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إمهال اللجنة التشريعية أسبوعني إلجناز قانون هيئة أسواق املال.. و»املالية« شهراً إلحالة تقريرها إلى املجلس

الغامن: حل املجلس بأيد أمينة
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األمير وملك إسبانيا بحثا تعزيز العالقات الثنائية 
وتوسيع أطر التعاون بني البلدين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله ملك اسبانيا خوان كارلوس أمس
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مدحت فاخوري

أعلنت جلن����ة املناقصات 
املركزي����ة عن إلغ����اء مناقصة 
مستش����فى اجله����راء اجلديد، 
عبر موقعها االلكتروني أمس 
وإعادة طرح املشروع عن طريق 
املمارسة بني الشركات السبع 
املناقصة  التي اشترت وثائق 
على أن تقدم األسعار مبقر جلنة 
املناقصات املركزية. يذكر ان هذه 
هي املرة الثانية إللغاء املناقصة، 
وتعود امل����رة األولى بعد فوز 
شركة برهان الدولية لإلنشاءات 
باملناقصة بقيمة 1.3 مليار دوالر 
ولكن مت إلغ����اء املناقصة بعد 
أن تأخرت الش����ركة في تقدمي 
إعادة  كفالة اإلجناز وقد متت 
طرح املناقصة في يناير املاضي 
لتلغى للم����رة الثانية ويطرح 

العقد عبر »املمارسة«.

إلغاء مناقصة 
مستشفى اجلهراء

 سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
 بدر السهيل ـ خالد الجفيل

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن حل 
مجلس األمة بيد أمينة، وهي يد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهذا هو شعور غالبية 

النواب، وال يخيفهم شائعة حل البرملان.
وأمس، طلبت احلكومة حتويل جلسة املجلس 
العادية الى سرية، حيث قال سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك »إنه من الواجب اطالع 
النواب على ما لدي من حقيقة حول الشريط«، 
ثم قام الرئيس الغامن بإلق���اء بيان عقب عودة 
اجللسة علنية شرح من خالله بشكل موجز ما 

دار خالل »السرية«.
وخالل اجللسة، أمهل املجلس اللجنة التشريعية 

أسبوعني لالنتهاء من تعديالت قانون هيئة أسواق 
املال على ان حتيل القان���ون للجنة املالية التي 
أمهلت هي األخرى شهرا واحدا إلجناز تقريرها 

عن املوضوع وإحالته الى املجلس.
وكلف املجلس اللجنة اإلسكانية بتقدمي تقريرها 
عن إلغاء قانون تأسيس شركات محطات القوى 
الكهربائية، باإلضافة ال���ى متديد تكليف جلنة 
املوارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية 
اخلدمة وتوحيد س���لم الرواتب الى نهاية دور 

االنعقاد.
وكان وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
د.عل���ي العمير نفى تهدي���د احلكومة للمجلس 
باحلل في ح���ال إقرار عالوة األوالد وزيادة بدل 

اإليجار.
التفاصيل ص14 - 16 ٭

)هاني الشمري( سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك بعد حتويل اجللسة إلى علنية ويبدو الشيخ صباح اخلالد  

فرج ناصر 

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان الوزارة 
ستقوم بترسية مش����روع وصلة الدوحة التابع 
ملشروع جس����ر الشيخ جابر األحمد قريبا وذلك 
بالتنسيق مع جلنة املناقصات املركزية وديوان 
احملاسبة.  وأضاف ان كلفة مشروع وصلة الدوحة 
تبلغ حوالي 248 ملي����ون دينار تتضمن جميع 

األعمال املزمع تنفيذها في هذا املشروع  وقال ان 
هناك 6 شركات تقدمت بعطاءاتها الى وزارة األشغال 
وجلنة املناقصات املركزية لتنفيذ هذا املشروع. 
واشار املصدر الى ان املشروع يشتمل على مسار 
وصلة الدوحة على جسر بحري وطريق بطول 13 
كيلومترا ويبدأ من نقطة التقاطع الرئيسية قريبا 
من منطقة الش����ويخ عبورا بجون الكويت غربا 

مرورا بجزيرة ام النمل وحتى الدوحة.

ً ترسية وصلة الدوحة بجسر الشيخ جابر قريبا
اقتصاد

محليات

رياضة

»البترول الوطنية« 
تستثمر 35 مليار دوالر 

 خالل 5 سنوات.. 
و»نفط الكويت« ترسي 
مشروع النفط الثقيل 

بـ 1.2 مليار دينار العام 
احلالي

»الكهرباء«: مكتب مركزي 
في كل محافظة ملتابعة 

إجراءات إيصال التيار

قبول أبناء املعلمني 
البدون في مدارس

 التعليم العام

»املركز«: 12%  منوًا 
متوقعًا ألرباح الشركات 

الكويتية  في 2014

إستراتيجية عمل قوة جمع السالح ضبط التجار 
بالتلبس وقوة املطلوبني ضبطت 4 منهم مواطنان

اإلفراج عن املخطوفني الكويتيني الثالثة
بعد دفع الفدية.. ويصلون البالد خالل يومني

موسى أبو طفرة

علمت »األنب���اء« ان املفاوضات في إنهاء 
عملية خطف املواطنني الثالثة في تركيا انتهت 
باإلفراج عنهم بعد دف���ع الفدية، حيث أكدت 
مصادر في وزارة اخلارجية جناح املفاوضات 

التي تكللت بإنهاء األزمة، حيث توقعت املصادر 
وصول املخطوفني خالل اليومني املقبلني بعد 
االنتهاء من عدد من اإلجراءات الروتينية األمنية 
املعمول بها في تركيا، مشيدا بالتنسيق األمني 
للوفد الكويتي الذي تابع عملية إنهاء املباحثات 

مع اخلاطفني.

أمير زكي

كشف مصدر أمني ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد طلب 
من مديريات األمن عبر وكيل وزارة الداخلية 
لش���ؤون األمن العام اللواء محمود الدوسري 
التش���دد حيال جميع األعراس وإلزام املعرس 
ووالده بتوقيع تعهد بعدم إطالق النار في تفعيل 
لقرارات سابقة، وقال املصدر ان التعليمات التي 

نقلها وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن اجلنائي 
الفريق سليمان الفهد بشأن قوة مالحقة األسلحة 
تضمنت ان تقوم هذه الفرقة بدور مش���ابه ملا 
تقوه به اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اي ان 
تتبع أس���لوب البيع الستدراج جتار السالح، 
على صعيد آخر، ألقت قوة مالحقة املطلوبني 
أمس القبض على 4 مطلوبني ألحكام قضائية 
بواقع مواطنني ووافدين يوم أمس وتراوحت 
األحكام لألشخاص ال� 4 ما بني 6 أعوام وعام.
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الشيخ صباح الناصر في ذمة اهلل
نعى الديوان األميري أمس 
املغفور له، بإذن اهلل تعالى، 
الشيخ صباح ناصر السعود 
الصباح ع����ن عمر يناهز 64 
عاما، وسيوارى جثمانه الثرى 
في التاسعة من صباح اليوم 
األربعاء. واملغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ صباح الناصر 
وكيل وزارة الدفاع األسبق كان 
أحد أسود املقاومة إبان االحتالل 
العراقي للكويت، ويعد شيخ 
الكويتيني، حيث  املخترعني 

حاز أكبر عدد من ش����هادات براءات االختراع والتي تربو على 
ال� 15 براءة. بدأ مش����واره الدراسي في الهندسة املعمارية من 
خالل الدراسة في الواليات املتحدة األميركية، ولم ينته طموحه 
الدراسي عند حد معني، وانتقل بعد ذلك الى املنشآت العسكرية، 
حيث استطاع ان ينقلها من ادارة صغيرة تضم 12 موظفا الى 
7 إدارات تضم اكثر من 500 موظف ليصل به املطاف الى شغل 
منصب وكيل مساعد، وبعد ذلك مت اختياره وكيال لوزارة الدفاع 
في تتويج ملسيرته بالعمل احلكومي ليختار بعد ذلك التقاعد 

والتفرغ لالختراعات والتصاميم الهندسية.
رحم اهلل فقيد الكويت الشيخ صباح الناصر وأسكنه فسيح 
جناته. وان »األنباء« التي آملها املصاب لتدعو اهلل عز وجل ان 

يلهم آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

املغفور له بإذن اهلل الشيخ صباح الناصر

 الرجال: ديوان السعود الصباح ـ الساملية شارع سالم املبارك
 ـ هاتف: 25710631.

 النساء: منزل املرحوم الشيخ ناصر السعود الصباح ـ الساملية 
ـ شارع اخلليج العربي ـ هاتف: 25710274.

عنوان العزاء
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أنظار العالم تتجه الليلة 
نحو »كالسيكو  األرض« 

في نهائي كأس ملك إسبانيا
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اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان مساء أمس جاللة 
امللك خ���وان كارلوس االول 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة 
والوفد الرسمي املرافق جلاللته 
وبحضور س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وذلك 
الرسمية  مبناس���بة زيارته 

للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات 
الرسمية بني اجلانبني، ترأس 
اجلان���ب الكويت���ي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املب���ارك والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وكبار املسؤولني بالدولة، وعن 
اجلانب االسباني جاللة امللك 
خوان كارل���وس االول ملك 
مملك���ة اس���بانيا الصديقة 
وكبار املسؤولني في احلكومة 

االسبانية.
وق���د صرح نائ���ب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجل���راح بأن املباحثات 
تناولت العالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الصديقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع أطر 
الكويت  ب���ني دولة  التعاون 
ومملكة اسبانيا الصديقة مبا 

يخدم مصاحلهما املشتركة.
هذا وقد س���اد املباحثات 
جو ودي عكس روح التفاهم 
والصداق���ة الت���ي تتميز بها 
العالقات الطيبة بني البلدين 
ف���ي خط���وة جتس���د رغبة 
اجلانبني في تعزيز التعاون 
ف���ي املجاالت  القائم بينهما 

كافة.
إلى ذلك وبحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وجالل���ة امللك خوان 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة وسمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك مت بقصر 
بيان مساء أمس التوقيع على 
الكويت ومملكة  اتفاقية بني 

اس���بانيا الصديقة، حيث مت 
توقي���ع مذك���رة تفاهم بني 
حكوم���ة الكوي���ت وحكومة 
مملكة اسبانيا بشأن التعاون 
في مجال البنية التحتية للنقل 
الكويت  ووقعها عن حكومة 
م. عبدالعزي���ز االبراهي���م 
وزير االشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء وعن حكومة 
مملكة اس���بانيا آنا باستور 
خولي���ان � وزيرة االش���غال 

العامة واملواصالت.
كذلك أقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان مساء أمس مأدبة 

تستغرق يومني يجري جاللته 
خاللها مباحثات رسمية مع 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه 
عل���ى ارض املط���ار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
الش���يخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح 

في حكومة مملكة اس���بانيا 
الصديقة.

املل���ك خوان  واس���تقبل 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اس���بانيا الصديق���ة رئيس 
مجلس االم���ة مرزوق الغامن 
وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 

بيان. 
كما اس���تقبل امللك خوان 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 

بيان. 

عشاء على شرف جاللة امللك 
خوان كارل���وس االول ملك 
مملكة اسبانيا الصديقة والوفد 
الرسمي املرافق جلاللته وذلك 
الرسمية  مبناس���بة زيارته 

للبالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
وكان امللك خوان كارلوس 
االول مل���ك مملكة اس���بانيا 
الصديقة وصل الى البالد ظهر 
امس والوفد الرسمي املرافق 
له في زيارة رس���مية للبالد 

القادة في  والوزراء وكب���ار 
اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
وتش���كلت بعثة الشرف 
املرافقة له من الديوان األميري 
برئاس���ة املستشار بالديوان 

األميري محمد ابواحلسن.
ويرافق جاللته وفد رسمي 
يض���م كال من وزي���ر الدفاع 
ايوالتي  ب���درو موريني���س 
ووزيرة األش���غال العامة أنا 
ماريا باستور خوليان ووزير 
االقتصاد والطاقة والسياحة 
خوسيه مانويل سوريا لوبيث 
وع���دد من كبار املس���ؤولني 

املقابلتني رئيس  وحضر 
بعثة الشرف املرافقة املستشار 
ابو  بالديوان االميري محمد 

احلسن.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس ادارة جمعية احملامني 
الكويتية احملامي وسمي خالد 
الوس���مي وأعضاء اجلمعية 
وذلك مبناسبة تشكيل مجلس 

االدارة اجلديد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في استقبال ملك اسبانيا

صاحب السمو خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملامني 

..ومرحبا برئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافيملك اسبانيا مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد على هامش مأدبة العشاء

جانب من مباحثات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وملك إسبانيا بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال امللك خوان كارلوس

صاحب السمو يشمل برعايته تكرمي كوكبة من املعلمني واملدارس املتميزة اليوم

ملك إسبانيا استقبل رئيس الوزراء

يشمل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برعايته حفل تكرمي 
املعلمني واملدارس للعام الدراسي 

2013/2012 بالقطاعني العام واخلاص، 
حتت شعار »املعلم.. عطاء متيز إبداع« 

صباح اليوم، على مسرح الشيخ عبداهلل 
اجلابر في جامعة الكويت مبنطقة 

الشويخ، والبالغ عددهم 312 فردا، و48 
مدرسة، تابعني للمناطق التعليمية الست، 

التابعة لقطاع التعليم العام، كما سيتم 
تكرمي 6 أفراد مع املعهد الديني الثانوي 

بنني في منطقة الفحيحيل، باالضافة الى 
13 فردا، ومدرسة الرجاء االبتدائية بنات 

بالنسبة للقطاع اخلاص، اي مبجموع 

331 فردا تتنوع مسمياتهم الوظيفية من 
مدير مدرسة حتى معلم و50 مؤسسة 
تعليمية واحدة منها فقط تابعة للقطاع 

اخلاص.
وقد أناب صاحب السمو وزير التربية 

ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
حلضور احلفل

استقبل جاللة امللك خوان كارلوس األول 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة مساء أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 
بيان. 

حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف 

املرافقة املستشار بالديوان األميري 
محمد عبداهلل ابواحلسن.

أخيراً.. بدأت إزالة سكراب أمغرة

موسى أبوطفرة

أخيرا بدأت عملية إزالة سكراب أمغرة، فقد أعلنت 
اللجنة التنس���يقية فيما بني الهيئة العامة للصناعة 
وجلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة، أنها بدأت في إزالة موقع الس���كراب احلالي 
امس الثالث���اء، مطالبة جميع املس���تثمرين باإلخالء 

واالنتقال الى املوقع اجلديد مبنطقة النعامي.

جانب من عملية اإلزالة

اإلسكندراني: تكنولوجيا النانو هي تكنولوجيا القرن الـ 21

بن حلي: إعالن الكويت أعطى للدول العربية
التي متر مبراحل انتقالية أولوية في مجال االستثمارات

� كونا: قال نائب  القاهرة 
الدول  الع���ام جلامعة  األمني 
العربية السفير أحمد بن حلي 
إن اعالن الكويت الصادر عن 
القمة العربي���ة ال� 25 أعطى 
لل���دول العربي���ة الت���ي متر 
مبراح���ل انتقالية أولوية في 
مجال االس���تثمارات من أجل 
اعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
وهياكلها ونظمها التشريعية 

والتنفيذية. 

ألقاها  وأضاف في كلم���ة 
أمام مؤمتر االستثمار العربي 
املشترك والتنمية املستدامة 
نيابة عن األمني العام للجامعة 
نبيل العربي، ان توفير العون 
املادي والفني لهذه الدول ميكنها 
من اجن���از املرحلة االنتقالية 
على نحو آمن ومضمون لبناء 
مجتمع يس���وده االس���تقرار 
على أس���س قي���م العدال����ة 

االجتماع��ي. 

وأشار في هذا الصدد الى 
تأكيد القادة العرب خالل قمة 
الكوي���ت عل���ى تعزيز األمن 
القوم����ي العربي مبا ميكن من 
تسارع عملية النمو وحتقيق 

التنمية الشامل���ة. 
وش���دد عل���ى أن توطيد 
العربية وترس���يخ  املصالح 
املنفعة املشتركة هو السبيل 
الكفيل���ة ملواجه���ة األزمات 
التي  السياس���ية والنزاعات 

تطف���و من ح���ني آلخ���ر في 
س���ماء العالق�������ات العربية 
وخللق فض����اء عربي موح���د 
ومتني ال يتأثر بتأثر األحداث 
أو وجود خالفات باعتبار ذلك 
الضامن����ة األكيدة إلش���عار 
املواط������ن العرب���ي بجدوى 
العربي املش���ترك في  العمل 
اطار جامع����ة الدول العربية 
وبأهميته على حيات���ه وعلى 

مستقبل أبنائ����ه. 

وطالب بضرورة العمل على 
تشجيع املستثمرين لالستفادة 
من االمكانيات الهائلة في مصر 
مع قيام احلكومة بوضع االطار 
اجلاذب لالستثمارات كتفعيل 
مجموع���ة القوانني واألنظمة 
التي تضمن للمستثمر املصري 
والعربي حقوق���ه وواجباته 
لإلقدام على االستثمار هناك. 
الى قيام احلكومة  وأشار 
املصري���ة باس���تكمال البنية 

ف���ي س���يناء من  التحتي���ة 
وسائل النق���ل البري واجلوي 
الكهربائي  والبحري والربط 
وتوفير املي���اه لتحفيز قدوم 

االستثمارات اليه����ا. 
وقال بن حل���ي: ان هناك 
مش���اريع عربية كبرى جار 
العمل على اجنازها مثل الربط 
ما بني الدول العربية في مجال 
الس���ريعة  الكهرباء والطرق 

والسكك احلديدية وغيرها.

قال باحث علمي في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ان 
النانو حظيت  تكنولوجي���ا 
باهتمام كبير م���ن القيادات 
السياسية في البلدان العربية، 
مضيف���ا ان هن���اك نضوجا 
فكريا وثقافيا متطورا تشهده 
الكويت واملنطقة العربية في 

هذا املجال.
وذك���ر مدي���ر برنام���ج 
النان���و واملواد  تكنولوجيا 
املتقدم���ة في مرك���ز بحوث 

الطاقة والبناء باملعهد د. محمد 
االسكندراني ل� »كونا« امس 
»اننا نعيش في زمن الثورة 
الصناعية الرابعة وألول مرة 
تتواكب األنشطة البحثية مع 
الهائل  التكنولوجي  التطور 
وال���ذي حتقق م���ع حرص 
قاداتنا السياسية في بلداننا 

العربية«.
ان  وب���ني االس���كندراني 
النان���و ه���ي  تكنولوجي���ا 
تكنولوجيا القرن ال� 21 ومفتاح 

التقدم واالمن���اء االقتصادي 
املبني عل���ى العلم واملعرفة، 
موضحا انها تكنولوجيا قائمة 
على دراسة العلوم النانونية 
وايجاد مواد النانو والتحكم في 
بنيتها الداخلية واعادة هيكلة 
الذرات واجلزيئات  وترتيب 
املكونة للحصول على منتجات 

متميزة وفريدة. 
واضاف ان املواد النانونية 
هي مواد صغيرة احلجم يتم 
حتضيرها معمليا او موجودة 

بالفعل في الطبيعة وتتراوح 
اقطار  او  مقاييس اطواله���ا 
حبيباتها ما بني 0.1 نانو متر الى 
100 نانو متر مؤكدا ان بعض 
تطبيقات هذه املواد ترجع الى 
مئات الس���نني خصوصا في 
حتضير وتوصيف مركباتها 

الكيميائية. 
 وعن دور الكويت في هذا 
الشأن والذي يقوم به معهد 
الكويت لالبحاث العلمية أفاد 
بأن برنامج تكنولوجيا النانو 

التابع ملركز  املتقدمة  واملواد 
الطاقة والبناء هو احد احدث 
البرامج البحثية في املعهد ومت 
ادراجه باخلطة االستراتيجية 
التابعة له )2010 � 2015( مبينا 
انه برنامج يواكب مش���روع 
)انش���اء معامل تكنولوجيا 
النان���و باملعه���د( وتأهيلها 
بأح���دث املع���دات واالجهزة 
العلمية التي لم يصل بعضها 
الى املنطقتني العربية والشرق 

اوسطية. د. محمد االسكندراني

تلقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية من 
وزير اخلارجية والتعاون في جمهورية توغو روبير 
دوسي تتعلق بسبل توطيد العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني في جميع املجاالت.

اخلالد تلقى رسالة خطية
من وزير خارجية توغو

األمير بحث مع ملك إسبانيا تعزيز العالقات الثنائية وأقام مأدبة عشاء على شرفه واستقبل ناصر احملمد

الكويت وإسبانيا وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للنقل
صاحب السمو 
التقى رئيس 

وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية 

احملامني
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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الفريق متقاعد عبداهلل  الفارسسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

ولي العهد استقبل ناصر احملمد والفارس
اجلاراهلل بحث 
العالقات الثنائية

مع مسؤول إسباني
وزارة  وكي���ل  اجتم���ع 
اخلارجية خالد اجلاراهلل مع 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
في مملكة اسبانيا غونثالو دي 
بينيتو سيكاديس الذي يقوم 
بزيارة الى البالد ضمن الوفد 

املرافق مللك اسبانيا.
ومت خالل اللقاء بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية بني 
إلى تطورات  البلدين إضافة 
الس���احتني  األوض���اع على 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللق���اء مدير إدارة 
مكت���ب الوكيل أيه���م العمر 
ونائ���ب مدي���ر إدارة أوروبا 
د.راش���د العدواني وس���فير 
الكويت  مملكة اسبانيا لدى 
أنخل لوسادا فرنانديث إضافة 

إلى أعضاء الوفد املرافق.

استقبل سمو ولي 
الش���يخ نواف  العهد 
االحم���د بقص���ر بيان 
صب���اح امس س���مو 
الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان امس 
الفريق متقاعد عبداهلل 

الفارس.

احلمود استقبل وفوداً إعالمية وفنية: ضرورة إيجاد ميثاق شرف صحافي عربي
االم����س والي����وم  لكوي����ت 

والغد. 
وأشاد احلمود مبا حتقق 
للفن التشكيلي الكويتي من 
انتشار ومشاركة باملعارض 
الفنانني  الدولي����ة، داعي����ا 
التش����كيليني الكويتيني الى 
مزيد من العمل واإلبداع من 
اجل ابراز ص����ورة الكويت 
احلضارية ف����ي مجال الفن 
التش����كيلي على مس����توى 

العالم.

للعاملني بالوزارة. 
كم����ا اس����تقبل احلمود 
الفن  مجموع����ة م����ن رواد 
التش����كيلي الكويتي ضمت 
كال من الفنانني سامي محمد، 
علي نعمان، شيخة السنان 
وجاسم العمر، حيث تناول 
اللقاء كيفية دعم قطاع الفن 
التشكيلي ممثال في املرسم 
احلر باعتب����ار هذا الفن من 
الكويتية  الثقافية  الثروات 
التي متث����ل رؤية معاصرة 

نقابة العاملني بوزارة االعالم 
الفارسي  برئاسة د. ياسني 
مبناسبة فوزهم باالنتخابات 
االخيرة وهنأه����م بفوزهم 

بالتزكية. 
وقال ان الوزير شدد خالل 
اللق����اء على ض����رورة قيام 
مجلس ادارة النقابة بالعمل 
من اجل كل العاملني بوزارة 
االعالم وتقدمي مبادراته من 
اجل تطوير العمل واالرتقاء 
الوظيفي  مبس����توى األداء 

والدولي����ة وكيفي����ة تعامل 
التطورات  الصحاف����ة م����ع 
واألح����داث املتالحقة ودور 
الصحافة كس����لطة رابعة. 
وتناول اللقاء ضرورة ايجاد 
ميثاق شرف صحافي عربي 
تلت����زم به كل املؤسس����ات 
الصحافي����ة العربية خلدمة 
القضايا العربية ودعمها على 

الساحة الدولية. 
وذك����ر البيان ان احلمود 
استقبل وفدا من مجلس ادارة 

بحث وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود مع وفد من 
»دار الصياد اللبنانية« عددا 
من القضايا الراهنة من منظور 

إعالمي وصحافي. 
وقال بيان صحافي لوزارة 
اإلعالم امس ان احلمود ناقش 
الذي  الوفد  خالل استقباله 
ضم كال من سامي زهر الدين 
ومارلني أبوزيد والهام جنم 
التطورات االقليمية  الشيخ سلمان احلمودمجمل 

أكدت احلركة الدس����تورية 
اإلسالمية دعمها للحراك العاملي 
الذي اطلق حملة لدعم صمود 
املرابطني املقدسيني حتت شعار 
»كلنا حماة األقصى« انتصارا 
للمسجد األقصى، مؤكدين على 
إسالمية املسجد األقصى، طابعا 
وهوية، ومطالبني بضرورة إنهاء 
ومن����ع التدخل الصهيوني في 
إدارة املس����جد، ومنع سياسة 
التضييق التي ميارسها االحتالل 

على أهل الرباط في األقصى.
وشددت احلركة الدستورية 
في بيان لها على ضرورة منع 
االقتحامات الصهيونية للمسجد 
األقصى، والتي تهدف الى تهويده 
وجعله معلما مقدس����ا لليهود 
وخاصة في املواسم التوراتية 
واملناسبات اليهودية، كما طالبت 
في البيان بوقف احلفريات أسفل 
املسجد األقصى، مشددة على 
التأكي����د على أحقية  ضرورة 
املس����لمني الكاملة في املسجد 
األقصى وإقامة شعائرهم فيه 
بجميع أطيافهم وأعمارهم وانه 
ال ح����ق لليهود فيه، كما تدين 
الدستورية اإلسالمية  احلركة 
هذا التخ����اذل العربي واألممي 
جتاه األقصى الشريف وصلف 

الصهاينة.
وأوضح�������ت احلرك�����ة 
الدس���تورية اإلس���المية ان 
الكويتي���ة وبقية  احلكوم���ة 
احلكومات العربية واإلسالمية 
مطالبة بالتحرك اقليميا ودوليا 
عبر املنظمات الرسمية لوقف 
االنته���اكات الصهيونية نحو 
املسجد األقصى واتخاذ التدابير 

الالزمة لتفعيل ذلك.

احلركة الدستورية 
تطالب احلكومات 

العربية بتحمل 
مسؤولياتها جتاه األقصى

استنكر مس���ؤول جلنة 
العالقات الدولية واخلارجية 
التنفيذية لالحتاد  بالهيئ���ة 
الوطن���ي لطلب���ة الكوي���ت 
عبدالرحمن اجلراح ما يحدث 
م���ن انته���اكات صهيوني���ة 
بالقدس الش���ريف واملسجد 
األقص���ى وذلك بعد الدعوات 
الت���ي مت ترويجه���ا من قبل 
ع���دة جمعي���ات صهيونية 
ميينية وعلى رأس���ها حركة 
»أمناء اله�����يكل« ودعت إلى 
اقتحام ج����ماعي للم����سجد 
األقصى بهدف »تأكيد السيادة 
اإلسرائيلية عليه وتعزيزها 
كمقدمة للسيطرة الكاملة على 
املسجد وبناء هيكلهم املزعوم«، 
مؤكدا ان���ه يجب علينا نحن 
املسلمني جميعا استنكار ما 
تقوم به هذه اجلمعيات وما 
يقوم به االحتالل من تدنيس 
للمسجد األقصى وكل شبر من 

أراضي املسلمني.
الكي���ان  أن  وأض���اف 
الصهيوني يش���عر باخلطر 
حول���ه من تغي���ر اخلارطة 
الدولية السياسية فيما عرف 
بالربيع العربي ومن ثم فهو 
يس���عى إلى خل���ط األوراق 
اقتحام املس���جد  مبحاوالت 
األقصى قبلة املسلمني األولى، 
داعيا الشباب العربي الناشط 
إلى عدم نسيان قضيته املوحدة 
والتي س���تأخذ الزخم األكبر 
من الدعم، مؤكدا ثقته الكاملة 
في أن الش���باب العربي يقظ 
ونشط في كل ميادين العمل 
العربي واإلس���المي وخاصة 
فيم���ا يتعلق بقضية القدس 

املدينة اإلسالمية والعربية.

االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت يستنكر 

الدعوات الصهيونية 
القتحام األقصى

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبد الرحمن

همسة ألستاذي 
»السنعوسي«

في يوم تكرميه
جميل أن تكّرم وزارة اإلعالم 

ابنها النجيب األستاذ محمد 
السنعوسي وهو تكرمي مستحق 

في محله.
واألجمل أن يكون التكرمي في 
أحد أكبر برامجها استماعا في 

»قايلة الوفاء« التي لها متابعون 
على مستوى الداخل واخلارج.

أستاذنا محمد السنعوسي 
له مشوار طويل في اإلعالم 
الكويتي ونحن جيل فتحنا 
عيوننا على التلفاز األبيض 

واألسود وجدنا استاذنا يحارب 
الفار النرويجي ثم ظهر »البخ 
بخ بخ« وأحتدى من يشوف 

اللقطة انه ما يطيح من الضحك 
ألملعيته وقدرته على التعامل مع 
امليكروفون والشاشة وتلقائيته 
كنجم اعالمي ال يهاب الكاميرا 

وصعود منصاتها.
أنا كتبت عن دوره في 
»األرشيف التلفزيوني 

زمانه وفارسه« مقاال نزل 
في 2012/6/15 وشكرته هو 
شخصيا، وأستاذنا القدير 

رضا الفيلي ود.أنس الرشيد 
وخالد النصراهلل وغيرهم على 
أدوارهم في حفظ هذا التاريخ 

التلفزيوني.
وفي مقال »الكلمة مغنم ومأثم« 
الذي نشر في 2012/1/13 أشرت 

إلى دوره في محاربة الفار 
النرويجي، وفي مقال »عشاق 

السبهلله« الذي نشر في 
2012/9/14 أشرت إلى االجناز 

التوثيقي الرائع الذي ألفه 
األستاذ القدير حمزة عليان عن 
استاذنا سليمان صالح الفهد ـ 
رحمه اهلل ـ وجاء مسك اخلتام 
فيه ألستاذنا محمد السنعوسي 

لتكون األمور بخواتيمها.
في اليوم األربعاء 16 جمادى 
اآلخرة 1435 هجرية املوافق 

2014/4/16 ميالدية أقولها 
صريحة وعلنية إن االستاذ 

محمد السنعوسي وزير االعالم 
االسبق قد حرم من منازلة الكتلة 

االسالمية وكتلة العمل الشعبي 
في عام 2006 وليس صحيحا 

انه آثر تقدمي استقالته ألنه صرح 
بأن هذا حق دستوري مكفول 
للنواب وأنه بالفعل جهز نفسه 

وإدارته التابعة له لتفنيد ما اتهم 
به وشرح مالبسات ما يتحدث 

به الناس، وألنه في طبيعته 
وتاريخه ليس انهزاميا وليس 

تأزمييا ومتشنجا، على األقل ما 
شاهدناه في حياته العملية في 
هذه املواقف، ولو صعد املنصة 

حلكمنا على هذه االتهامات.
نعم انا وغيري نعلم أن االخ 
مسلم البراك وفيصل املسلم 

وأحمد املليفي كانت لديهم 
اغلبية كافية إلسقاط محمد 

السنعوسي، ولكنه كان قادرا، 
من وجهة نظري، على الرد على 

احملاور وهي كبت احلريات، 
واجلمع بني العمل احلكومي 

والتجارة واإلعالم املرئي 
واملسموع، وسوء البرامج 

واملسلسالت وبيع كتب وروايات 
إباحية.

ومضة: كنا جميعا نأمل ان نرى 
االستجواب كامال بأطرافه، ألن 

النواب كانوا في قمة اجلهوزية، 
وايضا الوزير الذي صرح 

لإلعالم املرئي واملقروء »أنا 
جاهز لالستجواب« لكن للتاريخ، 
اعرف ان الوزير طلب من نائبني 

من املستقلني التحدث معه 
كمعارضني لالستجواب لكنهما 
رفضا ذلك، وطلب احدهما من 

الوزير محمد السنعوسي تقدمي 
استقالته، فهل هنا يكمن السر؟ 
ام ان في جعبة الوزير املستقيل 

خفايا اعظم؟ واهلل اعلم.
آخر الكالم:

الشاعر احمد السقاف رحمه اهلل، 
شاعر مرهف االحساس، يعرف 

آفاق الكلمة، يقول:
ال يصنع النص���ر إال قائد بطل
يقود جيشا يهز االرض ان وثبا
هو الرجاء لفج���ر نحن نرقبه
فقد متزق هذا اجلي���ل واكتأبا
يرى بعيني���ه اش���تاتا ملفقة
تشيع في ارضه التنكيل والرهبا

وتبقى يا أبا طارق، اختلفنا او 
اتفقنا معك، هرما اعالميا كويتيا 
شامخا، وخالل العاصفة يعرف 

الربان، وربي يحفظ الكويت 
وأهلها من كل الفنت، ما ظهر 
منها وما بطن، وصدق االمام 
علي ÿ عندما قال: »أغنى 

الغنى العقل« وأنا اقول احلكمة 
النبوية »اذا مت العقل نقص 

الكالم«، و»صديق كل امرئ 
عقله، وعدوه جهله«، وتستاهل 
التكرمي يا أبا طارق، ونأمل ان 

تعود الى التلفاز، وأال تنزوي في 
املنزل، او الشاليه، فأنت اليوم 

في عز شبابك، ويطول ربي في 
عمرك، هكذا هي احلياة، في 

الواجهة، ثم الكواليس، غير انك 
جنم، والنجم ال يختفي ال بالليل 

وال بالنهار.
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رفض طلب تنظيم واجهات السوق املركزي جلمعية مبارك الكبير

»الفنية« حتدد ورشة عمل ملناقشة مشروع النفايات الصلبة واالستفادة منها
السور: الكفاءات الشبابية 
في »البلدية» تنتظر الدعم

تبحث جلنة محافظة الفروانية خالل اجتماعها برئاسة 
نايف السور طلب إضافة أدوار متعددة ملقر بيت الزكاة 

ضمن منطقة جليب الشيوخ.
ويتضمن جدول األعمال املعامالت التالية: طلب وزارة 
الشؤون زيادة مبساحة فرع جمعية عبداهلل املبارك الصباح 
التعاونية رقم 4 قطعة 4، الش����كوى املقدمة من أصحاب 
املنازل املطلة على احلديقة العامة الواقعة بالقطعة رقم 3 
مبنطقة اشبيلية على إقامة مشروع صالة األفراح املزمع 
إنش����اؤها في تلك احلديقة، تخصيص مس����جد مبنطقة 
الف����ردوس � قطعة 9، كتاب وكي����ل وزارة الداخلية رقم 
2014/1 والذي تضمن اقتراح العضو احمد البغيلي بإنشاء 
دوارين بدال من اإلشارتني بني منطقتي الرحاب وإشبيلية، 
الكتاب بشأن إصدار تراخيص احملالت اخلاصة بالعقار 
الكائن مبنطقة خيطان رقم 64، االقتراح املقدم من العضو 
احمد البغيلي بشأن إنشاء دوارين بدال من اإلشارتني بني 
منطقتي الرحاب واشبيلية، االقتراح املقدم من العضو احمد 
البغيلي بش����أن عمل دوارين في منطقة الرابية وحتديدا 
الشارع الفاصل بني مشتل الرابية ومنطقة الرحاب األول 
عند شارع املشتل والثاني عند مدخل ومخرج الرحاب في 

نفس الشارع الفاصل بني الرابية والرحاب.

