا مترد 
وثالثة يقصد بها البنات، ورابعة 
يقصد بها الشباب، وخامسة يقصد 

بها رابطة الزواج والعفة.

التلفزيون

جاء في تقرير اليونسكو 
أن اإلعالم يعلم الشباب كل 

ضار، فما تعليقكم؟
٭ هذا واضح، وعن تأثير اإلعالم 
جاء في التقرير ان إدخال وسائل 
إعالم جديدة وبخاصة التلفزيون 
في املجتمعات التقليدية أدى الى 
زعزعة عادات ترج����ع الى مئات 
السنني وممارسات حضارية كرسها 
الزمن، وقد تبني من خالل الدراسات 
التي أجريت على 500 فيلم طويل أن 
مواضيع احلب واجلرمية واجلنس 
تشكل 72% منها يعني تقريبا ثالثة 
أرباع االفالم كلها للحب واجلرمية 
واجلنس، وتبني من دراسة أخرى 
حول اجلرمي����ة والعنف في 100 
فيلم وج����ود 68% من اجلرائم أو 
محاوالت قتل وجدت في 13 فيلما 
فقط 73 مشهدا للجرمية، وكذلك قد 
جند عصابات جرمية من االحداث 
والصغار ألنهم تأثروا باالفالم التي 

يرونها.

الحل

وما الحل في نظركم؟

٭ معرفة املشكلة واعتبارها مشكلة 
والتش����اور للحل هو في حد ذاته 
جزء من احلل، ان نشعر بأن هذا 
اإلعالم يؤثر على االخالق والسلوك 
والدين والعادات والتقاليد والصحة 
والوقت واملال وينش����ر اجلرمية 
ويش����وه احلقيق����ة ويبعدك عن 
أمتك ويشوه صورة دينك وينشر 
الرذيلة، وأن����ا وأبناؤك وزوجتك 
ضحية هذا، كما أن املسؤولية تقع 
على احلاكم واحملكوم كل حسب 
موقعه وإمكاناته وهناك من أوجد 
البدائل ألبنائه كالقنوات واملجالت 
اإلسالمية بدال من هذا احلكم املفتوح 
مع جلسات مصارحة ومناصحة 
ألبنائه وحتصينهم من الداخل مع 
منع وإلغاء كل ضار واس����تمرار 

املراقبة واملتابعة.
الوازع  ومن احللول تقوي����ة 
الديني لدى البيت واألس����رة مع 
إقامة حلقة يومية في املنزل بعد 
صالة العش����اء تشمل قراءة آيات 
وأحاديث ثم تتبعها صالة الوتر مع 
متابعة حية لألبناء فإن ذلك كفيل 
بطرد الشياطني ودخول املالئكة، 
ومن احللول أيضا كشف خطط من 
يريد تدمير األخالق ونشر الرذيلة 
والتحذير منه، سواء كان مجلة أو 
قناة أو برنامجا مسموعا أو جهازا 
يوص����ل الرذيلة، وأيضا مخاطبة 
املسؤولني ومناصحتهم باحلسنى 
التغيير والتحصني ورفع  برجاء 
الشكوى الى القضاء ملن ال تردعه 
املوعظة عن نشره للرذيلة وتكرار 
نصيحة أهل السلطة، فمسؤوليتهم 
عظيمة أم����ام اهلل تعالى، قال ژ 
»اميا رجل ولي من أمر أمتي شيئا 
ثم بات حني بات غاشا لهم لم يرح 
رائحة اجلنة وان أحسنوا وأقاموا 
أمر اهلل فهم حتت ظل العرش على 

منابر من نور«.

الوالدين، وكلها وس����ائل جديدة 
لفعل احلرام.

غرس الفاحشة في النفوس

ه����ؤالء الفنان����ون والفنانات 
يعملون على غ����رس احلرام في 
النفوس وجعل الناس يحبون فعله 
وقد نسوا قول اهلل تبارك وتعالى 
في سورة النور )إن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة 
واهلل يعلم وأنت����م ال تعلمون(، 
فعلى س����بيل املثال جتد املخرج 
يركز بعدس����ة الكاميرا على ساق 

املمثلة في مشهد بوليسي.

المعصية

وهل لإلفراط في مشاهدة 
التلفزيون آثار سلبية 
عضوية على املشاهد؟

٭ من ألف املعصية واعتاد رؤية 
احملرم وتكررت رؤية احملرم وسماع 
الكالم الفاحش، يولد عنده تعود 
الرؤية واالستماع الى ما هو محرم، 
ومن تكلم أو نصح ينهر وال يجد 
آذانا صاغية )فما كان جواب قومه 
إال أن قال����وا أخرجوا آل لوط من 
قريتك����م إنهم ان����اس يتطهرون( 
ونحن جند مشاهدي التلفاز على 
سبيل املثال قد ألفوا رؤية املمثلة 
وهي شبه عارية تفتح الباب لرجل 
أجنبي أو يقبلها أجنبي، البد هنا 
أن نذكر بحديث رس����ول اهلل ژ 
النظر  »العينان تزن����ي وزناهما 
والي����دان تزن����ي وزناهما اللمس 
الس����مع  واألذنان تزني وزناهما 
والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه« 

رواه البخاري.

القدوة

ومما يؤس����ف له أننا نشاهد 
مقابالت تلفزيونية كثيرة يفرد لها 
الوقت الكبير والساعات الطوال مع 
فنان يجاهر مبعاصيه، ليسأل عن 
أكله وشربه، وليعلمنا كيف نسير 
حياتنا، فهل نسي املسلمون قدوتهم 
االولى التي أخبرهم اهلل تعالى عنها 
في سورة األحزاب )لقد كان لكم في 
رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان 
يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل 
كثيرا( ومن بعده صحابته الكرام، 
وعندما يزور عالم البالد ال يسأل 
عنه أحد، بينما يسألون عن أدق 
التفاصيل ف����ي حياة من يبرزهم 
اإلعالم والذي ينشر القدوة السيئة 

بني الناس.

إلباس الحق بالباطل

ما مدى خطورة اإلعالم 
على املجتمع؟

٭ يؤدي الى إلباس احلق بالباطل 
كالراقصة التي س����ئلت عن حكم 
الشرع في الرقص، فكان جوابها 
الرقص عم����ل والعمل عبادة إذن 
فالرق����ص عب����ادة والعياذ باهلل، 
ويتح����دث أحد هؤالء النجوم عن 
نفسه بأنه رجل ملتزم بأوامر اهلل، 
أما ما قدمه من أفعال محرمة في 
مسلس����له هذا وفيلمه ذلك، فهو 
بحجة الف����ن )أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفع����ل ذلك منكم إال خزي في 
احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى أشد العذاب وما اهلل بغافل عما 

تعملون(.
ونرى احلل����ول اجلاهلية عند 
ع����رض املش����كالت احلياتية، مع 
املفكرين والوعاظ املؤثرين  منع 
في حي����اة الن����اس، كاللجوء الى 
االنتحار واملخدرات وشرب اخلمر، 
وإبعاد العقل عن احللول اإلسالمية 
كاللجوء الى محكمة العدل الدولية، 
األمم املتحدة، مجلس األمن وعدم 
التطرق للش����ريعة اإلسالمية في 

حل مشكالت الناس.

حب المغامرة

ما مدى تأثير اإلعالم على 
األطفال؟

٭ لإلعالم احلديث آثار مدمرة على 
األطفال أهمها أنه يحرم الطفل من 
التجربة احلياتي����ة الفعلية التي 
إذا  تتطور م����ن خالله����ا قدراته 
أشغل مبتابعة التلفاز، كما يحرم 
الطفل من ممارس����ة اللعب الذي 
يعتبر ضروريا للنمو اجلس����مي 
والنفسي، فضال عن حرمانه من 
املطالعة واحلوار مع والديه، أيضا 
يعطل التلفاز خي����ال الطفل ألنه 
يستس����لم للمناظر واالفكار التي 
تقدم له دون أن يشارك فيها، فيغيب 
حسه النقدي وقدرته على التفكير، 
الطفل وقدرته  ويستفرغ طاقات 
الهائلة على احلفظ في حفظ أغاني 

االعالنات وترديد شعاراتها.
كم����ا أنه يش����بع ف����ي النشء 
املغامرة، وينمي املش����اغبة  حب 
والعدوانية وي����زرع في النفوس 
التمرد على الكب����ار والتحرر من 
القيود االخالقي����ة، ويقوم أيضا 
التلفاز بإث����ارة الغرائز البهيمية 
لدى الطفل مبكرا وإيقاد الدوافع 
اجلنسية قبل النضوج الطبيعي، 
مما ينتج اضطرابات عقلية ونفسية 
وجسدية وأيضا يحب النشء في 
التدخني واخلمر واإلدمان ويلقنهم 
فنون الغزل والعشق. وال ننسى 

أكد د.طارق الطواري ان االعالم 
طريق لتدمير االسرة، وكل املصائب 
مبدأها من النظر، ومعظم النار من 
مستصغر الشرر، ملا تقدمه احملطات 
كسلعة لكل راغب وتغاضي الرقابة 
عن احملطات اخلالعية مما يشجع 
الن����اس على النظر ال����ى احلرام 
وت����رك امر اهلل، وح����ول االعالم 
واثره في تدمير االس����رة كان لنا 

هذا احلوار:

ما مدى تأثير االعالم على 
السلوك التربوي لالبناء؟

٭ يخطىء من يظن ان االعالم اليوم 
بريء من تدمير االخالق وتضييع 
الدين وليس ثمة تفس����ير لتزايد 
احملطات اخلالعية الفضائية بشكل 
مطرد والتس����ويق للريسيفرات 
التي تفك الش����فرات، بل وعرض 
هذه احملطات كسلعة وسبيل لكل 
راغب وتغاض����ي الرقابة عن ذلك 
اال مش����اركة في الهدم والتدمير، 
فهذا االعالم له تأثير على االخالق 
حيث يش����جع الناس على النظر 
على احلرام وترك امر اهلل تعالى 
بغض البصر، حيث اعتاد الناس 
على مش����اهدة العري في االفالم 
واملسلسالت وحتى نشرات االخبار 
حيث تخ����رج املذيعة بأبهى زينة 
وكأنها راقصة والرجال ينظرون 
اليها متجاهل����ني قول اهلل تبارك 
وتعالى: )ق����ل للمؤمنني يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى له����م إن اهلل خبير مبا 
ويصنعون(، وعن جرير ÿ قال: 
»سألت رس����ول اهلل ژ عن نظر 
الفجأة قال: اصرف بصرك« رواه 

مسلم.

المرض المرعب

وكيف ترى مساوئ االعالم 
على املدى البعيد؟

٭ كل املصائب مبدأها من النظر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر، 
فقد بدأ مرض نقص املناعة املكتسبة 
بخمسة عشر مريضا ثم انفجر الرقم 
ليصل الى ما يزيد على 42 مليون 
مصاب يتوزعون في ش����تى بقاع 
االرض، ومنذ ظهوره حتى اليوم 
قتل املرض املرعب 20 مليون انسان 
منهم حوال����ي 3 ماليني هذا العام 
ومازال مس����تمرا، النه باختصار 
مرض يفتك باملاليني فيما البشرية 
تواجه باستهتار وتناقض فوسائل 
االعالم التي حتذر من املرض وتتبنى 
احلمالت  االعالنية هي نفسها، اال 
من رحم ربي، التي تقوم بتجهيز 
املواد االولية الالزمة النتشاره عبر 
آالف املواد احملرضة على الرذائل، 
وهي التي تقوم بتغليف هذه املواد 
بأغلفة فاقعة األلوان كالس����ياحة 
والفنون ومسابقات اجلمال واطالق 
احلريات املبيحة للشذوذ وتعاطي 
املخدرات وقبل ذلك وبعده يبرز 
التام لتقاليد احلش����مة  التجاهل 
والعفاف واعتبارها من مخلفات 

العصور املاضية.

تزيين الحرام

وما طرق وسائل االعالم 
كما ترون في تزيني احلرام؟

الط����رق متع����ددة فتجمي����ل  ٭ 
احلرام وتزيين����ه يأتي من خالل 
الكف����ر واالف����كار االحلادية التي 
بات����ت فنا وابداعا، فعلى س����بيل 
املثال يس����تبدلون اس����م اخلمر 
باملشروبات الروحية، والربا بالعائد 
االستثماري، والعري باملوضة والفن 
حتى اصبح للعري اربعة مواسم 
في الس����نة، واصبحت قلة االدب 
واالنحالل تسمى حرية شخصية، 
ونش����وز املرأة عن طاعة زوجها 
ايضا يسمونها حرية شخصية، 
اما اذا حتللت امل����رأة وغنت امام 
االجانب فيدعونها س����يدة الغناء 

العربي والفنانة املبدعة.

تقبيح الحالل

وكيف يقبحون احلالل؟
٭ مثال يستبدلون اسم االخوة 
االسالمية بالفتنة الطائفية والشهادة 
في سبيل اهلل باخلسائر في األرواح 
الش����هيد باالنتحاري  والفدائ����ي 

وحجاب املرأة باخليمة والكفن.

الوقوع في الحرام

وهل تأثير مشاهدة ما تبثه 
وسائل اإلعالم يؤدي الى 

تيسير احلرام؟
٭ نع����م فتكرار رؤية اإلنس����ان 
لألفعال احملرمة وكأنها أمر عادي 
مرافق لنوع من الكوميديا يدفعه 
الى التفكير فيها ومن ثم في فعلها 
كالزنا والسرقة والتدخني وعالقات 
العشق والغرام، فعلى سبيل املثال، 
ترى في األفالم مشهد املمثل وهو 
يفتح شباك غرفته فيرى جارته 
باملصادفة أمامه، فتنشأ بينهما قصة 
حب أو معصية، ومثال آخر، ترى 
مش����هدا يتكرر كثيرا فيه املدرس 
اخلصوصي مع تلميذته في خلوة 
أو دخول أخت الطالب وهي سافرة 
متبرجة وكأنه أمر عادي، كل هذا 
طريق لتيس����ير احلرام وتيسير 
الوقوع فيه، كما أن هناك عرضا 
ألساليب متعددة للسرقة وأخرى 
إلقامة العالقات الغرامية وعقوق 

د.طارق الطواري
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أنعم الفكر

حنة بنت فاقوذ

زينب بنت جحش.. عمة النبي ژ

هي أم مرمي بنت عمران وأخت الياصابات أم نبي اهلل 
يحيى وقد كانت عاقرا فرأت ذات يوم طائرا يطعم 

صغيره فاشتاقت إلى الولد فدعت ربها أن يهبها ذرية 
صاحلة فاستجاب اهلل لها فلما شعرت بحملها نذرت 
هلل أن يكون ما في بطنها محررا أي خالصا خلدمة 

بيت املقدس، ثم كانت املفاجأة انها ولدت أنثى )إذ قالت 
امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت 
رب إني وضعتها أنثى واهلل أعلم مبا وضعت وليس 

الذكر كاألنثى وإني سميتها مرمي وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم(. والذكر ليس كاألنثى في 

اجللد واخلدمة وخصوصا ان األنثى تصاب باحليض 
مما مينعها من دخول املسجد ولكنها لم تتوقف 

كثيرا عند نوع املولود لفرحتها بوليدتها التي سمتها 
مرمي أي خادمة الرب، وقد كانت هذه املعجزة متهيدا 
لوالدة عيسى بغير أب واملعجزة في والدة مرمي انها 
جاءت من رجل تخطى التسعني عاما ومن امرأة عاقر 
تخطت الثمانني عاما فإذا سأل سائل: هل من املعقول 

أن تلد امرأة بغير رجل؟ نقول له: وملاذا صدقت ان 
عجوزا عاقرا ولدت بعد سن الثمانني وزوجها أكثر من 
التسعني. وقد جاءت والدتها على عكس ما اعتاد عليه 

اليهود من املادية التي تؤمن باحملسوسات وال تؤمن 
باملعجزات ليعلموا ان وراء األسباب مسببا قادرا عظيما 

وان هذه املولودة املعجزة ستلد هي بنفسها مولودا 
أكبر إعجازا من والدتها هي وان كل صانع حتكمه 

الصنعة إال اهلل سبحانه وتعالى، فهو يحكم الصنعة 
وال حتكمه الصنعة فجاءت مرمي معجزة ولم ميسها 

الشيطان ال هي وال ابنها استجابة لدعوة أمها حنة بنت 
فاقوذ ثم سرعان ما مات أبوها عمران فكفلها زكريا 
زوج خالتها الياصابات والتي كانت لها قصة مشابهة 

لقصة حنة أختها.

وهي ثاني زوجة للنبي ژ تذكر في القرآن تلميحا 
بعد السيدة عائشة، الصديقة بنت الصديق، وكانت 

تتباهى على نساء النبي ژ وتقول لهن: »أننت 
زوجكن آباؤكن واخوانكن، أما أنا فقد زوجني ربي 
من فوق سبع سماوات« وهي تعني ان اهلل زوجها 

لرسوله بعد طالقها من زيد بن حارثة، وذلك في قول 
اهلل تعالى: )فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي 

ال يكون على املؤمنني حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرا وكان أمر اهلل مفعوال( فترد عليها 
السيدة عائشة وتقول لها: »وأنا برئني اهلل من فوق 

سبع سماوات« وهي الزوجة الوحيدة لرسول اهلل 
ژ التي دخل عليها بغير عقد وال شهود وال مهر، 

ألن اهلل زوجها له مباشرة باآلية السابق ذكرها، ولها 
قصة طويلة مع طليقها زيد، حيث انها كانت امرأة 

حرة شريفة مهاجرة من بني أسد، فلما أمر الرسول 
زيدا أن يتزوجها أبت وقالت: »أنا خير منه حسبا« 

فأنزل اهلل قوله تعالى: )وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا 
قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون لهم اخليرة من 

أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال مبينا( 
فانصاعت ألمر اهلل وأمر رسوله ژ وتزوجت زيدا 

ألن اآلية معناها انه ال يجوز ألي مؤمن وال مؤمنة إذا 
أمر اهلل بأمر أن يختار لنفسه أمرا غير أمر اهلل، ومن 
يعص أمر اهلل وأمر رسوله »فقد ضل ضالال بعيدا« 
أي ضالال بينا واضحا، وقد عاشت مع زوجها قرابة 

سنة، ولكنهما لم يتوافقا نظرا للفارق االجتماعي 
بينهما، فهو عبد وهي حرة شريفة من بني أسد، 

وبنت عمة النبي ژ فحدث تنافر بينهما، وشعر زيد 
انها تتعالى عليه، فكان كثيرا ما يشكوها للرسول 

ژ ويستأذنه ان يطلقها ألنه هو الذي أمره بزواجها 
وكان الرسول يعلم ان اهلل سيزوجها له من بعده 

لينهي التبني الذي كان سائدا قبل اإلسالم، ولكن كان 
يقول له: »اتق اهلل وأمسك عليك زوجك« خلوفه من 
انتقاد بعض الناس له لزواجه من زوجة ابني الدعي، 

اي ابنه املتبنى، فلما عاتبه اهلل قائال: )وتخشى الناس 
واهلل أحق أن تخشاه( أذن لزيد في طالقها، وقد 

مدحتها ضرتها أم املؤمنني عائشة ملوقفها في حادثة 
اإلفك، فقالت: »ولم تكن تساميني امرأة من نساء 

النبي إال زينب ولكن اهلل عصمها فلم تقع فيما وقع 
فيه الناس«.

فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول اهلل

فارس راهلل ان���ي ألبصر املدائن 
وأبصر قصرها األبيض من مكاني 
هذا ثم قال بسم اهلل وضرب ضربة 
فقلع بقية احلجر فقال اهلل أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن واهلل اني 
ألصبر أبواب صنعاء من مكاني 

هذا.
وبهذا اإلمي���ان وبالثقة باهلل 
ونصره وروح���ه املتفائلة، وما 
منحه اهلل من نور يرى به ما ال 
يراه غيره، ارتفعت الروح املعنوية 
بني املسلمني واطمأنت نفوسهم 
وجاهدوا في سبيل اهلل حق جهاده، 
فكان النصر حليفهم في النهاية، 

وفتحوا العالم اإلسالمي.
وكان محمد يحس���ن معاملة 
األس���رى ويعطف عليهم ويرأف 
بهم، وان كانوا من أعداء اإلسالم، 
فقد كان عدي ب���ن حامت الطائي 
الرس���ول كل  النصران���ي يكره 
الكره، وهرب الى الش���ام ليكون 
مع النصارى حتى ال يسلم، وحدث 
ان علي بن أبي طالب ÿ أس���ر 

كان يض���ع اخلط���ة لتنفيذ 
فكرة ما يؤمن بها، فقد حدث في 
الكفار  غزوة األحزاب ان اجتمع 
واملشركون واليهود من كل حدب 
وص���وب من اجلزي���رة العربية 
للقض���اء على محمد واإلس���الم 
واملسلمني في املدينة، وكان األنصار 
واملهاجرون من املسلمني يحفرون 
خندقا يحميهم ومينع األعداء من 

الوصول اليهم.
قال البراء بن عازب ÿ: أمرنا 
رس���ول اهلل ژ بحفر اخلندق، 
فعرضت لنا صخرة في مكان من 
اخلندق، ال تأخ���ذ فيها املعاول، 
فشكونا الى رسول اهلل فجاء ثم 
هبط ال���ى الصخرة فأخذ املعول 
وقال: بس���م اهلل فضرب ضربة 
فكسر ثلث احلجر، وقال: اهلل أكبر، 
أعطيت مفاتيح الشام، واهلل اني 
ألبصر قصورها احلمر من مكاني 
هذا، ثم قال: بس���م اهلل وضرب 
ضربة أخرى، فكسر ثلث احلجر 
أكبر، أعطيت مفاتيح  فقال: اهلل 

قريش كانت تأكل القديد، والقديد 
هو اللحم املقدد.

كما انه يوجز في 4 أحاديث � 
املقصود من الشريعة اإلسالمية 

وهي: 
»إمنا األعمال بالنيات، وإمنا 

لكل امرئ ما نوى«.
وحديث »احلالل بني واحلرام 
بني، وبينهما أمور مشتبهات ومن 
يحم حول احلمى يوشك أن يقع 

فيه«.
وحديث »من حسن إسالم املرء 

تركه ما ال يعنيه«.
وقوله: »دع ما يريبك الى ما 

ال يريبك«

شجاعته وثباته ژ

كان عظيما في شجاعته وثباته 
في جهاده في سبيل اهلل، فقد ثبت 
في جميع أمكنت���ه ثبات اجلبال 
الراسيات، قال اإلمام علي: كنا إذا 
حمي الوطيس اتقينا برسول اهلل 

ژ فيكون أقربنا الى العدو.

أخت عدي مع األس���رى، ومر بها 
النبي ژ فقامت اليه وقالت: »يا 
رسول اهلل هلك الوالد وغاب الرافد 
)أي املعطي واملعني وهو أخوها(، 
فامنن علي مّن اهلل عليك )أي انعم 
علي واعتقني وخلصني من األسر( 
وأعرض عنها النبي حني علم ان 
رافدها هو ع���دي بن حامت الذي 

هرب من اهلل ورسوله.
لكنه���ا أعادت قوله���ا فتذكر 
املصطفى ما كان ألبيها حامت الطائي 
في اجلاهلي���ة من اجلود والكرم 
فأمر بتسريحها وإطالق سراحها 
وكساها كسوة حسنة، وأعطاها 
نفقتها وأرس���لها مكرمة مع أول 
ركب مسافر الى الشام، فلما قابلت 
أخاها هناك ذكرت له ما فعله محمد 
معها، وما أكرمها به، وكيف أحسن 
معاملتها، فرجع عدي بن حامت الى 
الرسول ژ متأثرا بنبله وجميل 
عطفه وحسن رعايته ألخته وهي 
أسيرة، وأسلم في احلال وانضم 

الى صفوف املسلمني.

كان رس���ول اهلل محم���د ژ 
مثاليا وهو طفل، وهو غالم، وهو 
ش���اب، عنيت به أمه كل العناية 
حتى توفيت في طفولته، ورباه 
جده خير تربي���ة بعد وفاة أمه، 
وحافظ عليه عمه أبوطالب تنفيذا 
لوصية أبيه عبداملطلب، وصانه 
اهلل برعايته، وعصمه من كل خطأ 
ليعده ألداء الرس���الة، حتى بلغ 
الرجال، فكان أفضل قومه  مبلغ 

مروءة وأنبلهم خلقا.

مثال للكمال

كان الرس���ول ژ مثال كامال 
للعظمة اخللقية، وال عجب فقد 
أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخصه 
بالكمال الذي خ���ص به انبياءه 
ورسله، قال جل شأنه: )ولقد آتينا 
ابراهيم رش���ده من قبل وكنا به 
عاملني( وقال ايضا: )وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 
فعل اخليرات(، وقال ايضا: )أولئك 
الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده(.

وقد أشار الرسول ژ الى هذا، 
حيث قال: ملا نشأت بغضت الّي 
األوثان، وبغض الي الشعر، ولم 
أهم بش���يء مما كانت اجلاهلية 
تفعل���ه إال مرتني، فعصمني اهلل 

منهما، ثم لم أعد.
نشأ الرسول ژ بني أصدقاء 
اجلاهلية، وفي بيئة يعبد أهلها 
األصنام واألوثان واألوهام، ولكنه 
لم يتأثر مبا رأى وما سمع في تلك 
البيئة الوثنية التي حتيط به من 
الطفولة الى الكهولة، ولم يحاكهم 
فيما شاهده، وما سمعه منهم، ألن 
اهلل قد أحاطه بعنايته، وحرسه 
برعايته، فنشأ وتربى وشب على 
مكارم األخالق، واختصه اهلل من 
بني قومه بالعق���ل الراجح الذي 
عصمه مما وقعوا فيه، فكان كامال 

وهم ناقصون.
نش���أ مثاليا في خلقه، حتى 
بلغ ذروة الكمال، فاصطفاه اهلل 
ليكون رس���وال قيما بينه وبني 
خلقه، وليكون قدوة للناس كافة 

في أقواله وأفعاله.
وقد عرف محمد باحللم عند 
املق���درة، والصبر عل���ى احتمال 
امل���كاره، وما خير بني أمرين قط 
إال اختار أيسرهما، ما لم يكن اثما، 
فإن كان اثما كان أبعد الناس منه، 
وما انتقم لنفس���ه إال ان تنتهك 

حرمة اهلل.
لم يكن رس���ول اهلل ملكا من 
املالئكة ولكن كان إنسانا مثاليا، 

بلغ في املكارم أعلى ذراها.
وعقب فتح مكة جاء رجل وهو 
يرتعد خوف���ا ليبايع النبي ژ، 
فقال له الرسول: هون عليك فإني 
لست مبلك امنا انا ابن امرأة من 

آداب وأحكام الفتح على اإلمام في الصالة
يصل الى اإلمام فإ ه يحرم عليه 
الفتح والرد، وقد تبطل صالته 

بذلك.
٭ ال يج���وز أن يتول���ى ال���رد 
والتصحيح، والفتح على اإلمام 
أكثر من واحد ف���ي وقت واحد 
ألن ه���ذا ي���ؤدي ال���ى اختالط 
االصوات والتشويش على اإلمام 

واملصلني.
ويجب أن يترك االقل حفظا، 
وعلما ملن هو أحفظ منه وأعلم.

٭ ال يجوز للمرأة إذا صلت خلف 
الرجال أن تفت����ح على اإلمام، 
وال أن تصحح له، وهذا مما ال 
خالف فيه، وذل����ك أنها منعت 
من التسبيح تنبيها لالمام لئال 
يخرج صوتها في الصالة فمن 
ب����اب أولى الفت����ح عليه واهلل 

تعالى أعلم.
٭ ال يجوز للمأموم أن يحمل معه 
مصحفا ملتابعة اإلمام والتصحيح 
له، وذلك أنه في صالة، وليس 
في تعليم وتعلم، ثم ان احلركة 
بحم���ل املصح���ف، وفتحه عند 
القراءة وإغالقه بعد ذلك تنافي 

عمل الصالة.. واهلل أعلم.
وأما ما رواه ابن ابي شيبة 
في مصنفه قال حدثنا يحيى بن 
آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان 
قال حدثن����ي ثابت البناني قال 
كان أنس يصلي وغالمه ميسك 
املصحف خلفه، فإذا تعايا في 

آية فتح عليه.
فإنه لي����س في هذا االثر أن 

غالم أنس كان يصلي معه.
وكان أنس بن مالك ÿ قد 
كبر س����نه، وعمي، ولعله كان 
يصلي وحده في منزله، فكان 
يفع����ل ذلك حتى يتابع القراءة 
وهو في الصالة، وهذا يخالف 
ما يفعله كثير من الناس اليوم، 
حيث ينشرون مصاحفهم وهم 
وقوف في الصالة خلف إمامهم، 
وهذا أش����به بفعل أهل الكتاب 
منه بصالة أهل االسالم. واهلل 

تعالى أعلم.
٭ يجب أن تكون نية من يفتح 
على اإلمام أو يصوب خطأه أن 
يفعل هذا إخالصا هلل، وتعبدا 
هلل، وأم����ا اذا كان يفعله رياء 
وسمعة ليرى الناس أنه حافظ، 
فإنه بهذا يحبط أجره، وقد تبطل 

صالته تبعها لذلك.

قراءته ويتسبب في التشويش 
والتعويق.

ال����رد والتصحيح  ٭ ال يجوز 
لإلمام إذا كان اإلمام مجيدا وعلى 
علم بالقراءات، فقد يقرأ بقراءة 
غير ما يحفظه املأموم كأن يقرأ 
اإلمام بقراءة ورش، واملأموم ال 
يعلم إال قراءة حفص مثال، وكذلك 
ق����د يجمع اإلمام بني قراءتني أو 
أكثر في صالته فإن هذا جائز ما 

دام ان القراءة متواترة.
ومعنى هذا انه ال يجوز ملن 
يصحح لإلمام أن يرد إال إذا علم 
يقينا أن احلرف الذي أخطأ فيه 
اإلمام ليس حرف����ا متواترا، أو 
علم ان اإلمام ال يعرف إال قراءة 
واحدة من الق����راءات املتواترة، 
وبذلك يكون جتاوزه عنها خطئا، 
والدليل على ذلك ما رواه اإلمام 
البخاري بإس����ناده الى عمر بن 
اخلطاب ÿ قال: سمعت هشام 
بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
أقرؤها،  الفرقان على غير م����ا 
وكان رس����ول اهلل ژ اقرأنيها 
وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته 
حتى انصرف، ثم لببته بردائه 
فجئت به رسول اهلل ژ فقلت: 
اني سمعت هذا يقرأ على غير ما 
اقرأتنيها، فقال لي: ارسله، ثم قال 
له: اقرأ فقرأ. فقال: هكذا أنزلت، 
ان القرآن انزل على سبعة أحرف، 

فاقرأوا منه ما تيسر«.
وفي هذا احلديث من الفقه ان 
الرسول ژ أقر عمر على سكوته 
وقد سمع قراءة مخالفة ملا تعلمه، 
ولم يرد عل����ى حكيم بن حزام 
حتى انتهى من صالته، وان كل 
حرف من القرآن كان ثابتا الى 
رسول اهلل ژ قرئ به، ال يجوز 

إنكاره على من قرأ به.
 ÿ ومعل���وم أن عثم���ان
الناس عل���ى حرف واحد  جمع 
حتى ال يختلفوا في القرآن وقد 
أجمع املسلمون على ذلك، وبقي 
االختالف في القراءة فيما يحتمله 
العثماني، ونقل  رسم املصحف 

عن النبي ژ تواترا.
٭ الذي له احل���ق في الرد على 
اإلمام هو الذي يصلي بجواره أو 
الذي يليه من خلف ظهره، وأما 
من كان في مكان بعيد عن اإلمام 
فإنه ال يجوز له الفتح على اإلمام، 
وأما اذا أيقن املأموم أن صوته ال 

ي����رى أن اإلمام أخط����أ فيها أن 
يبادر بتصحيحه����ا إال اذا كان 
عل����ى ثقة من حفظه، ومخالفة 
القرآن  ف����إن  اإلم����ام للصواب 
معظمه متشابه في اللفظ، وقد 
يأتي التش����ابه في آية بكاملها 
كقوله تعالى )تلك أمة قد خلت 
لها ما كس����بت ولكم ما كسبتم 
وال تسألون عما كانوا يعملون( 
كقولة تعالى )فبأي آالء ربكما 
تكذبان( وقد يكون باختالف في 
بعض احلروف كقوله تعالى )وال 
يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها 
عدل( وقوله تعالى )وال يقبل 
منها عدل وال تنفعها شفاعة(، 
وقد يكون في التقدمي والتأخير 
كقول����ه تعالى )وجاء رجل من 
أقصى املدينة يسعى( وكقوله 
تعالى )وجاء من أقصى املدينة 
رجل يس����عى(، و.. وكثيرا ما 
ينبري للرد والتصحيح من ال 
يكون على علم دقيق باحلرف 
القارئ  الصحيح، فيفسد على 

ليدعو، أو آية عذاب ليدعو فإنه 
ال يبادر، حلدي����ث حذيفة قال: 
»صليت مع النبي ژ ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 
املائة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها 
في ركعة، فمضى، فقلت: يركع 
بها، ثم افتتح النس����اء فقرأها. 
ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ 
مترسال. اذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا 
مر بتعوذ تعوذ )رواه مسلم( 
)ومعنى مترس����ال أي متمهال( 
وكذلك اذا سكت اللتقاط نفسه، 
أو الستحضار ذهنه، فإن املأموم 
ال يبادر بالفتح، ولذلك قال علماء 
احلنفي����ة: »ينبعي للمأموم أال 
يعجل على اإلمام بالفتح، ويكره 

له املبادرة بالفتح«.
وكذلك قد يكون سكوت اإلمام 
من أجل نخامة، أو جفاف حلق، 
أو انقطاع نفس، فالواجب إمهاله، 

وعدم مبادرته.
٭ وال يجوز مل����ن يصحح آية 

مجموعة من االحكام واآلداب 
ملن يريد ان يفتح على امامه في 
الصالة جمعها ورتبها الداعية 
الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق 
لرؤيته احلاجة اليها خاصة ان 
كثيرا من االئمة واملأمومني قد 
يعرض صالته للبطالن مبخالفة 
هذه االحكام واخلروج عن هذه 
اآلداب يقول عنها: هذه مجموعة 
من االح����كام واآلداب ملن يريد 
ان يفتح على امامه في الصالة 
جمعتها ورتبتها ملا رأيت احلاة 
اليها، خاصة أن كثيرا من األئمة 
واملأموين ق����د يعرض صالته 
للبطالن مبخالفة هذه األحكام 
واخلروج عن هذه اآلداب يقدمها 
لنا الداعية الشيخ عبدالرحمن 

عبداخلالق، فيقول:
٭ الصحيح من أقوال أهل العلم 
أنه يجوز الفتح على اإلمام إذا 
نسي آية، ملا رواه اإلمام أحمد 
رحمه اهلل وأبو داود رحمه اهلل 
أن النبي ژ صلى فترك آية، فقال 
له رجل: يا رسول اهلل آية كذا 

وكذا؟ قال: فهال ذكرتنيها؟
٭وملا رواه أبو داود أيضا عن 
ابن عمر رض����ي اهلل عنهما أن 
النبي ژ صلى صالة فقرأ فيها 
فتلبس عليه فلما انصرف قال 
ألبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، 

قال: فما منعك؟
٭ وقد روى البيهقي عن أنس 
ÿ قوله: »كنا نفتح على األئمة 
على عهد رسول اهلل ژ« وروى 
البهيقي عن علي بن أبي طالب 
ÿ: »اذا اس����تطعمك اإلم����ام 
الفتح عليه،  فأطعمه« يعن����ي 
وج����اء عن عدد م����ن الصحابة 
والتابعني استحباب الفتح على 

اإلمام.
٭ويجب أن تكون نية من يفتح 
على اإلمام تذكيره اذا نسي، أو 
تصحيح ما أخطأ فيه، وأما ان 
نوى القراءة، فإن صالته تبطل 
لقوله ژ: »لعلكم تقرأون خلف 
إمامكم؟ قلنا: نعم هذا يا رسول 
اهلل، قال: »ال تفعلوا اال ان يقرأ 
أحدكم بفاحت����ة الكتاب فإنه ال 

صالة ملن لم يقرأ بها«.
٭ وال يجوز املب����ادرة بالفتح 
على اإلمام اذا سكت اال اذا علم 
أن س����كوته من أجل نس����يان، 
وأما اذا س����كت عند آية رحمة 

الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق

البخور:

منذ نحو 6 سنني تقريبا او 7 طلبنا للعمل ما بعد الدوام 
الرسمي، وكان معنا رجال وشباب من خارج وزارتنا، 

متطوعني للعمل معنا في املجال نفسه فأحببت ان اعمل 
متييزا لشخصيتي بتعامل بسيط وسلس لأللفة واحملبة 

بيننا والتعارف املستمر 
بالتواصل الدائم فأصبحت 

كل يوم وفي التوقيت نفسه 
أجلب معي بخورا وابخر 

واحدا تلو اآلخر منهم 
وامسي عليه حتى تعرفت 

عليهم وتآلفنا وحتاببنا 
في اهلل وصاروا كل يوم 

ينتظرون البخور والطيب 
وبعدها نعمل بجد واجتهاد.

الشاي:

ثم أتت على بالي فكرة 
مشابهة للقسم الذي اعمل فيه فأحببت ان اعمل لهم نوعا 
من الترابط والتواصل واحملبة واحلوارات الهادفة وااللفة 

الدائمة فقمت بشراء حاجات الشاي من »دوة توضع حتتها 
شعلة لتسخني الشاي على الفحم« واواني شرب الشاي، 
وبني فترة وفترة اجلب معي حلوى فتعود اجلميع على 
هذه اجللسة الشيقة حتى انهم سموها باسمي »ديوانية 

ابويوسف« ومن طبيعة قسمنا انه يتوارد عليه كثير من 
الناس واملراجعني ويستمتعون بشرب الشاي ويشهدون 

بأنها فكرة جميلة وهذا من فضل ربي الذي انعم علي بها 
املبسطة والتي دامت ومازالت تنبع باحملبة واأللفة، ادام اهلل 

علينا وعليكم نعمة احملبة واأللفة في رضاه، وصلى اهلل 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قصة:

ومن االساليب التي اتخذتها في حياتي لتوصيل 
املعلومات وتنبيه اآلخرين سواء باخلطأ الصادر منهم 

او العكس اقوم باختالق قصة بها حكمة وعبرة يفهمها 
كل من احدثه بها فمنهم من يعتذر ومنهم من يأنس بها 

وهكذا يتم توصيل املعلومة بطريقة جيدة يصغي لها 
السامع ليعرف العبرة منها ونهايتها وكيفية الرد على 

معناها.

خالد العبداهلل
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تكرمي 98 فائزة في مسابقة اخلرافي اخلامسة عشرة حلفظ القرآن الكرمي

اخلرافي: نسعى لتربية جيل صالح بعيد عن املؤثرات السلبية

النهوض مبس����توى  ف����ي  فاعلة 
املشاركني، متمنية من اهلل تعالى 
أن يكون هذا العمل اخليري الرائع 
الذي جتسد في تالوة كتاب اهلل 
وحفظه والذي استقطب كل هذه 
األعداد الكبيرة والتي بلغت أكثر 
من 1560 متسابقا ومتسابقة، الذين 
أثروا املسابقة ومتيزوا فيها، في 
مي����زان حس����نات املرحوم محمد 

عبداحملسن اخلرافي.
وأشادت اخلرافي بالدور الكبير 
ال����ذي قامت به اللجن����ة املنظمة 
للمسابقة متمثلة في رئيسها ناصر 
الدبوس والعاملني بها والتي كان لها 
خطوات مميزة وفاعلة في النهوض 
مبستوى املشاركني فيها فجزاهم 

اهلل خير اجلزاء.
ولفت����ت د.اخلراف����ي ال����ى ان 
املسابقة القادمة ان شاء اهلل ستنظم 
من خمسة أجزاء ومن عمر 25 فما 

فوق.
ليلى الشافعي  ٭

ان  أك����دت د.فاي����زة اخلرافي 
نش����ر القرآن الكرمي بني الناشئني 
والشباب وتربيتهم على تعاليمه 
يعود باخلير والسالم على الوطن 
واملواطنني جميعا وكل من يقيم 

على هذه األرض الطيبة.
جاء ذلك خالل االحتفال ب� 98 
فائزة من الكويتيات واملقيمات من 

45 دولة حول العالم.
وقالت: أسعدني أكثر وأنا أرى 
فئة املعاقني واملكفوفني ممن شاركوا 
في هذه املس����ابقة وحازوا مراتب 
جيدة وهذا فخر لي وللكويت جمعاء 
حيث أرى جميع األعمار من سن 4 
سنوات فما فوق ونحن نسعى الى 
تربية جيل صالح بحفظه وتالوته 
والعمل مبا جاء به القرآن لنبعده 
عن املؤثرات السلبية التي حتيط 
بهم ويكون خلقه القرآن وس����ّنة 
نبيه ژ. وأشادت اخلرافي بالدور 
الكبير الذي قامت به اللجنة املنظمة 
للمسابقة والتي كان لها خطوات 

راعية احلفل تسلم فائزة جائزتها

في امللتقى اخلامس ملديري مكاتب »العون املباشر« في أفريقيا من 30 دولة أفريقية

اخلرافي: الكويت متيزت بتصدير العمل اخليري إلى العالم  بجهود »العون املباشر«

ورعاية وكفالة عش���رين ألف 
المش���اريع  يتيم والكثير من 
الصحية والتنموي���ة وإقامة 
عدد م���ن المخيمات الجراحية 

والطبية المتخصصة.
الملتقى هو  يذكر أن ه���ذا 
الخامس من نوعه الذي تنظمه 
جمعية العون المباشر مرة كل 
س���نتين لمديري مكاتبها في 
القارة االفريقية وسيتم خالله 
تناول ثالثة محاور رئيسية هي: 
التخطيط والمعلومات والمالية، 
وذلك في الفت���رة من 15 - 19 
أبريل الجاري ويضم الملتقى 60 
مدير مكتب ومحاسب��ا ميدانيا 
من العاملين في جمعية العون 
المباش��ر ف��ي 30 دولة أفريقية 
باالضافة لمديري الجامع���ات 
التابعة  الكلي���ات  وعم������داء 

له��ا.

 ٭ليلى الشافعي

أهله ومحبيه، ش���اكرا لجميع 
الحضور على المشاركة في هذا 
الحفل، وخص بالش���كر راعي 
الحفل د.عبدالمحسن الخرافي 
والحضور من س���فراء الدول 
االفريقية وسفراء الكويت في 
الدول االفريقية وكبار  بعض 
المتبرعين، مثنيا على جهود 
العاملين في المكاتب الميدانية 
وحثهم على المزيد من الجهد 

والعطاء المتواصل.
بدوره، أوضح المدير العام 
التركيت ان  للجمعية نبي���ل 
الملتقى يأتي تتويجا لعدد من 
االنجازات خالل العام الماضي 
في مجاالت شتى كان من أهمها 
إنفاق أكثر من 4 ماليين دينار 
على االغاثة في القرن االفريقي، 
وبناء أكثر من ألفي مشروع يخدم 
أهدافن���ا التعليمية والصحية 
أكثر من  واالجتماعية، وحفر 
1100 بئ���ر عميقة وس���طحية 

لمؤسس الجمعية د.عبدالرحمن 
الس���ميط وعودته سالما الى 

الجاس���ر كلمت���ه بالدعاء الى 
اهلل عز وجل بالشفاء العاجل 

من جانبه، اس���تهل رئيس 
مجل���س إدارة الجمعية أحمد 

أكد األمين العام لألمانة العامة 
لألوقاف د.عبدالمحسن الخرافي 
الكويت تميزت بين بلدان  ان 
العالم بتصدير العمل الخيري، 
جاء ذلك خالل افتتاح الملتقى 
الميداني الخامس لجمعية العون 
المباشر الذي ضم جميع مديري 
مكاتبها الميدانيين ومحاسبيها 
من 30 دولة أفريقية ويستمر 
6 أيام والذي ضم أيضا سفراء 

6 دول أفريقية بالكويت.
وأش���اد د.الخرافي بالعمل 
الخي���ري الكويت���ي وبجهود 
جمعية العون المباشر في الدول 
االفريقية، وأثنى على اختيار 
محاور الملتق���ى الذي تنظمه 
الجمعية هذا العام تحت شعار 
»نحو إدارة فاعلة«، موضحا أن 
االدارة الفاعلة للعمل الخيري 
بحق هي الضمان األول إليصال 
التبرعات لمستحقيها بأفضل 

الطرق.

)قاسم باشا(املتحدثون في امللتقى جانب من احلضور  

املشاركون في امللتقى في لقطة تذكارية

الفائزات من جميع الفئات
براعم العاصمة

عائشة وليد علي القديري
سارة وليد علي القديري

سارة محمد عبداهلل الرشيدي

براعم حولي

فاطمة صادق حاجي الري
آية نادر اسماعيل دشتي

براعم الفروانية

هدى مساعد فاهم ظاهر
المها علي سعود العتيبي
حنان سالم صقر العتيبي

براعم الجهراء

تسنيم برجس صالح العجمي
ريان برجس صالح العجمي

براعم مبارك الكبير

فاطمة محمد حمود الردهان
حصة محمد صالح الجيران

سدن حسن فهد العجمي
مريم راشد سلطان العلي

براعم األحمدي

فاطمة بدر حسين الفيلكاوي
دانة مشعل فاهد الهاجري
سراج فهد دعيج الخشان

ناشئة ك العاصمة

غدير احمد عبداهلل محمد
سارة منصور مفرح الهاجري

ايالف جعفر يعقوب أبو الحسن

ناشئة ك حولي

ألطاف احمد سعيد محمد الفيلكاوي
اسيل عبداهلل المسباح

مريم محمد احمد محمد

ناشئة ك الفروانية

أسماء مناحي زيد المطيري
نوف مناحي زيد المطيري

فاطمة محمد عبداهلل العتيبي

ناشئة ك الجهراء

عفراء يوسف بطيحان المطيري
أسماء برجس صالح العجمي

فاطمة يوسف بطيحان المطيري

ناشئة ك مبارك الكبير

طيف مفرح فريج السبيعي
طيبة محمد شايع الجيماز
هيا محمد سعد القحطاني

ناشئة ك األحمدي

مريم عبداهلل محمد المطوع
وضحة محمد محسن المري
عائشة هادي عياف العجمي

مسابقة الخرافي لحفظ القرآن الكريم 
الخامسة عشرة ـ نساء

ناشئة مقيم العاصمة
ندى محمد احمد جمعة

تغريد محمد احمد جمعة محمد
فاطمة شريف طلعت محمد
ايمان محمود ابراهيم دغيم

شروق سعد خلف محمد خلف

ناشئة مقيم حولي

منال حمدي محمد مسعد ابوشادي
هانيا عادل عبدالواحد محمد شوشة

مريم بهاء عبدالمنعم محمد
اسماء بهاء عبدالمنعم محمد
زونيرة طارق محمود طارق

ناشئة مقيم الفروانية

امال سالمة محمد الصغير
ندى ماهر محمد احمد

شروق سعيد عبدالعاطي زهران
ريم عبدالحكيم رمضان محمد

جنى جميل محمد مصري
نور حسنين شحادة نصر اهلل

اسيل احمد الجاموس
فاطمــة اسامــة محمـد علــي 

حــواس

ناشئة مقيم الجهراء

علياء احمد السايح محمد
اسراء محمد علي محمد

دعاء محمد عبده عبدالعال
اروى طه يوسف حجاج

ايمان خالد عبداهلل التميمي
نهى محمد صالح محمد

آالء هاني محمدعبدالمنعم
ناشئة مقيم االحمدي

سارة وجيه فتحي عبدالغفار
سارة عالء المحمدي محمد عبده

شروق محمد بشير محمد
علياء محمد امبارك ابوعوف
وئام عمرو يحيى عبدالهادي

اروى عبدالفتاح محمدين
عال حسان جبان

بشرى محمد عبداهلل باقر زاده
حبيبـة بيغم حفيظ عالء الدين 

اسماعيل
عفيفة سالم اميرول

5 أجزاء
بلقيس عدنان عبداهلل الدريعي
ايمان يوسف جزاغ الشعالن

مستورة مفرح صبري الهاجري

شباب ك

امنة محمود شريف العوضي
امنة يوسف حمد الشطي

لطيفة يوسف ناصر الصميعي
سارة فيصل عبداهلل الحوشان
حنان فيصل عبداهلل الحوشان
جنان فيصل عبداهلل الحوشان

شباب غير عرب

حميدة بيجم محمد عبدالمانيك
سمية محمد اليك مياه محمد منير مياه

منال حسن محمد كويا
سلوى صالح محمد تازنك

شباب مقيم
رنا محمود صالح خضر
اسماء ايمن محمد العمر

انوار خضير جاسم خضير
عبير حسنين شحادة نصر اهلل

غدير مسامح كامل محمد
مروة محمود محمد مصطفى

منى نومان رجه الوكاع
سارة السيد هريدي قناوي
جمعية المكفوفين ـ نساء
مشاعل فهد غالي العازمي
غزوة فالح سعيد العازمي

خزنة جاسم جاجي المطني
فاطمة راشد محمد العنزي
نور خالد عيسى االنصاري

الهام محمدعبدالكريم دلة
شيخة فالح العازمي

فائزة تتسلم جائزتها من د.فايزة اخلرافي         )فريال حماد( د.فايزة اخلرافي تتحدث للزميلة ليلى الشافعيد.فايزة اخلرافي ومنى بورسلي تكرمان إحدى الفائزات

املسابقة ستنظم من 
5 أجزاء ومن عمر 25 

فما فوق

التركيت: امللتقى 
تتويج إلجنازات العام 

املاضي
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ركبت طائرة اجلزي����رة »أجنحة احلرية«، 
وعندما جلست على مقعدي وناظرت الوجوه 
املصري����ة التي جتلس بجواري وهي باس����مة 
متطلعة معي الى االفق البعيد راودتني اسئلة 
ال حص����ر لها وبعد قراءة دع����اء الركوب قلت: 
ياه.. يا مصر طول����ت الغيبة على احلبيبة ام 

الدنيا هذه املرة؟
»هّيه« يا احملروسة ثورتك مستمرة ام أنها 

قد سرقت؟!
وهل هي قابلة لالشتعال من جديد؟

هل شعبك هو هو، صابر مثلما اليزال النيل 
يجري؟

هل السياحة مازالت ام حتولت الى نياحة؟
هل ش����وارعك وناسك ومعاملك آمنة صابرة 

زي ما تركتهم آخر مرة؟
هل دخان الديزل االسود واصوات الضجيج 

والكلكس والزحمة موجود؟
»عاملني إيه« االقباط بعد موت البابا شنودة 
العاقل احلكيم الذي حرص على عدم زيارة اقباط 
مصر للقدس حتت االحتالل ومن يصل الى مكانه 

يؤنس أم موسى أم بيشوي؟
ايه يا مصر انا »جايلك« وفي ذاكرتي صور 
وصور وفي داخلي بركان اس���ئلة وتس���اؤالت 
عن ثورة 25 يناير التي حولت ميدان التحرير 
الى ارض مبارك���ة ازاحت مبارك وأرغمته على 

الرحيل.
اذن نحن أمام ثورة وثوار وليس ميراث وخلع؟ 
وهل يقبل االسالميون بقرار جلنة االنتخابات 

الرئاسية التي رفضت تظلماتهم؟
ايه يا مصر.. املستقبل بيد اهلل، لكننا كبشر 

نسأل عن مستقبل مصر بعد الثورة؟
إيه السيناريوهات املتوقعة؟

انا يهمني ان اشوف الشارع املصري بعيدا 
عن الرسميات وأستشعر هموم وخواطر هذا 
املواطن املصري بعد ثورة 25 يناير وما رافقها 

من غضب وحنق ويأس وفلول.
انا كعرب���ي مثقف قلبي مع املواطن الغلبان 
الن في مصر اليوم 40% من سكانها حتت خطر 

الفقر.
وقد قرأت وتابعت ان هناك من املس����ؤولني 

السابقني واحلاليني لديهم ارصدة باملليارات؟
انا اريد ان أالمس طموح الش����باب وعزتهم 
وفخرهم بعد ه����ذا النجاح وما رافقه من فرح 

ونشوة وقلق وترقب وانتظار قد يطول.
واهلل ث����م واهلل ث����م واهلل ان ثورتكم هي 
الثورة احلقيقية ألن ش����باب مصر حققوا من 
خاللها عبقرية املبادرة في االحتشاد في األيام 
الثمانية عشرة من تاريخ مصر، فهل يظل امليدان 

بجانب البرملان وموصال للرئاسة؟
كمواطن كويتي محب ملصر ألنها في رأيي 
عمود العرب والبوابة التي كسرت كل االطماع 
األجنبية في أمة العرب، ذهبت الى هناك ودخلت 
الدهالي����ز محققا عمال خيريا نش����رناه وآخر 
صحافي����ا بدأناه، واس����تطيع ان اقول بثقة ان 
الشعب املصري الشقيق وحده سيحدد معايير 
التغيير الدميوقراطي القادم. ولنترقب اجلمع 
القادمة في امليدان ربنا يس����تر ما تشتعل من 
جديد من أجل تعطيل االنتقال الدميقراطي وجر 

األطراف إلى العنف ال سمح اهلل.

نكهة مصرية
زرت مص���ر هذه املرة وه���ي تعيش احداثا 
صعبة ذات نكهة مصرية بحتة ورغم ان مصر 
وأهلها وحشوني ش���عرت بأن مصر هذه غير 
مصر التي زرتها مرات سابقة فالناس ال تشعر 
باألمان إال في عز الظهر ورغم ان اسم مصر ذكر 
في الق���رآن مرتبطا باألمان اال انها هذه املرحلة 
عل���ى ابواب مفترق ط���رق ال حصر لها وندعو 
اهلل عّز وجّل ان ينزل السكينة والطمأنينة على 

ارضها وشعبها.
نع���م.. لق���د ش���اهدت حش���ودا بالتحرير 
واحملافظات ترفض عودة رموز النظام السابق 

وتصفهم بالفلول.
ورأي���ت ايضا اس���تبعاد كبار في الس���باق 

الرئاسي..
الن���اس تتكل���م عن لقم���ة اخلب���ز واألمن 

واألمان.
سألت اكثر من مصري ايه رأيك في استبعاد 

سليمان وابواسماعيل والشاطر؟
فوجئت من هول االجابة، كلها سلبية نتيجة 

االحباط.
أعجبني احد البوابني في الفندق الذي سكناه 
على خط املطار عندما س���ألته عن الثالثة فقال 
ضاحكا التوكيالت مش صعبة وجنس���ية االم 

يتلعب فيها ورد االعتبار يرفع؟
س���ائق الباص قال لي: اللهم ارزقنا بحاكم 
حازم وش���اطر ويلبس خامت سليمان ضحكت 
ألنني فهمت مراميه ومقاصده وقلت له ضاحكا: 

يا فلولي؟

هل أخطأت الثورة المصرية؟
حرصت اثناء زيارتي على قراءة كتاب عالء 
األسواني »هل أخطأت الثورة املصرية؟«، وأنا 
شخصيا أعتبر األسواني من ابرز االدباء العرب 
الذين قرأت لهم خالل السبع سنوات املاضية ال 
سيما  روايتيه عمارة يعقوبيان وشيكاغو خاصة 
أن أعماله ترجمت الى 34 لغة وحصل على العديد 
من اجلوائز وما يعجبني فيه انه يحول هموم 
املصريني الى هموم انسانية ويسلط الضوء على 
اخلصوصي���ة املصرية وقد برز خالل ثورة 25 
يناير وهو القائل: ان الثورة املصرية متر اآلن 
بلحظة حرجة، مفترق طرق مبعنى الكلمة، اما 
ان تنتصر وتنجز اهدافها واما ان تنكسر، ال قدر 

اهلل ويعود النظام القدمي وان تغير شكله.
هل أخطأت الثورة املصرية؟

متى وكيف؟
وكيف ننقذها ونحقق اهدافها؟

والكتاب يقع ف���ي 244 صفحة يتناول فيها 
عالء االسواني س���قوط الرئيس مبارك ومازال 
النظام قائما وخمسة مواقف من الثورة قبل ان 
تتح���ول الثورة الى فرصة ضائعة وكيف ننقذ 
الثورة، وينهي كتابه بحوار  بني ش���اب ثوري 
ومواطن شريف ويتفقان في نهاية املطاف على 
ض���رورة النزول يوم 25 م���ن يناير الى ميدان 
التحرير واحتضان الش���اب الث���وري املواطن 
الش���ريف واملصافحة بحرارة ألنهما اتفقا على 
ان الدميوقراطية هي احلل وان االحزاب والقوى 
السياسية واالس���المية مدعوة لتهدئة االجواء 
خاصة انني اثناء الزيارة شفت تغير اجلو من 
حار الى بارد الى مغبر وكأن الطبيعة تش���ارك 

ناسها.

الكاب والعمة
في سخرية الذعة، قرأت رائعة ماجد سمير 
»ثالثهما االستعباط«، وهو من الكتب التي احبها 
ومتثل االدب الس����اخر الذي يتميز به الش����عب 
املصري عن غيره، خاصة هذا املؤلف الذي قرأت 

له الضحك املر ومصر اخلروسة.
يقول س����اخرا او قاصدا: وما اجتمع كل من 
الكاب والعمة اال وكان ثالثهما االستعباط، وهنا 
هو ال يقصد الش����يطان! ويرمز للعسكر بالكاب 
وللتيار الديني بالعمة ويواصل: واضح بش����دة 
اننا نعيش في مرحلة االستعباط، فبعد قرون 
طويلة من االستعمار جنحت الثورة بشكل منقطع 
النظير في نقل الوطن ملرحلة االستعباط، فبات 
الكل يضحك على الكل بش����كل يجعل منا حملة 
لواء الريادة في نظرية االس����تعباط على اخللق 

والعباد على مستوى العالم.
وظل القادة العظماء يتعاملون مع املواطن على 
انه ساذج يحتاج الى اب يرعاه ويوفر له املأكل 
واملش����رب والزواج ويوهمه انه املدافع الوحيد 

عنه ضد االعداء.
وبدأ االصالح الزراعي والتأميم ومصادرة كل 
امالك ابناء الشعب لصالح اي شيء غير الشعب، 
وظهر ما يسمى بالقطاع العام، ومع الوقت اصبح 
الكل مقضيها استعباط الشعب عامل »انه بيشتغل 

واحلكومة عاملة انها بتقبضه«.
قمة في ايصال املعاني وسط استعباط خالق 
على اال تزع����ل مني كوندوليزا رايس الن مصر 
فيها اللي مكفيها وحقيقة مصر بحاجة الى احزاب 
حقيقية تطرح برامج عاقلة حتى ال يجد الشعب 
املصري العزيز نفسه مفعوصا بني جبال طيف 

التشكيالت من عمة الى عسكري الى ليبرالي.

مشاهد في ميدان التحرير
وانا اسير مع يحيى حمزة في ميدان التحرير، 

كنت اسأله عن ال� 18 يوما التي قضاها الشباب 
املصري الثائر في هذه االرض املباركة التي صنعت 
ثورة مصر اجلديدة لتكون توأما لثورة 1952.

كنا في الكويت نتابع »اجلزيرة« و»العربية« 
والقنوات املصرية، ونعجب بهذه الكرامة الشبابية 
الت���ي عادت بعد عقود من الزمن لتجبر وترغم 
مبارك على التنحي والرحيل بعد ان قدم شباب 
مصر مواكب من الرجال الذين ضحوا بأرواحهم 
من اجل مصر وحملوا أكفانهم فوق ايديهم لكي 

يحيا املصريون حياة عز وكرامة.
طبعا لن انسى منظر الشعب املصري وهو 
يكسر حاجز اخلوف ويتحدى في جمع الغضب 
واملواقع التي جرت في امليدان وكيف اكبرت قادة 
اجليش املصري الذي سمح بتعليق الشعارات 
على دباباته، وكيف تقدم العلماء والرموز الوطنية 
والدينية صفوف الث���وار وكيف توحد الصف 

املصري من مسلمني واقباط.
لن انسى الشهداء االبطال الذين رووا بدمائهم 
هذه الثورة املباركة التي وصفت بأنها من اعظم 
الثورات العربية في التاريخ البشري كله لعظم 
تأثيرها العربي واجلغرافي والعاملي، بصراحة 

آمل ان حتقق اهدافها.

ثورة الصبار
كنت قد قرأت وتابعت ما كتبه شاعر الثورة 
عبدالرحمن يوسف في يوميات ثورة الصبار، 
يعجبني في ابني عبدالرحمن يوسف انه يكتب 
لوحات مصري���ة عجيبة، فهو صاحب اكثر من 
كتاب وهو كاتب في اكثر من صحيفة ومجلة وله 
رؤية بآلة التصوير ال تقل جماال عما يكتب من 
حرف، وال عجب ان سمي بشاعر الثورة، وعرف 
عنه انه قري���ب من د.محمد البرادعي الذي كان 
يلتقيه في بداية الثورة في منزله فور وصوله 
من اخلارج ملناقش���ة النزول للشارع وااللتحام 

مع الشعب املصري في ثورته.
له قصيدة عظيمة اسمها »الهاتك بأمر اهلل« 

كتبها في العام 2005 يقول فيها:

ي������ا م������ن ل����ع����رض����ي ه��ت��ك
ف���������ق���������دَت ش����رع����ي����ت����ك

م������ن رب��������ع ق��������رن ك��ئ��ي��ب
ل�����ع�����ن�����ُت�����ه�����ا ط���ل���ع���ت���ك

ام��������وال��������ن��������ا ل���������ك ح���ل
ف������ام������أ ب�����ه�����ا ج���ع���ب���ت���ك

خ����ل����ف احل�������راس�������ة دوم������ا
م�����س�����ت�����ع�����رض�����ا ق�����وت�����ك

ت�������ب�������دي م������ظ������اه������ر ع���ز 
ذل����ت����ك ب�����ه�����ا  ت����خ����ف����ي   

درع  ج�����ي�����ش�����ك  س����������الح 
حت������م������ي ب��������ه ع���ص���ب���ت���ك

م���������ع ال���������ع���������دو ك���ل���ي���ل
ل�����ك�����ن ب����ش����ع����ب����ي ف���ت���ك

س��������������واد ق�����ل�����ب�����ك ب������اد
ف�����اص�����ب�����غ ب�������ه ش���ي���ب���ت���ك
ان ما فعله الش���عب املصري البطل ينطبق 

عليه قول الشعر:
اذا ه���ّم ألق���ى ب���ني عيني���ه عزمه

ونّك���ب عن ذك���ر العواق���ب جانبا
ولم يستش���ر في رأيه غير نفس���ه

ولم يرض اال قامي السيف صاحبا
أمين شرطة يقتل بناته بثعبان الكوبرا

وانا في زيارتي، قرأت في »االهرام« و»املصري 
اليوم« حادثة مؤملة وفظيعة ألمني شرطة عمره 
33 عاما اسمه حمدي محمد فؤاد قتل بناته الثالث 
هند )7 سنوات( وفاطمة )5 سنوات( وصابرين 
)3 سنوات( عن طريق استخدام ثعبان الكوبرا 
أثناء نومهن لش���كه في نسبه اليهن، خاصة ان 
والدتهن لم تكن بكرا عندما تزوجها وان الشك 
اكل قلبه وكان ي���راوده كلما نظر اليهن ألنهن 
يشبهن االم وانه طلق االم إلجنابها البنات فقط، 
وبع���د ان طلقها تزوجت واجنبت ولدا فأصابه 
اجلنون وقرر االنتقام منها بقتل بناتها ليحرق 

قلبها كما يقول في التحقيق.
هذا االب القاتل اش���ترى الثعبان من سوق 
اجلمعة بعد ان فش���ل في شراء هذا الثعبان من 
حديقة احليوان باجلي���زة، ودله احد احلراس 
على الس���وق الذي تباع فيه الثعابني واشترى 
الثعبان ب� 500 جنيه، ثم دخل غرفة بناته وهن 
نيام ليلدغ الثعبان البنت الكبرى هند في قدمها 
فصرخت بعد اللدغة فكتم انفاس���ها وهكذا مع 
بقية شقيقاتها، ثم غطى وجوههن وخرج ومعه 

ثعبانه ليتخلص منه.
جرمية هزت مصر كلها فأمني الشرطة لم يكن 

امينا على حياة تلك املرحومات.
وي���ل قلبي اي ابوة هذه الت���ي ترجعنا الى 
اجلاهلي���ة االولى يوم كان���ت البنت توأد وهي 

حية؟
تقول زوجته الثانية في التحقيقات: األب لم 

ينم طوال الليل وكان يعاملهن بقسوة؟
اي اب هذا الذي لم ينكسر قلبه الزهاق 3 ارواح 

بريئة وقد لفت نظري في اقوال الزوجة انها لم 
تلحظ نية القتل وانها فوجئت في الصباح بالبنات 
الثالث جثثا هامدة مما دفعها الى استدعائه عقب 
خروجه في الساعات االولى من الصباح مصطحبا 
لفة وجركن وقود واضافت: االولى كانت حافظة 
الجزاء من القرآن ورددت حفظها قبل ان تنام، 
والثانية ارتدت فستانا ابيض قبل ان تنام قام 

بشرائه لها احد اجليران االقباط.
انني ومعي القراء في الكويت ومصر ندعو 
القضاء املصري العادل الى ان ينفذ بهذا املجرم 
القصاص العادل بأن يلدغ بثعبان الكوبرا وليشاهد 
عذابه كل الناس عبر القنوات )ولكم في القصاص 

حياة يا اولي االلباب(.