جلنة الفروانية تبحث إضافة أدوار 
ملقر بيت الزكاة باجلليب

تبحث جلنة اجلهراء في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
اليوم برئاس����ة مشاري املطوطح طلب وزارة املواصالت 

تخصيص موقع مقسم هاتف مبنطقة العبدلي.
وتضمن جدول األعمال التالي: طلب وزارة الداخلية 
تخصيص موقع بصفة مؤقتة بجوار الفحص الفني مبنطقة 
شرق اجلهراء حلني االنتهاء من إنشاء موقع الفحص الفني 
الدائم اجلديد، طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع إلقامة 
حديقة أطفال في مدينة س����عد العبداهلل قطعة 8، طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع مسجد 
ومواقف سيارات مبنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6، طلب 

توسعة موقع الشركة في مجمع مخازن الصليبية.
طلب وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية ترحيل 
وتوسعة موقع مسجد متخصص على جزء من احليازة 

الزراعية مبنطقة العبدلي الزراعية قطعة 3.

.. و»اجلهراء« تبحث تخصيص 
موقع مقسم هاتف بالعبدلي

أكد مدير إدارة اخلدم���ات العامة في البلدية أحمد 
الش���ريدة أن حصيلة عملي���ات التنظيف التي قامت 
بها اإلدارة لتنظيف منطق���ة بر الصليبية منذ انتهاء 
موس���م إقامة املخيمات بنهاية مارس املاضي أسفرت 
عن رفع 175 دربا كان منها 160 دربا من املخلفات و15 
دربا من اإلطارات، مش���يرا إلى أن هذه احلمالت التي 
أطلقتها اإلدارة بإشراف املفتش حمد اجلراح تأتي في 
س���ياق حماية البيئة الكويتية من املخلفات الناجتة 
عن األفراد بعد إزالته���م للمخيمات الربيعية وتركهم 
ملخلفاتها في عرض البر وش���ملت األنقاض، األثاث، 
األعمدة، بقايا اخليام، األخش���اب واإلطارات. وأوضح 
الشريدة أن عمليات ترحيل اإلطارات من منطقة سكراب 
ميناء عبداهلل إلى منطقة إرحية أسفرت عن ترحيل 60 
دربا، مشيرا إلى أن عمليات ترحيل اإلطارات مستمر 
حتى يتم االنتهاء منها بشكل كامل إلى جانب تنظيف 
املنطقة من املخلفات واألنقاض والتي تأتي في سياق 
متابعة قس���م الطوارئ باإلدارة وعملهم املستمر من 
أجل القضاء على تش���ويه املنظر العام. وعلى صعيد 
متصل أكد الشريدة أنه في إطار التعاون املستمر بني 
البلدية ومختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية قامت 
اإلدارة بتوفير اآلليات والعمالة بهدف التنظيف الدوري 
لنقعة الشمالن الواقعة بالقرب من سوق شرق حيث 
استهدفت انتشال املخلفات والشباك وبقايا األخشاب 
ومختلف العوائق البحرية، مشيرا إلى أنه مت رفع درب 

واحد من تلك املخلفات.

رفع 175 دربًا 
من مخلفات بر الصليبية

طالب عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير املواصالت عيس���ى الكندري باالستفادة من 
الطاقات الشبابية املتخصصة في البلدية وإعطائهم 
الصالحيات الالزمة كي يعملوا على النهوض بالعمل 

البلدي الذي يحتاج 
إلى دعم مباشر منه 

شخصيا.
ومتنى السور في 
تصري���ح صحافي 
إلى أن تترجم رغبة 
الس���مو  صاح���ب 
األمير الشيخ صباح 
األحم���د، وتأكي���ده 
عل���ى أن الش���باب 
نص���ف احلاض���ر 
املس���تقبل  وكل 
ويجب االهتمام بهم 
واالستماع إلى آرائهم 

وتعزيز قدراتهم.
وأوضح إلى أن البلدية حتتاج إلى نهج إصالحي 
جديد والذي نعول من خالله على الوزير الكندري 
بإصدار قرارات تدوير وإحالل الطاقات الش���بابية 
باملناصب اإلشرافية سعيا للتطوير والرقي مبستوى 

اخلدمات البلدية املقدمة بجميع إداراتها.
وبني أن البلدية تتميز بوجود كفاءات من االختصاصيني 
على مستوى عال من اخلبرة العلمية والعملية وتنتظر 
الق����رار الصري����ح بإحاللهم، موضحا ان هن����اك كفاءات 
عالية من احلاصلني على شهادات الدكتوراه ويستحقون 

اإلنصاف.
وقال إن العديد من وزارات وهيئات الدولة احلكومية 
عملت على إحالل الطاقات الش���بابية ذات الكفاءات 
املستحقة الستالم املناصب القيادية، متمنيا ان حتذو 

بلدية الكويت حذو هذه اجلهات احلكومية.

نايف السور 

ق4 لعمل مصدات هوائية.
وقال رئيس اللجنة مانع 
انه مت تأجيل طلب  العجمي 
ازاحة محول كهرباء مبنطقة 
الفنيطيس قطع���ة 7، كذلك 
تأجيل بحث شكوى صاحب 
العالق���ة مبنطقة الش���ريط 
الس���احلي وذلك الستدعاء 
صاحب العالقة مع مسؤولي 
األشغال كما مت تأجيل طلب 
تخصي���ص ع���دد 4 مواقع 
محط���ات حتوي���ل كهرب���اء 
مبنطقة صباح السالم قطعة 4 
مبحافظة مبارك الكبير، وطلب 
صاحب العالق���ة البناء على 
عقاره بعد تنظيمه واقتطاع 
النس���بة التي تؤول للدولة 
دون تثمني بالشريط الساحلي 
أبوفطي���رة( إلقامة  )منطقة 
مشروع ترفيهي وذلك الختيار 
موقع بديل، كما مت اعادة طلب 
عدم تنفيذ موقع حملول كهرباء 
مبنطقة أبواحلصانية قطعة 
10 الى اجلهاز الختيار موقع 

بديل.
وذكر بانه مت تأجيل طلب 
الش����ؤون االجتماعية  وزارة 
والعم����ل بتخصيص موقعني 
إلقامة بنكني ضمن مركز ضاحية 

صباح السالم قطعة 10.

جلنة مب���ارك الكبير خالل 
اجتماعه���ا أمس برئاس���ة 
مان���ع العجمي طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تعديل وإعادة تنظيم واجهات 
ومدخل مبنى السوق املركزي 
جلمعية مبارك الكبير رقم 4 

العبء على ميزانية  لتخفيف 
الدولة ملا يخص البلدية مبوجب 
تأسيس الهيئة العامة للنظافة 

)نظافة املدن(.

لجنة مبارك الكبير

من جانب آخر، رفضت 

الغذائية. كم����ا احالت اللجنة 
تعدي����ل الفقرة »أ« من البند 5 
واضافة بند 8 بشأن االشتراطات 
واملواصف����ات اخلاصة بأبنية 
الس����احلي. وابقت  الش����ريط 
اللجنة عل����ى اجلدول اقتراحا 
بتشكيل جلنة فنية من األعضاء 

الفنية في  اللجن����ة  قررت 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمس برئاسة فهد الصانع عقد 
ورش����ة عمل ملناقشة مشروع 
معاجلة النفايات البلدية الصلبة 
واالستفادة منها. وقال الصانع 
انه مت ابقاء اقتراح العضو احمد 
البغيلي على اجلدول وهو بشأن 
تعديل الئحة البناء في السكن 
اخلاص والسماح بااللتصاق 
بني البيوت مع خفض االرتداد 
لبع����ض البي����وت التي متلك 
طبيعة خاص����ة ملعاجلة جزء 
من املشكلة االسكانية. كما مت 
اقت����راح العضو أحمد  تأجيل 
الفضالة بش����أن دراسة قانون 
البناء وإعادة النظر في مواقف 
السيارات بالسراديب في السكن 
االس����تثماري، وكذلك تأجيل 
اقتراح العضو مشاري املطوطح 
بشأن عمل مواقف سيارات أمام 
محالت الزينة. وأضاف انه تقرر 
عقد ورشة عمل ملناقشة اقتراح 
العضو أحمد الفضالة بش����أن 
تطوير اجل����زر اجلنوبية )أم 
املرادم، كبر، قاروه(، مع عقد 
ورشة عمل أخرى لبحث كتاب 
البلدي مهلهل  رئيس املجلس 
اخلالد بش����أن الئحة الشروط 
الصحية لوح����دات بيع املواد 

فهد الصانع خالل ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية

3 أعضاء لالستعانة بخدمات املتقاعدين للمحافظة على البيئة

اجلويسري إلطالق اسم رجا احلباج على أحد شوارع الصباحية

القانون. وحيث ينص املرسوم 
بالقانون رقم 2005/5 في شأن 
حظر بعض األفع����ال املضرة 
بالنظ����ام الع����ام واملزروعات 
ونصت املادة 4 منه بأن »يصدر 
وزير الدولة للشؤون البلدية 
قرارا بتحديد األشخاص املنوط 
بهم ضبط املخالفات املنصوص 

عليها في هذا القانون...«.
إعط����اء  ميك����ن  وبذل����ك 
املتقاعدي����ن صف����ة الضبطية 
وحترير احملاضر الالزمة دون 
ان يكون ذلك قيد على الوزير، 
على ان تكون الس����نة األولى 
جتربة حقيقية لهذا النوع من 
الرقاب����ة والتعاون مع جمعية 

املتقاعدين الكويتية.
وميكن جتربة هذا املشروع 
واالستعانة بخدمات املتقاعدين 
ملدة زمنية محددة ليتم تقييم 
هذا املش����روع. لذل����ك نقترح: 
االستعانة بخدمات املتقاعدين 
وإعطاءه����م صف����ة الضبطية 
القضائية وف����ق املادة 36 من 

قانون 2005/5.

اهلل العديد من املناصب ومنها: 
ادارة جمعية  عضو مجل����س 
الصباحية التعاونية. رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصباحية 
من ع����ام 1979، عضو املجلس 
الوطني عام 1990، عضو احتاد 

موردي اخلضار والفواكه.

االقتراح الى احلاجة الى تطبيق 
نظ����ام »رد اجلمي����ل« حلماية 
البيئة من جانب، ومن جانب 
آخر تفعي����ل الرقابة وتطبيق 
القوانني بشكل أكثر فاعلية ومن 

هذه األسباب:
1 � حتس����ني املستوى اخلدمي 
الدول����ة للمواطنني  املقدم من 

واحملافظة عليها.
2 � حتسني املؤثرات الصحية 
التي ميكن ان تترتب عليها هذه 
النفايات املهملة بانتشار األوبئة 

ال قدر اهلل.
3 � تلبية متطلبات أجهزة الدولة 

بحماية البيئة.
4 � تطوير الشواطئ واحلدائق 
بحيث يترجم هذا املشروع الى 
الرقابة الفعالة للدولة وحماية 
أمالكها من التلف والتعدي من 

البعض.
5 � ولقد كانت رعاية املتقاعدين 
مل����ا يتميزون به من خبرة وال 
يحملون ميزانية الدولة أموال 
طائلة بنظام املكافأة هو التزاما 
الدول����ة نحو تطبيق  باجتاه 

الحقا. وعمل احلباج في وزارة 
الكهرب����اء واملاء وترقى إلى أن 
أصبح مسؤول محطات املياه 
ومن ثم عمل في قس����م شؤون 
املستهلكني ثم تقاعد واجته الى 
االعمال احلرة وشارك اخاه في 
جتارة العقارات وقد تقلد رحمه 

مناحي بالطب الشعبي وكان ذا 
شأن كبير فيه فلقب باملداوي، 
وكان يتنقل بني الكويت وجند 
للتجارة، حيث اشترى العديد 
من االراضي في منطقة الشامية 
بدولة الكويت في بدايات القرن 
الدولة  العشرين اس����تملكتها 

منذ اكثر من 300 عام وقدمت 
عائلة احلباج الى الكويت منذ 
منتصف القرن التاس����ع عشر 
امليالدي واستقرت في »فليج 
علي����وه« مبدينة الكويت. وقد 
اشتهرت العائلة بالبر واإلحسان 
وعمل اخليرات كما اشتهر اجلد 

خدمات جليلة للوطن ومنهم العم 
املرح����وم رجا عبداهلل احلباج 
العازمي الذي ول����د عام 1933 
وتوفي عام 2009 ويرجع نسب 
عائلته إلى فخذ املس����اعدة من 
بطن غياض من قبيلة العوازم 
وقد استوطنت عائلته في جند 

الدولة.
� الش����واء الذي يحدث أمام 
البحري����ة بصورة  الواجه����ة 
الالمباالة  فوضوية تنم ع����ن 

بالعقوبة.
ولعل تلك األسباب وغيرها 
كانت بسبب القصور الواضح 
البلدية  الرقابة في  في أجهزة 
وعدم وجود طاقم متخصص 
يعتن����ي باملظه����ر احلضاري 
للدولة. وال شك ان هناك العديد 
من األسباب التي دعتنا كمقدمي 

في اآلونة األخيرة عدة ممارسات 
خاطئة وغير حضارية من بعض 
مرتادي احلدائق والش����واطئ 
وهي: � قيام مرتادي الشواطئ 
برمي القمام����ة دون ان يكون 
للبلدي����ة دور فعال من حماية 
الش����اطئ واحملافظ����ة عليه، 

وخاصة في نهاية األسبوع.
� بع����ض زوار احلدائ����ق 
يقومون بالشواء على العشب 
ورمي اجلمر على األرض مما 
س����بب تلفا كبي����را ملمتلكات 

ق����دم 3 أعضاء في املجلس 
البل����دي اقتراحا لالس����تعانة 
بخدمات املتقاعدين في احملافظة 
على البيئة البحرية واحلدائق 
العام����ة ضمن مش����روع »رد 
اجلميل«. وقال األعضاء علي 
املوسى، د.حسن كمال، عبداهلل 
الكندري في اقتراحهم: لقد كان 
ملش����روع »رد اجلمي����ل« األثر 
الطيب ف����ي املجتمع الكويتي 
وخاصة قيام أعضاء املجلس 
البل����دي الس����ابق بتبني هذا 
املش����روع، وبدأت تأتي ثمرة 
هذا اجلهد والعمل الدؤوب مع 
العامة للتأمينات،  املؤسس����ة 
وحي����ث ان����ه يتواف����ق م����ع 
إستراتيجية املؤسسة. ووفقا 
للمشروع املذكور فإن البلدية 
ستساهم في بعض االمتيازات 
للمتقاعدين عن طريق املكافأة 
الشهرية للحوالة من املتقاعدين، 
حيث ان هناك نقصا كبيرا في 
الرقابة على الشواطئ واحلدائق 
وانتش����ار ظاهرة املمارسات 
اخلاطئة للرواد، حيث لوحظ 

قدم نائ����ب رئيس املجلس 
البلدي مشعل اجلويسري اقتراحا 
بتسمية شارع بالصباحية باسم 
املرحوم رجا احلباج العازمي. 
وتضمن االقتراح التالي: عرفانا 
منا بتكرمي الرواد من أبناء بلدنا 
احلبيب الكويت ملا قاموا به من 

د.حسن كمالعبداهلل الكندري م.علي املوسى
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ملقابلة اللجنة املختصة الساعة 5 مساء

»السكنية« تطالب عددًا من املواطنني 
مبراجعة املؤسسة اليوم األربعاء

طالبت املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
عددا من املواطني مبراجعتها في مقرها الكائن 
مبنطقة جنوب السرة في قاعة اجتماعات إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بالدور األرضي اليوم 
األربعاء في متام الساعة اخلامسة مساء، وذلك 

ملقابلة اللجنة املختصة.
1 � ورثة/ علي عبداهلل جمعة

2 � انتصار عبد حسني حسن واالبن/ عبداهلل
3 � محمد باذر محمد الرشيدي

4 � محمد عبداهلل فهيد العجمي

5 � عبداهلل عبدالكرمي غلوم نصر اهلل
6 � يوس����ف أحمد كاظم محمد وحس����ني نصار 

رجاء العجمي
7 � بركات جمعة خمي����س عبداهلل وفواز فالح 

ادليان فراج علي
8 � عبداهلل خالد مهنا املطيري

9 � علي حجي علي رستم
10 � محمد فهد فني����س العجمي وخالد جمعان 

سالم الدوسري
11 � سعد مهدي دحيالن

ينطلق في دبي 20 و21 مايو حتت شعار »مستقبل اإلعالم يبدأ اليوم«

املري: منتدى اإلعالم العربي نافذة منوذجية لالطالع 
على جتارب العالم في التطوير والتحديث اإلعالمي

الالزمة  حتدي����د املقوم����ات 
لالرتقاء بصناعة اإلعالم في 
عاملن����ا العرب����ي، عبر حوار 
مستنير تشارك فيه صفوة 
الفك����ر والثقافة  أع����الم  من 
والقي����ادات اإلعالمي����ة في 
املنطقة والعالم، حيث نحاول 
من خالل هذا احلدث السنوي 
الذي أثب����ت جدارته كمحفل 
أول للقاء القائمني على اإلعالم 
واملعنيني به، تلمس الطريق 
نحو املستقبل والتعرف على 
الس����بل التي تكفل النهوض 
بالصناعة إلى املستوى الذي 
يرق����ى إلى طم����وح جمهور 

املتلقني ويلبي احتياجاتهم 
املعلوماتي����ة والتثقيفي����ة، 
بأس����لوب عص����ري يتس����م 
باحلفاظ على املعايير املهنية 
األصيلة، ويتحلى مبقومات 
احلداثة واإلبداع تأكيدا لقدرته 
على املنافسة وجدارته بثقة 

الناس واحترامهم«.
املنت����دى نافذة  ويق����دم 
منوذجية لإلطالع على جتارب 
العالم الناجحة في التطوير 
والتحديث اإلعالمي، بالتعريف 
بأهم التقنيات احلديثة التي 
س����اهمت في تطوير صورة 
اإلعالم واس����تحداث أمناط 
ومس����افات إعالمية جديدة 
غيرت قواعد االتصال وبدلت 
أس����س العالقة بني املرس����ل 
واملس����تقبل، حيث س����يتم 
التكنولوجي  التطور  تناول 
احلاصل في عالم اإلعالم وما 
قدمه من أجهزة وبرمجيات 
كان لها أثره����ا الواضح في 
بناء صورة جديدة للمشهد 
اإلعالمي التقليدي كما عهده 
الناس قبل س����نوات ليست 

ببعيدة.

اإلعالم واستحقاقات التطوير 
خالل املرحلة املقبلة في ضوء 
التطور السريع احلاصل في 
أروقة صناعة اإلعالم عامليا 
السيما مع ظهور أمناط جديدة 
من وس����ائل االتص����ال التي 
س����اهمت في تغيير املفاهيم 
واألسس اإلعالمية التقليدية، 
وأوجبت اتباع نهج االبتكار 
واإلبداع كسبيل وحيد للبقاء 
والتمي����ز في بيئة ش����ديدة 

التنافس.
وقال����ت رئيس����ة اللجنة 
التنظيمية: »يواصل املنتدى 
هذا العام س����عيه في اجتاه 

بداح العنزي

كشفت اللجنة التنظيمية 
ل� »منت����دى اإلعالم العربي« 
عن ش����عار بدورت����ه الثالثة 
عشر واملقرر عقدها في دبي 
يوم����ي 20 و21 مايو املقبل، 
حيث ق����ررت اللجنة اعتماد 
شعار »مستقبل اإلعالم يبدأ 
اليوم«، ليأتي معبرا عن أهداف 
هذه الدورة التي ستركز على 
استشراف املالمح األساسية 
العم����ل اإلعالمي  ملس����تقبل 
في املنطقة، ومدى مواكبته 
للتطور احلاصل في الصناعة 
على الصعيد العاملي بكل ما 
يحتش����د به هذا التطور من 
طفرات تقنية ومعيارية ضمن 

جميع تخصصات اإلعالم.
اللجنة  وأكدت رئيس����ة 
التنظيمية، ورئيس نادي دبي 
للصحافة منى املري، أن شعار 
املنتدى هذا العام يعكس مجمل 
املوضوعات املطروحة للنقاش 
ضمن مختلف جلسات املنتدى، 
والتي ستركز بصورة عامة 
على أبرز املستجدات في عالم 

شعار املنتدىمنى املري

على قل���وب أطفالنا األعزاء 
ارتبطوا بشخصيات  والذين 
أملو وأصدقاؤه أيي وكادابي 
وبيج بي���رد وآرني وجميع 
أصدقائهم الذين سيحضرون 
إلى الكويت ملشاركة األطفال 
 street( ملوس���يقى  حبه���م 
live sesame(، ه���ذا وأضاف 
الس���امرائي أن صالة التزلج 
الصغرى مستمرة في استقبال 
زوارها يوميا حسب مواعيد 
التشغيل الرسمية على مدار 6 
فترات للدخول باليوم الواحد، 
موضحا أن هناك مدرب تزلج 
للكبار والصغار ابتداء من عمر 
ثالث سنوات برسم اشتراك 
شهري بقيمة 10 دنانير للفرد 

بواقع أربع حصص مدة احلصة 
الواحدة نصف ساعة وساعة 
تزلج ح���ر وأن قيمة تذكرة 
دخول الصالة دينار ونصف 
للفرد مع توفير احلذاء اخلاص 
بالتزلج على اجلليد، وأشار 
الس���امرائي أن هن���اك أيضا 
إمكانية االش���تراك الشهري 
لدخول الصالة بقيمة 40 دينارا 
للفرد وأضاف انه سيعلن عن 
مواعيد إعادة التشغيل للصالة 
الكبرى واستقبال الزوار بعد 
االنتهاء من العرض املسرحي 
هذا ومتنى السامرائي لزوار 
الصالة أن يقضوا وقتا ممتعا 
ومفيدا ف���ي رياضة وهواية 

مميزة.

أعلن عمر السامرائي مشرف 
صالة التزلج وحديقة النافورة 
بشركة املشروعات السياحية 
عن وقف نشاط صالة التزلج 
الكبرى اعتبارا من يوم اإلثنني 
21 أبريل اجلاري متهيدا لتجهيز 
الصالة الستضافة فريق »أملو 
وأصدقاؤه« لتقدمي عروض 
»سيسمي ستريت« الشيقة 
والذي تس���تمر أنشطته ملدة 
ثالثة أيام اعتب���ارا من يوم 
اخلمي���س 24 أبريل اجلاري 
الس���بت 26 من  وحتى يوم 
نفس الش���هر، حيث إنه جار 
العم���ل على إعداد املس���رح، 
وأش���ار الس���امرائي الى أن 
التزلج تستعد إلقامة  صالة 

أملوعمر السامرائى

وقف صالة التزلج الكبرى إلقامة عروض »سيسمي ستريت«
فريق »أملو وأصدقاؤه« يقدم عروضه 24 أبريل اجلاري وملدة 3 أيام

الشعار يعكس 
مضمون املنتدى 
ورسالته في دفع 

عجلة التطوير 
اإلعالمي

في املنطقة

عروض »سيسمي ستريت« 
بالتعاون م���ع إيفنيت مانيا 
لتنظيم املعارض وذلك بعد 
النج���اح ال���ذي حققه حول 
العالم، ه���ذا العرض احلائز 
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أقامت مؤمتراً صحافياً في موقعها مبجمع األڤنيوز بحضور رئيسها التنفيذي

»إيكيا« احتفلت مبرور 30 عاماً من التألق في قلوب منازل الكويت
اخلاضعة لإلشراف املتواصل. 
وقد تذهلكم حقيقة ان مطعم 
إيكيا قدم أكثر من 45 مليونا 
من كرات اللحم الشهية منذ 

االفتتاح عام 1984. 
اجلدير بالذكر ان املعرض 
األصل����ي ف����ي الكويت كان 
السباق في تشييد أول برج 
يحمل شعار إيكيا حول العالم. 
ومنذ عام 1984، يتم توزيع 
كتالوج إيكيا الفريد واملبتكر 

سنويا في الكويت.
وسلط احلميضي الضوء 
على أهمية التواصل والترابط 
مع املجتم����ع احمللي إليكيا، 
قائال: »منذ انطالقنا عام 1984 
إلى إطالق معرضنا  وذهابا 
اجلديد في األڤنيوز، نشأت 
عالق����ة وطيدة ب����ن أهالي 
الكويت وإيكيا، وقد شاركنا 
العمالء ذكريات  الكثير من 
رائعة في معرضنا األول في 
الش����ويخ. لدينا العديد من 
الزمالء واألصدقاء في إطار 
العمل، م����ن الذين يعملون 
بفخر مع إيكيا على مدى ال� 
30 عاما، ونحن نش����جعهم 
على االستمرار معنا في هذه 
املسيرة الشغوفة لسنوات 

عديدة قادمة«.

والتطوي����ر م����ن اإلعدادات 
املختلفة للغ����رف لنتكيف 
مع متطلبات السوق احمللي 
وليك����ون مبقدورنا توفير 
احللول املناسبة واملعيشة 
املالئ�مة لعمالئنا احمللين«.

ووفق����ا لذلك، غدت إيكيا 
البي����ت الثان����ي للكثير من 
العائالت في الكويت، مبطعم 
مذهل، وكافتيريا راقية وركن 
س����ماالند أللع����اب األطفال 

قائال: »على مر الس����نوات، 
إيكيا مكانتها في  رس����خت 
قلوب اجلمي����ع، العبة دورا 
هاما في توفير كافة حلول 
األث����اث املنزل����ي العملي����ة 
والعالي����ة اجل����ودة ألهالي 
الكوي����ت«. وأضاف: »نحن 
نعمل باس����تمرار على فهم 
احتياجات السوق الكويتي، 
ولذلك نح����ن حاليا بصدد 
جتدي����د املع����رض بأكمل����ه 

وقد أع����ادت إيكيا ترميم 
معرضه����ا األصلي لتفتتحه 
مج����ددا ع����ام 1995، من ثم 
قام����ت بإطالق معرض أكبر 
ف����ي األڤنيوز ع����ام 2007، 
يحتوي على أكثر من ضعف 
الكمية من جتهيزات الغرف 
العصري����ة، حيث زاد العدد 

من 20 إلى 42.
من جهت����ه عل����ق مدير 
معرض إيكيا أحمد احلميضي 

غيره����ا. وكجزء ه����ام من 
قيمن����ا، نعم����ل على وضع 
عنصر االس����تدامة دائما في 
عن االعتب����ار، ومن األمثلة 
أننا نقوم بإعادة  على ذلك: 
التي  الكراتن  تدوير جميع 
نس����تخدمها، وقريبا جدا، 
جميع مصابيح اإلضاءة لدينا 
ستكون بنظام LED، والتي 
تستهلك طاقة أقل مبقدار %80 

من املصابيح التقليدية«.

25 مليون زائر، وسنستمر 
بالترحي����ب بهم لس����نوات 
عديدة قادمة. نفتخر في إيكيا 
بعالقتنا الوطيدة والطويلة 
مع املجتمع الكويتي العزيز. 
من����ذ 1984 وإلى يومنا هذا، 
نواصل دعمنا الدائم ملختلف 
املبادرات وااللتزامات احمللية 
التي تقع في إطار مسؤوليتنا 
االجتماعية، س����واء اجتاه 
أو  املستش����فيات واملدارس 

ندى أبو نصر

الكويت  إيكي����ا  أقام����ت 
مؤمترا صحافيا في موقعها 
في األڤنيوز بحضور الرئيس 
 ،SYH retail التنفيذي لشركة
مارين����و ماجانت����و، ومدير 
معرض إيكيا الكويت، أحمد 
احلميضي، احتفاال باحلدث 
الثالثن  اخلاص بالذك����رى 
إليكيا في الكويت، مسلطن 
الضوء على أهمية مسيرة 30 

عاما من التميز والعطاء.
الكويت منذ  إيكيا  قدمت 
افتتاحها في 24 ابريل 1984، 
التصاميم العصرية،  أروع 
واجل����ودة العالي����ة لألثاث 
املنزلي ف����ي الكويت. وعلى 
مدى ال� 30 عاما، كانت إيكيا 
خير ش����ريك في حياة أهل 
الكويت اليومية، موفرة لهم 
حلوال متكاملة وبأسعار في 

متناول اجلميع. 
وتعليقا على تاريخ إيكيا 
ف����ي الكويت، ق����ال مارينو 
ماجانتو، الرئيس التنفيذي 
لش����ركة SYH retail: »خالل 
ال� 30 عام����ا املاضية، قدمنا 
الزائرين جتربة  لعمالئن����ا 
عائلية ممتع����ة، بأكثر من 

)محمد خلوصي(مدير معرض إيكيا أحمد احلميضي مارينو ماجانتو خالل املؤمتر الصحافي 

خالل املؤمتر الصحافي

فريق عمل إيكيا

نواف باقر ومارينو ماجانتو وأحمد احلميضي واليسا البنديا سوليس مارينو ماجانتو واليسا البنديا سوليس

جانب من احلضور
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الوزارة ستخصص  أن  إلى 
مكتبا مركزيا في كل محافظة 
لتق���دمي ه���ذه اخلدم���ات 
للمراجع���ن، حيث يجري 
حاليا جتهيز 5 مكاتب أخرى 
وحتويله���ا إلى مركزية في 
مختلف محافظات الكويت.

ولف���ت ال���ى ان القطاع 
جنح حت���ى األول من امس 
في حتصي���ل 360 مليون 
دينار كفواتير من املواطنن 
واملقيمن نظير استهالكهم 
خلدمتي الكهرباء واملاء، وهذا 
الرقم يعد إجنازا مميزا حققه 
القطاع، حيث استطاع في اقل 
من عامن حتصيل هذا املبلغ 
كفواتير بقيت سنوات طويلة 

دون أن يتم حتصيلها.
وبن الهاجري أن الوزارة 
ماضية في حتصيل الفواتير 
من املستهلكن، كما أنها تسير 
ف���ي حملة قط���ع املياه عن 
املتخلفن عن الدفع، مشيرا 
ان ال���وزارة ال ترفع قضايا 

بعد جناح التجربة التي أجريت في العاصمة

»الكهرباء«: مكتب مركزي في كل محافظة 
ملتابعة إجراءات إيصال التيار

الدفع  على املتخلفن ع���ن 
سوى بعد قيامها بقطع خدمة 
املياه والكهرباء عنهم دون ان 

يقوموا مبراجعتها.

دارين العلي

أعل���ن الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون املس���تهلكن في 
وزارة الكهرباء واملاء عبداهلل 
الهاجري عن انتهاء القطاع 
من حتويل مكتب ش���ؤون 
املس���تهلكن ف���ي محافظة 
العاصمة إلى مكتب مركزي 
جاهز الس���تقبال معامالت 
الراغبن  العقارات  أصحاب 
في توصيل املياه إلى منازلهم 
مع توفير خدمة إيصال التيار 
الكهربائي وتسليم عدادات 
الكهرباء واملاء، الفتا الى أن 
هذا املكتب من شأنه توفير 
الوقت واجلهد على املواطنن، 
اكثر من  فبدال من مراجعة 
الكهرباء  إدارة تتبع وزارة 
واملاء في اكث���ر من منطقة 
إلى هذا  فإنهم يتوجه���ون 

املكتب إلجناز معامالتهم.
وأش���ار الهاج���ري � في 
عبد اهلل الهاجريتصريح للصحافين امس � 

احلمد: رعاية وزير الداخلية ملسابقة 
ميكانيكا السيارات تعزز من جناحها

دانيا شومان

أش���اد أمن عام النادي العلمي الكويتي 
يوس����ف احلمد بالرعاية الكرمية والدع��م 
املميز املقدم من النائب األول لرئيس مجلس 
الش���يخ محم�د  الداخلي��ة  الوزراء ووزير 
اخلالد ألبنائه الطلبة والطالبات املشاركن 
في مس���ابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة 
املرورية ال� 22، التي ينظمها النادي العلمي 
الداخلية والتربية  بالتعاون مع وزارت���ي 

لطالب وطالبات املرحلة الثانوية.
وأكد احلمد أن ه���ذه الرعاية تعتبر من 
مقومات جناح املس���ابقة واس���تمراريتها 
للعام الثاني والعشرين على التوالي، وهي 
دليل على اهتمام املس���ؤولن بالدولة بفئة 
الشباب، وترس���ي�خ الق�واع��د والق�وان�ن 
اخلاصة بامل���رور واملعمول بها في الكويت 
في أذهانه���م وااللتزام بها وتطبيقها خالل 

استعمالهم للسيارة.

وقال احلمد إن اقتران املس���ابقة برعاية 
اخلال���د يوفر لها حظوظا أكثر من النجاح، 
الفتا إلى أن الطالب يبدون حماسا كبيرا لنيل 
شرف اش���تراكهم في فعالياتها ومحاورها 

املتعددة.
وأضاف أن النجاح الذي حققته املسابقة 
طوال السنوات املاضية يعكس مدى جناحها، 
مؤكدا أنها تسير في االجتاه الصحيح الذي 
يدفعها بق���وة إلى االس���تمرارية وتطوير 
فعالياتها عاما بعد عام واستحداث محاور 
جديدة من شأنها حتقيق األهداف التي وضعت 
من أجلها املسابقة وحتقق جناحات رائعة 

كل عام.
وثمن احلمد الدور البارز واجلهد الكبير 
للتوجيه العام للدراس���ات العملية بوزارة 
التربية، واللجنة التنفيذية الفنية للمسابقة 
التي يرأس��ها املهندس خال��د احلسن، وكذلك 
ال�دور الكبير إلدارة الع�القات العام��ة واإلدارة 

العامة للمرور بوزارة الداخلية.

استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل فيه واطلع على عرض مرئي شامل ملراحل التنفيذ واإلنشاءات

أحمد املشعل تفّقد »جسر جابر«: مشروع حيوي 
يجب مواصلة االلتزام باملواعيد احملددة إلجنازه

تفقد رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الش���يخ 
أحمد مشعل األحمد، أمس 
مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد في زيارة ميدانية 
شملت األعمال املنجزة في 

املشروع.
وكان في استقبال الشيخ 
أحمد املشعل، وكيل وزارة 
األش���غال العامة عواطف 
الغنيم وعدد من املسؤولن 
في الوزارة، حيث استمع 
إلى شرح مفصل عن سير 

األعم���ال وف���ق البرنامج 
الزمني املعتمد للمشروع 
وع���رض مرئ���ي ش���امل 
ملراحل التنفيذ واإلنشاءات 

واألنشطة املرتبطة به.
وأثنى الشيخ احمد على 
ما شاهده من االلتزام في 
إجناز األعمال اجلارية وفقا 
الزمني املعتمد  للبرنامج 
مؤكدا أهمية هذا املشروع 
احليوي وضرورة مواصلة 
االلتزام باملواعيد احملددة 

لالنتهاء منه.

الشيخ أحمد مشعل األحمد خالل تفقده مشروع جسر الشيخ جابر األحمد بحضور وكيل األشغال عواطف الغنيم ود.رنا الفارس وعدد من املسؤولني في الوزارة

عرض مرئي عن مشروع جسر الشيخ جابر األحمدالشيخ أحمد املشعل خالل استماعه إلى شرح عن سير العمل

مخطط مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح
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اأمرية ح�سن عزام

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

والـــدهـا

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميلة

»التطوعية النسائية« حتيي يوم اليتيم في املدينة الترفيهية
نظمت اجلمعية الكويتية 
النسائية خلدمة  التطوعية 
وتنمي����ة املجتمع مبس����رح 
الترفيهية بالدوحة  املدينة 
حفال لأليتام وأسرهم بهدف 
البهجة  إس����عادهم وإدخال 
إلى نفوسهم مبناسبة يوم 
اليتيم، حضرته مجموعة من 
طالب دور الرعاية وعدد من 
املؤسسات املعنية بشؤون 
اليتيم حتت رعاية رئيسة 
الش����يخة لطيفة  اجلمعية 

الفهد.
م����ن جانبه����ا، حتدثت 
أمينة سر اجلمعية طيبة آل 
هيد ناقلة حتيات الش����يخة 
لطيف����ة الفهد، الفتة الى انه 
بتوجيهاته����ا الدائمة تعمل 
عضوات اجلمعية متعاونات 
لتأكي����د التواصل والترابط 
االجتماعي بني أفراد مجتمعنا 

الطيب بكويتنا احلبيبة.
وقالت ان صور اليتم في 
املجتمع مكون رئيس����ي في 
نسيجه العام منذ خلق اهلل 
اخللق، وما يخفف من قسوة 
احلالة وبش����اعة الصورة، 
التكافل االجتماعي  هو ذلك 
التعاوني الذي أرست قواعده 
الشريعة اإلسالمية السمحة، 
إذ أوصى اإلس����الم برعاية 
اليتيم وان كفالة اليتيم من 
األعمال الطيبة التي تقدسها 
الشرائع السماوية وتقدرها 
املجتمع����ات ف����ي مختلف 

األزمان.
ولفت����ت آل هي����د الى ان 
وس����ائل التكافل االجتماعي 
كثيرة أهمه����ا على اإلطالق 
اإلنفاق في وج����وه اخلير، 
فالشريعة اإلسالمية حثت 
على هذه اخليرية وحذرت 
من الشح والبخل وجعلت في 
أموال امليسورين واألغنياء 
حقا معلوما للفقراء واليتامى 
واملس����اكني، ورعاية األيتام 
واجبة في األصل على ذوي 
األرحام واألقارب، أما الدولة 
فال تلجأ إلى الرعاية إال عند 

احلاجة.

 عرض مشروع املعايير واألمناط واملقاييس في مجال تكنولوجيا املعلومات أمام عدد من اجلهات احلكومية 

إبراهيم الراشد خالل املناقشات مع وفد احلرس الوطني

درع تذكارية مقدمة من احلرس الوطني ملؤسسة التأمينات

ق���دم اجله���از املرك���زي 
لتكنولوجيا املعلومات عرضا 
خاصا حول مشروع املعايير 
واألمناط واملقاييس في مجال 
تكنولوجي���ا املعلومات امام 

اجلهات احلكومية. 
العام  املدير  وقال نائ���ب 
لقط���اع تقنية املعلومات في 
اجلهاز م.قصي الش���طي في 
تصريح ان املش���روع يهدف 
الى وضع اط���ار حوكمة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
بناء على افضل املمارس���ات 
واملعايير في هذا املجال، مبينا 
ان اجلهات احلكومية ستستفيد 
من تطبيقه ضمن اعمال ومهام 
مراكز نظم املعلومات لديها. 
وأضاف الشطي ان الهدف 
من العرض هو اطالع اجلهات 
احلكومية على نتائج املرحلة 
االولى من املشروع واخلاصة 
بتقيي���م الوضع احلالي لدى 
اجلهات احلكومية في تطبيق 
افضل املمارسات العاملية في 

بح���ث احل���رس الوطني 
واملؤسسة العامة للتأمينات 
الربط  إمكانية  االجتماعي���ة 
ب���ني اجلهتني  اإللكترون���ي 
لتسهيل إجراءات العمل وتذليل 
املعوقات التي تشوب بعض 
اليومية ملنتسبي  التعامالت 
احلرس الوطني وإيجاد احللول 
الفوري���ة لها. جاء ذلك خالل 
زيارة قام بها وفد من احلرس 
الوطني الى املؤسسة ضم كال 
من رئيس فرع شؤون اخلدمة 
الرائد محمد رفاعي، وركن أول 
تأمينات اجتماعية الرائد خالد 
النوري، وضباط���ا آخرين، 
حيث كان في استقبالهم مدير 
إدارة الس���جل العام إبراهيم 
الراشد، ومدير إدارة األنظمة 
أحمد احلداد، وبعض مراقبي 

اإلدارات املختصة.
الرائد  من جانبه، أوضح 
الزيارة  ان  محم���د رفاع���ي 
تنطل���ق من اه���داف اخلطة 
االستراتيجية للحرس الوطني 
ف���ي التواصل م���ع اجلهات 
احلكومية ومؤسسات الدولة 
لبناء جسور التعاون من اجل 
تطبي���ق أحدث األنظمة التي 
تساهم في تقدمي أفضل خدمة 

ملنتسبي احلرس الوطني.
وأض���اف ان وفد احلرس 
الوطن���ي اطلع عل���ى نظام 
اخلدمة ألصحاب العمل الذي 
ميكن اجلهات من االطالع على 
بيانات موظفيها لدى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، حيث 
مت االتفاق على االشتراك في 

هذا النظام. مؤكدا ان اجلانبني 
بحثا إمكانية الربط اإللكتروني 
بني اجلهتني لتسهيل إجراءات 

العمل وتذليل املعوقات التي 
اليومية  التعامالت  تش���وب 
وإيجاد احللول الفورية لها.

مجال تكنولوجيا املعلومات 
والذي مت من خالل استبيان 
اعده اجلهاز املركزي وشاركت 

فيه تلك اجلهات. 
وبني ان االستبيان تطرق 
املمارسات  حملاور عدة منها 

االساسية والرائدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات والتكامل 
العملي لالعمال التقنية ودورة 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات 
في اجلهات احلكومية وكفاءة 

العاملني. 

»تكنولوجيا املعلومات« يستعرض مشروع املعايير التكنولوجية

احلرس الوطني يبحث الربط اإللكتروني مع »التأمينات« »الصحة« تنصح بضرورة مراقبة األعراض املشابهة لـ »كورونا«
حنان عبدالمعبود

نصحت وزارة الصحة 
املواطنني واملقيمني بسرعة 
استشارة الطبيب في حالة 
االصابة بارتفاع شديد في 
درجة احلرارة والس���عال 
واالسهال أو وجود آالم في 
البطن، مشيرة إلى أن هذه 
األعراض تتشابه مع أعراض 
اإلصابة بڤيروس »كورونا«، 

وبالتالي البد من التأكد من 
األمر.

ال���وزارة عبر  وقال���ت 
حسابها على موقع التواصل 
االجتماع���ي »تويتر«: ان 
ڤيروس كورون���ا اجلديد 
ينتمي الى عائلة ڤيروسات 
كورون���ا، والت���ي منها ما 
يصيب االنس���ان وبعضها 
اآلخ���ر يصي���ب احليوان، 
وانه مت اكتشاف الڤيروس 

في ابريل عام 2012، وتقوم 
العاملية  منظمة الصحي���ة 
وبع���ض ال���دول بإج���راء 

األبحاث عليه حتى اآلن.
وأوضحت أن »كورونا« 
ينتقل من الشخص املريض 
ال���ى املصاب ع���ن طريق 
التعرض املباشر للشخص 
املصاب والتعرض الفرازات 
جهازه التنفس���ي، كما انه 
التي  الڤيروسات  يعد أحد 

تصيب االنسان بعدوى حادة 
التنفس���ي ونزلة  باجلهاز 
معوية، وم���ن مضاعفاته 
حدوث فش���ل في وظائف 
الكلى، وجتلط الدم والتهاب 

الغشاء املبطن للقلب.
وأضافت أن من األعراض 
التي ترجح احتمال اإلصابة 
ارتفاع درجة احلرارة  به، 
والسعال وصعوبة التنفس 

واالسهال.

د. سامي الناصر

د. رحاب الوطيان

احملامي سعد اخلنة

حنان عبدالمعبود

 أكد رئيس قس����م صحة 
املوانئ واحلدود د.س����امي 
الناص����ر في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن األمور تسير 
بشكل جيد في مشروع مكافحة 
القوارض التابع إلدارة الصحة 
العامة بوزارة الصحة وليس 

هناك أي إضرابات.
جاء تصريح الناصر بعد ما 
أثير أمس من لغط واسع حول 
إض����راب واعتصام العاملني 
القوارض  مبشروع مكافحة 
إال أن األمر لم يكن بالصورة 
البعض، حيث  التي تناقلها 
لم يكن اعتصاما، بل اجتماعا 
من اإلدارة العليا مع ممثلني 
للشرائح العاملة باملشروع.

وأكد الناصر أن مجموعة 
من العاملني باملشروع كانوا 
ق����د قام����وا من قب����ل برفع 

حنان عبدالمعبود

إدارة  أعلن���ت مدي���رة 
الرعاي���ة األولي���ة بوزارة 
الوطيان،  الصحة د.رحاب 
اختيار مركز مبارك الكبير 
الصح���ي، مقرا للمس���ح 
الصحي لألمراض املزمنة 
غير املعدية مبنطقة األحمدي 
إلى أن  الصحي���ة، الفت���ه 
املس���ح س���يتم من خالل 
فري���ق عملي ضم عددا من 
األطباء والهيئة التمريضية 
والفنيني واالداريني واخلدمة 

االجتماعية والتغذية.
وأوضحت في تصريح 

أك���د نائب رئيس احتاد 
احملام���ني س���عد اخلنة أن 
مجلس إدارة االحتاد وضع 
خطة طموحة آللية العمل فيه 
خالل الفترة املقبلة، تتضمن 
العديد من األولويات التي في 
مقدمتها تطوير مهنة احملاماة 
والرقي بها والدفاع عن حقوق 
احملامني وحتقيق املزيد من 
املكتس���بات لهم باإلضافة 
إلى األولوية األسمى وهي 
الذود عن سمعة الكويت في 
احملافل الدولية، والرد على 

أي شكوى ضدها.
وأضاف اخلنة: نحن في 
احتاد احملام����ني أخذنا على 

دعوى قضائي����ة للمطالبة 
بتعديل عقودهم مع الوزارة، 
وبالتالي تعديل الرواتب، وقد 
سارت إجراءات التقاضي في 
قنواتها الطبيعية حيث حصل 
العاملون على حكم لصاحلهم 
في أول درجة للتقاضي، إال 
أنهم مع الوص����ول للدرجة 
األخي����رة في اإلجراءات جاء 
احلكم لصالح وزارة الصحة. 
انه من منطلق  وأضاف 
العاملني  ك���ون ه���ؤالء 
أصحاب دور مهم بالعمل، 
الذي  الدور  ونحن نقدر 
يقومون به، وبالتالي فإننا 
نحاول مساعدتهم حسب 
اللوائح والنظم اخلاصة 

بوزارة الصحة.
وقال الناصر اننا اجتمعنا 
مع اثنني من كل شريحة من 
العمال باملش����روع ليكونوا 
ممثلني جلميع الفئات العاملة، 

لها أن املركز يغطي نصف 
سكان منطقة مبارك الكبير 
تقريبا، والبالغ عددهم 37 
ألف نسمة تقريبا، ويعمل 
من األحد إلى اخلميس من 7 
صباحا حتى 12 ليال، ويقدم 
خدمات العالج العام، السكر، 
األس���نان، رعاية األمومة، 
وعيادة تخصصية للعظام 
ومختبر، الفته إلى أن املركز 
يس���تقبل ايضا مراجعات 
األموم���ة من منطقة الرقة، 
حلني اع���ادة افتتاح مركز 

الرقة بعد إعادة تأهيله.
وبينت الوطيان أن البدء 
في املسح يأتي بعد تشكيل 

عاتقنا إظهار الوجه املضيء 
للكوي����ت وإكمال املس����يرة 
الناجح����ة للديبلوماس����ية 
الكويتية ورفع راية الكويت 
الدولية. ومن  في احملاف����ل 
ه����ذا املنطلق وضعنا ضمن 
رؤيتنا اإلستراتيجية تنظيم 
املؤمترات الدولية واملشاركة 
في املؤمترات العاملية املهمة، 
ما وضع احتاد احملامني على 
خارطة منظم����ات املجتمع 
املدني املهمة والفاعلة سواء 
محليا أو دوليا، حيث جنح 
احتاد احملامني الكويتيني في 
االنضمام إلى امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة.

الباحث  وكان ذلك بحضور 
القانون����ي للمش����روع ومت 
التأكيد عل����ى ان هناك حكم 
محكم����ة وليس هن����اك أي 
مسؤول بالوزارة يتدخل في 
هذا احلكم الواجب النفاذ على 
اجلانبني، كما ناقشنا معهم 
مطالبهم ووعدنا بالسعي فيها 
على حسب النظم والقوانني، 
حيث كان لديهم مطلب هام 
ألنه حني صدر حكم أول درجة 
مت صرف مبالغ مالية، واآلن 
يجب عليهم أن يعيدوها وهو 
أننا  إال  من األمور الصعبة، 
وعدنا أننا سنخاطب الوزارة 
لتقسيط املبلغ بأقل النسب 
املمكنة حسب قوانني ونظم 
الوزارة. مش����ددا على عدم 
صحة ما أثير عن االعتصام، 
مؤكدا أنه ليس من املنطقي أن 
يضربوا أو يعتصموا وهم من 

رفعوا القضايا وخسروها.

جلنة ألجراء املسح الصحي 
لعوامل اخلط���ورة، وبعد 
موافقة وكيل الوزارة د.خالد 
السهالوي، على خطة تنفيذ 
املس���ح الصحي لألمراض 
املزمنة، الذي جتريه الوزارة 
بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية بدءا من شهر فبراير 
املاضي وحتي منتصف مايو 
الق���ادم، من خ���الل مراكز 
الرعاي���ة الصحية األولية، 
وتنفي���ذا لق���رارات األمم 
املتح���دة ومنظمة الصحة 
العاملية وإع���الن ووثيقة 
الكويت للتصدي لألمراض 

املزمنة.

وأشار اخلنة إلى أن احتاد 
احملامني الكويتيني بالتعاون 
مع االحتاد الدولي للمحامني 
ينظم مؤمت���را دوليا على 
مدى يومي األحد واالثنني 
20 � 21 من الشهر اجلاري 
حتت رعاية األمانة العامة 
لألوقاف وبيت الزكاة، داعيا 
جم���وع احملامني للحضور 
واملشاركة في هذه الفعالية 
املهمة، حيث اختار االحتاد 
الدول���ي للمحامني الكويت 
لتنظيم هذا املؤمتر الدولي 
رغ���م أن دول كثيرة كانت 
تريد تنظي���م املؤمتر على 

أراضيها.

الناصر لـ »األنباء«: ال اعتصام أو إضراب
للعاملني مبشروع مكافحة القوارض

الوطيان: اختيار مركز مبارك الكبير الصحي
مقراً ملسح األمراض املزمنة غير املعدية باألحمدي

اخلنة: املؤمتر الدولي للمحامني استكمال
للمسيرة الناجحة للديبلوماسية الكويتية

اخلريجات يحملن شهادات التكرمي

أك���دت رئيس���ة قس���م 
الفصول الدراس���ية بلجنة 
التعريف باإلسالم النسائية 
لطيفة السعيد مضي جلنة 
التعريف باإلسالم قدما نحو 
حتقيق الريادة والتميز في 
العم���ل الدعوي والتوعوي 
واالجتماعي واخليري، الذي 
تقوم به وتهدف من خالله 
إلى تعري���ف الطرف اآلخر 

بالدين اإلسالمي احلنيف.
وأعلن���ت الس���عيد عن 
اللجنة 13 ممرضة  تخريج 
من دارسات اللغة العربية من 
اجلالية اإلندونيسية املقيمة 
على أرض الكويت، وعددت 
السعيد الفوائد العظيمة من 
اللغة  وراء مشروع تعليم 
الوافدة،  العربية للجاليات 
حيث ان اللجنة تطمح إلى 
نشر العربية كونها لغة القرآن 
الكرمي، ومتثل وعاء الثقافة 

والهوية العربية، عالوة على 
ان تعليم املمرضات واألطباء 
والس���فراء وأعضاء السلك 
الديبلوماسي اللغة العربية 

التعاون والتواصل  يسهل 
وإجناز امله���ام، اضافة الى 
تفعيل دورها لتواكب سائر 

اللغات األخرى.

»نسائية التعريف باإلسالم«: دورة لتعليم العربية 
ملمرضات اجلالية اإلندونيسية
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املليفي: ضرورة إيجاد خطوات إصالحية ملواجهة العمليات املدبرة لتدمير أجيالنا

االنساني العاملي، وهذه العالقة 
حيث امت����دت اوجبت حقوقا 
وواجبات وتفاعالت محكومة 
بضوابط شرعية، واضاف: اذا 
كانت البش����رية تعيش اليوم 
عصر العاملية في التفكير والعلم 
واملعرفة واالزمات واالجنازات 
واحلقوق والواجبات والطموحات 
والقي����م االنس����انية، فإن ذلك 
يتطلب توعية الشعوب باننا 
نشترك في عالم واحد ومستقبل 
واحد. وطالب د.احلمد بضرورة 
تطوير املؤسس����ات التعليمية 
من ادائها لتنهض مبسؤوليات 
التربية الوطنية، وتنطلق من 
مفهوم املنهج املدرسي الشامل او 
مبفهومه الواسع الذي يشمل كل 
عناصر املنظومة التعليمية التي 
تتضافر جميعها على حتقيق 
االهداف العامة للتربية في الدولة 
بكل مكوناتها، مضيفا انه البد من 
تزويد املعلم باملعلومات واملعارف 
واخلبرات التي تتصل بتنمية 
املواطنة حتى تتحقق بصورة 

ايجابية لدى املتعلمني.

والتفكير واملناقش����ة البناءة 
بنتائج تس����اعد على الوصول 
ال����ى فهم موضوع����ي لالمور، 
وقدرة على تبني انسب اخليارات 
ملواجه����ة التحدي����ات، وح����ل 
املشكالت وحتقيق مستويات 

اعلى في االداء والنتائج.
واوضح ان املدرسة بصفتها 
مؤسس����ة اجتماعية وظيفتها 
االساسية تنشئة االطفال والشباب 
تنشئة سليمة تسهم في اكساب 
الطلبة معرفة اساس����ية حول 
الوطن، كما تستهدف مقررات 
التربية الوطنية بصورة خاصة 
اكساب الطلبة ثقافة عامة حول 
واجبات املواطنة واستحقاقاتها، 
سواء بالنسبة لالفراد او املجتمع 
ومنظماته وجماعاته والدولة 
ومؤسساتها وهيئاتها. بدوره، 
تطرق د.رشيد احلمد الى مفهوم 
املواطنة وحددها مبس����تويات 
ودوائر متع����ددة من العالقات 
تبدأ من عالقة املواطن مبجتمعه 
احمللي، مرورا باملجتمع العربي 
واالسالمي، وانتهاء باملجتمع 

تدريبية ونحوها، ليستفيد منها 
االختصاصي����ون والباحثون 
والطلبة، وغيرهم من املهتمني 

بالبحث والتطوير التربوي.
واضاف انه قد مت انشاء قناة 
اتصال مباشر بني املركز ووسطه 
التربوي واملتابعني لنشاطاته 
واملعنيني بنتائج عمله، حيث 
اتاح هذا البعد املضاف فرصة 
امام املركز، البراز ما يرصده من 
قضايا العصر املتصلة مبيادين 
الفك����ر والثقافة، واملش����كالت 
املصاحبة للتغيرات االجتماعية 
والثقافية والسياس����ية، التي 
تنعكس بدورها على نظم التعليم 
ورسم سياساتها، وتؤثر بعمق 
على مؤسسات التعليم وادوار 
العامل����ني فيها، والقائمني على 
ادارته����ا، كما تظهر ذلك نتائج 
الدراسات والبحوث التي تصدرها 
مراكز البحث، وتنشرها وسائط 
التواصل واالعالم، بغية عرضها، 
وحتليل وتبادل اآلراء حولها، 
وفهم حقيقتها وادراك دالالتها، 
واخل����روج من رحل����ة البحث 

دور املؤسسات املجتمعية االخرى 
في حتقيق املواط����ن الصالح 
وبنائه على اسس قوية وسليمة، 
موضحا ان املواطنة الفاعلة يحب 
ان تبدأ من املدرس����ة، ألنها هي 
التي تنظم معرفة االبناء، وهي 
الشريان الوحيد لبقاء الفرد في 
املجتمع مواطنا يؤدي واجباته 
عن وعي، ويتحمل مسؤولياته 
الوطنية واملجتمعية واالسرية، 
لذا عدت املدرسة الداعم االساسي 
لعمليات تكوين املواطن الصالح 
في املجتمع، فمن خاللها تبنى 

املجتمعات وتتقدم وتزدهر.
من جانبه، قال مدير املركز 
العربي د.م����رزوق الغنيم انه 
منذ عشرين عاما انعقد املوسم 
الثقافي التربوي االول، ليضيف 
بعدا جديدا الى دائرة نشاطات 
املركز العربي للبحوث التربوية 
لدول اخلليج، املعني اساس����ا 
بالبحث العلمي، فكرا وممارسة 
وتطويرا وتقومي����ا من خالل 
االصدارات املنشورة دراسات 
وكتبا وادلة مرجعية وحقائب 

املواطنة، وركزت عليها في املنهج 
التعليم����ي، واثرت بها جوانب 
متعددة في البن����اء التعليمي، 
ومن ث����م فإنها تش����تمل على 
العالقة بني االفراد والدولة، مع 
االمتثال واملواءمة بني احلقوق 
والواجبات، وهي تشتمل كذلك 
على ضرورة الت����زام املواطن 

مبسؤولياته جتاه وطنه.
واضاف »باختصار ش����ديد 
ينبغي ان تتميز املواطنة بوجه 
خاص ب����والء املواطن لوطنه، 
والتعاون مع اآلخرين من اجل 
حتقيق االهداف القومية للدولة«، 
مشيرا الى ان ذلك ال يتحقق اال 
من خالل نظام تعليمي يعمل على 
توظيف املواطنة وغرسها في 
عقول ووجدان الناشئة، وميتد 
بها في سلوكهم في عمق املجتمع. 
وقال املليفي ان وظيفة املدرسة 
االساسية تتطلب حتقيق النمو 
املتوازن للشخصية االنسانية 
املتكاملة، وذلك من خالل تربيته 
روحيا وجسديا ودينيا وتوجيهه 
وجهه صاحلة، كما انها تستكمل 

زرع املزيد من القيم والقدرات في 
نفوس جيل املستقبل ليميزوا 
بني الغث والسمني، مع حاجتهم 
الى اجلرأة على التمرد، في ظل 
العوملة والثقافات املتنوعة، حيث 
لم يعد هذا اجليل مرتبط باالسرة 

او املجتمع الداخلي.
ودعا املليفي الباحثني الى 
ايجاد اخلط����وات االصالحية 
ملس����اعدة االجيال في املنطقة 
على مواجهة كل العمليات املدبرة 
لتدميره، وخير دليل على ذلك 
ما مت����ت مصادرته من كميات 
كبيرة م����ن املخدرات من خالل 
مافيا هدفها االول هدم املجتمعات 

بضربها لعمادها من الشباب.
وقال ان اختيار املركز العربي 
للبحوث ملوض����وع »املواطنة 
الفعالة.. تبدأ من املدرسة« امنا 
يجيء ف����ي اطار ما نعهده منه 
بوصفه مؤسسة تربوية مميزة 
تواكب واقع ما نبحث عنه في 
مؤسساتنا التربوية. مؤكدا ان 
وزارة التربية بالكويت قدمت 
جهودا متميزة في مجال تربية 

محمود الموسوي

أقام املركز العربي للبحوث 
التربوية ل����دول اخلليج دورة 
حتت شعار »املواطنة الفعالة 
تب����دأ م����ن املدرس����ة«، خالل 
املوس����م الثقافي ال� 21 اول من 
امس في الشامية، حتت رعاية 
وحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي، 
ومش����اركة عدد من املسؤولني 
في وزارة التربية، والشخصيات 
السياسية، واملهتمني بالشأن 

التربوي.
من جانبه، اشاد وزير التربية 
ووزير التعلي����م العالي احمد 
املليفي بأهمية اختيار القائمني 
على املرك����ز العربي للبحوث 
التربوية لعنوان املوسم الثقافي 
التربوي ال� 21 والذي يربط بني 
دور املدرسة باملواطنة الفعالة، 
مبينا ان املدرسة انحسر دورها 
ف����ي حتديد املواطن����ة للطلبة 
والطالب����ات من خالل احلقوق 
والواجبات. داعيا الى ضرورة 

أحمد املليفي ود. مرزوق الغنيم أحمد املليفي متحدثا )اسامة ابوعطية( جانب من احلضور  

قبول أبناء املعلمني البدون في مدارس التعليم العام
محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أكدت مصادر تربوية ل� 
التربية  »األنباء« ان وزير 
العال����ي د.أحمد  والتعليم 
املليف����ي قد بدأ ف����ي تنفيذ 
إجراءات السعي الى مساواة 
املعلمني )البدون( بنظرائهم 
الوافدين، كما  من املعلمني 
أكث����ر من م����رة عبر  وعد 
الصحف احمللية من خالل 
السماح ألبناء املعلمني البدون 
بالدراسة في مدارس التعليم 
العام التابعة لوزارة التربية، 
مؤكدة ان احد املعلمني البدون 
قد تقدم بكتاب إلحلاق أبنائه 
مبدارس التعليم العام أسوة 

بزمالئ����ه املعلمني ومت رفع 
الكتاب الى الوكيل املساعد 
للتعليم العام د.خالد الرشيد 
الذي وافق على الكتاب بعد 
بحث األطر القانونية التي 
لم تب����د أي موانع قانونية 
ملثل هذه احلالة ومتت إحالة 
املوافقة الى منطقة الفروانية 
التعليمية إلنهاء إجراءات 
القبول وإحلاق أبناء املعلم 
التعليم  البدون مب����دارس 

العام.
إلى  وأش����ارت املصادر 
املليفي يحرص  الوزير  ان 
عل����ى تطبيق القانون دون 
االكتراث بأي تدخالت جانبية 
حرصا على السعي ملساواة 

املعلمني البدون مع نظرائهم 
الوافدين، وقد مت إرسال كتب 
الى دي����وان اخلدمة املدنية 
لتعديل عقود املعلمني البدون 
لتحقيق املساواة والعدالة 
حرصا من املليفي على أخذ 
جميع املعلمني حقوقهم وفقا 
للقانون وتقديرا ملكانة املعلم 
وأيض����ا لتحقيق املصلحة 
التربوي  العام����ة للش����أن 

والتعليمي.
وف����ي س����ياق متصل، 
أك����دت املص����ادر ان قي����ام 
وزارة التربية بقبول أبناء 
البدون في مدارس التعليم 
العام يوفر على الدولة ماليني 
الدنانير وكانت هناك خطة 

قائمة التخاذ هذا اإلجراء ومت 
ال��جهراء  مخاطبة منطق��ة 
الت�عليمي����ة ح�ول إمكانية 
استيعابهم مب�دارسها كون 
غالبيته����م يق�طن����ون في 
املناط����ق التابعة لها ومتت 
املوافقة من قبل املنطقة إال 
ان تدخ����ل بعض املتنفذين 
وخاص����ة أصحاب املدارس 
اخلاص����ة ح����ال دون ذلك، 
حي����ث ان هن����اك مدارس 
خ�اصة ستغلق أبوابها في 
ح�ال قبول أبن�اء البدون في 
مدارس التعلي�م ال�عام ألن 
ما يتجاوز نس����بة ال� %90 
م����ن م�رتاديها ه�����م أبناء 

البدون.

د. محمد الشريكة

د. محمد الهاجري

عادل الشنان

قال مدير مشروع »حتسني 
فرص التوظف خلريجي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب« د.محمد الشريكة 
ان الهيئة حترص على إعداد 
خريجني على مستوى عال 
من العلوم النظرية واملهارات 
التدريبية، والتي تساهم في 
رب����ط مخرجات التعليم مع 
االحتياجات الفعلية لسوق 
العمل والتطورات التنموية، 
إلى  أنها تس����عى دائما  كما 
التعليمية  حتديث برامجها 
والتدريبية، وتولي تشجيع 
خريجيها وإيج����اد الطرق 
الكفيلة لرفع الكفاءة والعمل 
بالقطاع اخلاص لتسنح لهم 
الفرصة باملشاركة في التنمية 
االقتصادية. وأكد الشريكة في 
الهيئة  أن  تصريح صحافي 
تعتبر أحد اهم املؤسس����ات 
التعليمية والتي تلعب دورا 
حيوي����ا في تعزي����ز قدرات 
ومهارات قوى العمل الوطنية 
وتنمي����ة املوارد البش����رية 
املتنوعة كاس����تجابة لرؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري.
الش����ريكة أن  وأض����اف 
مش����روع »حتس����ني فرص 
التوظيف« يعتبر مدخال من 
مداخ����ل التطوير واإلصالح 
التنموي والذي يتس����ق مع 
الكلي����ات واملعاهد  جه����ود 

أشاد رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.محم����د الهاجري بحيادية 
رئي����س اللجن����ة التعليمية 
مبجلس األمة حمود احلمدان، 
وال����ذي رأى ع����دم البت في 
العامة  الهيئة  فصل قطاعي 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إال بعد االستماع إلى جميع 
األطراف سواء من الداعني إلى 
الفصل بني القطاعني والداعمني 
لوجه����ة النظر القائلة بعدم 
الفصل وذلك بعد اس����تيفاء 
الدراسات وحرصا على  كل 
املصلحة العليا للدولة وبعيدا 
عن املصالح الشخصية وبعد 
تدقيق الدراسات اخلاصة بهذا 
املوضوع واملقدمة من الهيئة 

بالهيئ����ة والرامية إلحداث 
التغيي����ر النوعي املطلوب. 
مبينا أن فريق العمل القائم 
على املشروع يضم خبرات 
وطني����ة ذات كفاءة وخبرة 
التطوير  كبيرة في مج����ال 
التعليمي. الفتا الى أن الرؤية 
التنفيذية للمشروع قائمة 
على مبدأ إشراك قطاعات مهمة 
وحيوية بالدولة كجهاز إعادة 
الهيكلة وكذلك ديوان اخلدمة 
املدنية وشركة املشروعات 
العامة  الصغيرة والهيئ����ة 
للمعلومات املدنية لالستفادة 
من جهودهم وخبراتهم في 

هذا امليدان.
الش���ريكة أن  وأوضح 
الهدف قصير األمد للمشروع 
يتمث���ل ف���ي التركيز على 
الهيئ���ة ممن هم  خريجي 
على لوائح االنتظار بديوان 
اخلدمة املدنية حيث سيتم 
تطوير قدراتهم وإمكانياتهم 
املهاري���ة مب���ا يتوافق مع 
الش���ركات  احتياج���ات 
الوطنية واجلهات احلكومية 

املختلفة.
وأضاف الشريكة أن فريق 
العمل ستنصب جهوده في 
املرحل����ة احلالية على إقامة 
شراكة حيوية وتنسيق مع 
الوطنية  الش����ركات  كبرى 
للتعرف عل����ى احتياجاتهم 
ه����ذه  ورب����ط  الفعلي����ة 
الش����ركات بقاع����دة بيانات 
سيتم اس����تحداثها للتعرف 
على احتياجاتها املستقبلية 

التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب. وأك����د احلمدان 
لرئيس الرابطة حرصه على 
العامة للتعليم  الهيئة  دعم 
التطبيقي والتدريب وحرصه 
على اس����تقاللها والنهوض 
بها دعما ملس����يرتها العلمية 
القادم����ة، كما  ف����ي املرحلة 
أشار إلى أهمية إزالة جميع 
التي تعطل تنفيذ  املعوقات 
قانون جامعة جابر األحمد. 
الهاجري دور أعضاء  وثمن 
اللجن����ة التعليمية مبجلس 
األمة وحرصهم على املصلحة 
العام����ة في قضي����ة تخص 
مس����تقبل أبنائنا مشيدا في 
نفس الوقت بدور إدارة الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب في تقدمي الدراسات 

بحيث يتم حتديثها وتوفيرها 
بشكل مستمر ومتجدد. مشددا 
على أهمية التعاون مع باقي 
القطاعات داخل الهيئة ليحقق 
املشروع أهدافه املوضوعة.