كرم منوفي
االخ العزيز بيومي منسي الذي عرفته اثناء 
عمله في مطابع اخلط وكنت اس���ميه »بيومي 
املعوش���رجي« من ش���دة اخالصه لهذه االسرة 
الكرمية يخجلن���ا بكرمه احلامتي املنوفي، فهو 
الذي قام مشكورا بتنفيذ جانب التراسل واالتفاق 
مع الشركة االملانية التي وردت االجهزة الطبية 
التي مت االتفاق بش���أنها مع مستشفى العظام 

التابع جلامعة املنوفية.
يقول االستاذ يحيى حمزة نائب رئيس التحرير 
االسبق ل� »األنباء« ان االخ بيومي منسي من شدة 
كرمه ال يجارى وال يبارى وهو ميثل فعال اهل 
املنوفية الكرام وعلى رأسهم عضو مجلس الشعب 
االسبق حمدي منسي الذي اصر على استقبالنا 
في منزله مع ابنته ام محمد واوالدها على غداء 
منوفي، اكلنا فيه املشلتت مع انواع من الغموس 
املالح والعسل، وقد شاهدت ايضا مشروع االخ 
ابوش���ريف اخليري لوقف القرآن الكرمي جعله 

اهلل في ميزان حسناته ان شاء اهلل.
لقد قام االخ بيومي منسي بدور تطوعي كبير 
في العمل اخليري الذي اجتهدنا فيه لصالح ميت 
عزيز علينا وعلى اهله فلهم الش���كر والتقدير، 
وصدق من قال اذا اردت ان تأكل مشلتتا او حماما 
فكله في بيت منوفي وبالتحديد في بيت منسي 
رحمه اهلل.. ما قصرتوا يا ابا شريف، وكذب من 
قال »املنوفي ال يلوفي ولو اكلته حلم كتوفي«.. 
مش صح هذه العبارة زوروا املنوفية مثلي جتدوا 
الكرم كله ضحكت من كل قلبي وانا اصعد عمارة 
الوقف شفت البناء سألته انت منوفي؟ فقال: ال، 
انا من الشرقية دحنا عزمنا القطر يقصد القطار 
هنا تذكر الواد ضياء وهو من الش���رقية مدرب 
الرياضة في بالتينيوم الكويت ثم قال شوف ده 
الصبي ده من االسكندرية مايه ماحلة ووشوش 
كاحلة! قلت له ال االسكندرانية حلوين حتى ال 

يزعل اخونا هاني فتوح مدير التوزيع.

أرض الكنانة إلى أين؟
في فن���دق هليوبولي���س )فورمنت( املطار 
اش���تريت 3 كتب من مجموعة محمد حس���نني 

هيكل وهي:
٭ مبارك وزمانه من املنصة الى امليدان.

٭ مبارك وزمانه ماذا جرى في مصر ولها؟
٭ مصر الى اين؟ ما بعد مبارك وزمانه.

يتناول فيها لقاءه واشتباكه مع مبارك وكيف 
استخدم االشارة إليه مبا هو عادي وليس مثل 
املخلوع أو املطرود او حتى السابق طارحا وجهة 
نظر حتى ال يؤخذ علي��ه »تهم��ة ادب يت��زيد« 

او»متسك بأصول« اسقطتها الدواعي!
والكتب مرجع مهم ملن يريد ان يعرف حقبة 
مبارك وظروف مصر وهي تعيش الثورة هذه 
االيام واالسابيع والشهور القادمة وما يشهده 
املجتمع املصري من االنتقال من حدث الثورة 
اي االنفجار الى الفعل اي البناء، وفي احلقيقة 
فتلك ف����ي العادة فترة ش����ديدة اخلطورة الن 
احوال األمم فيها تك����ون مزدحمة بالهواجس 
مكشوفة املطامع معرضة ومكشوفة للتدخالت 
واالعتراضات تصد او تعرقل اذا اس����تطاعت 
الن بقايا املاضي ف����ي الداخل وخصوم التقدم 
في اخل����ارج يحاربون آخر معاركهم بقصد أال 
تصل الثورة الى غايتها، ومتسك بيدها حقها 
في فعل املستقبل، رأيت ان اشرح وجهة نظر، 

وان انبه الى خطر!
وان���ا اقول رأيي في ثقة ب���أن مصر في ظل 
الثورة بحاجة إلى رئي���س قوي يفرض االمن 

ويعيد األمان للكنانة.

آخر الكالم
٭ ركبت مع راعي التاكس���ي فقال اللي يتجوز 

امنا نسميه عمنا.
٭ س���ألت »جرسون« في مطعم ابو شقرة: ايه 
رأي���ك في اللي بيجري؟ فقال الثورة دي حاجة 
حلوة بس محبهاش فوضى جتيب عاليها واطيها 

وال احب الفلول النهم ما يحكموش!
٭ سألت زميال صحافيا مصريا قال احنا بنعيش 
زمن التوك توك، وبلطجة.. مانكرش، فوضى.. 
جايز، بس مصر طول عمرها بسالم هي مذكورة 

بالقرآن.
٭ في الباخرة الفرعونية س���ألت احد العاملني 

عن رأيه في الثورة فقال: اهمس للنيل!
اضحكتني النادلة ف���ي مطعم الفندق الذي 
اس���كنه عندما س���ألتها ايه الفطار اجلميل ده، 

قادم من دمياط؟
ابتسمت متماسكة ما انا من دمياط .. تقصد 

احنا بخلة؟
اكيد سمعت ان الدمايطة بيقولوا اللي يحتاجه 

البيت يحرم على اجلامع؟
تتعش���ى او تنام خفيف، تشرب شاي واال 

منتاش كييف؟
تنام في لوكندة أو على الرصيف؟ قلت كل 

اهل مصر كرماء مع الغريب
٭ ان���ا ومعي كل الش���عب الكويتي نأمل ملصر 
وش���عبها الش���قيق االمن واالمان واالستقرار 
والتوافق وتوحيد الصف وحسن االختيار الن 
مصر عزيزة على قلوبنا لن ننسى مواقفها املشرفة 
معنا في محنتنا في اغسطس االسود 1990 فلقد 
كانت في مقدمة من آزرنا ووقف معنا فحق لهم 
علينا ان ننجذب لهم في حراكهم السياسي لنعينهم 
عل���ى اخلير ونتمنى لهم كل اخلير قولوا يارب 

احفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
شكرا للزميلة خديجة حمودة واملصور األخ 
ناصر عبدالس���يد واألخ احملاسب محمد حسن 
)بوحامت( ومسك اخلتام الى استاذنا يحيى حمزة 
ولكل من س���اهم معي الجناح الزيارة اخليرية 

الصحافية.

كتاب »هل أخطأت الثورة؟« 
لعالء األسواني

حول سقوط مبارك 
وحتوالت الثورة يعبر عن واقع 
احلال املصري بقلم أحد أبرز 

الكّتاب احلاليني 
في العالم العربي

بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭
y.abdul@alanba.com.kw

مساء اخلميس وعقب فطورنا 
بعد الصيام خرجت أدور 
احلبيب اللبيب الظريف 

بوشميس فلم أجده في حديقة 
املسجد وال مختصرة وال 
في سيارته ووقفت أراقب 

أمواج البحر لعله يقدم مع تلك 
الطراريد الكثيرة التي متر في 

منطقة ابواحلصانية.
وبعد مرور بضع دقائق واال 

احلبيب بوشميس صفط 
في سيارته اجليب الباثفندر 

الرصاصي وبيده قطعة قماش 
خضراء وقد لفت نظري أنها 

غالية الثمن كأنها من خام 
أثواب العرس الزري فقلت: أبا 

شميس احلبيب أين كنت؟ فقال 
غاضبا مو شغلك فكني ما بي 
لغوة أنا مشغول بأمر الفرح!

فقلت سريعا فرح يعني تقصد 
عرس؟

فقال: نعم.. يا بوالقراطيس 
تكفه اسكت شوية خل اضبط 

األمور شوية ال تناجرني.
فقلت: ابا شميس حنانيك 

قررت تزوج؟
فقال: يا دعلك يالغيث أي زواج 

أي بطيخ؟
فقلت: أفا ماكو عرس؟ عيل أّي 

فرح تعني؟
فقال: يا ليتك تروح حق 

اجلريدة وتفكني وتتركني 
شوية واهلل انا عندي شغل 

أبده.
فقلت: أباشميس قلت فرح 

شنو هذا اسم وحدة بتخطبها؟ 
فرح اسم بنت؟

فقال: يا مالك الثول اصبر 
شوية أنا بسوي فرح حق 
العتوي األحمر ولد العمية؟
قمت الضحكة ومتاسكت 

فقلت سريعا أباشميس عرفنا 
بتسوي حفلة حق العتوي مالك 

بس السؤال شنو قصة قطعة 
القماش األخضر الكشخة؟

فقال: بسوي يلوة!
فقلت ضاحكا: حسبي اهلل عليك 

شنو يلوة حق عتوي؟
فقال: أنا بأفرح بالقطو مالي 

شفيها؟
فقلت: أباشميس اليلوة 
يسوونها حق العروس 

جتلس على كرسي بحوش 
املنزل واحلني في الصالة 

ويتقابل مجموعة من النسوة 
املتخصصات فيرفعن عليها 

قطعة القماش اخلضرا ملوحات 
فوقها ويرددون.. في أمانيها 

مليحة في معانيها..إلخ.
وبعد ما يخلصون يودونها 
إلى الغرفة تنتظر عريسها 

باختصار يعني جال العروس 
فقال: فكنا زين بسوي حق 
عتويي يلوة وبخلي محمود 

وبكشه وبعمرو األصلع 
وشاشان ومنفول يرددون 

وراي: عتويي في امانيه.. زين 
من يجنيه؟

هنا سقطت على االرض 
ضاحكما غير معقول مو 
مصدق وقمت اتلوى من 

الضحك وهو يراقبني ويهز 
ايده قم وقمان جنك قج مريج 

صج حتب القرقة.
ركبت سيارتي وأنا اناظر 

منظر غير مألوف حاط سحارة 
برتقال اخلشب وفوقها العتوي 

واجلميع يردد:
عتويي مشموشي

ما يحب إال بوشميسي
عتويي مشموشي

 ما يحب إال بوشميسي
بوشميس بدع هذا االسبوع يله 
فرحته حق قطو عتوي واهلل ما 
صارت وال راح تكون ما اعتقد 

بعد وحده راح تسوي يلوه، 
مسخها بوشميس يلوه حق 

قطو؟

بوشميس
ويلوة القطاوة

سالمات يا احملروسة

لقطة جماعية في منزل عضو مجلس الشعب حمدي املنسي عقب وجبة الغداء املنوفي من مشلتت وعسل بالقشطه وجبنة قدمية وتبدو علي احلائط صورة اللواء 
شوقي املنسي رحمه اهلل

ميدان التحرير مفجر ثورة 25 يناير مازال ساخنا
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خال املعرس الزميل عبدالسالم مقبول ويوسف القطانيعقوب احلريبي ومحمد العتيبيحسني الدوسري وسعود عبدالعزيز وعبدالهادي احلماد أثناء احلفل

العميد يوسف السهيل وسعود جراق يباركان

د.خالد السويلم مباركا

بدر العلي وعبدالعزيز العلي يهنئان طالل الظفيري وخالد االدريس أحمد األنصاري يبارك خالد املطيري وإياد الفيلكاوي

راشد بوربيع وأحمد النصر يهنئانعبداهلل العثمان وأحمد العوضي وعبداللطيف العثمان يباركون ناصر باقر ومحمد احلساوي يهنئان

عما املعرس عادل وعبدالرزاق العلي

املعرس مع والده وشقيقه إبراهيم وشقيق العروس أحمد الهزميالزميل عبدالسالم مقبول وغامن الزعابي يباركان

املعرس مع والده وشقيقه إبراهيم وعمه يوسف الهزمي وأحمد الهزمي

حسني أشكناني مع املعرس مشاري العلي أحمد الشطي مباركا أمين البرجس ومحمد املشموم علي تويتان وعبداللطيف املسعود

لقطة تذكارية

يوسف القطان وعبداهلل العتيبي يباركان

بدر الزنكوي متوسطا املعرس ووالده عبدالعزيز العلي

املعرس مشاري العلي

أفراح
العلي والهزمي

احتفل عبدالعزيز ابراهيم العلي 
بزفاف نجله مشاري على كريمة 
يوسف الهزيم بحضور جمع من 
الشخصيات واالهل واالصدقاء 
الذين قدموا المباركة والتهاني 

بالمناسبة السعيدة. الف مبروك 
وبالرفاء والبنين.
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A presidential challenge

No monkeying around for 
fastest man on four legs

(UPI) -- With the emer-
gence of former Massachu-
setts Gov. Mitt Romney as 
the presumptive Republi-
can nominee, the presiden-
tial campaign should enter 
a serious phase given the 
gravitas of the issues. Yet 
the sorry state of Ameri-
can politics means that the 
chances of a meaningful 
debate over these difficult 
and indeed potentially in-
tractable issues confronting 
the nation aren’t good.

That said, what should 
form an agenda for both 
candidates if there were to 
be a candid exchange of 
views and presentation of 
specific policies and plans 
to address these issues?

First and most impor-
tantly, Romney and U.S. 
President Barack Obama 
need to explain to the pub-
lic how each plans to lead 
a government that is bad-
ly broken.

Whoever wins in No-
vember will face a politi-
cally and bitterly divided 
Congress. And, even if one 
party wins control of both 
ends of Pennsylvania Av-
enue, a super majority of 
60 votes in the U.S. Senate 
required to guarantee pas-
sage of legislation won’t 
be achieved perpetuating 
gridlock and stalemate on 
Capitol Hill.

Second, neither party 
has produced real, as op-
posed to superficial, pro-
pagandistic and rhetorical, 

(Reuters) - In the sub-
urbs of Tokyo lives Ken-
ichi Ito, the world’s fast-
est man on four legs.

For nearly a decade, 
the 29-year-old Ito, long 
a fan of simians, has been 
perfecting a running style 
based on the wiry Patas 
monkey of Africa, win-
ning himself a Guin-
ness World Record in 
the process.

“You know, my face 
and body kind of look 
like a monkey, so from a 
young age everybody used 
to tease me, saying ‘mon-
key, monkey,’” Ito said in 
his neat apartment, sitting 
in front of a large poster 
of a chimpanzee.

“But I wasn’t really 
bothered because I real-
ly liked them, and some-
where inside of me I had 
this ambition to adopt one 
of their traits. When I saw 
a monkey that could run 
fast, I knew I’d found it - 
and from that point on I 
practiced running like a 
monkey every day.”

For eight-and-a-half 
years the slender Ito has 
walked around his neigh-
borhood on his hands and 
feet, wearing gloves and 

solutions to the major is-
sues that will determine the 
nation’s future. We know 
what these issues are: At 
home, tax and entitlement 
reform beg for action. The 
nation’s infrastructure is in 
desperate need of repair. 
And our educational sys-
tem is failing, underscored 
by the startling fact that 
the United States spends 
more on its prisons than 
on teaching its youth.

Third, if one possessed a 
magic wand, where could it 
be most effectively waved 
abroad? Three perennials, 
if remediated, would trans-
form international politics 
for the better. Perhaps “Mis-
sions: Impossible,” reso-
lution of the Arab-Israeli-
Palestinian; Indo-Pakistani; 
and China-Taiwan crises 
would, as Henry Kissinger 
famously wrote five and a 
half decades ago, truly lead 
to “a world restored.”

So, Mr. Obama and Mr. 
Romney, please tell us how 

cleated shoes. He has 
turned his household 
chores into challenges 
on all fours and squats 
like a monkey while 
talking.

Constantly honing his 
style, he looks for inspi-
ration from across the an-
imal world by using the 
Internet and a season tick-
et to the local zoo.

So far he’s developed 
six distinct forms of all-
fours movement, from his 
top-speed “gallop” to a 
more leisurely walking 
pace. His speed at run-
ning 100 meters on all 
fours, just under 20 sec-
onds, won him a Guin-
ness record.

Occasionally Ito, who 

you would respond to these 
presidential challenges.

In foreign policy, the 
three most crucial and in-
tractable issues concerning 
the Arab-Israeli, Indo-Pak-
istani and China-Taiwan 
conflicts have proven im-
pervious to resolution. End-
ing or eliminating even 
one of these ongoing con-
flicts would be as power-
ful and momentous as the 
dissolution of the Soviet 
Union.

Obama tried, some would 
say superficially, to engage 
in the Middle East. Mean-
while, Romney promis-
es that, if elected, he will 
brand China as a “currency 
manipulator,” a foolhardy 
step designed to provoke 
an unhappy reaction on 
the part of a nation that 
holds more than $1 tril-
lion of U.S. debt.

Under Obama, U.S. re-
lations with Pakistan have 
deteriorated and show signs 
of only getting worse. Rom-
ney has been silent on South 
Asia and probably hasn’t 
had the time to focus on 
a region that will become 
even more unstable as the 
drawdown in Afghanistan 
begins and what happens 
in Iran -- a country that 
Romney promises to pre-
vent from obtaining nucle-
ar weapons by using mil-
itary force -- is far from 
predictable and could be 
the fuse for igniting a ma-
jor war.

survives on money earned 
through his running as 
well as part-time jobs, 
gets together with fellow 
four-legged running fa-
natics to race each other. 
Sometimes, they bring 
cats and dogs to join in 
the fun - though a well-
trained dog will usual-
ly win.

Ito believes so fervent-
ly in his form of “sport” 
that he is convinced ath-
letes of the future will 
eventually come around 
to his point of view.

“Certainly four-legged 
running isn’t an Olympic 
sport yet, but my predic-
tion is that in 500 years’ 
time all track athletes will 
be running on all fours,” 
he said.

But his passion for sim-
ians has not been with-
out setbacks.

“In the streets around 
here I get stopped by the 
police, so I went up into 
the mountains for about a 
month for a kind of four-
legged training camp,” 
Ito said.

“But on the first day, 
a hunter mistook me for 
a wild boar, and he tried 
to shoot me.”

Analysis

Sport

In Russia sea of drugs, 
rehab offers 

harbour of hope

(UPI) -- With rice production in Viet-
nam’s fertile Mekong delta threatened 
by salt water from rising sea levels, re-
searchers say they’re turning to genetics 
for help. Scientists at the Internation-
al Rice Research Institute are working 
with Vietnamese counterparts in ex-
periments in the Philippines to devel-
op a variety of rice that can withstand 
submergence for over two weeks and 
also resist increased salinity.

An existing flood-tolerant variety, 
dubbed “scuba rice,” already offers half 
the solution, researchers said.

“IRRI is experimenting to find a 
rice variety to deal with both prob-
lems,” Bjorn Ole Sander, a scientist at 
the world’s leading non-governmen-
tal research center on rice, told Inter 
Press Service.

“Even if we have rice crops that 

are tolerant to floods they can die be-
cause of salinity.” The search for a 
salinity-tolerant variety that could be 
cross-bred with scuba rice is daunt-
ing, he said.

“It will take at least four years to find 
a rice variety that will be tolerant to 
both salinity and flooding,” he said.

With climate change and global warm-
ing the search for a solution is vital, 
he said, noting that salt water from 
the South China Sea now spreads 25 
miles into the Mekong delta, unlike 
the 6 miles inland the sea tides reached 
30 years ago.

“That would be the answer to the 
problems faced in the Mekong Delta 
from flooding and salinity from the ris-
ing sea tides.” Researchers in Britain 
and Japan also are working on devel-
oping saline-resistant rice.

- Katya Nikitina could not sleep, 
think, or move during her first seven 
days at the rehab clinic.

A heroin addict in the Urals in west-
ern Russia, she moved from Chely-
abinsk to the facility in Yekaterin-
burg, the area’s main urban centre, 
to get clean.

Today, Katya, 28, is one of three 
dozen girls living in the rehab cen-
tre set up by the City Without Drugs, 
a foundation that is unique in Russia 
-- whose harsh methods have gained 
support in a country worried about 
soaring drug addiction.

Heroin now accounts for less than 
half of Russia’s illegal drugs, says or-
ganisation head Evgeny Roizman. But 
new drugs are harder to catch and are 
even more destructive, targeting in-
creasingly younger Russians.

Russia’s drug control agency esti-
mates that there are about five million 
drug users in the country, and while 
drug deaths are not well documented, 
there are about 100,000 deaths annual-
ly among 15 to 30-year-olds, the age-
group of heaviest use.

Drug-related deaths are also wors-
ening the country’s population decline 
since the fall of the Soviet Union, and 
Russia has long been criticised by in-
ternational groups for failing to prop-

erly combat the problem.
“Right now the government’s poli-

cies are ineffective,” Roizman said of 
Russia’s drug problem. “There is no 
political will. The government’s main 
task is to keep its population, and they 
are failing at it.”

Roizman has turned into a local 
celebrity and readily defends his ap-
proach, which many criticise as bru-
tal and ineffective.

“Throughout our 12-year history, 10 
people showed up for rehab on their 
own accord. Others are brought by 
parents, in car trunks, even in chains 
-- we’ve seen it all,” he said.

“But we have treated 9,000 people, 
and more than half of those do not use 
(drugs) today. An addict cannot think 
for himself, it’s pointless to wait for 
him to want to stop.”

Essentially, the foundation’s rehab 
provides a drug-free environment and 
group counselling for up to a year for a 
modest 8,000 rubles ($270) per month, 
in the hopes the addict will be strong 
enough not to return to drug use after 
going home.

But there is no formal follow-up 
procedure, and the non-governmental 
organisation only knows about those 
rehab graduates who choose to stay 
in touch.

Agriculture

Health

Hunt on for rice variety to 
deal with the problem of salt 

and  flooding
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وغادروا ميادين املهرجني ورّدوا 
تصريحاته����م عليهم بوطنية 
الوطني وإباء األبّي وبش����هامة 
الشهم الذي يحترم مهنة اإلعالم 
ويقدرها ويؤمن بأنها تبني وال 

تهدم!
وأختتم شهادتي هذه بقولي 
لو س����ئلت عّمن أساء للكويت 
وجعلها في حالة التردي هذه.. ملا 
ترّددت بالقول إنه بعض اإلعالم 
الكويت����ي ال غي����ر! ألنه ودون 
اإلعالم لن تقوم قائمة لطرزانات 
مجل����س األم����ة م����ن أصحاب 
املشاريع واالقتراحات املتوسلة 
إضحاك الناس.. وال غيرهم ممن 
استس����هلوا طرق الشهرة التي 
ال تتطلب منهم سوى كالم أبله 
يرس����لونه إلى الصحف لتقوم 
بنش����ره في صفحاتها األولى.. 
فإذا بذاك األبله يضحي بني عشية 
وضحاها عينا من أعيان البالد 
تالحقه الكاميرات لتستزيد خباال 

وضحكا.. 
واإلعالم هو الذي أوجد عندنا.. 
»أرصاد جّوية قطاع خاص«.. 
فمن لم يسعفه طريق السياسة 
ليجعله جنما على مسارحها.. 
ومن تعثر ف����ي درب الدعوة.. 
ووصل بعد ركعتها األخيرة.. 
أو ل����م ت����رض عنه »س����لطنة 
الدعاة والفقهاء«.. صار فقيها 
في علم األنواء اجلوية يبشرنا 
باملطر.. فيكسو سماءنا وأرضنا 
وجيوبنا األنفية وعيوننا.. غباٌر 
أحمر مختوم بخامت التزوير في 

محررات علمية..
وثاٍن تقطعت به سبل الشهرة 
فراح يفّس����ر األحالم.. وُيطعم 
الناس وبالذات النساء من خانز 

حلمه.. 
واإلعالم موجود وساحاته 
مفتوحة على مصاريعها فاغرة 
أفواهه����ا وكأنها الن����ار التي ال 

متتلئ وتقول هل من مزيد!
وال أحد دقق وال فحص أهلية 
من جاء يفت����ي بالبرد واحلر.. 

واملطر والغبار
 و»ُزح����ل« وأصحابه وأهل 

بيته..
وال أحد قال ل� »مفتي األحالم 
والناس ني����ام«.. جئنا ببّينة 
على علمك أيها العالم النحرير 
حتى ال نغ����ش الناس.. وحتى 
ال تكت����ري العاقر حمارا أجرب 
تطوف به حول احلمى ليتحقق 
حلمها.. بجنني يحرك أحشاءها 

الراكدة!
املزّورين  ال عقاب ألولئ����ك 
النصابني الذين ميارسون نصبهم 
حتت األضواء الكاشفة.. دون أن 
متتد إليهم يد تغل أيديهم وتبكم 
ألس����نتهم.. بل إن العكس هو 
الذي يجري ويصير.. فاملبشر 
باملطر الذي أعقب بشارته ذلك 
الغبار العدواني دون أن يتحقق 
حرف واحد من نبوءته.. و ذاك 
املفّسر الضال املضلل.. يضحيان 
جنوما تتح����ول أجهزة اإلعالم 
إلى س����جاجيد حمراء تتبارك 
بوطئتهم عليها وإطاللتهم من 

شاشاتها!

مدّويا.. ه����و أس البالء.. وهو 
القوم ممن  الذي يدفع صغائر 
ميشون مثلنا على اثنتني.. إلى 
ابتداع املضحكات املبكيات من 
تصريحات ومش����اريع قوانني 
واقتراحات ورغبات تدّل على 
أن أصحابها ما قصدوا بها سوى 
الظهور على الشاشة.. وانتشرت 
العدوى  أولئ����ك الصغائر  بني 
والتناف����س فيمن يكون األكثر 
إضحاكا في رغباته واقتراحاته 
وظهوره بني الناس في الصحف 
أو في الفضائيات.. ولو أن اإلعالم 
جتاهلهم ولم يشر لتصريحاتهم 
ورغباتهم البلهاء ملا متادوا في 
الغي وملا ساروا في طريق النزق 
واخلبال والشيطنة.. ألن الذي 
جّرأهم على املضي قدما في هذا 
املنزلق هو تتبع اإلعالم ألقوالهم 
ومفاسد لغوهم ومشاريعهم.. 
ولوال اإلع����الم لالذوا بالصمت 
والرتوت البالد وأهلها وبشمت 
وبش����موا من خي����ر صمتهم.. 

وحمدوا الرزاق الكرمي..
إن املجتمعات التي حترص 
على أن تبني قواعدها بصورة 
س����ليمة ال يلتفت إعالمها ملثل 
هؤالء الطائشني املتفّلتني.. بل 
يعاقبهم بالصم����ت والتجاهل 
مطبقا مبدأ »إذا خاطبك السفيه 
فال جتبه.. فخي����ٌر من إجابته 

السكوت«..
أما نحن - ومع األسف - ال 
يخلو يوم من أيام إعالمنا من 
تصريح أو اقتراح أو رغبة لواحد 
من تلك الفئة املمهورة بخامت حب 
الظهور والشهرة على حساب 
أولويات بناء املجتمع املتقّوض 

األركان!
ودور اإلعالم في أي مجتمع 
هو البن����اء ال الهدم.. وتبصير 
الناس ال تضليله����ا وإلهاؤها 
بتلك االستعراضات البهلوانية 

الفّجة!
> > >

إن ما يقوم به اإلعالم الكويتي 
هو بكل صراحة.. وبوضوح - ال 
يقبل اللب����س -  دور تهدميي 
الكويت  أن  ضار.. وال أعتق����د 
والكويتيني أضروا صحفنا أو 
فضائياتنا اخلاصة مبا يستدعي 
مثل ه����ذه العقوب����ة الغليظة 
الت����ي ش����تتت أذه����ان الناس 
وصّغرت عقوله����م وحصرت 
اهتماماتهم باجلري وراء مثل 
التصريح����ات واألقوال  تل����ك 
املجنونة للضحك عليها.. وإن 
خلت الصحف منها يوما ابتأسوا 

واكتأبوا!
وبالطبع أنا ال أعّمم مثل تلك 
التهمة الشائنة.. على جميع دور 
الصحف واحملّطات الفضائية.. 
بل إن البعض منها يربأ بنفسه 
وبالكويت فيبتعد عن معاجن 

السفاهة!
إننا شعب نستحق احلياة 
األفضل والعلم األفضل واإلعالم 
األفضل .. فيا سادتي يا سالطني 
اإلعالم في بالدي.. دعوا عنكم هذا 
الطريق الرخو الكثير املزالق.. 
وابنوا إعالما رشيدا مسؤوال.. 

فلعل ش����أني فيه شأن جامعي 
سقط املتاع.. ومخلفات القافلة 
التي نسيتها في مرابع الركود 

أو »محطات الترانزيت«..
فلم أتسّيد يوما سّدة جريدة 

مقروءة..
ولم أتربع على عرش فضائية 

نهاقة نباحة..
َتُدْن إلرادتي وإدارتي..  ولم 
موجة رادي����و حتى وإن كانت 

مبحوحة أو خرساء..
كنت في تلك كلها.. مقادا ال 

قائدا.. وتابعا ال متبوعا!
ولم أكن في ذلك »مظلوما« 
بل إن »ظلم����ي« رمبا كان هو 

األكبر..
قد يبدو ظلم الصغار أش����ّد 
مرارة من ظلم الكبار.. و ك� »ظلم 
ذوي القربى األشد مضاضة من 

وقع احلسام املهّنِد«!
فالصغي����ر إن ظلم.. يكون 
ظلمه كبيرا.. والكبير إن ظلم 
تدانى ظلم����ه وصغر عن ظلم 

الصغير..
ولس����ت بحاجة لشرح تلك 
العجم����اء والتأمني  الفلس����فة 
عليها.. فمن شاء قبلها ومن شاء 

فليرفض.. وله مني العينان..
> > >

اإلعالم هادٌم وباٍن..

ال����زي وبذاك..  يتزيى بهذا 
بالقدر ذاته..

يلب����س لب����وس احل����رب 
ويتمنطق بأسلحتها.. لهدم ما 
انبنى.. وأيضا يتزيى بلبوس 
البناء ويصيح بكورال جماعي 

»هّيه هلما لبنة طاول«..
وما أرى إعالمن����ا اليوم إاّل 
أنه سّمام يدّس السم خوفا من 
التآكل ويحيط حواشيه وأطرافه 
مبوانع املوت السريري فيلجأ إلى 
التهييج وفتح القريحة الغريزية 
على مصاري����ع النهش باللحم 
احلي لعقول الناس وإراداتهم.. 
ويصوغ لهم فكرا مسموما جاهال 
جاهليا.. ال يؤمن باحلق حتى 
وإن رآه رأي العني.. وال يصدق 
احلقيقة حتى وإن تربعت في 

سويداء قلبه..
> > >

وبعيدا عن التنميقات اللغوية 
اللغو من  والفلسفية واجترار 
الكلمات من  اللغة واستحالب 
ضروعها املكتنزة مبا لذ وطاب 
من جواهرها ولذائذها السمعية 

والبصرية..
بعي����دا ع����ن ذاك أدخل في 
الرقة  ث����وب  املوضوع وأنزع 
ودثار الري����اء الذي تدثرت به 
حتى أكون »شاهدا من أهلها«.. 
مقبولة شهادته.. وحتى ال أدخل 
الهدم..  احملكمة حامال مع����ول 
وشاهرا سيفي حلّز رقاٍب كانت 

آمنة في مهاجعها..
أقول إن ما يحفل به إعالمنا 
من نشر صغائر الصغراء ومما 
يجود به بعض أصحاب الرقاب 
املتلفتة دوما صوب فالش����ات 
الكاميرات لفقع تصريح يفقع 
األكباد الرطبة ويفجرها تفجيرا 

الذي أنتمي إليه منذ قرابة نصف 
قرن تقلبت خاللها على سرره 
املتنوعة األغطية وتالوينها.. 
ناعمها.. حريرها ودمقس����ها.. 

وخشنها خيشها ووبرها.. 
ذات صغي����رة وذرة  أن����ا 
أصغر في ذلك اجلس����د الكبير 
الذي جنيت »في روضه شهدا 
وصابا«.. وعلى مدى تلك السنني 
كلها.. لم أزد فيه عن كوني قالمة 
ظفر في احلجم.. وخطوي فيه 
ال يتجاوز الصفوف األخيرة في 
قافلته.. ورمبا دون ذلك شأنا.. 

 »سمير« في حضن الرحمة

في الدمع ش����يء من غسيل 
الروح.. 

وبع����ض الدم����ع واج����ب.. 
وفريضة ال تقبل التأجيل.. 

دمع����ي احلزي����ن.. ممزوج 
بفرحة تستحقها بالدي وأهلها 

الطيبون..
دمع ه����ذه احلروف.. تذرفه 
احلروف على الراحل »س����مير 
س����عيد«.. الذي ما كان للموت 
أجنحة حتلق فوقه.. ولكن املوت 
جاءه زاحفا متس����ترا بأجنحة 

الظالم..
سقط »احلارس األمني« فجأة 

في براثن املوت األسود..
ومن يصد الكرات القاذفات.. 
عجز أن يصد كرة املوت.. ألن 
املوت إرادة من صنع خالقها الذي 
نسلم جميعنا بإرادته واسترجاع 

أماناته..
ولسنا قلقني على »سمير«.. 
في حضن الرحمة.. فهناك األرواح 
في هدأتها التي ال جتدها على 

األرض الصاخبة..
وفي غم����رة احلزن والتياع 
األرواح وسواد أحزانها .. تسلل 
فرح يرصده من يحاول رصد 
األفراح.. فيرفعها بيرقا يكسو 

سماء البالد..
الفرحة..  ولقد رصدت تلك 
التي رس����مها تقاطر الكويتيني 
- بفئاتهم.. وألوانهم.. وتنوع 
أعراقهم ونزعاتهم ومشاربهم.. في 
حلمة وطنية غابت � مع األسف � 
عن أرضنا غيبة كبرى.. وضاعت 
ف����ي التزاحمات والتراش����قات 
واملعايرات واملكابرات � تقاطرهم 
صوب ذلك اجلسد املسجى على 

قارعة األمل..
األم����ل..  غ����اب  ولك����ن 
وم����ات »س����مير«.. وتوح����د 

الكويتيون..
وحدهم »سمير«.
> > >

 الشهادة.. ضد الذات

الش����هادة ضد  ما أصع����ب 
الذات.. 

 وم����ا أصعب تأثي����م الذات 
وسوطها وجلدها بسياط الشمس 
- س����ياط احلقيقة الالهبة - 
ولكنن����ي - ورغم الصعوبة - 
فاعٌل ذلك.. إلمياني بأن الشهادة 
ضد الذات.. من مقتضيات احلق 
الذي إن لم نتدرْعه.. فلن نحمي 
احلياة من جور بعض احلياة.. 
وال أن نحمي أكثر الناس.. من 

جور بعض الناس..
> > >

ش����هادتي على ذاتي وضد 
ذاتي.. لن ألبسها ثوب القدسية 
الكوث����ر.. بل  املغس����ول مباء 
س����أخرج عاريا - أعلنها � بال 

ثوب مقّدس وال رداء مدّنس..
لست أنا وليست ذاتي.. فأنا 
وذاتي جزءان صغيران في ذلك 
اجلسد الكبير الذي سأشهد في 

محكمة العدل ضده..
اسمحوا أن أشهد ضد اإلعالم 

»سمير«..  موحّد الكويتيني..
بقلم: صالح الشايجي  ٭

katebkom@gmail.com

عاقر.. تكتري حماراً أجرب!

على قارعة األمل .. 
ثمة جسد مسجى..

أصعب الشهادات..
 الشهادة ضد الذات..

ظلم الصغار ـ كظلم ذوي القربى ـ أشّد 
مضاضة..

سأخرج عاريًا.. بال ثوب مقّدس.. وال رداء 
مدّنس..
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تقديراً لدورها في إجناح هذه األنشطة

الدخيل يشيد بدور وزارة األشغال العامة 
املنظمة للتدريب امليداني للخبراء اجلدد

معرض »ما وراء احلكاية!« للفنانات اخلليجيات

كرم وكيل وزارة العدل املساعد لشؤون اخلبرة 
والتحكيم خالد الدخيل وزارة االشغال العامة وذلك 
ملساهمتها الفعالة في اجناح التدريب امليداني الذي 
نظمته للخبراء الهندسيني املنضمني حديثا الدارة 
اخلبراء بالتعاون مع عدد من املؤسس����ات، وقد 
شكر الوكيل الدخيل خالل لقائه الوكيل املساعد 
لقطاع التخطيط والتنمية م.محمد بن نخي على 
دور الوزارة وجهودها التي س����اعدت في اجناح 
هذه الدورات امليدانية وحتقيق االهداف املرجوة 
منها وإملام اخلب����راء بطبيعة عمل هذه اجلهات، 
مؤمال الوكيل الدخيل استمرار التعاون والنجاح 
املثمر بني ادارة اخلبراء والوزارة مستقبال، وقد 

حضر اللقاء رئيس املكتب الفني بإدارة اخلبراء 
بوزارة العدل سلطان العاطفي.

وقد تناول التدريب امليداني التعرف على ادارة 
الطرق بقسم التربة وكيفية اختبار عينة التربة 
وقياس مواد االسفلت باالضافة الى االطالع على 
العقود وخصائص العقد االداري وكيفية اختيار 
العقود املناسبة طبقا لطريقة احملاسبة والتسعير 
وف����ي ختام التدريب مت اخ����ذ اخلبراء في جولة 
ميدانية لالطالع على خطط سير العمل في قطاع 
املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة وقطاع 
الرقابة والتدقيق وقطاع املشاريع االنشائية حيث 

متت زيارة موقع بناء مستشفى جابر.

الدخيل يكرم بن نخي

محمد املر يفتتح املعرض

في ورشة عمل متخصصة أقامتها جلنة النقل بجمعية املهندسني

الفهيد: دول العالم تصنف القيادة في الكويت بـ »خطرة«
شدد عدد من املتخصصني على 
ض���رورة تفعيل جهود التوعية 
املجتمعية لرفع مس���توى األمن 
والسالمة على الطرق في الكويت، 
التعاون  مشددين على ضرورة 
بني مختلف اجلهات ذات العالقة 
باملس���ألة املرورية وعدم تفرد 
جهة واحدة ف���ي توفير القيادة 
اآلمنة على الطرق، موضحني أن 
تصنيفات عاملية تؤكد أن القيادة 

في الكويت تتصف باخلطورة.
جاء ذل���ك في ورش���ة عمل 
نظمتها جلنة النقل واملرور في 
جمعية املهندسني مساء أمس األول 
مبقرها ببنيد القار، وشارك فيها 
كل من املهندس االستشاري الفي 
الفهيد عضو جلنة جمعية السالمة 
األميركي���ة بالكويت، ومنس���ق 
الوطنية للمرور  االستراتيجية 
في الكويت العميد ناصر مخلف 
العنزي، ورئيس اللجنة م.عيسى 

احلجب واعضاء اللجنة.
ف���ي البداية حت���دث م.الفي 
الفهيد، مستعرضا تصنيفات عدد 
من الدول مثل بريطانيا وأميركا 
واستراليا وايرلندا عن القيادة في 
الكويت، موضحا ان جميع هذه 
الدول جتمع في تصنيفاتها على 
خطورة القيادة على الطرقات في 
الكويت، وانها تقدم مجموعة من 
االرشادات حول وضع القيادة في 
الكويت حيث تنصح مواطنيها 
لدى توجههم الى الكويت بتوخي 
احلذر عند قيادتهم ملركباتهم على 

طريقها.
وأوضح الفهيد أن التصنيفات 
جتم���ع ايضا على وجود ضغط 
كبير على الس���ائق لدى قيادته 
مركبته ج���راء عدم االهتمام من 
قبل اآلخري���ن مبا يدور حولهم 

أكد الشيخ عبداحلميد الباللي 
رئيس جمعية بش����ائر اخلير 
املتخصص����ة في عالج وتأهيل 
املدمنني ان جلمعية بشائر اخلير 
نظرية مؤطرة وخطوات ومفاهيم 
اثبتت  وطرقا وجتارب عريقة 
جناحها، لذا نود ان ننقل هذه 
التجربة لتكون ماركة مسجلة 
ومعتمدة ف����ي كل دول العالم، 
وهن����اك دول أوروبي����ة كثيرة 
تطلب منا ان ننش����ر جتربتنا 

لديها.
جاء ذلك خالل استقباله لوفد 
البوسنة والهرسك اول من امس 
حيث رحب الشيخ الباللي بالوفد 
الزائر مؤكدا على عمق العالقات 
االخوية التي تربطنا بش����عب 
البوسنة والهرسك، مضيفا ان 
جمعية بش����ائر اخلير حينما 
تقدم حال اجتماعيا الكبر وأخطر 
مشكلة في العالم وهي مشكلة 
املخ����درات فهذا يعط����ي دليال 
لآلخرين على دورنا وجتربتنا 
الرائدة في عالج وتأهيل املدمنني 

من خالل النظرية االميانية.
وأوضح الباللي بعد ان استمع 
الوفد الى عرض ڤيديو ملسيرة 
اجلمعي����ة مصحوب����ا بترجمة 
باللغة االجنليزية قائال: نحن 
كمسلمني حينما نقدم هذا الدين 
بصورة عملية وأعماال مميزة 
امام الناس فان مثل هذه االعمال 
تؤثر في غير املسلمني وتوصل 
لهم رسالة هذا الدين بأفضل من 

آالف اخلطب واملواعظ.
كما اجاب الشيخ الباللي عن 
احد اسئلة الوفد حول االسباب 
التي تدفع الشباب الى االدمان 
على املخدرات قائال: االس����باب 

التع���اون بني جميع اجلهات في 
الكوي���ت لتوفير مزيد من األمن 
والسالمة على الطرقات، مشيرا 
الى ارتباط نحو 26 جهة مبشكلة 
أزمة املرور في البالد، وان حتميل 
جهة واحدة لهذه املسؤولية فيه 
اجحاف وعدم انصاف، فاملسؤولية 
مش���تركة وحتتاج الى اجراءات 
باإلضافة الى حمالت توعية مكثفة 

للقيادة اآلمنة.
أما منس���ق االس���تراتيجية 
الوطنية للم���رور العميد ناصر 
مخلف العنزي فأك���د في بداية 
حديثه وجود جهل غير متعمد 
ف���ي قوانني املرور ف���ي الكويت 
من قبل مس���تخدمي املركبات، 
باإلضافة ال���ى البطء في تنفيذ 
اإلجراءات وخاصة تطوير الطرق 
مبا يتناسب والزيادة املطردة لعدد 
املركبات ومستخدميها في البالد. 
وأوضح العنزي: أن تطوير طريق 
مثل »جمال عبد الناصر« بطول 
11 كيلومترا يس���تغرق 5  نحو 
سنوات، في حني ان الزيادة في 
عدد املركبات تزيد يوميا بنحو 
350 سيارة، مش���يرا الى تولي 
البلدي���ة لتطوير النق���ل العام، 
والعمل على تطوير الطرقات من 
قبل االشغال وتشديد العقوبات 
واجراءات مراقب���ة القيادة على 

الطرقات.
العن���زي بضرورة  وأوصى 
تعاون مؤسسات املجتمع املدني 
مع الهيئات الرس���مية من أجل 
مواجه���ة اجلهل وع���دم الوعي 
بأخطار القيادة وضرورة االنتباه 
والتركيز واحلد من وسائل اشغال 
السائقني اثناء القيادة، داعيا الى 
حملة توعوية بش���عار »حياتك 

أمل«.

حديثة مع الوفد قائال: 
نحن جمعية متخصصة في 
العالج من املخدرات وس����ائر 
املسكرات، وهي تطبيق ملا جاء به 
االسالم كرحمة للعاملني بأسلوب 

يناسب تطور هذا العصر.
وأضاف اخلشتي استطعنا 
بفضل اهلل تعالى ان نتخطى 
العاملي���ة  نتائ���ج املصح���ات 
ونقدم نتائج مذهلة في عالج 
وتأهيل املدمنني وأن نقلل نسبة 
االنتكاسة ولهذا االمر اسباب، 
حيث اننا باالضافة الى العالج 
النفسي والعضوي نضع اطارا 
ايجابيا ننمي من خالله عالقة 
االنس���ان بربه وهو اقوى من 
اي ش���يء، واذا كانت العملية 
العالجية للمدمن تبدأ بالقسم 
البس���يط مبا يس���مى العالج 
االكلنيكي ويتم في املستشفيات، 
فضال عن تعاوننا مع عدد من 
الكويت  املصحات في داخ���ل 
وخارجها، لكن معظم العملية 
العالجية تتركز في كيفية اعادة 
االنس���ان وتأهيله من الناحية 
التربوية والعاطفية واالميانية 
وذلك من خالل برامج معدة لها 

فترة زمنية محددة.
ثم اجاب اخلشتي عن اسئلة 
الوفد التي دارت معظمها حول 
املراحل العمرية للمدمنني، والعدد 
االجمالي لهم ونسبة االنتكاسة 

وكيف تتم العملية العالجية.
أم����ا عبداللطي����ف اخلالدي 
النور واملرافق  مشرف كرسي 
للوفد، فقد اكد على مدى سعادة 
الوفد بزيارة جمعية بشائر اخلير 
واطالعها على جتربة البشائر 

في عالج وتأهيل املدمنني.

أسباب انخفاض او ارتفاع عدد 
الضحايا واحلوادث.

ال���ى بعض  الفهيد  وأش���ار 
القضايا األخرى ملشاكل القيادة 
اآلمنة في الكوي���ت ومنها على 
سبيل املثال انتقال بعض الطرق 
من 3 حارات الى حارتني وكثرة 
الطرق  املخارج واملداخ���ل على 
الس���ريعة، قرب عالمات الداللة 
واالرشاد من مواقع االنعطاف او 
اخلروج او الدخول أو اي تنبيهات 
أخرى، مشيرا الى جهود مبذولة 
من قب���ل املرور وبعض اجلهات 
املعنية في حج���ز نحو 20 الف 
سيارة في 9 شهور، ومخالفات 
بقيمة 30 مليون دينار خالل نفس 
الفترة، إال أن هذه اجلهود التزال 

غير كافية.
ودع���ا الفهيد ال���ى ضرورة 

االبناء عن منطقة امان لهم، وما 
حبوب الهلوسة وادمان املخدرات 
اال مناطق  السيئة  والصداقات 
امان لهؤالء الهاربني من جحيم 

املنزل.
٭ الثالث: ان يكون احد الوالدين 
مدمنا او مدخنا للس����جائر او 
الشيشة، ذلك الن التدخني هو 
البوابة االوسع لعالم املخدرات، 
وغالبا املدخن فريس����ة سهلة 

لتجار املخدرات.
٭ الراب����ع: قلة وضعف الوعي 
باملخ����درات وآثارها على الفرد 
واملجتمع، ويتمثل هذا في االعالم 
ومدى تأثيره االيجابي او السلبي 

في مواجهة مشكلة املخدرات.
أما منصور اخلشتي رئيس 
جلنة العالقات العامة، فقد استهل 

عل���ى الطريق ومحاوالت بعض 
قائدي املركبات االنفراد بالطريق 
وحث من امامه���م على االبتعاد 
وافساح املجال باملتابعة اللصيقة 
والسرعة الزائدة، واالنتقال من 
حارة الى اخرى دون سابق انذار، 
مضيف���ا أن هذه ال���دول تنصح 
مواطنيها أن���ه وفي حال وقوع 
حادث س���ير لهم اثناء قيادتهم 
على الطرقات بالكويت االتصال 
بالشرطة فورا وعدم التحرك من 

موقع احلادث.
واستعرض عضو جلنة السالمة 
األميركية عددا من االحصائيات 
عن احلوادث وضحايا السير في 
البالد، مشيرا الى وفاة نحو 493 
شخصا خالل 2011، وتفاوت هذا 
الرقم من عام آلخر، دون ان توجد 
حتليالت له���ذه األرقام، توضح 

كثي����رة ولك����ن حصرناها في 
حدود ثمانية عشر سببا ومن 

ابرزها:
٭ االول: البع����د ع����ن الوازع 
الديني وعدم التمس����ك بالقيم 
االس����المية االصيلة التي جاء 
بها ديننا احلنيف، مما ادى الى 
ضعف النف����وس ووقوعها في 

عالم املخدرات.
الوالدين عن  الثاني: تخلي  ٭ 
دورهما التربوي جتاه ابنائهم، 
ويعد من اهم االسباب، ذلك الن 
احملضن التربوي االول هو البيت، 
وعندما يقوم الوالدان بواجبهما 
كما ينبغي، غالبا سيكون املنتج 
انسانا صاحلا لديه هدف وطموح 
في احلياة، اما اذا كانت العالقة 
داخل البيت متوترة فسيبحث 

الفهيد العنزي ود.كامبل مع رئيس وأعضاء جلنة النقل واملرور باجلمعية

الشيخ الباللي مع وفد البوسنة والهرسك

لدى استقباله وفد البوسنة والهرسك

الباللي:  »البشائر« ماركة مسجلة ومعتمدة في دول العالم

العنزي: نواجه عراقيل 
في تنفيذ إستراتيجية 
املرور رغم اعتمادها 

من احلكومة

الفنانات اخلليجيات الثالث يقطعن كعكة املعرض

فنانات تشكيليات خليجيات 
وهن من الكويت: ثريا البقصمي 
وسميرة بوخمسني، ومن دولة 
االمارات العربية املتحدة: حصة 
بنت خليفة آل مكتوم وأس����ما 
الغرير، وقد عرضن للجمهور 
85 لوحة فنية تنوعت أساليبها 
وتقنياته����ا وألوانها. وقدمت 
الفنانة الكويتية ثريا البقصمي 
جتربتها احلديثة في معاجلات 
لونية وتشكيلية هيمن عليها 

الطابع االسطوري الشرقي، كما 
قدمت الفنانة سميرة بوخمسني 
لوحات مستوحاة من عالم املرأة 
الغامض، أما الفنانة حصة آل 
مكتوم فقد جتلى عشقها للتراث 
البيئة  بلوحات مستوحاة من 
االماراتية، وأما الفنانة أس����ما 
الغرير فقد عرضت جتارب لونية 
مستوحاة من التراث الشرقي. 
والى جانب احلضور الكبير من 
محبي الفن التشكيلي ونقاد الفن 
واالعالميني واملقتنني، فقد زار 
املعرض ش����خصيات اماراتية 
مهمة مثل الوزير الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان، ومجموعة 
من أساتذة جامعة الشيخ زايد، 
والعديد من الشيوخ والشيخات 
م����ن أبناء األس����ر احلاكمة في 
أبوظبي ودب����ي وبعض رجال 

األعمال االجانب في دبي.
املع����رض حتى  ويس����تمر 
نهاية شهر أبريل، ويعتبر أول 
معرض نسائي إماراتي � كويتي 
مش����ترك، والذي يعكس فكرة 
االحتاد اخلليجي من خالل الفن 

التشكيلي.

افتتح رئيس املجلس الوطني 
االحتادي بدولة االمارات العربية 
املتحدة محمد أحمد املر، املعرض 
الفني التشكيلي النسائي املشترك 
»ما وراء احلكاية!«، في مرسم 
مطر بدبي، وذلك مبشاركة أربع 
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الـغـديــر كليـنـيــك    

ال�ساملية - �سارع البحرين -  بجوار م�سجد جمعية ال�ساملية - تلفون:  7 / 25713016

20%
خ�سم

على

حتاليل

الدم

پ هل لديك م�ساكل �سحية يف احلمل

پ هل تريدين والدة اآمنة

پ هل لديك ا�سطرابات يف الدورة ال�سهرية

پ هل لديك تليفات اأو اأورام يف الرحم

پ هل لديك �سعوبة يف االجناب

ه�������ل اأنت مقبل�������ة على ال�������زواج وحتتاجني  پ 

لفح�ص قبل الزواج

پ هل تع���ان����ني م���ن �سل����ص الب���ول اأو �س������ق��وط 

يف الرحم

حلول جميع م�ساكلك 

الن�سائية ال�سحية 

جتديها لدى الغدير 

كلينيك

د. جنيبة القطان
زميلة الكلية امللكية الربيطانية

ا�شت�شارية وخربة طويلة

يف م�شت�شفيات لندن والكويت

د. جنيـبـة القطـان

�س������ون����������ار

رباعي االأب�ع���اد

پ ت�سخي�ص وعالج جميع االأمرا�ص اجللدية

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود

پ جل�سات امليزوثريابي لن�سارة الوجه 

وعالج ت�ساقط ال�سعر

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد 

اجل�سم باحلقن

پ جل�سات تبيي�ص الب�سرة عن طريق احلقن

التعرق  مل��ع��اجل��ة  ال��ب��وت��ك�����ص  ح��ق��ن  پ 

الزائد والتجاعيد

پ ع��الج ال��ه��االت ال�����س��وداء والتجاعيد 

حول العني

پ فتح امللف واالإ�ست�سارة جمانا.

پ ليزر ازالة �سعر اجل�سم كامل 240 د.ك.

پ عرو�ص خا�سة على ازالة �سعر اأجزاء اجل�سم.

الوج�ه  لتق�سري  جم��ان��ا  واح���دة  جل�سة  على  اح�سل  پ 

واالأماكن احل�سا�سة عند عمل 3 جل�سات.

حلجز املواعيد والإ�ستف�سار77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

النور والأم��ل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 97276517    فاك�ص : 22452321

)اأحدث جهاز حلالت ال�سلل - الروماتيزم - اآلم وخ�سونة املفا�سل - النزلق 

الغ�سرويف والعمود الفقري - التاأهيل بعد اجلراحة - التخ�سي�س واإذابة الدهون(

العالج الطبيعي

خدمة متري�سية �ساملة، رعاية الأطفال حديثي الولدة

رعاية كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة
عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�ست�ساري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�سارة الوجه - التبيي�س

- ليزر اإزالة ال�سعر وعالج ال�سعريات الدموية والتجاعيد

ال�سعر لت�ساقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  ح���قن   -

- حق����ن البوتك����س للتجاع��ي���د والتع���رق - تكبي��ر ال�سف����ايف 

ال��ن��ظ��ر. ل��ت�����س��ح��ي��ح  ال���ل���ي���زك خ�����الل دق����ائ����ق   -

ف����������رون����������ت. ال������������وي������������ف  ت������ق������ن������ي������ة   -

ال�����ع�����ي�����ون. ع����م����ل����ي����ات  ج����م����ي����ع  اج�������������راء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�سرق االأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وه�������ي اأحدث تقنية اأمريكية ل�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عي��ادة التخ�سي���س : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������ص الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عي��ادة اللي��زر والتجمي��ل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
االأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

ال�سعب البحري - ق8 - �ص بن اخلطيب ت:22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�ص من 11ص - 7 م

د.عماد النجادة استشـاري التـجميل واحلـروق
إذابـة الدهـون وشـد اجلســم في جـلسة واحـدة 
Lipolase بــأحــــدث   جــهــــاز   لــيـــــزر   
مبــــخـــدر مـــوضـــعــــي بـــدون جــراحــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــدون ألــــــــــم

عـيـادة التجميل

الدكتور اأحمد الرويح
ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل

البورد ال�سويدي يف جراحة العظام واملفا�سل

املفا�سل يف  اخل�سونة  وع��الج  ت�سخي�ص   -

للركبة ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���ف���ا����س���ل  ت���رك���ي���ب   -

العظام ه�������س���ا����س���ة  وع�������الج  ت�����س��خ��ي�����ص   -

الك�سور ح���االت  جميع  وع���الج  ت�سخي�ص   -

- ت�سخي�ص وعالج حاالت اأمرا�ص العظام لالأطفال

- ت�سخي�ص وعالج حاالت اإ�سابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ص 25663896

dr.razih@usa.net : الربيد االإلكرتوين

8.30 �سباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�س����اًء - 8.30 م�ساًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ص 

مواعيداملركز ال�ست�ساري الطبي

العيادة:

البورد االأمريكي يف طب العيون 

زمي���ل كلية اجلراحني امللكي�ة الكندي�ة

زميل م�ست�سفى ويلز للعيون - فالدلفيا - اأمريكا

ا�ست�ساري اأع������س��اب وجتميل ع����ي��ون

نرحب بعمالء �سركة الكويت للتاأمني

ال�ساملية - ق10 - �سارع يو�سف البدر - بناية 6 - الدور االأول

ت : 25636988 965+ ف : 25637660 965+

www.neurophq8.com

دكتور 

 رائد بهبهاين
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30
أسعار النفط )بالدوالر األميركي(

التغير )بالدوالر(احلاليالنفط
0.01-116.95النفط الكويتي

117.471.88برنت
0.04-102.63غرب تكساس م

السعرالبنوك
األعلى

السعر
األدنى

سعر
االقفال

الكمية
املتداولة

عدد
الصفقات

القيمة
املتداولة

االقفال
السابق

االقفال 
السابق

آخر أمر
أعلى شراء

آخر أمر
أدنى بيع

التغير
بالفلس

1080106010601037500271116800106018/4/12106010800وطني
4354254354000001417195043018/4/124304355خليج ب

0000079029/3/12000جتاري
61061061050001305060018/4/1259061010اهلي

88088088010500069240088018/4/128808900املتحد
28027528013200002836435028018/4/122752800الدولي
4254204255000042110042518/4/124204250برقان
10-760740750145500057109200076018/4/12750760بيتك

6005906007300002443100060018/4/125906000بنك بوبيان
11.617.511.540.411.621.85.102.5001613.292.65011.596.825املجموع

أسعار العمالت
السعرنوع العملةالسعرنوع العملة

0.29013الدوالر االسترالي0.07491الريال السعودي
0.7479الدينار البحريني0.27975الدوالر األميركي

0.0771الريال القطري0.36709اليورو
0.7301الريال العماني0.44852اجلنيه االسترليني
0.0765الدرهم اإلماراتي0.30554الفرنك السويسري

0.0471اجلنيه املصري0.00343الني الياباني
املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعامليــة  العربيــة  األسهـــم  مؤشـــرات 
التغير )بالنقاط(احلالياملؤشرالتغير )بالنقاط(احلالياملؤشرالتغير )بالنقاط(احلالياملؤشر

5.16S&P5001.385.14-5.64-1.180.41لبنان3.40-6.264.60الكويت
21.66-5.745.29فايننشال ت2.021.356.08األردن7.513.852.13السعودية

6.753.6321.60داكس4.699.2826.73مصر4.40-1.638.25دبي
3.255.1014.81كاك16.8240-10.439.55املغرب12.79-2.500.22أبوظبي

6.210.5637.21السويسري5.069.995.95تونس1.159.305.62البحرين
78.88-9.588.38نيكاي82.79225-13.032.75داو جونز78.17-8.638.92قطر

5.14-814.13توبكس11.37-3.031.45ناسداك م3.59-6.004.12عمان

أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية
سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة

0.000.560.811.061.31الدينار الكويتي
0.180.230.460.731.04الدوالر األميركي

0.270.350.650.971.33اليورو
0.570.681.011.331.86اجلنيه االسترليني
0.040.070.110.180.39الفرنك السويسري

4.394.494.594.784.99الدوالر االسترالي
1.031.141.341.571.99الدوالر الكندي

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1.32-1639.96الذهب
0.08-31.52الفضة

السعراالستثمار
األعلى

السعر
األدنى

سعر
االقفال

الكمية
املتداولة

عدد
الصفقات

القيمة
املتداولة

االقفال
السابق

االقفال 
السابق

آخر أمر
أعلى شراء

آخر أمر
أدنى بيع

التغير
بالفلس

2-104102104260000132688010618/4/12102104كويتية
2602602605000041300025518/4/122552605تسهيالت

000005229/3/12000ايفا
2-15014814813600002520164015018/4/12148150استثمارات

315310315280000178700031518/4/123103150مشاريع
000001329/3/12000اهلية

6361624360000482683206118/4/1261621ساحل
000002510/11/10000مستثمر د

0000013031/3/10000البيت
000002529/3/12000ا صناعية
0000023027/9/1102300م األوراق

10410010420000003520448010418/4/121001040د للتمويل
4-116116116600002696012018/4/12116118املركز
0000010202/04/1201020كميفك
000005231/3/11000عارف
313131104000093224028.518/4/123102.5األمان
14814614636800003053828014618/4/121461480األولى

5252522600000281352005218/4/1251520املال
30.52929.5120800001183597202918/4/1229.5300.5اخلليجي

000007131/3/10000أعيان
3736.536.52400003880036.518/4/1235.5370بيان

0000048.514/11/11000جلوبل
6464644800002307206418/4/1264650أصول
000002630/3/11000كفيك

285280285150000114225028018/4/122802905كامكو
5-55555540000122006018/4/12060وطنية د ق

0000038.521/2/12000إسكان
000005111/11/10000مدار

1-39.53838.595200006736992039.518/4/123838.5الديره
0000010021/3/12000الصفاة
2-23823223239000007391580023418/4/12232234السالم
10410210225800006426396010218/4/121001020اكتتاب

000002227/3/12000قرين قابضة
0000022.529/3/12000صكوك
74727377600001195648407318/4/1272730املدينة

000002930/3/11000نور
18217818212000062160018218/4/121821840متدين أ
10-26526526510000012650028509/04/12255265صيرفة

0000011420/2/12000داماك كويت
28282811200001313602805/04/1228.5300السورية

000007511/04/1272800استراتيجيا
66666640000126406618/4/1265670الصينية

000005218/4/1252540منافع
52515148000010248005118/4/1250510املغاربية

000006428/3/11000اموال
0000042.529/11/10000املسار

11210811029800006732776011018/4/121101120االمتياز
2.9-4.006.13.973.73.987.157.280.0007554.506.8703.990املجموع
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232228230480000029110404023018/4/122282300صناعات
2-124122122260000123184012418/4/12122124انابيب
4754704756000032825047018/4/124504655اسمنت
0000012212/04/121221320تبريد

126012401260500001162900126018/4/12124012600كابالت
0000029018/4/12000سفن

134134134200001268013416/4/121301380بحرية
9008708902600002723220087018/4/1288089020بورتالند

0000021629/3/1202160ورقية
116114114400002460011218/4/121121162معادن

10-350350350100001350036018/4/12350360سكب ك
0000022618/4/122222260أسيكو

4-8985854240000653705608918/4/128586ص متحدة
6306206303000031865063018/4/126206300بوبيان ب

00000110028/3/12012000خليج زجاج
0000021601/03/12000الهالل
0000041504/04/1239000الكوت

0000027501/03/122553000التغليف
0000022808/02/1221800البناء

3103103105000031550031018/4/123053150وطنية م ب
158144152570000014587084015018/4/121481522املعدات

0000010228/2/12000استهالكيه
0000012812/07/11000اجلبس
2142122129600001920408021218/4/122122140القرين

0000043.529/3/12000صلبوخ
194194194240000104656019218/4/121941982ايكاروس

75757580000160007518/4/1274750بوبيان د ق
4.453.24.406.94.428.316.800.0003323.002.2004.423.35املجموع
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0000096010/04/1296010000سينما
0000028029/12/11000فنادق

40539540012300004649315040018/4/123954000أجيليتي
000005229/3/12000اسواق

740730740206500074152750074018/4/127307400زين
7876786600000595053207618/4/1277782صفاة طاقة

0000011009/10/11000تعليمية
0000035015/4/123403550بترولية
4-172162166396000011465864017018/4/12164166تنظيف

2-116108110526000016358564011218/4/12108110م سلطان
122112122642000014974928011218/4/12122010عربي قابضة

0000055012/03/1205300النقل
2400234024005500014130200240018/4/12240024200اتصاالت
132124132670000011586900012618/4/121301326الرابطة

000005804/04/120560ك تلفزيوني
0000030026/3/122853200األنظمة

0000035512/04/12000نابيسكو
5-2952902907000042040029518/4/12290295املعامل

0000025526/3/12000مسالخ ك
0000026012/01/12000إياس

11010410819780000238212368010618/4/121061082هيتس تلكوم
1917.517.53472000020362956017.518/4/1217.5180الصفوة

0000027009/02/12000هيومن سوفت
2-7876763200000552452807818/4/127576التخصيص

94949480000275208918/4/129005نفائس
0000015415/3/1201840وط للمسالخ
120118118640000257664011818/4/121181200عارف طاقة

50-550550550110000146050060015/4/120550صفوان
7268725560000753904006918/4/1271723بتروجلف
252525800001200024.518/4/1222.5260.5امتيازات

0000012014/2/1201300حتصيالت
22.521226312000023913700402118/4/122222.51ميادين

0000026025/3/1202700آبار
0000041018/4/123904100ايفا فنادق
20-168016801680525001088200170018/4/1216601680املشتركة
9288881200003107608818/4/1284870جيران ق

120120120400002480011817/4/121161242النخيل
000007217/4/1272740صافتك
8887883200007280008818/4/1288890مشرف
340340340200002680034018/4/123253400يوباك
30530030532500004099035030518/4/123003050أالفكو

0000016812/04/1201780املواساة
3002903009500002627855030018/4/122953000مشاعر

265265265200002530026518/4/122602650أولى وقود
10-265265265100001265028504/04/120265املستقبل

124114124404000012848112011418/4/1211812410حيات كوم
646363124000025785606318/4/1262630مبرد

000004816/4/1246490منتزهات
0000077009/04/1207500التقدم

0000035018/4/123503700ياكو
5-455450455140000106315046018/4/12450455اجلزيرة

0000024017/4/122362380السور
0000010818/4/121041080فيوتشر كيد

29028528510800004730805028518/4/122852900لوجستيك
000008216/4/1277850النوادي

0000011818/4/121141200الراي
000009805/04/1201060زميا

16.6-14.496.514.381.214.430.4170.932.5001.89312.791.04014.447املجموع
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1-565555112000013619205618/4/125556عقارات ك
11811411666600008977380011418/4/121141162متحدة
13413013231600006941524012818/4/121301324وطنية

2-23223223210000032320023418/4/12230232صاحلية
0000028.518/4/122730.50لؤلؤة

0000023415/4/122302340متدين ع
0000011823/2/121161380اجيال

000009101/04/12000املصالح ع
3735.536.52160000267888035.518/4/1236.5371ع عقارية
0000011022/3/1210000االحتاد ع

1-95959540000138009618/4/129596اإلمناء
20-102010001000775001077650102018/4/1210001020املباني

1-7574752800005209607618/4/127476إجنازات
16.51616178400009628564015.518/4/121616.50.5املستثمرون

1-6964674276000027328456406818/4/126667املنتجعات
9189912160000181933209518/4/1290911التجارية

6257592560000501533605718/4/1259602سنام
1-6765662560000341686406718/4/126566أعيان ع

7974791360000211011607415/4/127905عقار
000003616/4/1234370العقارية

1-8482822440000402022808318/4/128182مزايا
0.5-19.518.518.5424000046796401918/4/1218.519أدنك

000008704/03/1287890الثمار
0000017.508/06/11000جراند
0.5-45.54444.52560000231147604518/4/1244.545جتارة

1-64646440000125606518/4/126265التعمير ك
5-70707080000156007515/4/12075أركان
0000016012/04/121501680أرجان
4542.544.53920000021217156404318/4/1244.5451.5أبيار

0000028.529/3/12000منشات
1.5-40.53737.5187200001817270803918/4/123737.5دبي االولى

0000017.529/3/12000م األعمال
0.5-21.520.520.5264000024554002118/4/1220.521منازل

0000013423/11/11000رمي
3736.53780000092956034.518/4/123702.5مينا
0000022028/12/11000املدن

5955582360000501361605418/4/1257584مراكز
34033034019600007866615033518/4/123403455رمال

3.7-2.276.72.260.62.262.9157.877.5001.3738.938.0402.266.6املجموع
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0000018410/04/12000مواشي
1-9796965200009501209718/4/129697دانة

0000013610/04/12000دواجن
1360136013601300008176800136018/4/12136013800اغذية

0000034021/3/122903450الغذائية
590560560150002870055017/4/1256060010كوت فود

4.246.64.220.34.221.5665.00019235.6204.220.31.2املجموع

الشركات
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80808040000132008018/4/1276810شارقة ا
1-8786864400006378808718/4/128586اسمنت خليج

7069708000007554806918/4/1269701قيوين ا
2-919191112000021019209317/4/128891فجيرة ا

12812612622000082776012418/4/121241262اسمنت ابيض
0000011418/4/121121160اريج

0000017815/4/121741840خليج متحد
0000028012/04/122752900قابضة م ك
0000045528/8/07000ب ك تأمني

595758172000001459994805818/4/1257580متويل خليج
5-73686894000001166568807318/4/12068إنوفست

2-1681681686000021008017018/4/12168170اهلي متحد
2-31.53030233600001987163603218/4/123030.5اإلثمار
19.1-5.825.1.5.7835.791.452.640.0004852.609.0405.810.5املجموع
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0000030026/3/122553000كويت ت
0000052012/04/124605000خليج ت
0000050016/4/125005200اهلية ت

0000013416/4/1201440وربة
0000022009/11/10000االعادة

0000012208/02/12000أولى تكافل
0000040.508/12/1128430وثاق

002.673.80002.673.80املجموع
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00000122023/7/2008000صناديق االستثمار
002.764.10002.764.10املجموع

املؤشر السعريالبورصة املؤشر الوزني

6264.6 416.81
-3.4 -0.33

تداوالت اليوم السابق
الكميةاملتداولة

48873320

5705150000

6228
عدد الصفقاتعدد الصفقات

التغير
الكميةاملتداولة

-13497860

-5243852500

-1210

تداوالت اليوم
الكميةاملتداولة

35375460

461297500

5018
عدد الصفقات

أسعار األسهم في سوق الكويت لألوراق املالية

بتغير قدرهبتغير قدره
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6264.6االقتصادية

0.05%
-3.4

املؤشر السعري

بتغير قدره

»السفن« حتوز أقل األسعار مبناقصة بقيمة 30 مليون دوالر
اعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء   السفن انها حازت اقل 
االسعار بعد فض عطاءات املناقصة   رقم اتش كيو 33 ايه ار 11 واخلاصة 
ـ  ملدة 5 سنوات« لصالح  مبشروع »خدمات توريد عمالة متخصصة 
العمليات املشتركة ـ اخلفجي ـ اململكة العربية السعودية  وبقيمة متوقعة 
تبلغ 30 مليون دوالر.

»الطيران املدني« توقع اتفاقية 
ومذكرة تفاهم مع أستراليا

»مجد لألغذية« توزع 15% نقدًا

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني توقيعها 
باألحرف األولى اتفاقي����ة تنظيم خدمات النقل 
اجلوي بني الكويت وأس����تراليا ومذكرة تفاهم 
ش����ملت جميع النقاط التش����غيلية ومت االتفاق 
على التعاون التجاري بني شركات الطيران لكال 

البلدين.
وقال����ت اإلدارة في بي����ان صحافي اليوم ان 
اجتماعا عقد أخيرا في مبنى اإلدارة بني ممثلي 
»الطيران املدني« وممثلي احلكومة االسترالية مت 

خالله توقيع االتفاقية ومذكرة التفاهم.
وأضافت ان النقاط التشغيلية األبرز في مذكرة 
التفاهم متثلت في تنظيم تشغيل رحالت الركاب 
وفتح رحالت الشحن اجلوي البحت مبمارسة 

كل حريات النقل اجلوي.
ونقل البيان عن رئيس وفد الكويت في هذه 
املباحثات م.نبيل عبداحملس����ن الزامل قوله ان 
هذه االتفاقية تأتي ضمن سياسة اإلدارة العامة 

للطيران املدني نحو فتح األجواء وتوثيق العالقات 
اجلوية الثنائية مع الدول األخرى.

وأضاف الزامل الذي يشغل نائب املدير العام 
للطيران املدني لشؤون سالمة الطيران والنقل 
اجلوي في اإلدارة ان هذه االتفاقية تأتي ايضا في 
سياق تيسير تشغيل شركات الطيران التجارية 
للركاب والشحن التابعة لكال البلدين اضافة الى 
ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من املطارات 
الدولية مبا يعزز حركة النقل اجلوي ويشجع 

التبادل التجاري بني الكويت واستراليا.
وكان إجمالي عدد اتفاقيات تنظيم خدمات النقل 
اجلوي املوقعة بني الكويت والدول االخرى بلغ 
109 اتفاقيات حتى عام 2011 بزيادة 5 اتفاقيات 
ثنائية عن عام 2010، حيث يعمل في مطار الكويت 
الدولي 57 شركة طيران بلغ إجمالي عدد الركاب 
املستفيدين من خدماتها خالل العام املاضي نحو 

8.5 ماليني راكب.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجد لألغذية 
فهد الكنيمش بلوغ إجمالي حقوق املساهمني 3.1 
ماليني دينار، مشيرا الى ان إجمالي أصول الشركة 
بل����غ 3.3 ماليني دينار وأن إجمالي املبيعات بلغ 
4.2 ماليني دينار وأن الشركة حققت صافي أرباح 
بلغ 300 ألف دينار للفترة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2011.
وأض����اف الكنيمش خالل انعق����اد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة امس انه مت نقل املكتب 
الرئيسي للش����ركة من املنطقة احلرة الى داخل 
مدينة الكويت، حيث يجمع إدارات الشركة )اإلدارة 
املالية وإدارة الشؤون اإلدارية وإدارة التسويق( 

حتت سقف واحد.
وأضاف قائال: لقد حصلت الشركة على شهادة 
االيزو العاملية )9001-2008( وأيضا شهادة اآليزو 
العاملية )22000-2005( التي تؤكد فيها االلتزام 

باملعايير الدولية لسالمة وجودة منتجاتها الغذائية 
ومطابقتها للشروط واملواصفات الصحية.

وقال: ركزت الشركة على عدة عوامل وسياسات 
في إدارة اإلنتاج من أهمها جتديد وحتديث اآلالت 
واملعدات لضمان جودة سالمة املنتجات وإنشاء 
مختبر خاص مزود بأح����دث االجهزة واملعدات 
لفح����ص املواد األولية قب����ل اعتمادها وإدخالها 
للتصنيع عالوة على إخضاع املواد الداخلة في 
اإلنتاج ملراحل متع����ددة من التنظيف والتعقيم 
قبل وبعد الطحن او اخللط والتدقيق في عمليات 
الطحن والتغليف والتخزي����ن. هذا وقد وافقت 
عمومية الش����ركة على جميع البنود الواردة في 
جدول أعماله����ا مبا في ذلك املوافقة على توزيع 
أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 15% من رأس 

املال اي بواقع 15 فلسا لكل سهم.
عاطف رمضان  ٭

فان الشركات ستتنافس على 
استكشاف واستثمار 12 موقعا 
كبيرا بهدف سد حاجة العراق 
املتزايدة من الغاز الطبيعي ورفع 

احتياطاته من النفط اخلام.
يذكر ان الع����راق أبرم منذ 

العراق تختار 47 شركة نفط عاملية جلولة 
التراخيص الرابعة من بينها »كويت إنرجي«

انطالق جولة التراخيص االولى 
في الع����ام 2008 حتى اآلن 14 
عقدا مع شركات اجنبية لتطوير 
حقول النفط والغاز في عموم 
اقليم  العراق باس����تثناء  مدن 

كردستان العراق.

كونا: ح����ددت وزارة النفط 
العراقية أسماء 47 شركة نفط 
وطاقة عاملية للمشاركة بجولة 
الرابعة  النفطي����ة  التراخيص 
املزمعة اقامتها نهاية شهر مايو 
املقبل من بينها شركة كويتية. 
وذكرت الوزارة في بيان ان جولة 
التراخيص ستجري في موعدها 
احملدد خالل يومي 30 و31 مايو 
املقب����ل وقد مت ارس����ال جميع 
بروتوكوالت املناقصات النهائية 

الى الشركات املشمولة.
ويب����دو من الش����ركات في 
البيان ان وزارة النفط استبعدت 
شركة اكسون موبيل األميركية 
وذلك بسبب خالف بني احلكومة 
االحتادية العراقية والش����ركة 
ابرام  املذك����ورة على خلفي����ة 
االخيرة عقودا استكشافية في 
اقليم كردس����تان العراق دون 

موافقة بغداد.
وضمت الش����ركات املؤهلة 
عددا كبيرا من الشركات العاملية 
الكبي����رة مثل ش����ركة كويت 
انرجي الكويتية وش����ركة بي 
بي البريطانية ومتسوبيش����ي 
اليابانية وشيفرون األميركية 
واين����ي االيطالية وش����ركتي 
كازبروم ولوك اويل الروسيتني 
الهولندي����ة وتوت����ال  وش����ل 

الفرنسية. 
القائمة ش����ركة  كما ضمت 
اويال جنرال السورية لتكون 
بذلك الشركة السورية االولى 
والوحي����دة التي تش����ارك في 
النفطية  التراخي����ص  جوالت 
الع����راق. وطبق����ا للبيان  في 

»الكيماويات البترولية«: انتهاء صيانة 
مصانع األسمدة بكلفة 17 مليون دينار

أعلن مدير العمليات ومدير الصيانة الدورية في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية م.سالم العازمي ان عمليات الصيانة الدورية 
ملصانع األسمدة في الشركة انتهت الشهر اجلاري بكلفة إجمالية 

بلغت 17 مليون دينار. وأوضح العازمي في لقاء مع مجلة »كيميا« في 
عددها األخير ان عملية الصيانة الدورية ملصانع األسمدة جتريها 

الشركة كل عامني تقريبا يتم خاللها استبدال وصيانة املعدات بهدف 
حتسني األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية وجتنب املشاكل والتوقفات 
غير املخطط لها. وأشار الى ان عمليات الصيانة الدورية ملصانع 

األسمدة استغرقت شهرا تقريبا لتعود املصانع إلى عمليات اإلنتاج، 
مشيرا الى ان تكلفة الصيانة الدورية تقدر بـ 5 ماليني دينار في 

حني تبلغ تكلفة املشاريع اخلاصة باستبدال املعدات وتطويرها حوالي 
12 مليون دينار.

وأفاد بأن عمليات الصيانة تشمل مصانع اليوريا واألمونيا إضافة 
إلى وحدة اخلدمات املساندة وأن الصيانة ستكون جلميع املعدات 

واآلالت في املصنع حتى تعود بعد الصيانة إلى كامل طاقتها 
اإلنتاجية. وأكد العازمي التزام الشركة بشعار »السالمة أوال« للحفاظ 

على األرواح واملمتلكات وجتنب احلوادث املضيعة للوقت، مبينا أن 
الشركة تتخذ كل اإلجراءات لضمان تزويد العمالء باحتياجاتهم خالل 
فترة التوقف. وعن كيفية اإلعداد والتخطيط للصيانة الدورية أشار 
العازمي الى انها كانت نتاج جهد مستمر على مدى سنتني منذ نهاية 
الصيانة الدورية السابقة في مايو 2009 في إشارة الى تشكيل فريق 

الصيانة الدورية للمصانع. 

تستعد لالستحواذ على شركات قائمة ضمن اخلطة االستراتيجية للشركة

وفد اقتصادي من البوسنة اطلع على جتربة البنك

»صناعات الصفاة« تعتزم التخارج من استثمار إستراتيجي 
في قطاع األسمنت بالصني خالل 2012

»بيتك«: حافظنا على عمالئنا ذوي املالءة رغم ظروف السوق

كش���ف رئي���س مجل���س 
ادارة شركة صناعات الصفاة 
القابضة طالل زبن الهذال اعتزام 
الشركة التخارج من استثمار 
استراتيجي في قطاع االسمنت 
بالصني باالضافة الى استثمار 
املغلف���ات الصناعية  ش���ركة 
املرنة – فيبكو بسلطنة عمان، 
وذلك خالل النصف الثاني من 
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وأضاف الهذال خالل اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
التي عقدت امس في مقر الشركة 
بنسبة حضور بلغت %90.71، 
ان الش���ركة تعمل في البحث 
عن فرص لتطوير مش���اريع 
اس���تراتيجية ودخول اسواق 
جديدة من خالل انشاء مشاريع 
جديدة او االستحواذ على شركات 
قائمة مبا يتماشى مع اخلطة 

االستراتيجية للشركة.
وقال ان الشركة االم قامت 
بااللتزام والوفاء بعقد الوكالة 
باالستثمار مع البنوك املعنية 
2011، ومت س���داد  العام  خالل 
خدم���ة الدين ف���ي مواعيدها 
احملددة خ���الل 2011، مبينا ان 
جميع ه���ذه التس���ديدات من 
التدفقات النقدية التش���غيلية 
للشركة. وبني انه وبالرغم من 
الصعوبات، تبنت »صناعات 
الصف���اة القابضة« خالل 2011 
العديد من االجراءات اخلاصة 
التي من شأنها ان تعالج الوضع 
احلالي وحتسن من نتائج االداء 
مستقبال للشركات التشغيلية 
التابعة، حيث تأثر صافي الربح 
نتيج���ة اخذ مخصصات تقدر 

مببلغ 399.969 دينارا.
وذكر انه ومع تباطؤ النمو 

قال���ت نائ���ب مدي���ر ادارة 
اخلدمات املالية اخلاصة في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« هيام 
النجران التويجري ان »بيتك« 
استطاع احلفاظ على عمالئه 
من ذوي املالءة املالية العالية 
على الرغم من الظروف املالية 
التي  واالقتصادي���ة الصعبة 
مرت بها االس���واق مشيرة في 
هذا الصدد الى ان البنك بصدد 
طرح خدمات خاصة تستهدف 
هذه الشريحة ستكون مبثابة 
نقلة نوعية في سوق اخلدمات 

املالية اخلاصة.
وأضاف���ت التويج���ري في 
تصريح صحافي، خالل استقبال 
ادارة اخلدمات املالية اخلاصة 
وفدا اقتصاديا نسائيا بوسنيا 
من مؤسس���ة »كرسي النور«، 
ال���ذي حل ضيف���ا على وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية، انه 
»رغم الظروف الصعبة وتراجع 
قيم االصول، لم نشهد تسربا 
بني شريحة عمالئنا ذوي املالءة 
املالية، حيث تبدي هذه الشريحة 
وعيا وتفهما ملا متر به االسواق، 
ويثقون في قدرات »بيتك« على 
جتاوز هذه الظروف التي بدأت 

بالفعل في التحسن«.
وتابعت: »نبدي اهتماما كبيرا 
بشريحة الس���يدات من ذوات 
املالءة، حيث يقدم لهن »بيتك« 

على توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع ارباح عن السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2011.
 كم���ا وافقت عل���ى تعديل 
نص امل���ادة )28( من النظام 
االساس���ي للشركة واخلاصة 
بدع���وة املس���اهمني حلضور 
اجتماعات اجلمعية العمومية 
العادية  العادية وغير  العامة 
التعديل  املادة بع���د  لتصبح 
»تنعق���د اجلمعي���ة العام���ة 
للمساهمني على االقل في السنة 
واملكان والزمان اللذين يعينهما 
نظام الشركة وملجلس االدارة 
دعوة هذه اجلمعية كلما رأى 
ذلك، ويتعني على املجلس ان 
يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد 
من املساهمني ميلكون ما اليقل 
عن عش���ر رأس املال وتوجه 
الدع���وة حلض���ور االجتماع 
متضمنة خالصة واضحة عن 
جدول االعم���ال بالطريقتني 
اولهم���ا خطاب���ات مس���جلة 
ترس���ل الى جميع املساهمني 
قبل املوعد النعقادها بأسبوع 

على االقل.
الثانية فهي  الطريق���ة  اما 
عن طريق اعالن في صحيفتني 
يوميت���ني على االقل تصدران 
باللغ���ة العربي���ة، ويجب ان 
يحصل االعالن مرتني، على ان 
يتم االعالن في املرة الثانية بعد 
مضي مدة ال تقل عن اسبوع من 
تاريخ نشر االعالن االول وقبل 
انعقاد اجلمعية العامة بأسبوع 
على االقل مع نش���ر االعالن 
الثاني في اجلريدة الرس���مية 
باالضاف���ة ال���ى الصحيفتني 

اليوميتني«.
د فاروق محمو ٭

اسالمي في الكويت والتي متتد 
الكثر من ثالثة عقود، ودوره 
الوطني  في خدمة االقتص���اد 
وصناعة الصيرفة االسالمية في 
العالم، وأبرز احملطات في تاريخ 
املؤسسة الى ان وصل الفضل 

بنك اسالمي في العالم.
كم���ا تعرفن عل���ى طبيعة 
التي  املالية اخلاصة  اخلدمات 
يقدمها »بيتك« لعمالئه املميزين 
والعالق���ة الوثيقة التي تربط 
البنك بهذه الشريحة، واطلعن 
على مبادرة »بيتك« احلصرية 
املتمثلة في تخصيص اقسام 
خاصة لشريحة السيدات كأول 
مصرف اسالمي محلي واقليمي 
يقدم على هذه اخلطوة والتي 
تتناسب مع الدور املتنامي للمرأة 
الكويتية في االقتصاد الوطني.
الوفد باملطبوعات  ومت تزويد 
التي تتناول تاريخ البنك وأبرز 

خدماته ومنتجاته.
اب���دت احدى  من جهته���ا 
عضوات الوفد، سمر كوسوفيك 
الت���ي تعمل في اح���د البنوك 
البوسنية، اعجابها  االسالمية 
بتجربة »بيتك« وما يقدمه من 
اسهامات في النهوض بصناعة 
الصيرفة االسالمية، مؤكدة انهن 
حرصن على زيارة »بيتك« خالل 
وجودهن في الكويت لالطالع 

على جتربته.

اجمالي ارباح تشغيلية بلغت 
1.55 مليون دينار عن الس���نة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2011 مقارنة مببلغ وقدره 1.52 
مليون دينار عن اجمالي االرباح 
الفترة نفسها  التشغيلية عن 
من العام املاضي، مبينا ان هذه 
االرباح التشغيلية تعتبر جيدة 
في ظل الظ���روف االقتصادية 
احلالية، كما بلغ صافي الربح 
مبلغا وقدره 18.503 دينارا خالل 
عام 2011 بعد اخذ مخصصات 
تقدر مببل���غ 399.969 دينارا 
مقارنة بخسائر قدرها 140 الف 

دينار خالل العام 2010.

الجمعية العمومية

العمومية على  وقد وافقت 
جميع البنود الواردة في جدول 
االعمال والتي من اهمها املوافقة 

ضمن اجمال���ي عمالء »بيتك« 
ذوي املالءة.

واس���تمعت عضوات الوفد 
التي استمرت  خالل زيارتهن 
خلمس���ة ايام، لشرح واف من 
ادارة اخلدمات املالية اخلاصة، 
تناول جتربة »بيتك« اول بنك 

في الفترة املاضية منذ االزمة 
االقتصادية عام 2008 وحتى 
وقتنا احلالي، واصلت منطقة 
اخلليج اس���تعادة استقرارها 
االقتصادي خالل 2011، فمضت 
»صناعات الصفاة القابضة« خالل 
2011 في تنفيذ استراتيجيتها 
الش���ركة،  التطور بأداء  نحو 
والتي من شأنها حتقيق بعض 
الطموح���ات التي تصبو اليها 
وتقدمي قيمة مضافة للمساهمني 
والعم���الء، وكذلك العمل على 
حتس���ني االداء العام للشركة 
التابعة لها على  والش���ركات 

املديني املتوسط والبعيد.

النتائج المالية

اما على صعيد النتائج املالية 
نوه اله���ذال الى ان »صناعات 
الصف���اة القابض���ة« حقق���ت 

باقة شاملة من اخلدمات املالية 
اخلاصة التي تالئم تطلعاتهن 
ودورهن املتنامي في االقتصاد 
الكويتي، فض���ال عن االهتمام 
ابنائهن«، مش���يرة  بتعامالت 
في هذا الصدد الى ان شريحة 
السيدات تش���كل نسبة مهمة 

طالل زبن الهذال مترئسا اجلمعية العمومية أمس  )فريال حماد( 

جانب من زيارة الوفد االقتصادي البوسني ل� »بيتك«

قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل 
بنهاية تداول االسبوع املاضي املوافق يوم اخلميس 19 ابريل 

2012 عند مستوى 4.682.2 نقطة بارتفاع 54.3 نقطة وما 
نسبته 1.2% مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي املوافق 12 

ابريل 2012 والبالغ 4.627.9 نقطة، وارتفاع قدره 115.7 نقطة 
وما نسبته 2.5% عن نهاية عام 2011 وقد استحوذت اسهم 

املؤشر على نسبة 75.4% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة 
في السوق خالل االسبوع املاضي ونسبة 71.8% من اجمالي 

القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت لالوراق املالية بنهاية 
االسبوع املاضي.

واقفل املؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.264.6 نقطة 
بارتفاع قدره 75.7 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة باقفال 

االسبوع قبل املاضي والبالغ 6.188.9 نقطة وارتفاع قدره 
450.4 نقطة وما نسبته 7.7% عن نهاية عام 2011.

اما املؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 416.8 نقطة 
بارتفاع قدره 4.4 نقطة وما نسبته 1.1% مقارنة باقفال االسبوع 

قبل املاضي والبالغ 412.4 نقطة وارتفاع قدره 11.2 نقطة وما 

نسبته 2.8% عن نهاية عام 2011.

مؤشرات التداول

واوضح التقرير انه وخالل تداوالت االسبوع املاضي ارتفع مؤشر 
املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة وعدد الصفقات والقيمة 

املتداولة بنسبة 31.6% و8.9% و0.9% على التوالي، ومن اصل الــ 
204 شركات مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 135 شركة بنسبة 

66.2% من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق وارتفعت 
اسعار اسهم 76 شركة بنسبة 56.3% فيما انخفضت اسعار اسهم 
39 شركة بنسبة 28.9% واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 

14.8% من اجمالي اسهم الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم التداول 
على اسهم 69 شركة بنسبة 33.8% من اجمالي اسهم الشركات 

املدرجة بسوق الكويت لالوراق املالية الرسمي علما بانه مت الغاء 
ادراج شركة منا القابضة من سوق الكويت لالوراق املالية.

وذكر التقرير انه بنهاية تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة 
السوقية الرأسمالية املدرجة في السوق الرسمي 29.282.9 مليون 
دينار بارتفاع قدره 254.6 مليون دينار وما نسبته 0.9% مقارنة 

مع نهاية االسبوع قبل املاضي والبالغة 29.028.0 مليون دينار 
وانخفاض قدره 89.7 مليون دينار وما نسبته 0.3% عن نهاية عام 

.2011
واشار التقرير الى ان سوق الكويت لالوراق املالية انهى تعامالته 

على ارتفاع في اداء مؤشراته وذلك مقارنة مع ادائه خالل االسبوع 
قبل املاضي حيث حققت املؤشرات العاملية )السعري – الوزني – 

NIC50( مكاسب بنسب بلغت 1.2% و1.1% و1.2% على التوالي وكذلك 
احلال بخصوص مستوى املتغيرات العامة )املعدل اليومي للقيمة 
املتداولة – الكمية – الصفقات( والتي ارتفعت بنسب بلغت %0.9 

و31.6% و8.9% على التوالي. هذا وقد بلغ املتوسط اليومي للقيمة 
املتداولة 35.4 مليون دينار خالل االسبوع باملقارنة مع متوسط 

35.0 مليون دينار لالسبوع املاضي.
وذكرنا بتقريرنا خالل االسبوع قبل املاضي عن بداية ظهور 

مالمح الشراء االستراتيجي وهو ما شهدناه بهذا االسبوع وذلك 
من خالل بناء املراكز على االسهم التشغيلية خاصة ذات الرسملة 

الكبيرة وذلك بعد ان تراجعت اسعارها الى مستويات متدنية لم 
نشهدها من فترة ومت تتويجها باعالن البيانات املالية عن الربع 

االول والتي استهلها بنك الكويت الوطني والتي جاءت بنمو بلغ 
0.3% عن الفترة املماثلة من العام املاضي هذا وقد شكلت التداوالت 

املضاربية التي حتكمها العوامل الفنية البحتة للسوق جزءا مهما 
من تداوالت االسبوع، اذ شهدنا مراوحة في قيم التداوالت والتي 

وصلت الى 48 مليون دينار في اليوم قبل االخير من االسبوع 
وهي اعلى قيمة منذ بداية شهر مارس املاضي، كما وصل املؤشر 
السعري الى اعلى مستوى له خالل العام 2012 وهو حاجز 6.268 

نقطة اذ وصلت مكاسب املؤشر منذ نهاية عام 2011 حتى نهاية 
االسبوع بنسبة 7.7% وباعتقادنا ان احلركة املضاربية بالسوق 

والتي لم تأخذ منحنى ثابتا رغم ارتفاع املؤشر في حصيلته هي 
امر طبيعي نتيجة سيطرة العامل الفني على حركة التعامالت وذلك 
تزامنا مع انتهاء اعمال الربع االول لذلك فانه من املتوقع ان يستمر 

النهج املضاربي السائد خالل الفترة املاضية وان يحدد السوق 
اجتاهه بعد اعالنات ارباح الربع االول وفرزها خاصة ان العديد من 

االعالنات ستكون مضللة وحتديدا تلك التي تعبر عن ارباح غير 
محققة سواء مباشرة او عبر التابعة والزميلة اثر ارتفاع السوق 

خالل الفترة اجلارية.

»االستثمارات الوطنية«: احلركة املضاربية في السوق طبيعية نتيجة سيطرة العامل الفني على التعامالت
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جهاز الب توب... و تلفزيون بروجكشن  

السحب 

اليومي

اربح 
يوميًا

السحب 
األسبوعي

سيارات من فئات مختلفة

اربح 
أسبوعيًا

ساعة أملاس مرصعة بالكامل... أطقم أملاس... سيارات فاخرة

ادخل 
السحب 
النهائي

السحب 
النهائي

أجهزة كهربائية..ساعات ومجوهرات
أجهزة وهواتف نقالة..دراجة نارية

أجهزة الكترونية..وجوائز أخرى...

الهدايا
الفورية

امسح
      واربـــح 
             فورًا

شروط املشاركة: يحصل كل مشترك جديد أو يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من   2012/3/4  حتى 
2012/5/3 في جريدة »األنباء« بقيمة 20 د.ك ملدة عام على بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )5( 

كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب اليومي وعدد )5( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب األسبوعي وعدد 
)10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي، أي )20( فرصة للربح، أو بقيمة 35 د.ك ملدة عامني ويحصل 

على عدد )2( بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب اليومي وعدد 
)10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب األسبوعي وعدد )25( كوبوناً تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي، 

أي )45( فرصة للربح .يتم تسليم كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة هذا العرض سند حتصيل 
أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل مبوجبه على بطاقة الهدايا الفورية من »األنباء«، وبعد 
توقيع املشترك على سند استالمه الهدايا املذكورة بالبطاقة بعد مسحها يحصل على كوبونات السحوبات حسب ما 

ذكر أعاله. وتتم تعبئة بيانات الكوبونات من املشترك وتوضع في صناديق السحب املخصصة )اليومي واألسبوعي 
والنهائي( واملقفلة حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة )إدارة حماية املستهلك(، واملوجودة في مبنى جريدة 

»األنباء« بالشويخ. يحق للمشترك  الدخول بكوبوناته في كافة السحوبات اليومية واألسبوعية والسحب النهائي 
شريطة أال يفوز املشترك بأكثر من جائزة واحدة فقط في كافة السحوبات مهما تعددت الكوبونات واالشتراكات. 

ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب والظروف، كما ال يحق له استبدال 

قيمة الهدية الفورية أو اجلائزة نقداً، وفي حالة نفاد الهدايا الفورية تستبدل بهدايا أخرى. يقتصر هذا العرض على 
املشتركني األفراد وال يحق للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو 

اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« وأقربائهم حتى الدرجة الثانية االشتراك في هذا العرض. يتم تسليم الهدايا 
الفورية خالل الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 8:30 مساًء ما عدا يوم اجلمعة  من الساعة 

8:00 مساًء. جوائز السحب اليومي: يجري السحب على خمسة أجهزة كمبيوتر محمول  2:00 ظهرا حتى الساعة 
وخمسة أجهزة تلفزيون بروجكشن 43 بوصة بواقع جهاز كمبيوتر محمول وجهاز تلفزيون بروجكشن عن يوم 

األحد و جهاز كمبيوتر محمول وجهاز تلفزيون بروجكشن عن يوم االثنني وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز تلفزيون 
بروجكشن عن يوم الثالثاء وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز تلفزيون بروجكشن عن يوم األربعاء وجهاز كمبيوتر 

محمول وجهاز تلفزيون بروجكشن عن أيام اخلميس واجلمعة والسبت وجترى السحوبات اخلمسة يوم األحد من 
كل أسبوع وفقا للتواريخ التالية: 3/11 ،3/18 ،3/25، 4/1، 4/8، 4/15، 4/22، 4/29 و 2012/5/6. جوائز 
السحب األسبوعي: يجرى السحب على 9 سيارات بواقع سيارة واحدة كل يوم أحد من كل أسبوع، األسبوع األول 

سيارة سانغ يونغ ريكستون جيب، األسبوع الثاني سيارة كيا ريو، األسبوع الثالث سيارة بيجو 308، األسبوع 
الرابع سيارة كيا سيراتو، األسبوع اخلامس سيارة سانغ يونغ ريكستون جيب، األسبوع السادس سيارة بيجو 

الثامن سيارة كيا سيراتو، األسبوع التاسع  308، األسبوع السابع سيارة سانغ يونغ ريكستون جيب، األسبوع 

سيارة سانغ يونغ ريكستون جيب وفقا للتواريخ التالية: 3/11 ،3/18 ،3/25، 4/1، 4/8، 4/15، 4/22، 4/29 
و 2012/5/6. ويتم السحب النهائي يوم السبت املوافق 2012/6/2 كالتالي:

اجلائزة األولى: ساعة مرصعة باألملاس بالكامل. اجلائزة الثانية: سيارة كاديالك SRX. اجلائزة الثالثة: سيارة 
ساب Vector. اجلائزة الرابعة: سيارة شفروليه Traverse. اجلائزة اخلامسة: طقم املاس. اجلائزة السادسة: 

طقم املاس.  اجلائزة السابعة: طقم املاس.
وسيحدد مكان وتوقيت السحب النهائي الحقاً، وستجرى السحوبات اليومية واألسبوعية والنهائية بإشراف 

مندوبي وزارتي التجارة والصناعة والداخلية وفقاً للتواريخ املشار إليها أعاله وذلك الساعة 11:00صباحاً مبقر 
اجلريدة . آخر موعد لتسلم اجلائزة الفوريــــة يوم اخلميس املوافق2012/5/17 . آخر موعد لوضع الكوبونات 

بصندوق السحب املخصص للسحب اليومي واألسبوعي الساعة 10:00 مساء يوم السبت من كل أسبوع قبل 
تاريخ موعد السحب احملدد أعاله . آخر موعد لوضع الكوبونات بصندوق السحب النهائي الساعة 10:00 مساء يوم 

اخلميس املوافق 2012/5/31. أشكال وألوان السيارات والدراجة النارية  املوجودة في اإلعالن ليست كاألصل 
وإمنا لضرورة اإلعالن ووفقاً للترخيص الذي مت تسليمه لوزارة التجارة والصناعة) إدارة حماية املستهلك(. رسوم 
التسجيل والتأمني للسيارات والدراجة النارية وجوائز السحب يتحملها الفائزون بها. على الفائزين بجوائز السحب 

إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات   الشخصية.

لالشتراك اتصل على

22272770
أو قم بزيارتنا على املوقع التالي
www.alanba.com.kw

اشترك واربح... عشرات آالف الهدايا الفورية...
وفـرص غيـر محـدودة... للربح في السحوبـات...
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املبادرون ومسؤولو »الوطنية لالتصاالت« خالل املعرض 

تضمن أنشطة مميزة ومحاضرات يومية وجوائز قيمة للمشاركني

»الوطنية لالتصاالت« تختتم معرض
»GiveKuwait 2« بنجاح ساحق

»هيونداي« تطلق برنامج الضمان املميز في الشرق األوسط

جناح املعرض الذي فاق توقعاتنا 
وكم كان رائعا ان جند في كل واحد 
من هؤالء املبادرين روح االصرار 
والعزمية التي جتلت في اعمالهم 

ومشاركاتهم املميزة«.
وتقديرا للجهود احلثيثة التي 
بذلها املش���اركون وملش���اركتهم 
املميزة، نظمت الوطنية مسابقة 
من 3 فئات: افضل جناح من حيث 
التصمي���م، افضل فك���رة ملنتج، 

وأفضل روح وطنية.
وقد فاز بجائزة افضل تصميم 
 Choco drops، Saja، :جناح كل من
N-studio، Darabelna وعطورات 

جومانا.
اما اجائزة افضل فكرة منتج 
 Bold :فكانت م���ن نصيب كل من
 Type، Q8ty Sushi، Let’s Customize،

.Roses Rememberedو ،Glitz
 كما فاز في افضل روح وطنية 
كل من Zee Style )عباءة مصممة 
 Chocolateعلى شعار الوطنية( و
House )شعار الوطنية مصنوع 
 Rosaymusالش���وكوالته( و من 
 GiveKuwait تصميم اسم املعرض(

من الزهور(.
ولتق���دمي املزي���د م���ن الدعم 
للمشاركني في GiveKuwait، دعت 
الوطنية ممثلني عن الديوان االميري 
ليكونوا حاضرين في املعرض، كما 
تخلل املعرض محاضرات لعدد من 
اصحاب االعمال والوجوه البارزة 
على مدار 5 ايام حيث عرضوا قصة 
جناحهم ومس���يرتهم، وشجعوا 
املبادرين الش���باب على حتقيق 

طموحاتهم.

قاعدة مبتكرة وفريدة بهدف دعم 
القوى العاملة الوطنية وحتفيز 
الشباب املوهوبني  املواطنني من 
في بلدنا احلبيب، ان النتائج التي 
ش���هدناها في املعرض على مدار 
خمسة ايام تخطت كل توقعاتنا، 
حيث كنا س���عداء جدا باالهتمام 
الذي حظ���ي به املعرض من قبل 
العدد الكبير من الزائرين الذين 
وصل عددهم الى اكثر من 40 الفا، 
والذين اتوا لدعم املبادرين الشباب 
والتعرف اكثر على مشاريعهم«.

وأضاف فخرو قائال: »كان الهدف 
 GiveKuwait االساسي من معرض
هو تعريف املجتمع على االعمال 
املبتكرة وأفكار املشاريع االبداعية، 
واتاحة الفرص���ة امام املبادرين 
الشباب للتألق وتوجيههم للمسار 
الصحيح ليصبحوا رجاال وسيدات 

اعمال ناجحني.
وخالل املعرض، اس���تقبلنا 
حصريا عددا من املرشحني لتقدمي 
الوطنية  ف���ي  التوظيف  طلبات 
لالتص���االت بهدف تش���جيعهم 
على العم���ل في القطاع اخلاص، 
مما يدعم اقتصاد بالدنا ويضمن 

ازدهاره«.
من جهتها اعربت مدير اول ادارة 
االتصال والعالمة التجارية ريهام 
العيار عن سعادتها الغامرة بنجاح 
املعرض، وقالت: »لقد اثلج هؤالء 
الشباب صدورنا مبوهبتهم الفذة 
وابداعاتهم املميزة، وكنا سعداء 
مبنحه���م فرصة اثبات وجودهم 

وحتقيق طموحهم.
ولوال ه���ذا الطموح ملا حتقق 

أعلن���ت الش���ركة الوطني���ة 
لالتصاالت عن اختتامها بنجاح 
 ،GiveKuwait 2012 ساحق معرض
ال���ذي نظمته على م���دار 5 ايام 
متتالية، حيث استضافت املبادرين 
الش���باب وأفكارهم االبداعية في 
احد اكبر املعارض من نوعه على 

االطالق.
ومت افتتاح املعرض 12 ابريل 
اجل���اري برعاية س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك وذلك 
الدولية في  على ارض املعارض 

مشرف.
وشارك في املعرض اكثر من 
الكويتي  الشباب  200 مبادر من 
الطموح، حيث عرضوا ابتكاراتهم 
ومشاريعهم، التي تنوعت لتشمل 
الكثي���ر من املج���االت كاملوضة 
والتصوي���ر  واالكسس���وارات 
الفوتوغرافي والعمارة والتصميم 
الداخلي والفن التشكيلي وتصميم 
الغرافي���ك والهداي���ا والعط���ور 
الغذائية  واالطعمة والوجب���ات 
العناية بالس���يارات  وخدم���ات 
وغيره���ا، كما حظ���ي املعرض 
بزيارة خاصة وحضور واهتمام 
الفت من وفد برنامج االمم املتحدة 
االمنائي حيث جتول اعضاؤه في 
املعرض وأشادوا بدور الوطنية 
الش���باب  لالتص���االت في دعم 

وتطوير مواهبهم.
وتعليقا على جناح هذا املعرض 
املميز، قال نائب الرئيس التنفيذي 
للش���ركة الوطني���ة لالتصاالت 
عبدالعزيز فخرو: »لقد بذل فريق 
عمل الوطنية جهدا كبيرا لتأسيس 

عبدالعزيز فخرو

االعتمادية واالستمرارية مبجموعة 
منتجاتها«. 

واضاف قائال: »سيحصل العمالء 
الذين يقومون اآلن بشراء سيارات 
»سنتينيال« و»جنيسيس« اجلديدة 
من »هيون����داي« على كفالة متتد 
خلمس سنوات دون حتديد املسافة 
املقطوعة، اضافة الى صيانة مجانية 
لثالث سنوات او 60.000 كيلومتر 
عبر برنام����ج الثقة الراقية، والى 
جانب هذا، تقدم »هيونداي« قيمة 
مضمونة العادة ش����راء السيارة، 
وخدمة املس����اعدة على الطريق، 
كما توفر للعمالء خدمة استشاري 
املبيعات اخل����اص وفق ما ينص 

عليه البرنامج«.

 اعلنت »هيونداي« عن حتقيق 
قفزة جديدة في مجال خدمة العمالء 
ووصلت بها الى مستويات اعلى 
ضمن قطاع السيارات، وذلك عبر 
اط����الق برنامج الضم����ان املميز 
الفاخرة في  اخلاص مبركباته����ا 

منطقة الشرق االوسط.
وقال املدير االقليمي لش����ركة 
الش����رق  »هيونداي موتور« في 
االوسط توم لي: »يسرني االعالن 
ع����ن وص����ول برنام����ج الضمان 
املميز الى الشرق االوسط وتوفر 
البداية سيارات  »هيونداي« منذ 
رائعة وهي تتمت����ع بدعم متميز 
من شبكة الوكالء، وهذا البرنامج 
الش����ركة بعنصري  يظهر ثق����ة 

تعود للعام 1952

 وثيقة تاريخية لناصر محمد الساير مع »الوطني«

»فورد« تهيمن على جوائز »كيلي بلو بوك« 2012

ذلك الوقت.  وتعكس اجنازات 
الساير االقتصادية شخصيته 
التجارية املمي���زة وتعبر عن 
س���عيه كأحد التجار البارزين 
ف���ي الكويت إل���ى العمل على 
تلبية احتياجات بالده من املواد 
اإلنش���ائية وغيرها من انواع 
املتعددة  التجارية  العملي���ات 
الت���ي كان يأخذها على عاتقه 
البناء  كاستيراد مس���تلزمات 
من أصباغ وأدوات كهربائية، 
مساهما بذلك في حتقيق نهضة 
عمرانية شاملة. جتدر اإلشارة 
إلى أن بن���ك الكويت الوطني 
يحتفظ في أرشيفه مبجموعة 
قيمة من الوثائق والس���جالت 
التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ 
الكويت االقتصادي واملالي منذ 
العام 1952، كما تؤرخ في الوقت 
ذات���ه لكبار رج���االت الكويت 
وجتاره���ا الذي���ن قامت على 
أكتافهم اللبنات األولى لنهضة 

الكويت احلديثة.

كشف بنك الكويت الوطني 
عن وثيقة نادرة تعود ألوائل 
عمالئه وهو العم ناصر محمد 
الساير، تعود للعام 1953 وتبرز 
شكل احدى املعامالت املصرفية 

التي متت بينه وبني البنك.
الساير أول تعامالته  وبدأ 
مع البنك الوطني في 15 نوفمبر 
1952، حيث فتح حسابه اجلاري 
مع بداية نش���اط البنك آنذاك 
وحمل حسابه الرقم 0069.  ويعد 
الساير احد عمالء البنك الوطني 
التاريخيني، الذي متيز حسابه 
بعمليات مصرفية متنوعة غطت 
نشاطاته التجارية مختلف أنحاء 
العالم وحتديدا اليابان التي نال 
فيها عل���ى التوكيل احلصري 
لس���يارات تويوتا في الكويت 
ومنطقة اخلليج، وساهم تعاونه 
الوثي���ق مع البنك الوطني في 
تسهيل امتالك سيارات تويوتا 
خ���الل نظام تقس���يط مبتكر 
وجديد على السوق الكويتي في 

عن فئة العالمة التجارية األكثر 
مواءمة الحتياجات العائلة نظرا 
لكونها قد أعادت تشكيل مفهوم 
سيارات الركاب، األمر الذي القى 
الراغبني  استحسان األشخاص 
بنقل عائالتهم والتمتع بتجربة 

القيادة براحة وأمان.
 F-Series أما سلسلة فورد
اجلبارة، فقد حصلت على جائزة 
أفضل عالمة جتارية للشاحنات 
اخلاصة بالطرقات الوعرة، في 
حني أتاحت قدرتها على حتمل 
مختل����ف األعباء اليومية وقوة 
وديناميكية تصميمها اخلارجي 
لفورد احلصول عل����ى جائزة 
أفضل تصميم خارجي للسيارات 

العادية لعام 2012.
ومبناسبة هذا التكرمي، قال 
العام ملبيعات  التنفيذي  املدير 
فورد الشرق األوسط حسني مراد: 
»يؤكد تكرمينا من قبل كيلي بلو 
بوك مجددا حجم الثقة املتنامية 
لدى العم����الء ومدى تفضيلهم 
لعالمة فورد التجارية ومنتجاتها 

على سواها«.

أما اجلانب البحثي الذي يتم وفقه 
االختي����ار ضمن جوائز صورة 
العالمة التجارية فيقوم بشكل 
رئيس����ي على دراس����ة »براند 
ووتش« ملعلومات السوق التي 
يجريها موقع »كيلي بلو بوك«، 
والتي تش����مل أكثر من 12 ألف 

متسوق.
وبحسب هذه الدراسة، حصلت 
»فورد« على أعلى نسبة تصويت 

هيمن����ت »فورد« على دورة 
العام 2012 م����ن جوائز »كيلي 
بل����و ب����وك« لص����ورة العالمة 
التجاري����ة، حيث حصدت أربع 
جوائز محققة إجنازا لم يستطع 

أي من منافسيها حتقيقه.
وقد شملت فئات اجلوائز التي 
احتلت فورد املرتبة األولى عنها 
كال من: العالمة التجارية األكثر 
مواءم����ة الحتياج����ات العائلة، 
وأفضل تصميم خارجي للسيارات 
الرافهة، وأفضل  الفئة غير  من 
تصميم خارجي للسيارات من 
الفئة غي����ر الرافهة، كما حازت 
التوالي،  الرابعة على  للس����نة 
جائ����زة أفضل عالم����ة جتارية 

للشاحنات.
وتعمل جوائ����ز »كيلي بلو 
بوك« لصورة العالمة التجارية 
املتميزة  على تكرمي اإلجنازات 
التي حققها صانعو السيارات في 
تشكيل واحلفاظ على خاصيات 
العالمة التجارية التي تستقطب 
اهتمام وعناي����ة قاعدة العمالء 
الراغبني بشراء سيارات جديدة.

»كاين جي تي إس« تتحضر إلطاللتها العاملية األولى

بورشه توسيع شبكة وكالئها 
في العام 2012، وفي هذا السياق، 
جرى افتتاح ثالثة مراكز جديدة 
لبورش���ه، ومت توسيع مركز 
واحد منذ مطلع العام احلالي. 
كما ستعمد الشركة إلى تعزيز 
ش���بكة وكالئها من 41 مركزا 
حاليا لبورشه إلى حوالي 100 

مركز بحلول العام 2015.
على صعيد آخر، فإن بورشه 
منهمك���ة حاليا في بناء موقع 
حصري للتجارب واالختبارات 
مخصص للعمالء في الصني، هو 
عبارة عن أول »مركز بورشه 

للقيادة« )PDEC( في آسيا.
ويتخذ ه���ذا املركز موقعا 
أسطوريا بالنسبة إلى محبي 
رياض���ة الس���يارات، إذ يقع 
مباشرة بجوار حلبة شنغهاي 
الدولية التي تستضيف جائزة 
الصني الكبرى للفورموال واحد 

منذ العام 2004.

وصلت مبيعات���ه إلى 13.283 
س���يارة، وللمرة الثانية على 
التوالي، جرى تسليم أكبر عدد 
من السيارات الرياضية متعددة 
االستعماالت إلى الصني مقارنة 
بأي دولة أخرى حول العالم.

إلى ذلك، تعتبر  باإلضافة 
الس���وق األكبر  الصني حاليا 
عامليا لطراز »باناميرا«، وثاني 
أكبر س���وق ف���ردي لطرازي 
بوكستر و»كامين« الرياضيني 
ذوي احملرك الوسطي. كما ان 
ثمة مؤش���رات واضحة على 
استمرار الطلب املرتفع في العام 
احلالي. فقد سلمت بورشه 7121 
سيارة إلى العمالء الصينيني 
الثالثة األولى من  في األشهر 
الع���ام 2012، ما ميثل ارتفاعا 
مبقدار 38.3% عن الفترة ذاتها 

من العام املاضي.
وللتكيف م���ع هذا الطلب 
املرتف���ع املتواصل، س���تتابع 

حتتفل بورش���ه بالتقدمي 
العامل���ي األول لط���راز »كاين 
جي تي إس« الرياضي متعدد 
أثناء معرض  االس���تعماالت 
الصني للسيارات في العاصمة 
بكني، يرافق���ه اجليل اجلديد 
من »بوكستر« الذي سيسجل 
القارة  ف���ي  حض���وره األول 

اآلسيوية.
وس���يفتح »معرض بكني 
الدولي للسيارات« 2012 أبوابه 
للجمهور يوم 27 أبريل 2012 

ويستمر لغاية 2 مايو 2012.
وتعتب���ر الصني أس���رع 
إلى  األس���واق منوا بالنسبة 
شركة بورشه األملانية لصناعة 
السيارات، ومقرها شتوتغارت، 
كما أنها أكبر س���وق لبورشه 
بعد الواليات املتحدة األميركية 
وقبل السوق األملاني احمللي، 
والدلي���ل على ذل���ك مبيعات 
صانع السيارات الرياضية في 
الصني، التي وصلت إلى أكثر من 
24.000 سيارة في العام الفائت، 
ما ميثل رقما قياس���يا جديدا 
للشركة وارتفاعا بنسبة %65 

عن مبيعات العام 2010.
وفي هذا السياق، قال عضو 
مجلس اإلدارة التنفيذي املسؤول 
عن املبيعات والتس���ويق في 
شركة بورشه بيرنهارد ماير: 
»حتتل بورشه مكانة رائدة في 
سوق السيارات الرياضية في 
الصني، إذ استحوذت على حصة 

46% منه في العام الفائت.
ومنذ تأس���يس فرعنا في 
الع���ام 2008 ولغاي���ة اليوم، 
وصلت مبيعاتنا من السيارات 
الرياضية إلى 8.831 س���يارة، 
تشمل طرازات »911« و»كامين« 
و»بوكستر«. وقد جرت العادة، 
كان طراز »كاين« األكثر شهرة 
2011، بعدما  في الصني ع���ام 

أكد استبيان أجراه معهد أبحاث السوق 
األميركي الشهير »جاي دي باور آند 

أسوشياتس« ان عمالء بورشه راضون 
جدا عن الخدمة التي يحصلون عليها في 

مشاغل الشركة.
وتأتي نتائج هذا االستبيان لتحتل 

بذلك شركة بورشه األلمانية لصناعة 
السيارات، ومقرها شتوتغارت، المرتبة 
األولى بين شركات السيارات األلمانية 
كافة.  وقد شمل االستبيان استطالع 

رأي حوالي 84.000 مالك سيارة أميركي 

– تسلموا سياراتهم الجديدة منذ عام 
وحتى ثالثة أعوام مضت – ضمن فئة 

»مؤشر خدمة العمالء« )CSI( للعام 2012.
وباإلضافة إلى إشادتهم بخدمات 

التصليح، نوه سائقو بورشه المشاركون 
في االستبيان بالعناية الشخصية 

الممتازة التي يحصلون عليها، ونتيجة 
لذلك، كان الحكم واضحا وساطعا، وهو 

أن مستشاري الخدمة لدى بورشه 
يتمتعون بخبرة تقنية الفتة ومرونة 

كبيرة في إعطاء المواعيد، ويسارعون 

إلى خدمة العمالء بطابع ودود.
الجدير بالذكر أن بورشه توفر معايير 

خدمة رائدة ومنتظمة في مشاغلها حول 
العالم أجمع، وال تنحصر جهود صانع 

السيارات الرياضية من شتوتغارت 
بمواصلة تعزيز جودة وشمولية معايير 
التصليح والصيانة عبر إجراء عمليات 

تحسين مستمرة فحسب، بل تشمل 
أيضا حرصا فائقا على وقت العمالء 

الثمين، إن كان لجهة حجز موعد لصيانة 
السيارة أو تسلمها أو تسليمها.

»بورشه« حتتل املرتبة األولى بني شركات السيارات األملانية في نطاق اخلدمة

فخرو: جناحنا حتقق 
بعدد زوار املعرض 
الذي جتاوز الـ 40 

ألف زائر 

صورة ضوئية للوثيقة التاريخية 



اقتصاد
اجلمعة 20 ابريل 2012

34

الكويتية م.محمد  الوطني���ة 
العجمي ان االقتصادات احلديثة 
تتجه حاليا الى التركيز على 
القطاعات اخلدمية واملنتجة 

والتشغيلية.
واضاف ان شركة البترول 
الوطنية احدى اشركات الرائدة 
ضمن منظومة مؤسسة البترول 
والت���ي متثل قيم���ة مضافة 
ضم���ن األركان االقتصادية، 
مش���يرا ال���ى أن الطموحات 
التي تسعى الشركة  واآلفاق 
لتحقيقه���ا تتجلى في تنفيذ 
العمالقة كاملصفاة  املشاريع 
اجلديدة والوقود البيئي، هذان 
اللذان سيؤديان  املشروعان 
خالل السنوات القليلة املقبلة 
ليس للوصول وزيادة الطاقة 
الوطنية  التكريرية للبترول 
إلى 1.4 ملي���ون برميل فقط 
ب���ل س���يؤديان إل���ى تغيير 
نوعي عبر حتسني مواصفات 
املنتجات البترولية الكويتية 
لتضاه���ي مثيالته���ا ح���ول 
العالم، مما سيؤدي إلى خلق 
أسواق ومنافذ توزيع ثابتة 
ومستقرة للصادرات الكويتية 
من هذه املنتجات، مما يعني 
حتقيق قيمة مضافة للثروة 
النفطية للبالد، مش���يرا الى 
أن هذه املنتجات مبواصفاتها 
اجلديدة ال تعني مجرد ضمان 
التصدير لألسواق اخلارجية 
فقط بل تعني كذلك منتجات 
صديقة للبيئة للسوق احمللي 
واحتياجاته املطردة مبا في 

اهتمام ملش���اركتها ووجودها 
الدائم في معرض الصناعات 
الكويتية به���دف ابراز الدور 
الهام الذي تقوم به منذ ما يزيد 
على اربعة عقود ومساهماتها 
الفعالة في النهضة العمرانية 
والصناعي���ة وتطورها وفي 
خدمة االقتصاد الوطني باعتبار 
هذا املعرض احد اهم التظاهرات 
الكويتية في مجال الصناعات 
احمللية ويالقي استحسانا كبيرا 
من قبل الش���ركات الصناعية 
واملؤسسات املشاركة ملا يحققه 
من فرص تسويقية ملنتجاتها 
عبر التقاء ممثلي هذه الشركات 
مع العمالء والزوار بشكل مباشر 
لتقدمي خدماتها وتعريفهم بكل 

ما هو جديد لديها.
وأض���اف ان الش���ركة قد 
قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ 
الثاني إلنتاج  الفرن  مشروع 
الكلنكر، وستتمكن الشركة من 
بعد تشغيله قريبا مع انتاج 
الفرن االول من توفير جميع 
التي  الكلنكر  احتياجاتها من 
ستبلغ 5 ماليني طن في العام 
مما ميكنها من تلبية متطلبات 
خطة التنمية االس���تراتيجية 
للدولة واملشاريع االخرى من 
مادة االسمنت التي ال غنى عنها 
للبالد، وبني الكندري ان الشركة 
تعمل على تنفيذ محطة توزيع 

الشركة تشارك مبلتقى اخلدمات في 27 مايو املقبل

العجمي: »البترول الوطنية« قادرة
على إدارة املشاريع العمالقة بكفاءة

جني األرباح على األسهم الرخيصة يدفع السوق إلى تراجع محدود
أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت األسبوع على 
انخفاض مؤشريه بشكل محدود 
بع���د أداء متذبذب، ورغم هذا 
االنخفاض إال أن املؤشر العام 
استقر فوق مستوى 6264.4 
نقطة وهو أعلى مستوى بلغه 
أبريل اجلاري،  السوق خالل 
كما تراجع املؤشر الوزني بقدر 
محدود لينهي تعامالت األسبوع 

عند مستوى 416.81 نقطة.
وشهدت اجللس���ة تباينا 
ملحوظا في األداء، حيث ميكن 
تقسيم جلسة أمس إلى قسمني، 
فاجللسة بدأت على مواصلة 
االرتفاع من خالل اس���تمرار 
عمليات الشراء لعدد من األسهم 
املوزعة على اغلب القطاعات ما 
دفع املؤشر السعري لتجاوز 
مس���توى 6280 نقط���ة خالل 
التعامالت، فيما شهد النصف 
الثاني من اجللسة عمليات بيع 
واضحة على عدد من األسهم، 
وكانت الضغوط البيعية أكثر 
البنوك  تركيزا في قطاع���ات 
واالس���تثمار وغير الكويتي. 
وعند اإلقف���ال عادت عمليات 
الشراء االنتقائي بشكل واضح 
واستهدفت أس���هم البنوك ما 
أدى إلى حتول املؤشر اخلاص 
بالقطاع من تراجع إلى ارتفاع 
وكان لذل���ك دور في تقليص 
خسائر مؤشري السوق بشكل 

عام.
املجامي�����ع  وش���ه����دت 
أداء  االس���تثمارية تباينا في 
أسهمها، حيث شهدت مجموعة 
املدينة ارتفاع سهم هيتس فقط، 
وتراجع سهم السالم واستقرار 
س���همي املدينة واكتتاب بعد 
تداوالت أقل نسبيا من تداوالتها 
في اجللس���ات الس���ابقة، أما 
مجموعة اخلراف���ي فجنحت 
للتراجع واالستقرار، وكانت 
أكثر األسهم الرخيصة نشاطا 
في جلس���ة أمس هي أس���هم 
امليادين وأبي���ار، فيما كانت 
املنتجع���ات واالثمار  اس���هم 
األكث���ر عرض���ة للبيع بهدف 

جني األرباح.

المؤشرات العامة

الع���ام  تراج���ع املؤش���ر 
للبورصة مبق���دار 3.4 نقاط 

ليستقر عند مستوى 6264.6 
نقطة بانخفاض نسبته %0.05، 
وانخفض املؤشر الوزني مبقدار 
0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 
416.81 نقطة بانخفاض نسبته 
0.08% مقارنة مع آخر جلسة 

تداول.
وبلغ أجمالي األسهم املتداولة 
461.2 مليون س���هم نفذت من 
خالل 5018 صفقة قيمتها 35.3 
مليون دينار، وشهدت متغيرات 
السوق تراجعات ملحوظة في 
األداء، حيث انخفضت كميات 
التداول بنسبة بلغت %19.4، 
وارتفعت الصفقات بنسبة %19، 
القيمة اإلجمالية  وانخفضت 
بنسبة 27.6%، وتصدر قطاع 
النش���اط من حيث  اخلدمات 
القيم���ة، إذ مت ت���داول 170.9 
مليون س���هم نفذت من خالل 
1893 صفقة قيمتها 12.7 مليون 
دينار، وجاء قطاع العقار في 
املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 157.8 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 1373 صفقة 
قيمتها 8.9 ماليني دينار، وحل 
قطاع االس���تثمار ف���ي املركز 
الثال���ث من خالل تداول 57.2 
مليون س���هم نفذت من خالل 
755 صفقة بقيمة 4.5 ماليني 

دينار.

آلية التداول

شهد قطاع البنوك ارتفاعا 
في جلس���ة أمس، واستحوذ 
القطاع عل���ى 9% من إجمالي 
القيمة، وش���هد س���هم بيتك 
تراجعا مبقدار 10 فلوس بعد 
تداول أكثر من 1.4 مليون سهم 
ليصل إلى مستوى 750 فلسا، 
وارتفع سهم األهلي بواقع 10 
فلوس بعد تداول 5 آالف سهم، 
وارتفع س���هم اخلليج مبقدار 
5 فلوس بعد تداول 400 ألف 
سهم، واس���تقرت باقي أسهم 
القطاع عند مستويات اغالقاتها 
السابقة، وكانت أسهم الوطني 
والدولي األكثر نشاطا من حيث 

كميات التداول.
الش���ركات  وش���هد قطاع 
االس���تثمارية تراجعا طفيفا 
في جلس���ة أمس، واستحوذ 
على 12.7% من إجمالي القيمة، 
املدينة استقرارا  وشهد سهم 

عند مستوى 73 فلسا بعد تداول 
7.7 ماليني سهم، أما سهم الديرة 
فشهد تراجع مبقدار فلسا واحدا 
بعد تداول 9.5 ماليني س���هم، 
وارتفع سهم اخلليجي مبقدار 
0.5 فلسا بعد تداول أكثر من 

12 مليون سهم.
وحق���ق قطاع الش���ركات 
العقارية تراجعا محدودا في 
جلس���ة أمس ج���راء عمليات 
تصريف على بعض األسهم التي 
ارتفعت في اجللسات السابقة، 
واستحوذ القطاع على %25.2 
من إجمالي القيمة، وشهد سهم 
املنتجعات عمليات تصريف 
املكاس���ب  جلني األرباح بعد 
التي حققها السهم في اجللسات 
املاضية، وخسر املنتجعات فلسا 
واحدا بعد تداول 42.7 مليون 
سهم ليس���تقر عند مستوى 
67 فلسا، كما شهد سهم أبيار 
تداوالت قوية ولكن غلب عليها 
التجميع ليرتفع السهم مبقدار 
1.5 فلس، وتعرض سهم دبي 
األولى للبيع وخسر السهم 1.5 
فلس بعد ت���داول أكثر من 18 

مليون سهم.
الش���ركات  وارتفع قطاع 
الصناعي���ة في جلس���ة أمس 
القطاع على %8.5  واستحوذ 
من إجمالي القيمة، وارتفع سهم 
املعدات مبقدار فلسني بعد تداول 
5.7 ماليني س���هم ليصل الى 
152 فلسا، اما سهم الصناعات 
فاستقر عند مستوى 230 فلسا 
بعد تداول 4.8 ماليني سهم، فيما 
تعرض سهم الصناعات املتحدة 
للتراجع مبقدار 4 فلوس بعد 

تداول 4.2 ماليني سهم.
الش���ركات  وتراجع قطاع 
اخلدماتية، ورغم ذلك واصل 
تصدره من حيث االستحواذ 
عل���ى القيمة من خالل %35.9 
من اإلجمالي، وشهد سهم زين 
استقرارا بعد تداول أكثر من 
مليوني سهم، أما سهم هيتس 
فارتف���ع مبقدار فلس���ني بعد 
تداول أكثر من 19 مليون سهم، 
وشهد س���هم امليادين تدوالت 
قوية جتاوزت 63 مليون سهم 
ارتفاعا مبقدار  السهم  وحقق 
فلس واحد ليرتفع الى مستوى 

22 فلسا.
شريف حمدي  ٭

»إسمنت الكويت« ترعى معرض
الصناعات الكويتية لدعم املنتج الوطني

الطاقة  ذلك محط���ات توليد 
الكهربائية.

وبني العجمي أن استراتيجية 
قط���اع التكري���ر العام 2030 
والت���ي رس���متها مؤسس���ة 
الكويتية بالتعاون  البترول 
والتنسيق مع الشركات التابعة 
لها قد حددت بالشكل الواضح 
البرامج واملشاريع التي ترمي 
إلى التكامل بني قطاع التكرير 
البتروكيماويات مما  وإنتاج 
يعن���ي تنفيذ مصانع جديدة 
على هام���ش تلك الصناعات 
بناء على اس���تقراء وحتليل 
احتياج األسواق العاملية من 

هذه املنتجات.
ولفت إل���ى أن ذلك يعني 
خلق فرص استثمارية جديدة 
لالقتصاد الوطني، كما يعني 
فتح الباب واسعا أمام املشاركة 
مع القطاع اخلاص الستغالل 
ه���ذه الفرص االس���تثمارية 
وتنفيذه���ا عل���ى أكمل وجه 
مبا يخدم ويحق���ق املصالح 

املشتركة.
وبني العجم���ي حديثه أن 
»البترول الوطنية« واطار في 
سعيها نحو تنفيذ مشاريعها 
وخططها املستقبلية، تضع 
أولوي���ة تطوي���ر عناصرها 
التأهيل  البشرية وتأهيلهما 
اإلداري والفن���ي املناس���ب 
إدارة  للقي���ام مبس���ؤولية 
القائمة  وتش���غيل املصافي 
حاليا واملشاريع املستقبلية 

بكل كفاءة واقتدار.