وش����رح الش����ريكة أحد 
أهم اخلطوات التي يس����عى 
املش����روع لتحقيقها قائال: 
العمالة  »ان مشكلة عزوف 
الوطنية عن االنخراط للعمل 
بالقطاع اخلاص مت تشخيصها 
ومن املمكن حصرها بانعدام 
األمان الوظيفي وقلة املميزات 
احملفزة وهو ما يشكل حتديا 
حقيقيا لذا سنسعى باملشروع 
إلقام����ة برام����ج تأمني ضد 
التعطل من خ����الل تطوير 
اتفاقيات مع شركات التأمني 
الوطني����ة وبالتع����اون مع 

اجلهات ذات الصلة«.
وأضاف الشريكة أن أحد 
أهداف املش����روع يتمثل في 
حتفي����ز الش����باب الكويتي 
لالنخراط في قطاع األعمال 
احل����رة م����ن خ����الل تقدمي 
الدعم التنموي لهم من قبل 
املشروع وبالتعاون مع شركة 
املشروعات الصغيرة. وأردف 
الشريكة قائال ان مخرجات 
املش����روع وطموحات فريق 
العمل تتمثل في إيجاد أكثر 
م����ن عش����رة آالف وظيفة 
للش����باب الكويتي بالقطاع 
اخل����اص. وختم الش����ريكة 
بالشكر لقيادات الهيئة للثقة 
املعطاة لفريق العمل وإلدارة 

املشروع.

اخلاصة بقضية الفصل بني 
القطاع����ني وحرصه����م على 
كيان تلك املؤسسة التعليمية 
واحل����رص على متاس����كها 
والنهوض به����ا وذلك ملا لها 
من دور مهم في توفير األيدي 
العاملة الفنية واملهنية لسوق 
العم����ل ف����ي وزارات الدولة 
وف����ي القطاع اخلاص. وقال 
الهاج����ري ان رئيس اللجنة 
التعليمية مبجلس األمة قد 
اتخذ موقف احلياد بعدم البت 
في قرار الفصل بني القطاعني 
إال بعد الدراسات املستفيضة 
لهذا املوضوع واالس����تماع 
جلميع األطراف حرصا منه 
على حتقيق املصلحة العامة 
والبعد كل البعد عن املصلحة 
الشخصية في تلك القضية.

الشريكة: مشروع حتسني فرص التوظيف
 أحد مداخل التطوير بـ »التطبيقي«

الهاجري يشيد بحياديةاحلمدان في عدم البت في فصل 
قطاعي »الهيئة« إال بعد االستماع جلميع األطراف

الغنيم: حتديد دور 
املؤسسة التربوية في 
غرس بذور املواطنة 

الفعالة في وجدان 
األطفال وعقولهم 

وسلوكهم

احلمد: ضرورة تطوير 
املؤسسات التعليمية 

من أدائها لتنهض 
مبسؤوليات التربية 

الوطنية

الرؤية التنفيذية 
للمشروع قائمة 

على مبدأ إشراك 
قطاعات مهمة 
وحيوية بالدولة
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وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على طلب رئيس جلنة تنمية املوارد البشرية الوطنية البرملانية متديد تكليف اللجنة بدراسة املقترحات اخلاصة مبكافأة نهاية اخلدمة وتوحيد سلم 

الرواتب إلى نهاية دور االنعقاد الثاني. ووافق املجلس خالل مناقشته بند كشف األوراق والرسائل الواردة على منح جلنة الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية أسبوعني وشهرا للجنة الشؤون 

املالية واالقتصادية البرملانية إلجناز تقريريهما حول تعديالت هيئة أسواق املال. ورفض املجلس رسالة مقدمة من بعض األعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة املجلس يوم األربعاء في الساعة 

الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثالثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا. ووافق املجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد احلكومي بشأن 

مخالفة السؤال البرملاني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب املجلس الدستوريني إلبداء الرأي. ووافق املجلس على طلب رئيس جلنة حقوق اإلنسان البرملانية تكليف جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية باالنتهاء من إعداد تقريرها عن االقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني حلقوق اإلنسان وذلك خالل أسبوعني من تاريخه. وفيما يلي التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل

املجلس ميهل »التشريعية« أسبوعني إلنهاء »أسواق املال«
ان احلديث حدث خارج املضبطة 
الس���رية، والص���ورة أصبحت 
واضحة بأنه ال هناك تهديد من 
أي إنسان س���واء كان وزيرا أو 
نائبا آخر، فيجب ان ننتقل الى 

النقطة التالية.
٭ عبداحلميد دشتي: إثارة هذا 
املوضوع في بند التصديق على 
املضبطة ولكن اتضح ان احلكي 
»خرطي« مثله مثل »الشريط« 
وأقس���مت باهلل البّينة على من 
ادعى واليمني على من أنكر ونسكر 
املوضوع والشعب الكويتي فهم 

كل شيء.
٭ وصادق املجلس على املضابط 

)موافقة عامة(.
٭ رياض العدساني: »الشريط 

صچ« ما نبي نثبت العكس.
٭ خل���ف دميثي���ر: أرج���و من 
الرئاسة ان يقبلوا استقالتي من 

جلنة التحقيق في »الزور«.
٭ رئيس الوزراء سمو الشيخ 
جابر املبارك: لألسف الشديد كثر 
اللغط فيما يقال حول الشريط 
وأعتق���د ان الواج���ب ان يطلع 
اخواني اعضاء مجلس االمة على 
ما لدي ف���ي احلقيقة واطلب ان 
تكون اجللس���ة سرية ألظهر ما 
عندي م���ن معلومات حول هذا 

املوضوع وشكرا.
٭ م���رزوق الغ���امن: كان هناك 
طلب من الن���واب ونصه: نظرا 
الى ما اثارته وسائل االعالم من 
احداث حول الشريط والتساؤل 
عن مص���دره وما يحتوي عليه 
وما تضمنه من م���س بالنظام 
القوم���ي والبالد وكونه يهم كل 
كويتي، وليس شأنا خاصا ونظرا 
لقرار النائب العام بعدم تداول 

هدمك، احترمي نفسك.
٭ جمال العمر: من باب الزمالة 
من يتطاول على زمالئه النواب، 
فحسب الالئحة واملادة 88 و89 
فيجب ان تطبق الالئحة وتطرد 

الزميلة.
٭ مرزوق الغامن: األمر يأتي من 

النواب.
٭ جمال العمر: كررت نفس الكالم 

في القاعة هنا في اجللسة.
٭حم���ود احلمدان: بالنس���بة 
للكلمات التي تلقى على النواب 
بها نوع من االفت���راء والكذب، 
فالب���د ان يصدق اإلنس���ان في 
كالمه، ونحن في اجللس���ة ولم 
مي���ر علينا أي وزي���ر أو هددنا 

بأي شيء.
٭ يوسف الزلزلة: خطأ ان اإلنسان 
يأخذ كالما ويبني عليه، وأمتنى 
أال يأتي فاسق كاذب ونأخذ كالمه 

ونعممه.
٭ عبداهلل الطريجي: أمتنى ان 
يقوم أحد وزراء احلكومة وينفي 

أو يكذب.
٭ د.علي العمير: تلقى نفيا قاطعا 
تاما بأن يكون قد صدر منا هذا 
الكالم، قرار احلل حق دستوري 
لألمي���ر وكثير م���ن احلكومات 
السابقة رفضت كتاب عدم تعاون 
إقالة احلكومة  النتيجة  وكانت 
فه���ذا القرار قرار س���مو األمير 
التعاون مع املجلس،  وننش���د 
وننفي هذا ال���كالم نفيا قاطعا، 
فاألخت صفاء قد يكون اختلط 
عليها األمر أو سمعت خطأ من 
هذا النائب وكل دعوى ليس عليها 
دليل فأصحابها أدعياء وال منلك 

ان نهدد املجلس.
٭ صالح عاشور: مادة 92، 93 مبا 

واحاسب، كان هناك مقابلة على 
جريدة الوطن حملمد الهدية وتكلم 
عن جلان التحقيق وتكلم وقال ان 
هناك من يتعمد ان جلان التحقيق 
ال تنج���ح، فأنتم ما ذكرمت كالم 

الهدية.
٭ حمد الهرشاني: صفاء ألول 
مرة ص����ارت لها مهن����ة بهذه 
األساليب واإلس����اءة املتعمدة 
للمجلس في كل وسائل اإلعالم 
كل يوم، وهذا الكالم غير مقبول 
وسكتنا عنها واحترمناها وما 
تبيه هي من حل مجلس وحكومة 
لم ولن يحدث انت واللي هدمه 

نحن في غنى عنها.
٭ سعدون حماد: ما في نائب إذا 
في نائب كان قالت اسمه فالرئاسة 
يجب ان تكون حاس���مة في هذا 
املوضوع أرجوك طبق الالئحة.

٭ فيصل الكندري: اجللسة كانت 
سرية ويفترض ان هذا الكالم ال 
يخرج وإذا لم تكن لديها القدرة 
على ذكر اس���م النائب فاذكري 
اس���م الوزير أو تقدمني اعتذارا 
حق النواب، احترمي اجللس���ة 

كانت سرية.
٭ صفاء الهاش���م: ي���ا حليلهم 
محامني حق بعض، أنا سياسية 

املنصة، وهذا املجلس لديه من 
القدرة والنواب الذين يخافون اهلل 
ويستطيعون محاسبة أي وزير 

من الصفوف األمامية.
٭ صالح عاشور: أهم شيء هو 
مصلحة البلد ومصلحة البلد في 
االس���تقرار السياسي للمجلس 
واحلكومة وال نريد من أحد أن 
يس���جل بطوالت على حسابنا، 
فإذا تط���اول نائب على أعضاء 
املجلس بأنهم خائفون من احلل، 
فهذا غير صحيح فالدميوقراطية 
هي االحتكام للشعب، ومن يرد 
حل مجلس األمة يعش في أوهام 

الكويت ومتى نصوت  مصلحة 
أو ال نصوت؟

٭ عبداحلميد دشتي: قسما باهلل 
العظيم ثالثة ان هذا لم يحدث فال 
متلك احلكومة أن تهدد مجلسا 
به رجال كفؤ وهذا لم يحدث وإذا 
كان هناك نواب فعال هددوا بذلك 
فليملك الشجاعة ويقوم ويقول 
من الوزير ال���ذي هدد، وهذا لم 

يحدث في اجللسة السابقة.
٭ جمال العم���ر: هذا النائب ما 
عنده الشجاعة وال يستحق أن 
البرملان، وإذا  ف���ي  يكون نائبا 
حدث س���وف احط الوزير على 

افتتح رئي���س مجلس األمة 
العادية  الغامن اجللسة  مرزوق 
العلنية أمس الثالثاء املوافق 14 
أبريل الساعة التاسعة والنصف 
بعد أن كان قد رفعها الرئيس ملدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، 
وتال األمني العام أسماء األعضاء 
واحلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.

بند التصديق على المضابط

يصادق املجلس على املضابط 
ذات األرق���ام 1309/أ، و1309/ ب 

بتاريخ 1، 2 أبريل 2014.
٭ س���عدون حماد: بالنس���بة 
النائبة  لعالوة األوالد صرحت 
صفاء الهاش���م ب���أن النواب مت 
تهديدهم بعدم التعاون إذا مت إقرار 
عالوة األوالد، وقالت في تصريح 
آخر إن أعض���اء احلكومة كانوا 
يدورون على النواب ويقولون: 
إذا أقرت العالوة فسنقدم كتاب 
عدم التعاون، فاسأل األخت من 
هو الوزير ال���ذي كان يفر على 

النواب.
٭ صفاء الهاشم: مالها داعي هذه 
احلدة عزيزي سعدون وأبلغت 
أح���د الزمالء الن���واب ومبا أن 
املجالس أمانات ولثقتي وعلمي 
بأن احلكومة حتتاج إلى ديتوكس 
عقلي عشان تشتغل وهذا الكالم 
موج���ود، ومن متى احلكومة ال 
تهدد بهذا املوضوع، ومنذ شببنا 
إلى اليوم واحلكومة ال ترد على 

النواب، وهذا الكالم صحيح.
٭ عبداهلل الطريجي: س���بقني 
األخ س���عدون، وأريد احلكومة 
تقول هل دارت على النواب، ألنه 
ال نريد أحدا يزايد علينا ونعرف 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر يعقوب الصانع على املنصة وتبدو األمانة العامة

دشتي: ليس هناك ما يهدد أمن البلد واستقراره

العمير: لم نهدد بحل املجلس في حال إقراره 
عالوتي األوالد وبدل اإليجار

عبداهلل: ما شاهدناه كان ابتذااًل

الفضل يقترح إطالق اسم مارغريت تاتشر
على أحد الشوارع املطلة على اخلليج

اوضح النائب د.عبدالحميد دشتي 
انه لم يكن يفضل ان تقام جلس����ة 
لمناقشة موضوع الشريط ألن هناك 
موضوع في بيت الحكم وموضوع 

في النيابة العامة.
وقال د.دشتي: ان رئيس الوزراء 
ال يالم كونه احد ابناء االسرة الذين 

كلفوا من قبل صاحب السمو االمير 
بمتابعة الش����ريط، لكن الحمد هلل 
عقدت الجلسة والنواب هم المناط 
به����م ان يحكموا بعدما اطلعوا على 
الشريط، متسائال: هل هناك متهم؟

هل هناك جريمة؟ هل تبرأ ساحة 
البعض ويتهم البعض؟

وذكر د.دشتي: كلنا اجمعنا ان ما 
رأيناه »خرطي«، ال تشغلوا الشعب 
الكويتي، ليس هناك من يهدد امنه 

واستقراره بهذا الشريط.
وبين د.دشتي ان هناك اقتراحا 
قدم بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص 

الشريط وسقط االقتراح.

نفى وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.علي العمير 
ما اثير بشأن تهديد احلكومة العضاء 
مجلس األمة بحل املجلس في حال 
اقرار املجلس لزيادة عالوتي االوالد 

وبدل اإليجار.
وقال الوزير العمير خالل رده 
على اعضاء مجلس االمة في جلسة 

امس العادي���ة »ننفي نفيا قاطعا 
التهديد بح���ل املجلس فال يجوز 
التكلم بش���يء ال منلكه فقرار حل 
مجلس األمة بيد صاحب الس���مو 
األمير«، مش���يرا الى انه في كثير 
من االحيان »احلكومة ترفع كتاب 
عدم تعاون م���ع املجلس ويقوم 
سمو االمير بإقالة احلكومة وليس 

املجلس«.
واضاف »اننا ننشد املزيد من 
التعاون مع املجلس ومد يد العون 
مع نوابه وفق الدستور والقانون 
والالئحة من اجل مصلحة الوطن 
واملواطن« مؤك���دا انه »لم يصدر 
من احلكومة اي تهديد للنواب في 

هذا الشأن«.

وجه الن��ائب د.خليل عب�داهلل ابل 
الشكر الى رئ�يس الحكومة الشيخ 
جابر المبارك ل�ما عرضه من حقائق 
حول »الش����ريط«، مشيرا الى ان ما 
رآه هو »ابتذال« فكل مواطن ُيخدش 

مما رأيناه.
وأضاف ان هناك أجهزة مختصة 

تتابع الموضوع، والبد ان يقوم وزير 
الداخلية بدوره. وشدد على تحصين 
الجبهة الداخلية، مستغربا من انقياد 
الشعب الى هذا االبتذال بكل بساطة، 
مؤكدا ان الحل هو تطبيق القانون 

على الجميع.
وق����ال ان الحصن الحصين هي 

سلطتنا القضائية والبد من حماية 
اس����تقالليتها م����ع حقن����ا فقط في 

المخاصمة.
وذكر ردا على سؤال ان ما يقصده 
في االبتذال ه����و ما تم عرضه على 
شاشة العرض في المجلس من كالم 

منسوب للشريط.

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا 
برغبة جاء في مقدمته:

ال يخفى عل���ى اي كويتي دور 
البارونة مارغري�ت تات��ش��ر في فترة 
الغزو الصدامي الغاشم من تاريخ 
2 اغسطس 1990 وحتركها الفاعل 
واحلي���وي لتحرير ارض الكويت 
من الغزو وعودة الشرعية اليها. 
وهي ايضا كانت الالعب الرئيسي 
في حش���د قوات التحالف الدولي 

لتحرير دولتنا احل��بيبة، وكذلك 
كانت تاتشر من املؤمنات بالعمل 
الدميوقراط���ي، وه���ي التي أثنت 
الدميوقراطية  مرارا وتكرارا على 

الكويتية.
ومما س���بق ولبقاء ذكراها في 
التاري���خ الكويت���ي ولكي تعرف 
أجيالنا القادمة مواقفها فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة برجاء ملجلس األمة 

املوقر: 

ونص االقتراح على تس���مية 
الشارع ال�واقع على ش�ارع اخلليج 
ما ب���ني ال��س���ف��ارة البري�طانية 
وديوان س����م���و الش���يخ ناصر 
احملمد باسم »مارغ��ريت تاتشر«، 
الفاع��ل  وذلك تخلي���دا لدوره���ا 
والرئيس���ي في حت��رير الك�ويت 
وعودة الش���رعية اليها، وأي�ض��ا 
إلمي��انها باحلرية والدميوقراطية 

الكويتية.

العمير: احلكومة 
تنفي نفيًا قاطعًا 
أن تكون هددت 

النواب بحل 
املجلس فهو بيد 

سمو األمير

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة البابطني الگـرام
لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

طارق خالد عبداملح�سن اإبراهيم البابطني

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان
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مرزوق الغامن: رئيس الوزراء أطلع املجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله

املبارك: من الواجب إطالع النواب على ما لدي من حقيقة حول »الشريط«
رياض العدساني ود.حسني قويعانفيصل الدويسان ومبارك احلريص ماضي الهاجري وعبداهلل العدوانيسيف العازمي ومحمد طنا

الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود وهند الصبيح وم.عبدالعزيز اإلبراهيم

فيصل الكندري وعسكر العنزي وعبداهلل التميمي ومبارك احلريص ومحمد اجلبري وعبداهلل العدواني

فيصل الشايع ود.عبداهلل الطريجي وراكان النصف

الشيخ محمد العبداهلل

يعقوب الصانع

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك أثناء مغادرته املجلس بعد اجللسة السرية الشيخ خالد اجلراح والشيخ محمد اخلالد

باالنتهاء من اعداد تقريرها عن 
االقتراح بقانون في شأن الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان وذلك 
خالل اسبوعني من تاريخه متهيدا 
إلحالته الى جلنة حقوق االنسان 
بصفتها اللجنة املختصة ملناقشته 

باجتماعها.
6- رسالة من السيد العضو 
د.عبداحلميد عباس دشتي يطلب 
فيه���ا إلغاء قرار املجلس املتخذ 
بجلسة 2013/11/12 بإحالة جملة 
من املوضوعات الى جلنة حماية 

األموال العامة.
7- رسالة من السيد رئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية يطلب 
فيها إحالة تقريري اللجنة احلادي 
عشر التكميلي للتقرير 28 عن 
مش���روع قانون باملوافقة على 
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 
والتقرير الثاني عشر التكميلي 
للتقرير 17 عن مش���روع قانون 
باملوافقة عل���ى معاهدة منظمة 
املؤمتر اإلسالمي ملكافحة االرهاب 
الدولي الى اللجنة مباشرة بعد ان 
تبدي جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية الرأي فيهما.
8- رسالة من السيد رئيس 
جلنة التحقيق في قضية االيداعات 
املليونية يطلب فيها متديد املدة 
للجنة للقيام مبهمتها لتكون ستة 

اشهر من تاريخ تشكيلها.
9- رسالة من السيد رئيس 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
يطلب فيها تكليف جلنة الشؤون 
التش���ريعية والقانونية اجناز 

املعقودة
صب���اح الثالث���اء املواف���ق 

2014/4/15
1 � رس���الة من رئيس جلنة 
تنمية املوارد البشرية الوطنية 
يطلب فيها املوافقة على متديد 
التكلي���ف بدراس���ة املقترحات 
اخلاصة مبكافأة نهاية اخلدمة 
وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية 

دور االنعقاد الثاني.
2 � التقرير الدوري الذي أعدته 
األمانة العامة ملجلس األمة عن 
اجتماعات جلان املجلس الدائمة 
واملؤقتة خالل الفترة من 1 يناير 

2014 حتى 31 مارس 2014.
3 � رسالة مقدمة من بعض 
األعض���اء بطلب ان تكون بداية 
جلس���ة املجلس ي���وم االربعاء 
الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا على ان تبقى بداية جلسة 
يوم الثالثاء كما هي في الساعة 

التاسعة صباحا.
4 � رسالة من العضو صفاء 
الهاش���م تطلب فيها إحالة الرد 
احلكومي بشأن مخالفة السؤال 
البرملان���ي للحكم الدس���توري 
الى مستش���اري مكتب املجلس 
الدستوريني إلبداء الرأي، وإذا رأى 
مستشارو املجلس خالف الرأي 
احلكومي يحال األمر للمحكمة 

الدستورية.
5 - رسالة من السيد رئيس 
جلن���ة حقوق اإلنس���ان يطلب 
فيها م���ن املجلس تكليف جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 

اليوم.
كم���ا مت���ت مناقش���ة طلب 
لتشكيل جلنة حتقيق برملانية 
بشأن موضوع الشريط تقدم به 
عدد من الن���واب وكانت نتيجة 
التصويت على هذا الطلب موافقة 
7 أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا 
بسبب قرار النائب العام بحظر 
التداول في هذا املوضوع بشكل 

علني.

كشف األوراق والرسائل
الواردة ملجلس األمة بجلسته 

مت حترير مقاطع من التسجيالت 
بإزالة أو  الصوتية )األصوات( 
إدخال مقاطع بشكل غير منتظم 
في التسجيالت واالستنتاج بأنه 
أيا كان وراء تلفيق التسجيالت 
الهدف ه���و تضليل  فق���د كان 

املستمع لهذه التسجيالت.
وبع���د ذل���ك فت���ح النقاش 
للسادة النواب وقام سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء اثر ذلك بالرد 
على االستفسارات، حيث أكد ان 
كل ما مت عرضه خالل اجللس���ة 
السرية سيتم تسليمه الى النيابة 

تقارير جهات خارجية متخصصة 
تفيد بالتأكيد دون أدنى شك على 
ان جميع التسجيالت الصوتية 
التي فحصت  الڤيديو  وأشرطة 
قد مت العبث بها وال متثل نسخة 
حقيقية او موثوق بها لألحداث 
الڤيديو  املصورة في أش���رطة 
والتس���جيالت الصوتي���ة التي 
مت تقدميها من قبل مصدر غير 
معروف والتأكيد على انه متت 
إزال���ة مقاطع من التس���جيالت 

الصوتية.
كما وجد دليل يشير الى انه 

أو فهمها.
ثم مت عرض نتائج تقارير من 
جهات خارجية متخصصة تفيد 
بأن هذا الشريط األصلي ال ميكن 
استخالص اي صوت مفهوم او 

واضح منه.
وأفاد س���مو رئيس مجلس 
الوزراء بأنه مت تس���لم مقاطع 
أخ���رى مرئية ومس���موعة من 
نفس املص���در تتضمن أصوات 
غير واضحة مع وجود ترجمة 

كتابية.
واس���تعرض س���موه ايضا 

املعلوم���ات حول���ه نتمنى عقد 
اجللسة سرية عمال بنص املادة 

69 من الالئحة الداخلية.
٭ جمال العم���ر: أعتقد ان كالم 
س���مو الرئي���س طي���ب فلماذا 
السرية؟ فاملجلس به من العقل 
انه مييز، وسكوتنا  والنضوج 
وحكمتنا في الفترة اللي طافت، 

خل يعرف الشعب الكويتي.
٭ مرزوق الغامن: هناك طلب من 
رئيس الوزراء و10 نواب والنائب 

العام.
ورفعت اجللسة لتتحول إلى 

سرية.
الغامن: تس���تأنف  م���رزوق 

اجللسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تستأنف اجللسة علنية

عقد مجلس األمة جلس���ات 
سرية بناء على طلب من احلكومة 
وطلب من مجموعة من النواب 
ملناقشة موضوع الشريط، ومت 
التصويت عل���ى الطلب ووافق 

املجلس على ذلك.
وفي بداية اجللسة السرية 
اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء 
أعض���اء املجلس عل���ى خلفية 
موض���وع الش���ريط وحيثياته 

وتفاصيله.
ثم مت عرض تسجيل مرئي 
اصلي سلم من أحد أفراد األسرة 
التسجيل عبارة  احلاكمة وكان 
عن تسجيل مرئي، الصورة فيه 
غير واضحة ومبهمة ودون وجود 
أصوات واضحة ميكن سماعها 

حماد: صفاء 
الهاشم قالت إن 
احلكومة هددت 

النواب بحل 
املجلس إذا مت 
إقرار زيادة عالوة 

األوالد

الهاشم: منذ متى 
واحلكومة ال تهدد 

املجلس؟!

دشتي: ال متلك 
احلكومة أن تهدد 
مجلسًا به رجال 

»كفو«

الغامن: حل املجلس بيد أمينة هي يد سمو األمير
قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن: 

إنه أدلى بصفته الدستورية وماجرت 
عليه اللوائح واالعراف البرملانية 

السابقة ببيان مقتضب حول موضوع 
»الشريط« فور عودة اجللسة الى 
علنية اوجز فيه اهم ما طرح في 
اجللسة السرية التي عقدت امس.

واضاف الرئيس الغامن، في تصريح 
للصحافيني عقب انتهاء اجللسة، انه 

يعتذر عن اخلوض وإدالء الرأي حول 
التفاصيل واملالبسات التي جرت 

في اجللسة السرية بشأن موضوع 
الشريط احتراما والتزاما وامتثاال لقرار 

النائب العام القاضي بحظر التعاطي 
او التداول او احلديث في هذا الشأن 
املنظور امام القضاء الكويتي الشامخ.

ودعا املولى تعالى ان يجنب الكويت 
الفنت وكل ما من شأنه زعزعة استقرار 
الوطن، مشددا على ضرورة العمل على 
طي صفحات العبث السياسي واشغال 

الناس مبعارك سياسية ال طائل 
منها تستهدف انحراف املؤسسات 

الدستورية عن طريق العمل واالجناز 
في امللفات التي تهم املواطنني.

واعرب عن االمل في ان تطوي هذه 
اجللسة التاريخية ملفا شغل الكويتيني 

ونعود الى العمل مبا يهم الكويت 
والكويتيني، مبديا اطمئنانه الى ان حل 
مجلس االمة بيد امينة هي يد صاحب 

السمو االمير وهو ايضا شعور 
الغالبية من النواب وال يخيفهم اشاعة 

حل البرملان.

واوضح انه مت حتديد موعد ملوضوع 
التعديالت املقدمة على قانون هيئة 

سوق املال في اللجنة التشريعية 
والقانونية البرملانية مدته اسبوعان 
لدراسته، وبعد ذلك يحال الى جلنة 

الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية 
لدراسته وبحثه ملدة شهر، مبينا ان 

ذلك ما مت االتفاق عليه ثم يعرض على 
املجلس للبت فيه.

واعرب عن االمل في ان تزود اللجان 
جدول اعمال املجلس بالعديد من 

التقارير للتصويت عليها واجنازها، 
موضحا انه سيتم ضبط تواريخ 

اجللسات حتى تكون اللجان انتهت من 
بعض تقاريرها لتعرض على املجلس 

الجنازها.

اإعـــالن عن بيع عقـــار باملــزاد العــلـنـي

وزارة العـــــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقــار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

الأربعاء املوافق 2014/5/7م - قاعة 48 - بالدور الثاين يف ق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - 

وذلك تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2013/202 بيوع/2.

املرفوعة مـن:  و�شحة �شعود فراج العجمي

 ضــــــد:
نهار �شامل بريك ال�شبيعي

أواًل: أوصـــاف العقار:
< يقع العقار في منطقة الظهر قطعة 4 شارع 6 جادة 1 قسيمة رقم 17 الوثيقة رقم 3395/ب لسنة 1994.

< العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت سكن خاص يطل على شارعني ومساحته 278 متراً مربعاً.
< العقار موضوع النزاع يتكون من دورين، والتكسية اخلارجية للعقار عبارة عن حجر جيري اللون أبيض.

< يتكون الدور األرضي من صالة وديوانية وحمامني ومطبخ وغرفة، ويتكون الدور األول من عدد 4 غرف وصالة وحمامني ويتكون 
امللحق من غرفة وحمام.

ثانيًا: شـــروط المــزاد:
أوال:

ثانيــــــــــًا:

ثالثـــــــــــًا:

رابعـــــــــًا:
خامســًا:

سادســًا:

سابعــــــًا:

ثامنـــــــــًا:

تاسعــــــًا:
تـنـبيه:

ملحوظة
هــامة:

< يبدأ املزاد العلني بثمن أساسي قدره »مائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي« ويشترط للمشاركة في املزاد 
سداد خمس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من 

أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل. 
< يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات 

ورسوم التسجيل.
< فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على 

ذمته في نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
< في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على األقل يؤجل البيع مع زيادة العشر.

< إذا أودع املزايد الثمن في اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم في هذه اجللسة من يقبل الشراء 
بإيداع كامل ثمن امل��زاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة في نفس اجللسة على أساس  مع زيادة العشر مصحوباً 

هذا الثمن.
< إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل في اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد املزايدة فوراً 
على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في اجللسة السابقة وال يعتد في هذه اجللسة بأي عطاء 

غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من ثمن العقار.
< يتحمل الراسي عليه املزاد في جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في الصحف اليومية.
< ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم من دون أن تتحمل إدارة 

الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
< يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

1- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.
2- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تنص الفقرة األخيرة من املادة 276 من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار 
بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.

يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشارك�ة في امل��زاد على القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة 230 من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.
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متديد تكليف جلنة املوارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية اخلدمة وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية الدور احلالي

تكليف »اإلسكانية« تقدمي تقريرها حول إلغاء قانون تأسيس شركات الكهرباء
د.يوسف الزلزلةمبارك احلريص حمد سيفطالل اجلالل

د.أحمد بن مطيع ود.حسني قويعان وحمدان العازمي

عدنان عبدالصمد يستمع حلديث بني رياض العدساني ود.عبداحملسن املدعج

د.عبداحملسن املدعج ود.علي العبيدي وعيسى الكندري وأحمد املليفي

ماجد موسى ومحمد اجلبري ومبارك احلريص ويبدو عسكر العنزي متحدثا ألحد النواب

فيصل الكندري

)هاني الشمري( د.نايف العجمي وياسر أبل 

صفاء الهاشم

د.عودة الرويعي يتصفح ملفاته

جانب من اجللسة د.علي العمير متحدثاصالح عاشور

ملدة ش���هر واحد بحيث جتتمع 
كل اسبوع مع االلتزام، وبالنسبة 
للرسالة رقم 3 بخصوص تغيير 
التغيير يكون  موعد اجللسات 
عودة اجللسات كل ثالثاء او ان 
جلسة االربعاء الساعة 10 صباحا، 
وموض���وع نهاية اخلدمة ليس 
به عدالة، وهناك وزارات مكافأة 
نهاية اخلدم���ة تصل الى مبالغ 
طائلة، يجب متديد املهلة للجنة 

لضبط هذه املكافآت.
٭ ماض���ي الهاج���ري: هن���اك 
اقتراح���ات بقوان���ني مهمة الى 
اللجنة التشريعية والى اآلن لم 
يأتينا الرد، وهذه الفئة عزيزة 
على قلوبنا وحتدثت مع رئيس 
اللجن���ة التش���ريعية ووعدني 

باحالتها االسبوع املقبل.
٭ يعقوب الصانع: توحيد سلم 
الرواتب والبديل االستراتيجي، 
فقد تب���ني غياب التنس���ق بني 
مؤسس���ات الدولة ووصلنا الى 
مرحلة نقد وتق���دمي مالحظات 
كثيرة وش���كلنا فريق من عدة 
قطاع���ات حكومي���ة وعقدوا ما 
يقارب 8 اجتماعات لتنتهي بوضع 
البديل االس���تراتيجي بتشريع 
العدالة  س���يقدم، وكذلك غياب 
في نهاية اخلدمة بني مؤسسات 
الدول���ة وهناك 8 نواب يقدمون 
اقتراحات ال تصلنا، لذلك تقدمنا 
بطلب التمديد، وانا متحفز للبديل 
االستراتيجي ونريد قانونا جامعا 
مانعا لهذا القانون، وسنستدعي 
املالي���ة والتأمينات االجتماعية 

لنعرف كلفة نهاية اخلدمة.
اوك���د  ٭ د.خلي���ل عب���داهلل: 
على وج���ود معلومات وبينات 
نستس���يغها م���ن االجابة عن 
االسئلة البرملانية، فهناك بعض 
املستشارين لدى بعض الوزارات 
لديهم فورمة واحدة في الرد، نحن 
نواب ومشرعون وغصب عليه 
يجاوب، يجب احلد من س���لوك 
هؤالء املستشارين اللي ما ورط 

البلد غيرهم.
٭ صالح عاشور: في موضوع 
مكافأة نهاية اخلدمة، هناك متييز 
واضح وهناك من يجمع بني قانون 
العمل في القطاع اخلاص والعمل 
االهل���ي، وقلنا للوزير ان هناك 
مكافآت نهاية اخلدمة تصل الى 
مليون دينار، نريد توضيحا من 

الوزير.
٭ وزير النفط علي العمير: نقدر 
حماس صالح عاش���ور، ونتفق 
ان هناك تفاوتا ونحن من اخذنا 
على عاتقنا ايجاد تقارب في هذه 
املزايات، ولكن ما ُشّرع بقانون ال 
نستطيع سلبه، اما املزايا الزائدة 
االخ���رى فهذا بدأنا ب���ه، وبدأنا 
مبشاركة النجاح واتخذنا اجراءات 
وان شاء اهلل سنجعل املزايا افضل 

ولكن في املعقول.
٭ مرزوق الغ���امن: صعب جدا 
االتف���اق وان كان هناك مقترح 

يوقع عليه اغلبية املجلس.
٭ صالح عاش���ور: قدم اقتراح 
ببدء اجللس���ات الس���اعة 1.30 
فاقترح دمج هذه الرس���الة مع 

باقي االقتراحات.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: االمور 
املذكورة في الرسالة غير واضحة، 
فأين س���تذهب القضايا بعد ان 
نخرجها م���ن جلنة حماية املال 
العام؟ وهناك آثار موجودة، وهذا 
االقتراح دس السم بالعسل، فهناك 

جلنة موكل لها هذه االمور.
٭ رياض العدس���اني: بدأنا من 
ش���هر 11 وال نحتاج 6 اشهر بل 

نحتاج يوما.
٭ مرزوق الغامن: تكليف اللجنة 
املالية شهرا واللجنة التشريعية 
اسبوعني لتقدمي تقريرها بشأن 

تعديالت هيئة سوق املال.
وترفع اجللسة الى الغد.

حسب تفسير احملكمة الدستورية، 
فنحن نستفتي االدارة املعنية في 
الدولة، ونشاطر االخت الفاضلة 
بحديد آلية معينة لدى مجلس 
االمة لك���ي نوفر اجله���د على 
حضراتك���م وان تتم مراجعتها 
قبل ان ترسل وتشاطر احلوكمة 

املجلس تقنني هذا املوضوع.
٭ وزير الصحة علي العبيدي: 
نؤك���د تعاونن���ا م���ع املجلس، 
ونقترح ان يذهب الس���ؤال اوال 
اخلبير الدستوري ومن ثم تأتي 

الينا.
٭ د.عل���ي العمي���ر: االس���ئلة 
البرملاني���ة تدرس من احلكومة 
بعناية، ولم نعترض على االسئلة 
اال البعض ال���ذي ال يتوافق مع 

الضوابط الدستورية.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة 
رقم 8 بالتمديد للجنة االيداعات، 
الوقت للجنة كاف جدا ولكن لم 
جنتمع، فأقت���رح متديد اللجنة 

بالتحقيق في 3 محاور، االيداعات 
والتحويالت وحسابات النواب، 
منذ 2006 وهذه القضية متشعبة 
وحساس���ة، وقطعنا شوطا في 
الش���ق اجلنائي ف���ي االيداعات 
ويجب ان تق���دم تقريرا بغطاء 

دستوري يكون متكامال.
٭ صفاء الهاشم: تقدمت برسالة 
الى املجل���س بخصوص ردود 
البرملانية  الوزراء على االسئلة 
بخصوص ع���دم تطابقها حلكم 
الدستورية، فحكومتي  احملكمة 
الرشيدة املفترض تكون واضحة، 
حكومتنا لدينا زغللة في البصر 
اريد احلكومة ان حتال االجوبة 
اآلتية من قبل احلكومة ان تعرض 
على فريق اخلبراء الدستوريني 
ويقولون لنا مدى صحة ما يرد 

الينا من احلكومة.
٭ محم���د العبداهلل: نكرر نحن 
ننشد التعاون مع املجلس حسبما 
رسمه الدستور والالئحة وكذلك 

دور االنعق���اد، فالقصد هو حل 
مجلس االمة وض���رب املجلس 

وتشويه صورته.
الطريجي: بالنسبة  ٭ عبداهلل 
للرس���الة االولى فهن���اك عدم 
عدالة ب���ني املوظفني الكويتيني 
في الوزارات، واؤيد منح اللجنة 
الوقت الكاف���ي ولكن امتنى من 
اللجنة محاولة النظر في بعض 

الدول املجاورة لسلم الرواتب.
وبالنسبة لتعديل موعد اجللسات 
فنحن حتدثنا في جلسة سابقة 
في مواعيد افتتاح اجللسة، واؤيد 
ان تبدأ اجللسة الساعة العاشرة، 
فأكثر اجللسات ما فيها نصاب، 
امتنى ان يكون بدء اجللس���ات 
الساعة العاش���رة وهناك بنود 
تصل الينا ليلة اجللسة وحتتاج 

وقتا لقراءتها ودراستها.
بالنسبة للرسالة الثامنة يطلب 
التمدي���د في جلن���ة االيداعات، 
فيجب ان نعلم ان اللجنة مكلفة 

الوقت محدود.
اوال بالنسبة للرسالة االولى فهي 
مثال على عدم املس���اواة وعدم 
العدال���ة والتمييز بني املوظفني 
الدولة، فيما  الكويتيني بأجهزة 
يتعلق مبكاف���أة نهاية اخلدمة 
وتوحي���د الرواتب، فال نقبل ان 
ش���ريحة من املوظفني يأخذون 
نهاية اخلدم���ة كبيرة وآخرون 
ال يأخ���ذون ش���يئا، فاملعلمون 
والطيارون وغيرهم لهم مكافأة 
نهاية خدمة، اما هناك موظفون 
ليس لهم شيء، أطالب بسرعة 
اجن���از جلنة املوارد البش���رية 

تقاريرها في هذا الشأن.
بالنس���بة لرس���الة جلن���ة 
حتقيق االيداعات، فهذه القضية 
واضحة في الش���قني السياسي 
والقانوني، فاجلانب السياسي 
يتم اس���تغالله استغالال بشعا 
ليتم تش���ويه الصورة، فعلينا 
االنتهاء من هذا امللف قبل نهاية 

ان تس���رع بإجنازه، ثم ان هذه 
قضية اقتصادية مدمرة بالبلد، 
وواجبنا ان نعمل على تقدمي شيئا 
البورصة، نحن  للمتداولني في 
ندفعكم حتى تستعجلوا تقدمي 
ما هو مطلوب منكم، هل يعقل ان 
يطلب املجلس من اللجنة شيئا 
فأليس من املفترض ان يرس���ل 
رئيس اللجنة كتابا الى املجلس 
يقول في���ه ان تكليفكم لن يتم 
إجنازه في الوق���ت احملدد، هذا 

طلب موقع عليه 24 نائبا.
٭ مرزوق الغامن: فليحدد وقت 
للجنة التشريعية ووقت للجنة 
املالية لتقدمي تقريرها في شأن 

املوضوع.
٭ فيص���ل الكن���دري: املجلس 
حدد املهلة اسبوعني قلنا ما في 
وقت ألن املوضوع ليس عندنا 

املوضوع في التشريعية.
٭ صالح عاشور: هناك اكثر من 
رسالة يجب ان نقف عندها ولكن 

تقاريرها عن االقتراحات بقوانني 
ب���ذوي االحتياجات  املتعلق���ة 

اخلاصة خالل اسبوعني.
10- رسالة واردة من يعقوب 
الصانع بتكليف اللجنة اإلسكانية 
بتقدمي تقريرها بش���أن انشاء 

شركة مساهمة.
11- رسالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب إحالة اقتراح 
يعقوب الصانع بإنشاء محطة 

الزور للجنة املختصة.
الرسالة  ٭ عبدالرحمن دشتي: 
األولى مستحقة، ألن املوضوع 
اللج���ان لديها  متش���عب، فكل 
الرسالة  مواضيع كثيرة، فهذه 
من جلنة تنمية املوارد البشرية 
بتمديد دراس���ة مكاف���آت نهاية 
اخلدمة والروات���ب لنهاية دور 
االنعق���اد رس���الة مس���تحقة، 
الرسالة األخرى، املجلس يجب 
ان يعرف ان عندما يوافق على 
الرسالة فينبغي معرفة مضمون 
الرسالة اوال، ونرجو ان توجه 
رسالة صريحة الى جلنة حماية 
املال العام إللغاء القرار السابق، 
وحتى ال نعيد املرافعة حول هذا 
املوضوع ألن هناك اسبابا دعتنا 

لطلب إلغاء القرار.
املوافقة  وأرجو من املجلس 
على ما طلبت فالطلب مستحق 
فكل موضوع في جلنة حماية املال 
العام حساس، وكانت اللجنة قد 
طلبت مهلة قبل ذلك، أرجو من 

املجلس ان يتمعن برسالتي.
٭ جمال العم���ر: بعض النواب 
يقول���ون كالم���ا لك���ي ينحط 
باملضبط���ة، وكان هن���اك طلب 
تكليف ديوان احملاسبة، واستغرب 
ان أغلب هذه التقارير سترفع الى 
املجلس نهاية دور االنعقاد احلالي 
السيما اننا بانتظار ورود تقارير 
ديوان احملاس���بة بشأن بعض 
القضايا محل التحقيق واللجنة 
طلبت مهلة اسبوعني بعد ورود 
التقارير إلجن���از تقريرها  تلك 
واملواضيع هي عقد شل، استاد 

جابر، تهريب الديزل، الداو.
أتكلم عن  الزلزلة:  ٭ يوس���ف 
الرس���الة رقم 5 والرس���الة 9، 
كان هناك طلب من املجلس قبل 
اسبوعني من اللجنة املالية لتقدمي 
تقريرها بشأن هيئة سوق املال 
وتعديالته، ولألسف لم جند أي 
ذكر لها، وال رسالة من اللجنة، هذا 

يدلل على احترام اللجنة لنا.
وحتى ان اللجنة التشريعية لم 
تقدم تقريرها فلتكتب رس���الة 
بس���بب التأخير، ه���ذه قضية 
مالية بحت���ة يفترض ان تذهب 
الى اللجنة املالية، احلكومة تقدم 
مشروع قانونها للجنة املعنية 
مباش���رة ألن هذا التأخير غير 
مبرر، واملشاريع تركن في اللجنة 
بسبب غير مبرر، وال يجوز أال 
يعلم املجلس سبب تأخير طلبه، 
أين تقرير اللجنة املالية بشأن 
هيئة سوق املال هذا أمر خطير، 

أين التبرير.
٭ فيص���ل الش���ايع: كالع���ادة 
د.الزلزلة يضع اللوم على اللجنة 
املالية ودائما يحدد الوقت على 
كيف���ه ليضغط اللجن���ة املالية 
فقانون مثل هذا يجب دراس���ته 

بعناية.
٭ مبارك احلريص: سمعت من 
اإلعالم ان املجلس كلف اللجنة 
التش���ريعية بتقدمي تقرير في 
القوانني واملشاريع، ونحن نرفض 
اتهام اللجنة فنحن نقوم بعملنا 
على أكمل وجه، فالقانون قانون 
هيئة س���وق املال ب���ه 3 مثالب 
دس���تورية في القانون وسلمنا 
مذكرة بذلك للحكومة ونرفض 

اتهام الزلزلة.
٭ يوسف الزلزلة: عندما يطلب 
املجلس ش���يئا فعل���ى اللجان 

الزلزلة: ملاذا لم 
تقدم اللجنتان 

املالية والتشريعية 
تقريريهما حول 
تعديالت هيئة 

أسواق املال

احلريص: قانون 
هيئة أسواق 

املال به 3 مثالب 
دستورية وخاطبنا 

احلكومة بذلك

الشايع: قانون هيئة 
أسواق املال يجب 

دراسته بعناية

الطريجي: أمتنى أن 
تقوم جلنة تنمية 
املوارد البشرية 

بتعديل سلم 
الرواتب

محمد العبداهلل: 
آلية معينة من قبل 
املجلس ملراجعة 
األسئلة البرملانية 

قبل إحالتها
إلى احلكومة

يعقوب الصانع: 
غياب التنسيق بني 
مؤسسات الدولة 

فيما يتعلق بالرواتب 
ومكافآت نهاية 

اخلدمة

املجلس يرفض 
مقترحًا ببدء جلسة 

األربعاء »اليوم« 
الساعة 12.30 

ظهراً
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الصـــديـق > الســـالم > حطــيـن
مــــواقــع متمـــيـــزة

ثـقــة > مصـداقـيـة
1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة

حمزة: اجلامعة تسعى لعرض كل الفرص التي تعود بالنفع على الطلبة

مشاركة كبيرة لـ»اخلاص« في معرض »Career Fair 2014« بـ»األميركية«

ش����ركات ومؤسسات وجهات 
تقدم فرصا للتوظيف والتدريب 
للخريجني وللطلبة للمقبلني 
على التخرج، وما ميز املشاركات 
في هذا الع����ام تواجد عدد من 
ممثلي برامج شبابية وجهات 
غي����ر ربحي����ة تق����دم خدمات 
تهدف لتق����دمي الفائدة للطلبة 
واخلريجني على حد س����واء، 
مشيدا بالتنظيم املميز ملعرض 
هذا العام واجلهود التي قامت بها 

القطاع اخلاص  ش����ركات من 
الكويتي وجهات قدمت فرصا 
وظيفي����ة للخريجني والطلبة 

املقبلني على التخرج.
حول هذا احلدث أكد رئيس 
اجلامعة االميركية في الكويت 
»AUK« د.نزار حمزة إن اجلامعة 
الفرص  تسعى لعرض جميع 
التي تعود بالنفع على الطلبة 
وإن أب����رز ما متيز به املعرض 
الوظيفي العاشر مشاركة عدة 

تأتي لتعريف اجلمهور بجهود 
وأهداف ه����ذا البرنامج املعني 
بتش����جيع التواص����ل الثقافي 
واحلضاري بني الشعوب حول 
العالم من خالل الش����باب عبر 
برام����ج للتبادل تس����تمر ملدة 
6 أس����ابيع للتدري����ب والعمل 
التطوعي واكتس����اب املهارات 
القدرات  القيادي����ة وتطوي����ر 
الشخصية للمشاركني في هذا 

البرنامج العاملي.

من عائلة شركة »KPMG« التي 
تعتبر إحدى أكبر الشركات على 
مستوى العالم في هذا املجال، 
فدعم الشباب الطموح واحتضان 
الطاقات البارزة هدف ألي شركة 
ناجحة وهذا ما تهتم به بشكل 
مستمر شركة »KPMG« من خالل 

مشاركتها.
 بدوره أشار ممثل منظمة 
»AIESEC« العاملية في الكويت 
محمود ميرزا الى أن املشاركة 

 وخالل املعرض كان لبعض 
املشاركني آراء حول املشاركة في 
هذا املعرض إذ أكد عبدالعزيز 
 »KPMG« صافي املطوع من شركة
للتدقيق املالي واحملاسبي أنهم 
يحرصون على املش����اركة في 
 AUK Career« ه����ذا املع����رض
Fair 2014« ف����ي كل عام إميانا 
منهم بأهمية استقطاب الكوادر 
املتميزة في املجال احملاس����بي 
والتدقيق املالي ليكونوا جزءا 

منسقة املعرض األستاذة عبير 
التنير، املرشدة مبركز الطالب 
للخدمات التوظيفية والصحية 
وأقيم املعرض حتت رعاية كل 
البنك الوطن����ي وبنك اخلليج 
)كرع����اة بالتينيني( وش����ركة 
كامكو وصناعات الغامن )كرعاه 
ذهبي����ني( وش����ركة العقارات 
املتح����دة ومجموعة الش����ايع 
وفور فيست للطباعة )كرعاه 

فضيني(.

ثامر السليم

حتت رعاية رئيس اجلامعة 
د.ن����زار حم����زة انطلق����ت في 
اجلامعة االميركية في الكويت 
املع����رض  »AUK« فعالي����ات 
العاش����ر  الس����نوي  الوظيفي 
»Career Fair 2014« وال����ذي 
عمل على تنظيمه مركز الطالب 
للخدمات التوظيفية والصحية 
وسط مشاركة كبيرة من عدة 

د.نزار حمزة في جناح كامكو د.نزار حمزة يشارك احلضور قطع كعكة االحتفال  جناح صناعات الغامن 

)هاني عبداهلل(جناح بنك اخلليج جناح البنك الوطني  

ممثلو القوائم الطالبية: نركز على تعزيز روح املواطنة بني الطلبة
ملتقى الشباب الدميوقراطي حلقة نقاشية بعنوان »العمل النقابي الطالبي: نظرة تقييمية«

آالء خليفة

نظم ملتقى الشباب الدميوقراطي حلقة 
نقاشية بعنوان »العمل النقابي الطالبي: 

نظرة تقييمية« بحضور عدد من القوائم 
ذات التوجه املدني مساء أمس األول 

بجمعية اخلريجني.
وقال ممثل قائمة الوسط الدميوقراطي 

بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
مشعل الوزان إن قائمة الوسط 

الدميوقراطي واجهت صعوبة في بدايتها 
في كيفية حتمل وااللتزام مببادئها كون 

اجلامعة حديثة وتوجد صعوبة فيما 
يخص نشر الوعي الطالبي، مشيرا 

إلى أن القائمة تأسست عام 2005 
وحتمل نفس مبادئ نظيرتها بجامعة 

الكويت والتي تستند الى الدميوقراطية 
والوطنية.

وذكر الوزان أننا ال نركز على حتقيق 
وكسب الصناديق في يوم االنتخابات 

إمنا نحن نركز على فكر ومبادئ، وقد 

اتخذنا مواقف كلفتنا الكثير، مشيرا 
إلى أن الساحة السياسية تنعكس على 

الساحة الطالبية.
وأكد الوزان أن »الوسط الدميوقراطي« 

لم تبتعد عن املجتمع وعن اجلانب 
السياسي وأنها ملتزمة مببادئها وترفض 

أي عمل يتعدى على الدستور ومبادئه.
وقال ممثل قائمة الوسط الدميوقراطي 
بـ»التطبيقي« يوسف املهنا أن القبلية 

والطائفية انتشرت في الساحة الطالبية، 
الفتا إلى أن التيار الوطني عاد في 

التطبيقي من جديد متمثال بقائمة الوسط 
الدميوقراطي بعد انقطاع، مشيرا إلى أن 
مبادئنا ترتكز على الدميوقراطية وتعزيز 

روح املواطنة بني الطلبة.
وأكد املهنا أن »الوسط الدميوقراطي« 

تسير مبنهجية توعوية ولن تقصر 
في عمل ونشر البروشورات الطالبية، 

مشيرا إلى مواقف القائمة السياسية 
فيما يخص »نبيها خمس« وغيرها من 

املواقف.

وأكد ممثل قائم الراية في بريطانيا 
وإيرلندا سلمان النقي أن الراية قائمة 
حديثة الوالدة ظهرت عام 2011 ترتكز 

على الوطنية والدميوقراطية وعدم 
التمييز واالستقاللية وأتت بظروف كانت 
احلركة الطالبية تعاني من طائفية وقبلية 

وفساد مالي وإداري باالحتاد وقد أتت 
القائمة للنهوض بالعمل الطالبي والنقابي.
وذكر النقي أن القائمة قامت بإصالحات 

للحركة الطالبية منها اإلعالن املبكر 
لالنتخابات والتسجيل اإللكتروني لها 

ووضع االنتخابات في يوم السبت 
بدال من األحد، الفتا إلى أنه من ناحية 

اخلدمات فإن الوسط الدميوقراطي أول 
قائمة تقيم مهرجانات سنوية مبناسبة 

العيد الوطني وعيد التحرير.
وأفاد أن القائمة أصبحت مؤسسة وطنية 

طالبية قامت بتغيير مفهوم العمل 
الطالبي وهي أول قائمة تقوم بترشيح 

طالبات لالنتخابات بدال من تعيينهن في 
االحتاد، كما تفعل بقية القوائم.

وقال ممثل قائمة الوحدة الطالبية 
عبدالهادي جوهر إن القائمة تأسست 

مبجموعة من الطلبة لكن مع مرور 
الوقت أصبحت هذه املجموعة قائمة 

تعتمد على احلرية والدميوقراطية 
والعدالة واملساواة في مبادئها.

وذكر جوهر أن االحتاد كان محصورا 
على فئة معينة ويخدم منطقتني فقط 

وكان يشارك 150 طالبا من أصل 4000 
تقريبا، أما اآلن ومبسيرة قائمة الوحدة 

الطالبية من عام 1999 حتى 2002 تغيرت 
أمور كثيرة، فقد حقق طلبة أميركا 

الكثير من املكتسبات وحققوا بتجمعهم 
مبؤمتر االحتاد السنوي أكبر جتمع 

كويتي خارج الكويت بتواجد 3500 طالبا 
وطالبة من مختلف الواليات األميركية 

في املؤمتر األخير.
وذكر جوهر أن الوحدة الطالبية انفردت 

بتبني العديد من القضايا السياسية 
كالدوائر اخلمس وحقوق املرأة 

ممثلو القوائم املشاركون في الندوة السياسية.
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�شن    3- ت�شاقط ال�شعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

اعلن���ت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة اعدادها سلسلة 
افالم وثائقي���ة ملختلف ابعاد 
البيئ���ة الكويتية باس���تخدام 
تقنية التصوير اجلوي احلديثة 
التي اعتمدتها اجلمعية مؤخرا 
الثراء املكتبة البيئية الوثائقية 

في البالد.
وقال مدير مركز االعالم البيئي 
في اجلمعية عبدالرضا الرامزي ل� 

»كونا« امس ان فريقا تلفزيونيا 
من املركز االعالمي في اجلمعية 
مكونا من معدين ومساعدين ذوي 
كفاءة عالية ومختصة في انتاج 
االفالم الوثائقية يعمل حاليا على 
اعداد هذه السلسلة من االفالم 

البيئية احلصرية للجمعية.
واضاف الرامزي ان الفريق 
يس���تخدم تقني���ات التصوير 
اجلوي لرصد ومتابعة وتوثيق 

كل البيئ���ات في البالد وحصر 
ايجابياتها وسلبياتها في عروض 
تلفزيونية تثري تلك املجاالت 
بأعمال تاريخية تؤسس لبنك 

بيئي مرئي.
واوض���ح ان تل���ك االفالم 
الوثائقية معنية مبجاالت التنوع 
البيولوجي للج���زر الكويتية 
والغطاء النباتي وآثار التغير 
املناخي على البالد اضافة الى 

املياه في العالم العربي، مبينا 
ان اجلمعية تعد ايضا مجموعة 
رسائل بيئية توعوية موجهة 

لطلبة املدارس واجلامعات.
وافاد بأن الفريق من خالل 
عمليات التصوير اجلوي يعمل 
على اعداد الفيلم االول )التنوع 
البيولوجي باجلرز الكويتية( 
خصوصا في جزر بوبيان وعوهة 
ومسكان ووربة وام النمل، مشيرا 

الى ان كاميرات املركز رصدت 
ووثقت الغطاء النباتي في البالد 
العداد فيل���م مرئي ثان يعكس 
حالته بعد موسم االمطار الوفيرة 

هذا العام.
وذكر ان »مظاه���ر التغير 
املناخي في الكويت« كانت محورا 
لفيلم آخر يبرز اآلثار السلبية 
ويقف على مسبباته، الفتا الى 
أنه مت االنتهاء من الفيلم الوثائقي 

»املياه حي���اة« الذي يرصد من 
خالله املرك���ز االعالمي البيئي 
قضية املياه في الوطن العربي 
في اطار برنامج ترشيد االستهالك 
الذي نظمته اجلمعية في سبع 

دول عربية مؤخرا.
وقال الرامزي ان فيلم »املياه 
حياة« يعرض حقائق وبيانات 
موثقة من تقرير برنامج االمم 
املتحدة للتنمية واملنتدى العربي 

للتنمية والبيئة، مشيدا بتعاون 
كل اجلهات الوطنية ومساهماتها 
مبواد ارش���يفية تعزز للبعد 
التاريخي لتلك األعمال الوثائقية.  
واوضح ان اجلمعية اعدت برنامج 
عمل مكثف���ا لالنتهاء من افالم 
وعروض مرئية اخرى متزامنة 
مع أنش���طة كل الفرق واللجان 
املشمولة ببرنامج احتفالها مبرور 

40 عاما على تأسيسها.

»حماية البيئة« 
تعد سلسلة أفالم 
وثائقية عن البيئة 

الكويتية
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النور والأمل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 69010664    فاك�س : 22452321

)اأحدث جهاز حلالت ال�صلل - الروماتيزم - اآلم وخ�صونة املفا�صل - النزلق 

الغ�صرويف والعمود الفقري - التاأهيل بعد اجلراحة - التخ�صي�س واإذابة الدهون(

العالج الطبيعي

خدمة متري�صية �صاملة، رعاية الأطفال حديثي الولدة

رعاية كبار ال�صن وذوي الحتياجات اخلا�صة

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�صارة      الوجه  - التبيي�س

- ليزر     اإزالة        ال�صعر       وعالج    ال�صعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�صاقط ال�صعر

- حقــــن   البوتكـــ�س   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�صفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــصــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�صي�س ونحت و�صد اجل�صم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�صرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�س وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�س - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�صعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 139 د.ك 

أكد س����فيرنا ف����ي بلغراد يوس����ف 
عبدالصمد أهمية اللقاء الذي جمعه مع 
رئيس جمهورية صربيا توميس����اف 
نيكوليتش خال االجتماع الذي عقدته 
املجموعتان العربية واألفريقية للتباحث 
حول العاق����ات الثنائية بني هذه الدول 

وصربيا في مختلف املجاالت.
وقال السفير عبدالصمد، إن السفراء 
تباحثوا م����ع الرئيس نيكوليتش حول 
القضايا واألمور محل االهتمام املشترك 

والتي تعمل على تعزيز وتطوير العاقات 
على جميع الصعد الس����يما االقتصادية 

االستثمارية منها.
وأعرب الرئيس الصربي عن رغبة باده 
في العمل من خال سياستها اخلارجية 
في الفترة املقبل����ة على جتديد عاقات 
الصداقة القدمية على الس����احة الدولية 
والتي أقيمت م����ع الدول ما بعد احلرب 
العاملية الثاني����ة ومنها الكويت والدول 

العربية.

شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة في 
امللتقى الذي تنظمه اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
بوفد برئاسة املدير العام د.جاسم التمار ونائب 
املدير العام للخدمات النفسية والطبية املساندة 
عصام بن حيدر في ورقة عمل ألقاها د.راشد السهل 
نائب املدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية 
ومراقب السجات الطبية عامر، ويعقد امللتقى في 
دبي حتت عنوان »اخلدمات املقدمة للش���باب من 
ذوي اإلعاق���ة الواقع والطموح« في اليوم الثاني 
من امللتقي متت مناقش���ة دور الدول اخلليجية 

واحلكومات في إجراءات بناء املباني التي تسهل 
سير املعاق والكودات لفئة اإلعاقة.

وحاضر بها من الكويت عضو املجلس البلدي 
احملامي عبداهلل الكندري ومبشاركة من الهيئة في 
الردود على االستفسارات اخلاصة مبواد القانون 
وعصام بن حيدر ومت استعراض نائب املدير العام 
عصام بن حيدر السلبيات واإليجابيات للوصول 
إلى تصور شامل جلميع الدول األعضاء في شأن 
االتفاقية اخلاصة باالش���خاص املعاقني العاملية 

والنظرة املستقبلية لدول مجلس التعاون.

عبدالصمد بحث 
التعاون الثنائي 

مع الرئيس 
الصربي

التمار يرأس وفد 
هيئة املعاقني 

مللتقى اجلمعية 
اخلليجية في دبي
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عبداهلل قنيص

أح���ال رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
بقيادة العميد عبدالرحمن الصهيل مواطنا إلى إدارة 
تنفيذ األحكام لصدور حكم بحقه على خلفية إصداره 
شيك من دون رصيد بقيمة 60 ألف دينار، وقال مصدر 
امن���ي إن ضبطية 
مباحث حولي والتي 
إدارة  قام بتنفيذها 
مباحث الساملية تأتي 
تنفي���ذا لتعليمات 
نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر 
الداخلي���ة الش���يخ 
محمد اخلالد بشأن 
مالحق���ة املطلوبني 
والص���ادر بحقه���م 
أح���كام قضائي���ة، 
وقال املصدر: وصلت 
معلومات تضمنت أن 
املطلوب يعتاد بشكل يومي على اجللوس في مقهى 
حتى الفجر في منطقة الضجيج، حيث انتقلت قوة 
من مباحث الساملية إلى املقهى وما أن دخل احملكوم 
واملطلوب واس���تقر على مقعده حتى ألقي القبض 

عليه.

 العميد عبد الرحمن الصهيل

كمني ملباحث حولي في مقهى 
بالضجيج أوقع مطلوبًا بشيك

من دون رصيد بـ 60 ألف دينار

هاني الظفيري - عبدالعزبز الفرحان

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات والتي يرأسها 
اللواء صالح الغنام وحتديدا »إدارة املكافحة الدولية« من 
ضبط تشكيل عصابي ثالثي ألشخاص من جنسية عربية 
يحوزون ويحرزون م����واد مخدرة بقصد االجتار، وذلك 
بع����د ورود معلومات إلى رجال املكافحة وعلى الفور مت 
تشكيل فريق جلمع االستدالالت والقيام بالتحريات ومت 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط املتهمني.
وقال بيان عن إدارة العالقات العامة في الداخلية: 
انه بعد التأكد من صحة املعلومات مت احلصول على 
اإلذن القانوني ال���الزم، ومت القبض على املتهم األول 
أثن���اء قيامه باالتفاق على بي���ع 1000 حبة ترامادول 
مقابل مبلغ مالي وبالتحقيق معه اعترف بأنه يتحصل 
عليها من املتهم الثاني والذي أقر بأنه يعمل بترويج 
املخدرات مقابل عمولة حلس���اب متهم ثالث وبإرشاد 
منهم���ا مت ضبط املتهم الثال���ث وبحوزته 4500 حبة 
ترام���ادول، حيث أفاد ب���أن الكمية املضبوطة تخصه 
وبقصد االجتار وأنه يتحصل عليها من جتار بإحدى 
الدول العربية، فتمت إحالتهم واملضبوطات إلى جهة 

االختصاص.

هاني الظفيري - محمد الدشيش

ضبط رجال أمن الفراونية والتي يرأسها اللواء فرج 
الش���مري هندي بحوزته 73 قنينة خمر بعد مطاردة 

ماراثونية على األقدام قام بها أحد رجال األمن.
وقال مصدر أمني انه خالل الدورية االعتيادية في 
منطقة األسواق بالفروانية، اشتبه رجال األمن العام 
بآس���يوي كان بحوزته أكياس، وعند اقتراب الدورية 
بدأت مالمح االرتباك واضحة على محيا املش���تبه به، 
وبدون مقدمات وعلى الفور رمى املشتبه به األكياس 
وأخذ يجري هرب���ا من األمن، وعل���ى الفور قام أحد 
رجال األمن باجلري خلفه، حتى أمس���ك به بني إحدى 
بنايات منطقة الفروانية، وقد اتضح ان األكياس التي 
أوقعها، كان���ت مملوءة باخلمور احمللية، وعليه متت 
إحالة املضبوطات واملتهم إلى مكافحة املخدرات حيث 

االختصاص.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

ضبطت جندة اجلهراء أمس »بدون« وبحوزته كوكتيل 
من املخدرات بعد أن كان يقود مركبته بشكل مثير للشك. 
وفي التفاصيل، قال مصدر أمني ان جندة اجلهراء استوقفت 
مركبة بالقرب من الس���وق في وقت متأخر من الليل، وقد 
اتضح ان قائدها بحالة غير طبيعية وعلى الفور قام رجال 
األمن بإنزاله من املركبة وقد مت تفتيش���ه احترازيا قبل أن 
يتم نقله إلى جه���ات االختصاص، وقد عثر رجال النجدة 
على ظرف شبو وقطعة حشيش وحبة فراولة مخدرة وحبة 

بنية وادوات تعاط. 

الوافدون وأمامهم املضبوطات

اآلسيوي وأمامه اخلمور ا ملضبوطة

املضبوطات خليط من املواد املخدرة 

»املكافحة« ضبطت 5500 حبة 
فراولة مع 3 عرب

.. ومدين بـ 31 ألف دينار 
ضبطته دورية ملرور حولي

تغيب حدث وّبخه والده على عدم 
االستذكار قبل امتحانات »الترم«

زوجة تتهم زوجها بسرقة 
سيارتها في أبوحليفة

حريق أخشاب في الشويخ.. 
وخسائره مادية

أمير زكي

احال مدير قسم حركة السير في مرور حولي املقدم 
سعد الرجيب مواطنا تبني بعد االستعالم عنه انه مدين 
ب� 31 الف دينار. وقال مصدر امني ان دورية تتبع مرور 
حولي اوقفت املواطن نتيجة عدم ربطه حزام االمان، 
والحظ رجال الدورية ارتباك املواطن، وباالس���تعالم 

عنه تبني انه مطلوب للتنفيذ املدني.

عبدالعزيز فرحان

تقدم مواطن الى مخفر تيماء وابلغ عن تغيب ابنه 
البال���غ من العمر 14 عاما وقال االب ان ابنه تغيب عن 
منزل العائلة بعد ان وجه اليه عتابا على عدم استذكار 

دروسه قبل امتحانات الترم.
وقال األب انه لم يض���رب ابنه وامنا طلب منه ان 
يستذكر دروس���ه، وبعد ان فعل ذلك خرج االبن ولم 
يعد وسجلت قضية ومت ابالغ املباحث لضبط واحضار 

احلدث.

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة زوجها بسرقة سيارتها عقب مشاجرة 
جمعتهما. وقالت الزوجة: ان زوجها نزع مفتاح سيارتها 
بعنف وانطلق بسيارتها وابلغها عبر الهاتف انها ملزمة 
بدفع االقس���اط املترتبة على الس���يارة، اما استخدام 
السيارة فس���يكون من نصيبه. هذا، وقام رجال امن 
مخفر ابوحليفة باالتصال بالزوج ولكنه رفض احلضور 

الى املخفر، وسجلت قضية.

هاني الظفيري

متكن رجال إطفاء الشويخ أمس من السيطرة على 
حريق اندلع في منجرة.

وقال مصدر في اإلطفاء ان رجال اإلطفاء سيطروا 
على احلريق خالل أقل من نصف ساعة، مشيرا الى ان 

خسائر احلريق اقتصرت على خسائر مادية.

73 قنينة خمر محلي بحوزة 
هندي بعد مطاردة ماراثونية

»بدون« في شباك النجدة مبشكل

 املقدم الشيخ عبد اهلل املالك 

طلبا اللجوء السياسي غير املبرر وأعيدا على الطائرة نفسها

إيرلندا تعيد شقيقني »بدون« مزقا جوازي مادة 17 للكويت 
واملالك يحيلهما إلى »اجلنائية« ويرفع تقريراً لـ »اجلنسية«

مالزم أول ومرافقه املدني سلبا مينيًا
500 دينار مبسدس بعد تعطل مركبته على امللك فهد

ومستهتر دهس شاباً في الواحة خالل وصلة استعراض
أمير زكي

الواحة  سجلت في مخفر 
قضية ش���روع في القتل ضد 
شخص كان يستهتر بسيارته 
وهو ما أدى إلى تعرض حدث 

كويت���ي للده���س وإصابته 
بجروح بليغة أدخلته غرفة 
العناي���ة املركزة، وبحس���ب 
مصدر أمني فإن شابا كويتيا 
تقدم إلى مخفر الواحة وقدم 
تقريرا طبيا خاصا بش���قيقه 

التقري���ر جروحا  وتضم���ن 
قطعية واشتباها بكسور في 

القدمني.
التي  وق���ال ان االصابات 
حلقت بش���قيقه كانت جراء 
قيام شخص على منت مركبة 

أميركية باالستهتار مقابل منزل 
العائلة، وأشار إلى أن شقيقه 
كان يشاهد وصلة االستهتار 
حينما انحرفت املركبة باجتاهه 
ودهسته وقام املستهتر بالهرب 

إلى جهة غير معلومة.