اسمنت سائب مبنطقة الشعيبة 
الغربية للتسهيل  الصناعية 
على عمالء الشركة تسلم هذا 
النوع من االس���منت املطلوب 
بشكل متزايد من قبل املشاريع 
التنموية الكبيرة، واوضح ان 
الشركة قد جنحت في احلصول 
على شهادة اآليزو 9001:2008 
لضبط اجلودة تأكيدا لتطابق 
االس���منت املنتج مبصانعها 
م���ع متطلب���ات املواصف���ات 
القياسية الكويتية واألميركية 
والبريطانية واجلودة العالية 
والثق���ة الكبيرة التي احرزها 

منتجها لدى املستهلك.
واوضح الكندري ان مشاركة 
اسمنت الكويت في هذه التظاهرة 
السنوية لتؤكد على استعدادها 
الدائم لالضطالع مبسؤولياتها 
ومتابعة القيام بدورها الوطني 
واستمرار شراكتها في مسيرة 
االعمار والبناء في البالد، وهي 
في هذا تأمل من القائمني على 
شؤون الصناعة بالبالد دعم 
القطاعات الصناعية وتوفير 
احلماي���ة الالزم���ة للمنت���ج 
الوطني من اي ممارسات غير 
عادلة يتعرض لها، واعطائه 
االولوية املطلقة في املشتريات 
احلكومية باعتباره مصدرا مهما 
من مصادر الدخل القومي بعد 

البترول.

تواصل كبريات الشركات 
الكويتية الرائدة املتخصصة في 
تقدمي قيمة مضافة لالقتصاد 
اع���الن رعايته���ا  الوطن���ي 
اكبر  الفاعلة في  ومشاركتها 
ملتقى لشركات اخلدمات في 
الكويت، والذي تنظمه شركة 
برايتون خالل الفترة من 27 
الى 28 مايو املقبل، حتت رعاية 
وزير التجارة والصناعة أنس 
الصالح. وبهذه املناسبة، اعلنت 
الوطنية عن  البترول  شركة 
مشاركتها للحدث الذي يأتي 
في مرحلة مهمة في مس���يرة 
االقتصاد الوطني وما تشهده 
االقتصادات العاملية من اعادة 

صياغة وهيكلة.
وقال مدير العالقات العامة 
البترول  واإلع���الم بش���ركة 

برعاية من شركة اسمنت 
الكويت تواصل شركة معرض 
الكويت الدولي اس���تعداداتها 
إلقامة دورة جديدة في سلسلة 
دورات مع���رض الصناع���ات 
الكويتي���ة 2012 حتت رعاية 
العام���ة للصناع���ة  الهيئ���ة 
وبحض���ور مديره���ا الع���ام 
د.علي املضف وذلك على ارض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفترة من 26 اجلاري حتى 5/5 
املقبل. وبهذه املناسبة، صرح 
مدير ادارة التسويق واملبيعات 
في شركة اسمنت الكويت علي 
الكندري بأن الشركة تنظر بكل 

م. محمد العجمي

علي الكندري

انطالق معرض كنوز للمجوهرات والساعات القيمة 2012 غداً
اختصاصي���ون بتعري���ف رواد 
الفنية  املع���رض مبواصفاته���ا 
 AMG املتمي���زة والتي تضم باقة
الرياضية � قياسية جلميع مركبات 
دول اخلليج العربي وفتحة سقف 
بانوراما ومحركا جديدا يتماشى 
م���ع القوى العالي���ة املنتجة مع 
االقتص���اد في الوق���ود وخفض 
االنبعاثات، ع���الوة على محرك 
فائق ذي س���بع سرعات لتعزيز 
الراحة ونظام دفع رباعي الكتروني 
دائم إلى جانب النظام املس���اعد 
للفرامل BAS PLUS ونظام احلماية 
االستباقي PRE-SAFE ومساعد 
رؤية النقطة العمياء، باإلضافة إلى 
املساعد الفعال للحفاظ على املسار، 
واملساعد الفائق للرؤية الليلية، 
وغطاء محرك نش���ط، والنظام 
الفعال للمساعدة في الركن ونظام 
البيان واالستعمال اجلديد املتصل 
باالنترن���ت والنظام االقتصادي 
ونظام اإلض���اءة الذكي والنظام 
الفع���ال للمنعطفات )اختياري( 
الوعرة واملمهدة  وباقة األراضي 
)اختيارية(. واس���تطرد غاندي 
قائال: سيتعرف زوار كنوز 2012 
أيضا على سيارة SLK 350 التي 
سيتم عرضها أيضا فهي تتزين 
 vario بفرش نابا الرائع مع سقف
 MAGIC SKY البانورام���ي وميزة
CONTROL باإلضاف���ة إلى نظام 
البي���ان واالس���تعمال املتص���ل 

باالنترنت.

الكويتية دائم���ا حتب التجديد 
واملوضة.

مجوهرات عالمية

وعن مشاركة شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي التي تشارك 
في مع���رض كنوز، ق���ال املدير 
التس���ويقي للش���ركة اندرجيت 
غان���دي: »نولي اهتمام���ا كبيرا 
للتواصل م���ع عمالئنا املرموقني 
احلاليني واملستهدفني واستمرار 
حضورنا الفاعل وكرعاة رئيسيني 
ملعرض كن���وز يترجم بوضوح 
هذا االهتمام، وهذا العام ش���ركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 
� املوزع���ون العامون املعتمدون 
ملرسيدس � بنز بالكويت ستعرض 
مجموعة منتقاة من املجوهرات 
العاملي���ة والس���اعات القيمة في 
هذا املعرض الراقي، كما ستقوم 
بعرض مركبتني أمام املش���اركني 
له���ذا املعرض حيث  والزائرين 
سيحظى الزائر بفرصة التسجيل 
لربح واحدة من بني خمس جتارب 
للقيادة خالل عطلة نهاية األسبوع 
لسيارة مرسيدس � بنز املفضلة 
لديه«. ولفت الى انه سيتم عرض 
 M مركبة مرس���يدس � بنز الفئة
2013 اجلديدة كليا وسيارة الفئة 
SLK روديستر. والتي مت اطالقها 
منذ شهرين وهي متوافرة حصريا 
من خالل معرض ش���ركة البشر 
والكاظمي بالش���ويخ، وسيقوم 

العريقة في هذا املجال  خبرتنا 
واملمتدة من اخلمسينيات«.

وأش���ارت ال���ى ان »معرض 
كنوز من املع���ارض الراقية في 
الكويت وتنظيمه على مستوى 
عاملي جدا بعكس بقية املعارض 
التجارية األمر الذي جعلنا نقرر 
املش���اركة الفاعل���ة فيه، حيث 
س���نعرض مجموعة فريدة من 
الشبكات واألس���اور واخلوامت 
واألقراط وبالتأكيد سيكون لدينا 
معروضات تعرض ألول مرة من 
بينها قطعة جميلة جدا ستكون 

مبثابة مفاجأة املعرض«.
وتطرقت س���بيته إلى الدور 
الذي ميكن للمعارض أن تقوم به 
في تنشيط احلركة التجارية من 
وجهة نظرها وهل هناك حاجة 
إلى زيادتها، قائل���ة: »بالتأكيد 
فاملعارض تعد من أهم وس���ائل 
الترويج ف���ي العالم ووجودها 
مرتني أو أكثر بالسنة يسهل على 
التاجر الوصول إلى شريحة أكبر 
والكويت تتميز مبكانة عريقة في 
املنطقة ولدينا شركات كبيرة جدا 
في هذا املجال وأرى أن احلكومة 
توفر كل ما نحتاجه من تسهيالت 

كشركات للمجوهرات«.
وع���ن مدى تفاؤله���ا بعودة 
االنتعاش إلى السوق وانعكاس 
ذلك على قطاع نش���اط الشركة 
قالت: نحن متفائلون جدا وهو 
تفاؤل قائم على يقني بأن املرأة 

أجمع، إلى االس���تقرار والهدوء 
والسالم، ونحن متفائلون بعودة 
االنتعاش إلى السوق وانعكاس 
ذل���ك عل���ى قط���اع املجوهرات 
والساعات القيمة في ظل توافر 
النهوض  العديد من مقوم���ات 
وجتاوز آثار األزمة االقتصادية 
العاملية«، ملمح���ا إلى القوانني 
واإلجراءات اخلاصة باستيراد 
وجت���ارة املجوه���رات وم���دى 
مواكبتها للتطور إقليميا وعامليا 

واصفا إياها بأنها جيدة جدا.

تصاميم راقية

وقالت مالكة شركة مجوهرات 
ماركس���تي، لطيف���ة س���بيته: 
»نسعى دائما من مشاركتنا إلى 
الوصول إلى أكبر ش���ريحة من 
زبائننا وتعريف املرأة الكويتية 
بتصاميمنا الراقية ومجوهراتنا 
الفريدة الت���ي متيزنا على مدار 
العشرات من السنني. وبالطبع 
نح���ن دائما بحاج���ة ملثل هذه 
املعارض التي هي بوابة دخول 
لكل من حت���ب أن تنتقي قطعا 
متمي���زة وطريق���ة نتعرف من 
خاللها على آخر خطوط املوضة 
احمللية والعاملية وهذه مشاركتنا 
األولى ونأمل أال تكون األخيرة، 
ونحرص دائما على تقدمي قطع 
متميزة ومختلفة جتعلنا دائما 
املقصد األساسي للمرأة الكويتية 
التي تريد التميز، باإلضافة إلى 

بقدومن���ا إل���ى الكوي���ت نظرا 
الودية  العالق���ات  خلصوصية 
التي تربطه���ا بلبنان على مدى 
سنوات طويلة، وشركتنا متتاز 
عن غيرها من الشركات في عالم 
املجوهرات بتصاميمها العصرية 
وجودة أحجارها الكرمية التي يتم 
اختيارها بكل دقة، ووقع االختيار 
على معرض كنوز للمش���اركة 
في فعالياته لس���معته املمتازة 
ومتيزه عن سواه من املعارض 
كمعرض للصفوة، عالوة على 
حرصنا على احلضور بأنفسنا 
وتوسعة قاعدة عمالئنا خاصة 
أن أهل الكوي���ت معروف عنهم 
احلرص على األج���ود والوعي 
التام بالقيم���ة الفعلية للمنتج 

املعتنى به«.
وأض���اف قائال: »ف���ي كنوز 
2012 سنعرض تشكيلة فريدة 
م���ن املجوهرات الالفت���ة بينها 
معروضات ستعرض ألول مرة، 
وطموحنا أن حتظى معروضاتنا 
برض���ا رواد املعرض. وش���دد 
أوزوني���ان عل���ى ال���دور الذي 
ميكن للمعارض أن تقوم به في 
التجارية وفي  تنشيط احلركة 
قطاع املجوه���رات ميكن لها أن 

حتققه«.
وأوضح: »حتت���اج صناعة 
وجتارة املجوهرات والذهب لكي 
تصبح أقوى وأوس���ع في دولة 
العالم  الكويت واملنطق���ة وفي 

احلفالت واملناس���بات، والبنك 
األهلي املتحد كشركات رعاة.

وكشفت اللجنة املنظمة عن أن 
ساعات عمل املعرض ستكون من 
الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 
1:30 ظهرا ومن الساعة 5:00 إلى 
الساعة 9:30 مساء، وأن فريقا من 
املختصني سيتولون تسهيل مهمة 
زوار املعرض إلى جانب اخلبراء 
والقائمني على أجنحة الشركات 

املشاركة والراعية.
املشاركة األولى

أعلن���ت ش���ركة أوزونيان 
للمجوه���رات، م���ن لبنان، عن 
مش���اركتها في مع���رض كنوز، 
حيث أكد مالك الش���ركة سيزر 
إلى وجود  أوزونيان احلاج���ة 
املزيد من املعارض املتخصصة 
في مختلف املجاالت وللمجوهرات 
والذهب والساعات حتديدا بشرط 
أن تك���ون ذات طابع إقليمي أو 
عاملي خللق رواج جتاري وتهيئة 
الفرصة لتمازج اخلبرات في جو 
تنافس���ي محبب ألجل االرتقاء 
بأس���واقنا العربية واخلليجية 
وتوطني اخلبرات في أحد مجاالت 

النشاط التجاري املهم.
وقال أوزونيان: »الهدف من 
مشاركتنا في املعرض هو تعريف 
املواطنني واملقيمني مبجوهراتنا 
وما منتلكه م���ن متيز وخبرة، 
وهذه هي املش���اركة األولى في 
مع���رض كنوز ونحن س���عداء 

أعلن���ت ش���ركات أوزونيان 
للمجوه���رات ومج�وه�����رات 
ماركس���تي وشركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي )مرسيدس( 
عن مشاركتها في معرض كنوز 
للمجوه���رات القيمة 2012 الذي 
ستنطلق أنش���طته غدا والذي 
يقيمه االحت���اد الكويتي لتجار 
الذهب من 21 إلى 26 ابريل اجلاري 
برعاية الشيخة فريحة األحمد 
التي س���تقوم  اجلابر الصباح، 

بافتتاح املعرض.
وسيكون االفتتاح بحضور 
حش���د من الفعاليات التجارية 
واملجتمعي���ة  واالقتصادي���ة 
والقائمني على الشركات املرموقة 
الراعي���ة واملش���اركة ومنه���ا: 
ش���ركات مجوهرات كاليس���تا، 
مجوه���رات فلولس، مجوهرات 
األربش احلديثة، ش���ركة علي 
وناصر الصايغ، شركة األربش 
للمجوهرات، ش���ركة مجموعة 
اخلضيري، مجوهرات ماركستي، 
شركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي للمجوهرات، مجوهرات 
الش���عار، آرت أن���د جمز، دميا 
كولكشن، أوزونيان للمجوهرات، 
نون لتصميم املجوهرات، فالمنك 
الفضة  إيتاني، مملك���ة  تارف���ا 
كشركات مشاركة في املعرض، 
إلى جانب ش���ركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي )مرسيدس(، 
وش���ركة فريش كوتور إلدارة 

لطيفة سبيته

3.4

461.2

5

4

نقاط تراجع املؤشر السعري 
بنسبة 0.05 %، وتراجع املؤشر 
الوزني مبقدار 0.33 نقطة بنسبة 
.% 0.08

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
35.3 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها على 
%26.6 من القيمة اإلجمالية، 
واستحوذ سهم املنتجعات على 
%7.9 من القيمة اإلجمالية 
للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
تراجعات في جلسة األمس 
تصدرها قطاع غير الكويتي 
بواقع 19.1 نقطة، فيما سجل 
قطاع البنوك ارتفاعا مبقدار 25 
نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»بوبيان« يستضيف موظفي »فلكس«
في اجلسم السليم.

وتعتبر فلك���س رزورتس 
للمنتجعات من ابرز املؤسسات 
التي تهتم بصحة العائلة ككل 
املعاهد الصحية  حيث توف���ر 
للتخسيس باإلضافة إلى الوجبات 
الغذائية التي تسهم في الوصول 
الى الوزن املثالي وكذلك تهتم 
بالسيدات من خالل الصالونات 
والعناية بالبشرة وغيرها من 
البرامج واخلدمات التي تؤدي 

إلى احلياة الصحية.
يذكر أن هذه احلملة تعتبر 
بداية لسلس���ة م���ن احلمالت 
الصحية األخرى التي سيتم من 
خالله���ا االطمئنان على صحة 
ولياقة موظفي البنك وتنبيههم 
مبكرا التخاذ االحتياطات الالزمة 

ملواجهة أي أمراض متوقعة.

الكويت والتي  املنتشرة داخل 
تعتبر الس���بب الرئيسي وراء 
العديد من األمراض انطالقا من 
احلكمة املعروفة أن العقل السليم 

أعلن بنك بوبيان ممثال في 
إدارة االتص���االت والعالق���ات 
املؤسسية عن استضافته عددا 
من موظفي شركة نادي ومعهد 
فلكس الصحي وكذلك ش���ركة 
فلكس سبا آند صالون وشركة 
فلكس غورميه )خبراء التغذية 
واحلمية( لتقدمي عروض خاصة 
ملوظف���ي البن���ك، وذلك ضمن 
مس���ؤوليته االجتماعية جتاه 

موظفيه.
وتأتي هذه االستضافة في 
اطار ح���رص إدارة البنك على 
توفير أعلى مستويات الرعاية 
الصحي���ة للموظفني من خالل 
التي يحرص  الوقاية  إجراءات 
البنك وتشجيعهم على  عليها 
ممارس���ة الرياضة التي متنع 
عنهم األمراض وخاصة السمنة 

موظفو »فلكس« يعرضون خدماتهم

انطلقت فعاليات منتدى مؤسسة 
برايفت إكويتي إنترناشونال 2012 
والذي تستضيفه دبي على مدار 
يومي 18 و19 أبريل اجلاري، حيث 
يشهد مشاركة واسعة من كبرى 
املؤسسات االس����تثمارية وأبرز 
مستثمري األسواق الناشئة حول 

العالم.
وخ����الل كلمته في اجللس����ة 
االفتتاحي����ة للمنت����دى حت����ت 
العربي والفرص  عنوان »الربيع 
الش����ريك  االس����تثمارية« أعرب 
املؤسس والعضو املنتدب لشركة 
القلعة هشام اخلازندار، عن توقعاته 
بأن تطرح الفت����رة املقبلة موجة 
جديدة من الفرص االس����تثمارية 
اجلذاب����ة التي تس����تفيد من قوة 
األسس االقتصادية الكلية طويلة 
الش����رق األوسط  األجل مبنطقة 
أفريقيا، واستمرار عجز  وشمال 
امليزاني����ات احلكومية على املدى 
القريب واملنظور. وأوضح أنه على 
الرغم من ارتفاع مخاطر االستثمار 
عموما في املنطقة مقارنة مبا قبل 
الربي����ع العربي، فإن بزوغ عصر 
جديد من الدميوقراطية احلقيقية 
سيأتي بثمار ال حصر لها للمنطقة 

بأكملها.
وأعرب اخلازندار عن تفاؤله 
بخطى مصر على طريق التحول 
الدميوقراطية،  السياس����ي نحو 
بغض النظر عن بعض التحديات 
االقتصادية املنظورة قبل الوصول 

إلى حالة االستقرار املرتقبة.
التحدي����ات االقتصادية  وعن 
املتوقعة في األس����واق التي متر 
انتقالية، وعلى رأس����ها  بفت����رة 
زيادة الضغط على العملة احمللية 
واحلاجة إلى إعادة النظر في أنظمة 
الدع����م )خاصة في مص����ر( وما 
يصاحب ذلك من زيادة في معدالت 
التضخم، أكد اخلازندار أن شركة 
القلعة قامت بتوجي����ه تركيزها 
الكامل إلى دعم االستثمارات القائمة 
وخفض مخاطر التشغيل وتقدمي 
جميع أوجه املس����اعدة للشركات 
التابعة خالل املرحلة االنتقالية، مع 
التأكد من قدرتها على اكتساب قيمة 

مضافة من املتغيرات الراهنة.
 من جهة اخرى، ترأس العضو 
القلعة ستيفن  املنتدب بش����ركة 
ميرفي، حلقة نقاش حتت عنوان 
»نظرة وافية على بيئة جذب رؤوس 
األموال«، تهدف إلى استعراض رؤى 
املستثمرين بشأن أبرز األمناط التي 
يتس����م بها املناخ الراهن ألنشطة 

جذب رؤوس األموال.
وأكد ميرفي أن شهية مجتمع 
االستثمار الدولي لضخ استثمارات 
جديدة في أسواق املنطقة ترتبط 
الفرص اجلذابة ووجود  بتحديد 
ش����ريك محلي يتمت����ع باخلبرة 
والدراي����ة حول كيفي����ة توظيف 

املوارد االستثمارية.

الضغوط االقتصادية 
تفتح آفاقًا جديدة 

لالستثمار باملنطقة

هشام اخلازندار

»البشر والكاظمي«: 
نشارك بالرعاية 

وبأقيم املجوهرات 
والساعات العاملية 

وأحدث مركبتي 
مرسيدس
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60% منوًا في أرباح »االتصاالت السعودية« خالل الربع األول

املتميزة التي جاءت ثمرة جلهودنا 
املتواصلة لطرح خدمات ومنتجات 
مبتكرة تلبي احتياجات العمالء 
املتزايدة، ولسعينا الدائم لتحسني 
وتطوير عملياتنا التش���غيلية 
واملالية والتي حتققت من خالل 
منو االيرادات التشغيلية وحتسن 
كفاءة العمليات وترشيد النفقات 
واملجموعة متكنت من ترسيخ 
مكانتها الريادية على املستويني 
احملل���ي واالقليم���ي كأحد أكبر 
مزودي خدم���ات االتصاالت في 
املنطقة عبر تقدمي خدمات مبتكرة 
ومتكاملة وحتقيق جتربة عمالء 
متميزة في اطار س���عيها الدائم 

لتحقيق اداء متميز ومستدام.

املساحة املخصصة الستضافة 
االجتماع����ات واملناس����بات مت 
جتديدها حديثا، فضال عن مطعم 
جديد، وسوف يصبح »شيراتون 
جران����د« بحلته اجلديدة أحدث 
فندق فئة 5 جنوم في العاصمة 
االسكوتلندية عالوة على ميزة 
25 عاما من التميز في التشغيل. 
من جانبه، قال رئيس »ستاروود 
العاملية للفنادق واملنتجعات« في 
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
روالن����د فوس: »أود أن أش����كر 
الشركة املالكة الشريكة، »هوتيل 
إدنب����رة«  كوربوريش����ن أوف 
على قناعتها الراس����خة بعالمة 
»شيراتون« ودعمها الكبير في 
عملية جتديد »شيراتون جراند 
هوتيل آند س����با« لقد أصبحت 
»شيراتون« اآلن تقف شامخة 
وأقوى مما مضى من خالل أقوى 
الفندقية  مجموعة من املنشآت 
في تاريخه����ا، ونحن فخورون 
بأن نقدم للضيوف فنادق جديدة 
بارزة، ومنش����آت مت����ت إعادة 
جتديدها، فض����ال عن عروض 
متميزة خاصة بهذه العالمة«. 

ليصل الى 5.374 مليارات ريال 
سعودي، وبلغ صافي الربح للربع 
االول من 2012 مبلغ 2.521 مليار 
ريال سعودي، وهي زيادة بنسبة 
60% عن الرب���ع االول من 2011، 
وزي���ادة بنس���بة 8% عن الربع 
االخير من 2011، ويعزى ارتفاع 
الربع االول  الربح خالل  صافي 
من 2012 مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي الى منو االيرادات 

التشغيلية بنسبة %12.
وتعليقا عل���ى هذه النتائج 
قال رئيس مجموعة االتصاالت 
الدويش:  السعودية م.س���عود 
»يس���عدني ان حتقق مجموعة 
االتصاالت السعودية هذه النتائج 

على مالحظة الضيوف وإعادة 
اكتش����افهم لعالمة »شيراتون« 
اجلديدة. وبهذه املناس����بة، قال 
املدير العاملي للعالمة التجارية في 
»شيراتون للفنادق واملنتجعات« 
هويت هاربر: »قضينا األعوام 
ف����ي جتديد  القليل����ة املاضية 
وإع����ادة بناء واح����دة من أكثر 
العالمات التجارية ش����هرة في 
قطاع الضيافة، ومتثل معدالت 
شيراتون العالية لرضا الضيوف 
نتيجة مباشرة لهذا االستثمار. 
وباعتب����ار أنه واح����د من أبرز 
فنادقنا، فإن »شيراتون جراند 
هوتيل آند سبا« املجدد حديثا في 
إدنبرة يعكس حرصنا والتزامنا 
نحو جعل ه����ذه العالمة إحدى 
التي ال نظير  الرائدة  العالمات 
لها ف����ي قطاع الضيافة«. ويعد 
»ش����يراتون جراند هوتيل آند 
سبا«، الذي يقع في قلب مدينة 
إدنبرة، أحدث فندق ل� »شيراتون« 
حول العالم يشهد عملية جتديد 
كاملة، ويوفر الفندق اآلن غرفا 
للضيوف مت جتديدها بالكامل، 
وأكثر من 15 ألف قدم مربعة من 

حقق���ت ش���ركة االتصاالت 
الس���عودية نتائج مالية قوية 
عكس���ت بداية إيجابية ل� 2012، 
حي���ث ارتفعت االي���رادات الى 
14.679 مليار ريال بنسبة %12 
مقارنة بالرب���ع االول من العام 
السابق، ونتيجة لتحسن كفاءة 
العمليات احمللية والدولية، ارتفع 
الربح التشغيلي في الربع االول 
بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة 
من 2011 ليصل الى 3.178 مليارات 
ريال سعودي، كما ارتفع صافي 
الربح قبل االستهالك واالطفاء 
والفوائد والزكاة والضرائب في 
الربع االول من 2012 بنسبة %12 
مقارنة بنف���س الفترة من 2011 

أعلنت »س����تاروود العاملية 
للفنادق واملنتجعات« عن مواصلة 
الش����ركة العاملي����ة التابعة لها 
»شيراتون للفنادق واملنتجعات« 
تعزيز مجموعة منشآتها الفندقية 
بإعادة افتتاح فندق »شيراتون 
جراند هوتيل آند سبا« في إدنبرة 
باململك����ة املتحدة عقب االنتهاء 
من عملية جتديد شاملة بلغت 

تكلفتها ماليني الدوالرات.
إع����ادة إطالق فندق  وتأتي 
»ش����يراتون جراند هوتيل آند 
س����با« في إطار جه����ود عاملية 
ألعمال جتديد تستمر سنوات عدة 
والتي شهدت قيام »شيراتون« 
وأصحابها باس����تثمار أكثر من 
6 ملي����ارات دوالر ف����ي افتتاح 
فنادق جديدة، وعمليات جتديد، 
ومبادرات متميزة خاصة بالعالمة 
التجارية حول العالم. وقد أثمرت 
بالفعل جهود العالمة التجارية 
في أعمال التجديد من خالل قياس 
النجاح، واملتمثل في اس����تمرار 
ارتفاع معدالت رضا الضيوف، 
كما ش����هدت العالمة منوا قويا 
في احلصة الس����وقية، ما يدل 

م.سعود الدويش

»شيراتون للفنادق واملنتجعات« تواصل عملية التجديد 
العاملية بإعادة افتتاح فندق »شيراتون جراند« في إدنبرة

روسيا توقف إنتاج سيارة »الدا«.. رمز الفشل السوفييتي

املغرب: السياحة لن تتأثر بأزمة منطقة اليورو
الرباط � رويترز: قال وزير 
الس����ياحة املغرب����ي إن اململكة 
تتوقع أال تقل عائدات القطاع في 
2012 عن املستوى الذي سجلته 
العام املاضي مع اعتمادها على 
التركيز بشكل متزايد على أسواق 
شرق أوروبا والشرق األوسط 
لتخفي����ف اثار أي انخفاض في 
اع����داد الس����ائحني القادمني من 

منطقة اليورو.
والس����ياحة ه����ي الدعام����ة 
الرئيسية خلطط النمو االقتصادي 
في البالد على مدى العقد املاضي 

وتشكل حاليا أكبر مصدر للعملة 
الصعبة وهي ثاني أكبر مشغل 
للعمالة وثاني أكبر مساهم في 

الناجت احمللي االجمالي.
وقال الوزير حلسن حداد في 
مقابلة مع رويترز إن طموحات 
الس����ياحية باملغرب  التنمي����ة 
سترتفع بشدة إذا أبرمت الناقلة 
اجلوية الوطنية شراكة مع شركة 
كبرى رمبا من منطقة اخلليج 
رغم أن ذل����ك ليس متوقعا في 

وقت قريب.
القط����اع مكان����ة  واحت����ل 

مركزي����ة بعدما أض����ر الطقس 
السيئ بالزراعة -أكبر قطاعات 
االقتصاد- مما اضطر احلكومة 
خلفض توقعاتها للنمو في 2012 
إلى 3% مقارنة مع 5.5% تقول إنها 

ضرورية لتعزيز الوظائف.
ولم ينف حداد احتمال تراجع 
عدد السياح في 2012 لكنه قال إن 
التاثير لن يكون ملحوظا فيما 

يتعلق بالعوائد.
الع����ام املاضي  وقال »ف����ي 
انخف����ض عدد الس����ياح وعدد 
الليالي السياحية التي قضوها 
)مقارنة م����ع 2010( ورغم ذلك 

زادت العوائد بنحو أربعة%.
»س����يكون 2012 عاما صعبا 
لكن لن نشهد انخفاضا كبيرا في 
االيرادات. رمبا نحقق في 2012 
)ايرادات( عند نفس املس����توى 
ال����ذي حتقق ف����ي 2011 أو أكثر 
قليال«. واضاف أن ميزانية البالد 
لعام 2012 وضعت على اساس 
زيادة تتراوح بني اثنني الى %3 

في االيرادات.
وبلغت االيرادات 58.7 مليار 
درهم )6.93 مليارات دوالر( في 
2011 الذي شهد منو العجز في 
إلى  املعام����الت اجلارية  ميزان 
6.5% من الناجت احمللي االجمالي 
الذي بلغ 97 مليار دوالر. وتشكل 
السياحة 10% من الناجت احمللي 
االجمالي وتوظف بشكل مباشر 

400 ألف شخص.
ويأتي ثلث السياح الزائرين 
للمغرب من فرنسا يليها اسبانيا 
وايطاليا واملانيا واململكة املتحدة. 
وقال حداد »70% من الس����ياح 
الذين يأتون إلى املغرب يسافرون 
بشكل مستقل ويقيم أغلبهم في 

فنادق من فئة اخلمس جنوم.
»ال أعتق����د أن االيرادات من 
األس����واق األوروبية الرئيسية 
ستنخفض )في 2012( ألن هناك 
شريحة من السياح لم يتأثروا 

بأزمة منطقة اليورو«.
واض����اف أن املغ����رب يزيد 
السياحي  الترويج  التركيز في 
على روسيا وپولندا والتشيك 

وسلوڤاكيا.

تقول إحدى النكات العديدة 
التي اتخذت من هذه الس����يارة 
موضوع����ا لها »س����ؤال: كيف 
تضاعف قيمة ال�»الدا«؟ جواب: 
امأل خزانها بالوقود!«، واآلن، بعد 
42 عاما متصلة على انتاج هذه 
السيارة، التي وصفت في الغرب 
� بني أشياء أخرى � بأنها »سلة 
نفايات على عج����الت«، قررت 
روسيا أن الفكرة ليست سيئة 
في آخر املط����اف فألقت بها في 

»سلة نفايات التاريخ«.
لكن، على الرغم من كل شيء، 
فقد متكنت »الدا« )»جيغولي« 
كما تع����رف لدى أهلها و»ريفا« 
أيضا في الغرب«(، من ان تصبح 
على نحو ما رمزا للتكنولوجيا 
املدنية السوفييتية. على ان هذا 
لم ينقذها من مصيرها كأضحوكة 
في العالم الصناعي بسبب رداءة 
بنائها وجنوحها للعطب معظم 

األحيان.
العام  انتاجها في  ومنذ بدء 
1970 بي����ع منه����ا 20 ملي����ون 

س����يارة والتزال منظرا مألوفا 
في الش����وارع الروسية. وعلى 
الرغم من سمعتها السيئة عندما 
يتعلق األمر بأداء مهمة السيارة 
األساسية بسبب أعطالها التي ال 
تنتهي، فقد نسجت »أسطورتها« 
ودوامها طوال تلك الفترة على 
حقيقة واحدة: أن محركها بسيط 
وسهل بحيث أن السائق ال يحتاج 
الى ميكانيكي سيارات إلصالحها، 
فيتولى هو هذه املهمة الى حني 

عطب جديد.
أضف الى ذلك أن هذه السيارة 
تتمتع مبا ال يتوفر للس����يارات 
الغربية والياباني����ة املتقدمة، 
وه����و قدرتها عل����ى العمل في 
القارس مبا فيه الصقيع  البرد 
السيبيري، ورمبا متكنت بذلك 
من تفنيد حجج اخلبراء الغربيني 
الذين حكموا على طرازها األخير 
»الدا 2107« ل����دى خروجه من 
املصانع للم����رة األولى قبل 30 
الفش����ل في  بأن����ه »قمة  عاما، 

ميكانيكا السيارات«.

ومصداقا لبس����اطة »الدا«، 
تأتي »ديلي ميل« برواية تقول 
ان امللياردير الروس����ي رومان 
ن����ادي  ابراموڤيت����ش )مال����ك 
تشيلسي اإلجنليزي( كان خالل 
ايامه في موطن����ه مالكا فخورا 
لها. وذات يوم طلب الى زوجته 
اولغ����ا، تغيير نظ����ام التروس 
بحيث يصبح بوس����عه قيادة 
سيارة »اوتوماتيك« للمرة األولى 
في حياته، وهو ما كان. وتنقل 
الصحيف����ة البريطاني����ة قولها 
»كان رومان في قمة الس����عادة 
بس����يارته الزرقاء وحقيقة أنه 
متكن م����ن احلصول عليها قبل 

كل أصدقائه«.
يذكر أن االسم »الدا« يعني 
القدمية،  »القارب« بالروس����ية 
له����ذا اتخذ م����ن ق����ارب يعود 
للفايكينغ شعارا لها. وكان أول 
موديل منها يبش����ر خيرا ألنه 
كان حتويرا بس����يطا لس����يارة 
»فيات 124« اإليطالية. وبسبب 
سعرها املتدني نسبيا وسهولة 

تركيبتها امليكانيكية، صارت من 
أهم صادرات االحتاد السوفييتي، 
فعادت له مبورد مالي مهم في 
س����نوات ضيق����ه االقتصادي 
الثمانيني����ات  احل����اد خ����الل 

والتسعينيات.
وفت����ح ه����ذا النج����اح آفاقا 
أم����ام املغامرة بانتاج  عريضة 
طرازات ظلت حكرا على العالم 
الصناعي املتقدم، مثل »السيارة 
السوبر« املستوحاة من سيارات 
»الفئة األول����ى« )فورميوال 1(. 
وفي 2008 دفعت شركة »رينو« 
الفرنسية مليار دوالر لشراء %25 

من أسهم طرازها »آفتو فاز«.
وتبعا لهذا، صار املتوقع أن 
تنتقل »الدا« الى سماوات جديدة 
وسط املستهلكني العاديني. لكن 
السيارة عانت من انحدار حاد في 
شعبيتها. ومع انخفاض املبيعات 
بنسبة 76% في األشهر الثالثة 
العام احلالي، صدر  األولى من 
القرار بإسدال ستار اخلتام على 

هذا الرمز التاريخي الفريد.

الربيع العربي على أجندة منتدى لالستثمار في قطر
الدوحة ـ أ.ف.پ: يبحث مسؤولون ورؤساء 

شركات وخبراء اعتبارا من اليوم في الدوحة 
تداعيات الربيع العربي على اقتصاد املنطقة في 

إطار منتدى دولي لالستثمار. وينظم املنتدى 
ملدة اربعة ايام مبوازاة مؤمتر األمم املتحدة 

الـ 13 للتجارة والتنمية )اونكتاد( الذي تشارك 
فيه 194 دولة، بحسب املنظمني. وسيتعمق 

اللقاء في االسباب االقتصادية التي ادت الى 
موجة االحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي، 
خصوصا الفقر والبطالة. وسيبحث املشاركون 

ايضا في سبل اعادة اطالق عجلة االقتصاد 
ملالقاة املطالب االجتماعية التي يعبر عنها الشارع 
في املنطقة. ومن املشاركني رئيس الوزراء التركي 

رجب طيب اردوغان ورئيس غانا جون ايفان 

اتا ميلز، اضافة الى الرئيس التونسي منصف 
املرزوقي ورئيسة وزراء بنغالديش شيخة 
حسينة. وسيتطرق كل من املنتدى ومؤمتر 

االونكتاد الى مسألة تدفق االستثمارات املباشرة 
التي تأثرت باألزمة املالية العاملية والتي تساهم 

بشكل كبير في التنمية في املنطقة الفقيرة.
وبحسب التقرير االخير لألونكتاد الذي صدر 

االسبوع املاضي، ارتفعت االستثمارات املباشرة 
بنسبة 16% في 2011 الى 1660 مليار دوالر، إال ان 

مستواها يبقى أقل بنسبة 27% من العام 2007.
وسيتطرق مؤمتر االونكتاد ايضا الى التجارة 
ومكافحة الفقر وسبل جتنب ومعاجلة ازمات 

الديون اضافة الى النظام التجاري العاملي ودور 
املصارف في التنمية.

صوفي���ا � د.ب.أ: دافع وزير 
البلغاري عن مش���روع  املالية 
القانون الذي يس���مح للحكومة 
بشراء سندات اخلزانة البلغارية 
غي���ر املصنف���ة ائتمانيا، وهو 
القانون الذي انتقده البنك املركزي 
األوروبي. وكانت بلغاريا طلبت 
الرأي في هذا املشروع من البنك 

املركزي األوروبي.
ورد رئيس البنك ماريو دراجي 
على الطلب داعيا احلكومة الى 
القانون  جتنب إصدار مثل هذا 
الذي رأى أنه ينطوي على متييز 
ض���د الس���ندات األجنبية التي 

تخضع للتصنيف االئتماني.
وقال دراجي في رده املكتوب: 
يؤدي هذا إلى معاملة متييزية 
ملختلف األدوات االس���تثمارية 
وهو ما يخلق تشوها للمنافسة 

والسوق.

مدريد � د.ب.أ: قالت الواليات 
املتح����دة ام����س األول إن تأمي����م 
األرجنتني لش����ركة نفط إسبانية 
»تطور س����لبي« وذلك في أعقاب 
ش����كوى احلكومة اإلسبانية من 
إحجام الواليات املتحدة عن التدخل 
في النزاع بني مدريد واألرجنتني 
بشأن تأميم بوينس أيرس شركة 

»ريبسول واي بي إف« للنفط.
وقال مارك تونر املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية األميركية »نحن 
قلقون للغاية من اعتزام حكومة 
األرجنتني تأميم ريبس����ول واي 
بي إف«. وأضاف »بصراحة كلما 
نظرنا إلى هذا األمر أكثر نرى تطورا 
سلبيا« في إشارة إلى أن »مثل هذه 
التصرفات ضد املستثمرين األجانب 
ميكن أن تؤدي إلى تأثير عكسي 
على االقتصاد األرجنتيني وميكن 
أن يزيد تدهور مناخ االستثمار في 
األرجنتني«. وكان وزير الصناعة 
اإلسباني خوسيه مانويل قد قال إن 
إسبانيا كانت ستفضل أن يكون رد 

فعل واشنطن »أكثر حماسا«.

� يو.بي.آي:  روما )إيطاليا( 
اظهرت احصاءات جديدة نشرت 
ان قرابة 3 ماليني ايطالي عاطلني 
عن العمل توقفوا عن البحث عن 
وظائف خالل 2011 ونقلت وكالة 
انباء »انسا« االيطالية عن املعهد 
الوطني لالحص���اء في ايطاليا 
»اس���تات« ان 2.9 مليون عاطل 
عن العمل ف���ي 2011 اقلعوا عن 
التفتيش عن وظائف اي بزيادة 
133 الف ش���خص او 4.8% على 

اساس سنوي.
وذكر املعهد ان هذه املجموعة 
تشكل 11.6% من القوة العاملة في 
البالد اي بزيادة نسبتها 3% عن 
املع���دل االوروبي، ويبلغ العدد 
الكام���ل للعاطلني عن العمل في 
ايطاليا قرابة 5 ماليني شخص.

ان���ه يتطلع  الع���راق  ق���ال 
النفطية  خلصخصة مصافي���ه 
تدريجيا، واجتذاب استثمارات 
ف���ي مصاف جديدة ف���ي أنحاء 

البالد.
النفط  وأوضح وكيل وزارة 
الشماع في مؤمتر بلندن  احمد 
»نتطلع الستكمال حتديث املصافي 
القدمية وخصخصتها تدريجيا.. 

ذلك هو هدفنا النهائي«.
كما اشار الشماع الى ان الطلب 
على الوقود ينمو بوتيرة سريعة، 
مضيفا ان الطلب على البنزين في 
البالد يزيد حاليا على عشرين 

مليون ليتر يوميا.
يذكر ان ل���دى العراق ثالث 
مصاف رئيسية هي بيجي والدورة 
والبصرة. وقال الشماع ان طاقتها 
االجمالية بلغت 567 ألف برميل 

يوميا نهاية ديسمبر.
واض���اف الش���ماع ان بالده 
تستهدف تطوير املصافي القائمة 
ورفع الطاقة التكريرية الى 610 
آالف برميل يوميا بنهاية 2012، 
وتستهدف العام املقبل الوصول 

بالطاقة التكريرية ل� 750 ألفا.
ومبرور الوقت ستضيف أربع 
مصاف مزمعة طاقة تقدر بنحو 
750 الف برميل يوميا، اذ تبلغ 
طاقة كل من مشروعات كربالء 
وميسان وكركوك نحو 150 ألفا، 
بينما سيضيف مشروع الناصرية 

ثالثمائة ألف.

بلغاريا تدافع
عن خطتها املثيرة 

للجدل لشراء سندات

أميركا تنتقد 
استيالء األرجنتني 
على شركة إسبانية

3 ماليني إيطالي 
عاطلون عن العمل

العراق يستهدف 
خصخصة مصافي 

النفط

الوزير مكرما الشيخ منر الصباح

" "

" "

"
"

التهديد الذي صدر عن الرئيس 
االميركي باستخدام حقه في 

تعطيل القرار.
ويرى باينر ان قطاع الطاقة 
ميكن ان يؤمن آالف الوظائف 

عبر هذا املشروع.
وصمم املشروع الذي تبلغ 
قيمته 7 مليارات دوالر للسماح 
لنقل النفط على مسافة 2700 
كلم من منطقة البرتا الكندية 
الى املصاف���ي االميركية في 

الصالح يستقبل رئيس وأعضاء الفريق الفني 
املعني مبراجعة السياحة التجارية للكويت

»غوغل« تطلق نظام دفع بواسطة الهاتف 
Google Wallet احملمول حتت اسم

لندن األكثر استقطابًا للشركات التجارية 
تليها دبي ونيويورك

مجلس النواب األميركي يتحدى أوباما مبوافقته 
على مشروع أنبوب للنفط مثير للجدل

العربية: يعتقد معظم مستخدمي االنترنت 
وخبراء التكنولوجيا ان النقود وبطاقات االئتمان 
ستصبح شيئا من املاضي خالل السنوات العشر 
املقبلة، ويرى هؤالء ان الناس س���تتحول الى 
استخدام هواتفها احملمولة الجراء املدفوعات، 
وذلك بحسب النتائج التي توصلت اليها دراسة 
حديثة صادرة عن مركز Pew البحاث االنترنت 
في الواليات املتحدة، واشارت البوابة العربية 
لالخبار التقنية الى ان 65% من املشاركني في 
الدراسة قالوا انهم يعتقدون ان معظم الناس 
سيعتمدون وبشكل كامل على احملفظة االلكترونية 
في هواتفهم اجلوالة الجراء املدفوعات اليومية 

بحلول العام 2020، وكانت دراسة اجراها موقع 
كوميرس���كور اشارت س���ابقا الى ان 38% من 
اصحاب الهواتف احملمول استخدموا اجهزتهم 
لشراء بعض االشياء او دفع الفواتير وان هناك 
46% من املس���تخدمني اشتروا التطبيقات عبر 
الهواتف مباشرة. يذكر ان غوغل قد اطلقت في 
العام 2011 نظام دفع بواسطة الهاتف احملمول 
حتت اسم Google Wallet يتيح للمستخدمني شراء 
السلع واخلدمات والدفع عبر الهاتف احملمول 
من خالل تطبيق، كما توفر العديد من الشركات 
وسائل الكترونية متنوعة للدفع او استقبال 

وحتويل االموال عبر الهواتف الذكية. 

باريس � أ.ف.پ: نشرت شركة »سي.بي.آر.
إي« االستشارية في مجال العقارات التجارية 
دراس���ة جاء فيها ان لندن ه���ي املدينة األكثر 
استقطابا لش���ركات البيع بالتجزئة الدولية، 
تليها دبي ثم نيويورك. استندت الدراسة للسنة 
اخلامس���ة على التوالي الى متركز 326 شركة 
عاملية من الش���ركات الكبرى في أكثر من 200 
مدينة. وحلت موسكو في املرتبة الرابعة مع 

باريس، تلتها هونغ كونغ ومدينة الكويت.
وأوضحت الش���ركة ان املدن األخرى التي 
حلت في املراتب ال� 20 األولى تشكل »مزيجا 
من األس���واق التقليدية والناش���ئة، ما يشير 

الى مستواها احلقيقي في مجال عوملة جتارة 
املفرق«. وبش���كل عام »التزال املاركات تشهد 
توسعا دوليا متزايدا على الرغم من ان الوضع 
ال يش���جع كثيرا على االستهالك«، بحسب ما 

جاء في الدراسة.
وقال بيتر غولد مدير قسم التوزيع العابر 
للحدود في أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 
ان »شركات املوضة واألزياء األميركية تتوسع 
خارج حدودها وتركز اكثر فأكثر على أوروبا، 
مستمدة قوتها من النجاح الكبير الذي حققته 
ماركات مثل هوليس���تر وآبل ومايكل كورس 

وفوريفر 21«.

خليج املكسيك.
ويثير املقطع الذي مير في 
والية نبراس���كا )وسط( من 
األنبوب جدال منذ اشهر بسبب 
التهديد الذي يشكله على املياه 

اجلوفية.

التجارة  اس���تقبل وزير 
والصناعة أنس الصالح أم�س 
الف��ني  ال�ف�ري�����ق  رئ�يس 
المعني بمراجعة السياحة 
التجاري���ة للكوي�ت الوكيل 
المساعد لش���ؤون التجارة 
الخارجية الش���يخ نمر فهد 

الصباح واع�ضاء الفريق.
ال�وزي���ر الصالح  وقدم 
الش���كر لرئي����س وأعضاء 
الفريق الف�ني على جهودهم 
الف�ريق  ل�ه����ذا  المبذول���ة 
وح�ثه���م عل���ى المزيد من 

العطاء.

واشنطن � أ.ف.پ: حتدى 
مجلس النواب األميركي الذي 
يس���يطر عليه اجلمهوريون 
ب���اراك  الرئي���س  األربع���اء 
اوباما مبوافقته على مشروع 
أنبوب للنف���ط مثير للجدل 
بني كن���دا والواليات املتحدة 
في أوج املعركة االنتخابية بني 

احلزبني.
وأقر النص الذي أدرج في 
قانون حول تنظيم النقل البري 
في الواليات املتحدة، مبوافقة 
293 نائبا مقابل 127، اي انه 
لقي دعم نحو س���بعني نائبا 

دميوقراطيا.
ويفت���رض ان تتواص���ل 
املشاورات مع مجلس الشيوخ 
الدميوقراطيون  حيث يشكل 

الغالبية.
وكان مجلس الشيوخ رفض 
في مارس مشروع انبوب النفط 
»كيستون اكس ال« الذي قرر 
الرئيس اوباما تعليقه في يناير 
حتت ضغط منظمات حلماية 

البيئة.
وقال رئيس مجلس النواب 
جون باينر ان »املجلس يؤكد 
رس���ميا م���ن جدي���د تأييده 
النفط كيس���تون  ألنب���وب 
اكس ال املشروع الذي عرقله 
الرئيس اوباما«، متحديا بذلك 

جتارة دبي اخلارجية تقفز 22% في 2011
دبي ـ رويترز: أظهرت أرقام رسمية من 
دائرة جمارك دبي ان التجارة اخلارجية 
لالمارة سجلت قفزة قياسية بلغت %22 

في 2011 مدعومة بتدفقات قوية مع آسيا 
عوضت آثار العقوبات الدولية على ايران 

الشريك التجاري التقليدي لالمارة.
وصعد حجم جتارة دبي -وهي احدى 

االمارات السبع التي تشكل دولة االمارات 
املتحدة ـ إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 

تريليون درهم )300 مليار دوالر(.
وتشمل األرقام التجارة املباشرة واملناطق 

احلرة واملخازن في دبي التي تتعافى 
تدريجيا من أزمة ديون ضربتها في 2008 
و2009. وقال أحمد بطي مدير عام جمارك 

دبي إن االمارة استفادت من انفتاح 
السوق وبنيتها التحتية احلديثة مضيفا 

أن من املتوقع استمرار النمو القوي 

للتجارة في العام احلالي.
وأبلغ الصحافيني عقب نشر أرقام 2011 

أنه يتوقع زيادة قدرها 20% استنادا إلى ما 
حتقق في الربع األول من 2012.

وتابع يقول ان الطلب من بلدان مختلفة 
يزيد كما يزيد عدد السكان واالحتياجات 
أيضا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت 

تلك التوقعات مفرطة في التفاؤل في 
ضوء مؤشرات إلى تباطؤ في اقتصادات 

صاعدة مثل الصني ـ أحد أكبر شركاء 
دبي التجاريني ـ والعقوبات على ايران 

قال بطي إنه ال يعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا 
على االمارة. ولم يعط تفاصيل أخرى 

بشأن أرقام الربع األول. وارتفعت التجارة 
املباشرة لدبي والتي تشكل 64% من 

اجمالي حجم جتارة االمارة بنسبة %22 
إلى 700 مليار درهم في 2011.
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ملكة هولندا تزور تركيا في يونيو
أمستردام ـ يو.بي.آي: تقوم ملكة هولندا بياتريكس بزيارة دولة إلى تركيا بني 13 و15 يونيو 
املقبل. ونقلت إذاعة هولندا العاملية امس االول عن متحدث باسم القصر امللكي إعالنه عن عزم 
امللكة بياتريكس زيارة تركيا بني 13 و15 يونيو املقبل. وأشارت إلى أن الزيارة تندرج في إطار 
االحتفاالت مبرور 400 سنة على العالقات الديبلوماسية بني هولندا وتركيا.

ولفتت إلى أن امللكة ستزور أنقرة واسطنبول وحتضر حفال هولنديا راقصا في إسطنبول 
في 14 يونيو. يشار إلى أن آخر مرة زارت فيها امللكة بياتريكس تركيا كانت في العام 2007.

عربية وعالمية
كرنڤال البرملان اللبناني انتهى: الضاهر يطالب نصراهلل باالعتذار
و»املستقبل« لـ »آالن عون«: »شو هاألكل الـ..«.. وبري: »أنا قرفت«!

ل����م يختلف اجل����و العام في 
الثالث����ة والرابعة عن  اجلولتني 
األجواء احلارة األولى والثانية، 
إال أن النواب الثمانية عشر الذين 
تعاقب����وا على ال����كالم قبل ظهر 
امس األول وبعده، غلبت عليهم 
كثافة املتكلمني من كتلة االصالح 
والتغيير وحزب اهلل والذين ركزوا 
على مهاجم����ة حكومتي الرئيس 
السنيورة  سعد احلريري وفؤاد 
بأثر رجعي حتت ش����عار »االرث 
الثقيل« مبواجهة هجمات نواب 
14 آذار عل����ى احلكوم����ة احلالية 

وسياساتها.
والراهن ان نواب االكثرية بدل 
ان يدافعوا عن حكومتهم امليقاتية 
املتعرض����ة لهجم����ات املعارضة، 
حتول����وا نحو مهاجم����ة »االرث 
الثقي����ل«، حلكومت����ي احلريري 
والسنيورة، وهو ما جعل فارس 
سعيد منسق 14 آذار يذكر النواب 
الذين يحاكمون عهد احلريري بأنه 
استشهد في 14 فبراير 2005 بألف 
طن من الديناميت بأوامر اقليمية 
سورية مباشرة وتنفيذ عناصر 

تدور في فلك حزب اهلل.
أم����ا اليوم املجلس����ي االخير 
)امس( فلم يخل م����ن االصوات 

العالية والسجاالت العنيفة.
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
والوزراء املعنيون وفي طليعتهم 
وزير الطاقة جبران باسيل اختتموا 
النواب  املناقشات بردودهم على 
في جلسة بعد الظهر التي متثل 
اجلولة السادس����ة واالخيرة من 
العراك الكالمي بني حكومة ميقاتي 
ومعارضيها، والذي لم يتعد تصفية 
احلسابات بني االكثرية واملعارضة، 
علما ان رد رئيس احلكومة اتسم 
باملرونة والهدوء، انس����جاما مع 
مبدأ النأي بالنفس، ومع طبيعته 

االستيعابية.
وفي اجلولة األخيرة اس����تهل 
النائ����ب آالن عون عض����و كتلة 
التغيير واالصالح كلمته بدعوة 
الرئيس بري لترميم قاعدة املجلس 
ألنها تدلف على النواب وترشح 
زيتا من قبل قديس����ي املعارضة، 
هنا تساجل مع النائب احمد فتفت 
بعبارات نابي����ة، وتدخل النائب 
مروان حمادة والنائب اميل رحمة 

كل مع وجهة نظر معاكسة.
وتبادل اجلميع عبارات كذاب 
واقعد واستمع، وقال النائب عون، 
هيدا الفجور تع����ودمت عليه فرد 

واالقلوية مع ممارس����ة سياسة 
غير راش����دة بالتهجم على الدول 

العربية.
واش����ار الضاه����ر ال����ى غمز 
البعض من قناة اململكة العربية 
السعودية ودول اخلليج العربي 
باش����ارات حاقدة، كاحلديث عن 
الذئ����اب املفترس����ة الت����ي تعمم 
ثقافتها املس����توردة من حسابات 
النفط وامرائه، مؤكدا ان االشارات 
الى الدول التي ساعدت لبنان ال 

جتوز.
الق����ول: بعربدة  الى  وتطرق 
التعاليم الثورية القادمة من رمال 
اجلهل التي وردت على لسان احد 
نواب كتلة عون ايضا، وقال: لقد 
قالت العرب في امثالها الوفاء اندر 
االخالق. وتابع: هل تستحق اململكة 
ودول اخلليج التي بها 400 الف 
انس����ان لبناني يعملون في تلك 
البالد ال استطيع ان اقول »يا عيب 

الشوم«.
واس����تنكر الضاهر ما وصفه 
باالعتداء عل����ى العروبة والعرب 
من قبل رئيس ايران احمدي جناد 
بكالمه العنصري الشعوبي الذي 

ميقت العرب ويكره العروبة.
ودعا الضاهر االمني العام حلزب 
اهلل السيد حس����ن نصراهلل الى 
االعت����ذار من اهال����ي بيروت عن 
احداث مايو 2008، كما حثه على 
تسليم املتهمني االربعة باغتيال 
الرئيس رفيق احلريري واستبعد 
اي حوار او تفاهم قبل هذا، وتوجه 
الى حكومة الرئيس ميقاتي بالقول: 
ال أمل في حكوم����ة جاءت بارادة 
خارجية التي ال هم لها اال خدمة 
نظام بشار االسد، متجاهلة مقتل 
عشرة لبنانيني برصاص جيشه 

داخل لبنان.
وبعد تكرر السجاالت في مجلس 
النواب بني كتلتي »املس����تقبل« 
و»التغيي����ر واالصالح« حتديدا، 
وفي كالم ثنائي بني رئيس مجلس 
النواب نبيه ب����ري وعضو كتلة 
الكتائب النائب سامي اجلميل، قال 
بري لالخير � دون أن ينتبه إلى 
أن مكبر الصوت اليزال مشغال � 
»أنا قرفت، قرفت، لهذا السبب ال 
أريد أن أقيم جلسات مناقشة عامة 

بهذا الشكل«.
وكان نواب كتلة »املستقبل« قد 
ردوا على كالم عضو كتلة »التغيير 

واالصالح« النائب آالن عون.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

لبنان موحد وامتنى عدم التعليق 
على املوضوع«.

وأك����د النائب احمد فتفت أننا 
ردا عل����ى الكالم عن احلريري ان 
»دم رئيس احلكومة الراحل رفيق 
احلريري سرع مسار حترير لبنان، 
والقرار اتخذ قبل التمديد للرئيس 

االسبق اميل حلود«.
وأشار الى أن »حركة أمل وحزب 
اهلل شاركا بكل احلكومات منذ العام 
1992، فلماذا هذا الكالم واالتهام؟«. 
فرد بري، مؤكدا أن »بهذه احلكومة 
نحن مشاركني ولدينا مالحظات 

عليها«.
أم����ا عض����و كتل����ة »القوات 
اللبنانية« النائب جورج عدوان، 
فأشار الى انه »حول جلنة التحقيق 
نذكر متاما انه في اكثر من مداخلة 
لي طالبت بلجنة حتقيق مالية الخذ 
املالي والتحقيق فيه  كل الوضع 
واملوض����وع االهم انه ال ميكن ان 
ننظر بتعاطينا مع بعضنا بزوايا 
ضيقة، سائال اللبنانيني لو لم يقم 
دروز ومسيحيون ولبنانيون لم 

يكن ليتحرر لبنان«.
وقال: »بدل ان نفتش كيف نضع 
»خازوق« بني السني والشيعي، 
فلنبحث كيف جنمع بني الس����نة 

والشيعة«.
وم����ن ثم حت����دث عضو كتلة 
النائب خالد الضاهر  املس����تقبل 
ان ما يدعو لالش����مئزاز  معتبرا 
التحالف مع االنظمة الديكتاتورية 

فتفت قائال: الفاجر وحده معلمك.. 
)العماد عون( وتدخل النائب كبارة 
مدافعا عن فتفت، بعبارات شديدة 

اللهجة.
واعتبر نواب املس����تقبل كالم 
عون »طائفي����ا مذهبيا بغيضا«، 
وقال أحدهم »شو هاألكل ال�..«..

فس����أل عون: »هل املس����تقبل 
طائفة أو فريق سياس����ي؟ نحن 

منذ ثالثة أيام نتحمل حتملوا«.
فقال له بري: »هم يخلصونك 

مني عندما يتدخلون«.
فرد أحد نواب كتلة املستقبل 
بالق����ول لبري: »احلق����د بدمهم، 
ال يس����تطيعون الق����ول فري����ق 

سياسي«.
فرد عليه بري: »انت من يومني 
لم أرك واآلن على »الوصلة« تريد 

أن نفتعل املشاكل؟«.
وعقب بري على كالم أالن عون، 
معتبرا ان »اللغة التي استعملت في 
املجلس النيابي ليست جيدة، وأنا 
أعلم أن داخل كل واحد منا وحشا 
طائفيا، ونحن ابتلينا باملوضوع 

الطائفي واملذهبي«.
وشدد على أن »لبنان هو الذي 
يجمعنا ونتمنى عليك من موقع 
حب ان تعبر عما اردت ان تعبر 
عنه بتعابير اخرى«، مشيرا الى ان 
»القول للشخص عن اذنك يبقيه 
صديقك، ولكن ان قلت له »سكر 
متك« يجعلك تتشاجر معه«، مؤكدا 
انه »باملوضوع املذهبي ال نصل الى 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس سعد احلريري في الرياض امس

أخبار وأسرار لبنانية

٭ معركة حياة أو موت: يش���دد مرج���ع بارز في األكثرية 
)8 آذار( على ضرورة التص���رف وكأن االنتخابات 
حاصلة حتما، وعدم التأثر مبا يجري التداول به في 
بعض االوس���اط، ولو بصوت خافت، حول احتمال 
تأجيلها حتت تأثير العاصفة الكبيرة التي تضرب 
املنطقة، ألن اخلطأ في مثل هذه احلسابات سيكون 
قاتال وغير قابل للتعويض، وبالتالي على املعنيني 
في األكثرية أن يضعوا في احلسبان ان االنتخابات 
بدأت منذ اآلن، من حيث إعداد االرضية السياس���ية 
والشعبية. ويعتبر املرجع أن قوى األكثرية األساسية 
يجب ان تعرف ان االنتخابات املقبلة هي معركة حياة 
او موت باملعنى السياسي، فإذا ربحها فريق 14 آذار، 
فإن التحالف احلالي احلاكم سيفقد رئاسة مجلس 
الن���واب وأي حضور له في احلكومة، بعنوان ثلث 
معطل أو غير معطل، باعتبار أن صيغة الدميوقراطية 
التوافقية سقطت بعد إقصاء الرئيس سعد احلريري 

عن السلطة وتش���كيل حكومة ميقاتي على اساس 
أكثري���ة وأقلية، بعيدا عن قاع���دة حكومة الوحدة 
الوطنية، وهذا يعني ان احلريري هو الذي سيشكل 
احلكومة املقبلة وسيحكم البلد مع فريقه وسيتحكم 
في اختيار اسم رئيس املجلس إذا عاد الى السلطة 

على حصان أكثرية نيابية.
٭ الياس املر للمقعد األرثوذكسي في بيروت: املقعد 

األرثوذكسي في بيروت موضع نقاش وجدل داخل 
قوى 14 آذار، وبعد التأكد من أن النائبة نايلة تويني 

ليست في وارد الترشح مرة ثانية، يحكى عن احتمال 
ترشح الوزير السابق الياس املر في هذه الدائرة بعدما 

صرف النظر عن الترشح في دائرة املنت الشمالي 
حيث يريد النائب ميشال املر خوض السباق مجددا.

٭ »التيار« واجلميل: لوحظ أن نواب التيار الوطني احلر 
يتجنبون مساجلة النائب سامي اجلميل حتت قبة 
البرملان أو خارجه، ربط���ا بالتقاطعات االنتخابية 

التي قد جتمعهم به في صناديق االقتراع، ذلك ألنهم 
مقتنعون بأن مقارعته مكلفة انتخابيا.

٭ الياس بوصعب: ثمة حضور متنام في املنت لرئيس 
بلدية السنديانة ضهور الشوير الياس بوصعب، علما 

أن ترشيحه أو ترشيح أي أرثوذكسي آخر رهن 
العالقة مع النائب ميشال املر.

٭ »اجلماعة« واالشتراكي: يؤكد مصدر مسؤول في اجلماعة 
اإلسالمية التحالف مع النائب وليد جنبالط في إقليم 
اخلروب، ويشير الى أن موضوع ترشيح اجلماعة 
أحد كوادرها أمر وارد في أي حلظة، على أن الترشيح 
لم يحسم حتى الساعة بانتظار وضوح املشهد العام 
من صيدا الى الشمال الى بيروت، فاليوم ال ميكن أن 
تقبل »اجلماعة« ما قبلت به على مضض في انتخابات 
2009 حفاظا على التحالف مع املستقبل في تسوية 
اضطرارية. واملتغيرات والظروف اإلقليمية والعربية 

البد أن تدخل في احلسبان.

املرزوقي: يجب أن تتحد األمة خالل 30 سنة وإال ستختفي

قطر تقرض تونس نصف مليار دوالر لـ 5 سنوات
دبي � سي.إن.إن: قالت احلكومة التونسية، 
امس، انها أنهت ترتيبات قرض من دولة قطر 
بقيمة 750 مليون دينار تونسي )500 مليون 
دوالر(، كان���ت الدوحة تعه���دت بتقدميه في 

سبتمبر املاضي.
وقال البنك املركزي التونسي في بيان انه 
أجنز »قرضا قطريا في ش���كل اكتتاب خاص 
مببلغ قدره 500 مليون دوالر اي ما يعادل 750 
مليون دينار لفائدة الدولة التونسية«. وأضاف 
بيان البنك الذي نشر على موقعه اإللكتروني ان 
قطر أقرضت تونس 500 مليون دوالر باالكتتاب 
في سندات ملساعدة احلكومة، مشيرا الى ان مدة 

القرض 5 سنوات بفائدة تبلغ %2.5.
وفي مارس املاضي، قالت احلكومة التونسية 
ان الواليات املتحدة األميركية رصدت 100 مليون 
دوالر معونة، تهدف ال���ى »تخفيف الضغط 
اجلبائي«، على املدى القريب، وتأمني تغطية 
ديونه���ا إزاء البنك الدول���ي والبنك االفريقي 

للتنمية.
ونقلت وكالة األنباء التونسية، عن السفير 
األميركي في تونس غ���وردن غراي، قوله ان 
»الوالي���ات املتحدة س���تمنح تونس ضمانا 
للحصول على قروض بقيمة تصل الى مئات 
املاليني من الدوالرات من األسواق املالية الدولية 
بنسب فائدة تفاضلية.. ملساعدة احلكومة على 

تغطية جزء من عجز امليزانية«.
من جهة اخرى، قال الرئيس التونسي د.محمد 
املرزوقي ان الثورة التونسية ستعيد صياغة 
توجهات تون���س اخلارجية، وتزيد اهتمامها 
بنطاقها العربي واملغاربي بهدف حتقيق حلم 
احتاد الشعوب العربية، مؤكدا ان خيار العالم 
العربي حاليا ه���و االحتاد الذي يجب ان يتم 
في غضون 30 س���نة وإال ف���إن األمة العربية 

ستختفي.
وأضاف � في حوار مع وكالة األنباء القطرية 
»قنا« أذاعته ام���س � ان تونس تنتمي بحكم 
اجلغرافيا والتاريخ الى 3 فضاءات هي أوروبا 
وافريقيا والعال���م العربي، وان النظام القدمي 
في تونس كان ال يهتم كثيرا بالبعدين العربي 
واالفريقي لتونس، وكان تركيزه منصبا على 

البعد األورومتوسطي.
وقال املرزوقي »مش���روعنا في تونس هو 
إيجاد برملان مغاربي منتخب من طرف الشعب 
في ظرف 5 سنوات وس���تكون هناك جامعة 
مغاربي���ة ورمبا جواز س���فر مغاربي وان كل 
ما ميكن ان يجعل من االحتاد املغاربي فضاء 
مفتوحا للش���عوب من الناحي���ة االقتصادية 
واالجتماعية وربطه بش���بكة سكك حديدية 
وش���بكة طرقات وربطه بش���بكة كهرباء هي 

مشاريع قابلة للتحقيق«.