أمير زكي

في قضية شديدة الغرابة 
وتع����د األولى م����ن نوعها 
تع����رض كاش����ير جمعية 
تعاونية في منطقة القصر 
الى السرقة بطريقة مبتكرة، 
أو باألحرى باستخدام رش 

ابيض افقد الكاشير الرؤية 
لدقائق.

وبحسب مصدر امني فإن 
كاشير اجلمعية قال انه قبل 
ان يغلق باب فرع اجلمعية 
الى  فوجئ بشخص يدخل 
الفرع وألقى على وجهه مادة 
الرؤية ومن  افقدته  ابيض 

ثم قام اللص بحمل ماكينة 
الكاشير وكان بداخلها 1100 

دينار.
 وقال الوافد ان 3 زمالء 
ل����ه كانوا داخ����ل الفرع لم 
يستطيعوا التدخل إلنقاذه 
أو ملنع اللص من تنفيذ ما 
أقدم عليه، حيث ان اجلاني 

كان في حالة غير طبيعية 
العمال بأنه س����وف  وهدد 

يقتلهم اذا تدخلوا.
اب����الغ وكيل نيابة  ومت 
اجلهراء الذي أمر بتسجيل 
الواقعة باعتبارها س����لبا 
باإلكراه وطلب من املباحث 

ضبط اجلاني.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

لقي شابان، احدهما ايراني، 
مصرعهما في حادثني منفصلني 
مبنطقة الساملية، وعثر بجوار 
اجلثتني على ادوات تعاط، كما 
تبني من فحص اجلثتني من قبل 
الطب الشرعي وجود آثار حقن 
متكرر في الذراعني، وهذا ما حدا 

بوكيل نيابة حولي الى تسجيل 
القضيتني حتت مسمى وفاة 
بشبهة جنائية، وأمر بإحالة 
اجلثتني الى الطب الش���رعي 
إلعادة تسجيل الوفاتني بشكل 
رسمي باعتبارهما وفاة بتعاطي 

مواد مخدرة.
وبحس���ب مصدر امني، 
فإن بالغ���ا ورد الى عمليات 

الداخلية عن وفاة ش���اب في 
مسكن اس���رته، حيث سارع 
الى موقع البالغ رجال االمن 
واالدلة، وتبني ان الشاب � وهو 
في العقد الثالث � متوفى داخل 
ادوات  غرفته والى ج���واره 
تعاط، وتبني بعد االستعالم 
اجلنائي ان املتوفى سبق وأدين 
في قضية تعاط وسجن على 

ذمة القضية واطلق سراحه.
واضاف املصدر: بعد ساعات 
م���ن الب���الغ تلق���ت عمليات 
الداخلية بالغا من ايراني قال 
فيه ان ابنه متوفى داخل غرفته، 
فانتقل رجال االمن ورصدوا 
على ذراعي الوافد حقنا متكررا، 
كما ضبطوا في غرفة االيراني 

ادوات تعاط ومواد مخدرة.

محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة األحمدي 
بتسجيل قضية ضد مجهولني 
بعنوان سلب بالقوة وكان وافد 
ميني تقدم الى مخفر مبارك 
الكبير، مشيرا الى انه رصد 

عطال في مركبته، حيث كان 
يسير على طريق امللك فهد، 
الطريق،  الى جانب  وتوقف 
وخالل توقفه ملعرفة س���بب 
العطل فوجئ مبركبة أميركية 
ب���ال لوحات تتوق���ف خلف 
مركبته، وخ���رج من املركبة 

ش���خص بزي مدن���ي، وقال 
صاحب الزي املدني لليمني: 
»الضابط يري���د ان تتحدث 
الى  إليه«، وأضاف: توجهت 
املركبة وإذ بشخص يرتدي 
مالبس عسكرية ورتبة مالزم 
أول يشهر س���الحا ناريا في 

وجه���ي وطل���ب من���ي عدم 
الزي  التحرك، وقام صاحب 
املدني بتفتيش���ي وتفتيش 
سيارتي وس���لبوا مني 500 
دينار وهاتف���ا نقاال ومفتاح 
الى جهة  سيارتي وانطلقوا 

غير معلومة.

عبداهلل قنيص

قال مصدر أمني ل� »األنباء« 
ان مدير مباحث املطار املقدم 
الش���يخ عبداهلل املالك أحال 
يوم أمس شقيقني من فئة غير 
محددي اجلنسية إلى اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية، كما 
أعد تقريرا إلى اإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر تضمن 
وضع الش���قيقني على قوائم 
غير املصرح لهم باستخراج 
جوازات مادة 17، وجاء التقرير 
الذي أعده مدير مباحث املطار 
بهذا اخلصوص بعد أن اطلع 

على تقرير صادر عن السلطات 
األمنية في إيرلندا، وتضمن أن 
الشخصني وصال إلى إيرلندا 
وهناك شهود عيان على أنهما 
قاما بتمزيق جوازي سفرهما 
السياس���ي  اللجوء  وطل���ب 
مضطهدي���ن  باعتبارهم���ا 
التقرير  ف���ي  حس���بما جاء 
اإليرلندي وبحس���ب مصدر 
أمني فإن الش���قيقني البدون 
غادرا الكويت وحس���بما هو 
مسجل في سجالت املغادرين 
قبل أسبوع توجها إلى اإلمارات 
العربية املتحدة ومن ثم غادرا 
إلى إيرلندا، وأضاف املصدر أن 

السلطات اإليرلندية فوجئت 
بالش���خصني يزعم���ان بأن 
جوازي س���فرهما مت فقدهما 
وأنهما طلبا اللجوء السياسي 
إال أن الس���لطات اإليرلندية 
قامت بإعادة الشقيقني البدون 
على منت نفس الطائرة، وأشار 
املصدر إلى أن التحقيقات التي 
أجريت مع الش���قيقني زعما 
فيها أن جوازي سفرهما فقدا، 
وأضاف املص���در: واضح أن 
التقرير الصادر عن السلطات 
اإليرلندية هو األدق، السيما أن 
رواية الشقيقني بفقد جوازي 

سفرهما غير حقيقية.

عثر في غرفتهما على أدوات تعاطٍ والنيابة تصنف الوفاتني بـ»شبهة جنائية«

اجلرعات الزائدة تقتل شابني في الساملية

اظرف وطلقات حية ضبطت مقابل الصالة 

مجهول احتفى بعرس بإطالق زخات
من كالش واختفى بني املعازمي

هاني الظفيري _ محمد الدشيش

قام مستهتر غير مبال بأرواح الناس، بإطالق أكثر من 80 عيارا 
ناريا مبناسبة حفل زواج بصالة النسيم وبني األحياء السكنية.
وقال مصدر أمني انه بعد ورود بالغ عن إطالق نار كثيف في 

منطقة النسيم مساء أمس األول، توجهت دورية أمن على الفور 
إلى موقع اإلطالق، وعند اقتراب دورية األمن، قام اجلاني بإخفاء 
سالحه بإحدى املركبات التي كانت بالقرب من باب صالة األفراح، 

وتوارى عن األنظار حيث اختبأ بني حضور العرس من أسرة 
املعرس وبقية املعازمي، وقام رجال األمن بتسجيل رقم السيارة 
التي مت اخفاء السالح بها، وقاموا أيضا بجمع 86 ظرفا لطلقات 

رشاش نوع )كالشينكوف( تخص املشتبه، وقد أكد املصدر 
أنه من خالل رقم لوحة املركبة التي مت إخفاء السالح بها سيتم 

ضبط اجلاني.

سلب كاشير جمعية القصر 1100 دينار
باستخدام رش أبيض أفقده الرؤية لدقائق

إعداد: مؤمن المصري

حبس طبيب 3 أشهر 
لقيادته مركبته بحالة سكر 
والتسبب في حادث مروع

سنة سجنًا ملواطن اتهم 
بازدراء األديان

قضت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة املستشار 
محمد غازي املطيري بحبس دكتور بالطب النفسي 

ثالثة أشهر وأمرت بسحب رخصة قيادته ملدة 
سنتني تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة 

املقضى بها.
وأسند االدعاء 

العام للمتهم انه 
قاد مركبته وقد 

جتاوز مرحلة السكر 
البني ودخل مرحلة 

التسمم الكحولي 
وقاد مركبته بإهمال 
وسرعة ودون انتباه 

لإلشارة املرورية 
في منطقة الساملية 

فاصطدم بأربع 
سيارات قام بإتالفهم 

بشكل شبه كامل وأصاب قائدي تلك املركبات 
بإصابات مختلفة منها كسور وجروح قطعية 

ورضوض وسحجات متفرقة ومن ثم اصطدم 
باإلشارة املرورية.

وحضر امام احملكمة احملامي خالد عايد العنزي عن 
املجني عليهم وطالب بتطبيق نص املادة 38 من 

قانون املرور على املتهم والتي تنص على معاقبته 
باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد 
على خمسمائة دينار او بإحدى هاتني العقوبتني 

كل من قاد او حاول قيادة مركبة وهو حتت تأثير 
املشروبات املسكرة او املخدرات بأنواعها وهذا اقل 

عقاب ميكن ان يطبق ضد املتهم كونه دكتور في 
الطب النفسي واملسند اليه معاجلة املدمنني على 

الكحول واملخدرات.

أصدرت الدائرة اخلامسة عشرة مبحكمة 
اجلنح حكما قضائيا بحبس مواطن سنة مع 

الشغل والنفاذ بسبب تعديه على الرسول 
الكرمي )عليه أفضل الصالة والسالم( عبر 

»تويتر«.
وعقب صدور 
احلكم صرح 
احملامي دومي 

املويزري بأنه قام 
برفع شكوى ضد 

هذا املغرد حتى 
يلقى جزاءه العادل 
بسبب تعديه على 

صفوة اخللق 
رسولنا الكرمي 
ژ. وأضاف: 

وبفضل من اهلل 
صدر هذا احلكم 

في حقه. وعليه ندعو اجلميع إلى احترام 
العادات واملعتقدات الدينية حتى ال يضع نفسه 

أمام طائلة القانون ألن اإلميان بالرسل هو 
أحد أركان اإلميان التي أمرنا اهلل تعالى بها 

ولن نتهاون مبالحقة من يعتدي على ثوابتنا 
اإلسالمية.

من جهة أخرى، حجزت الدائرة اجلزائية 
التاسعة باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 

وليد الكندري وأمانة سر أحمد علي القضية 
املتهم فيها 5 مواطنني بحرق مقر النائب 

السابق محمد اجلويهل االنتخابي مبنطقة 
العديلية جللسة 29 اجلاري للحكم.

عدل ومحاكم

احملامي خالد العنزي

احملامي دومي املويزري
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بادر فندق ومنتجع شاطئ 
النخيل بتقدمي هدايا ملتابعي 
ومشتركي الصفحة اخلاصة 
بالفندق على موقعي فيسبوك 
وتويتر وذلك بعمل مسابقة 
أس����بوعية جلميع مشتركي 
ومتابعي الصفحة تتضمن 
أسئلة خاصة بفندق ومنتجع 
النخيل، وسيتم اختيار أحد 
الذي يقدم اإلجابة  املتابعني 
الصحيحة ومش����اركة هذه 
اإلجابة بالصفحة اخلاصة به 
مع أصدقائه ليحصل على اكبر 
عدد من اإلعجابات لإلجابة 
على األس����ئلة الت����ي تؤهله 

للفوز وسيقدم الفندق هدايا 
أسبوعية للمشتركني الفائزين 
الفندق  لالستمتاع بخدمات 

املتنوعة. وانتهز املدير العام 
ربيع الس����خن وطاقم إدارة 
الفندق هذه املناسبة لتقدمي 
الش����كر للمتابعني للصفحة 
اخلاصة بشاطئ النخيل على 
مشاركتهم الدائمة ومتابعتهم 
أخبار وأحداث الفندق، مرحبا 
باملش����تركني اجلدد.  وعقب 
إدارة  الدكروري مدير  أحمد 
املبيعات والتس����ويق قائال 
»إن صفحة الفندق اخلاصة 
بالفيسبوك وتويتر تعتبر 
إحدى الوسائل املهمة للتواصل 
مع عمالئنا الكرام ومشاركتهم 

كل جديد«

هدايا ملشتركي ومتابعي منتجع النخيل على »فيسبوك« و »تويتر«

»حتدي املدارس« في برنامج نبض لتعزيز الثقافة النفطية

جانب من مشاركة الطلبة

تنافس بني الطالبات املشاركات في املسابقة

»الوطن« يطلق »نبض« لتعزيز الثقافة الوطنية
أطلق تلفزيون الوطن يوم 
اجلمعة املاضي احللقة األولى 
من برنام����ج »نبض« الوطني 
الذي يهدف بدرجة أساس����ية 
إل����ى تعزيز الثقاف����ة النفطية 
بني الشباب الكويتي، وذلك من 
خالل مس����ابقة علمية نفطية، 
هي األولى من نوعها، بني طلبة 
املدارس. كما يسعى البرنامج 
إلى خلق جيل م����ن القياديني 
تتش����كل لديهم معرفة معمقة 
عن النفط، وأبعاده اإلنسانية 
واالجتماعية. فريق »النوير« 
من مدرسة حواء بنت يزيد من 
فرق امل����دارس الثانوية ال� 24 
التي تأهل����ت للمرحلة الثانية 
البرنامج، على مس����توى  من 
دولة الكوي����ت... توجهنا إلى 
املدرس����ة، والتقينا مبديرتها، 
وفري����ق »النوي����ر« املتمي����ز، 
وم.حنان القناعي من ش����ركة 
نفط الكويت بصفتها املشرفة 
على الفريق. تقول القناعي إن 
برنامج »نبض« من املسابقات 
الثري����ة الت����ي ش����هدت إقباال 
وتنافس����ا طالبيا كبيرا، وذلك 
بسبب احلوافز التي خصصتها 
الش����ركة للطلبة املش����اركني، 
البترول  خصوصا أن هندسة 
من املجاالت الهامة التي لها أثر 
في سوق العمل، إذ ميثل النفط 
عصب احلياة للمجتمع الكويتي.  
وأشارت إلى أن البرنامج كان له 
تفاعل ايجابي كبير، وتنافس 
شريف، وروح معنوية عالية 

بني أوساط الطالبات.
ان  القناع����ي:  وأضاف����ت 
البرنامج س����اهم ف����ي توعية 
الطالب����ات بتاريخ  وتثقي����ف 
شركة نفط الكويت، وقدم لهن 
مادة تراثية، ومعلومات ثقافية 
وعلمية مميزة من خالل كتب 
وزعت على الطالبات، ومناقشات 

جماعية مع املشرفة عليهن. 
البرنامج،  وحول مراح����ل 
أن املرحلة األولى  إلى  أشارت 
امتدت من 2 – 20 مارس وكانت 
إرش����ادية، إذ متحورت حول 
مناهج دراسية تفاعلية مصممة 
لتثقي����ف الطلبة ع����ن القطاع 
النفطي، بإشراف مرشدين من 
الكويت لضمان  ش����ركة نفط 

وصول املعلومات بدقة.
الثانية من  وفي املرحل����ة 
21 – 22 مارس، تنافس جميع 
الفرق في مسابقة ال مثيل لها 
من قبل، إذ انتقل نصف الفرق 
للمرحلة التالية في حني انتهت 
مسيرة النصف اآلخر عند هذه 
املرحلة. وفي املرحلة الثالثة من 
23 مارس – 26 ابريل، سيقدم 
كل فريق مشروع االرتقاء في 

الكويت بدعم من ش����ركة نفط 
الكويت، حيث تقوم جلنة حكام 
من الشركة وبرنامج البروتيجيز 
بتقييم املشاريع الختيار أفضل 
4 مشاريع. وفي املرحلة الرابعة 
من 11 – 16 مايو ستتم مكافأة 
الف����رق التي أثبت����ت كفاءتها 
للحصول على فرصة للمشاركة 
في أسبوع حافل باحملاضرات 
امليدانية  والدورات والزيارات 
لشركة نفط الكويت بالتعاون 
م����ن برنام����ج البروتيجي����ز، 
باإلضافة إلى السفر الى ابوظبي 
ملدينة مصدر ليش����هد الطلبة 
والطالبات نوعا آخر من قطاع 
الطاقة.  مديرة املدرسة، عليها 
رعاية الطالب����ات واختيارهن 
للمش����اركة ف����ي البرنامج ثم 
دعمهن وحثهن على مواصلة 
النجاح في البرنامج وحتفيزهن 
عل����ى تنمية االف����كار العلمية 
املتعلق����ة بالبرنامج واالطالع 
اخلارجي.وفي هذا اإلطار، أشادت 
مديرة املدرسة جميلة السهيل 
بدور الشركة البارز في خدمة 
املواطنني وحتفيز الشباب، وان 
ه����ذا البرنامج خير دليل على 
ذلك، حيث يأخذ بيد الش����باب 
والطلبة، ويقدم لهم مادة علمية 

إثرائية.
وأفادت السهيل أن املعلومات 
التي وفرتها الشركة في الكتاب 

تلب����ي احتياج����ات الطالبات، 
معربة عن أملها في أن تخصص 
وزارة التربية فصوال في الكتب 
العلمية عن البترول والشركات 

النفطية.
كما عب����رت عن ش����كرها 
وتقديرها لشركة نفط الكويت 
على هذه املبادرة التي أضافت 
الكثير من املعلومات للطالبات 
ولبت طموحهن في احلصول 
على فرص����ة، معربة عن أملها 
في أن يستمر البرنامج لسنوات 
قادمة، ملا ل����ه من أثر إيجابي، 
وزي����ادة للترابط ب����ني وزارة 

التربية، ومؤسسات الدولة. 
في غضون ذل����ك، توجهنا 
مبجموعة من األسئلة لفريق 
النوي����ر املؤل����ف من: إس����راء 
املطيري، وفرح اجلسار، وابتهال 
القطان،  الس����هيل، وش����روق 

وأصايل املطيري.
هل ميكن أن تصفن شعوركن 
وأننت تشاركن في هذا البرنامج 

التثقيفي الوطني؟
تقول الطالبة فرح اجلسار: 
»شعورنا شعور بالفخر والتميز 
أنني شاركت في هذا البرنامج 
الوطني، معربة عن اعتزازها 
بسبب اختيارها من قبل إدارة 
املدرس����ة لتمثيله����ا ف����ي هذا 

البرنامج واملشاركة فيه«.
وتابعت قائلة: »إن البرنامج 
أضاف لنا الكثير من املعلومات 
ع����ن بدايات اكتش����اف النفط 
ف����ي الكوي����ت، ودور ش����ركة 
التنقيب  ف����ي  الكويت  نف����ط 
واالستكش����اف، وحفر اآلبار 
النقل  واإلنتاج والتكري����ر ثم 
والتسويق اخلارجي«. وتشير 
إلى أن األجواء كانت تنافسية، 
وسادت روح احملبة والتواصل 
الفريق واملشاركني،  أفراد  بني 
الذي حظيت  وأشادت بالدعم 
به من األسرة وإدارة املدرسة، 
والذي شكل الدافع األول للنجاح 
وتخطي املراحل. نحن راضون 
متام الرضا، عن دعم ومساندة 
إدارة املدرسة والشركة والذي 
جتلى من خ����الل التوجيهيات 

املستمرة واملتابعة الدائمة. 
ابتهال  الطالب����ة  وتق����ول 
الس����هيل: »بال شك شعورنا ال 
يوص����ف، كونن����ا متيزنا ومت 
ب����ني زميالتنا  اختيارن����ا من 
الطالبات لنكون من املشاركني 
في هذا البرنامج، وبالرغم من 
شعورنا بالس����عادة والفرح، 
نستش����عر حجم املسؤولية، 
ألننا ال منثل شخصنا فقط بل 
منثل فريقا بالكامل ومدرسة، 
وذلك يشجعنا ويدفعنا نحو 

تقدمي األفضل«.

شروق وإسراء: »نبض« أضاف لنا معلومات 
عن كل ما يدور حول ثروة النفط الثمينة

قالت الطالبة ش����روق القطان: »مب����ا أن الكويت دولة 
نفطية من الدرجة األولى، فمن الضروري، كجيل قادم، أن 
تكون لدينا معلومات حول هذه الثروة، س����واء عن نشأة 
النفط أو طريقه نقله وتصديره، وكذلك الشركات الرائدة 
في الكويت. فهذا البرنامج أضاف لنا معلومات عن كل ما 
يدور حول هذه الثروة الثمينة«. وتش����ير إلى أن األجواء 
احلماسية تبدد الش����عور بالقلق لتبقى الرغبة في الفوز 
والنجاح«. وتقول: »إننا تفاعلنا بحماس مع هذا البرنامج 
وشجعنا بعضنت، وهو ما حفزنا على املشاركة، وتبادل 

املعلومات، وطريقه احلفظ والدراسة«.
الطالبة إسراء املطيري، تقول: »هدفنا، ونحن نشارك في 
هذا البرنامج التثقيفي، هو التميز بالطبع، ألنه مت اختيارنا 
من جميع الطالبات، وقد رشحنا من قبل معلماتنا. كما نشعر 
باملسؤولية جتاه برنامج »نبض« وفريق »النوير«، ونفخر 
كوننا مت اختيارنا لنمثل اسم مدرستنا املتميزة بطالباتها 
وإداراتها، وفي النهاية نحن منثل وطننا الكويت وهذا يزيد 

من شغفنا ويشحذ هممنا للوصول إلى أفضل املراكز. 
وتضيف إسراء أن مشاركتنا في برنامج »نبض« أتاح لنا 
االستزادة مبعلومات عن ثروتنا الوطنية، من خالله تعرفنا 
على تاريخ النفط من حيث بدايته وكيفية استخراجه عبر 
مراحل محدده يقوم بها املختصون، وبإمكاننا اآلن معرفة 
شركات النفط الكويتية واختالفها، وكيف ساهمت الطفرة 
النفطي����ة في تاريخ الكويت إلى أن اصبح وطننا ذا مكانة 
مهمة بني الدول، فمن خالل برنامج »نبض« تكونت لدينا 

ثقافه تتمحور حول ثروتنا النفطية والوطنية األولى. 
وتشير عضوات فريق »النوير« إلى أن البرنامج متيز 
بالتفاع����ل واحلماس الكبيرين، وبالتع����اون فيما بينهن، 
واملثابرة والسعي للوصول إلى املراحل، وأعربن عن ثقتهن 
الكبيرة بفريقهن، بالرغ����م من بعض التوتر والقلق الذي 

انتابهن. 
كما أكدن على أهمية دعم ش����ركة نف����ط الكويت لهن، 
ومساندة م.حنان القناعي وأوضحن أن املسابقة زرعت في 
أنفسهن حب التنافس والفوز دائما والتوكل على اهلل في 
كل ش����يء، ولم يغفلن دعم إدارة املدرسة ومتابعتها لهن، 
وأشدن بدور معلماتهن من قسم اجليولوجيا واألحياء. كما 
أعربن عن تقديرهن للدعم الكبير الذي حظني به من أولياء 

األمور وتشجيعهم على املشاركة في برنامج »نبض«.

البرنامج يعرض كل 
جمعة 2 ظهرا على 

تلفزيون الوطن

مسابقة علمية 
نفطية بني طلبة 

املدارس خللق جيل 
من القياديني
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الرئيس الفخري للجمعية الدولية لإلعالن ـ فرع الكويت الزميل عدنان الراشد متوسطا املكرمني في لقطة تذكارية

وليد كنفاني متوسطا أعضاء اجلمعية إقبال احلداد وميشيل بركات ومروان فرح وعدنان سعد وروني عطااهلل

رئيس اجلمعية الدولية لإلعالن وليد كنفاني مكرما مدير إدارة التسويق واالعالن الزميل فريد سلوم وجريدة »األنباء«

أقامت اجلمعية الدولية 
لإلعالن حف���ل تكرمي على 
ش���رف مديري اإلعالن في 
الصحف اليومية واملجالت 
االسبوعية والشهرية، وذلك 
تقديرا جلهودهم وتعاونهم 
املستمر ومتابعتهم ودعمهم 
ألنشطة وفعاليات اجلمعية 
الدعم املميز  املتنوعة، هذا 
الذي اض���اف جناحا بارزا 
في جميع املناس���بات التي 
أقامت اجلمعية خالل السنة 

املاضية 2013.
ف���ي اس���تقبال   وكان 
املدعوي���ن رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية، حيث 
تقدم رئيس اجلمعية الدولية 
لإلعالن � فرع الكويت وليد 
كنفاني بإلقاء كلمة نيابة عن 
مجلس ادارة اجلمعية رحب 
خاللها باحلضور وشاكرا 
لهم تلبيتهم الدعوة، ومشيدا 
بالتعاون املستمر وبإميانهم 
بأه���داف اجلمعية الدولية 
لإلعالن والدور الذي تقدمه 
العمل على  وتنش���ده في 
توطيد العالقة بني الصحف 
واملجالت ووكاالت اإلعالن 

والنشر.
 كم���ا توجه بالش���كر 
للرئيس الفخري للجمعية 

الراشد على  السيد عدنان 
حضوره ومساندته الفعالة 
جلميع األنشطة التي تقوم 
بها اجلمعية، وأثنى ايضا 
عل���ى دعم رئي���س احتاد 
الصحافيني العرب الس���يد 
أحمد البهبهاني وعلى دوره 

الفعال في دعم اجلمعية. 
وتخلل احلفل عش���اء 
باربكي���و ممي���ز في فندق 
»هولي���داي إن« الس���املية 
البهجة  وس���ط أجواء من 

التواصل  واحلرص عل���ى 
بني اجلميع ملا فيه الصالح 
العام والتعاون املش���ترك 
للنهوض بالعمل االعالني 
ولتجس���يد ه���ذا التعاون 

جناحا للجميع. 
وفي نهاية احلفل قدمت 
التذكارية من قبل  الدروع 
الى  اإلدارة  أعضاء مجلس 
جمي���ع احملتف���ى بهم، مع 
األمل مبزيد م���ن اللقاءات 

في مناسبات أخرى.

خالل حفل عشاء باربكيو في »هوليداي إن الساملية«

اجلمعية الدولية لإلعالن تكرم مديري اإلعالن
في الصحف واملجالت تقديراً جلهودهم املشهودة

قارب »األمل« يجتاز اختبار رحلته التجريبية بنجاح

ص����در الع����دد اجلديد من 
»نشرة األمل« التي تصدر عن 
»املكتب التنفيذي لرحلة األمل« 
حيث تضمن العدد تقريرا عن 
التجربة العملية االولى لقارب 
»رحلة األمل« حيث قام برحلته 
التجريبية إلى البحرين والعودة 
حي����ث احتفلت قاع����دة محمد 
األحمد البحرية باستقبال »قارب 
رحل����ة األمل « ف����ي أول رحلة 
جتريبية طويلة، حيث أطلقت 
أبواق الزوارق البحرية بالقاعدة 
إيذانا بوص����ول »قارب رحلة 
األمل« على الطريقة التقليدية 
مبثل هذه املناس����بات. كان في 
اس����تقبال القارب لدى دخوله 
املياه اإلقليمية الكويتية عدد من 
زوارق القوة البحرية الكويتية 
التي رافقته إلى داخل القاعدة، 
ووجه العمي����د خالد الكندري 
مدير العمليات في القوة البحرية 
كلمة لطاق����م القارب الذي كان 
بقيادة الرائد محمد العريفي آمر 
زورق عوهة من القوة البحرية 
الكويتية وكابنت »قارب رحلة 
األم����ل« اثنى فيه����ا على روح 
التعاون واالنضباط التي متتع 
بها فريق وطاقم الرحلة ووصف 
هذه التجرب����ة العملية األولى 
بأنها كانت بالفعل بداية للرحلة 
الرئيس����ية وقد حققت جناحا 
باهرا، وأضاف العميد الكندري 
أن الرحلة استغرقت حوالي 16 
ساعة من مملكة البحرين إلى 
الكويت حيث مت بنجاح كبير 
الفنية  اختبار جميع األجهزة 
وماكينات وقوة حتمل القارب 
ولم تظهر أي مشاكل تذكر، حيث 
قطع القارب مسافة تفوق 400 
ميل بحري في رحلته التجريبية 
األول����ى الطويلة والقارب اآلن 
مس����تعد للرحلة الرئيس����ية. 
وبدوره، ثمن أمني سر مجلس 
أمناء رحلة األمل يوسف اجلاسم 

خ����الل كلم����ة الترحيب جناح 
الرحل����ة التجريبية وحتقيق 
أه����داف الرحلة التجريبية في 
اختبار قدرات القارب وجتربة 
طاقم القارب ومضمون العمل 
والروح االيجابية التي حتلى 
بها أفراد طاقم القارب، خصوصا 
أن ه����ذه الرحلة تتعلق مبهمة 
إنس����انية من الطراز األول كما 
قدم الش����كر ململك����ة البحرين 
على اس����تقبال وتسهيل مهمة 
قارب »رحلة األمل« وقال الرائد 
محمد العريفي كابنت قارب رحلة 
األمل: إن هذه الرحلة هي التجربة 
الطويلة األول����ى للقارب الذي 
يتكون طاقمه من 17 ش����خصا 
م����ن أف����راد وطاق����م إعالمي، 
ومستش����ارين فنيني للرحلة 
باإلضافة إلى عضوي مجلس 
أمناء رحلة األمل جاسم الرشيد 
البدر وبادي الدوسري. حيث 
متت جتربة مدى حتمل القارب 
للظ����روف املناخية واملالحية، 
ومدى تأثي����ر األمواج وقوتها 
الق����ارب واختبار أحوال  على 
الطقس وكذلك مدى االنسجام 
بني افراد الطاقم. وأكد املستشار 
الفني للرحلة ثنيان الغامن أن 
القارب بشكل عام جاهز فيما عدا 
بعض املالحظات واملسائل التي 
حتتاج التي تعديل طفيف وهذا 
هو حال جمي����ع القوارب التي 
تنزل للبحر للمرة األولى حيث 
تظهر املالحظات العملية، خاصة 
في ظروف األم����واج والرياح 
واختبار مدى حتمل املاكينات 
وأجه����زة املالحة واالتصاالت. 
وق����ال عضو مجل����س األمناء 
لرحل����ة األمل رئي����س فريق 
اإلبحار جاسم البدر الذي رافق 
القارب في رحلته التجريبية 
األولى: إن ه����دف الرحلة كان 
الق����ارب إلى جتربة  إلخضاع 
فنية. بحيث تختبر األجهزة، 

واستهاللك الوقود واملاكينات 
وكيفية تصرف القارب في البحر 
وقياس مقدرة طاقم وفريق عمل 
الرحلة على القارب وفي املوانئ 
التي ستستقبل القارب من حيث 
عملية االتصال اللوجس����تية 
وعموما فالتجربة ايجابية وكنا 
جميع����ا متوقعني مدى التعب 
واإلرهاق في مثل هذه الرحالت 
الطويلة، حيث أظهر طاقم القارب 
تفانيا في العمل. وقال م.وائل 
خليفة من وزارة اإلعالم ورئيس 
فريق التغطية التلفزيونية الذي 
رافق فريق الرحلة: مت جتريب 
أجه����زة اإلرس����ال الفضائية 
التلفزيونية، التي قامت وزارة 
اإلع����الم بتجهيز الق����ارب بها 
اس����تعدادا للرحلة وتغطيتها، 
حيث إنها للمرة األولى تستخدم 
في البحر على أجسام متحركة 
بكفاءة عالية لنقل بث مباشر 

ملسار الرحلة.
كم����ا تضمن الع����دد أيضا 
زيارة وف����د من رحل����ة األمل 
إلى وزي����ر النفط وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.علي 
العمي����ر والرئي����س التنفيذي 
ملؤسس����ة البت����رول الكويتية 
نزار العدساني، وذلك لتقدمي 
الشكر من مجلس أمناء رحلة 
األمل وفريقها التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية على دعمها 
للرحلة، حيث قدمت املؤسسة 
دعما ماديا لرحلة األمل وقد تسلم 
أمني سر مجلس أمناء رحلة األمل، 
مديرها التنفيذي يوسف اجلاسم 
من الرئيس التنفيذي بالوكالة 
للمؤسسة نبيل بورسلي، الدعم 
املالي الذي قرره مجلس إدارة 
البترول الكويتية،  مؤسس����ة 
وذلك بحضور العضو املنتدب 
للتخطيط واملالية محمد الفرهود 
والعضو املنتدب لعالقات وتقنية 

املعلومات علي العبيد.

العمير: مؤسسة 
البترول تقدم دعمًا 

إلى رحلة األمل

 Bentley ش����كلت ماركة
املجموعة الفاخرة في العام 
1948، م����ن خالل توس����يع 
منتجاتها وشملت بذلك األزياء 
التي ب����رزت فيها، املنتجات 
اجللدية من افخر أنواع اجللد 
الطبيعي، واإلكسس����وارات 
املليئ����ة باألحجار  الفاخرة 
البارزة واألنيق����ة، وبرزت 
بابت����كار تصاميم ممزوجة 
الراقية  باإلبداع للس����اعات 
التي لطاملا ناس����بت جميع 

األعمار.
ش����ركة Bentley واكبت 
املوض����ة والعص����ر بجميع 
املراحل وأعطت لكل مرحلة 
وقتها كما انه����ا مزجت بني 
ف����ي قياس  الغني  الت����راث 
الزمن السويسري واإلبداع 

بالتصميم.
على م����ر األعوام متيزت 
Bentley بإط����الق س����اعات 
في منتهى الوضوح والدقة 
والرق����ي بطريق����ة عرضها 
ألرقام الساعة، فكل ساعة من 
الساعات حتقق توازنا دقيقا 

بني التقليد واحلداثة.
 Bentley لم تنس ش����ركة
الرياضيني وعشاق الغوص، 
حيث أعلن����ت عن طرح أهم 
إصدار لها وألول مرة ساعة 
 BENTLEY SEA CAPTAIN
التي صممت خصيصا لعشاق 

الرياضة والغوص.
وأسدلت Bentley الستار 
مؤخرا عن تشكيلة ساعات 

Sea Captain، ومت تصمي����م 
هذا املوديل خصيصا حملبي 
رياضة الغطس والسباحة.

 Bentley Sea ان س����اعة
Captain أضافت مفهوما جديدا 
الى عالم الساعات الرياضية 
واملائي����ة مدعم����ة بخب����رة 
BENTLEY العريقة في عالم 
تصنيع الساعات، ومضافا 
إليها االختيار الدقيق ألفضل 
الساعات،  املواد في صناعة 
 BENTLEY SEA وبذلك تكون
CAPTAIN ق����د توج����ت في 

صدارة عالم الساعات املائية 
والرياضية.

 BENTLEY SEA ان ساعات
CAPTAIN مغلفة ضمن إطار 
فوالذي نقي وذلك بتفصيل 
هندسي ميتد من قاع الساعة 
حتى اإلط����ار واملدار عكس 

عقارب الساعة.
وميت����از املينا بتفاصيل 
أم����واج احملي����ط والس����ماء 
املش����رقة ويوجد على مينا 
الساعة شباك صغير للتاريخ 

بشكل تقليدي عند رقم 3.
 Bentley Sea Captain متتاز
بزج����اج ياقوتي ذي تس����ع 
طبقات م����ن القمم املعاجلة 
مبانعات االنعكاس، وبذلك 
فهي قابلة لصد أش����د أنواع 

الصدمات.
 Bentley Sea Captain ان
مزودة مبعبئ ذي مسننات 
إغالق ثالثية مما يجعلها متنع 
دخول املاء للساعة حتى عمق 
100م حتت املاء، كما ان إطار 
الس����اعة من الفوالذ الصلب 
عيار 316 بشعار B على الغطاء 
اخللفي للساعة، وتتوافر هذه 
الس����اعة لدى فروع شركة 

روائع جنيڤ للساعات.
 Bentley أخ����ذت ش����ركة
الوقت إلصدار  الكثير م����ن 
هذه الساعة كاملة املواصفات، 
لتكون ساعة مثالية ممزوجة 
بخب����رات طويلة املدى، وقد 
انه����ا معن����ى حقيقي  تبني 

للفخامة واألناقة.

ماركة Bentley العاملية 
تتألق حصرياً لدى »روائع جنيڤ للساعات«

ساعة مثالية 
ممزوجة بخبرات 

طويلة املدى



وتستمر أفضل العروض من نيسان البابطني
نيسـان صني اجلديدة 2014

انعم مبا يفوق توقعاتك.
نيسـان. إبداٌع ُيـثيـر احلمـــاس.
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لقطة تذكارية للمعرس فهد عبداهلل السنافي مع األهل واألصدقاء

مساعد الكوس ود.سعد الشبو وعادل األستاذ يباركون

املعرس مع والده اللواء م.عبداهلل السنافي ومبارك احلبيب وخاله مشعل املنير وخالد احلبيب وعمه ناصر السنافي

سفير جيبوتي يبارك للمعرس ووالده اللواء م.عبداهلل السنافي وشقيقه القنصل عثمان السنافي

عبداهلل الطريجي مباركا

د.خالد املذكور مباركا   )هاني عبداهلل( الشيخ فيصل السعود يقدم التهاني

عبداهلل احلميدة واملعرس فهد السنافي

املعرس متوسطا والده اللواء م.عبداهلل السنافي وخاله مشعل البشير

سعود الدويهيس مباركا

رياض العدساني يبارك للمعرس ووالده اللواء م.عبداهلل السنافي

خالد اجلميعان مباركا حمد احلميدة وفهد الدهام يباركانحسني احلريتي مهنئا مرزوق الطمار مباركا

حسني بويابس وجابر اجلابر وراشد بورسلي ومحمد املال يباركون

اللواء محمود الدوسري وسعود البشير يباركان

محمد الهدية مباركا

مبارك احلريص ومصطفى الهزمي يباركان

املعرس فهد عبداهلل السنافي متوسطا زمالءه التعاونيني في لقطة تذكارية

املعرس فهد عبداهلل السنافي

احتفل عبداهلل محمد 
السنافي بزفاف جنله فهد 
بحضور جمع من الشيوخ 

والنواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.. 
ألف مبروك.

أفراح 
السنافي
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جهاز الب توب

اربـح يوميًا

مة... اشترك واربح... عشرات آالف الهدايا الفورية القيـّ
وفـرص غيـر محـدودة... للربح في السحوبـات...

�سيارات, غرف نوم, مطابخ, ديوانيات, 

طاوالت طعام,طاوالت حديقة 

اربـح 
شهريًا

شروط املشاركة : يحصل كل مشترك جديد أو يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2014/3/23 حتى 2014/6/7 
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 )5( كوبونات  
تؤهله لدخول جوائز السحب نهاية كل شهر, وعدد )10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي, أي )25( 
فرصة للربح. أو بقيمة 35 د.ك ملدة عامني, ويحصل على عدد )2( بطاقة الهدية الفورية)امسح واربح(وعدد )10( 
األسبوعي  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد  اليومي,   السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات 
وعدد )10(  كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب نهاية كل شهر, وعدد )25( كوبوناً تؤهله لدخول جوائز السحب 
النهائي, أي )55( فرصة للربح. يتم تسليم كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة هذا العرض قسيمة 
اشتراك وسند حتصيل أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل مبوجبه على بطاقة الهدايا 
الفورية من »األنباء« وعلى كوبونات السحوبات حسب ما ذكر أعاله. وتتم تعبئة بيانات الكوبونات من املشترك, 
إشراف  حتت  واملقفلة  والنهائي(  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعي  )اليومي  املخصصة  السحب  صناديق  في  وتوضع 
وزارة التجارة والصناعة)إدارة حماية املستهلك( واملوجودة في مبنى جريدة »األنباء« بالشويخ. يحق للمشترك 
أال  شريطة  النهائي  والسحب  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعية  اليومية,  السحوبات  جميع  في  بكوبوناته  الدخول 
اليومي, السحب األسبوعي,سحب  يفوز املشترك بأكثر من جائزة واحدة فقط في كل سحب على حدة ) السحب 
العرض  هذا  في  للمشترك  يحق  ال  واالشتراكات.  الكوبونات  تعددت  مهما  النهائي(  والسحب  شهر  كل  نهاية 

أواجلائزة  الفورية  الهدية  قيمة  استبدال  له  يحق  ال  كما  والظروف,  األسباب  كانت  مهما  اشتراكه  إيقاف  أو  إلغاء 
يحق  وال  األفراد  املشتركني  على  العرض  هذا  يقتصر  أخرى.  بهدايا  تستبدل  الفورية  الهدايا  نفاد  حالة  وفي  نقداً, 
للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في 
مبوجب  الفورية  الهدايا  تسليم  يتم  العرض.  هذا  في  االشتراك  الثانية,  الدرجة  حتى  وأقربائهم  »األنباء«  جريدة 
 8:30 الساعة  من  الرسمي  الدوام  خالل  وذلك  »األنباء«  بخامت  املختوم  األصلي  التحصيل  وسند   االشتراك  قسيمة 
يتم  كما  مساًء   8:00 الساعة  حتى  ظهراً   2:00 الساعة  فمن  اجلمعة  يوم  عدا  ما  مساًء   8:30 الساعة  حتى  صباحاً 
توقيع املشترك على سند تسليمه الهدايا املذكورة بالبطاقة بعد مسحها. جوائز السحب اليومي: يجرى السحب 
أيام األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء على حدة,  على خمسني جهاز الب توب بواقع جهاز الب توب عن كل من 
وجهاز الب توب واحد عن أيام اخلميس واجلمعة والسبت مجتمعة, وجترى السحوبات اخلمسة يوم األحد من 
التالية:2014/6-1/5-25/5-18/5-11/5-4/4-27/4-20/4-13/4-6/3-30.  للتواريخ  وفقا  أسبوع   كل 
بابني(  و10)ثالجات  اتوماتيك(  10)غساالت  على  السحب  يجرى  األسبوعي:  السحب  جوائز 
وتلفزيون  بابني  وثالجة  اتوماتيك  غسالة  بواقع  و10)بوتاجازات(  هيتاشي(  و10)تلفزيونات 
األحد  يوم  العشرة  السحوبات  وجترى  اسابيع,  عشرة  وعددها  اسبوع  كل  عن  وبوتاجاز  هيتاشي 
/5-18/5-11/5-4/4-27/4-20/4-13/4-6/3-30 التالية:  للتواريخ  وفقا  أسبوع  كل   من 
شيري(  جيب  )سيارات   4 على  السحب  يجرى  شهر:  كل  لنهاية  السحب  جوائز   .2014/6-1/5-25

نوم(  )غرف  و3  حديقة(  )طاوالت  و3  طعام(  )طاوالت  و3  )ديوانيات(  و3   )MG )سيارات   و4 
نوم  وغرفة  حديقة  وطاولة  طعام  وطاولة  وديوانية  شيري(  جيب  )سيارة   2 بواقع  كاملة(  )مطابخ  و3 
وطاولة  وديوانية   )MG  350( وسيارة  شيري(  جيب  )سيارة   2 و  مارس,  شهر  نهاية  عن  كامل  ومطبخ 
وسيارة   )MG  350( سيارة  و2  ابريل,  شهر  نهاية  عن  كامل  ومطبخ  نوم  وغرفة  حديقة  وطاولة   طعام 
)MG 6( وديوانية  وطاولة طعام وطاولة حديقة وغرفة نوم ومطبخ كامل عن نهاية شهر مايو, وجترى السحوبات 
الثالثة وفقا للتواريخ التالية: 6-4/4-1/5-2014/6. جوائز السحب النهائي: يجرى السحب على سيارة فاخرة 
والنهائي  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعية  اليومية  السحوبات  وستجرى   .2014/6/18 بتاريخ  )كمارو(  نوع  من 
صباحاً   11:00 الساعة  وذلك  أعاله  إليها  املشار  للتواريخ  وفقاً  والداخلية  والصناعة  التجارة  وزارتي  بإشراف 
مبقر »األنباء«. آخر موعد لتسلم اجلائزة الفورية يوم االربعاء املوافق 2014/6/18. آخر موعد لوضع الكوبونات 
بصندوق السحب املخصص للسحب اليومي واألسبوعي ونهاية كل شهر الساعة 10:00 مساء يوم السبت من كل 
الساعة  النهائي  السحب  بصندوق  الكوبونات  لوضع  موعد  آخر   . أعاله  احملدد  السحب  موعد  تاريخ  قبل  أسبوع 
صورة   في  املوجودة  والهدايا  واجلوائز  السيارات  وألوان  أشكال   .  2014/6/17 املوافق  الثالثاء  يوم  مساء   10:00
اإلعالن ليست كاألصل وإمنا لضرورة اإلعالن ووفقاً للكشف والترخيص الذي مت تسليمه لوزارة التجارة والصناعة 
) إدارة حماية املستهلك(. رسوم التسجيل والتأمني للسيارات وجوائز السحب يتحملها الفائزون بها مبا فيها نقل 

وتوصيل الهدايا. على الفائزين بجوائز السحب إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات الشخصية.

لـالشتــراك
22272770
www.alanba.com.kw

عبر املوبايل

 Iphone ,Tablet  ,باجي

الكرتونيات, اك�س�سوارات, وغريها الكثري..

امسح واربـح فورًا

اربـح أسبوعيًا

ثالجات, غ�ساالت, طباخات, تلفزيونات
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حديث البحر ال ينتهي كل أسبوع تلتقي بكم صفحة »بحري« بحداق هاو يعشق اخليط وركوب 
الطراد، واليوم ركبنا مع احلداق ناصر العماني من أصحاب اخلبرة، طراده وأبحرنا معه بخبرته 
العميقة حملادق الشمال واجلنوب، وقد أطلعنا العماني على األماكن التي يتمركز بها صيده ومتى 
وأين يكون صيد أسماك السبيطي والشعم وبعض املواقف البحرية املضحكة، وأكثر األشياء التي 

تسببت في قلة الصيد ودمار بحر الكويت، فإلى احلوار:

وخصوصا للش���خص الذي 
يبحث عن أس���ماك الچنعد 
والظلعة والس���كن وأيضا 
الدوح���ة فيما من أس���ماك 
العود  السبيطي والش���عم 
م���ا يعجز عنه الوصف هذه 
األماكن الت���ي ذكرتها تكون 

رحالتي متمركزة فيها.

ما أنواع األسماك التي 
متتعك بالصيد أكثر 

شيء؟
٭ أسماكنا.. أين هي أسماكنا؟ 
يا أخي اليوم بحرنا نش���ف 
ولم يبق فيه سوى »الچم« 
واملتردية والنطيحة، أما باقي 
الطيبة فاسأل عنها  األنواع 
أصحاب القراقير واملش���ابك 
وش���باك الصي���د »العديد« 
وس���تجد اجل���واب عندهم، 
بصراحة لقد تعبنا من هؤالء 
وال نعرف متى اخلالص منهم، 
وم���ع كل ما يفعل���ه هؤالء 
بالبح���ر إال أن البحر يبقى 
صامدا بوجهه���م ويعطينا 
وال يبخل علينا، وأكثر أنواع 
األسماك التي أمتتع بصيدها 
هي أسماك السبيطي والشعم، 
والسبب ان هذين النوعني لهما 
ضربة على اخليط تفزز قلبك 

وموادعهما فيه فن.

متى صيد السبيطي 
والشعم وأكثر األماكن 

التي يتواجدان فيها؟
٭ ش���وف بالنس���بة ح���ق 
السبيطي فهو موجود على 
م���دار العام، وخ���الل فصل 
الصي���ف جتد الس���بيطي 
موجود عند األسياف واألماكن 
القريبة، وعندما يدخل فصل 
الس���بيطي  الش���تاء يترك 
األس���ياف ويتجه الى داخل 
البحر للبحث عن دفء املاء 
ووقت صيد السبيطي يكون 
من نهاية شهر مارس وحتى 
نهاية شهر مايو وخالل هذه 
الفترة يك���ون تواجده أكثر 

حاللي بكل ما تعنيه الكلمة، 
يعني قط خيطك واس���حب 
حتصل رزقك، والشعم جتده 
بكبر حجم السبيطي عندنا، 
والنقرور حجمه خيالي، أما 
أسماك احلمام فأنواعه كثيرة 
واألحجام طب وتخّير، لدرجة 
ان الواحد يستطيع اصطياد 
أنواع أسماك احلمام  بعض 
على الي���ال، وال يحتاج أنك 
تتعن���ى لها داخ���ل البحر، 
باختصار صيد عمان »يونسك 

ويعلقك«.

موقف مضحك
٭ أذكر ف���ي إحدى رحالت 
الصيد م���ع األصدقاء وكنا 
ذاهبني يومه���ا الى احملادق 
الش���مالية وحتديدا مداخن 
الصبية وكان يرافقنا حينها 
صديق لنا هاو للحداق ولكنه 
»عليم���ي«، وفعال جلس���نا 
جميعن���ا نصطاد الس���مكة 
تلو األخرى وصاحبنا فقط 
قاط خيطه ولم يصطد شيئا، 
عندها قلت له باحلرف الواحد 
»أنت يا فالن شكلك ما راح 
تصيد غير نويبي 
ر  ع���و

وبعني واحدة«، وفعال ما هي 
إال حلظات وصاحبنا العليمي 
صاد نويبي بع���ني واحدة، 
واندهش اجلميع بأن كالمي 
حصل بالفعل، وهو طبعا من 
باب املصادفة، عندها جلسنا 
نضحك ومعنا صاحبنا بشكل 
هستيري، ولكن بعد فترة من 
الزمن صاحبنا تعدل وضعه 

باحلداق وأصبح محترفا.

ما أكثر األشياء التي 
خربت البحر وبسببها 

قل الصيد؟
٭ بصراحة يا أخي هذا السؤال 
مهم جدا، والصيد منذ خمس 
سنوات والى اآلن قليل جدا، 
والسمكة شحت بشكل مخيف 
حتى ان البعض ظن أن البحر 
ما فيه شيء، وأكثر األشياء 
التي تسببت في قلة الصيد 
هي أصحاب القراقير واملشابك 
وشباك الصيد »العديد« هؤالء 
ال يرحمون وال يجعلون رحمة 
رب العاملني تأتينا، ألن الطمع 
املادي أعم���ى بصيرتهم وال 
يهمهم البح���ر أصال، ناهيك 
عن الصيادين الوافدين وماذا 
يفعلون باجل���ون من رمي 
شباك الصيد »العديد« دون 
حسيب أو 

رقيب واملسؤولني ال حياة 
مل���ن تن���ادي، وأيضا من 
األش���ياء األخرى التلوث، 
لقد تدم���ر بحرنا من مياه 
الصرف الصحي والزيوت، 
وكث���رة احلداقة س���اهم 
أيضا ف���ي قلة الصيد وما 
البع���ض من رمي  يفعله 
الفارغة  العلب واألكياس 
بالبحر شيء مؤسف، كل 
األمور التي ذكرتها حتتاج 
إلى من يكون عنده حس 
املسؤولية، ولكن الكل في 

»آذانه وقر«.

دعوتك األخيرة؟
٭ دعوتي األخيرة أقولها 
جلميع اخواني احلداقة 

احلذر من الس���رايات، 
فقد دخل موس���مها، 
تباع���دون  وال 
وخلك���م قريبني، 
كم���ا أدعوه���م 
االهتمام  إل���ى 
بعدة الس���المة 
واإلس���عافات 
األولي���ة كاملة، 
وف���ي اخلت���ام 
للجميع  أمتنى 
الصي���د الطيب 

والسالمة.

ش���يء بالدوحة واحليشان، 
أما بالنس���بة حق أس���ماك 
الشعم فحالها حال السبيطي 
موجودة على مدار العام ولكن 
ييمتها تختلف من مكان الى 
آخر وأيضا تختلف ييمتها 
بالصيف عن الشتاء، وأكثر 
األماكن التي تتواجد بها هي 
الطبعانة والدوحة والدفان 

واملزارع.

مع دخول فصل 
الصيف أين تتجه 

بصيدك؟ وهل تتوقف 
عن احلداق؟

٭ عند دخول الصيف وارتفاع 
درجة احل���رارة جتد أغلب 
احلداقة تخف طلعاتهم وأنا 
واحد منهم ولكني أغير اجتاه 
رحالتي الى احملادق اجلنوبية 
والهرب من الضيف املزعج 
الذي يتواجد بالشمال بكثرة 
وهو »الچ���م«، وأيضا اجته 
الى هواية أخرى ممتعة جدا 
وهي الغوص احلر والصيد 
باملسدس البحري، أما سؤالك 
عن تركي للحداق والتوقف فهذا 
شيء من سابع املستحيالت 

ولن يحدث أبدا.

هل تعطل فيك الطراد 
وانت داخل البحر؟ 

وما هي أكثر األعطال 
شيوعا؟

٭ ال يوج���د صاح���ب طراد 
ولم يتعطل فيه الطراد ألي 
سبب كان واألعطال دائما ما 
حت���دث بالصدفة وليس لها 
وقت معني، ولكن احملافظة 
على الصيانة الدورية للطراد 
واملاكين���ة والقي���ر تعطيك 
االستمرارية والتمتع بالرحلة، 
وقد تعطل الطراد فيني بإحدى 
رحالت الصي���د قبل فترة 
وعند التشييك وجدت ان 
بطارية الطراد ضعيفة وقد 
طلبت املساعدة من اخلفر 
ولم يقصروا معي حيث 
جاءوا وساعدوني بعمل 
اشتراك للبطارية وعدت 

فورا للمسنة، أما األعطال 
الش���ائعة الت���ي حتدث 

للطراد دائما فهي الفيوزات 
وضعف البطارية.

هل جربت الصيد 
خارج الكويت؟

٭ نعم، لقد جربت الصيد 
بإحدى دول اخلليج، 

وهناك وجدت املتعة 
احلقيقية بالصيد، 
بصراحة شيء ما 
يتطوف، وهذه 
الدول���ة ه���ي 
ُعمان، وحتديدا 
صي���دي كان 
ة  ي���ر بجز
 ، ة مصي���ر
والصيد هناك 

متى زاد حب البحر 
لديك؟

٭ البحر متعة لكل واحد 
ينظر إليه، فما بالك بالذي 
عشق شيئا اسمه حداق، 
صدقن���ي كل أمور البحر 
فيها متعة ولذة ليس لها 
وصف وأنا حبي للبحر 
زاد عندما كنت بعمر ال� 12 
عاما أثناء مرافقتي للوالد 
ربي يرحم���ه الى الصيد 
بنهاية عطلة االسبوع إلى 
احملادق الشمالية، وحتديدا 
الركسة والبويه الصفرا 
وصيدنا بذلك الوقت ممتاز 
وأكثر طلعاتنا كانت حق 
صي���د أس���ماك النويبي 
»املطاعة«، وأيضا لصيد 
البواليل السنعة والشعوم 
الطيبة، وبعد أن تعلمت 
املاية  احلداق من حسبة 
وكيفية موادع الس���مكة 
الترديعة  واشلون تكون 
الصحيحة وأشياء أخرى 
كثيرة أصبح���ت أعتمد 
على نفسي بالصيد، وقد 
رافقت األصدق���اء بعدما 
كب���رت وكب���رت هواية 
احلداق معي الى احملادق 
الشمالية واجلنوبية مثل 
عوهة وفيلكا وقاروة وأم 
املرادم وصوب اخليران.

أين يتمركز صيدك 
دائما؟

٭ شوف كل حداق عرف 
مكانا معين���ا فيه صيد 
واكتشف قوعة طيبة ال 
ميكن أن يعطي احداثياتها 
ألي ش���خص كان سوى 
املقربني منه، وذلك خوفا 
عليها من أصحاب املشابك 
والقراقي���ر، ولكن اليوم 
معي الوض���ع مختلف، 
وخصوصا أنتم يا صفحة 
»بحري« لن أبخل عليكم 
مبواقع صيدي أوال عندك 
ال���زور فيها صيد ممتاز، 

العماني: صيد الركسة والبوية 
الصفرا بواليل ونويبي »مطاعة«

أمتتع بصيد السبيطي والشعم وموادعهما فيه فن

ناصر العماني
 مع شعري اجلنوب
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أنام ملء جفوني عن شواردها       ويسهر اخللق جراها ويختصُم

من هذا البيت الرائع للشاعر املتنبي اخترنا عنوان هذه الصفحة وهي )شوارد(
أي نوادر اللغة وغرائبها. أردنا بذلك أن جنعل اسم هذه الصفحة بعنوانها الواسع لنسلط الضوء 

على الشعر والشعراء مبختلف انتماءاتهم وأطيافهم وبجميع أنواعه وبحوره، هنا نسعى وراء الكلمة 
والفكرة بعيدا عن أي شيء آخر نبحث عن الكيف ال الكم، نغوص في بحور األدب واإلبداع بجميع 

مراحله )املاضي - احلاضر - الرؤية املستقبلية(. نستنشق رحيق األدب من محابر املبدعني والرائدين 
من شعراء وأدباء ونقاد لكي نرى اإلبداع بكل جترد بعيدا عن العاطفة واالنتماء.

إعداد: محمد عبيد املجول
mohd-almajwal@hotmail.com

االربعاء 16 ابريل 2014

الزميل محمد املجول وعارف عمر وراشد بن الذيب وعبداهلل بن مرهب

بن الذيب: »شاعر املليون« مدرسة مجانية

راش���د بن الذي���ب خالل 
مقابلته في برنامج »املغاني« 
الكبير  الذي يقدمه االعالمي 
عارف عمر وال���ذي يتحدث 
عن مجريات احللقة السابقة 
املليون« ويحللها  ل� »شاعر 
حتليل فني دقيق بعيدا عن 
رأي اللجنة، أكد ان »ش���اعر 
امللي���ون« مدرس���ة مجانية 
الش���عراء والنقاد  جلمي���ع 
واجلمهور بشكل عام، هذا ألنه 
يقدم للمتلقي كل ما يحتاجه 
ملعرفة الشعر والنقد واألدب 
من خالل حتليل جلنة التحكيم 

أنه ال  لقصائد الشعراء، كما 
يغفل دور د.نادية بوهناد ملا 

تقدمه من حتاليل نفسية.
الذيب  ب���ن  كم���ا أوضح 
أن البرنامج س���عى لتطوير 
فكر الشعراء، حيث انه كان 
واضحا من خالل قصائدهم 
وأسلوبهم، إذ لم يعتمد الشاعر 
على فكرة وصورة واحدة في 
القصيدة، بل اعتمد على عدة 
أفكار وصور أعطت للقصيدة 
بعدا آخر يشمل املعنى الفكري 
والواقعي واخليالي والصور 

الشعرية اجلميلة.

وحاز ب���ن الذيب إعجاب 
القائمني على البرنامج وذلك 
ملا ميتلكه من موهبة نقدية 
وفكرية عالية بأسلوب مغاير 
وبفكر عص���ري يختلف عن 
غالبية النقاد احلاليني وسعة 
معرفه وإطالع، كما أكدوا على 
أنه البد من وجود لقاءات أخرى 
فنية معه، حيث انه ال ميكن 
الناقد بلقاء وحيد،  ترك هذا 
هذا وأكد بعض أعضاء اللجنة 
على أنه البد من االس���تفادة 
منه قدر اإلمكان ملا يصب في 

مصلحة الشعر واألدب.

بن الذيب وبن مرهب قبل اللقاء

عبداهلل بن مرهب: لو لم يتم اختيار الهذال 
الخترت أحمد املجاحمه أو وديع

الش���اعر اجلميل والرائع 
عبداهلل بن مرهب أحد الشعراء 
املميزين من الشباب والذي 
شارك في الس���ابق ببرنامج 
املليون«، كان ضيفا  »شاعر 
عل���ى برنام���ج »املغان���ي« 
أثن���اء التواجد هناك، والذي 
متي���ز بتلقائيته وأس���لوبه 
الهادئ والبسيط في حتليل 
مجريات احللقة السابقة من 
البرنامج، حيث أكد أنه مييل 
إلى األحاسيس واملشاعر في 
القصيدة، وهذا ما متيز به � 
على حد قوله � الشاعران أحمد 
املجاحمه ووديع األحمدي، لكن 
يبقى رأي اللجنة محل تقدير 
واحترام ملا متتلكه من رؤية 
فنية ووجهة نظر قد يختلف 

معها وقد يؤيدها.
كما ألقى بن مرهب قصيدة 
أبوظبي  العاصمة  رائعة في 
وفي ح���كام دول���ة اإلمارات 

الش���قيقة تستحق  العربية 
اإلشادة والتقدير، وهي مهما 
كانت تظ���ل ناقصة في هذه 

الدول���ة وحكامها وش���عبها 
والتي أخجلت ضيوفها بكرمها 

وسخائها وحسن ضيافتها.

مع أ.حمد السعيد

ال يختلف اثنان عن أن الشاعر واالستاذ حمد السعيد 
أحد أعضاء اللجنة املتميزين الذي استطاع بذكائه 
أن يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، فهو بأسلوبه 

املميز واملتفرد استطاع أن يظهر إمكانيات الشعراء 
املشاركني واملتأهلني لألدوار املتقدمة وذلك من خالل 

طلباته لهم بسماع قصائدهم وأبياتهم التي تظهر 
ميزتهم وموهبتهم بعيدا عن القصائد املشاركة، 

ليزيل بذلك ارتباك بعض الشعراء كما أوضحت ذلك 
د.نادية بوهناد أثناء احللقة، وكأن لسان حاله يقول 

للمشاهدين واملتابعني: انظروا إلى اختياراتنا للشعراء 
فهم موهوبون بالفطرة، لكن في بعض األحيان يخون 

الشاعر اختياره قصيدة املشاركة، وهذا ال يعني أن 
اختيارنا له خطأ. هنيئا للشعر واألدب فمن منهم على 

شاكلتك يا بوخالد.

ذكاء حمد السعيد

في يوم وصولي للعاصمة أبوظبي أقام مدير أكادميية 
الشعر العربي وعضو جلنة التحكيم في برنامج »شاعر 
املليون« سلطان العميمي حفل توقيع لروايته اجلديدة 

بعنوان »ص.ب: 1003« وذلك مبجمع روتانا بارك وبرعاية 
دار كتاب، وقد حضره العديد من الكتاب والشعراء 

والنقاد. وصفحة »شوارد« تبارك لسلطان العميمي على 
صدور هذه الرواية الرائعة، وتتمنى له املزيد من التقدم 

واالزدهار في مجال األدب وجميع املجاالت.

اللجنة االستشارية لـ »شاعر 
املليون« واملتمثلة في بدر صفوق 
وتركي املريخي ال تقل أهمية عن 
جلنة التحكيم للبرنامج، فهم لهم 
دور كبير في اختيار الشعراء في 

مراحل التسجيل ومن ثم يبدأ 

رأيهم فيما بعد في حتليل وتفنيد 
قصائد الشعراء واختيار األفضل 

ومناقشتها مع جلنة التحكيم 
ملا يصب في مصلحة الشعر 

واألدب، وفي النهاية يتم االتفاق 
على من ستختاره اللجنة ليتأهل 

للمرحلة املقبلة من البرنامج 
ببطاقة العبور. فمن يجهل دور 
اللجنة االستشارية في برنامج 

»شاعر املليون« فهو مخطئ كل 
اخلطأ، فدورها من أهم األدوار 

في البرنامج.

باقة شكر مليئة باحملبة واالمتنان تقدمها 
صفحة »شوارد« للمنسق العام لبرنامج 

»شاعر املليون« عبداهلل املصعبي ملا يبذله 

من جهود جباره في عملية التنسيق مع 
الضيوف والقائمني على البرنامج تستحق 

منا الشكر واالشادة والتقدير.

شكرا لشعلتي النشاط.
ومنصور املنهالي.

وأحمد السرابي.

وذلك ملا بذلوه من جهود كبيرة لتلبية وتوفير جميع 
طلبات الضيوف وما يحتاجونه لراحتهم.

شكرا من القلب.

ص.ب: 1003

اللجنة 
االستشارية

شكراً املصعبي

شكرا للمنهالي والسرابي

أ.سلطان العميمي

أ.تركي املريخي
عبداهلل املصعبي

مع االستاذ بدر صفوق

أ.عارف عمر

د.غسان

برنام���ج »املغاني« أحد 
البرامج التي تهتم بالشعر 
والش���عراء وال���ذي يقوم 
الكبير  بتقدمي���ه اإلعالمي 
عارف عم���ر. وهو برنامج 
يعرض يوم اخلميس الساعة 
السادسة مس���اء بتوقيت 
الكويت على قناة أبوظبي، 
حيث يقوم بتحليل احللقة 
السابقة من برنامج »شاعر 
املليون« حتليال فنيا بعيدا 
عن رأي جلنة التحكيم وذلك 
م���ن وجهة نظ���ر ضيوف 
البرنام���ج ورأي اللجن���ة 
االستشارية واملتمثلة ببدر 

صفوق وتركي املريخي.
ويتميز ه���ذا البرنامج 
باس���تضافة  باهتمام���ه 

يوما بعد اآلخر ودورة تلو األخرى يكشف لنا د.غسان أنه 
ناقد جاد وعملي للشعر، فغالبا ما تأتي تعليقاته وانتقاداته 
خالل مسابقات »شاعر املليون« في مكانها الصحيح، وحتمل 
رؤية نقدية علمية وبناءة هدفها الوصول بالنص الش����عري 
إلى أفضل صورة وعرض البدائل التي رمبا يغفل عنها بعض 
الشعراء في أطروحاتهم، لكنها جتمل النص الشعري وتضيف 
إليه الكثير من الصور اجلمالية. كما أن األمانة التي يتحملها 
كعضو جلنة حتكيم جعلته ال يتوانى في النقد احلاد واجلاد 
في بعض األوقات، فال مجامالت بالشعر، وعندما نتحدث عن 
»ش����اعر املليون« فالبد أن يخرج من حتت رقابة جلنة جادة 
تضم د.غسان وزمالءه. لذلك، البد أن يستعد الشاعر استعدادا 

جيدا أثناء املشاركة فهو في »شاعر املليون«.

اإلعالميني والنقاد والشعراء 
الشباب ومناقشتهم بطريقة 
فنية وحتليلية وإعطائهم 
الفرص���ة إلب���داء آرائه���م 
ووجهات نظرهم. كما يتميز 

اإلعالمي الكبير عارف عمر 
الرائع في كيفية  بأسلوبه 
إعطاء الضيوف املس���احة 
الواسعة إلظهار مواهبهم 
واستفادة املتلقي منهم قدر 
املستطاع وفتح آفاق جديدة 
للحوار والنقاش بأسلوب 
ودي ومميز ال يجيده سوى 
عارف وذلك ملا ميتلكه من 
خبرة ف���ي تقدمي مثل هذه 
البرام���ج. ويعتبر برنامج 
»املغاني« ركيزة من ركائز 
»شاعر املليون«، فمن دونه 
تنقصنا الرؤية الش���بابية 
التي تنقص املتلقي لتفتح 
أبوابا وآفاق���ا جديدة لدى 
الش���اعر واجلمهور بشكل 

عام.

»املغاني« وعارف عمر

د.غسان: ال مجامالت في املسابقة!

قدمت لي دعوة كرمية من القائمني 
على برنامج »شاعر املليون«، وذلك 
حلضور احللقة األولى من املرحلة 
الثانية للبرنامج، حيث مت استقبالي 
من جلنة التنسيق بحفاوة كبيرة، 

وهذا األمر ليس مبستغرب من 

»أبناء زايد«، فهم أهل كرم وأهل 
ضيافة وحسن استقبال.

شكرا جلميع القائمني على 
هذا البرنامج من كوادر وجلان 

ومسؤولني، علما أن كلمة »شكرا« 
قليلة في حقكم.

شكراً أبوظبي.. 
شكراً »شاعر املليون«



تسالي
االربعاء 16 ابريل 2014

30

هل تعلم أن

اسألوا األنباء

حقائق مذهلة

8
24316

72361
4526

14
859

6592
394
4527

12437
8312

732
45721

23
1835

9164
7382
41857

827
5

13492
2531

167
46

6541
91

37

أفقياً:

عمودياً:

األفضل
التمثيل
مخرج

موسيقا
تصوير

جهل
كرم

ورق
شهرة

السينما
املسرح

هديل
هواء

هالة
شهد
فناء

فصل
فرح
فن
قد

شط
ربيع

الشرق
حقيقي

القهر
ود

معبد إلله الطعام في نيبال 
مزين بأع��داد ال حصر لها 
من أغطية األواني املطبخية 

والقدور.