بصفة عامة وتشتيت انظار 
الليبيني عن ما هو اهم؟

واضاف ابو قيله انه رغم 
تأكيد ث���وار الزنتان على أن 
صورة سيف االسالم القذافي 
قدمية جدا وتعود الى حلظة 
القب���ض علي���ه اال انه مازال 
هناك جدل كبير قائم بسبب 

جميعها حتتاج ملعاملة خاصة 
ملنع حدوث أي أضرار خاصة أن 
خام البترول يخرج من هيجليج 
مباشرة عبر أنابيب النفط مليناء 

»بشائر« لضخه للتصدير«.
وأوضح أن أي معركة داخل 
هيجليج تعتب����ر مكلفة وذات 
خسائر كبيرة »وهذا ما نخشاه 
ويجب جتنب����ه بالصبر وعدم 
التسرع، ووصف بابو املعارك 
التي دارت ب����� »قرنتي« بأنها 

ليبيا: تسريب صورة لسيف اإلسالم في سجن 
الزنتان وخلفه صورة والده تثير جدال كبيراً

اخلرطوم حتكم السيطرة على »هيجليج« 
والبشير: لن نتخلى عن شبر من بلدنا!

نشر هذه الصورة بني مؤيد 
ومعارض.

محاولة لفتح جبهة جديدة.
بدوره، قال الرئيس السوداني 
ألقاها  البش����ير في كلمة  عمر 
أمس مرتديا الزي العس����كري 
أم����ام اآلالف من أنص����اره في 
والية شمال كرفان »هجليج في 
كردفان«. وأضاف أمام احلشد في 
مدينة األبيض عاصمة الوالية 
»لن نعطي لهم ش����برا واحدا 
من بلدنا واللي هيمد ايده على 

السودان سنقطعها«.

الكاتب والصحافي  كشف 
ابو قيلة  امبية  الليبي اسعد 
عن تس���ريب صورة لسيف 
القذافي في سجنه  االس���الم 
بالزنتان وه���و يجلس على 
س���رير وخلفه صورة والده 

الراحل معمر القذافي.
الصورة التي نشرت قبل 
اي���ام على مواق���ع االنترنت 
املؤي���دة للقذافي اثارت جدال 
كبيرا بني الليبيني وخاصة في 
املجلس االنتقالي واحلكومة 
الزنتان مما  الليبية وث���وار 
زاد ضغط املجلس االنتقالي 
واحلكومة الليبية على الزنتان 
بضرورة نقل سيف االسالم 
ال���ى طرابل���س حفاظا على 
مش���اعر الليبيني الن صورة 
سيف االسالم تعتبر استفزازا 
الش���هداء واجلرحى  الهالي 
وعامة الشعب الليبي كما قالت 

حكومة الكيب.
وق���ال ابو قيلة ل���� »دنيا 
الوطن« ان ثوار الزنتان طرحوا 
عدة اسئلة عبر صفحة الزنتان 
الفيس بوك اهمها: ملاذا  على 
مت نشر هذه الصورة في هذا 
التوقي���ت؟ هل هو بحث عن 
احلقيقة ام انها محاولة بائسة 
لتشويه صورة الزنتان والثوار 

عواصم � وكاالت: قال قيادي 
بارز في البرملان السوداني »إن 
القوات املسلحة باتت على بعد 
أقل من كيلومترين من مدينة 
هيجليج بعد إحكام السيطرة 
الكامل����ة م����ن كل االجتاه����ات 
خ����الل االيام املاضي����ة عليها، 
فيما اعتب����ر أن دخول املدينة 
يحتاج لترتيبات تضمن عدم 
ح����دوث اقتت����ال داخلها خوفا 
على االنشاءات«. وأكد الفريق 
مهدي بابو منر القيادي البارز 
وأحد قيادات قبيلة املس����يرية 
لصحيفة »أخبار اليوم« الصادرة 
ان املعلومات  باخلرطوم أمس 
املتوافرة تش����ير الى أن طالئع 
القوات املس����لحة وصلت اآلن 
منطقة »الاللوب����ا« التي تبعد 
كيلومترين من مدينة هيجليج 
مما يؤكد إحكام القبضة عليها، 
إال أن املوق����ف يحتاج لتدابير 
خاصة ملنع وقوع قتال مباشر 
خوفا على املنشآت«. وأضاف 
»داخ����ل هيجليج ال تصلح أية 
معركة، وأن االمر يحتاج حلنكة 
خاصة إلخراج هؤالء املتمردين 
دون قتال، مما يس����تدعي عدم 
التسرع وإمهال القوات املسلحة 

وقتا أطول«.
وتابع: »إن املجمع الرئيسي 
والذي يعمل في املعاجلة املركزية 
خلام البترول ومحطة الكهرباء 
تعتبر منشآت غاية في األهمية، 
مش����يرا ال����ى أن هيجليج تقع 
بداخلها 300 بئر منتجة للنفط 
و8 محط����ات معاجل����ة حقلية 

صورة سيف االسالم القذافي التي احدثت جدال في ليبيا

إسرائيل تدرس طلبًا أمميًا إلرسال 
قوة شرطية إلى جنوب السودان!

غزة ـ كونا: ذكرت صحيفة »يديعوت احرونوت« اإلسرائيلية 
في عددها أمس ان إسرائيل تدرس احتمال ارسال قوة شرطية 

لتندمج في نشاطات االمم املتحدة في جنوب السودان.
وأكدت الصحيفة »ان وزارة اخلارجية ووزارة األمن الداخلي 
والشرطة تنظر بإيجاب في طلب األمم املتحدة إرسال القوة 

الشرطية«. وأشارت الى ان نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
داني ايالون اجتمع يوم امس األول مبساعد السكرتير العام 
لألمم املتحدة روبرت اور. ونقلت الصحيفة عن مصادر في 

اخلارجية اإلسرائيلية قولها ان »إسرائيل تشترط إرسال القوة 
الشرطية بضمان سالمة أفرادها وبعد التأكد من ان األوضاع 

األمنية في جنوب السودان تسمح بذلك«. وقال مسؤول »كبير« 
في اخلارجية اإلسرائيلية ان األمم املتحدة طلبت ارسال قوة 

شرطية إسرائيلية »على وجه السرعة« الى جنوب السودان اثر 
االشتباكات التي وقعت حديثا بني السودان وجنوب السودان 

مستدركا بالقول ان »وزارة اخلارجية توصي بإرسال القوة ولكن 
األمر بحاجة الى مواصلة دراسة االبعاد املترتبة على ذلك«.

هل قرر حزب اهلل تغيير قواعد اللعبة في لبنان؟
أظهرت مجموعة من املعطيات 
في اآلون���ة األخي���رة أن هناك 
تغييرات واضحة في طريقة عمل 
حزب اهلل، وفي األداء السياسي 
حللفائه في لبنان جتاه امللفات 
احلساس���ة منها األمنية ومنها 
م���ا يتعلق مبجري���ات األحداث 
احلاصل���ة في املنطق���ة، وعلى 
وجه اخلصوص تطورات الثورة 

السورية ضد النظام.
لم يكن خافيا على احد، ان مواقف 
قيادات حزب اهلل، ومعظم حلفائه، 
كانت خالل اخلمسة أشهر املاضية، 
أقرب الى الهدوء والعقالنية، وكان 
منسوب التوتر فيها منخفضا الى 
حد معق����ول بالرغم من محاوالت 
اس����تدراجه الى شيء من املنازلة 
في أكثر من مناسبة، وصدرت عن 
عدة مسؤولني من احلزب مواقف 
معلن����ة، وفي احللق����ات املغلقة، 
تش����ير الى تفهمهم لالختالف في 
تشخيص املشكلة في سورية، من 

حيث أسبابها ونتائجها، ومجريات 
تطوراتها املأس����اوية، وقد أبلغوا 
الى بعض شركائهم  موقفهم هذا 

في التشكيلة احلكومية.
املراقب����ون ملواقف حزب اهلل 
س����جلوا مجموعة من املؤشرات 
تبني ان احل����زب رمبا يكون أمام 
نسق جديد في تعاطيه مع املرحلة 
القادمة، قد تختلف عن الكيفية التي 
تعاطى فيها إبان املرحلة املاضية، 
وبالتالي قد تكون لديه الرغبة في 
تغيير قواعد االشتباك في اللعبة 
اللبناني����ة ترتكز على  الداخلية 
تضييق الهوامش امام ش����ركائه 
واالنتقال من سياسة الصمت او 
التبرير الى اعتماد الهجوم وسيلة 
للدف����اع عن سياس����ته الداخلية 

واالقليمية.
ما أهم املؤشرات على التغيير 

في مواقف حزب اهلل؟
أوال: حدي����ث الس����يد حس����ن 
نصراهلل األخير عن »ذهاب البعض 

بعيدا ف����ي املواقف مما يجري في 
س����ورية« وكالمه ع����ن محاولة 
االتصال باملعارضة السورية التي 
لم تس����تجب للحوار، وهذا يعني 
تبريرا مسبقا ملواقف قد يتخذها 
ضد هذه املعارضة، خاصة ان أحدا 
من هذه املعارض����ة لم يؤكد هذه 

احملاولة.
ثانيا: يبدو ان احلزب لم يعد 
على ذات احلماس����ة ف����ي وتيرة 
التي اعتمدها لتهدئة  التنس����يق 
التش����نج الذي حصل بعد أحداث 
مايو 2008، بني القواعد الشعبية 
خصوصا في الساحة اإلسالمية.

ثالثا: اخلطابات شبه النارية 
التي أطلقها نوابه، واحللفاء في 
جلس���ات املناقش���ة العامة في 
مجلس الن���واب والتي وصلت 
الى حد التجريح الشخصي الذي 
يحمل شيئا من التهديد خاصة 
الن���واب علي فياض وحس���ن 
فضل اهلل، برغم خطوة التهدئة 

املهمة التي حصلت بلقاء الرئيس 
فؤاد السنيورة مع النائب نواف 

املوسوي.
وترافقت هذه املؤش����رات، مع 
تطورات ال يس����تطيع أحد اخفاء 
النظام  ترابطها، خصوصا اعالن 
الس����وري عن »انحسار املؤامرة« 
ويقصد بذلك تدمير املراكز املدنية 
التي تشهد أوسع مقاومة في املدن 
السورية، وهذا ما روج له حلفاؤه 
اللبناني����ون أيضا، كذلك تصاعد 
اللهجة االيرانية ضد داعمي الثورة 
السورية، والزيارة االستفزازية التي 
قام بها الرئيس احمدي جناد الى 
جزيرة أبوموسى االماراتية، كما ان 
محاولة اغتيال رئيس حزب القوات 
اللبنانية س����مير جعجع، ليست 
بعيدة عن هذه التطورات، والتي 
يأتي في س����ياقها أيضا استهداف 
الصحافة اللبنانية املؤيدة ملطالب 
الشعب السوري، وكان آخر ضحايا 
هذا االستهداف، استشهاد مندوب 

تلفزي����ون اجلديد علي ش����عبان 
الس����وري في  برصاص اجليش 
وادي خالد شمال لبنان االسبوع 

املاضي.
يرى متابعون لتطور مواقف 
حزب اهلل ان تغييرا ما قد يكون 
اس����تجد على أدائ����ه، ولكان بقاء 
أولويته في اس����تمرار احلكومة 
احلالية تعوق حركته، وبالتالي 
اندفاعته جتاه  تلزم����ه بضب����ط 
مندرجات متطرفة، يعرف متاما 
انه قد يكون اخلاس����ر األول من 
جرائها، نظرا ألن معطيات العام 
2008 مختلفة متاما عن معطيات 
العام 2012، وبالتالي فإن أي مغامرة 
غير محسوبة، ناجتة عن تغيير 
قواعد املراعاة الوطنية املتبادلة، 
ميكن ان تشكل شرارة لتوترات قد 
ال يكون متيسرا ضبطها، وبالتالي 
تدخل البالد في فوضى يخسر من 

جرائها اجلميع.
بيروت ـ د.ناصر زيدان  ٭

مجهول يهدد 3 قضاة 
لبنانيني بالقتل

بيروت ـ يو.بي.آي: هدد شخص 
مجهول امس بقتل 3 قضاء في 

قصر العدل في بعبدا شرق 
بيروت.

وقالت مصادر امنية لبنانية ان 
اتصاال من شخص مجهول ورد 

الى غرفة عمليات قوى االمن 
الداخلي في بلدة عاليه اجلبلية 

شرق بيروت هدد خالله باغتيال 
3 قضاة في قصر العدل في 

بعبدا لم تذكر اسمائهم.
واضافت املصادر ان الشرطة 
اتخذت تدابير احترازية داخل 

قصر العدل في بعبدا وخارجه 
مع انتشار القوى االمنية، مشيرة 

الى ان التحقيقات جارية ملعرفة 
هوية الشخص املتصل.
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وافق النواب األوروبيون أمس األول بتأييد 580 ومعارضة 28 مع 
امتناع 74 على التقرير السنوي حلقوق اإلنسان للعام 2011، الذي 
يصدره البرملان األوروبي. والذي شدد على ضرورة وضع قواعد 

جديدة لتعزيز مساءلة الشركات التي متتلك مقرات في أوروبا 
وتنتج وتصدر معدات ميكن استخدامها حلجب املواقع على 

اإلنترنت ورصد االتصاالت املتنقلة.
وقال البريطاني ريتشارد هويت، من املجموعة االشتراكية في 

البرملان األوروبي، الذي أعد التقرير، في معرض دفاعه عن 
خالصاته أمام النواب، »هناك سباق بني من يستعمل وسائل 

اإلعالم اجلديدة لغرض التحرر ومن يسعى إلى تسخيرها للقمع، 
وأنا ال أتردد في القول ان على شركة ڤوداڤون أن تتعلم مما 

حصل في عهد حسني مبارك«، في إشارة إلى تعليق ڤوداڤون 
خلدماتها في مصر أثناء الثورة بناء على طلب من نظام مبارك، 

قبل أسابيع فقط من جناح هذه الثورة.

وتدعو توصيات التقرير املفوضية األوروبية ـ اجلهاز التنفيذي 
لالحتاد األوروبي ـ إلى تقدمي اقتراح بحلول العام 2013، لتحسني 
قواعد مراقبة صادرات االحتاد األوروبي من األدوات واخلدمات 

التي ميكن استخدامها لفرض الرقابة على اإلنترنت أو حجب 
املواقع ورصد االتصاالت املتنقلة.

واعتبر التقرير أن »الربيع العربي أظهر اإلمكانات التي متنحها 
شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعية ملمارسة احلق في حرية 
الرأي والتعبير«، وطالب مبزيد من الدعم لتعزيز حرية وسائل 

اإلعالم وحماية الصحافيني املستقلني واملدونني.
وبشأن عمليات الترحيل السري التي نفذتها قوات األمن في 

بعض الدول األوروبية بالتعاون مع وكالة املخابرات األميركية، 
ذكر التقرير »أن عددا من الدول األعضاء لم ترد على االتهامات 

املوجهة إليها بشأن تورطها في انتهاكات حلقوق اإلنسان في 
جميع أنحاء العالم وقعت في سياق عمليات الترحيل إلى الواليات 

املتحدة والبرامج السرية لالحتجاز«.
ودعا النواب األوروبيون في توصياتهم مؤسسات االحتاد 

األوروبي إلى الضغط على الدول األعضاء لفتح حتقيقات شفافة 
وشاملة في هذا امللف.

وقد رحب النواب باخلطط الرامية، في الفترة الالحقة، إلى إنشاء 
منصب ممثل االحتاد األوروبي اخلاص حلقوق اإلنسان، وهو ما 

يعد استجابة لطلب تقدم به البرملان األوروبي منذ سنوات. 
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وفي شأن آخر دعا التقرير االحتاد األوروبي والدول األعضاء إلى 
التعاون بشكل فعال مع احملكمة اجلنائية الدولية والعمل على تسليم 
األشخاص املطلوبني من قبل احملكمة، مع توجيه دعوات خاصة إلى 

كل من قبرص وجمهورية التشيك واملجر وإيطاليا ولوكسمبورغ 
والبرتغال حلثها على التوقيع على اتفاقيات إطار مع احملكمة اجلنائية 

الدولية لتسهيل عملها.
كما أصدر النواب األوروبيون توصيات بخصوص حقوق األطفال، 
حيث دعا البرملان األوروبي املفوضية األوروبية إلى تكثيف اجلهود 

الرامية إلى حتقيق املصادقة على املستوى العاملي على اتفاقية حقوق 
الطفل وتعزيز تنفيذ بنودها.

وتعد توصيات البرملان األوروبي املوجهة إلى مؤسسات االحتاد 
والدول األعضاء غير ملزمة ولكنها تأخذ بعني االعتبار القوة التي 

ميلكها البرملان في ملفات أخرى. وحول هذا يقول نيكوال غرو 
فرهايد، اخلبير في الشؤون األوروبية للجزيرة نت، إن »توصيات 

البرملان األوروبي في مجال حقوق اإلنسان، تكون دوما متقدمة 
مقارنة مع مواقف االحتاد األوروبي، الذي تتخذ قراراته في الشأن 

اخلارجي باإلجماع، ولكن هذه التوصيات تبقى مواقف نضالية. على 
البرملان األوروبي إذن أن يعرف كيف ميرر قراراته أو يحصل على 

املزيد من القوة داخل نظام املؤسسات األوروبية«.

إقرار التقرير األوروبي حلقوق اإلنسان

عودة 1500 الجئ سوري
 في تركيا إلى بالدهم 

بعد إعالن وقف إطالق النار

بشار وزوجته
 يناضالن النقاذ صورتهما

أنقرة � أ.ف.پ: أفادت مصادر رس���مية امس بعودة نحو 
1500 الجئ س���وري كانوا في تركي���ا الى بالدهم بعد إعالن 

وقف إطالق النار في سورية األسبوع املاضي.
وأوضح���ت مديرية األوضاع الطارئة التي تنش���ر تلك 
املعطيات بانتظام ان عدد السوريني الالجئني في تركيا بلغ 

23558 شخصا مقابل 25 ألفا األسبوع املاضي.
وتؤوي تركيا هؤالء السوريني في مخيمات متوزعة على 
3 محافظ���ات جنوبية، وأعربت ع���ن قلقها قبل إعالن وقف 
إطالق النار من تدفق أعداد كبيرة من الالجئني إلى أراضيها 

داعية املجتمع الدولي الى مساعدتها.

بيروت � رويترز: عرضت لقطات اذاعها التلفزيون السوري 
للرئيس الس���وري بشار األسد وزوجته اسماء وهما يعدان 
مساعدات غذائية في محاولة على ما يبدو لتحصني صورتهما 
بعد ان تعرضتا للس���خرية لسعيهما الى شراء سلع فاخرة 
عن طريق االنترنت بينما احترق بلدهما. وعرض التلفزيون 
صورا امس االول لالسد وزوجته وهما يتلقيان ترحيبا عارما 
في ستاد الفيحاء بدمشق. وشارك الزوجان مئات املتطوعني 
في تعبئة صناديق من الورق مملوءة بالدقيق والسكر وزيت 
الطعام واملعكرونة لضحايا القتال في حمص حيث تسحق 

القوات املوالية للرئيس انتفاضة هناك.

تركيا: العثور على متفجرات
 في سفينة الشحن األملانية 

املشتبه بتهريبها أسلحة إلى سورية
أنقرة � كونا: وجدت الس���لطات التركية امس متفجرات 
تستخدم في املناجم ومعدات لصناعة الفحم على منت سفينة 
أملانية مت اجبارها على الرسو في ميناء تركي بعد االشتباه 

بحملها شحنة أسلحة وذخائر الى سورية.
وذكرت وكالة انباء )اناضول( التركية ان فريق خبراء من 
اجلمارك واجهزة األمن يفتش حاليا حمولة سفينة »اتالنتيك 
كروزر« األملانية في ميناء اسكندرون بجنوب تركيا بعدما 

اجبرت امس على تغيير مسارها من سورية الى تركيا.
وأضافت ان حمولة الس���فينة التي تزن اكثر من 6 آالف 
طن تش���تمل عل���ى 313 طنا من املتفجرات املس���تخدمة في 
مناجم الفحم مع جتهيزاتها م���ن اجهزة التفجير باالضافة 
الى حمولة مصنع إلنتاج الفحم كانت في طريقها الى ميناء 

طرطوس السوري.
وبحسب تقارير اخبارية فإن السفينة كانت وجهتها ايضا 
الى كرواتيا وروس���يا إلنزال حمولة من املتفجرات لصالح 
جهة كرواتية ومعدات تس���تخدم في مصافي النفط لصالح 

شركة روسية.
ولم تؤكد السلطات التركية بعد وجود أسلحة او ذخائر 
على منت السفينة التي حتمل علم برمودا رغم انتهاء عملية 

التفتيش للسفينة وحمولتها.
ومت احتجاز طاقم الس���فينة وقبطانها وهم من البحارة 
االوكرانيني الى حني التأكد من سالمة احلمولة مع توقعات بأن 

تسمح السلطات التركية غدا للسفينة مبواصلة إبحارها.

علي الديك: أرفض مهاجمة أصالة 
لألسد واألزمة اقتربت من االنفراجة

أكد الفنان السوري علي الديك انه يرفض مهاجمة املطربة 
السورية اصالة نصري للرئيس السوري بشار االسد، مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان األزمة في بالده اقتربت من االنفراجة، 

لكنه ابدى حزنه على القتلى الذين يسقطون يوميا.
وق���ال الديك في مقابلة مع برنام���ج »Sorry وبس« على 
قناة OTV اللبنانية مساء أمس األول »أصالة جنمة كبيرة، 
وصوته���ا حلو جدا، لكن كان يجب اال تتصرف مع الرئيس 
بشار االسد والنظام في سورية بهذه الطريقة، وال تشن هذا 

الهجوم، ألن سورية ستبقى حرة وشامخة دائما.
وأضاف ان االوضاع بس���ورية في حتسن والوضع في 
البالد اقترب من االنفراجة، لكنه حزين على كل الناس الذين 

قتلوا خالل الفترة املاضية.

أصالة علي الديك

تأمني اساس لبروتوكول ينظم 
املراقبني« املوسعة  عمل بعثة 

في حال انتشارها.
اما في نيويورك، فقد اعلن 
امني عام االمم املتحدة بان كي 
مون خالل مؤمتر صحافي انه 
يتم السعي للتوصل الى تسوية 
سياسية حتقق تطلعات الشعب 

السوري.
واعل���ن م���ون ان املندوب 
السوري اكد ان دمشق ستقدم 
كامل الدعم للمراقبني وعملهم، 
كاش���فا »عن انه طل���ب 300 

تصريح ملراقبني حتى االن«.
واضاف »اكث���ر من مليون 
ف���ي حاجة ماس���ة  س���وري 
للمس���اعدة االنس���انية، لذلك 
على احلكومة السورية السماح 

بدخول منظمات االغاثة«.
واشار الى مطالبة احلكومة 
السورية بضمان حرية املراقبني 
الدوليني ووسائل نقلهم بشكل 
كامل، كاش���فا »ان بروتوكول 
التعاون املوقع مع دمشق مبدئي 
وهو من اجل تس���هيل وسائل 
نقل املراقبني وتيسير حركتهم 
جويا«، الفتا الى ان س���ورية 
عرضت ان تكون مسؤولة عن 

تزويد املراقبني بالطائرات«.
واضاف كي مون »ال نقبل 
بشروط مسبقة من احلكومة 
الس���ورية بش���أن جنسيات 

املراقبني«.
ووسط هذه االجواء الدولية 
الناش���طة، برز امس تصريح 
اميركي الف���ت حيث اكد وزير 
الدف���اع األميركي ليون بانيتا 
ان الرئيس الس���وري بش���ار 
االسد »ال يزال يتمتع بشعبية 
وم���واالة كبيرة ف���ي صفوف 
اجليش الس���وري«، مش���يرا 
الس���ورية  ان »املعارضة  الى 
متفرقة وال ميكن االعتماد على 
االنشقاقات في صفوف اجليش 

السوري«.
ولفت بانيتا خالل جلس���ة 
استماع في الكونغرس األميركي 
الى ان »اي اج���راء في االزمة 
السورية يجب ان يكون ضمن 

غطاء دولي«.

السوري بشار األسد.
وأضاف قائال »بشار األسد 
يكذب.. يريد محو حمص من 
على اخلارطة مثلما أراد )الزعيم 
القذافي(  الراحل معمر  الليبي 

تدمير بنغازي«.
وأض���اف »دعونا لعقد هذا 
االجتم���اع جلم���ع كل م���ن ال 
يطيقون رؤية ديكتاتور يقتل 

شعبه«.
وتابع يقول »احلل هو إقامة 
ممرات للمساعدات اإلنسانية 
حتى ميكن أن توجد معارضة 

في سورية«.
الفرنس���ي  الرئيس  وأك���د 
نيكوال ساركوزي أن »الصينيني 
كما الروس لن يفضلوا العزلة«.. 
مش���يرا إلى أنه عندما جنمع 
الكبرى »لكي نحدد أي  الدول 
طريق نسلكه فإن عزلة موسكو 
وبكني في امللف الس���وري لن 

تستمر«.
وأعرب ع���ن قن����اعته بأن 
الرئيس السوري بشار  نظام 
األسد »مدان« في إشارة إلى ما 
يرتكبه من جرائم ضد شعبه 
واس���تهداف القوات السورية 
)النظامية( منذ عدة أشهر ملدينة 
حمص مثلما فعلت قوات العقيد 
الليبي الس���ابق معمر القذافي 
في بنغ���ازي معقل املتمردين 

الليبيني.

مواصلة نشر قوة مراقبني على 
االرض تكون فعالة وعديدة � 
يجب ما ال يق���ل عن 300 الى 
400 مراق���ب لتغطي���ة البالد  
وتك���ون مجهزة بش���كل جيد 
الوسائل للتنقل  وقوية متلك 

على االرض؟«.
الثاني،  واضاف »اله���دف 
ان ل���م يكن ذلك ممكنا في مدة 
التدابير االخرى،  معينة، م���ا 
واملب���ادرات، الواجب اتخاذها 

لوقف املجزرة«.
ووسط هذه احلركة اخلارجية 
الهادفة ال���ى ايجاد حل لوقف 
اطالق النار في سورية، وقعت 
دمشق مع وفد من االمم املتحدة 
امس اتفاقا اوليا حول آلية عمل 
املراقبني الدوليني لوقف اطالق 
النار في سورية يشكل اساسا 
للبروتوكول بني اجلانبني الذي 
البعثة املوسعة  سيرعى عمل 

على االرض.
وذكرت صحافية في وكالة 
فرانس ب���رس ان نائب وزير 
اخلارجية فيصل املقداد وقع عن 
اجلانب السوري ورئيس الوفد 
الفني اجلنرال غوها ابهيجيت 

عن االمم املتحدة.
وجاء في بي���ان للخارجية 
التوقيع رسميا في مبنى  »مت 
وزارة اخلارجية واملغتربني على 
التفاهم االولي الذي ينظم آلية 

عمل املراقبني«.
واض���اف بي���ان اخلارجية 
»يأتي هذا االتفاق في س���ياق 
اجلهود الس���ورية الرامية الى 
اجناح خط���ة املبعوث الدولي 
كوفي انان بهدف تسهيل مهمة 
املراقبني ضمن اطار الس���يادة 
السورية والتزامات االطراف 

املعنية«.
كما اشار الى ان في االتفاق 
ايض���ا »مراعاة تام���ة ملعايير 
القانون الدولي الناظمة لعمل هذا 

النوع من البعثات الدولية«.
 وفي جنيڤ، اوضح احمد 
املوفد  فوزي املتحدث باس���م 
الدولي اخلاص الى سورية كوفي 
انان في بيان ان االتفاق الذي مت 
التوقيع عليه اليوم »يهدف الى 

احمللي���ة في بي���ان ان »قصفا 
مدفعيا عنيفا يستهدف أحياء 
اخلالدية والقص���ور وجورة 
الشياح والقرابيص في حمص، 
يرافقه اطالق ن���ار كثيف من 

أسلحة ثقيلة«.
وفي مدينة درعا )جنوب(، 
افاد املرصد ب� »اشتباكات بني 
الق���وات النظامية الس���ورية 
ومقاتلني من املجموعات املسلحة 
املنشقة في طريق السد ومحيط 

املخيم«.
وفي دمشق قتل مواطن في 
جوبر برصاص األمن وقتلت 
اث���ر اصابتها برصاص  طفلة 
قناصة عندما كانت في سيارة 
والدها في دوما )ريف دمشق( 
كما قتل مواطن في حي امليسر 
في حلب )ش���مال( برصاص 
األمن. وس���قط ب���ني صفوف 
القوات النظامية 8 عناصر بينهم 
7 جنود اثر انفجار عبوة ناسفة 
بحافلة عسكرية كانت تقلهم 
عند مدخل ادلب، وسقط ضابط 
برصاص مسلحني مجهولني في 

مدينة دوما.
في هذا الوقت، قال الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي امس 
إن حل األزمة في سورية يكمن 
في إقامة ممرات للمس���اعدات 
اإلنسانية تس���مح باستمرار 
وج���ود املعارض���ة للرئيس 

الى »استخدام هذا النفوذ«.
ودعا الوزير الروسي مجددا 
»القادة السوريني«، »املسؤولني 
الرئيس���يني ع���ن الوضع في 
الى »ضمان حقوق  سورية«، 
االنسان وأمن مواطنيهم وسيادة 
الب���الد«. واضاف »لكن االزمة 
ال ميك���ن ان حتل اذا لم تطلب 
االطراف اخلارجية االمر نفسه 
من كافة الفرقاء: اي وقف اطالق 
النار والسماح للمراقبني بتقييم 

الوضع وتفضيل احلوار«.
في هذا الوقت، اعرب وزير 
اخلارجية الفرنسي االن جوبيه، 
عن االسف الن روسيا مازالت 
»مس���تمرة« في عزلتها بشان 

امللف السوري.
وصرح جوبيه لصحافيني 
الس���يد  »دع���وت ش���خصيا 
)سيرغي( الڤروڤ وآسف ان 
تستمر روسيا في نظرة تعزلها 
العالم  اكثر فاكثر ليس ع���ن 
العربي فحسب بل عن املجتمع 

الدولي بالنهاية«.
وقال جوبي���ه امام جمعية 
الصحافة االجنبية »هل ميكننا 

الدول���ي الى »ب���ذل كل ما من 
شانه« ان يضمن جناح خطة 
املمثل اخل���اص لالمم املتحدة 
انان  واجلامعة العربية كوفي 

الى سورية.
وصرح الڤروڤ عقب لقاء مع 
نظرائه ال� 28 من الدول االعضاء 
في حلف ش���مال االطلسي في 
بروكسل »اليوم شجعت زمالئي 
على التخل���ي عن اجلدل الذي 

يتوقع فشل خطة انان«.
واضاف الوزير الذي اجرى 
خصوصا مباحثات مع وزيرة 
اخلارجي���ة االميركية هيالري 
كلينتون املتواجدة في بروكسل 
التفكير في املس���تقبل،  »قبل 
يتعني علين���ا ان نبذل كل ما 
من شانه ان يضمن جناح تلك 

اخلطة«.
واعتبر الڤروڤ ان روسيا 
تقوم مبا يترتب عليها »بنزاهة«. 
وقال »انن���ا نلتقي كل اعضاء 
املعارضة لكننا ال نتمتع بالنفوذ 
الذي يتمتع به اعضاء اخرون 
في مجلس االمن الدولي او الدول 
املجاورة لهم«، داعيا تلك البلدان 

عواص���م � وكاالت: ي���وم 
سوري طويل عاشته باريس 
امس وايضا مقر مجلس االمن 
في نيويورك تزامنا مع حركة 
توقيع دمشق واالمم املتحدة 
عل���ى اتفاق اول���ي حول آلية 
عم���ل املراقب���ني الدوليني في 

سورية.
في باريس عقد وزراء خارجية 
14 بلدا بينها الواليات املتحدة 
اجتماعا ام���س لتوجيه دعوة 
»قوية« الى النظام لتطبيق خطة 
كوفي انان، كما ذكرت فرنسا. 
واعتبر املؤمتر ان »على املجتمع 
الدولي البحث في خيارات اخرى 
اذا فشلت خطة املبعوث الدولي 
كوفي أنان، واصفا خطة أنان 

بأنها األمل األخير.
املؤمت���ر الذي ش���ارك فيه 
وزراء خارجية فرنسا والواليات 
املتح���دة وأملاني���ا وتركي���ا 
وبريطاني���ا واألردن واملغرب 
وقطر والسعودية، ووجه بحملة 
عنيفة من موسكو اذ اكدت ان 
هذا االجتماع »هدام« وميكن أن 
يقوض جهود مبعوث السالم 

الدولي كوفي أنان.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
الروسية الكسندر لوكاشيفيتش 
إنه مت توجيه الدعوة الى روسيا 
لكنه���ا رفض���ت احلضور ألن 
احملادث���ات »أحادية اجلانب« 
ف���ي غي���اب ممث���ل للحكومة 

السورية.
وأضاف أن هدف االجتماع 
فيما يبدو ليس الس���عي الى 
الس���وريني  إقامة ح���وار بني 
وإمنا »عل���ى النقيض تعميق 
اخلالفات بني املعارضة ودمشق 
من خالل زيادة العزلة الدولية 

لألخيرة«.
وقال لوكاشيفيتش إن روسيا 
تدعو الدول التي تريد السالم 
والدميوقراطية في سورية الى 
»أال متارس نشاطا سياسيا هداما 
وأن تدعم بنشاط جهود أنان من 

خالل حتركات عملية«.
وفي سياق املوقف الروسي، 
الروسي  دعا وزير اخلارجية 
سيرغي الڤروڤ امس املجتمع 

عواصم � وكاالت: اقتحمت 
الق���وات النظامية ع���دة مدن 
في ش���رق س���ورية امس، ما 
اس���فر عن مقت���ل وجرح عدد 
م���ن املدنيني واش���تباكات مع 
مجموعات مس���لح����ة، بينما 
جتدد القص���ف على مدين�����ة 
حمص في وس���ط البالد، كما 
ذكر املرص����د السوري حلقوق 

اإلنسان وناشطون.
وأفاد املرصد صباح امس بان 
شخصا قتل واصيب 3 آخرون 
بج���روح في اط���الق رصاص 
»خالل اقتحام القوات النظامية 
حلي الطب في منطقة اجلورة 

في ريف دير الزور«.
وأش���ار الى اشتباكات بني 
القوات النظامية ومقاتلني من 
املجموعات املس���لحة املنشقة 

تلت عملية االقتحام.
وفي وقت الحق، ذكر املرصد 
ان »احياء في مدينة القصير في 
محافظة حمص تتعرض لقصف 
الهاون«، وان »قذيفة  بقذائف 
تس���قط كل 5 دقائق في وقت 
تنفذ الق���وات النظامية حملة 
مداهمات في احلي الشرقي من 

املدينة«.
كما حتدث عن أصوات اطالق 
رصاص وانفجارات في احياء 

من مدينة حمص.
وذك���رت جلان التنس���يق 

نائب وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد خالل توقيع االتفاق حول املراقبني الدوليني مع االمم املتحدة في دمشق    )رويترز(

)رويترز( جانب من الدمار الذي حلق مبدينة حمص جراء القصف العنيف الذي مازالت تتعرض له  

واشنطن: األسد »ال يزال يتمتع بشعبية ومواالة كبيرة في صفوف اجليش السوري«

دمشق توّقع اتفاقًا حول عمل املراقبني واألمم املتحدة ترفع عددهم إلى 300
و»أصدقاء سورية«: »خطة أنان األمل األخير«.. وروسيا تصف املؤمتر بـ »الهدّام«

اجليش السوري يقصف حمص ويشتبك مع منشقني في إدلب ويقتحم دير الزور..
وساركوزي: األسد »كاذب« ويريد محو حمص مثلما أراد القذافي تدمير بنغازي
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البرملان ميدد عمل مفوضية االنتخابات لثالثة أشهر

مقتل وإصابة أكثر من 130 في سلسلة تفجيرات تهز العراق
بغـــدادـ  وكاالت: قالت مصادر 
أمنية وطبية في العراق امس إن 
أكثر من 20 انفجارا وقعت في مدن 
وبلدات في انحاء البالد مما أسفر 
عن مقتل 37 شـــخصا على االقل 
واصابة أكثر مـــن 100 فيما يزيد 

املخاوف من صراع طائفي.
وقالت املصـــادر انه في بغداد 
انفجرت ثالث ســـيارات ملغومة 
وعبوتان ناســـفتان ووقع هجوم 
انتحـــاري بســـيارة ملغومة في 
مناطق يغلب الشيعة على سكانها 
في هجمات بدت منسقة وأسفرت 
عن مقتل 16 شـــخصا واصابة 61 

شخصا اخرين.
وقالت الشرطة ومصادر طبية 
ان ســـيارتن ملغومتـــن وثالث 
عبوات ناسفة استهدفت دوريات 
للشرطة واجليش في مدينة كركوك 
النفطية بشـــمال البالد مما اسفر 
عن مقتل ثمانية اشخاص واصابة 

26 بجروح.
وقال شرطي أصيب في وجهه 
لـ»رويتـــرز« بينما كان  وصدره 
يجري إسعافه »كنت أحاول إيقاف 
السيارات للسماح مبرور دورية 
للشـــرطة. وعندما مرت انفجرت 
سيارة ملغومة وسقطت على األرض 
ونقلتني الشرطة إلى املستشفى« 

وطلب الشرطي عدم نشر اسمه.
الى ذلك، صوت مجلس النواب 
العراقي امس لصالح متديد عمل 
العليا لالنتخابات ملدة  املفوضية 
ثالثة اشهر، بعد اسبوع على توقيف 
رئيسها لثالثة ايام على خلفية تهم 

تتعلق بالفساد.
وقال النائب عزيز العكيلي ان 
النواب صوت باالجماع  »مجلس 
على متديد عمل املفوضية العليا 
لالنتخابـــات ملـــدة ثالثة اشـــهر 
او حلـــن اكمـــال تشـــكيل جلنة 
املؤلفة من  املفوضية اجلديـــدة« 

تسعة اعضاء.
واضاف ان »التمديد يهدف الى 
منح اللجنة البرملانية املسؤولة 
عن انتخاب االعضاء اجلدد الوقت 
الكافي الجناز عملها«، مشيرا الى 
انه »قد يحدث متديد اخر في حال 

عدم اكمال عملية االنتخاب«.
وجـــرى التصويـــت خالل 
اجللســـة التي ترأســـها رئيس 
املجلس اسامة النجيفي، مبشاركة 

197 نائبا من بن 325.
واشــــار العكيلي الى ان 282 
مرشحا يتنافسون حاليا على 

ادعاء أو افتراء على الواقع وإمنا 
الواقع نفسه يثبت ذلك«.

وتابع قائـــال »هذه احلكومة 
ورئيسها )املالكي( مدعومان من 
أميركا وإيران في آن وحد ولذا 
هم ساكتون على كل تصرفاته 
الفاشـــلة واملدمرة  وسياساته 
واملقســـمة للعـــراق. ولم تكن 
سياسة املالكي اليوم خافية على 
سيديه األميركي واإليراني، كما 
لم تكن خافيـــة على العراقين 
وعلى دول اجلوار من أنها سياسة 

استبدادية واقصائية«.
وأضاف »كأنه )املالكي( وصل 
إلى مرحلة اســـتكمال املشروع 
الذي يسعى وأسياده إليه وأيضا 
لتمتعه بالغرور الزائد فإنه يعتقد 
انه وصل إلـــى املرحلة التي ال 
يخاف فيها من إعالن مشروعه وال 
من مسؤولية تصرفاته الهوجاء 

ضد شركائه السياسين«.
وحذر الضاري من أن »بالده 
تســـير إلى املجهول ورمبا الى 
الهاوية إذا بقيت الهيمنة األميركية 
واإليرانية عليه ألنها بالتأكيد ال 
تعتمد إال علـــى املالكي وأمثاله 
ممن هم مستعدون لالستجابة 
لطلباتهم وحلماية مشـــاريعهم 

في العراق«.

في غضون ذلك حمل األمن 
العام لهيئة علماء املسلمن في 
العراق حارث الضاري بعنف على 
رئيس احلكومـــة نوري املالكي 
ووصفه باالستبدادي واملغرور 
واتهمه بالســـعي إلنشاء دولة 
احلزب الواحد والشخص الواحد 
واملذهب الواحد كما هو »حاصل 
في إيـــران« وقال الضاري الذي 
يقيم في العاصمة األردنية عمان 
منذ عام 2007 امس ان »العراق 
يســـير نحو املجهول املخيف« 
داعيا الشعب العراقي لـ »القيام 
بثورة شعبية سلمية »إذا أمكن« 
على احلكومة العراقية برئاسة 

املالكي«.
وأضاف »هـــذا البلد محكوم 
جلهتن أجنبيتن هما الواليات 
املتحدة األميركية وإيران، فهاتان 
اجلهتان تعربان دائما عن سطوة 
قبضتهمـــا وهيمنتهمـــا علـــى 

العراق«.
وأشـــار إلى أن العراق »يقع 
أيضا حتت قبضة حكومة فئوية 
ومستبدة يرأسها رئيس استبدادي 
يسعى إلنشاء دولة احلزب الواحد 
والشخص الواحد واملذهب الواحد 

متاما كما في إيران«.
وأضاف الضاري »هذا ليس 

عضوية مفوضية االنتخابات، 
فيما انه من املقرر ان يتم انتخاب 
60 من بن هؤالء خالل االسابيع 
املقبلة ليتم بعدها االتفاق على 
تسعة منهم لتولي مسؤوليات 
مفوضية االنتخابات. وسيتولى 
اعضاء املفوضية الذين سيجري 
انتخابهم املســــؤولية ملدة اربع 

سنوات.
ومت انتخاب اعضاء املفوضية 
احلالية برئاسة فرج احليدري 
العـــام 2007، وفقا لقانون  في 
املفوضية الذي مت تشريعه في 
العام ذاته ويقضي بقيام مجلس 

النواب باختيار اعضائها.
وجاءت عملية التصويت بعد 
اربعة ايام من افراج الســـلطات 
العراقيـــة االحد عـــن احليدري 
وعضـــو اخـــر فـــي املفوضية 
بكفالة ماليـــة، بعدما اوقفا قبل 
اسبوع على خلفية تهم تتعلق 

بالفساد.
وشكل توقيف رئيس مفوضية 
االنتخابـــات فصـــال جديدا في 
االزمـــة السياســـية الدائرة في 
العراق بن رئيس الوزراء نوري 
املالكي ومعارضيه الذين اتهموه 
التوقيف،  بالوقوف خلف قرار 

وهو ما نفاه.

)رويترز( أفراد من الشرطة العراقية يعاينون آثار الدمار الذي خلفه تفجير في الرمادى أمس  

حارث الضاري يشن 
هجومًا عنيفًا على 

املالكي: العراق 
محكوم من قبل 
واشنطن وطهران

طهران تنفي وقف مبيعاتها من النفط لعدد من الدول األوروبية

أكد أن اجلمهوريني يحاولون مساعدة األميركيني األكثر ثراء على حساب الطبقة املتوسطة

اخلارجية اإلسرائيلية: الهجوم العسكري على إيران خيار مطروح

أوباما ورومني يتساويان في استطالعات الرأي

عواصمـ  وكاالت: قال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
ييغال باملور إن خيار العمليات 
العســـكرية على إيـــران اليزال 
مطروحا لكن إسرائيل لم تتخذ 
قرارا حاسما باملوضوع بعد ولم 

تعد أي خطة واضحة لذلك.
ونقلت وكالة أنباء »األناضول« 
امس عن باملور قوله »إن خياراتنا 
مفتوحة هذا ما قاله باراك )وزير 
الدفاع إيهود(« مضيفا أن إسرائيل 
لم تتخذ قرارا حاســـما في األمر 
وليـــس لديهـــا خطـــة واضحة 

بعد.
وحيال احملادثات حول امللف 
النووي اإليراني بن مجموعة 5+1 
وإيران املنعقدة في اســـطنبول 
قال إن تـــل أبيب ال تتوقع منها 

الكثير.
وتابع أن إيـــران »هي تهديد 
بالنســـبة لتركيا« وانه يشجع 
أنقرة علـــى اتخاذ موقف عدائي 

منها«.
وفي املوضوع الفلســـطيني 

قال باملور إن إسرائيل لن تقبل 
بأي شروط للدخول في محادثات 
الســـالم فيما يتعلق مبوضوع 
املســـتوطنات وإنهـــا تؤيد حق 
الفلسطينين في رؤية  األسرى 
إلى إضراب  أقربائهم في إشارة 
السجناء الفلسطينين عن الطعام 

في السجون اإلسرائيلية.
الى ذلك، نفـــى وزير النفط 
اإليراني رستم قاسمي امس وقف 
بيع النفط االيرانـــي الى املانيا 
واليونان واســـبانيا كما اعلنت 
وسائل االعالم االيرانية الرسمية 
االســـبوع املاضي. وقال قاسمي 
في مؤمتر صحافي »نبيع النفط 
الى كل اوروبا باستثناء فرنسا 

وبريطانيا«.
وكانـــت شـــبكتا التلفزيون 
احلكوميتـــان »بـــرس تي في« 
الناطقة باإلجنليزية و»العالم« 
الناطقة بالعربية، اعلنتا في 10 و11 
ابريل ان ايران اوقفت صادراتها 
النفطيـــة الى املانيا واســـبانيا 
واليونان بعد اجراء مماثل يتعلق 

بفرنسا وبريطانيا.
ولم تنف السلطات املعلومات 
عن االجـــراءات التي اعلن عنها 
بعدما قررت دول االحتاد االوروبي 
في 24 يناير فرض حظر نفطي 
تدريجي ال سابق له على ايران 
ومعاقبة مصرفها املركزي لقطع 
متويـــل برنامجها النووي. لكن 
قاسمي قال ان »الصادرات توقفت 
الى فرنسا وبريطانيا، اما بالنسبة 
للدول االخرى فالصادرات مستمرة 
لكـــن في بعض احلـــاالت هناك 
مشاكل مالية مرتبطة بصعوبات 

حتويل االموال«.
واضاف »لم نوقف صادراتنا 
الى اليونان« التي »نواجه معها 
مشـــاكل مالية فـــي طريقها الى 
احلل«. لكنه اكد مجددا انه »ان لم 
تلغ اوروبا عقوباتها النفطية )...( 

فسنتوقف عن بيعها النفط«.
وتواجه طهران منذ عام مشاكل 
متناميـــة لقبض ثمن نفطها من 
زبائنها بسبب العقوبات املصرفية 
التـــي تفرضها الواليات املتحدة 

واالحتاد االوروبي على الصفقات 
بالدوالر او اليورو مع ايران.

وقـــد توقفت ايران ايضا عن 
تسليم النفط الى مجموعة شل 
اإلجنليزية الهولندية التي تعتبر 
من ابرز الزبائن الغربين، بسبب 
التأخير في الدفع نظرا لصعوبات 

في التحويل املصرفي.
واوضح الوزير ان شل التي 
تدين اليران مبليار دوالر بحسب 
بعض املواقع املتخصصة، »تبحث 

عن السبل لتدفع لنا«.
وفرض االوروبيون منذ 2010 
عقوبات اقتصادية ازدادت تشددا 
على ايران الرغـــام طهران على 
التخلي عـــن برنامجها النووي 

املثير للجدل.
قـــام االحتـــاد االوروبي  ثم 
بخطوة جديدة بقراره في يناير 
املاضي وقف كل مشتريات النفط 
اخلام االيرانـــي اعتبارا من اول 

يوليو 2012.
وقد اشترى االحتاد االوروبي 
في 2011 حوالي 500 الف برميل في 

اليوم من النفط االيراني، اي ما 
ميثل 20% من الصادرات االيرانية، 
المـــداد ثالث دول خصوصا هي 
ايطاليا )180 الف برميل في اليوم( 
واســـبانيا )160 الف برميل في 
اليوم( واليونان )100 الف برميل 

يوميا(.
لكن مدريد اعلنت االســـبوع 
املاضي انها اوقفت كل مشتريات 
النفـــط االيرانـــي منـــذ نهاية 

فبراير.
واكد قاسمي مجددا ان طهران 
ليس لديها »اي مشكلة في تصريف 
نفطها في االسواق«، مضيفا انها 
»وقعت عقودا مع شارين جدد« 

رفض االفصاح عنهم.
واضـــاف محـــذرا »لكن ان 
لم تلغ اوروبـــا عقوباتها )...( 
فان ذلك ســـيؤدي الـــى تقلبات 
كبيرة في اســـعار النفط اخلام 
في الســـوق«، معتبرا ان ارتفاع 
االسعار في االشهر االخيرة ناجم 
عن اعالن احلظر النفطي لالحتاد 

االوروبي.

واشنطنـ  أ.ف.پ: أشار استطالع 
جديد للرأي اجرته نيويورك تاميز 
وسي.بي.اس ونشرت نتائجه امس 
االول الى تساوي فرص الرئيس 
اوباما وميت  الدميوقراطي باراك 
رومني منافسه اجلمهوري احملتمل 
في انتخابات الرئاسة االميركية في 

السادس من نوفمبر املقبل.
فقــــد حصل كل مــــن الرجلن 
على 46% من االصوات، وســــجل 
الــــذي تخلص من  ميت رومني، 
منافسه احملافظ ريك سانتوروم 
منذ االسبوع املاضي، ارتفاعا طفيفا 
مقارنة باستطالع اخر جرى الشهر 
املاضي واعطاه 44% من االصوات 

مقابل 47% لباراك اوباما.
ولدى اعالن دعمه رسميا مليت 
رومني الثالثاء املاضي، توقع زعيم 
االقليــــة اجلمهوريــــة في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل ان تشهد 

االنتخابات منافسة حامية.
وقال ماكونيل للصحافين »كما 
الحظتم فان احلزب )اجلمهوري( 

وقال خالل زيارة إلى والية أوهايو 
امس إنه يريد ضمان حتقيق عدالة 
ضريبيــــة للجميــــع، بينما يريد 
اجلمهوريون ميزانية تغدق على 
األميركين األكثر ثراء مبزيد من 

التخفيضات الضريبية.
وأضاف أن خطته االقتصادية 
ستواصل مساعدة كليات املجتمع 
على تدريب األميركين على تعلم 
املهارات التــــي حتتاجها وتطلبها 

الشركات في موظفيها.
مــــن ناحية أخرى، يقول ميت 
رومني املرشح اجلمهوري األوفر 
حظا للرئاسة األميركية إنه يريد 
خلق املزيد من فرص العمل وخفض 
عجز امليزانية الفيدرالية عن طريق 
تدابير تشمل خفض معدل ضريبة 
الدخل على الشركات بنسبة %25 
وخفض اإلنفاق بنسبة 5% بالنسبة 

للمجاالت التي ال تتعلق باألمن.
وتعتبر واليــــة أوهايو إحدى 
ساحات املواجهة في االنتخابات 

الرئاسية األميركية لهذا العام.

ميت رومني يحظى حاليا بتأييد 
54% من الناخبن اجلمهورين مقابل 

30% فقط في مارس املاضي.
وهناك مرشــــحان اخران في 
املنافســــة على ترشــــيح احلزب 
اجلمهوري هما نيوت غينغريتش 
ورون بــــول اال ان فرصهما تبدو 

شبه معدومة.
وسينتخب اجلمهوريون رسميا 
مرشــــحهم للرئاســــة في املؤمتر 
الوطني للحزب الذي سيعقد في 
نهاية اغســــطس املقبل في تامبا 
)فلوريدا، جنوب شرق(. وجرى 
االستطالع بن 13 و17 ابريل على 
عينة من 957 راشــــدا في مختلف 
انحاء الواليات املتحدة من بينهم 
852 ناخبا مسجال، وتضمن هامش 
خطأ يراوح حول ثالث نقاط. الى 
طلك قال الرئيس األميركي باراك 
أوبامــــا امس االول إن منافســــيه 
اجلمهورين يحاولون مســــاعدة 
األميركين األكثر ثراء، بدال من انفاق 
األموال ملساعدة الطبقة الوسطى. 

يتوحد حاليا خلفه )ميت رومني(، 
واعتقد اننا سنشهد منافسة حامية 
بشــــكل غير متصــــور ومعركة 
ضاريــــة«. من جهة اخرى، اعطى 
استطالع ملعهد غالوب نشر االثنن 
مليت رومني تفوقا طفيفا على اوباما 

مع 47% لالول و45% للثاني.
ووفقا الستطالع اخلميس فان 

ميت رومنيباراك اوباما

»ذي صن«: خالف بني زوجتني الحتكار الصغيرة زعيم »القاعدة«

أرملة بن الدن حتب بريطانيا 
وتريد العيش فيها ولقاء امللكة

مارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية 
تتهجم على اإلسالم 

فرنسا: مرشحان استثنائيان إلى الرئاسة.. 
عامل وحالم باملريخ

كشـــفت صحيفة »ذي صن« البريطانية 
أمس عن أن أرملـــة الزعيم الراحل لتنظيم 
»القاعدة« أســـامة بن الدن تريد اللجوء مع 
أبنائها اخلمســـة الى بريطانيا حيث ترغب 
أيضا في لقاء العائلة املالكة. ووفقا للصحيفة، 
فإن اليمنية أمل عبدالفتاح الساده )29 عاما( 
التي تزوجت زعيم »القاعدة« وهي في الـ17 
من عمرها، أرادت الزواج منه ألنه »مجاهد« 
وتؤمن بقتاله ضد الغرب، وعاشت معه في 
مخبئه معظم حياتها الزوجية بعد اعتداءات 
11 سبتمبر. وأصيبت أمل برصاصة في ساقها 
بعد اقتحام القوات األميركية اخلاصة مقر 

زوجها في باكستان.
وقال زكريا الساده، شقيق األرملة: »إننا 
بالتأكيد نحب اإلقامة في بريطانيا، وليس 
لدينا شيء ضدها وضد شعبها، وستهاجر أمل 
اليها لو سنحت الفرصة. إنها حتب اإلنسانية، 
وترغب في العيش في محيط ليبيرالي، إنها 
ليست متشددة«. وأضاف ان »أمل، وإذا كانت 
القاعدة طلبت منها قيادة التنظيم، ليســـت 
مستعدة لذلك، إنها تريد عيش حياة بسالم، 

سأقنع أمل بقطع أي اتصال بالقاعدة«. 
ووفقا لتحقيقات السلطات الباكستانية 
مع أمل، قالت أرملة بن الدن إنها تعتقد »أن 
شعب اململكة املتحدة وحكومتها أكثر تهذيبا 
وألطف من الشـــعب األميركي، وأنا متأكدة 
من أنهم يؤمنون بالســـالم أكثر من العمل 
العسكري، سأكون سعيدة لو التقيت العائلة 
املالكـــة البريطانية. إنهم يعملون دائما من 
أجل الســـالم. صحيح أن حكومة بريطانيا 
متيل قليال للواليـــات املتحدة، لكن العائلة 
املالكة تقوم دوما بأعمال جيدة«. وكشـــفت 
أمل أنها أجنبت من بـــن الدن 5 أطفال بعد 
اعتداءات 11 سبتمبر. يذكر أن أمل وأرملتي 
بن الدن خيرية )61 عاما( وسهام )48 عاما( 
واثنن من أبنائه الكبار، سيغادرون باكستان 
الى السعودية، على أن ينتقل بعضهم منها 
الى اليمن. وبحسب الصحيفة البريطانية، 
فإن أمل كانـــت على صراع دائم مع خيرية 
التي زعمت أن األولى أصرت لسنوات على 

االستئثار بنب الدن.
لندن ـ عاصم علي  ٭

باريسـ  أ.ش.أ: قالت مارين لوبان مرشحة 
الرئاسة الفرنسية عن حزب »اجلبهة الوطنية« 
اليميني املتطرف امس األول إن الدين اإلسالمي 
بات يزحف وميتـــد ليصل إلى كل بيت في 

فرنسا.
واضافت لوبان ـ في تصريحات إلحدى 
وسائل اإلعالم األميركية نقلتها شبكة »إيه بي 
سي نيوز« ـ أن احلرب ضد الدين اإلسالمي 

البد أن تستمر وال تتوقف أبدا.
ومضت املرشـــحة الرئاسية الفرنسية ـ 
التي تشير االســـتطـالعات إلى أنها حتتل 
املركز الثالث بن مرشحي السباق الرئاسي 
بعـــد الرئيـــس احلالي نيكوال ســـاركوزي 
واملرشح االشـــتراكي فرانسوا هوالند ـ في 

حديثها العنصري ضد االسالم قائلة »ليس 
هنـــاك أي عيب أو عار فـــي محاربة التمدد 
اإلســـالمي في فرنســـا، أو ما بات يعرف بـ 

»أسلمة فرنسا«.
وذكرت لوبان أن التيار الذي تنتمي إليه 
)اليمن املتطرف( لن ينجب من جديد أمثال 
منفذ اعتداءي النرويج أندريس بيرجن برايفيك 
)اليمينـــي املتطرف أيضا(، والذي يزعم أن 
دافعـــه وراء هذا الفعل ـ والذي أســـفر عن 
مقتـــل 77 شـــخصاـ  كان أيضا محاربة املد 
اإلسالمي في النرويج واحلفاظ على الهوية 

الثقافية لبالده.
وتقول لوبان إن حزبها »اجلبهة الوطنية« 

يدافع عن الهوية »الشعبوية« الفرنسية.

باريـــس ـ أ.ف.پ: أحدهمـــا عامـــل في 
صناعة السيارات ويتطلع الى انهيار النظام 
الرأسمالي، واآلخر تخرج من مدارس النخبة 
ويريد استعمار كوكب املريخ: انهما املرشحان 
األكثر غرابة في حملة االنتخابات الرئاسية 

الفرنسية.
فالعامل فيليب بوتـــو البالغ 45 عاما ال 
يبدو ببسمته اخلجولة وصراحته في الكالم 
العفوي كأي خبير محنك في السياسة. لكن 
بعد ان عاملته وســـائل اإلعالم بازدراء في 
مطلع احلملة فيما اعتبره »احتقارا اجتماعيا« 
بدأ مؤخرا يحـــرز جناحا بارزا في إطالالته 

التلفزيونية.
فقد اخذ إجازة من عمله في مصنع شركة 
فورد للسيارات في بالنكفور )جنوب غرب( 
لتســـويق برنامج احلزب اجلديد املناهض 
للرأسمالية وهو احد التشكيالت الكثيرة في 
التيار التروتسكي الذي يدعو الى استمالك 
املصـــارف وإلغـــاء الديـــون ومنع صرف 

املوظفن.
كما يدعو الى »الدميوقراطية املباشرة« 
باملقارنة مع النظام الرئاســـي ألنه »أصال،  
ليس من دميوقراطية. الهدف إسقاط مجمل 

املؤسسات«.
لكـــن بوتو يقر بال مواربـــة بان احلملة 
االنتخابية ال تسعده على اإلطالق، ويقول 
»عندما استيقظ في الصباح، اقول لنفسي، 

اللعنة، انا مرشح«.
وأقر النقابي »سأكون سعيدا جدا مبالقاة 
زمالئـــي« بعد االنتخابات، مؤكدا انه ناضل 
»طوال 4 سنوات« حلماية الوظائف في الشركة 

التي يعمل فيها.
كما اكد انه جنح في عزل رب عمله. وقال 
ان »العزل حلظة رائعة، ال عنف فيها،  بل هي 
مجرد فكرة عدم املوافقة والتعبير جماعيا 

عن االستياء«.
ولقد خلف موظف هيئة البريد اوليفييه 
بوزانسنو الذي ترشح في 2002 و2007 )احرز 
4% في كل منهما( وساهم سلوكه الذي يشبه 

مراهقا ساخرا، في شعبيته.
لكن االستطالعات متنح بوتو هذه املرة 

اقل من 1%، حيث بات ضحية جاذبية مرشح 
اقصى اليسار جان لوك ميالنشون للناخبن 

الطامحن الى مجتمع مختلف.
من جهة اخرى، يعرف جاك شوميناد نفسه 
بأنه من اتباع ديغول اليسارين وسبق ان 
خاض االنتخابات الرئاســـية عام 1995 ولم 
يحرز اكثر من 0.28% من األصوات. أما في 
املرات األخرى،  فقد عجز عن جمع العدد الكافي 

من تواقيع النواب الالزمة للترشح.
وشوميناد حامل شهادة املدرسة الوطنية 
لالدارة التي تخرج كبار املوظفن الرسمين 
ومديري الشركات العامة الكبرى، ويفاخر 
بانه توقع منذ 1995 األزمة االقتصادية واملالية 

التي يشهدها العالم اليوم.
ويريد املرشح الشديد التأنق حل األزمة 
بتخليص األرض من »القبضة املالية ومنطقها 
املفترس« ويوصي بالتطوير الصناعي للقمر 
واستيطان املريخ. وقال بجدية مطلقة »ينبغي 
التحلي برؤية على املدى الطويل« النعاش 

النمو.
غيـــر انه يفقـــد اعصابه عندما يســـأله 
الصحافيون حـــول عالقـــتـــه بامللياردير 
االميركي ليندون الروش اليمــيني املتطرف 
والذي نشـــر صورا الوباما له شارب على 

غرار هتلر.
وقال مؤخرا باســـتياء ان »الصحافين 
مشاكســـون.. يحاولون تصويـــري كعالم 

مجنون مرتبط مبصالح شريرة«.
لكنه يبرر مقارنـــة النظام األميركي مع 
الســـنوات األولـــى للحكم النازي بســـبب 
الوســـائل التي اعتمدتها واشنطن ملطاردة 
االرهابين بحسبه ويعزو ثروة ملكة إجنلترا 
والصحة املالية للحـــي املالي في لندن الى 

جتارة املخدرات.
ومن بن املرشـــحن الى الرئاســـة ينال 
متنافـســـان اخـــران اقل من 1% مـــن نوايا 
التصويت وهما ناتالي ارتو استاذة االقتصاد 
التي متثل حركة تروتسكية اخرى ونيكوال 
دوبون-اينيان وهو ســـيادي معاد »حلكم 
ميثل األقلية ويتخذ قرارات معاكسة إلرادة 

الشعب«.

االنتخابات الرئاسية الفرنسية في أرقام
باريـــس ـ د.ب.أ: فيما يلي بعض األرقام 

املتعلقة باالنتخابات الرئاسية الفرنسية:
10ـ  عدد املرشحن في االنتخابات الرئاسية 
الفرنســـية املقـــرر إجراؤها فـــى 22 إبريل 

اجلاري.
2ـ  عدد املرشحن اللذين سيتنافسان في 

جولة اإلعادة املقررة في 6 مايو املقبل.
15ـ  عدد الكيلوغرامات التي فقدها املرشح 
االشتراكي فرانســـو هوالند من وزنه قبل 
احلملة االنتخابية بسبب توقفه عن تناول 

الشوكوالتة والبطاطس احملمرة.
35 ـ عـــدد صفحـات »خطاب للشـــعب 
الفرنســـي« ألقـــاه الرئيــــــس نيكـــــــوال 
ســــــاركوزي والذي يســـرد فيه اجنازاته 
خالل فترة توليه منصبه ورؤيته بالنسبة 

للمستقبل.
57 ـ عمر كل من ساركوزى وهوالند.

75ـ  النسبة التي يقترحها هوالند كضريبة 

على الدخل الســـنوي الذي يتجاوز مليون 
يورو )1.31 مليون دوالر(.

80 ألـــف ـ عـــدد املهاجرين الـــذي يريد 
ساركوزي خفضه سنويا في فرنسا بانخفاض 
عن املســـتويات احلالية التي تبلغ 180 ألف 

مهاجر.
16 مليون وثمامنائة وواحد وخمســـون 
ألف ـ احلد األقصـــى من األموال )باليورو( 
املسموح للمرشـــحن انفاقه خالل اجلولة 

األولى من احلملة االنتخابية.
22 مليون وخمســـمائة وتســـعة آالف ـ 
احلد االقصى من االموال )باليورو( املسموح 
فـــي احلملة  إنفاقه  النهائين  للمرشـــحن 

االنتخابية قبل جولة اإلعادة.
120 مليارـ  التكلفة باليورو لبرنامج مرشح 

جبهة اليسار جان لوك ميلينشون.
تريليون و700 مليار ـ حجم الدين العام 

الفرنسي )باليورو( حتى نهاية عام 2011.
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ميدان التحرير
ال يستوعب سوى 

مائتي ألف شخص 
فمن أين سيأتي 

املليون
يوم اجلمعة؟

املشير لم يوافق 
في البداية على 

تولي احلكم وفي 
حال فوزي بالرئاسة 
سأرفعه إلى مكانة 

أعلى وسأرقيه

فنانون: محاولة للتطبيع مع إسرائيل

تبرأ من تصريحه السابق بأن مبارك قدوته: لم أقل ذلك

مفتي مصر يدافع عن زيارته للقدس: لم تكن رسمية
و»األزهر« يرفضها.. و»اإلخوان« تصفها بالكارثة

شفيق: أنا صاحب فكرة تنحي مبارك.. ووزير الداخلية أبلغني يوم 
موقعة اجلمل بأن األحصنة واجلمال نزلت لـ »ترقص« بامليدان 

القاهرة ـ أ.ف.پ: أثارت زيارة 
مفتي مصر علي جمعة الى القدس 
جدال في بلد ما تزال فيه مســــألة 
التطبيــــع مــــع اســــرائيل بالغة 
احلساسية. وفي تصريحات نشرتها 
امس صحيفة األهرام احلكومية، 
دافع املفتي عن نفسه مؤكدا انها 

لم تكن زيارة رسمية.
وقــــال الشــــيخ علــــي جمعة 
»الزيــــارة متت حتت اإلشــــراف 
الكامل للسلطات األردنية ودون 
احلصول على تأشــــيرة او ختم 
دخول إسرائيلي«. ويعتبر األردن 
تقليديا مسؤوال دينيا عن املسجد 
األقصى ومســــجد قبة الصخرة 
ويقوم باإلشراف عليهما بالتنسيق 
مع السلطة الفلسطينية. وأضاف 
املفتي ان »االحتالل اإلســــرائيلي 
ينظم رحــــالت مكثفة لليهود من 
انحاء العالم لزيارة القدس حتى 
بــــدأوا باملطالبة بالتوســــع على 

حساب املسجد األقصى«.
وتابع ان »اي شــــخص يزور 

رفض الفريق »أحمد شفيق« 
املرشح لرئاسة اجلمهورية وصف 
البعض له بأنه جزء من النظام 
السابق متســـائال: »مت تعييني 
رئيســـا للوزراء في آخر 10 أيام 
من حكم مبارك فكيف أكون جزءا 

من نظام استمر 30 عاما؟«.
الرئاسي خالل  وقال املرشح 
مقابلة تلفزيونيـــة مع برنامج 
»90 دقيقة«، إنه ال يوجد عالقة 
بينه وبني موقعة »اجلمل« التي 
وقعت بعد توليه الوزارة وكان 
اللواء  الداخلية وقتهـــا  وزيـــر 
»محمود وجدي«، قائال: »لم أكن 
أملك الشرطة أو األمن الداخلي، 
ووزيـــر الداخلية أبلغني وقتها 
بأن »اجلمال واألحصنة« ذاهبة 
للرقص واالحتفال بامليدان والدليل 

أنهم دخلوا دون عوائق«.
ولفت »شفيق« إلى أن موقعة 
اجلمل هي الوحيدة التي مت فتح 
حتقيق فيهـــا على يده بينما لم 
يحاكم في السنة ونصف السنة 
املاضية أي من املتهمني الواقفني 
وراء أحداث ماسبيرو أو البالون 
والتي راح ضحيتها شهداء أكثر 
بكثير مـــن الذين وقعوا ضحية 

موقعة اجلمل.
كما رفض لصق تهمة التقاعس 
عن التحقيق في هذه األحداث إلى 
املجلس العسكري ووجه أصابع 
االتهـــام إلـــى احلكومة ورئيس 

الوزراء.
وفي ســـياق آخر أكد املرشح 
للرئاسة أن تصريح اللواء عمر 
سليمان بأن »شفيق« هو من رتب 
لتنحي الرئيس السابق حسني 
مبارك سليم 100%، موضحا أنه 
عـــرض على املشـــير طنطاوي 
تولـــي منصب الرئيـــس وقتها 
ولكن »طنطاوي« لم يبد رغبة 

في ميدان التحريــــر طوال األيام 
األساســــية في ثــــورة 25 يناير، 
لبوابة االهرام االلكترونية اكد فيه 
ان »زيارة املفتي الى القدس تدل 

على التطبيع«.
وأضاف »املؤكد ان زيارة املفتى 
الى القدس فيها نوع من التطبيع 
واحلقيقة ان هذه الزيارة مسيئة 
وكان من املفترض ان تطرح على 

الرأي العام قبل القيام بها«.
وطالب عيد بـ »عزل املفتي عن 
منصبه بعــــد زيارته للقدس )..( 
خاصة انه لم يكن له رأى مشرف 

في وقت الثورة«.
من جهتــــه، اعتبر وكيل نقابة 
الفنان ســــامح  التمثيلية  املهــــن 
الصريطي ان خبر الزيارة »أحدث 
بداخلي هزة قوية وصدمة وتولدت 
في خواطري عدة أســــئلة لكوني 
أحترم املفتي واقدر مكانته ولكني 
أرى ان الشعب املصري يرفض هذه 
اخلطــــوة بداية من معاهدة كامب 

ديڤيد وحتى اللحظة احلالية«.

أبوإســـماعيل واملهندس  صالح 
»خيرت الشاطر« بالتروي وتهدئة 
الناس بدال من االعتصامات، خاصة 
أن شروط الترشيح كانت معلنة 

من البداية.
أما قانون العزل السياسي فقال 
عنه الفريق: »القانون مفصل على 
مقاسي وسليمان فقط ويستبعد 
الوزراء املوجودين اآلن، ولو كنت 
أنـــا املقصود فعليهم أن يعرفوا 
أنني جئت رئيســـا للوزراء في 
آخر أيام النظام السابق كترضية 
للميدان ونصف شباب التحرير 

يأتون لي في املنزل«.
كما رفـــض وصف مظاهرات 
اليوم اجلمعة التي تطالب فيها 
القوى الثورية بعزله عن الترشح 
للرئاســـة بـ »املليونية«، مؤكدا 
أن ميدان التحرير ال يســـتوعب 
سوى مائتي ألف شخص، فمن 
أين سيأتي املليون؟ مؤكدا أنه في 
حالة اقتراب أي شخص من حقوقه 
في الترشح للرئاسة فسيتوجه 

حينها للمحكمة الدستورية.
واستبعد شـــفيق أن يكون 
مرشـــحا عن املجلس العسكري 
في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه 
لم يستأذن أحدا قبل إعالن نية 
الترشيح كما لم يعترض املشير 
على قراره بخوض االنتخابات، 
موضحا أن املجلس لن يضع ورقة 
في الصندوق لدعم أي مرشـــح 
ألن النـــاس كــــ »الغيالن« على 
الصنـــدوق، على حد قوله، ولن 

تسمح بالتزوير.
واختتم املرشح الرئاسي كالمه 
بالقول انه في حال توليه منصب 
الرئيس فسيرفع املشير طنطاوي 
إلى مكانة أعلى وسيرقيه، موضحا 
أنه ال يغازل املجلس العسكري 

بهذا التصريح.

املاضية«. ودعا البيان الى »مساءلة« 
املفتي بـ »الشــــكل الذي ال يسمح 
بتكرار مثل هــــذه املواقف من اي 
شخصية اعتبارية رسمية مبا فيه 

اضرار بالقضية الفلسطينية«.
وفي األردن الذي وقع معاهدة 
سالم مع اسرائيل في العام 1994، 
قالت وزارة الوقف ان الزيارة »تأتي 
تشجيعا للمسلمني القادرين على 
الوصول للمسجد األقصى املبارك 
للتواصل مع قبلة املسلمني وأحد 
أقدس ثالثة اماكن في اإلســــالم« 
وتأتي تلبية لنداء أخير بهذا الشأن 
من الرئيس الفلســــطيني محمود 

عباس.
مــــن جانبهم، اعتبــــر عدد من 
الزيارة  ان  الفنانــــني املصريــــني 
محاولة من محاوالت التطبيع مع 

اسرائيل.
التي  التصريحــــات  ومن بني 
نشــــرت في الصحافــــة املصرية 
واملواقع االلكترونية، كالم للفنان 
احمد عيــــد املعروف عنه تواجده 

لوزير اإلعالم األسبق »أنس الفقي« 
بشدة، نظرا لعالقة الثاني القوية 

بـ »مبارك« وولده »جمال«.
وتبرأ كذلك من أي عالقة قرابة 
تربطه بـ »سوزان مبارك« كما نفى 
ما قاله البعض عن لعبه اجلولف 

مع الرئيس السابق.
ولفت إلـــى أن وزير التجارة 
األسبق »رشيد محمد رشيد« هو 
مـــن كان مقدرا له أن يأتي مكان 
»شـــفيق« كرئيـــس وزراء لكن 
الظروف لم تسمح، وقال: »لقد 
كانت مهمة صعبة ولم يكن من 
الرجولة مبـــكان أن أتخلى عن 

البلد وقتها«.
وعن اســـتبعاد عشـــرة من 
املرشحني للرئاسة أكد »شفيق« 
أن خروج اللواء »عمر سليمان« 
من ســـباق الرئاســـة يعز عليه 
كثيرا، وقال »يعز عليه خروج 
النائب سليمان دونا عن الباقني 
بحكم العشرة بيننا«، مضيفا أن 
استبعاد جلنة الرئاسة لعشرة من 
املرشحني يصب في مصلحة الـ 13 

الباقني في سباق الرئاسة.
وطالب كال من الشيخ حازم 

القدس ســــيزداد رفضــــا للظلم 
واالحتالل ويعود من الزيارة وقد 
اســــتيقظت القضية في قلبه من 

جديد«.
من جهته، قال شيخ األزهر احمد 
الطيب انه لم يستشر قبل امتام هذه 
الزيارة وانه فوجئ بها في وسائل 
االعالم. ونقلت األهرام عن الطيب 
قوله ان »األزهر لم يوافق قط على 

زيارة القدس حتت االحتالل«.
وأكد ناطق باسم األزهر لوكالة 
فرانس بــــرس ان مجمع البحوث 
االسالمية سيجتمع اخلميس لبحث 
هذه الزيارة واتخاذ موقف منها.

من جانبه، اعلن حزب احلرية 
والعدالة املنبثق عن جماعة االخوان 
املسلمني )اكبر قوة سياسية في 
البالد( في بيان »رفضه بشــــكل 
قاطع للزيارة مهما كانت املبررات 
انها »كارثة  واألســــباب«، مؤكدا 
حقيقيــــة وضربة موجهة للجهاد 
الوطني الذي جنح في افشال كل 
محاوالت التطبيع طوال السنوات 

في ذلك.
وقال: »طالبت بالفعل بتنحي 
مبارك وعرضت الســـلطة على 
املشير لكن الثاني لم يبد رغبه 
وأعتـــرض، وملا احتدمت األمور 
وضاقت احللقة ذهبت واللواء عمر 
إليه وأعدت  سليمان مرة ثانية 
طرح الفكرة وكان الوقت متأزما 
جدا، وقلت للمشير إن الرئيس 
سيتنحى والقوات املسلحة يجب 
أن تتولى املهمة فلم يرحب للمرة 
الثانية، فأحليت في طلبي وجلأت 
إلى سليمان لعرض فكرة التنحي 
على مبارك فوافق الرئيس السابق 
بالفعل على تسليم السلطة ملجلس 

عسكري«.
وتبرأ »شفيق« من تصريحه 
الســـابق »حسني  الرئيس  بأن 
مبارك« هو قدوته وقال: »أنا لم 
أقل ذلك بل أوضحت وقتها، أي 
منذ عامني، أنني أعتبره قدوة في 
الفصل بني العالقات الشخصية 
وعمله«، مشيرا إلى أنه ال يتخذ 
»مبارك »كقدوة اآلن والســـبب 
في ذلك يرجع إلى طلب الرئيس 
الســـابق عدم معاملة »شفيق« 

مفتي مصر د. علي جمعة

املشير طنطاويحسني مباركأحمد شفيق

وزير املالية: مصر ال تواجه خطر اإلفالس 
أكد وزير املالية ممتاز السعيد 
التقارير االخبارية  عدم صحة 
التي تتحدث عن مواجهة مصر 
خطر اإلفالس، مشــــيرا إلى أن 
إجمالي الديــــن العام اخلارجي 
على مصر شهد حتسنا نسبيا 
 2011 في نهاية شــــهر ديسمبر 
حيــــث انخفضت نســــبته إلى 
الناجت احمللي االجمالي إلى %13.3 
مقارنة بـ 4.81% في نهاية ديسمبر 
2010، وقد انخفض رصيد الدين 
اخلارجي بنسبة 3.7% ليبلغ 33.7 
مليار دوالر في نهاية ديسمبر 

2011 مقابل نحو 35 مليار دوالر 
في ديسمبر 2010. 

وقال الوزير إن هذه األرقام إمنا 
تؤكد على ثالث حقائق رئيســـية 
وهي: أن الدين اخلارجي على مصر 
من أقل معـــدالت الدين في الدول 
املختلفة، وأن اقتصاد مصر قوي 
بدليل متكنه من أداء التزامات الدين 
اخلارجي في مواعيده من أقساط 
وفوائد، وأن مصر رغم املتغيرات 
احلالية والتي الشك أن لها تداعياتها 
على االقتصاد إال أنها مازالت قادرة 
الوفاء مبتطلبـــات املجتمع  على 

الداخلي وأداء التزاماتها اخلارجية، 
وفي هذا االطار فإن الدين احلكومي 
اخلارجي وهو جزء من الدين العام 
اخلارجي، سجل نحو 25.7 مليار 
دوالر في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 
10.1% من الناجت احمللي اإلجمالي، 
كمـــا أن صافي الدين العام احمللي 
احلكومي بلغت نسبته 58.5% من 
النـــاجت احمللي اإلجمالي في نهاية 
ديسمبر 2011 وهو بكل املقاييس في 

احلدود االمنة ولم نتجاوزها.
وقـــال إن احلكومـــة املصرية 
تعي متاما حجـــم التحديات التي 

تواجه االقتصاد املصري في الوقت 
الراهن، ولذا مت إعداد برنامج مصري 
لإلصالح االقتصادي واالجتماعي 
يهدف إلى استعادة االستقرار املالي، 
واستعادة معدالت النمو املرتفعة 
لالقتصـــاد القومي ويســـاعد في 
الوقت ذاته على تلبية املتطلبات 
االجتماعية والعمـــل على زيادة 
الدخل القومي واحلد من البطالة 
رغما عن الصعوبات والتحديات 

التي يواجهها االقتصاد املصري.
وأشـــار الســـعيد إلى أن هذا 
البرنامـــج املصـــري االقتصادي 

واالجتماعي كان موضع مناقشات 
موسعة مع خبراء صندوق النقد 
الدولي واللذين أعلنوا ثقتهم في 
قدرة مصر علـــى جتاوز األحداث 
الراهنـــة. وأكد الوزير أن معدالت 
انخفاض االحتياطيات الدولية ملصر 
بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن 
كان املعدل يدور حول مليار دوالر 
شهريا، تراجع في مارس املاضي إلى 
نحو 600 مليون دوالر، وهو في حد 
ذاته مؤشر على جتاوز مصر االيام 

العصيبة لالزمة الراهنة.
القاهرة ـ شيماء فاروق  ٭

أنصار »أبو إسماعيل« يرفعون السيف 
واملصحف أمام مقر العليا للرئاسة

»I Love You, Man« كلب
يثير غضب املصريني

أحمد بدير: سأنتخب الرئيس الذي يحب مصر

أثار فيلم »I Love You, Man« الذي عرضته 
MBC2 األربعاء املاضي، استياء وغضب الكثير 
من املصريني والعرب وقت صدوره، بســـبب 
احد مشـــاهده التي تتضمن اســـاءة مباشرة 
للرئيس املصري الراحل أنور السادات وتشبيهه 

بكلب.
ففي املشهد املسيء في الفيلم، يظهر اثنان 
من األبطال، حيث ميسك أحدهما كلبه، بينما 
اآلخر يسأله عن اسمه فيجيبه »أنور السادات«، 

فيعود لسؤاله عما اذا كان سبب هذه التسمية 
اعجابه بسياسات الرئيس الراحل، فيجيبه: ال، 

ولكنه يشبهه.
ورغـــم ان الفيلم عرض في دور العرض 
املصرية بعد حذف هذا املشهد، اال ان احدى 
بنـــات الرئيس الراحل قامـــت برفع دعوى 
قضائية ضده، ودعت احلكومة املصرية الى 
اتخاذ موقف رســـمي، باعتبار الفيلم اهانة 

لكل املصريني.

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: اكد الفنــــان احمد بدير انه 
سينتخب الرئيس الذي يحب مصر ويستطيع ان 
يخدمها ويخرجها من عنق الزجاجة وهي احلالة 

التي اصبحت تهدد بكثير من الفوضى.

وقال بدير ان مصر حتتاج الى رئيس يحبها 
وال يكون مصابا بحب السلطة، الفتا الى ان مصر 
متر بحالة عدم استقرار وتشابك في الرأي والرأي 

اآلخر وكالهما يعتبر نفسه على صواب.

حرص أنصار الشـــيخ حـــازم صالح أبو 
إسماعيل املرشح املستبعد من انتخابات رئاسة 
اجلمهورية، على رفع ســـيف خشبي مكتوب 
عليه ال اهلل إال اهلل محمد رســـول اهلل، وذلك 
أثناء اعتصامهـــم لليوم الرابع امس أمام مقر 
اللجنة العليا النتخابات رئاســـة اجلمهورية 

التي أقصت مرشحهم.
ورفع أنصار أبو إسماعيل املصحف واألعالم 
السوداء التي حتمل السيف وعبارة ال اهلل إال 
اهلل محمد رسول اهلل، حسب اليوم السابع وذلك 
أثناء رقصهم على أنغام األناشيد اإلسالمية التي 

تبثها املنصة املوجودة أمام مقر اللجنة.

وردد أنصار أبو إسماعيل عددا من الهتافات 
منها حازم نازل امليدان، والريس نازل التحرير، 
وثورة تانية في امليدان ضد الظلم والطغيان، 
وحازم خط أحمر، الريس خط أحمر، وثورة 
تانية في التحرير ضد جلنة التزوير، ويسقط 
يسقط حكم العســـكر ويسق ، وجلنة خاينة 

ومجلس عار سرقوا الثورة من الثوار.
كما نظم أنصار أبو إسماعيل مسيرة انطلقت 
من مسجد ســـمير وهبة مبصر اجلديدة إلى 
مقر اللجنة عقب صالة ظهر امس، خاصة أن 
الكثير منهم يؤدي الصلوات في هذا املسجد، 

نظرا لقربه من مقر اللجنة.

العشرات من أنصار أبو إسماعيل أمام العليا للرئاسة

ال تقدم اي نصيحة للشـــعب 
وال تدله على الطرق الصحيح 
يجب ان يتخذ اي منهم مبادرة 
الصـــالح اخلـــراب الذي حل 

مبصر بدال من »الرغي«.
من ناحية اخرى اكد عز انه 
لو حكم مصر الشـــيخ حازم 
ابواسماعيل فسيحصل له ما 
سيحدث لكل الناس، موضحا 
انه ســـيظل في بلـــده لالبد، 
اما عند ســـؤاله عن تصريح 
املخرجة ايناس الدغيدي بأنها 
سترحل لو حكم الشيخ حازم 
ابواسماعيل مصر فقال عز انها 
لم تقل هذا في حوار تلفزيوني 
واحيانـــا تكون التصريحات 

مفبركة.

من جراء اقتحام أحد األشخاص 
لڤيلته الواقعة مبنطقة كرداسة 
االربعاء املاضي، مشيرا إلى أنها 
ليســــت املرة األولى التي يقدم 
فيها هذا الشخص على واقعة 
كهذه، حيث ســــبق له أن جاءه 
في إحدى املرات إلى املســــرح 
حملاولــــة مقابلته. وأضاف أنه 
الرجل »املجنون«  فوجئ بهذا 
على حد وصفه يحاول اقتحام 
الڤيــــال، إال أن أمن احلراســــة 
منعــــه من ذلك، فلــــم يجد هذا 
الرجل حال بحسب قوله سوى 
محاولة تسلق سور الڤيال، إال 
أن عددا من العرب الذين يقيمون 
خلف منزله أمســــكوه، وقاموا 
بتسليمه للشرطة. وأضاف أنه 
تنازل عــــن احملضر الذي حرر 
ضد هذا الشخص، خاصة أنه 
وجده شخصا »غلبان« ولكن 
يبدو عليه أنــــه مجنون عادل 
إمامـ  على حد قولهـ  مضيفا أنه 
يقدر احلب الذي يكنه معجبوه 

أحمد عز: على اإلعالم
أن يقدم النصائح بدل »الرغي«!

عادل إمام: »عزلي« سياسيًا شائعة..
ولم أكن عضواً بحزب »مبارك«

ومحبوه له، إال أن هذا احلب ال 
ميكن أن يتحولـ  بحسب كالمهـ  
إلى عملية اقتحام البيوت مثلما 

فعل هذا الرجل.

أكد املمثـــل املصري أحمد 
عز انه ال يخشى طرح فيلميه 
اجلديدين »املصلحة« و»حلم 
عزيـــز« بســـبب االوضـــاع 
السياسية في مصر، خاصة 
انـــه عانى من عـــدم حتقيق 
فيلمـــه الســـابق »365 يوم 
سعادة« إيرادات وأرباحا بسبب 
الثورة، كما اعتبر انه »ال يهم 
الفيلم وااليرادات، املهم البلد« 
حيـــث انه في تلك االيام نزل 
الى الشارع ليقف مع الشعب 

مثل كل املصريني.
كما متنى عز ان يهدأ البلد 
و»اللـــي بيســـخنوا يبطلوا 
تسخني«، واوضح ذلك قائال: ان 
عشرات برامج التوك شو التي 

نفى الفنــــان املصري عادل 
إمام صحة ما تــــردد عن عزم 
الشــــعب املصــــري  مجلــــس 
»البرملان« إصدار قانون مبنعه 
هو ومجموعة من الفنانني من 
ممارسة احلياة السياسية ملدة 10 
سنوات، نظرا لقربهم من نظام 
الرئيس املخلوع حسني مبارك، 
مشيرا إلى أنه تأكد بنفسه من 
عدم تفكير املجلس في إصدار 
قانون كهذا. وأبدى إمام امللقب 
بـ »الزعيم«ـ  في تصريح الم بي 
سي نت ـ استغرابه من إدراج 
اسمه في هذا القانون املزعوم 
حيث قال: »هيعزلوني ليه؟ أنا 
عمري مــــا انضميت حلزب أو 
كنت عضوا في جلنة سياسات 
ولم أتقلد منصبا سياسيا من 
قبل، وكذلك لم أكن مثال رئيس 
حترير في إحدى الصحف فلماذا 

يعزلونني إذن؟«.
من ناحية أخرى، أكد النجم 
املصري أنه لم يصب بأي ضرر 

أحمد عز

عادل إمام

القاهرة تتوقع دعم السعودية للبنك املركزي املصري مبليار دوالر نهاية الشهر
القاهرة ـ وكاالت: قال مسؤول باحلكومة املصرية أمس 

ان السعودية ستودع مليار دوالر لدى البنك املركزي 
املصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون 

دوالر بحلول نهاية الشهر اجلاري في اطار حزمة للدعم 
املالي قيمتها االجمالية 2.7 مليار دوالر مت االتفاق عليها 

مع الرياض هذا االسبوع.
وباالضافة الى هذا ستقدم السعودية 250 مليون 

دوالر دعما لشراء وقود بعد ان أدى نقص في 
وقود السيارات في ارجاء البالد الى غضب عام 

و500 مليون دوالر لتمويل مشاريع اضافة الى دعم 
بقيمة 200 مليون دوالر سيذهب لتمويل مشروعات 

صغيرة ومتوسطة احلجم.
وقال املسؤول ان حزمة الدعم املالي مت االتفاق عليها 

قبل يومني اثناء اجتماع ملسؤولني عرب في املغرب.
إلى ذلك اعلنت املديرة العامة لصندوق النقد الدولي 

كريستني الغارد ان القرض الذي يتم التفاوض عليه بني 
الصندوق ومصر تبلغ قيمته 3.2 مليارات دوالر.

وقالت الغارد في مؤمتر صحافي ردا على سؤال بشأن 
تقدم املباحثات »هناك قرض مببلغ 3.2 مليارات دوالر 
يجري التفاوض بشأنه حاليا«. وأوضحت ان الشروط 

لم تتوافر كلها حتى اآلن.
وأضافت »اذا كان البعض يقول: نحن لسنا مقتنعني 

باللجوء الى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد مشكلة 
ما«، وتشهد االوساط السياسية املصرية انقساما كبيرا 

بشأن هذا القرض.
وأوضحت الغارد »لكي نقدم قرضا يتطلب األمر اوال 

ان نتفاوض مع الدولة ومع سلطات الدولة على البرنامج 
االقتصادي الذي ميكن ان يتيح فعليا مساعدتها على 

اخلروج من الصعوبات التي تواجهها«.
وأضافت ان الشرط الثاني هو ان يكون هناك دعم 

سياسي واسع بحيث يبقى قرضنا وبرنامجنا السياسي 
اللذان مت التفاوض بشأنهما مع السلطات قائمني حتى 

بعد تغيير احلكومة.
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راؤول يترك شالكه في نهاية املوسمالرياضية
أعلن نادي شالكه االملاني لكرة القدم ان مهاجمه االسباني راؤول قرر عدم 
البقاء بصفوف النادي وأنه سيرحل عنه في نهاية املوسم احلالي.
وينتهي عقد راؤول، العب نادي ريال مدريد االسباني السابق، مع شالكه بنهاية 
املوسم ويستطيع الالعب وقتها االنتقال الى اي ناد آخر بدون مقابل.
وكان شالكه عرض على راؤول )34 عاما( متديد عقده ملوسم آخر، ولكن يبدو ان 
العب املنتخب االسباني السابق كان يسعى للحصول على عقد اطول امدا. 

حتية من دي ماتيو والصحافة اإلجنليزية إلى »احلرس القدمي«

تشلسي أغلق جميع منافذ لندن أمام برشلونة
التسجيل عبر دروغبا قبل ان ينقذ 
بويول منطقة الفريق الكاتالوني 
)7(، لكن عارضة تشلسي ابعدت 
اخطر كرة لبرشلونة في الشوط 
االول عندما لعب انييس���تا كرة 
في العمق للتش���يلي اليكسيس 
سانش���يس الذي ضرب مصيدة 
التسلل ولعب كرة ساقطة فوق 
تش���يك ارت���دت م���ن العارضة 

.)10(
وم���رر ميس���ي ك���رة ذكية 
انفرد وس���دد  الذي  لفابريغاس 
كرة جتاوزت احلارس تشيك لكن 
الظهير االيسر الدولي اشلي كول 
انقذها عند خط املرمى قبل ان تهز 
الشباك حتت االمطار الغزيرة التي 
كانت تهطل عل���ى ارض امللعب 

.)43(
وقب���ل 10 ثوان عل���ى نهاية 
الوقت الضائع، اخترق البرازيلي 
راميري���ش منطق���ة البالوغرانا 
بهجمة مرت���دة منوذجية بعدما 
خسر ميسي الكرة في منتصف 
امللع���ب، فلعبه���ا عرضية على 
املس���طرة الى دروغبا املتربص 
الذي س���ددها ارضية في شباك 
فالديس مفتتحا التسجيل حتت 
ابراموفيتش  النادي  انظار مالك 
ال���ذي بدا مبتهجا للهدف )45 + 

.)2
وفي الش���وط الثان���ي، تابع 
برش���لونة هيمنته على اللعب، 
ومن فرصة نادرة، لعب سانشيز 
كرة خذ وهات مع فابريغاس الذي 
الدولي  الى  مررها ساقطة ذكية 
التشيلي، لكن االخير اهدرها من 
مسافة قريبة بجانب القائم االيسر 
)57(، قبل ان يزج املدرب جوسيب 
غوارديوال ببدرو رودريغيز بدال 

من سانشيس )66(.
وفي وقت بدت فيه محاوالت 
برشلونة يائسة الدراك التعادل، 
لعب ميسي ضربة حرة على رأس 
بويول عكسها االخير في اقصى 
الزاوي���ة اليمنى انقذها تش���يك 
ببراعة فائقة )87(، ثم سدد بدرو 
كرة اخيرة ارتدت من القائم االيسر 
تابعها بوسكيتس فوق العارضة 
)92(، لتنتهي املباراة بفوز ثمني 
للفريق االزرق قبل مواجهة الرد 

االسبوع املقبل.

الفريق اللندني، في حني عنونت 
»دايلي مايل«: »دروغبا 1  �  ميسي 
0«، و»ذي تاميز«: »دروغبا يفاجئ 

برشلونة«.
اما صحيفة »اس« االس����بانية 
فعبرت عن غضبها: »لعب برشلونة 

وفاز تشلسي«.
وذكرت »م����اركا« ان العبقري 
االرجنتين����ي ليونيل ميس����ي لم 
يسجل للمرة السابعة في مواجهة 

تشلسي.

سيطرة برشلونية

وبالعودة الى احداث املباراة، 
حصل تشلسي على فرصة افتتاح 

وستكون مباراة االياب الثالثاء 
املقب����ل على ملع����ب »كامب نو« 
حاسمة لبرشلونة الطامح الى ان 
يصبح اول فريق يحافظ على لقبه 
منذ ميالن االيطال����ي عامي 1989 
و1990، وذل����ك بعد ان اصبح اول 
فريق يتأهل ال����ى نصف النهائي 
خمس م����رات متتالية منذ اعتماد 
النظام اجلديد للمسابقة في موسم 

.1993 � 1992
 وحي����ت الصحف االجنليزية 
ايضا احلرس القدمي، فكتبت »ذي 
صن« الواسعة االنتشار: »العجوز 
يس����كت االنتق����ادات« مع صورة 
لدروغبا يوج����ه حتية جلماهير 

خضنا امام برشلونة اكبر التحديات 
منذ سنوات طويلة«.

من جهته، اعتبر مدرب برشلونة 
جوس����يب غوارديوال ان خسارة 
»بالوغرانا« جعلت من تشلس����ي 
مرشحا قويا لبلوغ نهائي الشهر 

املقبل في ميونيخ.
وقال: »هم مرشحون. لقد حصلوا 
على نتيجة جيدة، لكن على االقل 
لدينا بعد 90 دقيقة وفرصة خلق 
االهداف. نتيج����ة 1 � 0 جيدة جدا 

لهم«.
لكن دي ماتيو رأى ان تشلسي 
»ليس مرش����حا. الفريقان ميلكان 

نسبة 50 � 50 لبلوغ النهائي«. 

حتس����نت كثيرا منذ رحيل فياش 
بواش الذي كان على خالفات مع 

الالعبني املخضرمني في الفريق.
ولم يفوت دي ماتيو الفرصة 
لالش����ادة باالداء اجلماعي للبلوز: 
»اعتقد ان الت����وازن كان جيدا في 
الفريق. ليس الدف����اع وحده، بل 
الفريق بأكمله. كان علينا تقليص 
مساحة اللعب قدر االمكان ووضع 
حد خلطورتهم لكن في النهاية مع 
املهارة الفردية لالعبيهم، كان محتما 
خلق الفرص الكثيرة من قبلهم«.

واضاف دي ماتيو العب تشلسي 
السابق: »لقد فزنا بجميع مبارياتنا 
على ملعبنا هذا املوسم، واعتقد اننا 

بعد سحقه جاره توتنهام 5 � 1 على 
ملعب وميبلي االحد املاضي، كما 
ان نتائجه في الدوري االجنليزي 

 وجه االيطالي روبرتو دي ماتيو 
مدرب تشلس����ي االجنليزي حتية 
الى »احل����رس القدمي« في الفريق 
اللندني اثر نتيجته الالفتة بالفوز 
على ضيفه برشلونة االسباني حامل 
اللقب 1 � 0 في ذهاب نصف نهائي 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
 وخطف تشلسي فوزه بهدف 
وحيد من املهاجم العاجي املخضرم 
ديدييه دروغبا )34 عاما( في الدقيقة 
45، وقدم اداء دفاعيا قويا مع احلارس 
التشيكي بيتر تشيك واملخضرم 
جون تيري واشلي كول مبساعدة 
العب الوس����ط فرانك المبارد، في 
ظل سيطرة مطلقة لبرشلونة على 
اللعب بلغت 72% و24 محاولة على 
املرمى مقابل فرصة وحيدة لتشلسي 
ترجمها دروغبا في شباك احلارس 
فيكتور فالديز من هجمة مرتدة في 

الوقت الضائع من الشوط االول.
وقال دي ماتيو، املدرب املؤقت 
بدال م����ن البرتغالي اندريه فياش 
بواش املقال من منصبه: »في املاضي 
القريب اعتبر الرأي العام ان هؤالء 
الشبان لم يعد مبقدورهم املتابعة 
وهم كبار الس����ن ملباريات من هذا 
املستوى. لم يكن دروغبا وحده، اذ 
لعب مخضرمون اخرون وهم من 
احلرس القدمي مباراتني مهمتني في 
فترة قصيرة )مواجهة توتنهام ايضا 
في نصف نهائي الكأس(. اعتقد ان 

ردهم كان على ارض امللعب«.
وس����اهم دي ماتيو في ايصال 
فريقه الى نص����ف النهائي للمرة 
السادسة في 9 اعوام من املسابقة 
القارية االولى التي يلهث وراءها 
مالك النادي امللياردير الروس����ي 
رومان ابراموفيتش، ونهائي مسابقة 
ال����كأس للمرة الرابعة في 7 اعوام 

مهاجم تشلسي ديدييه دروغبا يرتقي للكرة مبالحقة العب وسط برشلونة بوسكيتس  )أ.ف.پ(

بالتر وحياتو يزوران املغرب ماينتس يستضيف ڤولفسبورغ

نادال: ريال مدريد سيتأهل 
خصم 3 نقاط من أريسلنهائي »األبطال«

بيع كأس »لوي« األسطوريةكرويف يقيل مدرب وادي احلجارة

تفتتح في ال� 9:30 مساء اليوم اجلولة ال� 32 من الدوري 
االملان���ي لكرة القدم عندما يس���تضيف ماينتس منافس���ه 
ڤولفس���بورغ، وس���تكون املباراة منقولة عل���ى قناة »دبي 

الرياضية 1«.
ويحتل ماينتس املركز ال� 12 برصيد 37، ولدى ڤولفسبورغ 

40 نقطة في املركز ال� 10.

يقوم رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر بزيارة عمل الى املغرب في 29 اجلاري، بحسب ما أعلن 

االحتاد املغربي للعبة.
ويرافق بالتر في زيارته الى الرباط رئيس االحتاد االفريقي 

للعبة الكاميروني عيسى حياتو.
وينظم املغرب كأس العالم لالندية عامي 2013 و2014 ليصبح 
أول دول افريقية حتظى بهذه االفضلية، كما سيس���تضيف 

نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015. 

رأي العب التنس االس���باني رافاييل نادال ان الهزمية 
الت���ي تعرض لها ريال مدريد الثالثاء املاضي امام بايرن 
ميونيخ االملاني، تعد »ايجابية«، وأن النادي امللكي سيتأهل 

االسبوع املقبل الى نهائي دوري ابطال اوروبا.
وقال املصنف الثاني بني العبي التنس احملترفني، في 
مع���رض تعليقه على هزمية الفريق االس���باني 1 � 2 في 
ميونيخ في ذهاب الدور قبل النهائي بفضل هدف احرزه 
ماريو غوميز في الدقيقة االخيرة »كانت نتيجة ايجابية 

بالنسبة لنا«.
وأضاف نادال، املعروف بتش���جيعه لفريق العاصمة 
االسبانية، بعد ان استهل مشواره بنجاح في بطولة مونت 
كارلو للتنس »لو نظرنا الى النتيجة، فلن نراها سلبية 
في شيء، اليس كذلك؟ سنرى«. ويعتقد جنم التنس ان 
ابناء املدرب البرتغال���ي جوزيه مورينيو قدموا »مباراة 
جيدة«، رغم انه ابدى اس���فه الن الفريق لم يعرف كيف 
يحافظ على النتيجة بعد تعويضه الهدف الذي تأخر به 

في البداية.

عوقب نادي اريس بخصم 3 نقاط من رصيده بعد الغاء 
مباراته أمام استيراس تريبوليس في الدوري اليوناني املمتاز 

لكرة القدم عقب إلقاء زجاجة على مساعدة احلكم.
واعلنت جلنة التظلمات في االحتاد اليوناني القرار بعد 
أن قال املدعي بانايوتي���س كاراس ان العقوبة االولى التي 

فرضتها رابطة الدوري كانت مخففة جدا.
واوقف احلكم املباراة التي اقيمت في 8 اجلاري في الدقيقة 
42 عندما القى مش���جعو الفريق املضيف زجاجة اصطدمت 
ببطن مساعدة احلكم خريسوال كوروبيليا بينما كان الفريق 

الزائر متقدما 1 - 0.
ولم تتعرض كوروبيليا الصابة خطيرة لكنها لم تستطع 

استكمال املباراة. 
وباالضاف���ة الى خصم 3 نقاط عوقب اريس ايضا بلعب 
مباراة واحدة من دون جمهور وتغرميه 40 الف يورو )52600 

دوالر( واعتبر استيراس فائزا عليه 3 - 0.
وكانت جلنة االنضباط في رابطة الدوري عاقبت اريس في 
البداية بلعب مباراة بعيدا عن ارضه وغرامة قدرها 55 الف 
يورو، ورأت اللجنة ايضا انه كان يتعني اال تتوقف املباراة 

وانها يجب ان تستكمل من الدقيقة التي توقفت عندها.

قدم املدرب اغناس���يو امبريز اس���تقالته بينما بدأ تأثير 
اس���طورة الكرة الهولندية يوه���ان كرويف يزداد في وادي 

احلجارة املتعثر في الدوري املكسيكي لكرة القدم.
واستقال امبريز بعدما مت ابالغه بأنه لن يستمر مع الفريق 

بعد انتهاء املوسم. 
وكان امبريز يقود الفريق خالل سلسلة سيئة من النتائج 
في الدوري وكأس ليبرتادوريس لالندية تضمنت خسارة ثقيلة 

امام ديبورتيفو كيتو االكوادوري 0 � 5 الثالثاء املاضي.
وقال وادي احلجارة في بيان »أكدت املؤسسة املشرفة على 
املشروع الرياضي لوادي احلجارة التي يرأسها كرويف ان 

امبريز يجب ان يبقى في منصبه حتى نهاية املوسم«.
ويشير ذلك الى املباراتني املتبقيتني في الدوري حيث يتأهل 
اول 8 فرق فقط الى االدوار االقصائية. ويحتل وادي احلجارة 

املركز 14 وأصبحت اماله في التأهل ضعيفة للغاية.
واضاف النادي »لكن بعد ابالغ���ه بالقرار اختار امبريز 

الرفض وفضل ترك منصبه كمدرب«.

حصلت مؤسسة ستافروس نيارخوس اليونانية على 
الكأس التي احرزها العداء اليوناني سبيريدون لوي في 
سباق املاراثون ضمن النسخة االولى من االلعاب االوملبية 
عام 1896 في اثينا مقابل 655 الف يورو في لندن، بحسب 

ما ذكرت دار كريستيز للمزادات العلنية.
ومت تنظي���م املزاد العلني قب���ل 100 يوم على انطالق 
االلعاب االوملبية في العاصمة لندن، وجنحت فيها املؤسسة 
التي يديرها الهاوي اليوناني الشهير ب� »تشارك الكأس 
الفضية مع الش���عب اليوناني« التي حتمل قيمة كبيرة 

لليونانيني.
وكان ل���وي مزارعا متواضعا بالقرب من اثينا ما لبث 
ان حتول الى بطل قومي عندما دخل يوم 29 مارس 1896 
امللعب املهي���ب في العاصمة اليونانية متصدرا س���باق 
املاراثون )40 كلم آنذاك( ومحققا وقتا بلغ ساعتني و58 

دقيقة و50 ثانية.

تولوز يوجه صفعة جديدة لليون

على ملعبه »فيلودروم« امام 43 
الف متفرج.

 وبقي مرس���يليا عاشرا مع 
41 نقطة، في حني اصبح كاين 
في املركز اخلامس عشر مع 34 

نقطة. 
 وافتتح الشاب فريدريك بولو 
التس���جيل لكاين بعد خطأ في 
املراقبة من الكاميروني ستيفان 
مبيا )11(، لكن مرسيليا حصل 
على ركلة جزاء بعد ملس���ة من 
رينو سددها الدولي لويك رميي 
بنجاح مسجال هدفه احلادي عشر 

هذا املوسم )27(.

مباراتني في الش���مال امام ليل 
1-2 وڤالنسيان 0-1، بالعودة 
الى س���كة االنتص���ارات ورفع 
رصيده الى 53 نقطة بالتساوي 
مع لي���ون وبفارق هدف وحيد 

عن االخير.
 وهذه صفعة جديدة لليون 
الذي خسر نهائي كأس الرابطة 
امام مرسيليا بعد متديد الوقت، 
كما عانى خس���ارته االولى في 

الدوري منذ ست مباريات.
 واستمر مرسيليا في نتائجه 
الهزيل���ة بعد س���قوطه في فخ 
التعادل امام كاين املتواضع 1-1 

 تعرض ليون لصفعة جديدة 
بعد خسارته نهائي كأس رابطة 
االندية امام مرسيليا، عندما سقط 
امام مضيفه تولوز 0-3 في ختام 
املرحلة الثاني���ة والثالثني من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
 وسجل فرانسوا سيريكس 
)9( واميانوي���ل ريفيار )22( 
والتركي اومي���ت بولوت )91( 
اه���داف تولوز في املباراة التي 

اقيمت على امللعب البلدي.
 وجنح تول���وز الذي حقق 
خمس���ة انتص���ارات وتعادال 
واح���دا قب���ل خس���ارته اخر 

)أ.ف.پ( العب ليون كيم كالستروم يقطع الكرة من مدافع تولوز باڤل نينكوڤ  

قميص ميسي إلى أبناء تيري
رد املهاجم العاجي املخضرم ديدييه دروغبا على 

من اعتبره »عجوزا« بتسجيله هدف الفوز لتشلسي 
على ضيفه برشلونة. وقال دروغبا الذي يتوقع ان 
يترك ملعب »ستامفورد بريدج« في نهاية املوسم 
مع انتهاء عقده: »لكل من قال اني كبير في السن، 

فقد الحظ اني مازلت قادرا على الركض لسنتني او 
ثالث سنوات«. الى ذلك، أهدى جنم برشلونة ليونيل 

ميسي قميصه بعد نهاية اللقاء الى قائد تشلسي 
جون تيري اليصاله الى أبنائه الذين كانوا مينون 

النفس باحلصول عليه.
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التحقيق في لغز سرقة أحذية رونالدو اجُلزر إماراتية.. شعار رفعته 

جماهير اجلزيرة أمام االستقالل

سكوالري: يغارون من رونالدو جلاذبيته

مدريد األكثر وصواًل للمرمى

األمن الرياضي يناقش التحديات 
الرئيسية في السالم واألمن 

في مؤمتر صناع القرار

مان يونايتد أغنى أندية العالم

حارس نابولي يقر مبحاولة 
التالعب بالنتائج

ممفيس إلى »بالي أوف«

خالص العزاء

حتقق الشرطة في مدينة ميونيخ األملانية في احتمال سرقة 
األحذية الرياضية للجناح البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
من غرفة مالبس نادي ريال مدريد، قبل املباراة التي جمعت 
بايرن ميوني���خ األملاني بالنادي امللكي في ذهاب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال متحدث باسم الشرطة »نبحث عن معلومات ونتحدث 

مع جميع املعنيني«.
واختفى زوجان من األحذية يخص���ان رونالدو بجانب 
قميصني للهداف البرتغالي من غرفة مالبس ريال مدريد قبل 

املباراة أمام بايرن على ملعب اليانز ارينا.
كما اختفى أيضا احلذاء اخلاص بالعب الوس���ط األملاني 

مسعود أوزيل جنم ريال مدريد.
ووضع عامل غرفة املالبس لريال مدريد املتعلقات في الغرفة 
واكتشف اختفاءها قبل أربع ساعات على انطالق املباراة، رغم 

أنه مت إغالق باب الغرفة، حسبما ذكرته الشرطة.

تستعد كرة القدم اإلماراتية، لتصعيد لهجة احلوار ضد 
نظيرتها االيرانية، خالل املواجهات املقبلة املقرر اقامتها في 

ابريل اجلاري ومايو املقبل في بطولة دوري أبطال آسيا.
فبعد اخلطوة التي اتخذها االحتاد االماراتي بإلغاء املباراة 
الودية احتجاجا على الزيارة التي قام بها الرئيس االيراني 
احمدي جناد الى جزيرة أبوموسى االماراتية وجه عدد من 
رموز الرياضة واإلع���الم في االمارات الدعوة الى اجلماهير 
للحضور بكثافة الى ستاد محمد بن زايد في قلب العاصمة 
أبوظبي والذي استضاف مباراة اجلزيرة ضد االستقالل في 
املرحلة الرابعة م���ن البطولة لتقدمي احتجاج من املدرجات 

ضد السياسة االيرانية.
ويتصادف ان 3 مباري���ات بني أندية اماراتية ونظيرتها 
االيرانية في دوري أبطال آس���يا خ���الل املرحلة الثانية من 
البطولة، ستقام جميعها في االمارات وحتديدا في أبوظبي 

ودبي على الترتيب.
وكان املعلق التلفزيوني الش���هير فارس عوض قد وجه 
دعوة على حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
»تويت���ر« للجماهير االماراتية حلضور مباراة اجلزيرة مع 
االستقالل قائال: كل شخص في هذا البلد له دور وعليه واجب 
جتاه وطنه، أمتنى مشاهدة 40 ألفا في امللعب بأعالم والفتات 

مكتوب عليها »اجلزر اماراتية مهما طال االنتظار«.

أش���اد املدرب البرازيلي لويس فيليب سكوالري بالعب 
نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو واصفا إياه 
بالالعب املمتاز والذي يش���ارك في جميع التمارين بطريقة 

احترافية. 
واضاف سكوالري ان رونالدو رفيق رائع وصديق وفي 
وهو يص���ل برياضته الى اعلى درج���ات االحتراف. واتهم 
سكوالري جميع من يحاول انتقاد الالعب بالغيرة منه النه 

العب جذاب وممتاز كما انه رائع مع السيدات.

بات ريال مدريد االس����باني هو االكث����ر محاولة على املرمى 
خالل بطولة دوري ابطال اوروبا هذا املوسم وفقا الحصائيات 
نشرها املوقع الرسمي للنادي امللكي. ووصل الريال ملعدل 8.5 
محاوالت في املباراة الواحدة متفوقا على جميع االندية، يليه 
بايرن ميونيخ االملاني مبعدل 7.5 محاوالت، وبلغ عدد محاوالت 
الفريق امللكي 94 محاولة، اما بايرن ميونيخ فبلغت عدد محاوالته 
83، ثم برش����لونة )82( فتشلسي )77(. على اجلانب اآلخر في 
الدوري االسباني، فقد تفوق ايضا امليرينغي على جميع اندية 
الليغا، حيث بلغ����ت محاوالته 270 محاولة مبعدل 8.1، ويأتي 

بعده البرشا ب� 256 محاولة مبعدل 7.7.

ناقش املركز الدولي لألمن الرياضي التحديات الرئيسية 
في الس���الم واألمن في املؤمتر األفريق���ي لصناع القرار في 
كرة القدم 2012 في جلسة حتت عنوان »كيفية حتقيق إدارة 
األمن« وهو من أهم املؤمت���رات األفريقية املتعلقة باألعمال 

التي تدور حول كرة القدم.
وشارك في النقاش رئيس املركز الدولي لألمن الرياضي 
محم���د حنزاب ومدير إدارة تطوير األعمال في املركز هاينز 
بامله وهو أيضا عضو سابق في جلنة التنظيم احمللية املنظمة 
لكأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا 2010 وحتدثا عن 
النجاحات وأفضل املمارسات املكتسبة من مونديال 2010 وهو 
األول من نوعه في القارة األفريقية، وركزا على األسباب التي 
جعل���ت من أفريقيا مضيفا مميزا، وقاما ايضا بإظهار مهمة 
املركز وخبراته وأهمية دمج األمور واالحتياجات األمنية في 

مرحلة التخطيط والتصميم منذ البداية.
في املقابل قال بامله »في أعقاب عملي في اللجنة التنظيمية 
احمللية لكأس العالم في جنوب افريقيا 2010، يس���رني اآلن 
أن أكون جزءا من هذا املؤمتر وأن نظهر دعمنا جلمهور كرة 
القدم األفريقية«. ويعتبر مؤمتر كرة القدم التنفيذي اإلفريقي 
في جوهانسبيرغ جزءا من سلسلة مؤمترات الكرة التنفيذية 
األفريقية يجتمع فيه صناع القرار وكبار املسؤولني في كرة 
القدم ف���ي القارة األفريقية من بينه���م داني جوردان نائب 
رئيس احتاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وموليفي نتاليان 
اوليفانت الرئيس الفخري الحتاد بالده والعضو التنفيذي 
لالحتاد األفريقي لكرة القدم، وستان ماتيوز، الرئيس التنفيذي 

للدوري املمتاز لكرة القدم في جنوب أفريقيا.
وقد مت في هذا املؤمتر مناقش���ة املواضيع احلرجة التي 
تواجه أصحاب القرار حاليا في كرة القدم االفريقية مبا في 
ذلك احلاجة الس���تمرارية االستثمار فيها في أعقاب النجاح 

الذي حققه كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.

تصدر نادي مان يونايت���د االجنليزي الئحة »فوربس« 
الغن���ى اندية كرة القدم قيمة ف���ي العالم للعام الثامن على 
التوالي متقدما على ريال مدريد وبرشلونة االسبانيني بحسب 
تقرير لهيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( نقال عن مجلة 
»فوربس« األميركية. وذك���ر التقرير ان قيمة مان يونايتد 
بلغت هذا العام 1.4 مليار جنيه اس���ترليني بينما حل ريال 
مدريد ثانيا بقيمة 1.1 مليار جنيه وبرش���لونة ثالثا ب� 1.07 

مليار جنيه.
وعزا التقرير تقدم النادي االجنليزي وحفاظه على صدارته 
لالئحة الى جناحه في حصد االلقاب احمللية واالوروبية حيث 
فاز بآخر بطولت���ني للدوري االجنليزي املمتاز ولعب العام 

املاضي نهائي دوري ابطال اوروبا ضد برشلونة.
وحل ارسنال رابعا بقيمة 800 مليون جنيه يليه بايرن 
ميونيخ االملاني ب� 770 مليون جنيه وميالن االيطالي ب� 615 
مليونا ثم تشلس���ي وليڤربول االجنليزيني ب� 473 مليونا 
و385 مليونا على التوال���ي، بينما حل يوڤنتوس االيطالي 
تاس���عا بقيمة 367 مليون جنيه وشالكه  االملاني عاش����را 

ب� 365 مليون جنيه.

أقر حارس نابولي السابق ماتيو جيانيلو مبحاولة التالعب 
في نتائج إحدى املباريات التي أقيمت في عام 2010، بحسبما 
كشفت عنه صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« نقال عن حتقيق 
لنيابة نابولي مع احل���ارس. وقالت الصحيفة ان احلارس 
ح���اول إقناع بعض زمالئه في الفريق باالتفاق على نتيجة 
محددة ملباراة أمام س���مبدوريا ف���ي 16 مايو 2010. وحتدث 
احلارس اإليطالي مع زميليه باولو كاناڤارو وجيانلوكا غرافا 
اللذين »رفضا متاما« قبول األمر، بحسب احلارس الذي لعب 
لنابول���ي بني عامي 2004 و2011. وإذا ما تأكدت صحة أقوال 
جيانيل���و، قد يتعرض كاناڤارو وغرافا لعقوبات من جانب 
االحت���اد اإليطالي لكرة القدم، لعدم اإلبالغ عن األمر. كما قد 

يتعرض نابولي لعقوبات في القضية نفسها.

ضمن بوسطن سلتيكس لقب مجموعة األطلسي بفوزه 
على اورالندو ماجيك 102-98 في دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
على ملعب »ت���ي دي غاردن« في بوس���طن امام 18624 
متفرجا، لعب بول بيرس دورا حاسما في فوز الفريق املضيف، 
عندما س���جل 29 نقطة بينها سلة مهمة قبل 7.6 ثوان على 
نهاية الوقت ولعب 14 متريرة حاسمة في ظل غياب املوزع 
راج���ون روندو املصاب في ظهره خالل خس���ارة نيويورك 

نيكس اول من امس.
واقترب شيكاغو بولز من حسم صدارة املنطقة الشرقية 
بفوزه على مضيفه تشارلوت بوبكاتس 100-68 على ملعب 

»تامي ورنر كايبل ارينا« امام 14221 متفرجا.
وأراح ميام���ي هيت جنميه دواي���ن وايد وكريس بوش 
وجنح بالتغلب على تورونتو رابتورز 96-72 على ملعب 

»اميريكان ايرالينز ارينا« امام 19600 متفرج.
وفي املنطقة الغربية، تأهل ممفيس غريزليز الى البالي 
أوف للمرة األولى منذ 2006 بفوزه على ضيفه نيو اورليانز 
هورنتس 103-91 على ملعب »فيديكس فوروم« في ممفيس 

امام 14507 متفرجني.
وفي باقي النتائج، فاز داالس مافريكس حامل اللقب على 
هيوس���ن روكتس 117-110، ول���وس اجنيليس ليكرز على 
غولدن ستايت ووريرز 99-87، وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
على كليفالند كافالييرز 103-87، وواش���نطن ويزاردز على 
ميلووكي باك���س 121-112، واتالنتا هوكس على ديترويت 
بيستونز 116-84، ونيويورك نيكس على نيوجيرزي نيتس 
104-95، ولوس اجنيليس كيبرز على دنفر ناغتس 98-104، 

ويوتا جاز على بورتالند ترايل باليزرز 91-112.

يتقدم القسم الرياضي الى العب نادي القادسية السابق 
والصليبخات حاليا محمد فهاد، وذلك لوفاة ابنته س���ائلني 
املولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

سرب من النحل يوقف مباراة

القحطاني يعتزل اللعب دوليًا

فوج���ئ عدد من الالعبني واجلماهير في أحد مالعب كرة 
القدم في البرازيل بهجوم سرب من النحل على أرضية امللعب 
أثناء سير املباراة، وعلى الفور قام اجلميع باالنبطاح على 
األرض حلماية أنفسهم من لسعات النحل، كما قام عدد من 
اجلماهير باالحتماء حتت الفتات التش���جيع املتواجدة على 

املدرجات.

أعلن املهاجم السعودي ياسر القحطاني أمس رغبته في 
اعتزال اللعب دوليا، وأنه سوف يقوم بإرسال خطاب االعتزال 

لرئيس االحتاد السعودي لكرة القدم.
وقال القحطاني عبر حسابه في )تويتر(: »سبق أن أعلنت 
أنني أفكر في االعتزال الدولي. من الصعب االرتباط باملنتخب 
ملدة عشر سنوات ويكون االعتزال سهال«، وأضاف »هلل احلمد 
حتقق حلمي وتشرفت بلبس شعار املنتخب وبتحقيق األلقاب 
م���ع املنتخب وهذا أهم ما حتقق لي في مش���واري الكروي. 
ولكن أنا وصل���ت اآلن إلى قناعة تامة بأن ما حتقق لي من 
حلم مرٍض بالنسبة لي لدرجة كبيرة، وبعد خسارة التأهل 
ل���كأس العالم املقبل أرى أن املنتخب يحتاج إلى إعادة بناء 

جيل يستمر معه على مدى عشر سنوات مقبلة«.

الالعبون انبطحوا بعد هجوم النحل

ياسر القحطاني: لن ألعب دوليا

التجارب األولية لسباق فورموال البحرين تنطلق اليوم

للسائق االملاني في مسيرته حتى 
اآلن والتي شهدت 111 سباقا.

ول����م يحقق ڤيتل املس����توى 
املطلوب حتى اآلن، خصوصا انه 
هيمن متاما على مجريات املوسم 
املاضي، حيث فاز في 11 سباقا من 
اصل 19 وانطلق من املركز االول 
15 مرة، فاكتفى في بداية املوسم 
احلالي باملركز الثاني في استراليا، 
ثم فش����ل في احلص����ول على اي 
نقطة في ماليزيا )حل في املركز 
احلادي عشر(، واملركز اخلامس 
في شنغهاي، ال بل وصل به االمر 
الى ان يكون سعيدا باحتالله املركز 
اخلامس. ويتصدر البريطاني لويس 
هاميلتون )ماكالرين مرسيدس( 
ترتيب بطولة العالم حاليا برصيد 
45 نقطة، بفارق نقطتني فقط عن 
زميله باتون، ويأتي الونسو ثالثا 
وله 37 نقطة، مقابل 36 لالسترالي 
مارك ويبر )ريد بول رينو( و28 

نقطة لڤيتل.

دون مشاكل وذلك رغم املخاوف 
الت����ي دعت اليها  من التظاهرات 
املعارضة. وعلى صعيد منافسات 
بطولة العالم، كش����فت السباقات 
الثالث االولى من املوسم احلالي 
عن تغيير ملح����وظ في موازين 
القوى، بدليل فوز ثالثة سائقني 
الثالث ليس  مختلفني باجلوالت 
من بينهم سائق ريد بول االملاني 
سيباستيان ڤيتل بطل العالم في 

العامني املاضيني.
البريطاني جنس����ون  وحقق 
باتون )ماكالرين مرسيدس( بداية 
قوية بفوزه بالس����باق االول في 
جائزة استراليا الكبرى على حلبة 
البرت بارك، ثم خطف سائق فيراري 
االسباني فرناندو الونسو املركز 
االول في س����باق جائزة ماليزيا، 
قبل ان يفوز االملاني نيكو روزبرغ 
سائق مرس����يدس بسباق جائزة 
الصني الكبرى االسبوع املاضي على 
حلبة شنغهاي. والفوز كان االول 

تتجه االنظار اليوم وعلى مدى 
ثالثة ايام الى البحرين التي تشهد 
اجلولة الرابعة من بطولة العالم 
لس����باقات فورموال واحد وسط 
اجواء مشحونة. وكان السباق قد 
خرج م����ن روزنامة العام املاضي 
بسبب االحداث االمنية والتظاهرات 
في الب����الد، لكنه عاد في البطولة 
احلالية وسط ظروف مشابهة بعد 
ان اعلنت املعارضة تنظيم تظاهرات 

يومية تزامنا مع السباق.
وبقي س����باق جائزة البحرين 
الكبرى في صخير مهددا بضغط 
من منظمات حقوق االنسان وبعض 
املسؤولني في الفرق الذين اعلنوا 
ان االوضاع في البحرين غير آمنة 
القامته، لكن القرار اتخذ من قبل 
االحتاد الدولي للسيارات باقامته 

في موعده في 22 اجلاري.
فبعد تردد طويل، اصدر االحتاد 
الدولي للس����يارات بيانا اجلمعة 
املاض����ي جاء فيه »اس����تنادا الى 
املعلوم����ات املتواف����رة حاليا فإن 
االحتاد الدولي للسيارات على قناعة 
بان كل االجراءات االمنية الضرورية 
اتخذت مما يتيح تنظيم س����باق 

بطولة العالم للفورموال واحد«.
ولقي القرار ترحيبا في البحرين، 
حيث قال الرئيس التنفيذي للحلبة 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة 
لوكال����ة الصحافة الفرنس����ية ان 
الدولي للسيارات »اتخذ  االحتاد 
القرار الصحيح، فنحن في انتظار 

السباق«.
واض����اف »بهذا الق����رار ننهي 
كل الكالم ال����ذي كان يدور حول 
الغاء السباق البحريني، فالسباق 
سيكون له املردود االيجابي الكبير 
على البحرين من عدة نواح، خاصة 
من اجلانب االقتصادي والتجاري 

واالستثماري«.
كما توقع مدير حلبة البحرين 
الدولية زايد الزياني ان مير السباق 

سائق ريد بول سيباستيان ڤيتل يسير على مضمار حلبة البحرين مع الطاقم الفني  )أ.پ(

تذمر من آلية بيع التذاكر

»إلهام جيل«.. شعار أوملبياد لندن
سباستيان كو األمر بقوله إن دورة 
»لندن 2012« تشهد بيع تذاكر أكثر 
من كل الدورات الس����ابقة. بيد أن 
مبرره حتول إلى واحدة من النقاط 

االكثر اثارة للخالفات.
اللجن����ة املنظمة أن  وتوضح 
هناك نحو 8.8 ماليني تذكرة متاحة 
للدورة التي تقام في الفترة من 27 
يوليو إلى 12 أغسطس، يطرح من 
بينها للبيع للجماهير على مراحل 

6.6 ماليني تذكرة. 
وسيتم تخصيص 13% ألكثر من 
200 جلنة أوملبية وطنية، والباقي 
سيتم توزيعه على الشركات الراعية 

ومالكي احلقوق التلفزيونية.
لكن الش����كوك ح����ول توزيع 
التذاكر تبق����ى قائمة. فقد تعطل 
املوقع اإللكتروني اخلاص بالتذاكر 
مرتني وتس����بب خطأ في برنامج 
فن����ي في حج����ز بع����ض التذاكر 
مرتني لشخصني مختلفني في ذات 
التوقيت. كما أن املنظمني يرفضون 
اإلفادة عن عدد التذاكر التي سيتم 
طرحها للبيع في املنافسات األكثر 
جذبا، مثل نهائيات 100 متر عدو أو 
حفل االفتتاح.  وتتراوح األسعار 

بني 20 و2000 جنيه استرليني.
ويدافع كو عن نفسه قائال »إننا 
ال نس����عر في البورصة، ليس����ت 

معلومة إجبارية«.
ويسأل الصحافي أنتوني بارنيه 
الرابعة  القناة  في حتقيق أجرته 
الفرنسية »أين التذاكر؟«، ويؤكد 
»هذه األسئلة البد من الرد عليها«، 
مشددا على أن دافعي الضرائب هم 
من ميولون الدورة. ويدين املنتقدون 
تخصيص تذاكر املنافسات األكثر 
جذبا، ومن بينها جتارب سباقات 
مضم����ار الدراجات الت����ي تتمتع 
بشعبية في بريطانيا، بشكل شبه 

كامل للرعاة والبروتوكوالت.

اللجنة  وتستهدف االنتقادات 
األوملبية الدولية واللجنة املنظمة 
احمللية، املتهمتني مبنح األولوية في 
منح التذاكر إلى الشركات الراعية 

ومحطات التلفزيون. 
ويعرب تيم ريدر، أحد عشاق 
الرياضة الذي لم يحصل على تذكرة 
في النهاية، عن سخطه قائال »في 
كل األحوال، سيذهب إلى الستاد 

من هم أكثر ثراء«.
اللجنة املنظمة  ويبرر رئيس 

كش����ف منظمو دورة االلعاب 
االوملبية املقررة في لندن الصيف 
املقبل عن الشعار الرسمي للدورة 
»الهام جي����ل«، قبل 100 يوم على 
انطالق االلعاب بني 27 يوليو و12 

اغسطس املقبلني.
الش����عار عل����ى تراث  ويركز 
االلعاب االوملبية من حيث البنية 
التحتية والتأثير االجتماعي في 

شرق العاصمة االجنليزية.
وعبر رئيس اللجنة االوملبية 
البلجيكي جاك روغ عن  الدولية 
اقتناعه بان »بريطانيا س����تكون 
على مستوى احلدث الرياضي. وان 
االلعاب لن تكون فقط حدثا ميتد 
على 15 يوما«، كما اعتبر ان »العاب 

لندن ستكون منوذجا يحتذى«.
وقال رئي����س اللجنة املنظمة 
سيباستيان كو في مؤمتر صحافي: 
»انا سعيد العالن شعار الدورة« 
اله����ام جيل »قب����ل 100 يوم على 
انطالق االلعاب، يس����تعد املاليني 
من الناس للقيام بافضل عمل في 
حياتهم والترحي����ب بالعالم هذا 
الصي����ف، التوقع����ات عالية ولن 
نخيب االم����ال«. كما كش����ف كو 
خالل املراسم التي جرت في »كيو 
غاردنز بارك«، عن قطعة عمالقة 
من احللقات األوملبية تكونت من 
20 ألف وردة، ضمن سلسلة من 

االحتفاالت تعيشها لندن.
وع����د عم����دة لن����دن بوريس 
جونسون بأن يكون هو »العرض 
األكبر على وجه األرض. لكن من 
الذي س����يتمكن من متابعته على 
الهواء؟ ويتبقى 100 يوم بالتمام 
على انطالق دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية ويشعر آالف البريطانيني 
منذ اآلن بأنهم قد تعرضوا للخديعة 
ألنهم لم يتمكنوا من احلصول على 

أي تذكرة لهذا احلدث.

سفير بريطانيا في تايلند أصف أحمد حامال شعار األوملبياد

الرقم 100 العد التنازلي النطالق األوملبياد  )أ.پ(

 األوملبي العماني يخسر  أمام رديف أرسنال

زكي وعالء وجعفر بدالء لـ »جنش« 

خسر املنتخب االوملبي العماني 
لكرة القدم امام رديف نادي ارسنال 
االجنليزي 0-1 على مركز التدريب 
التابع الرسنال في كولني، وسجل 
غافني هوييت بعد خطأ من حارس 
املرمى )73( هدف املباراة التي اقيمت 
حتت االمطار وفي ظل رياح شديدة. 

وهذه املباراة الوحيدة التي يخوضها 
املنتخب العماني قبل لقاء السنغال 
االثن���ني املقبل على ملعب »ريكوه 
ارينا« في كوفنتري ضمن امللحق 

العاملي املؤهل الوملبياد لندن.
وخ���اض منتخب عمان املباراة 
بتش���كيلة مكونة من عمر العبري 

ومحمد الشيبة ومحمد املسلمي وعلي 
النحار وعزان عباس ومحمد املعشري 
وعلي هالل وحسني احلضري ورائد 
الس���عدي وقاسم  براهيم وحمود 
سعيد، بينما زج ارسنال بعدد من 
احملترفني من احتياط الفريق االول 
الشماخ  على غرار املغربي مروان 

والفرنس���ي ابو دياب���ي والكوري 
بارك تشو يونغ وكارل جنكينسون 
والفرنسي سيباستيان سكيالتشي. 
واهدر ارسنال ركلة جزاء تسبب فيها 
الشيبة الذي خرج مصابا، سددها 
كونور هندرس���ون لك���ن العبري 

تصدى لها ببراعة )45(.

أعلن نائب رئيس نادي الزمالك 
رؤوف جاسر عن تأجيل اجتماع 
املكت����ب التنفيذي بالن����ادي الذي 
كان مقررا له مس����اء اليوم االول 
من امس بسبب سفر رئيس النادي 
ممدوح عباس الى اسبانيا، وكذلك 
لس����فرعضو املجلس احمد جالل 
ابراهيم لرئاسته لبعثة فريق كرة 
اليد بالزمالك في تونس، باالضافة 
الى اعتذار عضو املجلس صبري 
سراج. في شأن آخر، تعرض الظهير 
االيس����ر للفريق االول لكرة القدم 

بالزمالك صب����ري رحيل الصابة 
في ركبته ويجري الالعب اش����عة 
ثانية على الركبة عقب مران اليوم 
التي  للوقوف على حجم االصابة 
تعرض لها وحتدي����د الفترة التي 
يستلزمها برنامجه العالجي ومدى 
امكانية حلاقه مبباراة املغرب الفاسي 
في ذهاب دور ال� 16 لدوري ابطال 
افريقيا من عدم����ه واملقرر لها 28 
اجلاري.  يأتي هذا في الوقت الذي 
باتت فيه فرص مش����اركة الظهير 
االمين للزمالك احمد سمير قوية بعد 

ان شارك في تدريبات االمس لتماثله 
للش����فاء. وفي سياق متصل تألق 
مهاجم الفريق االبيض احمد جعفر 
بش����كل الفت للنظر في تدريبات 
حراسة املرمى حتت اشراف مدرب 
احلراس امين طاهر لتزداد فرص 
مشاركته كبديل للحارس محمود عبد 
الرحيم »جنش« في مباراة املغرب 
الفاسي لغياب عبد الواحد السيد 
لاليقاف.. ومن جهته حرص مدرب 
حراس مرمى الزمالك على تدريب 
الثالثي عمرو زكي وعالء علي وأحمد 

جعفر على مركز حراسة املرمى، من 
اجل جتهيز بديل ل�� »جنش« حارس 
املرمى الذي سيحرص عرين الفريق 
االبيض في لقاء املغرب الفاس����ي 
باملغرب. من جهة اخرى اكد عزمي 
مجاهد عضو اللجنة املكلفة بتسيير 
االعمال في االحتاد املصري ان وزارة 
الداخلية املصرية قررت حسم امر 
استئناف النشاط الرياضي املصري 
ومس����ابقة كأس مصر مجددا في 

غضون اسبوع.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭
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افتتح املعلق القدير خالد احلربان املركز 
اإلعالمي في استاد مبارك العيار بنادي اجلهراء 
والذي مت إطالق اس���مه عليه وذلك تقديرا 
من مجلس إدارة النادي للمخضرم احلربان 
وملس���يرته مع الرياضة الكويتية لسنوات 
طويلة، جاء ذلك قبل انطالق مباراة اجلهراء 
واحملرق البحريني أمس األول ضمن بطولة 
األندية اخلليجية، وليكون مركز خالد احلربان 
اإلعالم���ي رافدا من رواف���د النادي لتطوير 
الصحافة الرياضية ومس���اعدا للصحافيني 
ووس���ائل اإلعالم املرئي���ة واملقروءة خالل 
تغطيتهم األنش���طة واملباريات على ستاد 

مبارك العيار.
حضر احلفل رئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء 
خالد اجلاراهلل ونائب الرئيس خلف السهو وأعضاء 
مجلس اإلدارة، ووائل س����ليمان رئيس اللجنة 
االنتقالية الحتاد كرة القدم السابق ومدرب نادي 
القادس����ية السابق محمد إبراهيم، وسهو السهو 
س����كرتير احتاد كرة القدم وعبدالرحمن جمعة 
رئي����س وفد نادي احملرق البحريني وعدد كبير 

من اإلعالميني والرياضيني.
من جانبه تقدم احلربان بالشكر اجلزيل لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارة نادي اجلهراء على مبادرتهم 
اجلميلة بإطالق اس����مه على املركز اإلعالمي في 
إس����تاد مبارك العيار، وقال إن هذه املبادرة تنم 
على اإلحساس الوطني جتاه من خدم البالد في 
املجال الرياضي وانه لش����رف كبير لي أن يكون 
هناك مركز إعالمي في احد األندية باسمي، وأضاف: 
أنا س����عيد بهذا التكرمي من أبناء اجلهراء الكرام 
والذين عودونا دائما عل����ى كرمهم ومبادراتهم 

الوطنية.
وأش����اد احلربان بالتجهيزات التي متت في 

املركز اإلعالمي الذي يحمل اس����مه وقال: ان شاء 
اهلل يكون مركز احلربان اإلعالمي رسالة طيبة 
لإلع����الم الرياضي في الكويت وان يس����اهم في 
تط����ور هذا اإلعالم وتقدمه مم����ا يخدم الرياضة 

بشكل عام.
بدوره، أكد اجلاراهلل ان إطالق اس����م ش����يخ 
املعلقني على املركز اإلعالمي في ستاد مبارك العيار 
يأتي تقديرا من مجلس اإلدارة لدور احلربان في 

خدمة الرياضة الكويتية منذ سنوات طويلة.
وبني اجلاراهلل ان املركز اإلعالمي سيكون في 
خدمة الصحافيني واإلعالميني س����واء الصحف 
املقروءة أو القنوات ولتس����هيل مهمتهم في نقل 
األحداث واملباريات التي تقام على ستاد مبارك 

العيار.
من ناحيته أوضح السهو أن احلربان يستحق 
التكرمي من اجلميع مضيفا، ال يوجد من استمتع 
بتعليق احلربان طوال حياته فقد ش����هد العصر 
الذهبي للكرة الكويتية وأفرحنا كثيرا بتعليقه 
عل����ى مباريات املنتخب وكان إذا أطلق لقبا على 
احد الالعبني يبقى معه طوال حياته ونحن اآلن 
نطلق اسمه على مركزنا اإلعالمي الذي سيبقى 

لألبد.

جهاز تدريب الحراس

كما كشف نادي اجلهراء قبل مباراة اجلهراء 
واحمل����رق البحريني عن أول جهاز في الش����رق 
األوسط والوطن العربي لتدريب حراس املرمى 
والذي اش����تراه النادي مؤخرا لتطوير مستوى 
احلراس وهو اجلهاز الذي يستخدم في األندية 

األوروبية.
وقام اجلاراهلل ونائب����ه بتجربة اجلهاز أمام 

اجلمهور الذي أبدى إعجابه بهذا اجلهاز.

احلربان واجلاراهلل والسهو يجربان ماكينة رمي الكرات للحراس

اجلهراء ميتلك أول جهاز لتدريب حراس املرمى

احلربان: مركز إعالمي باسمي تكرمي لي

اجلزاف يجتمع بوزير الشباب األذربيجاني

رحب فيصل اجلزاف رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
بوزير الشباب والرياضة جلمهورية اذربيجان 
آزاد رايحيموف، والوفد املرافق، متمنيا للجميع 

طيب االقامة في بلدهم الثاني الكويت.
جاء ذلك خالل اجتماع وفد الهيئة برئاسة 
اجلزاف مع الوفد االذري والذي عقد مبقر الهيئة 
ضمن برنامج الزيارة الرسمي للوفد. وقد تناول 
االجتماع عددا من احملاور والقضايا الشبابية 
والرياضية اخلاصة بتفعيل اتفاقية التعاون 

املبرمة بني الدولتني.
وأشاد اجلزاف بالعالقات الرياضية والشبابية 
التي جتمع بني البلدي����ن والتي تطورت مؤخرا 
بشكل ملموس، السيما في تبادل الزيارات وتنسيق 
املواقف في احملافل الرياضية والشبابية الدولية، 
مشيرا الى ان الكويت متتلك العديد من املنشآت 
الشبابية والرياضية القادرة على استقبال الوفود 
الرياضية من جمهورية اذربيجان، وأكد ان لدى 
الهيئة خطة متكاملة يتم تنفيذها ضمن اخلطة 
التنموية للدولة الهادفة لتطوير البنية االساسية 

للرياضة الكويتية.

وأضاف اجلزاف ال���ى اهمية ترجمة بنود 
اتفاقية التعاون بني البلدين الى برنامج عمل 
يتضمن تبادل الوفود الشبابية واقامة اسبوع 
صداقة ش���بابي كويتي � اذربيجاني س���نويا 
بالتناوب بني البلدي���ن لتعميق العالقات بني 
شباب الدولتني الصديقتني وتبادل اخلبرات، 
موضحا ان شباب الكويت ميلك من املقومات 
واخلبرات م���ا يؤهله لالنفت���اح على جميع 
الثقافات واحلضارات وترس���يخ العالقات مع 
جميع دول العالم، الس���يما وان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تسعى ملد جسور التعاون 
والتواصل ودعم الشباب الكويتي لالطالع على 

جميع التجارب.
هذا ويشمل برنامج الزيارة عددا من اللقاءات 
حيث يقوم بزيارة املركز العلمي، ومركز الطب 
الرياضي، واحتاد االسكواش، الى جانب االطالع 
على مجمع ميادين الرماية، ومجمع احواض 
الس���باحة بالن���ادي العربي، وس���احة بيان 
النموذجية وبيت الكوي���ت لالعمال الوطنية 
الى جانب زيارة عدد م���ن املعالم احلضارية 

والسياحية بالكويت.

رئيس »الهيئة« فيصل اجلزاف مع الوفد األذري

سمير… »آخر« األحزان

إجناز كويتي باسم العداء املطر

نهائي »ريد بُل ستريت ستايل« ينطلق اليوم في املارينا كريسنت
تنطلق اليوم املسابقة العاملية 
لك���رة القدم احل���رة »ريد ُبل 
ستريت ستايل« حيث سيتنافس 
أفضل 16 العب كرة مهارات في 
التأهل  الكويت للفوز ببطاقة 
للنهائي العاملي الذي س���يقام 
في ايطاليا في سبتمبر املقبل 
وس���تقام اجلولة النهائية في 
املارينا كريسنت اليوم اجلمعة 
20 اجلاري في الساعة السادسة 

والنصف مساء. 
وسيتم اختيار الفائز نسبة 
ل� 3 معايير هي التحكم بالكرة، 
التميز في األس���لوب واإلبداع 
)ابتكار حركات جديدة ومميزة(. 
وس���يتولى جنم نادي كاظمة 
الالعب أحمد املطيري تقييم فئة 
»التحكم بالكرة« فيما سيقوم 
مرزوق العجمي، سكرتير حترير 
قسم الرياضة في جريدة النهار 
واملنسق اإلعالمي لكأس العالم 
2006 بتقيي���م فئة االس���لوب 
الثال���ث فهو العب  أما احلكم 
أفريقي  املهارات اجلنوب  كرة 

اخيرا.. وجد العرباوية شيئا 
يجمعهم وهو حب الراحل سمير 
س���عيد، فما عجز عنه الفقيد 
بحيات���ه حتقق عن���د مماته، 
واحتضن خصوم االمس بعضهم 
البعض في مشهد مؤثر، وقدم 
ياسر ابل وعبدالرحمن الدولة 
وابراهيم الشهاب العزاء بالفقيد 
لرئيس النادي جلمال الكاظمي 
وهم يعلمون جميعا ان من حاول 
جمعهم مع بعض وهو حي جنح 

في محاولته وهو ميت.
الش���اعر االميركي  ويقول 
لو جفيل���و »ال حزن اعمق من 
حزن يتكلم«، لذا فالفرصة االن 
مواتية لك���ي نعبر عن حزننا 
العميق برحيل س���مير سعيد 
الش���خص الوحي���د الذي كان 
قادرا على جمع كل العرباوية 
مع بعضه���م البعض، فحزننا 
الصادق على س���مير يعطينا 
دافعا لكي ندعو كل العرباوية 
واكراما لروح فقيدهم الغالي ان 
يتساموا على جراح املاضي وان 

وحنكته ورجاحة عقله وسعيه 
الش���مل، واظهار  لل���م  الدائم 
الش���جاعة في حتمل الفش���ل 
والتواري ع���ن االنظار حلظة 

االنتصار.
ابع���اد جس���دية  للح���زن 
وسلوكية واجتماعية ومعرفية 
وفلس���فية، اما اجلسدية فهي 
الفراق، والسلوكية هي التهذيب 
في االخالق، واالجتماعية في 
التواصل، ومعرفية في حجم 
التي يخلفها احلزن،  اخلسائر 
الفلس���فية فه���ي كيفيه  واما 
اس���تثمار هذا احل���زن كنقطة 
ارتكاز ينطلق منها االنس���ان 
الى االنتصار، وكلنا يعلم حجم 
احلزن الذي خلفه رحيل سعيد، 
وكلنا يعقد االمل في ان يتحول 
هذا احلزن كجامع للعرباوية في 
التسامي على اجلراح وتوحيد 
الصفوف للعمل املشترك مرة 
اخرى مثلما كان يسعى سمير 

سعيد الى ذلك.
 ٭عبداهلل العنزي 

املنظر املهيب في تش���ييع 
الراحل او من خالل توافد اآلالف 
لتقدمي واجب العزاء به، جتعل 
كل خالفات العرباوية فيما بينهم 
)تافها(، فإما ان يعيش االنسان 
ليمأل الفراغ من حوله كسمير 
سعيد او ان ميوت ليترك الفراغ 
الكبير في قلوب الناس جميعا 

كسمير سعيد ايضا.
وما احزن اجلماهير العرباوية 
وهي جتد فارسها سمير سعيد 
ق���د ترجل عن هذه الدنيا، بعد 
ان جلست طويال تنتظره يعود 
ليقود املشهد في النادي وهي 
الهزائم  جتلس على كومة من 
والفشل، الذي يرميه كل طرف 
االخر، وما احزنها وهي تعلم انه 
كان قاب قوسني او ادنى على 
اعالن عزمه خوض االنتخابات 
املقبلة بعد اقل من ٥ اشهر من 
اآلن اال ان الق���در س���بقه على 
تنفي���ذ قراره هذا، فياليت انها 
جتد ف���ي كل رجل من رجاالت 
العربي سميرا بداخله، بتسامحه 

يجلسوا مع بعضهم ليفتحوا 
صحفة جديدة للعمل املشترك، 
صفحة عنوانها سمير سعيد، 
تكون كل االجنازات بها مهداة 
الى روحه احملب���ة لالنتصار، 
صفحة كقلب سمير سعيد تتسع 
للجميع وتقب���ل الرأي والرأي 

اآلخر.

)سعود سالم( مأمت الراحل سمير سعيد سبب لتوحيد العرباوية  

عاد إلى الب����الد العداء محمد 
املطر بعد أن أنهى مش����اركته في 
مسابقة ماراثون الرمال في نسختها 
السابعة والعشرين وهي بطولة 
دولي����ة تقام بصفة س����نوية في 
الصحراء الكبرى باملغرب تستقطب 
أنحاء  مئات املشتركني من شتى 
العالم للتنافس فيما بينهم على 

املراكز األولى.
 وكان املطر قد حصد فيها 
املرك���ز 46 وه���و م���ن ضمن 
املراكز اخلمسني األوائل الذين 
يحظون برعاية واهتمام خاص 
من قب���ل اللجنة املنظمة التي 
الس���باق على  أبطال  تصنف 
حس���ب مراكزهم. وشارك في 
ه���ذه البطول���ة 8٥4 عداء من 
الذكور واإلناث تنافسوا على 
قطع مس���افة 246 كم مقسمة 
على 6 مراحل مبسافات مختلفة 
يقطعونها خالل أسبوع واحد 
يتم احتسابها بعدد الساعات.

محمد املطر الع����داء الكويتي 
املشارك في هذا السباق حظي بدعم 
ورعاية م����ن القائمني على وزارة 
الدفاع وفي مقدمتهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

في أول مش����اركة لي من حتقيق 
املرك����ز 46 وهو من ضمن املراكز 
اخلمسني األولى وكنت فيها أنافس 
8٥4 مشاركا الكثير منهم ميتلكون 
اخلبرة واالجنازات الدولية، وانتهت 
البطولة بوصول 79٥ مشاركا هم 
فقط من متكن����وا اجتياز املراحل 
الس����تة املتتالية، فيما لم يتمكن 
البقية من املواصلة بسبب اإلصابات 
املتفرقة التي وصلة درجة خطورة 

بعضها إلى حد الكسر.
وأضاف: هذه هي املش����اركة 
األولى لي في البطولة التي تنظمها 
إحدى الش����ركات العاملية بصفة 
س����نوية مقابل دفع مبلغ يقارب 
1٥00 دينار يشمل رسوم اشتراك 
وتأمني، وقد وجدت نفسي في مكان 
لم أعهده من قبل وحياة لم يسبق 
لي أن عاصرتها، إذ كنا نخيم في 
الصحراء وندخل السباق في وضع 
صعب جدا حيث أن كل متسابق 
يحمل أمتعته كاملة ويخوض غمار 
املنافس����ة حتى بلوغه إلى هدفه، 
ومتكنت من مواصلة مشواري حتى 
النهاية بعزمية وإصرار، وجنحت 
في بلوغ الهدف املنشود بعد بذل 

مجهود كبير.

وقال املطر: تشرفت في متثيل 
البالد في ه����ذه البطولة الدولية 
والتي حتظى باهتمام ورعاية من 
وس����ائل اإلعالم الدولية والعديد 
من اجلهات الرسمية والرياضية 
في مختلف دول العالم، ومتكنت 

أحم����د اخلالد وعدد م����ن قيادات 
الذين ساهموا في دعمه  الوزارة 
وتسهيل كافة األمور له ليتمكن 
من متثيل البالد في البطولة التي 
تعتبر من ضمن البطوالت العاملية 

التي تستقطب أبطاال عامليني.

العداء محمد املطر حامال علم الكويت قبل بدء السباق

مهارة كروية ال تضاهى في مالعب الكرة

الذي سيقيم  كريس دجوكانا 
فئة اإلبداع.

مت اختيار الالعبني ال� 16 من 

خالل ٥ تصفي���ات أقيمت في 
الكوت يوم 6 أبريل وفي مالعب 
غ���ول ب���ني 1٥ و18 أبريل وهم 

سيتنافسون في النهائي على 
طريقة الغالب يخرج اخلاسر. 
على كل مشارك أن يقدم أفضل ما 
لديه من مهارات في »ترقيص« 
الكرة، وذلك ملدة 3 دقائق على 
مسرح مستدير بقطر 7 أمتار. 
سيحصل كل مشارك على 30 
ثانية إلظهار مهاراته بالكرة قبل 
أن ميررها إلى منافس���ه الذي 
يبدأ باس���تعراض ما لديه من 
فنون ملدة 30 ثانية أخرى ثم 
يعيد الكرة الى املشارك األول، 
وهك���ذا دواليك حت���ى انتهاء 
الدقائق الثالث، في ظل أجواء 

موسيقية حماسية. 
أما املتأهل���ون إلى النهائي 
فهم: قيس حاطوم، عبدالوهاب 
العتيبي، ك���رم حميداني، فهد 
شاهد، عسكر الشمري، محمد 
أشرف، دانيال عطية، علي خان، 
محمد القصار، سعود الفيلكاوي، 
أرم���ن كورجي، جوناثان فني، 
صالح الشمري، محمد قنصور، 

باسل محمد وتاال وائل.

»الثقافة االجتماعية« تؤبّن الراحل االثنني
عبر رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة االجتماعية هاني شمس عن 

خالص اسفه لوفاة احلارس الدولي املرحوم سمير سعيد، واكد ان 
اجلمعية اخذت على عاتقها تكرمي الشخصيات الوطنية التي قدمت الكثير 
لهذا البلد في شتى املجاالت مثلما كرمت من قبل املرحوم ناصر اخلرافي 
الذي نعيش هذه االيام الذكرى األولى لرحيله، بحفل تأبيني غير مسبوق، 
فانه وبعد وفاة فقيدنا الغالي املرحوم سمير سعيد جند لزاما علينا تكرمي 
هذه الشخصية الوطنية الكبيرة والتي كانت تعمل بصمت من اجل الوطن 

وذلك باقامة مهرجان تأبيني حتت عنوان »حارس.. وطني مساء االثنني 
املقبل في الثامنة مساء في مقر اجلمعية الكائن في ميدان حولي.

»شيخ املعلقني« خالد احلربان يفتتح مركزه االعالمي بنادي اجلهراء
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في انطالق القسم الثالث من الدوري املمتاز

الكويت يخشى انتفاضة العربي.. والقادسية لالقتراب من اللقب أمام كاظمة

من الناحيتني البدنية والفنية 
خصوصا خط الدفاع الذي عاد 
اليه االستقرار بعودة حسني 

فاضل ومساعد ندا.
ويعتمد رادان على األسلوب 
الهجومي الضاغط على خصومه 
منذ انط���اق املباراة لفاعلية 
القحطاني  الظهيرين خال���د 
وعامر املعتوق ومهارة العبي 
الوسط العاجي ابراهيما كيتا 
وطال العامر وفهد األنصاري 
ونواف املطيري وبدر املطوع، 
وفي املقدمة هن���اك اكثر من 
ورق���ة رابح���ة بتواجد احمد 
عجب واجلزائري لزهر عيسى 
والس���وريني فراس اخلطيب 

وعمر السومة.
وفي املقابل يدخل البرتقالي 

املباراة دون ضغوط البتعاده 
عن املنافسة على اللقب لكن 
املواجهة ثأرية ملدرب الفريق 
التشيكي ميان ماتشاال والعبيه 
الذين فقدوا لقب كأس األمير 
من األصفر بهدف دون رد قبل 
نحو شهر لكن األفضلية الفنية 
كانت لكاظمة الذي يعتمد على 
احلركة الامركزية لاعبي خط 
الوسط مشاري العازمي وحمد 
العامر وناصر  حربي وطال 
فرج وفاعلية مهاجميه يوسف 
ناصر وعبداهلل الظفيري وفهد 
الفه���د واملس���اندة االيجابية 
للظهيرين س���لطان صلبوخ 
ومحم���د الهده���ود او ناصر 
الوهيب، ويبقى عامل استثمار 
الفرص مهما بالنسبة لتحديد 

هوي���ة الفائز نظ���را للتكافؤ 
النسبي بني العبيهما.

الكويت يخشى العربي

وفي املواجهة الثانية يخشى 
العربي في  انتفاضة  الكويت 
القسم الثاني والتي قفزت به 
الى املركز الثالث بأريحية تامة، 
ويدرك اجلهاز الفني لألبيض 
بقيادة الوطني محمد عبداهلل 
ومس���اعده األردني عبداهلل 
بوزم���ع ان اي تعثر للفريق 
يعن���ي ابتعاده ع���ن مطارده 
القادسية لذا فالفوز مهم لإلبقاء 

على احلظوظ.
ويعتمد عبداهلل على العبيه 
املميزين وليد علي وفهد العنزي 
وعبداهلل البريكي والبرازيلي 

روجيري���و لكنه يفتقد اليوم 
جهود فهد عوض واملالي السانا 
فاني لإليقاف اللذين س���يتم 
تعويض غيابهم���ا من خال 
حسني حاكم وجراح العتيقي 
وهما اصحاب اخلبرة في مثل 
هذه املواجهات ويتواجد في 
املقدمة عبداله���ادي خميس 
الكن������دري او خال��د  وعلي 

عج�ب.
وعلى اجلهة األخرى يسعى 
القادم من خس���ارة  األخضر 
القطري  ام���ام اخلريطي���ات 
الثاثاء املاضي ضمن البطولة 
اخلليجية الى استعادة نغمة 
الفوز ومواصلة الضغط على 
األبيض للمنافسة على املركز 
الثاني الذي يتيح له املشاركة 

في البطولة اآلسيوية النسخة 
املقبلة.

البرتغالي  املدرب  ويعتمد 
جوزيه روماو على األداء الفني 
للفري���ق بص���رف النظر عن 
األسماء احلاضرة فالظهيران 
علي مقصي���د ومحمد فريح 
هما محور انطاقات األخضر 
اضاف���ة الى الس���نغالي قادر 
ف���ال وعبدالعزيز الس���ليمي 
الرش���يدي  واملهاجم���ني فهد 
وحسني املوسوي، ويضيف 
عبداهلل الشمالي وطال نايف 
قوة دفاعية من منتصف امللعب 
ما يخفف الع���بء على قلبي 
الدفاع احمد الرشيدي ومحمد 

النجمي.
مبارك الخالدي  ٭

الثاني.
ويسعى القادسية إلضافة 
ثاث نقاط مهمة الى رصيده 
لاقتراب من لقبه الرابع على 
التوال���ي وال� 15 له في تاريخ 

املسابقة.
املب���اراة  كم���ا يخ���وض 
مبعنويات عالية بعد فوزه في 
اجلولة املاضية على مطارده 
الكويت 1-0 في مباراة استعاد 
خالها مدرب الفريق روديون 
غاس���انني »رادان« كتيبت���ه 
بالكامل بع���ودة مصابيه ما 
الفريق  الى جاهزية  يش���ير 

مباراتا اليوم
الثالثة الرياضية5:25صباح السالمالقادسية � كاظمة
الثالثة الرياضية8الصداقة والسامالكويت � العربي

تدخل بطولة الدوري املمتاز 
مرحلة احلسم مساء اليوم في 
انطاق منافسات القسم الثالث 
واألخي���ر منه مبواجهتني من 
العي���ار الثقيل ضمن اجلولة 
ال� 15 حي���ث يواجه املتصدر 
القادسية الذي ميتلك 35 نقطة 
كاظمة الرابع ب� 17 نقطة، في 
حني يصطدم الوصيف الكويت 
ب� 26 نقطة مع العربي الثالث 
ب� 22 نقطة، وتقام املواجهتان 

في توقيتني مختلفني.
وكان القادس���ية ق���د فاز 
عل���ى كاظم���ة في القس���مني 
األول والثان���ي 1-0 و0-3، 
بينما انتهت مواجهتا العربي 
والكويت بالتعادل السلبي في 
القسم  القسم األول و1-1 في 

)عادل يعقوب( )هاني الشمري(خالد القحطاني وناصر فرج من أهم مفاتيح اللعب اليوم  عبداهلل الشمالي يقطع الكرة أمام يعقوب الطاهر في لقاء سابق  

حطم كاظمة آمال الكويت مؤقتا في التأهل الى 
الدور نصف النهائي لكأس احتاد كرة السلة بعدما 
تغلب عليه 85-83 باملواجهة التي أقيمت بينهما 
في صالة فجحان هال املطيري بنادي القادس���ية 
ضمن اجلولة اخلامسة واخلتامية للدور التمهيدي 
للمجموعة األولى، والتي ش���هدت أيضا مواصلة 
الساحل لعروضه االيجابية بفوزه على اليرموك 
75-49، فيما تغلب النصر على التضامن 83-90 

في مواجهة غير مؤثرة.
ويتصدر الساحل صدارة املجموعة برصيد 8 
نقاط من أربعة انتصارات، فيما يأتي الكويت ثانيا 
برصيد 8 نقاط من 3 انتصارات وهزميتني بعد أن 
انهى مبارياته، ويحل كاظمة ثالثا برصيد 7 نقاط 
من 3 انتصارات وهزمية ويتس���اوى معه النصر 
الذي اختتم مبارياته بذات الرصيد من النقاط من 
فوزين و3 هزائم، وف���ي املركز اخلامس اليرموك 
برصيد 5 نقاط من فوز و3 هزائم، وأخيرا التضامن 
برصيد 4 نقاط م���ن هزميته في جميع مبارياته. 
ويتبقى لكاظمة أن يؤكد تأهله بالفوز على خصمه 
املتواضع اليرموك ف���ي املواجهة املؤجلة املقررة 
في ال�7 مس���اء اليوم بصالة نادي القادسية، فيما 
يلعب الساحل الساعي لضمان صدارة املجموعة 
م���ع التضامن في ال�5 بنفس الصالة. وكانت كلتا 
املباراتني قد مت تأجيلهما بس���بب غياب األمن في 

اجلولة الثانية.
وفي حال فوز البرتقالي اليوم فانه سيخطف 
املرك���ز الثاني م���ن األبيض ويقصي���ه مبكرا من 

تتواصل منافسات األسبوع العاشر من دوري 
الدمج لكرة اليد مس���اء اليوم على صالة الشهيد 
بالدعية بإقامة مباراتني حتمان الكثير من األهمية 
للفرق املتنافسة حيث يتقابل أوال القرين )11 نقطة( 
مع الصليبخات )8 نقاط( وتنطلق املباراة في ال� 
4.30 مس���اء، تليها املواجهة املرتقبة التي جتمع 
الكويت )17 نقطة( مع العرب���ي )14 نقطة( علما 
بأن لألخضر مواجهتني مؤجلتني، ويسعى القرين 
والصليبخات الى مواصلة عروضهما اجليدة مؤخرا 
والتقدم خطوة نحو املراكز األولى، ومن املتوقع ان 
تشهد املباراة االثارة والندية نظرا للتكافؤ الفني 

واملهاري بني الفريقني.
وفي املواجهة الثانية يسعى الكويت لإلطاحة 
بأقوى منافسيه العربي الذي لم يتعثر منذ انطاق 

البطولة وهو ما سيشكل صدمة كبيرة للجمهور 
الكويتاوي الذي كان ميني النفس باحلصول على 
الكأس بعد ضياع لقب بطولة الدوري املمتاز أمام 

كاظمة أيضا.
وبالع���ودة الى مواجهة كاظم���ة والكويت، بدأ 
الكويت املباراة بقوة عبر تألق الصربي فادساف 
دراغوفيتش حتت الس���لة ون���واف الظفيري في 

الرميات الثاثية لينتهي الربع األول 22-26.
وتبادل الفريقان التقدم طوال الربع الثاني ومتيز 
العبا كاظمة محمد اشكناني واألميركي ديريك ترافر 
ليهديا فريقهما التقدم بفارق نقطة عند نهاية الربع 
46-45. واستعاد الكويت األفضلية في الربع الثالث 
بفضل التألق الافت حلسني عبدالرحمن وفادساف 

وأنهوا الربع بفارق كبير ب� 57-66.
وش���هدت املباراة فواصل من االثارة في الربع 
الرابع واألخير ومتكن فهد الظفيري من اعادة كاظمة 
للتقدم بعد 3 رميات ثاثية ناجحة متتالية وحافظ 
الفريق على أفضليته حتى النهاية وكان الكويت 
قريبا من قلب الطاولة بعد استعجال الظفيري في 
انهاء الهجمة رغم تبقي 12 ثانية على الوقت األصلي 
بيد أن العبي الكويت لم يتعاملوا مع الثواني املتبقية 
بجدية ليخرج كاظمة بانتصار ثمني وبنتيجة 85-
83. وفي املباراة األخرى، حقق الساحل فوزا سها 
على اليرموك 75-49 بعد تألق الثاثي األميركي 
انتوني غرين بإحرازه 27 نقطة وعبداهلل الشمري 

14 نقطة وشعان مهنا 13 نقطة.
يحيى حميدان  ٭

البطولة حيث يدرك اجلهاز الفني لألبيض بقيادة 
مصطفى املوسوي والعبوه ان جتاوز عثرة العربي 
تعد خطوة كبيرة نحو اللقب السيما بعد اإلطاحة 

بالقادسية اجلولة املاضية.
وفي املقابل، يأمل اجلهاز الفني لألخضر بقيادة 
الوطني خالد غلوم تخطي عقبة الكويت واحلفاظ 
على سجله خاليا من اخلسائر او التعادالت وزيادة 
غلته من النقاط في طريقه الستعادة اللقب الذي 
غاب عن خزائن النادي لسنوات، وميتلك الفريقان 
مجموعة مميزة من الاعبني املميزين في اخلطني 
اخللفيني واألجنحة إضافة الى اصحاب التسديدات 
الصاروخية من خارج منطقة ال� 9 أمتار وهم علي 

مراد والشقيقان محمد وعبداهلل الغربللي.
مبارك الخالدي  ٭

العب الكويت حسني عبدالرحمن يرتقي للتسجيل في سلة كاظمة   )عادل يعقوب(

)عادل يعقوب( محمد الغربللي من العناصر املؤثرة في صفوف الكويت 

القرين يلتقي الصليبخات ضمن األسبوع العاشر من دوري الدمج اليوميحتاج للفوز اليوم على اليرموك إلعالن تأهله إلى نصف النهائي

»يد« الكويت والعربي في صراع على القمةكاظمة يحطم آمال الكويت في »كأس السلة«

املزين يؤكد صعوبة املنافسة في »اآلسيوية«
اكد املصنف األول في املنتخب الوطني لاسكواش 
عبداهلل املزين صعوبة املنافسة في البطولة اآلسيوية 
التي تستضيفها الكويت خال الفترة من األول الى 

اخلامس من مايو املقبل.
وقال املزين ل� »كونا« ان االس���تعدادات بدأت 
قبل ثاثة اسابيع في معسكر داخلي في الكويت 
ثم معس���كر القاهرة حيث جترى التدريبات على 

فترتني صباحية ومسائية.
وبني ان الفترة الصباحية مخصصة للتركيز على 
رف���ع اللياقة البدنية واملهارية بينما يركز اجلهاز 
الفني بقيادة ناصر زهران في الفترة املسائية على 

اجراء املباريات التجريبية.
واكد اهمية املباريات التجريبية التي يجريها 
العبو الكويت مع ابطال العالم من العبي مصر امثال 
كرمي درويش املصنف األول عامليا، موضحا ان تلك 
املباريات تعود مبردود ايجابي على العبي الكويت 
في كس���ب اخلبرة واالحتكاك القوي واالستفادة 

الفنية العالية.
واكد »ان اقامة البطولة اآلس���يوية في الكويت 
وبني جماهيرها سيحملنا مسؤولية مضاعفة السيما 
ان البطولة ستقام برعاية من سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء«.

التضامن يواجه الفحيحيل
في »األولى« اليوم

»اآلسيوي« يكلف شعبان في فلسطني

»االنضباط« تؤكد عقوبة 
دشتي الساملية

تنطلق منافسات القسم الرابع من دوري الدرجة االولى 
مساء اليوم حيث يس���تضيف التضامن الفحيحيل في 
موقعة صعبة نظرا لتساوى الفريقني في عدد النقاط ب� 
19 نقطة، وتكتسب املباراة اهمية خاصة لرغبة الفريقني 
في االبقاء على حظوظهما في الصراع على البطاقة الثانية 
املؤهلة الى الدوري املمتاز بعد اقتراب الصليبخات بشكل 
كبير من حسم موقف البطاقة االولى نظرا المتاكه 30 
نقطة، كما يدخل اليرموك طرفا في املنافسة على احدى 
البطاقتني المتاكه 23 نقطة وتنتظره مباراة حاس���مة 
مساء غد أمام الصليبخات، وفي مباراة اخرى يستضيف 
الس���احل 11 نقطة خيطان15  في اطار س���عي الفريقني 

لتحسني مركزيهما ضمن ترتيب املسابقة.
مبارك الخالدي  ٭

غادر أمس احلكم الدولي السابق ُمقيم احلكام حسني 
شعبان لألراضي الفلس���طينية وذلك بتكيف من االحتاد 
اآلسيوي لتقييم حكمني واعدين، حيث سيشاهد شعبان اداء 
احلكمني خال إدارتهما للمباراتني املقررتني ضمن املنافسات 
الرس���مية للنشاط الكروي الفلس���طيني في يوم 20 و21 
احلالي. وجاء تكليف شعبان الختيار احلكمني الفلسطينيني 
ضمن حكام النخبة اآلسيويني نظرا ملا يتمتع به من خبرة 
واس���عة وكفاءة عالية من خال مسيرته الرياضية على 
املستوى اآلسيوي مما يجسد ما يتمتع به احلكم واملقيم 

الكويتي من مكانة مرموقة في احملافل الدولية.

عقدت جلنة االنضب���اط في احتاد الكرة اجتماعها 
الدوري برئاسة نائب رئيس اللجنة أسعد العبدالهادي 
وبحضور مقرر اللجنة يوسف البيدان وعضوي اللجنة 
عادل عباس ونواف جديد، حيث استعرضت املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال والتي اتخذ بشأنها القرارات 

الازمة.
وأكد البيدان أن اللجن���ة اطلعت على كتاب جلنة 
املسابقات في 15 أبريل اجلاري واملتضمن تقرير حكم 
املباراة التي جمعت كاظمة وخيطان ضمن مس���ابقة 
دوري الناشئني سن 18 في 4 أبريل اجلاري، وقد ذكر 
أن العب خيطان عبدالعزيز املطيري تلفظ بألفاظ غير 
الئقة على حكم املباراة بعد إشهار البطاقة احلمراء، وبعد 
املناقش���ة تقرر إيقاف الاعب مباراة واحدة باإلضافة 
إلى عقوبة الطرد. ومت االطاع على كتاب الساملية رقم 
5472 في 10 أبريل اجلاري حيث يطلب فيه رفع عقوبة 
الطرد بحق الاعب فيصل دشتي حلصوله على البطاقة 
احلمراء ألنه ال يستحق الطرد، وبعد مشاهدة الشريط 
املمغنط للمباراة واملناقشة، قررت اللجنة صحة قرار 

احلكم وأبقت على العقوبة.
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جوليا روبرتس

كيف خسرت ماريا كاري
15 كلغ في 6 أشهر؟

املدخن اإلندونيسي ابن الثمانية 
أعوام أقلع عن التدخني

بريطانيان يزعمان أنهما 
األبوان احلقيقيان الثنني 
من أبناء مايكل جاكسون

جوليا روبرتس تبحث 
عن منزل في.. الهند

نيودلهي ـ يو.بي.آي: يبدو ان تعلق النجمة األميركية جوليا 
روبرتس بالهند يفوق حدود التصور فلم تعد تكتف بالقيام 

بزيارة وإمنا تسعى لشراء منزل هناك. وأفادت صحيفة 
»هندستان تاميز« األميركية بان روبرتس التي دهشت بالهند التي 

زارتها قبل عدة سنوات في إطار تصوير أحد أفالمها مصممة 
على شراء منزل هناك لتصبح على األرجح أول جنمة هوليوودية 
تقدم على هذه اخلطوة. وقالت روبرتس التي اعتنقت الهندوسية 

في العام 2009 »سأشتري منزال هنا في املستقبل فأنا أود ان 
أعيش قرب هاريدوار أو فاراناسي ألنهما مكانان مقدسان في 
الهندوسية بالرغم من أنني سمعت ان أسعار األراضي خيالية 

هناك«. وكانت روبرتس قالت العام املاضي انها تستمتع بزيارة 
الهند مؤكدة انها ستحضر أوالدها معها من اآلن فصاعدا ألنها 

تود أن يكبروا وهم يعترفون ويحترمون كل الثقافات »وسأتأكد 
من انهم يعرفون الهند«.

اعتقال شرطي ياباني بعد لعقه 
شعر امرأة في مطعم

ممرضة تقتل امرأة وتختطف 
مولودها في تكساس

حتقيق جديد مع برلسكوني 
بتهمة رشوة شاهد

طرد 3 من عمالء اجلهاز السري األميركي 
املتورطني في فضيحة الدعارة بكولومبيا

وكاالت: قررت الفنانة ماريا كاري مشاركة معجبيها بجسمها 
اجلديد الذي عملت على احلصول عليه من بعد خس���ارة ما 
يقارب 15 كيلوغراما م���ن وزنها وذلك بعد ان انتهى حملها 
بطفل كان قد جعل جس���دها اكثر الى الشكل املدور »وكنت 
ابدو وكأنني اكتسبت 30 كلغ اثناء حملي واغلب هذا الوزن 
يأتي من احتباس املاء في جسمي«. وقالت كاري في حديث 
ج���رى معها بعد 6 اش���هر على حملها عل���ى انه: كما جرت 
العادة، كنت اس���تطيع ان اخفض من وزني واهتم بجسدي 
كامال مبجرد بعض التمارين الرياضية، لكن اليوم بعد والدة 
طفلي اكتشفت ان 90% من خسارة وزني تعود الى احلمية 

الغذائية التي يجب ان اتبعها الى جانب الرياضة.
واردفت بالقول انها تقوم اآلن برياضة املش���ي لساعات 
طويلة الكثر من مرة في االس���بوع، باالضافة الى ممارسة 
الس���باحة ثالث او اربع مرات في االسبوع وذلك ملدة زمنية 

تقارب ال� 45 دقيقة.

جاكرتا � أ.ف.پ: بعدما كان طفل اندونيسي يبلغ من العمر 
ثمانية أعوام يدخن 25 س���يجارة يوميا، أقلع عن التدخني 
بعد أسابيع قليلة من بدئه بالعالج، على ما أعلن اخلميس 

املاضي مسؤول في السلطات املعنية بحماية األطفال.
وكان الصبي املدعو إلهام ق���د غادر في منتصف مارس 
قريته س���وكابومي غرب جزيرة جاوا االندونيسية، متجها 

إلى العاصمة جاكرتا حيث خضع لعالج خاص.
واكتس���ب إلهام كيلوغرامني في ش���هر واحد، بحس���ب 
أريس���ت ميرديكا سيريت رئيس جلنة حماية األطفال الذي 
ق���ال للصحافيني »لقد أقلع عن التدخني لكن من احملتمل أن 

يعود إليه إذا لم يكن اجلو العائلي مالئما«.
وأقلع والده عن التدخني بدوره قبل ش���هر، علما أنه كان 
يدخن بكثرة. وكان والدا الصبي قد جلآ إلى اخلدمات االجتماعية 
بعدما خرج إلهام عن السيطرة وبدأ يحطم النوافذ واألشياء 

عندما تنقصه السجائر.
وقال سيريت »أصبح أكثر هدوءا اآلن. وبات بإمكان ذويه 

اصطحابه في نزهة أو قراءة كتاب له«.
وتعك���س حالة إلهام اإلدمان الكبي���ر على التدخني الذي 
يعاني منه البلد الرابع األكثر اكتظاظا في العالم، والس���يما 

في أوساط األطفال.

لندن � أ.ش.أ: طالب بريطانيان بإجراء اختبار حتليل احلامض 
النووي )دي.ان.إيه( على اثنني من أبناء مغني البوب األميركي 
الراحل مايكل جاكسون لكي يثبتا أنهما أبوا الطفلني احلقيقيني 
وليس مايكل جاكس����ون. وذكرت مجلة »كلوزير« في نسختها 
الفرنسية أن مات فيديس احلارس اخلاص السابق ملايكل جاكسون 
طالب بضرورة إخضاع االبن األصغر ملايكل جاكسون »بالنكت« 
البالغ من العمر 8 سنوات الختبار دي أن إيه لكي يثبت بالدليل 

العلمي أنه األب احلقيقي للطفل وليس مايكل جاكسون.
وزعم فيديس )31 عاما( أن مايكل جاكسون أخذ منه حيوانات 
منوية لكي يلقح بها زوجته حتى يرزق بابن يتمتع ببنية رياضية 

قوية ألنه لم يكن يريد أن يرزق بابن ضعيف البنيان مثله.
من جانبه، زعم بريطاني آخر، يدعى مارك ليستر أن جاكسون 
أستخدم حيواناته املنوية هو أيضا في عملية تلقيح صناعي 

مما أثمر عن ابنته الكبرى باريس البالغة من العمر 12 عاما.
وطالب ليستر مثل فيديس بإخضاع باريس الختبار دي أن 
إيه لكي يثبت أنه األب البيولوجي للفتاة املراهقة. وأكد الرجالن 
أنهما ظال يلتقيان بابنيهما حتى وفاة مايكل جاكس����ون واتهما 
والدة مايكل جاكس����ون، كاثرين جاكس����ون مبنعهما من رؤية 

أبنيهما بعد أن خضع بالنكيت وباريس لوصاية جدتهما.

طوكيو � يو.بي.آي: ذكرت الش���رطة اليابانية ان عنصرا 
في شرطة محافظة شيزواكا اعتقل بعد ان لعق شعر سيدة 

في مطعم. 
ونقلت وسائل اعالم يابانية عن الشرطة ان عنصرا من 
ش���رطة احملافظة يدعى تيتسويا ايتشيكاوا اعتقل من قبل 
الشرطة بعد ان اقترب من امرأة في ال� 25 من عمرها ولعق 
شعرها من اخللف في احد املطاعم ليل الثالثاء. وقال متحدث 
باس���م الشرطة ان ايتشيكاوا كان بإجازة مرضية ملرض لم 
يكشف عنه منذ يونيو العام املاضي وكان قد حضر الى مقر 
شرطة احملافظة ملناقشة العودة الى العمل. ولم تذكر التقرير 

ما عقوبة لعق الشعر، في القانون الياباني؟

ش����يكاغو � أ.ف.پ: وجه القضاء الى ممرضة من تكس����اس 
)جنوب الواليات املتحدة( تهمة قت����ل امرأة وخطف مولودها 
البال����غ من العمر ثالثة أيام بالقرب م����ن عيادة طبيب األطفال 

الذي تقصده الضحية، على ما أعلنت السلطات.
وكانت املمرضة فيرنا مكالين )30 عاما( قد أجهضت طفلها 
لكنها لم تخبر شريكها باألمر، فقامت بخطف طفل الضحية كي 
توه����م اآلخرين بأنه طفلها. وبعد ظهر الثالثاء املاضي، أقدمت 
على قتل كاال غولدن )28 عاما( بينما كانت هذه األخيرة خارجة 
من عيادة طبيبها مع طفلها في سبرينغ في تكساس، ثم أخذت 
طفله����ا من بني ذراعيها. وقاوم����ت األم على الرغم من جراحها 
وحاولت اس����تعادة طفلها الذي كانت املعتدية قد وضعته في 
سيارتها. وأفاد شهود عيان بأن كاال غولدن سقطت أرضا وهي 

تصرخ »طفلي«. وتوفيت األم في املستشفى.
وبعد ساعات من البحث املكثف، عثرت الشرطة أخيرا على 

الطفل بتعقب سيارة فيرنا مكالين التي هي أم لولدين.
وقال دان نوريس من مكتب ش����ريف مقاطعة مونتغومري 
»تشير التحقيقات احلالية إلى أن فيرنا مكالين اختارت ضحيتها 
عش����وائيا«. وأضاف »لكنني أعتقد أنها تعرف مكتب الطبيب 

جيدا ألنها اصطحبت ولديها إليه في املاضي«.
وقالت الشرطة ان املرأة تشعر »بندم كبير«. وقد مت توكيل 

أفراد من عائلتها لالعتناء بولديها. 

واشنطن � يو.بي.آي: أعلن اجلهاز السري املوكل بحماية 
الرؤساء في أميركا عن طرد 3 من عمالئه الرتباطهم بفضيحة 
دعارة خالل زيارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى كولومبيا 

للمشاركة في قمة األميركيتني بقرطاجنة.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية عن اجلهاز 
الس���ري قوله في بيان ان أحد العمالء سيس���تقيل والثاني 
س���يتقاعد فيما يحظ���ى الثالث بفرصة الس���تئناف عملية 

طرده.
يش���ار إلى انه يشتبه بتورط 11 عميال و10 عسكريني في 
الفضيحة التي وقعت في 11 أبريل أي قبل ليلتني من وصول 

أوباما إلى قرطاجنة للمشاركة في القمة الدولية.
ويحقق اجلهاز السري ووزارة الدفاع في سوء التصرف 
وأعطي العمالء ال�8 الباقون إجازة إدارية فيما عاد العسكريون 

إلى قواعدهم.
وقال اجلهاز في بيان���ه »نطالب بأن يلتزم كل موظفينا 
بأعلى معايي���ر املهنية واألخالق ونح���ن ملتزمون بإجراء 

مراجعة كاملة للموضوع«.
وكان ما ال يقل عن 11 عميال في اجلهاز السري األميركي 
أعيدوا من كولومبيا إلى الواليات املتحدة في ظل مزاعم عن 
سوء سلوكهم وتورطهم في قضية دعارة وتشير االتهامات إلى 

تورط عميل واحد على األقل مع مومسات في قرطاجنة.

ماريا كاري

الطفل اإلندونيسي إلهام

عائلة مايكل جاكسون

روما � يو.بي.آي: كشفت وسائل إعالم إيطالية اخلميس أن 
رئيس الوزراء الس����ابق سيلفيو برلسكوني يخضع للتحقيق 
من قبل نيابة مدينة باري بتهمة رشوة رجل األعمال جانباولو 
تارانتيني ليشهد ملصلحته بقضية حفالت املجون في منزله.

وتتعلق التهمة بالقضية املعروفة إعالميا باسم »روبي غيت« 
واملتهم فيها برلس����كوني »بدعارة القصر« مع املغربية كرمية 
احملروقي املسماة فنيا »روبي« عندما كانت دون الثامنة عشرة 
من العمر و»اس����تغالل الس����لطة« لتدخله لإلفراج عنها عندما 
كانت موقوفة بتهمة السرقة. ويحقق املدعي العام املساعد في 
باري باس����كوالي دراغو في فرضية »دفع برلسكوني 850 ألف 
يورو لتارانتيني بغية تغيير شهادته ملصلحته في التحقيقات 
املتعلقة بروبي غيت وحلثه على القول إن رئيس الوزراء السابق 
لم يك����ن يعلم أن البنات اللواتي حضرن حفالت في منزله كن 

فتيات ليل« وفق أوراق اإلدعاء.
يذكر ان تارانتيني اش����تهر ع����ام 2008 بأنه كان من يجلب 
الفتيات من وكالة »اسكورت للخدمات« إلى احلفالت التي تقام 
في ڤيال برلسكوني وسبق أن اعتقلته الشرطة االيطالية وزوجته 

اجنيال فينفينوتو لالشتباه بقيامهما بابتزاز برلسكوني.
وفي إطار القضية نفسها تبدأ التحقيقات مع الصحافي فالتير 
الڤيتوال املدير الس����ابق لصحيفة »أفانتي« واملوجود بالسجن 
بع����د عودته االثنني املاضي للبالد إث����ر هربه العام املاضي إلى 
أميركا الالتينية والذي تتهمه النيابة ب� »تسهيل الدعارة وجلب 
الفتيات« لڤيال برلسكوني كما أن اسمه موجود بأوراق القضية 
اجلديدة حيث تشير نيابة باري إلى أن »برلسكوني دفع املبلغ« 
عن طريقه. يش����ار إلى أن املدعني يقولون إن روبي كانت تبلغ 
من العمر 16 سنة حني استغلها برلسكوني بني سبتمبر 2009 
ومايو 2010 ومارس معه����ا اجلنس 13 مرة. ومبوجب القانون 
اإليطالي يعتبر سن ال� 14 هو السن القانوني ملمارسة اجلنس 
طوعا ولكن القانون يحرم دفع املال ملومس دون ال� 18. ويقول 
احملققون إن برلسكوني اتصل مبركز الشرطة حيث كانت الفتاة 
موقوفة بقضية س����رقة من امرأة ليطلب من احملققني اإلفراج 
عنها وضمها لوالية شخص من حزبه وهو ما أدى إلى توجيه 
تهمة سوء استخدام السلطة له. وتشير تقارير صحافية إلى إن 
برلس����كوني طلب اإلفراج عن الفتاة زاعما أنها حفيدة الرئيس 

املصري السابق حسني مبارك.

كرمية احملروقي »روبي« برلسكوني

األمن واحلاوي يطاردان »الكوبرا«.. قاتلة البنات الـ 3 في مصر

وزيرة سويدية تثير الغضب بعد تقطيعها كعكة 
على هيئة امرأة أفريقية عارية

ثعبان وبعد تضييق اخلناق على 
الزوج اعترف األب بشرائه ثعبانني 
كوبرا من القاه���رة ووضعهما في 
فراش بناته الثالث أثناء نومهن حتى 
تأكد من موتهن لشكه في نسبهن له 
لتأكده من سوء سلوك زوجته التي 

طلقها منذ عام ونصف عام. 
وجاء في تقرير الطب الشرعي 
ان وفاة البنات الثالث جاء نتيجة 

جلطة دموية بعد تسممهن.

وأصدرت الوزيرة الس����ويدية 
� والتي التقطت له����ا صور وهي 
تقوم بتقطيع الكعكة وانتش����رت 
في وسائل اإلعالم السويدية � بيانا 
قالت فيه إنها تتفهم سبب غضب 
الكثيرين من هذه الكعكة. وقالت 
في بي����ان: »لقد دعيت إللقاء كلمة 
في اليوم العاملي للفنون عن حرية 
الفن، وطلبوا مني أن أقطع الكعكة. 
أنا لست ناقدة للفن حتى أرفض، 
لكن كل ما حدث أنه مت إساءة فهم 

ما حدث برمته«.

في بالغه مبحضر شرطة املركز أنه 
فوجئ بوفاة بناته دون حدوث أي 
آثار عنف على أجسادهن وأنه وجد 
جثثهن ملقاة واجتهت أنظار النيابة 
العامة نحو زوجته الثانية وتدعى 
كاملة شعبان عبد الفتاح 27 سنة 
ربة منزل لكنه���ا أقرت في أقوالها 
في حتقيقات الشرطة والنيابة أنها 
فوجئت عند دخولها غرفة نومهن 
بوفاتهن ورجحت أن يكون قد لدغهن 

تعرضوا للعنصري����ة واألوضاع 
املعيشية الس����يئة«. وكان ماكودا 
لينده صاحب فكرة الكعكة وصانعها 
أوضح أن فكرة االحتفال قد مت فهمها 
بشكل خاطئ، وأشار إلى أن فكرة 
الكعكة التي على شكل جسد امرأة 
افريقية من دون رأس ويقوم هو 
بوضع رأسه في مقدمتها، وعندما 
يقوم أي ش����خص بوضع السكني 
ليأخذ جزءا من الكعكة، يقوم هو 
بالصراخ وكأنها تدخل في جس����د 

امرأة افريقية تعرضت للختان.

القاهرة � وكاالت: أثارت اعترافات 
حمدي محم����د فؤاد قات����ل بناته 
الثالث في بني مزار بش����أن حرقه 
لكوبرا واحدة من االثنتني وهروب 
األخرى في الزراعات املجاورة لترعة 
اإلبراهيمية ببني مزار، رعب األهالي 
الذين أصابتهم حالة من الفزع خوفا 
من لدغ الكوبرا أحدا من املزارعني 

أو األطفال.
الوفد املصرية  وكتبت جريدة 
ان األهالي قد قدموا بالغات ملأمور 
شرطة بني مزار بضرورة العثور 
على الكوبرا الثانية الهاربة خشية 
قيامها بلدغ أشخاص آخرين وعلى 
الفور كلف العقيد عصام اخلضري 
مفتش مباحث املنطقة الش���مالية 
العقيد عصام أب���و الفضل رئيس 
مباحث املرك���ز واملقدم كامل فراج 
وباقي ضباط الصف واجلنود بسرعة 
ضبط الكوبرا الهاربة مس���تعينني 

بحاوي لسرعة العثور عليها. 
وال تزال أعم���ال البحث عن 
الكوبرا جارية على قدم وساق 
لطمأنة أهالي بني مزار. يش���ار 
الى ان قاتل بناته كان قد اعترف 
بأنه اشترى ثعبانني كوبرا من 
منطقة السيدة عائشة بالقاهرة 
لقتل بناته الثالث هند وفاطمة 
وصابرين بثعبانني كوبرا لشكه 

في سلوك زوجته األولى.
 وكان والد البنات الثالث قد ادعى 

دبي � إم.بي.سي: تواجه وزيرة 
الثقافة السويدية مأزقا كبيرا بعدما 
تعالت النداءات والدعوات الغاضبة 
التي تطالبها باالستقالة من منصبها، 
بعد قيامها بتقطيع كعكة على هيئة 
اتهمها  افريقية سمراء، وقد  امرأة 
الدعوات بالعنصرية  مطلقو هذه 
ضد الس����ود. وكانت لينا أدلسون 
ليجلروث وزيرة الثقافة السويدية 
قد ظهرت في متحف الفن احلديث 
بالعاصمة الس����ويدية ستوكهولم 
وهي تقطع الكعكة التي صممت مثل 
امرأة افريقية سمراء عارية. بحسب 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
وقطعت الوزيرة السويدية قطعة 
الكعكة السوداء، والتي كانت  من 
القطعة الداخلية منها حمراء اللون 
كلون الدم وهي مكونة من اإلسفنج، 
وتهدف باألساس إلى تسليط الضوء 
على قضية خت����ان اإلناث. وعلى 
الرغم من نوايا الكعكة الطيبة، إال 
أن املشهد كان غريبا، ودفع كثيرين 
إلى دعوة وزيرة الثقافة لالستقالة 
ملشاركتها في حدث »ال طعم له«. 
وقالت رابطة السويديني األفارقة: إن 
الكعكة هي املادة اخلام للعنصرية، 
والتي كانت مبثابة س����خرية من 
العنصرية. وقال متحدث باس����م 
الرابطة لوكالة األنباء السويدية: 
»ان يقولوا إن هذه الكعكة صنعت 
من أجل هدف نبيل، نقول لهم إن 
كل ما حدث أنكم سخرمت من أناس 

وزيرة الثقافة السويدية لينا أدلسون ليجلروث تقطع الكعكة التي صممت على شكل امرأة افريقية سمراء عارية

أميركي يتعرى باملطار لضيقه من املاسحات الضوئية
ورفض املس����افر مرارا طلبات 
املسؤولني في املطار ب«االحتشام« 
وارتداء مالبسه، في تصرف أدى 
إلغالق اثنني من املساحات الضوئية، 
وإحراج الكثير من املسافرين الذين 
قالوا إن تصرف برينان كان خادشا 
للحياء، وب����ادروا بإغالق أعينهم 
وأعني أطفالهم وسارعوا باالبتعاد 

عن املكان.
وعل����ى النقيض البعض تقدم 
لألمام إللقاء نظرة على املس����افر 
العاري والتقاط صور له، بحسب 

التقرير.
ويبدي كثير من املس����افرين 
باملطارات األميركية تذمرهم من 
نظام التفتيش باستخدام املاسحات 
الضوئي����ة املتطورة لكش����ف كل 
األجس����ام التي ميكن أن يحملها 
املسافر معه، بدعوى تعديه على 
خصوصياته����م وكش����فه ألماكن 

حساسة من أجسامهم.

األمني����ة: »عند االستفس����ار عن 
تصرفه، قال برينان إنه يس����افر 
كثي����را وأن جترده من مالبس����ه 
شكل من أش����كال االحتجاج على 
املساحات الضوئية التي زعم بأنه 

شعر بالضيق منها«.

لم يجد أحد األميركيني وسيلة 
لإلعراب عن احتجاجه من املاسحات 
ف����ي مط����ار »بورتالند«  األمنية 
الدولي، بالواليات املتحدة، سوى 
بالتجرد من مالبسه، نظرا لتضايقه 
من تلك األجه����زة الضوئية التي 
تكشف أجسام املسافرين، وأبدى 
كثيرون تذمرهم منها لتعديها على 

خصوصياتهم.
وقالت شرطة والية أوريغون، 
إن جون برينان، 50 عاما، ستوجه 
له تهم السلوك غير املنضبط وخرق 
قواعد االحتشام بعيد جترده من 
مالبس����ه أثناء مروره باملساحات 

الضوئية باملطار مساء الثالثاء.
وأكدت أن برينان، الذي كان في 
طريقه من »بورتالند« إلى مدينة 
»سان خوسيه، »كان بكامل وعيه 
ول����م يكن مخمورا أو حتت تأثير 

املخدرات ساعة احلادث.
وجاء ف����ي تقرير الس����لطات 
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اديل وجيرميي لني من بني أكثر الشخصيات تأثيراً

يهدف لرصد رمي النفايات من سائقي السيارات في شوارع مكة

أوباما يجلس في حافلة شهدت حادثًا
في احلركة من أجل احلقوق املدنية في أميركا

»ساهر« جديد بالسعودية يديره عمال النظافة

»كنوز ثقافات العالم« في أبوظبي

منال الشريف وسميرة إبراهيم في قائمة 
»تامي« للمائة األكثر تأثيراً في العالم مونغومري )االباما، جنوب(.

وتعرض احلافلة في مجمع 
متحف هن���ري فورد حيث كان 
اوباما يشارك في اجتماعات جلمع 
تبرعات للحملة االنتخابية. وفي 
ثاني ه���ذه االجتماعات وصف 
اوباما ملؤيديه ما ش���عر به في 

احلافلة.
وقال »جلست للحظة وتأملت 
اللذين  في الشجاعة والصمود 
يشكالن جزءا من تاريخنا احلديث 
لكنهما ممثالن بالئحة طويلة من 
االشخاص املجهولني في بعض 
االحيان الذين لم ترد اسماؤهم 
التاريخ لكنهم اصروا  في كتب 
انتزاع كرامتهم وحصتهم  على 

من احللم االميركي«.
وكان رفض روزا باركس اخالء 
املكان ألبيض اطلق حركة تاريخية 
ملقاطعة احلافالت في مونغومري 
من قبل الس���ود لوقف التمييز 
العنصري قبل عشر سنوات من 
اصدار الرئيس ليندون جونسون 

قانون احلقوق املدنية.

إال انه وباالرقام جنح في تقليص 
اعداد احلوادث بنس���بة تقارب 
ال���� 50% خصوصا في املناطق 
الرئيسية ومس���تمر العمل به 

وتطويره.

زايد لتوقيع الوثائق. وقالت سالمة 
القسم  الشامسي مديرة مشاريع 
الثقافي في هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة »معظم القطع املعروضة 
في املعرض تعطي فكرة عما ميكن 
أن يجده ال����زوار في متحف زايد 

الوطني«.

لرجل ابيض في 1955 في واحد 
من اه���م احلوادث ف���ي مرحلة 
النضال من اجل احلقوق املدنية 

في الواليات املتحدة.
اوبام���ا، اول رئيس  وانتهز 
اسود للواليات املتحدة، فرصة 
زيارة الى ديرب���ورن في والية 
ميش���يغن ليدخل احلافلة التي 
ش���هدت هذه احلادثة في مدينة 

الذي نشرته صحيفة »احلياة« 
البار  بطبعتها السعودية نفى 
ان يكون الغ���رض هو تطبيق 
املخالفات، »ونحن ال نريد تطبيق 
العقوب���ة، نحن نري���د تعاون 
التعليمات  املواطنني وتطبيق 
واالرشادات لبقاء مكة املكرمة 
نظيفة« يذكر ان نظام »ساهر« 
املروري برغم االنتقادات عليه من 
ناحية طريقة احتساب املخالفات 

كان يوليها الشيخ زايد لقيم االميان 
والتراث.

فحسب منظمي املعرض، كان 
الشيخ زايد دائما ما يحمل املسبحة 
في يده، وهي رمز ديني للتسبيح 
واالس����تغفار، أما العصا فتضفي 
املهابة والوقار على حاملها وكان 
الش����يخ زايد غالبا ما يحملها في 
أما قلم احلبر  اليومية.  متابعاته 
املعروض فهو ما كان يفضله الشيخ 

الواليات املتح���دة � أ.ف.پ: 
جل���س الرئيس االميركي باراك 
اوباما االربعاء في احلافلة التي 
ش���هدت رفض السيدة السوداء 
روزا باركس التخلي عن مكانها 

الري���اض � العربية: تدرس 
امانة مك���ة بجدية فكرة لرصد 
رم���ي املخلفات في الش���وارع، 
وخصوص���ا من قبل س���ائقي 
السيارات، من خالل نظام مشابه 
لنظام »ساهر« املروري املعروف، 
وذلك عبر كاميرات سيعتمد على 
عمال النظافة في التقاط الصور 
بها، ومن املتوقع ان تكون غرامة 
املخالفة في حدود 150 رياال. جاء 
العاصمة  ذلك في حديث المني 
املقدسة د.اسامة البار في مؤمتر 
مش���ترك جمعه مع مدير مرور 
العاصمة املقدسة العقيد مشعل 
املغربي امس. مبناسبة اختتام 
فعاليات حملة »كابنت نظيف« 
وقال ان���ه البد من تطبيق مثل 
هذا النظام ليك���ون رادعا لهذا 
العمل الس���لبي الذي من شأنه 
ان يش���وه املنظر العام القدس 
بقعة على وجه االرض، مضيفا، 
ونحن بصدد تطبيق تكليف عمال 
النظافة مبهمة مراقبة املركبات 
التي تلقي باملخلفات في الطرقات 
وامليادين العامة، ووفقا للتقرير 

أبوظبي � أ.ف.پ: عصا بسيطة، 
ومسبحة من الكهرمان، وقلم حبر 
من مقتنيات مؤسس دولة االمارات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
تستقبل زوار معرض »كنوز من 
ثقافات العال����م« الذي يضم 250 
قطعة اثرية تروي قصة حضارات 

العالم والترابط بينها.
ف����ي منارة  املقام  واملع����رض 
الس����عديات والذي تنظمه هيئة 
أبوظب����ي للس����ياحة والثقاف����ة 
بالتعاون مع املتحف البريطاني، 
افتتح مساء الثالثاء ويستمر حتى 

يوليو املقبل.
الثاني من  ويعد هذا املعرض 
نوعه ضمن سلسلة من املعارض 
التي يتم تنظيمها استعدادا الفتتاح 
»متحف زايد الوطني« العام 2016 
على جزي����رة الس����عديات قبالة 
شواطئ ابوظبي، وهي اجلزيرة التي 
ستحتضن ايضا فرعا ملتحف اللوفر 
الباريس����ي وآخر تابعا ملؤسسة 

غوغنهامي للفنون املعاصرة.
ومقتنيات الشيخ زايد املعروضة 
في املعرض ال����ى جانب اكثر من 
250 قطعة أثرية من ثقافات العالم 
املختلفة، قدمها عبدالرحيم السيد 
الذي عمل بشكل وثيق  الهاشمي 
مع الش����يخ زايد خصوصا خالل 
العقدي����ن األخيرين م����ن حياته. 
وتعك����س املتعلقات األهمية التي 

وكاالت: أعلنت مجلة »تامي« األميركية عن قائمة 
املائة شخصية األكثر تأثيرا في العالم، وعادة ما 
تضم تلك القائمة ش���خصيات بارزة في مجاالت 
متنوعة مثل السياس���ة والفن والرياضة والعمل 

العام واإلعالم وغيرها من املجاالت األخرى.
وق���د تضمن���ت قائمة هذا الع���ام كل من منال 
الشريف من السعودية الناشطة في قضايا حقوق 
املرأة والفتاة املصرية سميرة ابراهيم التي نالت 
بطلة كشف العذرية. كما وردت أسماء العب كرة 
السلة جيرميي لني ومجموعة انونيموس واملغنية 
البريطانية اديل وحاكم املصرف املركزي األوروبي 
ماريو دراغي على الئحة الع���ام 2012 ألكثر مائة 
ش���خص تأثيرا ونفوذا في العالم التي نش���رتها 

االربعاء مجلة »تامي« األميركية.
وهذه القائمة التي ترد فيها اسماء فنانني ورجال 
أعمال وسياسيني وأفراد برزوا بطريقة ما، ضمت 
هذه الس���نة عددا قياسيا من غير األميركيني بلغ 
54 شخصا على ما ش���ددت املجلة. ومن بني هذه 
الشخصيات فرنس���ية واحدة هي املديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستني الغارد. وأوضحت 
مجلة »تامي« ان »طبيعة التأثير والنفوذ تتغير« 
وفي حقبة تويتر »لم تكن يوما سهلة او عابرة الى 

هذا احلد، لذا نحاول ان نختار اش���خاصا نفوذهم 
وتأثيرهم دائمان وايجابيان في الوقت ذاته«. على 
الصعيد السياس���يص ورد في القائمة خصوصا 
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس ورئيسة 
البرازيل ديلما روسيف ورئيس الوزراء االيطالي 
ماريو مونتي واملستشارة األملانية اجنيال ميركل 
ووزيرة اخلارجية األميركية هيالري كليتون ورئيس 

الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو.
وقد خرج الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي من 

القائمة بعدما كان اسمه واردا عليها العام 2011.
وفي املجال الرياضي دخل الى القائمة العب كرة 
السلة األميركي من اصل تايواني جيرميي لي الى 
جانب العب كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي 
والعب كرة املضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 
اما لدى الفنانني فنجد املغني���ة البريطانية اديل 
الى جانب املمثلة األميركي���ة فيوال ديفيس التي 
رشحت هذه السنة للفوز بجائزة اوسكار واملغنية 
ريهانا ومصممة األزياء البريطانية سارة بورتون 
التي اش���تهرت العام املاضي بتصميمها فس���تان 
زفاف كيت ميدلتون م���ن األمير وليام. وقد ورد 
اسم دوقة كامبريدج ايضا على القائمة الى جانب 

شقيقتها بيبا.

أوباما

نظام املراقبة اجلديد

احدى لوحات املعرض

سميرة ابراهيم منال الشريف

تي شيرت كتب عليه »لدينا أخت للبيع«
يثير غضب املتسوقني في أحد املتاجر بجدة

..واستقالة عدد من حراسه إثر فضيحة دعارة
واشنطن � د.ب.أ: سيقدم عدد من عمالء وكالة 
اخلدمة السرية األميركية الذين تورطوا في فضيحة 
دعارة قبيل زيارة الرئيس باراك أباما إلى كولومبيا 
األس���بوع املاضي اس���تقاالتهم، بحسب ما ذكرته 

الوكالة في بيان لها يوم األربعاء.
وقال بول إس موريس���ي مساعد مدير الوكالة 
في بيان »بالرغم من أن حتقيق اخلدمة السرية في 
ادعاءات سوء السلوك من جانب موظفي الوكالة في 
مدينة قرطاجنة الكولومبية هو في مراحله األولى 
والي���زال جاريا، فإن ثالثة م���ن األفراد املتورطني 
س���يغادرون أو بصدد مغ���ادرة الوكالة«. وقالت 
الوكالة املعنية بحماي���ة الرئيس إن أحد عمالئها 
سوف يستقيل بينما سيتقاعد عميل آخر وسيتم 
فصل عميل ثالث، ولكن س���تكون هناك مهلة 30 

يوما لالستئناف. ومن بني ال� 11 عميال املتورطني 
في الفضيحة، اليزال ثمانية عمالء في إجازة إدارية 

ومت تعليق تصريحاتهم األمنية.
واتسع نطاق الفضيحة في األيام القليلة املاضية، 
على خلفية ما تردد عن تورط 11 من عمالء اخلدمة 
السرية و10 من العسكريني األميركيني في ممارسة 
دعارة مع 21 عاهرة في الفندق الذي كانوا يقيمون 
فيه بينما كانوا يقومون بعملهم قبيل مش���اركة 
أوباما ف���ي قمة األميركتني في قرطاجنة. ويجري 
اجليش األميركي ووكالة اخلدمة السرية حتقيقات. 
يذكر أنه بالرغم من أن الدعارة مشروعة في بعض 
مناطق كولومبيا، إال أن مثل هذا السلوك يتنافى 
مع قواعد سلوك اخلدمة السرية، وأدى إلى إثارة 

مخاوف ألنه من املمكن أن يشكل خطرا أمنيا.

إجراءات ملكافحة التدخني داخل املباني السكنية

موقع تويتر يعكس املناخ العام في املجتمع

مقتل جندية إسرائيلية إثر انهيار منصة إضاءة

نيويورك � أ.ف.پ: أعلن رئيس بلدية نيويورك 
مايكل بلومبرغ انه يرغب في اعتماد تدابير واضحة 
في املباني السكنية في اطار سياسة مكافحة التدخني. 
وعرض رئيس البلدية مشروعا في هذا االطار يطلب 
من مسؤولي املباني السكنية الكشف عن سياستهم 

في هذا املجال قبل توقيع اي عقد جديد.
وفي حال اعتماد هذه االجراءات فينبغي اطالع 
املستأجرين واملالكني اجلدد خطيا »اذا ما كان يحق 
لهم التدخني في شققهم وعلى الشرفات في الباحات 

وعلى االسطح« على ما اوضح بيان البلدية.
واضاف بلومبرغ املدخن الس���ابق الذي يشن 
منذ وصوله الى رئاس���ة البلدية في 2002 حملة 
ال مثيل له���ا ملكافحة التدخني ان هذا القانون »لن 

مينع التدخني في االبنية السكنية بل يسمح لسكان 
نيويورك ان يختاروا العيش في بيئة خالية من 
التدخني«. وتراجع عدد املدخنني في نيويورك الى 
ادنى مستوى له حيث تبلغ نسبتهم 14% من سكان 
املدينة. وقد توقف نحو نصف مليون من س���كان 
نيويورك عن التدخني منذ العام 2002 بينهم مائة 
ال���ف بني 2009 و2010. وتفيد البلدية بأن 10% من 
املدخنني يدخنون في منازله���م. وواصلت بلدية 
نيويورك زيادة الرسوم على التبغ ويعتبر سعر 
علبة الس���جائر فيها من بني االغلى في الواليات 
املتحدة. ومينع التدخ���ني خصوصا في احلانات 
واملطاعم ومنذ فترة قصيرة ومبوجب مرس���وم 

بلدي، على الشواطئ وفي متنزهات املدينة.

بريستول � د.ب.أ: أظهرت دراسة بريطانية أن 
موقع تويتر للتواصل االجتماعي ميكن أن يكون 

مبثابة وسيلة ملعرفة املناخ العام في املجتمع.
وتبني للباحثني خالل الدراسة التي أعلن عنها 
اليوم األربعاء في مدينة ليون الفرنسية أن موجتي 
الغضب واالستياء العارمتني اللتني اجتاحتا بريطانيا 
في أكتوبر عام 2010 وفي صيف عام 2011 سبقهما 
سخط واسع بني مستخدمي موقع تويتر في بريطانيا 
والذي تزامن مع إعالن احلكومة البريطانية عن حزمة 
واسعة من اإلجراءات التقشفية في أكتوبر عام 2010 
ثم أعقبت ذلك سلسلة من أعمال العنف والقالقل 

التي اجتاحت العديد من املدن البريطانية.
درس باحثو جامعة بريستول البريطانية في 
الفترة من يوليو عام 2009 حتى يناير عام 2012 
ما يصل إلى 484 مليون »تغريدة« لنحو عش���رة 

ماليني مستخدم وذلك حسبما أعلنت اجلامعة اليوم 
األربعاء. ثم اندلعت موجة من الغضب واالستياء 
ب���ني البريطانيني في مايو عام 2011 حيث انعكس 
اخلوف والغضب على الرسائل القصيرة املتبادلة 
»تغري���دات« على موقع تويتر ورجحوا أن يكون 
ذلك بسبب حفل زفاف األمير ويليام على األميرة 

كيت باإلضافة إلى أحداث اجتماعية أخرى.
واعتمد الباحثون في التحليل اإللكتروني للمناخ 
الس���ائد في املجتمع على قائمة من الكلمات ذات 
الصلة مبش���اعر بعينها مثل السعادة أو اخلوف 
واالستياء والغضب واحلزن ورصدوا مدى تكرار 
هذه الكلمات في تغريدات رواد املوقع ووجدوا أن 
األحداث الس���عيدة في املجتمع مثل أعياد امليالد 
وعي���د احلب تعكس نفس املش���اعر كل عام لدى 

»املغردين«.

تل أبيب � د.ب.أ: قالت الش����رطة اإلسرائيلية ان 
جندية إسرائيلية )20 عاما( لقيت حتفها وأصيب 5 
جن����ود آخرين األربعاء اثر انهيار وحدة إضاءة على 
مسرح أعد إلقامة مراسم »عيد االستقالل«. وكان اجلنود 
يقومون بعمل »بروفة« على املس����رح الذي أقيم في 

منطقة »جبل هرتسل« مبدينة القدس، عندما انهارت 
منصة حتمل مصابيح اإلضاءة فوق املس����رح. وقال 
املتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ان حالة أحد 
املصابني متوسطة. يذكر ان إسرائيل ستحتفل ب� »عيد 

االستقالل« ال� 64 اخلميس من االسبوع املقبل.

عبر عدد من املتس���وقني عن اس���تيائهم أثناء 
جتولهم في أحد املتاجر الشهيرة بجدة عن وجود 
 sister تي شيرت« كتب عليه باالجنليزية عبارة«
for sale will swap for shoes وتعن���ي لدينا أخت 
للبيع.. ونقبل اس���تبدالها بحذاء، االمر الذي أثار 
غضبهم وتس���اؤلهم عن كيفي���ة دخول مثل هذه 
املنتجات التي حتمل شعارات وعبارات غير الئقة 
ومنافية للدين والتقاليد واخلادشة للحياء والذوق 

العام إلى االسواق والسماح ببيعها دون رقابة من 
قبل وزارة التجارة.

فيما عبر البعض اآلخر بقولهم ان االمر اصبح 
اعتيادي���ا ويوجد ما هو اس���وأ من ذلك، وأن هذه 
املنتجات منتشرة وتباع في كل مكان ومتداولة بشكل 
كبير في ظل غياب الوعي من بعض املس���تهلكني، 
وغياب الرقابة على تلك املنتجات من قبل اجلهات 

املعنية.

التي شيرت صاحب األزمة

فيلة تزرع الرعب في عدة 
قرى في جنوب موزمبيق

الغراب قادر على تذكر 
أصدقائه وأعدائه بعد سنوات!

بث أول محاكمة متلفزة
في تاريخ بريطانيا

القبض على »مشعوذة« 
سريالنكية في السعودية

لندن � كونا: بث امس في بريطانيا تس���جيل أول 
محاكمة متلفزة في تاريخ القضاء البريطاني لقضية 
قتل انتهت بإدانة املتهم بعقوبة 18 عاما سجنا نافذا. 
وجرت اجللسة القضائية في احملكمة العليا في مدينة 
ادنبره االس���كتلندية، حيث سمحت السلطات هناك 
بدخول كاميرات التلفزيون والصحافيني لبث القضية 
بسبب تزايد اهتمام الرأي العام بها. غير ان السلطات 
القضائية لم توافق على طلب التلفزيونات بنقل احملاكمة 
مباشرة وسمحت باملقابل بتسجيل اجللسة وإلغاء أي 
لقطات غير مالئمة والتركيز أكثر على القاضي خالل 
نطقه باحلكم النهائي. وجاء بث احملاكمة بعد أقل من 
شهر من إعالن مسؤول كبير في احلكومة البريطانية 
عن موافقة احلكومة على إجراء تعديل قانوني سيسمح 
بنقل جلسات بعض احملاكمات مباشرة على التلفزيون 
ألول مرة في تاريخ بريطانيا. وذكر نفس املس���ؤول 
لشبكة »س���كاي« اإلخبارية ان القرار سيعلن بشكل 
رس���مي من قبل امللكة اليزابيث الثانية في خطابها 
املق���رر يوم 9 مايو املقبل مبناس���بة افتتاح االنعقاد 

التشريعي في البرملان للعام 2012 � 2013.

جدة � رويترز: قال متحدث باسم الشرطة السعودية 
ان الس���لطات ألقت القبض على امرأة س���ريالنكية 
لالشتباه في انها سحرت فتاة عمرها 13 عاما خالل 
رحلة تسوق ألسرة سعودية. وقد تواجه املرأة عقوبة 

اإلعدام اذا أدينت مبمارسة السحر والشعوذة.
وأكد املتحدث مس���فر اجلويد ل� »رويترز« عبر 
الهاتف ان تفاصيل املعلومات عن املرأة التي نشرت 
في وسائل االعالم احمللية صحيحة. وقالت صحيفة 
عكاظ السعودية اليومية ان رجال سعوديا شكا ان 
ابنته بدأت تتصرف فجأة بطريقة غير طبيعية وان 
ذلك حدث بعد ان اقتربت منها امرأة سريالنكية في 

مركز جتاري كبير في مدينة جدة الساحلية.

مابوتو � أ.ف.پ: بات الفيل الذي يحلم به محبو 
رحالت السفاري كابوسا بالنسبة إلى عدة قرى في 
جنوب موزمبيق، حيث تدوس هذه احليوانات على 
احملاصي���ل وتخيف التالميذ وه���م في طريقهم إلى 

املدرسة، على ما ذكرت األربعاء الصحافة احمللية.
وقد صرح جوزيف مايتي أحد املزارعني لصحيفة 
»نوتيسياس«، »ال توجد وسيلة تقليدية إال ونلجأ 
إليها إلخافة الفيلة، لكن ما من وس���يلة جتدي نفعا 
ألن احليوانات تختفي لبضع���ة أيام قبل أن تعود 

وتنغص عيشتنا«.
وأض���اف للصحيفة التي وصف���ت وضع قرية 
موكومبورا عند احلدود مع زميبابوي التي تعيش 
حالة اشبه بحصار والتي بات التالميذ فيها يخافون 
من الذهاب إلى املدرسة بعدما داس فيل أحد املدرسني 
وجرحه »كأنها تعود لالنتقام«. واملسألة جد معقدة 
بالنسبة إلى السلطات مبا انه »يتعذر على احلكومة 
قتل هذه احليوانات البرية، إذ من شأن ذلك أن يزعزع 
توازن النظام البيئي«، على ما شرح احلاكم احمللي 

ألبيرتو فاكينا لصحيفة »نوتيسياس«.

ڤيينا � د.ب.أ: قال علماء من النمسا إنهم اكتشفوا أن 
لدى الغربان ذاكرة قوية متتد لسنوات ماضية وإنها 

قادرة على تذكر مدى جودة عالقاتها السابقة.
وقال ماركوس بوكليه الذي أجرى الدراسة بالتعاون 
مع زميل���ه توماس بوجنيار م���ن جامعة ڤيينا إن 
الغربان لديها قدرة ليس فقط على تذكر أقرانها بل 
تذكر عالقاتها مع هؤالء األقران. وقالت اجلامعة امس 

إن الدراسة نشرت في مجلة كارانت بايولوجي.
وحسب الباحثني فإن الغربان استجابت باهتمام 
بالغ لصيحات أقران كانوا معروفني لديها في السابق 
وردت عليها بصيحات أخرى وإن نبرة هذه الصيحات 
تتنوع تبعا لنوع العالق���ة من ناحية كونها عالقة 
صداقة أم عالقة عداء »فعندما تسمع الغربان صحية 
»صديق« س���ابق فإنها ترد بصوت »صديق« أما إذا 
كانت العالقة السابقة »عدائية« فإنها تصدر أصواتا 
عميقة وهائجة مقارنة باألصوات الودودة«. وتبني 
للباحثني أن الغربان تصدر أصواتا أكثر هياجا وعمقا 
عندما تسمع أصوات غربان مجهولة لديها »محاولة 
بذلك التهويل من حجم أجسامها وقوتها بشكل مفتعل 

باستخدام الصوت« حسبما أوضح بوكليه.

فيلة موزمبيق
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حمد السريع
لواء شرطة متقاعد

املخدرات وتاريخ 
مكافحتها في 

الكويت )3 - 5(
نستكمل مقاالتنا السابقة عن بداية ظهور املخدرات في 

الكويت حيث مخدر الهيروين وأنا اسمية مخدر السم فإنه 
مخدر قاتل ال ينفك يحصد املدمنني عليه ويغيبهم عن 

الوجود لعدة اسباب سيستغرب من يعلمها وهي ان مخدر 
الهيروين هو من املخدرات التصنيعية ويعتبر من اقوى 

املخدرات في العالم ويسبب االدمان الشديد، ورغم ما ذكرته 
من قوة ادمان مخدر االفيون اال ان الهيروين اقوى منه 

بكثير ويكفي ان يتعاطاها الشخص لثالث مرات حتى يدمن 
عليها، عرف الهيروين كمادة مخدرة بالكويت في عام 1973 

م وكان يهرب من ايران مع بعض املسافرين القادمني اما 
عن طريق البحر او عن طريق البر مرورا بالعراق وعندما 
مت ضبط اول القضايا كان يعتقد العاملون بجهاز مكافحة 

املخدرات ان املادة املضبوطة هي مخدر االفيون املطحون. 
وباعتبار ان دولة الكويت قريبة جغرافيا من مناطق االنتاج 

والتهريب فإن مخدر الهيروين املهرب يكون غنيا باملادة 
املخدرة ولم تتزايد بها املواد الغاشة )الشوائب( وهذا يجعلها 
مادة قاتلة اذا انه عندما تزيد نسبة الهيروين من 12-7 غراما 

من كل مائة غرام فإنها تصبح مادة خطرة وقد تسبب 
الوفاة كما ان بعضهم يقوم بخلطها مبواد غاشة خطرة على 
االنسان كالزجاج املطحون او ادوية منتهية صالحيتها وذلك 
لزيادة الكمية وقد قام بعض املتعاطني الكويتيني بخلط مادة 

جديدة على الهيروين وهي النخي اليابس. 
والغريب في االمر ان اغلب املتعاطني يتحولون الى مروجني 

ملادة الهيروين والتي تتضاعف عقوبة احلبس ضدهم 
بتصرف بسيط يقومون به، فأنا ضابط مكافحة املخدرات 
انظر اليه من جانب ايجابي وهو ايضا ينظر اليه من جانب 
ايجابي آخر، انا انظر اليه ان زيادة املواد الغاشة تخفف من 

سمية املادة املخدرة اما املتعاطي فان زيادة املادة الغاشة 
هي توفير له حيث يحصل على مخدره دون مقابل بعد 

ان ضاعف حجم الكمية وباع جزءا منها. كان يتم تعاطي 
الهيروين بواسطة استنشاق دخانه ويسمى ذيل التنني 

وذلك من خالل وضع املادة املخدرة فوق ورق من القصدير 
بطول عشرة سنتيمترات وعرض ثالثة سنتيمتر ومن ثم 

حرقها بواسطة لفافة طويلة من ورق الكلينيكس لتعطي نارا 
خفيفة ال حترق املادة بسرعة ويقوم بوضع بايب يستنشق 

من خالله الدخان املتطاير والشبيه لذيل التنني وعندها 
يبدأ باخلدر وتبدأ اصابع يديه باالحتراق دون ان يشعر 

بها ونتعرف نحن كضباط شرطة على متعاطي الهيروين 
عندما نالحظ اصابع يديه التي تكون محروقة وبعضها 

مشوه، وقد تشاهد اطراف العضم الداخلي لالصبع، قليلة 
هي حاالت الوفاة التي حصلت نتيجة التعاطي بتلك الطريقة 
ولكن وبعد حترير الكويت من الغزو العراقي ظهرت طريقة 
جديدة وهي استخدام احلقن في التعاطي. حيث يتم وضع 
املخدر في ملعقة كبيرة ويضاف املاء اليه ويسخن بوالعة 

سجائر حتى يذاب ومن ثم يأتي املتعاطي بعقب سجائر 
يضعه داخل امللعقة ويسحب املادة املخدرة باحلقنة من 
خالل العقب الذي يعتبر املصفاة لفصل املادة من املواد 

الغاشة ولتلك احلقنة الكثير من االضرار السيئة التي يصاب 
بها املدمن.

٭ دخول املادة املخدرة مباشرة الى الدم وما يسببه ذلك 
من اثار تخديرية قوية وحتدث له الصدمة وقد تسبب 

الوفاة له.
٭ كثيرا ما يقوم املدمن وبسبب قلة معرفته باالبر فيقوم 

بحقن نفسه خارج الوريد فيصاب بالتسمم.
٭ كما انه قد يحقن نفسه واالبر بها هواء فتسبب له الوفاة. 

٭ كما حدثت العديد من االصابات مبرض االيدز لتداول 
احلقنة بني اكثر من متعاط. 

مرت علينا حاالت عديدة من املدمنني بواسطة احلقن باالبر 
فنشاهد ايديهم وارجلهم متشبعة بآثار احلقن وقد يقوم 

البعض منهم بحقن نفسه في شرايني الدم املوجودة بالرقبة. 
زادت حاالت الوفيات مبخدر الهيروين حتى بلغت في 

بعض االعوام الى ما يقارب اخلمسني حالة وفاة بني الشباب 
الكويتي. 

ولن تنتهي مشكلة تعاطي الهيروين واالجتار به وسنكتب 
عنه في مقاالت الحقة.

ضبط 6 بنادق شوزن
و2000 طلقة في حملة

على صائدي الطيور

املاجستير بامتياز للمالزم أول 
مشاري السمحان من اجلامعة 

اخلليجية مبملكة البحرين

قامت دوريات األمن مبديرية أمن محافظة األحمدي بحملة 
مفاجئة لضبط صائ���دي الطيور على الطريق الس���احلي 
احملاذي لطريق امللك فهد الس���ريع »خط الش���اليهات« من 
منطقة النويصيب إلى ميناء عبداهلل أسفرت عن ضبط 14 
شخصا بحوزتهم 6 بنادق شوزن و4 بنادق هوائية و2000 

طلقة وجهاز الطيور.
ومت إحالتهم واملضبوط���ات إلى اإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية مع إثباتاتهم حيث جهة االختصاص.

بنادق صيد وطلقات في مديرية أمن األحمدي
املالزم مشاري السمحان متوسطا اعضاء جلنة مناقشة الرسالة

كمية من احلبوب املضبوطة

آثار احلريق في احدى الغرف النيران امتدت حتى السقف

مصري لّغم حذاءه باحلشيش واحلبوب 
من املطار إلى املكافحة و11 بطل 

خمر محلي مع بدون في الدوحة
ألقى رجال مرور العاصمة القبض على شاب في العقد الثاني من 
العمر وبحوزته 11 بطل خمر محلي في منطقة الدوحة، وعليه مت 
احالة املتهم الى مخفر الصليبخات فيما حجزت مركبته اليابانية.
على صعيد آخر، أحال مرافق عام مطار الكويت الدولي سلمان 
الفهد ظهر أمس الى مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وافد 
مصري قدم من موطنه، وقد أخفى كمية من احلبوب املخدرة 

وقطعة حشيش في حذائه، وجاء ضبط الوافد بعد االشتباه به من 
قبل أحد املفتشني في جمرك مطار الكويت.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة  ٭

إصابة 6 طالبات في حريق مدرسة بالقصر

عامالت النظافة اصابة بسيطة 
اتخاذ اجراءات اإلسعافات  ومت 
األولي����ة. وأوض����ح احلربي ان 
احلريق وقع في الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا بنهاية دوام امس 
بعد خروج الطالبات من املدرسة، 
وقد حضر للموقع رجال اإلطفاء 
وتعاملوا مع احلريق بس����رعة 
يشكرون عليها ومتت السيطرة 
على احلريق بالكامل. وأضاف 
احلربي: مت تشكيل جلنة حتقيق 
م����ن املنطقة ملعرفة مالبس����ات 
وأسباب اندالع احلريق في براد 
املياه، اضافة الى انتظار تقرير 
اإلطفاء حول اس����باب احلريق، 
مشيرا الى انه مت تكليف ادارة 
الصيان����ة خالل عطل����ة نهاية 
االسبوع بعمل اإلصالحات الالزمة 
للمدرسة لتكون جاهزة الستقبال 
الطالبات األحد املقبل، وش����دد 
احلربي على متابعته وحرصه 
على س����المة كل أبنائنا الطلبة 
والطالبات في املدارس وتفعيل 
دور فرق التدخل السريع للتعامل 
مع اي حدث يتم داخل أس����وار 
مدارسنا والتواصل مع املنطقة 

التعليمية مباشرة.
الظفيري محمد الخالدي ـ هاني  ٭

ان����ه تابع احلادث م����ع الوكيل 
العام محمد  املس����اعد للتعليم 
الكن����دري ومدير ع����ام منطقة 
التعليمي����ة عبداهلل  اجله����راء 
احلرب����ي أوال بأول، وأوضح ان 
احلريق نش����ب في أحد برادات 
املياه باملدرسة وانتقلت النيران 
الى الوسائل التعليمية املعلقة 
على اجلناح مما زاد من تصاعد 
الدخان والذي أدى الى اختناق 5 
طالبات ومعلماتهن واثنتني من 
عامالت النظافة، وأكد احلجرف 
انه مت اتخاذ اإلسعافات األولية 
في املدرسة ثم نقلت املصابات 
الى املستشفى وحالتهن مستقرة 
وسيخرجن جميعهن في اليوم 
نفسه وال توجد اي خطورة وهلل 

احلمد.
من جهته، اكد مدير عام منطقة 
اجلهراء التعليمية عبداهلل احلربي 
سالمة جميع الطالبات واملعلمات 
والعامالن في املدرسة، وقال في 
اتصال هاتفي مع »األنباء« خالل 
تواجده في مستشفى اجلهراء مع 
بناته الطالبات لالطمئنان عليهن 
ان احلريق بسيط ولكن الدخان 
املتصاعد اص����اب 5 من بناتنا 
الطالبات ومعلمتهن واثنتني من 

اس����تنفر رجال أمن اجلهراء 
على اثر بالغ عن اندالع حريق 
القصر  في مدرس����ة مبنطق����ة 
الثانوية بنات وعليه  لطالبات 
متت السيطرة على احلريق الذي 
نش����ب بإحدى الغرف وسجلت 
اثبات حالة ومت اسعاف 6 طالبات 

الى املستشفى.
من جانب آخ����ر، فقد اندلع 
حريق في منزل مبنطقة الصباحية 
قطعة 2 ومت نقل رب املنزل وهو 
مواطن في العقد الس����ادس من 
العمر الى املستشفى بعد تعرضه 
لضيق في التنفس وحروق في 
اليدين ومت نق����ل زوجته وهي 
مواطنة على يد رجال االسعاف 
بقيادة د.فيصل الغامن ومسؤول 
اخلفارة م����رزوق النومس الى 

مستشفى العدان.
عل����ى صعيد متص����ل، نقل 
مواطن الى مستشفى الفروانية 
على يد رجال االسعاف بقيادة 
محمد خضر وبدر علي بعد حريق 
نشب في منزله الكائن مبنطقة 

جليب الشيوخ.
من جهته، قال وزير التربية 
العالي د.نايف  التعليم  ووزير 
احلجرف في تصريح ل� »األنباء« 

ضبط 59 كيلو حشيش و80 ألف 
حبة كابتي في »إسبير« عراقي

49 سيدة نزلن من شقق 
مشبوهة فأحلن إلى »اجلنائية« 

ومداهمة شقة للقمار

100 مخالفة مباشرة وغير 
مباشرة وسحب 15 لوحة

في حملة مرورية في الفروانية

أحبط رجال منفذ العبدلي احلدودي زام )أ( محاولة تهريب 
أكبر كمية من املواد املخدرة كانت في طريقها الى أوس���اط 
املتعاطني. وبلغ���ت كمية املواد املخدرة املضبوطة 59 كيلو 
حشيش وما يزيد على 80 الف حبة مخدرة نوع كابتي. وقال 
مصدر جمركي ان رجال جمرك العبدلي بقيادة مراقب منفذ 
العبدلي جديع املطيري ش���ّكوا في وافد عراقي يعمل سائق 
ش���احنة لدى وصوله الى البالد بعد ان أفرغ حمولته حيث 
مت إخضاع الش���احنة التي يعمل عليها الس���ائق للتفتيش 
الدقي���ق، وقد عثر رجال اجلمارك على املواد املخدرة مخبأة 
في اإلطار االحتياطي »االسبير« وأشار املصدر الى ان مدير 
ع���ام اجلمارك ابراهيم الغامن اخطر بالضبطية وامر بإحالة 
العراق���ي واملضبوطات الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

التخاذ ما يلزم من اجراءات.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ٭

املخدرات املضبوطة

الدوسري يكّرم املتروك
كرم مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية اللواء د.فهد 
الدوسري مدير أمن بنك الكويت الوطني خالد محمد املتروك 
تقديرا جلهوده وتعاونه الصادق مع األجهزة األمنية في سرعة 
التعرف على اجلناة مرتكبي سرقات عمالء فرع البنك بعد 
سحب العمالء مبالغ نقدية وتتبع اجلناة لتحركاتهم وكسر 

زجاج املركبات اخلاصة بهم.
ويأتي هذا التك���رمي تأكيدا على أهمي���ة التعاون املثمر 
والبناء في محاربة اجلرمية بش���تى انواعها إلرساء قواعد 

األمن وكشف مرتكبي اجلرائم لتقدميهم للعدالة.

اس����تكماال للحمالت املفاجئة التي يقوم بها قطاع ش����ؤون 
امل����رور لضبط احلركة املرورية على الطرق، قام قس����م حركة 
تنظيم الس����ير مبحافظة الفروانية بحمل����ة مرورية في نطاق 
احملافظة اس����فرت عن حترير 60 مخالفة مباشرة و40 مخالفة 
غير مباش����رة وحجز 10 مركبات، وس����حب 15 لوحة ش����احنة 
وكبح 20 مركبة.. كما مت كبح 27 مركبة. كما قام قس����م تنظيم 
حركة السير مبحافظة حولي بحملة رادار على شارع اخلليج 
العربي اسفرت عن حترير 86 مخالفة سرعة فوق املعدل وكانت 
الس����رعات تتراوح ما بني 110 و162 كم أقصى سرعه وحجز 11 
مركبة. ويؤكد قطاع شؤون املرور مواصلته للحمالت املرورية 
التي تهدف الى ردع املخالفني الذين ال يلتزمون بقواعد وآداب 

املرور وحفاظا على ارواح االبرياء.

ذئب مفترس استنفر أمن األحمدي في اإلسطبالت
اس���تنفرت أجه���زة وزارة 
الداخلية يوم أمس بحثا عن ذئب 
مفترس متت مشاهدته من قبل 
عدد من أصحاب االسطبالت في 
منطقة األحمدي، ورغم انتشار 
مكثف لدوريات األمن والنجدة 

اال ان الذئ���ب املفترس لم يعثر 
له على اثر.

وقال مصدر أمني ان عمليات 
الداخلية تلقت بالغا في  وزارة 
الواحدة م���ن بعد منتصف ليل 
امس ع���ن وجود ذئب مفترس، 

وقال املبّلغ ان الذئب كاد يلتهمه 
هو وصديق له لوال انهما احتميا 

بسور أحد االسطبالت.
وأضاف املصدر: لم متر دقائق 
على هذا البالغ حتى تلقت عمليات 
الداخلية بالغا مماثال من مواطن 

آخر أكد من خالله مشاهدته لذئب 
بذات الصفات، ليقوم رجال األمن 
بإرسال دوريات بحثا عن الذئب 
اال ان رجال األمن لم يعثروا له 

على اثر.
محمد الجالهمة  ٭

طالب مواطن في الستينيات 
العم���ر مواطن���ة ثالثينية  من 
استرجاع الهدايا التي قدمها لها 
بعد رفض اهل الفتاة زواج الرجل 
الستيني من ابنتهم، وعليه قام 
املواطن بتهدي���د الفتاة باحلاق 
الضرر بها وتهديدها وسبها، االمر 
الذي دفع الفتاة لتسجيل قضية 

في مخفر تيماء.
وقال مصدر امني ان مواطنة 

تعمل مدرسة تقدمت الى مخفر 
تيماء مساء اول من امس تفيد 
بتعرضها الى التهديد من قبل رجل 
تقدم لها للزواج في الفترة املاضية 
وان اسرتها رفضته، وباالتصال 
على املواطن افاد بأن الفتاة اخذت 
منه هدايا بقيمة تتراوح بني ألفني 
واربعة آالف دينار، ليتم تسجيل 
قضية ضد املواطن الستيني في 

مخفر تيماء.

من جهة اخ���رى، اعاد رجال 
مباحث الصليبخات مواطنة في 
العقد الثالث من العمر الى اسرتها 
بعد فرارها قبل اربعة ايام، حيث 
وجدت في احدى الشقق مبنطقة 
الس���املية وعليه مت اغالق ملف 

القضية.
وقال مصدر امني ان بالغا تقدم 
به مواطن الى مخفر الصليبخات 
قبل 4 ايام يفيد باختفاء زوجته، 

وعلي���ه زود املواط���ن ببيانات 
زوجته لرجال املباحث الذين قاموا 
مبالحقة املواطنة ومعرفة مكانها 
حيث تبني انها استأجرت شقة في 
منطقة الساملية، وقالت املواطنة 
انها كانت على خالف مع اسرتها 
ما دفعها الى الهروب واستئجار 
الشقة للنوم داخلها ومت االتصال 

بافراد اسرتها واعادتها لهم.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال مباحث حولي من 
القاء القبض على وافد مصري 
قبل س���فره بأيام بعد ان قام 
بسرقة ابن جلدته مبلغا وقدره 
6000 دينار اعترف من خاللها 
بأنه قام بصرف نحو 1000 دينار 
في الفترة املاضية ومت اغالق 

ملف القضية.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر أن معلومات وردت الى 
مدير عام مباحث حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل عن وافد 
مصري 35 عاما قام بس���رقة 
الذي كان يسكن معه  صديقه 

في احدى العمارات اخلاصة في 
الس���املية وتوارى عن االنظار 
بعد تنفيذه السرقة ليتم تتبعه 
والق���اء القبض عليه في كمني 
خطط له من قبل رجال الصهيل 
واعترف الوافد بعد ضبطه بأنه 
الى موطنه  السفر  كان بصدد 
وقام بصرف ج���زء من املبلغ 
على املطاعم والهدايا واملالبس 
ليتم حجزه واس���ترجاع املال 

الى املشتكي.
من جهة اخرى شرع رجال 
بحث وحتري محافظة اجلهراء 
العدواني  العقيد سعد  بقيادة 

ومس���اعده املقدم عمر الرشيد 
في البحث عن مجموعة قاموا 
باالعت���داء على واف���د ايراني 
بالضرب وس������لبه شاحنته 
الت���ي اس���تولوا عليها والذوا 

بالفرار.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية مس���اء امس 
االول م���ن واف���د ايراني يفيد 
بتعرضه لالعت���داء بالضرب 
وس���لبه ش���احنته احململ���ة 
الوافد رجال  باحلديد، وأخبر 
االمن الذين حضروا الى موقع 

البالغ في سعد العبداهلل بقيادة 
املالزم اول محمد الداهوم بانه 
فوجئ مبركبت���ني تعترضان 
طريقه اثناء ذهابه الى منطقة 
الس���كراب فتوقف ليفاجأ ب� 6 
أشخاص يترجلون من سيارتهم 
ويعتدون عليه بالضرب دون 
ان يعرف االس���باب حيث قام 
احدهم بقيادة الشاحنة احململة 
الى جهة  باحلديد والفرار بها 
غير معلومة ليتم تسجيل قضية 
حملت مسمى اعتداء بالضرب 

وسلب مركبة.
هاني الظفيري  ٭

ستيني يخير ثالثينية بني الزواج أو استرجاع هداياه
ومتغيبة إلى أحضان ذويها بعد أسبوع

عربي في عهدة مباحث حولي قبل الهروب بـ 6000 دينار 
مسروقة و6 مجهولني سلبوا شاحنة إيراني في سعد العبداهلل

شن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية باشراف مباشر 
من قبل وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة حملة على الشقق املشبوهة حيث 
مت توقيف نحو 49 سيدة نزلن من شقق مشبوهة ولم يحددن 
الش����قة التي كن بداخلها. واشار املصدر الى ان رجال املباحث 

انتشروا اسفل بنايات مشبوهة منذ 
صباح امس وحتديدا في مناطق 
الساملية وميدان حولي وانتظروا 
نزول نس����اء س����اقطات حيث مت 
سؤالهن عن اسباب ترددهن على 
ه����ذه البنايات وحينما لم يبررن 

تواجدهن مت توقيفهن.
واشار املصدر الى ان النسوة 
العرب املوقوفات سيتم ابعادهن 
الى بلدانهن مع ادراج اسمائهن على 
قوائم غي����ر املصرح لهن بدخول 
البالد. وكشف املصدر عن ان رجال 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 

داهموا وكرا للقمار في الس����املية وضبط بداخله نساء ورجال 
اقتيدوا الى االختصاص، مشيرا الى ان مداهمة الشقة جاءت اثر 
معلومات. واشار املصدر الى ان احلملة على الشقق املشبوهة 

في عموم ارجاء الكويت ستتواصل خالل الفترة املقبلة.
محمد الجالهمة  ٭

نال املالزم أول مش����اري احمد عبداهلل الس����محان من إدارة 
اإلعالم األمني بوزارة الداخلية درجة املاجستير في إدارة االعمال 
)MBA( بتقدير امتياز من اجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين 
الشقيقة. وكانت الرسالة بعنوان )تنمية مهارات اإلبداع وعالقتها 
بحل املشكالت اإلدارية واتخاذ القرارات( دراسة تطبيقية على 

مديري إدارات وزارة الداخلية الكويت.
وقد ترأس جلنة املناقشة سعادة السفير اليمني لدى مملكة 
البحرين د.عل����ي منصور، وضمت د.أحالم العيثاوي ود.أحمد 

ملحم، وأشرف على رسالة املاجستير د.إنعام جالل توفيق.

الشيخ أحمد اخلليفة
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لن����دن � يو.بي.آي: عثر في حظيرة مبدينة تشايتشس����تر 
البريطانية على اقدم سيارة »ميني كوبر« أصلية بوضع جيد 

ويتوقع أن تباع مبزاد علني بسعر ال يقل عن 24000 دوالر.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية انه مت العثور على 
سيارة »ميني كوبر« أصلية من انتاج 1959 وقد بقيت متوقفة 

من دون تشغيلها في حظيرة بتشايتشستر منذ العام 1986.
وأشارت الى انه بالرغم من حالة السيارة السيئة اذ يعلوها 
الصدأ فقد وضعت في مصاف الس����يارات الكالسيكية وستباع 
مب����زاد علني في 30 ابريل اجلاري ف����ي متحف القوات اجلوية 
امللكية البريطانية في لندن ومن املتوقع ان تباع بأكثر من 24 
الف دوالر. ولفتت الصحيفة الى ان ديڤيد غاليمور اشترى هذه 
الس����يارة في العام 1986 من السيدة غالديس هوبرو من مدينة 
ألدويك بنح����و 800 دوالر واحتفظ بها بحظيرة حتى الس����نة 
املاضية. يشار الى ان هذه السيارة صنعت في يوليو 1959 في 
لندن بريدج وارويكس قبل 3 أشهر من بداية االنتاج الكامل لهذا 
الطراز وأرسلت الى شركة كار مارت ليميتد مبدينة كولتشستر 

في إيسيكس حيث مت بيعها ألول مرة.

انقرة � يو.بي.آي: نصح رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغ���ان اخلميس االزواج الفنلنديني باجناب 3 أوالد على 
االقل. وذكر املوقع االلكتروني لصحيفة »حرييت« التركية 
ان رئي���س الوزراء الفنلندي جيركي كاتاينني كان يش���رح 
التطورات االقتصادية في بالده في مؤمتر صحافي مشترك 
م���ع اردوغان في انقرة حني ق���ال ان معدل عدد االطفال في 
العائلة الفنلندية هو 1.80، وقاطع اردوغان كاتاينني قائال: انه 
يتعني على االزواج اجناب 3 اطفال على االقل وهي نصيحة 
غالبا ما يرددها اردوغان حني يحضر زفافا او يلتقي ازواجا 

جددا في تركيا.

الرياض � وكاالت: اخترق »مجهول« حساب الداعية الشيخ 
عبدالعزيز الطريفي على »تويتر« فجر أمس ودون 16 تغريدة 
»غير الئقة ومسيئة« للعلماء واملشايخ وطلبة العلم، باسم 
الشيخ، وقال الشيخ الطريفي ل� »سبق« انه فوجئ باختراق 
حسابه وكتابة عبارات وكلمات ال تليق عن أهل العلم، وآراء 
في قضايا سياسية واقتصادية وفكرية، لم ُيدل بها ولم تصدر 

عنه، وأعلن براءته من هذه الكلمات التي كُتبت باسمه.

الرياض � أ.ش.أ: وقعت حاضنة الرياض للتقنية بجامعة 
امللك سعود مع شركة كورية عقد تصنيع جهاز )اخلادم الذكي 
حلفظ وتعقيم واسترجاع أحذية املصلني( وهو من اختراع 

د.محمد الغامدي عضو هيئة التدريس في كلية العمارة.
وش���ارك في توقيع العقد كل من د.الغامدي، ودوجن سو 
هان املدير العام لشركة »شينهان« الكورية، بحضور د.مزيد 

بن مشهور التركاوي املدير التنفيذي للحاضنة.
وذكرت صحيفة »املدينة« السعودية امس ان املنتج عبارة 
عن جهاز مصمم خلدمة املصلني يس���اعد في حفظ وتعقيم 

واسترجاع احلذاء بطريقة سهلة وميسرة.
يذكر ان حمل ووضع األحذية في مكان آمن ومن دون ان 
تزعج برائحتها املصلني في املس���اجد ميثل مشكلة تعددت 
في سبيل حلها املقترحات دون ان تصل الى حل ناجع، ومن 
املتوقع ان يشكل االختراع اجلديد احلل األمثل ورمبا يكون 

مكلفا في بداية االمر.

اقدم سيارة »ميني كوبر« رجب طيب اردوغان

الشيخ عبدالعزيز الطريفي

أقدم سيارة »ميني كوبر« ستباع 
مبزاد علني في بريطانيا

أردوغان ينصح الفنلنديني 
بإجناب 3 أطفال على األقل

اختراق حساب الطريفي على »تويتر« 
وكتابة 16 تغريدة »غير الئقة«

جهاز سعودي حلفظ 
وتعقيم أحذية املصلني

كان من الصعب السيطرة على هذا 
الثوب الطويل.. لكنه بدا جميال 

جدا عندما ارتدته«.
وأضاف: »كنت أريد أن أحمله 
قبل أن ترتديه، لكني اكتشفت أنه 

يزن نحو 50 كيلوغراما«.

مفاجأة حتى أجعل للزفاف نكهة 
خاصة«.

من جانبه قال الزوج »شيه 
تاو«، الذي يعمل في متحف فن 
محلي في مدينة ووهان: »كانت 
لفتة جميلة منها، على رغم أنه 

بكني � ام بي سي: أدهشت فتاة 
صينية احلضور في حفل زفافها، 
بعد أن خرجت عليهم في عرسها 
بثوب طوله 520 مترا ووزنه 50 

كيلوغراما.
وقامت الع���روس »لي كيو« 
البالغ���ة م���ن العم���ر 25 عاما، 
بعرض ثوبها وسط إحدى حدائق 
العاصمة الصينية )بكني(، حيث 
اصطف نحو 20 فتاة في صفني 
حلمل الثوب، بحس���ب صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
واستغرقت الشركة املصممة 
ثالثة أش���هر في حياكة »الثوب 
القطار«، الذي مت ش���راء قماشه 
من بريطانيا بنحو خمسة آالف 

إسترليني.
وأعطت »لي كيو« األمر للشركة 
في السر لتصميم الثوب، حتى 
تعمل مفاجأة لزوجها، واختارت 
رقم الطول حتدي���دا، ألن نطق 
األرقام 5، 2، 0 باللهجة احمللية 
يعطي الصوت نفسه كلمات أنا 

أحبك.
وقالت العروس الصينية: »في 
احلقيقة كنت أريد أن أعد لزوجي 

العروس وثوبها البالغ طوله 520 متراً

للحفاظ على حيوانات احلديقة 
املفتوحة. وأضاف: »أعتدنا العيش 
في ه���ذه املنطقة وكان اعتمادنا 
عليها للحصول على اللحم فنحن 

فقراء للغاية«.
وأوضح أنه من الناشطني حاليا 
في مجال احلفاظ على احليوانات 
نظرا لكونها مص���در دخل مهم 

لالقتصاد احمللي.
وأضاف ب���أن برامج التوعية 
التي وفرتها احلكومة ساهمت في 
تثقيف وتغيير سلوكيات صيادي 
الغوريال اجلبلية. ويعتبر »مركز 
أبحاث كاريسوكي« في »حديقة 
فولكانوز القومية« من أهم وأبرز 
املنشآت العملية املتخصصة في 
دراسة الغوريال اجلبلية، التي قد 

يصل عمرها إلى 35 عاما.
وفي كثير من األحيان، ال يتم 
اصطياد الغوريال اجلبلية من أجل 
حلومها بل لغرض اس���تخدامها 
كطعم القتناص حيوانات أخرى، 
كما تتعرض للقتل بغية بيع أجزاء 
مختلفة م���ن أعضائها جلامعي 

املقتنيات.

لتغيير س���لوكيات األفراد جتاه 
تلك احليوانات دورا بارزا في أن 
تصبح »الغوريال اجلبلية« مصدر 
دخل رئيسي لالقتصاد في رواندا، 
وذلك عبر إيرادات السياحة، ما 
حول صياديها من أدوات قتل إلى 

دعاة ينادون باحلفاظ عليها.
وقال الصياد السابق فرانسوا 
ندونغوستي إنه اعتزل الصيد منذ 
ثمانية أعوام وأصبح من الدعاة 

رواندا � س���ي.ان.ان: ساهمت 
اجلهود في احليلولة دون انقراض 
ساللة »الغوريال اجلبلية« التي 
اكتش���فت عام 1909، ولكن رغم 
تنامي اعدادها إال أن عمالق األدغال 
ي���زال يواجه خطر  األفريقي ال 

االنقراض.
وتعيش الغوريال اجلبلية في 
غابات وس���ط افريقيا البركانية 

ويبلغ عددها قرابة 800.
وساهمت مراكز علمية مختصة 
كمركز »فولكانوز ناشيونال بارك«، 
في حماية احليوان الثديي الضخم 
الذي هدده خطر االنقراض بفعل 

إزالة الغابات والصيد اجلائر.
ويعيش نح���و 500 من هذا 
النوع م���ن احليوانات الضخمة 
في »احلديق���ة القومية لغوريال 
ماقهينجا« في أوغندا، و»حديقة 
القومي���ة« بجمهورية  فيروجنا 
الدميوقراطية، بجانب  الكونغو 
مجموعات صغيرة في »حديقة 
بيوين���دي إمينيترابل القومية« 

في أوغندا كذلك.
املبذولة  كما لعبت اجله���ود 

الغوريال اجلبلية

20 فتاة حلمل فستان زفاف طوله 520 مترًا

جهود حتول دون انقراض الغوريال اجلبلية بأفريقيا
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهلل
بعثة فرنسية تستكشف »قارة البالستيك« في احمليط 

الهادئ.
نصيحة طبية: عدم الندم على الفرص الضائعة 

مفتاح السعادة في الكبر.
٭ ما يشرفون عندنا يستكشـفون »قارة التواير« 

اللي بالجهراء يسوون فينا معروف.
٭ لهذا السبب ال يوجد مفتاح سعادة واحد 

صالح لالستخدام في الشرق األوسط.

واحد أبواللطف
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

فهد عيد سمرة املطيري ـ 23 عاما ـ الرجال: 
اجلهراء ـ النسيم ـ ق2 ـ ش42 ـ م14 ـ ت: 

99029595، النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ 
ش13 ـ م16 ـ ت: 99802228.

احمد سعد مسعود املسعود ـ 65 عاما ـ 
الرجال: السرة ـ ق5 ـ شارع حمد الرومي ـ 

م39 ـ ديوان املسعود ـ ت: 99771775، النساء: 

صباح السالم ـ ق5 ـ ش1 ـ ج9 ـ م3 ـ ت: 
.97205250

خليل ابراهيم علي يوسف خريبط ـ 67 عاما ـ 
الرجال: حسينية االوحد ـ املنصورية ـ مقابل 

اجلمعية ـ شارع جاسم الوزان ـ ت: 55633555 
ـ 90944505، النساء: العارضية ـ ق4 ـ ش3 ـ 
م45 ـ ت: 66944369 ـ الدفن التاسعة صباحا.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3.22
املغرب 6.17
العشاء 7.38

الفجر 3.54
الشروق 5.17
الظهر 11.47

مغبر والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 40:20كم/ساعة

العظمى: 33
الصغرى: 17

أعلى مد:
 11.31 ظهرا ـ م

أدنى جزر: 
5.42 ص ـ 6.14م

سيئول تشن حربًا على هواتف تكشف
 الثياب الداخلية.. وهواتف رقاقة ترى عبر اجلدران

سيئول ـ أ.ف.پ: تعتزم كوريا اجلنوبية وضع 
حد للمتلصصني الذين يســــترقون النظر لرؤية ما 
تخبئه تنانير الشــــابات بواسطة تطبيق »الكاميرا 
الصامتة« على هواتفهم اخللوية، بحسب ما اعلنت 
احلكومة األربعاء. وجتري حاليا محادثات بني السلطات 
وشركات صناعة الهواتف بهدف وضع حد لعادات 
التجسس على املالبس الداخلية في بلد ترتدي فيه 
غالبية الطالبات التنانير. وقال مســــؤول في جلنة 
االتصاالت فضل عدم الكشــــف عــــن هويته لوكالة 
فرانس برس »أطلقنا منذ فترة وجيزة مناقشات مع 
شركات من قبيل »سامسونغ« و»إل جي« و»غوغل« 
و»آبل« ملعرفة إذا كان من املمكن تقنيا تعطيل هذه 

التطبيقات«.
ومبوجب القانون، ينبغي أن يصدر الهاتف اخللوي 
صوتا عند التقاط الصور، لكن هذه القاعدة ال تنطبق 
على مصممي التطبيقات وعشرات األنواع من الكاميرات 

الصامتة املتاحة في األسواق. وفي يونيو، مت توقيف 
رجل فــــي عقده الرابع في جنــــوب غرب البلد وفي 
حوزته 500 صورة تقريبا تظهر ما تخبئه التنانير 
التقطت بواسطة هذه التقنية. وفي كوريا اجلنوبية 
التي تضم 50 مليون نسمة، يستخدم نحو 25 مليون 

شخص الهواتف الذكية املتعددة الوسائط.
من جهة اخرى توصل باحثــــون أميركيون إلى 
إجناز تكنولوجي مهم يتمثل بتصميم رقاقة ميكن أن 
حتول الهواتف اخللوية إلى آالت ميكنها أن ترى عبر 
اجلدران واخلشــــب والورق وذلك من خالل موجات 

كهرومغناطيسية تعرف بـ »تيراهيرتز«.
وأفادت مجلة »ساينس ديلي« األميركية بأن فريقا 
من الباحثني في جامعة تكساس مبدينة داالس صمم 
رقاقة ميكن أن تساهم في متكن الهواتف اخللوية من 
اختراق اجلدران ورؤية ما وراءها من خالل موجات 

كهرومغناطيسية تعرف بـ »تيراهيرتز«.

الهواتف قادرة على الرؤية عبر اجلدران

سيارة مصفحة ملقاومة اجلرمية

لوحة الفنان كوبكا

التنزه للسياح
 مع األسود البيضاء

أكبر معمر في العالم يحتفل 
بعيد ميالده الـ 115

محمية حيوانات بروتيا التي تقع في جنوب أفريقيا 
قررت أن تتيح للسياح التنزه مع 3 أسود من النوع 
النادر. في احلديقة يستطيع السياح السير وراء األسود 

الثالثة ممسكني ذيولها، متوغلني في الغابة.
وتعتبر األسود الثالثة )ذكر وانثيان( من نوع نادر 
يتعرض لالنقراض بسبب الصيد غير الشرعي. تتميز 
هذه األسود بفرو أبيض مما يجعلها مختلفة عن بقية 
األسود األخرى، هذا الفرو كان يجذب الصيادين، فقد 
كانوا يقتلون هذه األسود لفرائها، ولم يتبق منها في 

العالم سوى مائة أسد.
وتروي واحدة من السياح )تدعى جوان( جتربتها 
في التنزه مع هذه األسود وتقول »في بداية األمر كنت 
ال أحتكم على خفقان قلبي من شدة اخلوف لكن بعد 
فترة من التنزه اكتســـبت الثقة وتسليت بالنزهة«، 

حسبما نقلت »ديلي ميل«.
وتربت هذه األســـود بحيث تتقبل وجود البشر 
حولها، ويدعى الذكر »موهالتســـي« واالســـم يعني 
»احملظـــوظ« في اللغة احمللية، واألنثى األولى تدعى 
»شاكيرا« واألخرى »جاي لو«. تقوم احملمية بتربية 
هذا النوع من األسود لتساعدها على التكاثر وحتميها 

من االنقراض.

طوكيو ـ د.ب.أ : ذكرت تقارير إعالمية محلية ان 
الياباني جيروميون كيمـــورا أكبر معمر في العالم 

احتفل بعيد ميالده الـ 115 فى منزله امس.
وميضى كيمورا الذي يعيش في مدينة كيوتانغو 
بغرب اليابان معظم وقته فى سريره هذه األيام ولكنه 
يتناول ثالث وجبات في اليوم مع أسرته وذلك بحسب 

ما ذكرته صحيفة »مينيتشي« اليابانية.
وعمـــل كيمورا الذي ولد فـــي 19 ابريل 1897 في 

مكتب بريد محلي ملدة 38 عاما.
ثم حتول بعد تقاعده للعمل الزراعي واستمر فيه 

حتى بلوغه 90 عاما من العمر.
ولدى كيمورا ســـبعة أبناء خمسة منهم مازالوا 
على قيد احليـــاة و14 حفيدا و25 من أحفاد األحفاد 

و13 من ذرية احفاد االحفاد.

سياح يتنزهون مع األسود البيضاء

املعمر كيمورا

info@redlinekw.comاخلط األحمر

في فيلم اإلرهاب والكباب طلب عادل إمام من املواطنني احملاصرين معه 
ان يعبر كل واحد منهم عن مطالبه التي يريدها بعد أن وعدت احلكومة 
بتحقيقها فصرخ اجلميع بصوت واحد »الكباب الكباب لنخلي عيشتكم 
هباب« في الكويت هناك أكثر من عادل إمام كويتي يقف أمام اجلماهير 

وهو يصرخ »الفساد الفساد لنخلي عيشتكم سواد« ويردد اجلمهور 
خلفه الفساد الفساد ومن ثم ينصرف كل الى منزله دون حتقيق أي 

اجناز للحد من الفساد ومتضي السنون ويفنى الكبار ويرثهم الصغار 
في ترديد شعار »الفساد الفساد لنخلي عيشتكم سواد«، وبالرغم من 

ذلك ال متوت الذئاب وال تفنى الغنم، فالذئاب تتكاثر والغنم تتوالد ولكل 
زمن فساده ومفسدوه وبالرغم من محاوالت النواب واحلكومة إلصدار 

تشريعات وقوانني تقضي على الفساد إال أن لكل تشريع وقانون طريقة 
ملتوية للقفز عليه فال أفلحت الرقابة وال افلح القانون للحد من ظاهرة 

الفساد فاملسألة إذن ليست مرتبطة بالتشريع وال بالرقابة إمنا بثقافة 
بارك اهلل مبن فاد واستفاد ونظرية »جايك من طرف فالن« وهذه أخطر 
ثقافة ميارسها أفراد املجتمع ألن املوظف الذي يرفض مثل هذه النظرية 
يطلق عليه لقب »الردي« وينبذ من املجتمع ويعتبر خارجا على التقاليد 

فعليه أن يقوم بالواجب حتى وان خالف القانون في سبيل حصوله على 
لقب »والنعم« إذن أساس الفساد هي ثقافة املجتمع التي حتط من قدر 
من يطبق القانون وترفع قدر من يخالفه، فكم من واحد قتلته فضائله 

وكم من واحد رفعته رذائله، فمفهوم املرجلة عند عوام الناس ان املوظف 
العام لن يدفع شيئا من جيبه، فالقلم قلم احلكومة والورقة ورقة احلكومة 
فما عليه إال أن يكتب ال مانع ويأخذ املرجلة باملجان. فهكذا تسير األمور 

وتتوالد املعامالت غير القانونية وتنتشر كاجلراد في الدوائر احلكومية 
وتصبح أمرا واقعا وعرفا دارجا من العيب مخالفته بل حتى ان الوزراء ال 
يجرؤون على وقف أو فتح ملفات تلك املعامالت خوفا من فتح باب جهنم 
عليهم ألنها أكثر من ان حتصى وألنهم ال يعرفون املتسبب كون الفاعلني 
أكثر من ثلثي موظفي الوزارة من الذين يطبقون نظرية »جايك من طرف 

فالن« ومما يساعد في استمرار احلال كما هو عليه ان الوزير ال يبقى 
في الوزارة أكثر من سنتني في أفضل األحوال. أما بالنسبة لفساد السادة 

احملترفني )وهو اللي عليه القيمة( فيحصل بطريقة قانونية متقنة فيتم 
اختراق القانون باستخدام القانون نفسه فنحن هنا أمام فاسدين على 

درجة كبيرة من الوعي القانوني والسياسي وهم غالبا من كبار املوظفني 
الذين يجيدون حبك لعبة الفساد دون ان يطالهم مقص الوزير وال تنال 

منهم منصة االستجواب.

جايك
 من طرف فالن 

سعود السبيعي

مصمم فرنسي يعتذر لبيبا ميدلتون بعد أن 
بسبب اجلرمية.. زيادة الطلب وجه صديقه مسدسًا مزيفًا جتاه املصورين

على السيارات املصفحة في البرازيل

بيع لوحة للفنان كوبكا بسعر قياسي
 قدره 2.25 مليون يورو في براغ

بيـــان »لقد اعتـــذرت منها، كان 
املصورون يالحقوننا، وتعرضت 
فيليبيـــا ميدلتون طـــوال فترة 
فـــي باريـــس ملضايقة  إقامتها 

مستمرة وخطرة«.
وأضاف »كان صديق لي يقود 
السيارة. ومن باب املزاح، وجه 
مسدسا مزيفا نحو الباباراتزي. 
لم تكـــن فيليبيا تعرف ما يدور 
في ذهنه وطلبـــت منه التوقف 
على الفور. فهي لـــم جتد األمر 

مضحكا«.
وأعلنت الشـــرطة القضائية 
الباريسية أنها لم تتلق أي شكوى 

بشأن هذه احلادثة.
األزيـــاء  مصمـــم  وختـــم 
واالرستقراطي الفرنسي بالقول 
»يؤسفني كثيرا ما حدث، والسيما 
أن كل االهتمام انصب على بيبا 
فيما لـــم يكن لهـــا أي دخل في 

احلادثة«.
ارتور دو سولتريه  أن  يذكر 
صاحب ماركة املالبس »فيكونت 
ايه« كان قد دعـــا بيبا ميدلتون 
إلى باريس للمشـــاركة في حفل 
ميـــالده الذي ترافـــق مع حفلة 
تنكرية مســـتوحاة مـــن القرن 

الثامن عشر.

فبينما كانت بيبا ميدلتون في 
سيارة مكشوفة خالل رحلة في 
العاصمة الفرنسية، قام صديق 
لســـولتريه يســـتقل الســـيارة 
نفســـها بتوجيه مسدس مزيف 
نحو مصورين صحافيني بهدف 

إبعادهم، على حد قوله.
وقد أثارت احلادثة التي نقلها 
مصورو الباباراتزي ضجة عاملية 
وانتقـــدت الصحافة البريطانية 
بشدة سلوك شقيقة ملكة بريطانيا 

العتيدة بشكل عام.
وقال آرتور دو سولتريه في 

باريس ـ أ.ف.پ: أعلن مصمم 
األزياء الفرنسي آرتور دو سولتريه 
أنه قـــدم اعتذاراته إلى صديقته 
فيليبيا »بيبا« ميدلتون شقيقة 
زوجة األمير وليام بعد تعرضها 
حلادثة مع مصوري الباباراتزي 

السبت املاضي في باريس.

نيويوركـ  رويترز: إذا كنت تعيش في البرازيل 
فإنك ســـتحتاج على األرجح الى سيارة مصفحة 
ضد الرصاص حتى لو كانت ســـيارة صغيرة من 
طراز كيا لتأمني نفسك من اللصوص عند اشارات 
الطرق في ســـاوباولو أو وســـط الزحام املروري 

في برازيليا.
إذ لم يعد امتالك سيارة مصفحة مقصورا على 
النخبة وعلية القوم في البرازيل ـ صاحبة سابع 
أكبر اقتصاد في العالم ـ والتي تعاني من ارتفاع 

معدالت جرائم اخلطف والقتل والسرقة.
وقدمت شـــركة دوبونت في عام 2008 منتجها 

الرئيســـي الذي يتكون من ألياف الفيبر وألواح 
الزجـــاج املضاد للرصـــاصـ  والذي أطلقت عليه 
اسم أرمورا ـ ألسر الطبقة املتوسطة في البرازيل 
التي تستخدم سيارات من طراز شفروليه وهوندا 

وحتى السيارات منخفضة السعر مثل كيا.
واآلن تتطلع الشركة التي حتظى بشهرة واسعة 
في صناعة الكيماويات إلى تزويد سيارات األجرة 
التي ستنقل الزوار ملشاهدة مباريات كأس العالم 
لكرة القدم في عام 2014 ودورة األلعاب األوملبية 
فـــي ريو دي جانيرو في عام 2016 بدروع مضادة 

للرصاص.

براغـ  أ.ف.پ: بيعت لوحة بعنوان »شكل االزرق« 
للفنان فرانتســـيك كوبكا )1871-1957( احد رواد 
الفن التجريدي االربعاء في مزاد في براغ بـ 55.75 
مليون كورونة )2.25 مليون يورو( وهو ســـعر 
قياسي لعمل اجنزه الفنان التشيكي على ما ذكرت 

وكالة »سي تي كاي« لالنباء.
واوضح املصدر ذاته ان اللوحة الزيتية العائدة 
الى العام 1913 بيعت الى »جامع قطع فنية اجنبي 

يتحدث الروسية شارك عبر الهاتف« في املزاد.

وكان الســـعر القياسي السابق الحدى لوحات 
كوبكا ســـجل العام املاضي في لندن عندما بيعت 
لوحـــة »احلركة« بـ 1.8 مليون يورو. وقال مؤرخ 
الفن جيري ماتشـــاليكي مفوض متحف كامبا في 
براغ »انها اهم لوحة لكوبكا تعرض للبيع في مزاد 
علني في تشيكيا«. ولد كوبكا في اوبوكنو في وسط 
تشيكيا، وانتقل لالقامة في مونتمارت في باريس 
العام 1896 واصبح اعتبارا من العام 1911 رائد الفن 
التجريدي، الرمزي والشاعري والهندسي في آن.

بيبا ميدلتون
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