البحري��ة  الس��لحفاة 
كالس��لحفاة البري��ة تضع 
اليابسة. فهي  بيضها على 
تقض��ي معظ��م وقتها في 
البحر، لكنها كل سنة تعود 
الى نفس الش��اطئ لتضع 
علي��ه بيضه��ا، وقد تقطع 
السلحفاة البحرية اخلضراء 
حوالي 2000 كم لكي تصل 
الى شاطئ تعشيشها، وعند 
وصولها تنتظر حتى الليل 
فتزحف خارجه وحتفر عشا 
وتضع حوال��ي 100 بيضة 
ثم تغطيه��ا بالرمال. وبعد 
حوالي ثمانية اسابيع تفقس 
البيوض وتبقى على السطح 
عدة ايام قبل ان تتجه ليال 

الى املياه.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ رحلة الغوص، 2 ـ ا ا ا ـ العمر، 
3 ـ أرميه ـ دول )معكوســـة(، 4 ـ 
جارة الوادي، 5ـ  تتلصصـ  لن، 6ـ  
أتعباه )معكوسة(ـ  ار )معكوسة(، 
7 ـ ســـم ـ ســـقم، 8 ـ اجترار، 9 ـ 
ووري ـ وحيـــدة، 10 ـ ردود ـ رنة 

)معكوسة(.

عموديًا:
1 ـ رائجة ـ ســـرور، 2 ـ حاراتهم ـ ود، 3 ـ 
الرمال )معكوسة(ـ  سرو، 4ـ  يتصبرـ  يد، 5 
ـ عصاه )معكوسة(، 6ـ  الـ  ترجوه، 7ـ  غل 
ـ ألو )معكوسة(ـ  حتن، 8ـ  وعالنـ  سرير، 

9 ـ صمود ـ رقاد، 10 ـ ردي ـ أمرتا.

حل عينك .. عينك

1ـ  رحلة تراثية في اخلليج، 2ـ  متشابهةـ  احلياة، 
3ـ  اقذفهـ  بلدان )معكوسة(، 4ـ  أغنية لفيروز، 5 
ـ تسترق  النظرـ  للنصب، 6ـ  أرهقاه )معكوسة( 
ـ للمســـاحة )معكوســـة(، 7 ـ قاتل ـ مرض، 8 ـ 
إعادة وتكـــرار، 9 ـ دفن ـ منفردة، 10 ـ اجابات ـ 

دقة اجلرس )معكوسة(.

1 ـ شائعة ومنتشرة ـ فرح، 2 ـ أحياؤهم ـ حب، 
3ـ  في الصحراء )معكوســـة(ـ  من األشجار، 4ـ  
يتحمل املشـــاق ـ من األطراف، 5 ـ عكس أطاعه 
)معكوسة(، 6ـ  للنفيـ  تأمله، 7ـ  حقدـ  تقال على 
الهاتف )معكوسة(ـ  تشتاق، 8ـ  غزاالنـ  للنوم، 

9 ـ ثبات ـ نوم، 10 ـ جوابي ـ وجهتا أمرا.

احلل  أسفل الصفحة

حل أعرف الشخصية:
سكارليت جوهانسون

حل كلمة السر:
عبدالعزيز النمش

5 8 2 3 9 7 1 4 6
4 6 9 8 2 1 7 5 3
7 1 3 5 4 6 9 8 2
8 2 6 9 7 5 4 3 1
1 4 5 6 8 3 2 9 7
9 3 7 2 1 4 5 6 8
6 5 4 1 3 2 8 7 9
2 7 8 4 6 9 3 1 5
3 9 1 7 5 8 6 2 4

8 6 1 5 9 4 7 2 3
2 4 3 1 7 6 8 9 5
5 9 7 2 8 3 4 6 1
1 3 4 9 5 2 6 7 8
9 7 2 6 3 8 1 5 4
6 8 5 4 1 7 2 3 9
7 1 8 3 6 5 9 4 2
3 2 9 7 4 1 5 8 6
4 5 6 8 2 9 3 1 7

1 2 4 8 5 9 3 6 7
8 9 3 6 7 1 5 4 2
6 7 5 3 2 4 8 9 1
3 4 9 5 6 7 2 1 8
5 8 1 9 4 2 7 3 6
2 6 7 1 8 3 9 5 4
9 3 2 7 1 6 4 8 5
7 5 6 4 3 8 1 2 9
4 1 8 2 9 5 6 7 3

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ممثل كويتي 
راحل من 14 حرفًا

ادهـشعرهـقلا
لحرفاقيسوم

يقيقحريوصت
طشامنيسلاب
المسرحليدهـ
دقرولاءاوهـ
لصفعوءانفق
شهـرةدعيبرد
شقرشلامركن

ليثمتلازنف
هـالةلضفألا

زجرخممجهـلي

Sudoku كيف تلعب؟

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 مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 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
اول ش��يء يجب التأكد 
منه هو ما اذا كانت منتجات 
العناي��ة بالش��عر التي يتم 
استخدامها تساعد على تهيج 
فروة الرأس او ال. فتحتوي 
املنتجات  الكثير من ه��ذه 
الكحول والكيماويات  على 
الثقيل��ة الت��ي ت��ؤدي الى 
جفاف اجللد وجعله مثيرا 
للحكة وتساعد على ظهور 
القشرة. لذلك، يجب تغيير 
نوع هذه املنتجات ملالحظة 
حدوث اي تغيير. كما اثبتت 
بعض التجارب العملية انه 
من املفيد تدليك فروة الرأس 
بجيل االلوفيرا بينما ال يزال 
الش��عر مبلوال بعد غسله 

بالشامبو.
وعل��ى اجلان��ب اآلخر، 
هناك اسباب داخلية باجلسم 
قد تؤدي الى اصابة الشعر 
بالقشرة فأحماض االوميجا 
-3 واالوميج��ا -6 الدهنية 
االساسية لها اهمية كبيرة 
للجلد وذلك النها  بالنسبة 
متث��ل جزءا م��ن كل خلية 
باجلل��د وتس��اعد عل��ى 
احلفاظ علي��ه من اجلفاف 
والتقشر، وتتوافر هذه املواد 
الغذائية املهمة في االسماك 
الغنية بالزيوت واملكسرات 
والب��ذور كب��ذور اليقطني 
وعب��اد الش��مس. فيمكن 
تناول الس��لمون والرجنة 
واملاكري��ل  والس��ردين 
ثالث مرات اس��بوعيا. كما 
يجب طح��ن ملعقة كبيرة 
من الب��ذور واضافتها الى 
حبوب االفطار في الصباح 
مع تناول وجبة خفيفة من 
املكس��رات ف��ي منتصف 
النهار. ه��ذا باالضافة الى 
ض��رورة احلص��ول على 
مكمل غذائي من كبسوالت 
زيت السمك )1 غرام يوميا( 
او ملعقة كبي��رة من زيت 
ب��ذرة الكت��ان يوميا. وقد 
يكون الس��بب في القشرة 
هو نقص ڤيتامني A باجلسم، 
فهو ضروري للحفاظ على 
صحة البشرة. فيجب تناول 
البيض والفواكه ذات اللونني 
االصفر والبرتقالي )كاملاجنو 
واملش��مش( واخلضراوات 
والبطاط��ا(.  )كالفلف��ل 
ويجب اخ��ذ مكمل غذائي 
املتعددة  الڤيتامين��ات  من 
الت��ي حتتوي عل��ى 2500 
ميكروغرام على االقل من 
ڤيتامني A )الذي تقل جرعته 
في حال��ة احلمل، فال تزيد 
على 3000 ميكروغرام(. كما 
اثبتت الكرميات احملتوية على 
مادة الكبريت فاعليتها، حيث 
انها تساعد على التخلص من 
الكثير من مشكالت البشرة. 
فيمكن احلص��ول على 3 
غرامات منها يوميا او ميكن 
وضعها ككرمي موضعي على 

اجللد مباشرة.
كما ان اس��تخدام ورق 
الصبار نافع للتخلص من 
القشرة وذلك بخلط نصف 
فنجان زيت زيتون + نصف 
فنجان زيت اخلروع + 10 - 
20 قطرة من عصارة أوراق 
الصب��ار ثم يدهن به فروة 
الرأس م��رة أو مرتني في 

االسبوع.

كيـــف ميكـــن التخلص من 
القشرة؟

احمد علي:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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حصرنا جميع العقود 
املبرمة عبر الوسيط 

وسنعالج وضع كل 
جمعية على حدة جتنبًا 

إلحراج قضائي

إطالق مهرجانات 
اخلضار في يوم واحد 
وحتديد احلصول على 
الفواكه املستوردة من 

شركات غير محتكرة

آلية مشتركة بني »الشؤون« و»التجارة« واحتاد اجلمعيات لكسر االحتكار وخفض األسعار

املطيري: إلزام اجلمعيات التعاونية بشراء اخلضار احمللي 
من دون وسيط والتطبيق خالل 60 يوماً

وبني أن تطبيق املش���روع 
سينعكس إيجابا على املستهلك 
ورواد السوق الذين سيجدون 
أس���عارا منخفض���ة ومريحة، 
مشيرا إلى أن ما شجعنا على 
التحرك قيام النظام التعاوني 
على أس���س جتب���ر اجلمعية 
التعاوني���ة على وضع هامش 
رب���ح معني ميكنها من ش���راء 
السلعة بسعر مناسب من غير 
هوامش إضافية ترفع س���عر 
املنتج مثل التخزين والوساطة 
والعمول���ة، إل���ى جانب الدعم 
املباشر من قبل وزارة التجارة 
الذي سيجعل من التنفيذ أكثر 

سهولة وديناميكية.
وش���دد د.املطيري على أن 
هناك قرارا بإلغاء دور الوسيط 
قبل سنوات، ولكنه لم يطبق 
بعد، وهذا املش���روع الذي هو 
باكورة أعمالي في الشؤون لو 
طبقته 30 جمعية تعاونية، فإن 
باقي اجلمعيات ستحذو حذوها، 
وستكون املطالبة من املساهمني 
واملستهلكني، ألنهم سيالحظون 
الفرق في اجلمعيات التي تورد 
بشكل مباشر، موضحا أننا نريد 
تطبيق وتفعيل قوانني املنتج 
الوطني وعرضه بالشكل السليم، 
آمال من التعاونيني املساهمة في 
دعم املشروع وااللتزام به لعموم 

الفائدة على اجلميع.

دور مساند

م���ن جهته، ش���دد الوكيل 
املساعد لشؤون حماية املستهلك 
ف���ي وزارة التجارة والصناعة 
العنزي على ضرورة  عبداهلل 
تع���اون جمي���ع اجلمعي���ات 
التعاونية مع القرار، موضحا أننا 
سنقوم بالدور املساند لوزارة 
الشؤون في تطبيق هذا القانون 
من الناحية العملية عن طريق 

الرقابة وضبط املخالفني.
وتابع بأن هناك جلنة لدعم 
املنت���ج الوطن���ي مبباركة من 
الوزير، وذل���ك باعتبار املنتج 
جزءا من اقتصاد الدولة، وجار 
التعاون مع الشؤون واالحتاد 
ليكون املنتج بارزا للمستهلك، 
مشيرا إلى أنه مت تنظيم عملية 
مشتركة للدعم املباشر وطرح 
املنتجات احمللية في األسواق 

وتعريف املستهلكني عليها.
وبني أن هناك جهازا ملتابعة 
األسعار، وستكون هناك عملية 
ربط مع االحت���اد في ظل دعم 
احلكومة لرفع املنتج وحتسني 
وجوده في األسواق، موضحا 
أننا على ثقة من أن قرار إلغاء 
دور الوسطاء في شراء املنتجات 
الزراعية سيساعد على ترويج 
املنتج الزراعي احمللي بش���كل 

أكثر فاعلية.
النظام  ب���أن  العنزي  وزاد 
التعاون���ي يل���زم اجلمعيات 
بوضع هامش ربح معني على 
عملياته���ا، ولك���ن ال نريد أن 
تكون هناك زي���ادة مصطنعة 
للمنتج���ات الزراعية الوطنية 
بسبب الوسطاء الذين يضعون 

أسعارا مضاعفة على منتجات 
هي باألساس وجدت لكي تكون 
رخيصة وف���ي متناول جميع 

أنواع املستهلكني.
وب���ني أن الوكيل املس���اعد 
لقطاع التعاون توج عمله فور 
توليه ملنصبه مبشروع رائع، 
داعيا احتاد اجلمعيات التعاونية 
إلى االستفادة من قاعدة البيانات 
التجارة  التي توفره���ا وزارة 
والصناعة، وتتضمن أس���عار 
السلع االس���تهالكية ومقارنة 
األس���عار املوجودة في موقع 
الوزارة مع األسعار التي تصل 
إلى اجلمعيات، مؤكدا استعداد 
ال���وزارة للتع���اون مع جميع 
اجله���ات املعنية من اجل منح 
املنتج الوطني األولوية في منافذ 

البيع املختلفة.

المنتجات الزراعية

من جانبه، أكد رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
عبدالعزيز السمحان أنه سيتم 
التركيز خالل املش���روع على 
املنتجات الزراعية عبر خطوات 
متسارعة تشمل تنفيذ القرارات 
الصادرة كالقرارات رقم 54 و195 
و196 الت���ي تدعم هذه الفكرة، 
والتي تعاني من ضعف التفعيل 
من قبل اجلهة املروجة والتي 
هي اجلمعية التعاونية، مشيرا 
إلى أن���ه ومن خ���الل اآلليات 
واالجتماعات التي متت فإن تلك 
القرارات سترى النور وستكون 
لها نتائج ممي���زة على جميع 

الصعد.
وش���دد عل���ى أن االحت���اد 
حريص على تسويق املنتجات 
الزراعية احمللية في اجلمعيات 
التعاونية بأرخص األثمان وذلك 
بالتعاون م���ع وزارة التجارة 
الش���ؤون  والصناعة ووزارة 
االجتماعية والعمل، مبينا أن 
جميع اجلمعيات ستكون ملزمة 
بتعليمات الوزارتني من حيث 
الش���راء والعرض في  طريقة 

األسواق املركزية التابعة لها.
وأض���اف أن دور احت���اد 
اجلمعيات في ترويج املنتج 
الوطن���ي مهم جدا  الزراعي 
ومفصل���ي وس���تكون هناك 
متابعة مباشرة لسير األعمال 
وااللتزام بالقرارات، باعتبار 
التعاونية هي  أن اجلمعيات 
أكثر مناف���ذ البيع رواجا في 
البالد وبالتالي فهي أهم وسيلة 

لترويج املنتجات الوطنية.
وتابع السمحان بأننا أمام حتد 
كبير في وضع معايير للمنتج 
الوطني ودعمه مبختلف الطرق 
والوسائل، إلى جانب التنبه إلى 
مس���ألة في غاية األهمية وهي 
الوصول إلى توصيف مناسب 
للمنتج الكويتي وهل س���يتم 
شمول ما ينتج في اخلارج من 
قبل أف���راد كويتيني، موضحا 
أنه سيتم وضع قواعد واضحة 
وشاملة للمرحلة املقبلة تسهم 
بشكل مباشر في تخفيض أسعار 

مجموعة من املنتجات.

وص���ول املنتج���ات الوطنية 
من اخلضراوات والفواكه إلى 

املستهلك بأرخص األسعار.

العقود المبرمة

وفيم���ا يتعل���ق بالعقود 
املبرمة بني اجلمعيات التعاونية 
وم���وردي اخلض���ار والفواكه 
أوضح أنه جرى حصر جميع 
املبرمة عبر الوسيط،  العقود 
واحترازا من الوقوع في إحراج 
قضائي مع املوردين بعقود فإننا 
سنعالج وضع كل جمعية على 
حدة، مشيرا إلى أن أي مشروع 
س���تكون بدايته صعبة، ولكن 
عندما يكون هن���اك مخالفات 
وعقوب���ات فس���تكون األمور 
أسهل، إلى جانب أن القرار لن 
يلزم اجلمعي���ة بعدم التعامل 
مع الشركات ولكنه سيمنعها 
م���ن التعامل م���ع تاجر واحد 
فقط وس���يقضي على ظاهرة 
االحت���كار، مبينا أن وجود 59 
مندوبا للتعاونيات سيش���عل 
املنافسة ومهما ارتفعت االسعار 
فإنها لن تصل إلى ما نحن عليه 

اليوم.

محمد راتب

كش���ف الوكي���ل املس���اعد 
لقط���اع التع���اون ف���ي وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.مطر املطيري عن أن الوزارة 
س���تصدر قرارا بالتعاون مع 
وزارة التجارة واحتاد اجلمعيات 
بإل���زام  التعاوني���ة يقض���ي 
التعاونية بالشراء  اجلمعيات 
املباش���ر للخضار احمللي من 
سوق الفرضة أو األندلس من 
دون وسيط، وذلك دعما آللية 
الترويج املقترحة من وزارتي 

الشؤون والتجارة.
وتوقع خالل مؤمتر صحافي 
نظمه احتاد اجلمعيات التعاونية 
االس���تهالكية بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك بوزارة التجارة 
عبداهلل العنزي ورئيس االحتاد 
عبدالعزيز السمحان وأمني السر 
غريب اجلس���ار ورئيس جلنة 
األسعار نبيل املفرح واملدير العام 
بدر حمود الردعان، توقع البدء 
في إجراءات اخلطة املش���تركة 
لوضع حد لألس���عار اخليالية 
القيمة  والقيم املضاعف���ة عن 
الشرائية احلالية خالل 60 يوما، 
وذلك في ظل جاهزية القرارات 

ووضوح اآللية املتبعة.

تفاصيل الخطة

وزاد ب���أن اخلطة تتضمن 
إل���زام اجلمعيات بالش���راء 
املباشر للمنتجات احمللية من 
سوق اخلضار في الفرضة أو 
األندلس عبر مندوبهم اخلاص، 
إلى جان���ب حتديد احلصول 
على الفواكه املس���توردة من 
الشركات غير احملتكرة فقط 
م���ا مينح اجلمعي���ات القدرة 
على اختيار الس���عر املناسب 
إلى  العالية، مشيرا  واجلودة 
أن اخلطة تشمل أيضا توحيد 
مهرجان���ات اخلضار في يوم 
واحد، والضغ���ط لالنضباط 
بالقرارات الصادرة من خالل 
سلسلة من العقوبات املتدرجة 
ث���م املخالفة  تبدأ من اإلنذار 

وصوال إلى اجلزاء.
وتابع د.املطيري بأن انطالقة 
الفكرة كانت من وزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
التج���ارة وذلك بهدف إيصال 
الوطنية والزراعية  املنتجات 
احمللية ليد املس���تهلك ورواد 
اجلمعيات بأرخص األسعار، 
وعليه متت دراسة املوضوع 
املزارعني  بالتعاون مع احتاد 
وإدارة سوق اخلضار والفواكه 
في الصليبية وجرت مقارنة 
ما بني الفرضة وسوق احتاد 
املزارع���ني من جه���ة وما بني 
اجلمعيات التعاونية من جهة 
الف���ارق كبيرا  ف���كان  أخرى 
وتبني أن الوسيط هو املشكلة 
الرئيس���ة الرتفاع األس���عار، 
مؤك���دا أن الوزارة تضع على 
املنتج  رأس أولوياته���ا دعم 
الزراع���ي احمللي، وتبس���يط 

مطر املطيري وعبد العزيز السمحان وعبداهلل العنزي وغريب اجلسار ونبيل املفرح وبدر الردعان خالل املؤمتر 

خالل االجتماع التنسيقي مع وفد حوار أبوظبي

الدوسري: الكويت حريصة على استمرار احلوار بني الدول املصدرة واملستقبلة للعمالة الوافدة

للمعايير التي س���تعتمد في 
توصيف املهن، مشيرا الى انه 
هناك اكثر من اجتماع سوف 
يعقد خالل العام احلالي على 

مستوى وزراء العمل في شهر 
نوفمبر واجتماع الوكالء في 
ش���هر مايو لالس���تمرار في 
االستش���ارات الفنية لتحديد 

الدولتني بشكل خاص  يخدم 
ودول مجلس التعاون بشكل 
ع���ام وان يخ���رج االجتماع 
باالتف���اق على الي���ة خاصة 

بشرى شعبان

أك���د املدير الع���ام للهيئة 
العام���ة للقوى العاملة جمال 
الدوسري حرص الكويت على 
استمرار حوار ابوظبي اخلاص 
بني الدول املصدرة واملستقبلة 

للعمالة الوافدة.
افتتاح���ه  وق���ال خ���الل 
لالجتماع الذي عقد امس بني 
مركز اعتماد مستويات املهارة 
املهنية ووفد من دولة االمارات 
العربي���ة برعايته وحضوره 
ان حوار أبوظب���ي ارادت له 
الكويت االس���تمرار وأرادت 
ان تكون هناك شراكة فعلية 
وتنفيذ مرحلة جتريبية مع 
دولة االمارات، ونأمل من هذا 
االجتم���اع ان يتوصل الى ما 

)قاسم باشا( جمال الدوسري ود. حمود املضف ود. عمر النعيمي خالل االجتماع  

الصبيح: »الشؤون« حريصة على دعم 
الفئات الشبابية التطوعية

بشرى شعبان

أعربت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح عن ثقتها بالدور املؤثر والفاعل 
للمجموعات الشبابية التطوعية في الكويت، 
والتي تساهم بشكل كبير في العمل االجتماعي 
وترسيخ مفهوم حب الوطن والعمل املثمر 
البناء جلميع فئات املجتمع من دون متييز 
ونشر ثقافة إنكار الذات. وأشادت مبا تقدمه 
من أنشطة كبيرة ومشاركات مع العديد من 
اجله����ات ذات الصلة بالعمل االجتماعي من 
معاقني وفئات خاصة وتنظيمهم للدورات 

والندوات املفيدة للمجتمع.
وأكدت الصبيح دعم الوزارة الدائم لعمل 
هذه التجمعات التطوعية الشبابية ورعايتها 
ومد يد التعاون واملساندة لهم وفتح املجال 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل كوزارة 
تعنى بالدرجة األولى بفئ����ات متعددة في 

املجتمع.
جاء ذلك خالل استقبالها لرئيس مجلس 

إدارة مجموعة لوياك التطوعية فارعة السقاف 
والتي قدمت للوزيرة الشكر والتقدير على 
الدعم واملس����اندة من قبلها وقبل الوزارة، 
مؤكدة عل����ى أن دور لوياك في املجتمع هو 
نشر ثقافة العمل التطوعي للشباب والذي 
يرغب بجدية كبي����رة في االنخراط في هذا 

العمل اإلنساني املؤثر.
كما طرحت على الوزيرة خالل اللقاء فكرة 
تسهيل التحاق الوافدين واملقيمني في الكويت 
ببرامج لوياك وذلك بهدف استقطاب الشباب 
من جميع اجلنس����يات ملمارسة هذا العمل 
التطوعي، والذي سيعكس صورة حقيقية 
للش����باب الكويتي عند الوافدين واملقيمني 
وحبه والذي جبل عليه منذ س����نني للعمل 

التطوعي. 
وقد أعربت الوزيرة عن موافقتها للفكرة 
وتعميمها لتع����م الفائدة على املجتمع وفي 
نهاي����ة اللقاء قدمت فارعة الس����قاف هدية 
تذكارية من إنت����اج مجموعة لوياك تقدير 

وشكرا للوزيرة.

هند الصبيح تتسلم درعا تذكارية من فارعة السقاف 

استقبلت رئيس مجلس إدارة مجموعة لوياك التطوعية

حل مبرة الزاحم وحتويل أموالها إلى األوقاف 

تخصيص رقم لتلقي شكاوى ومالحظات هيئة العمل

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا في حل مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة 
احم��د الصقر، ويتضمن القرار أن تؤول أموال املبرة إلى وزارة الش��ؤون بعد تصفيتها 

متهيدا لتحويلها إلى وزارة األوقاف.

بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن اعتماد 
تخصيص خط هاتفي خلص لتلقي املالحظات 
والشكاوى واالقتراحات في كل ما يتعلق في 

الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت في تصريح صحافي أن الرقم 69009600 
سيس��تقبل مالحظات وشكاوى واقتراحات 

أصحاب األعمال والعمال واملوظفني عبر رسائل 
ال� sms أو تطبيق خدمة الواتساب على مدار 
الساعة وهذا ال يعني اإلخالل في الطرق العادية 
من تقدمي التظلمات وأن الهدف من هذه اخلدمة 

االرتقاء في العمل والقضاء على املشاكل.
وأشارت إلى تعميم هذا للتطبيق على القطاعات 
األخرى في الوزارة بعد تقييم املرحلة التجريبية 

وظهور النتائج.

الطلبات املقدمة الستخدام 
الصالة تكون مخولة مبنح 
املوافقة او الرفض لنشاط 
الصالة. وأضاف كما سيكون 
هناك تكرمي سنوي ألفضل 

الصاالت وأكثرها نشاطا.
وأوض���ح املطيري ان 
مذك���رة الضوابط رفعت 
الى الوزيرة لالطالع واتخاذ 
اإلجراء الالزم. وأكد حرص 
وزارة الشؤون على ان تقوم 
هذه الصاالت بالهدف التي 
أنش���ئت من اجله خلدمة 
املناطق، وأن تكون  أهالي 
مكانا لألنشطة االجتماعية 

والتنموية.

املطيري لـ »األنباء«: ضوابط جديدة
 لعمل الصاالت متعددة األغراض

بشرى شعبان

كش���ف وكي���ل وزارة 
عبداحملس���ن  الش���ؤون 
الوزارة أعدت  املطيري ان 
مذكرة خاص���ة بضوابط 
جدي���دة إلدارة ص���االت 

األفراح.
وقال في تصريح خاص 
ل� »األنب���اء« ان الضوابط 
جديدة كليا ومختلفة عن 
الس���ابق وأجرينا تغييرا 
التي  العمل  جذريا آللي���ة 
كان معموال بها، مشيرا الى 
ابرز الضوابط تشكيل  ان 
عبداحملسن املطيريجلن���ة خاص���ة لدراس���ة 

املهارات واالختبارات للمهن.
وأشار الى ان مركز اعتماد 
مستويات املهارات في الكويت 
لديه تصور حول آلية االختبارات 
وفريق أبوظبي ولدينا توجه 
الستمرار عمل حوار ابوظبي 
ملا له م���ن خصوصية خاصة 
في استقدام العمالة والعالقة 
بني الدول املصدرة واملستوردة 

لهذه العمالة.
ومتنى ان يتوصل االجتماع 
الى توصيات عملية تخدم هذا 

املشروع الكبير.
الوكيل  ب���دوره، توج���ه 
املساعد لش���ؤون السياسات 
واالس���تراتيجيات في وزارة 
العم���ل ف���ي دول���ة االمارات 
د.عم���ر النعيم���ي بالش���كر 
للكوي���ت الحتضانه���ا حوار 

أبوظبي، مؤك���دا على تقدير 
االمارات ملب���ادرة الكويت في 
هذا االحتضان، مشيرا الى ان 
االجتماع هو ملناقشة آليات بدء 
العمل في املشروع التجريبي 
العتم���اد املعايي���ر املهنية، 
واضاف ان هذا املشروع يساعد 
العمالة على اكتساب اخلبرات 
التي متنح مبوجبها شهادات 
تس���تفيد منها العمالة في أي 

دولة كانت.
وبني ان املشروع التجريبي 
هو البداية في تطبيق اختبارات 
جتريبية مع عدة دول مصدرة 
الهند،  الفلبني،  للعمالة ه���ي 
باكستان، والدول املستقبلة 
الكوي���ت واالمارات  للعمالة 
وخالل االجتماع سيتم االتفاق 
على التفاصيل من اعداد املهن 

الزمنية  ونوعيتها والفت���رة 
التجريبية.

اما مدي���ر مرك���ز اعتماد 
املعايير د.حمود املضف فأوضح 
ان املشروع التجريبي هو احد 
املشاريع التي تطرق لها حوار 
ابوظبي واالجتماع هو لالتفاق 
على معايير موحدة ومشتركة 
بني الدولت���ني، باالضافة الى 
حتديد املهن التي سينطلق بها 
املشروع، وان شاء اهلل، تصدر 

توصيات بهذه األمور.
اما د.فوزي الدوخي فأوضح 
ان االمارات لديها تصور للبدء 
في 7 مهن جميعها تتمحور في 
البناء والتشييد والكويت لديها 
تصور، ومن خ���الل النقاش 
في االجتماعات سيكون هناك 

توحيد للمهن واملعايير.

الوكيل املساعد لقطاع التعاون لـ »األنباء«: 
تسكني الشواغر أولوية

بشرى شعبان

كشف الوكيل املساعد لقطاع التعاون د.مطر املطيري ان اول 
خطوة له في القطاع ستكون تسكني شواغر القطاع وفق ما 

مت في جلنة شؤون املوظفني استنادا الى معايير ديوان اخلدة 
املدنية.

وقال في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الوزارة تعمل وفق 
خطة عمل سريعة التنفيذ لالنتهاء من جميع انتخابات 

مجالس ادارات اجلمعيات قبل بداية شهر رمضان املبارك مبا 
فيه املعينة من قبل الوزارة بغض النظر عن الفترة الزمنية 

في قرار التعني.
وتوجه املطيري بالشكر الى القيادة السياسية على ثقتها 

الغالية في تعينه وكيال مساعدا متمنيا ان يكون على قدر 
هذه الثقة في خدمة الكويت.

واشار الى ان قطاع التعاون ليس في جديد عليه وان 
بفضل اهلل لديه اخلبرة في مجال العمل التعاوني وانه لديه 

خطة عمل متكاملة للقطاع وان اشاء اهلل فيها كل الفائدة 
للمساهمني واملواطنني واملقيمني وان هناك الكثير من االفكار 
التطويرية للقطاع التعاوني ومساعدة اجلمعيات عبر تسهيل 

االجراءات والسرعة في اجناز معامالتهم في القطاع وعدم 
االنتظار الطويل.

وأكد املطيري ان الوزارة حتترم االحكام القضائية كافة وهي 
رفعت دعوى تفسير احلكم اخلاص في جمعية القادسية وان 

الوزارة احترمت احلكم القضائي وأوقفت االنتخابات ولكن 
لالسف اجلمعية لم تلتزم وعقدت جمعية عمومية دون اي 

حضور للجهة الرقابية واالشرافية الوزارة وبان الوزارة 
حاليا بانتظار النظر في دعوى تفسير احلكم.

وعن اذا كان لديه تصور العادة النظر في قانون التعاون 
اوضح املطيري ان القانون اقر في مجلس االمة وصدر 
مبرسوم وقد شاركت جميع االطراف املعنية في نقاشه 

ومت االتفاق عليه في كافة اللجان واجلميع كان موافق عليه 
وهو لصالح املساهمني 99% ويحافظ على اموالهم ويعطي 
صالحيات جلهة الرقابية وان الذي يرفضوه اليوم وافقوا 

عليه باالمس.
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هيفاء وهبي 
 لـ»األنباء«: 

ال عالقة لي 
باختيار جلنة 

حتكيم »شكلك 
مش غريب«

مذيعة في محطة خاصة 
تفكر انها تروح تشتغل 
بره ألن إحدى القنوات 

اخلليجية معطيتها مبلغ 
حلو على قولتها.. خير إن 

شاء اهلل...!

ممثل يبي يرفع قضية 
على أحد اإلعالميني ألنه 
قاعد يكتب عنه شغالت 

ما صارت انتقاما منه 
علشان طرده من برنامجه 
التلفزيوني.. زين تسوي!

ممثلة حتب وايد انها تقول 
اشاعات على ربعها في 

الوسط واذا واجهوها تقول 
قاعدة اتغشمر معاكم.. 

اهلل يشفيچ!

تفكيرقضية  بعد مشاركتها في حفل »عيد املوسيقيني«إشاعة

القنصلية الفرنسية بجدة تكرّم ابتسام لطفي

القديرة  العل����ي املطرب����ة 
ابتس����ام لطفي في منزلها 
الى  لتهئنته����ا بالع����ودة 
الس����احة الغنائية بعد ان 
أكثر من 20  اعتزلتها منذ 
انه من  س����نة، خصوصا 
املعجبني بصوتها وما قدمته 
للساحة الغنائية السعودية 
واخلليجية والعربية متمنيا 
لها كل توفيق في حياتها 

الفنية املقبلة.
اجلدير بالذكر ان املطربة 

السعودية القديرة ابتسام 
لطفي انتهت من تس����جيل 
أغنية »ق����دمي احلب« من 
كلمات الشاعر املعنى وأحلان 
األمير سعود بن عبداملجيد 
وجتهز أغنية حاليا خاصة 
للكوي����ت لنفس الش����اعر 
وامللحن س����يتم تسجيلها 
قريبا وذلك لعشقها للكويت 
وأهلها والذين ال تنس����ى 
فضلهم في دعم مشوارها 

الغنائي الطويل.

ابتس����ام  القديرة  املطربة 
لطف����ي أغني����ة واحدة في 
هذا احلفل للمطرب القدمي 
فوزي محس����ون وهي»ما 
عشقت غيرك وال« والتي 
نالت استحسان اجلميع، 
وش����اركها في هذا احلفل 
مط����رب برنام����ج » جنم 
اخلليج« الشاب عادل حسني 

وفرقة صوت الشام.
ومن جان����ب آخر، زار 
الس����عودي جواد  املطرب 

مفرح الشمري
@MefrehS

كرمت القنصلية العامة 
الفرنس����ية بجدة املطربة 
السعودية القديرة ابتسام 
لطفي بشهادة تقدير ودرع 
تذكارية لغنائها للمرة األولى 
في حفل »عيد املوسيقيني« 
الذي أقيم في بيت القنصل 
العام الفرنسي بجدة أواخر 
يناير املاضي، حيث غنت 

املطربة ابتسام لطفي اثناء غنائها في حفل عيد املوسيقيني شهادة التقدير التي قدمتها القنصلية الفرنسية لها جواد العلي يقبل رأس ابتسام لطفي بعد زيارته لها في منزلها 

محمد عبده جنم حفل ختام »موازين« 2014
يحيي فنان العرب محمد 
عبده حف���ل اختتام الدورة 
13 ملهرجان موازين إيقاعات 
العالم املق���رر تنظيمها في 
الفترة ب���ني 30 مايو املقبل 
و7 يونيو. وأعلن املنظمون 
في بي���ان صحافي أن عبده 
سيحيي حفل ختام موازين 
ليلة 7 يونيو مبنصة النهضة 
بالرباط، حيث سيكون له 
موعد مع عش���اق األغنية 
الطربية اخلليجية في طبق 
غنائي يض���م كوكتيل من 

أشهر أعماله.
وتعد هذه املشاركة األولى 
لفنان الع���رب في مهرجان 
موازين، علما بأنه كان جنم 
عدد مهم من حفالت املغرب 
في سنوات سابقة خاصة في 
مهرجان املوسيقى الروحية 

بفاس. فنان العرب محمد عبده 

يستعد للسفر ملقابلة »زوج آخر موديل« في السعودية

خالد العجيرب لـ »األنباء«: »قروب بوخلي« قلب حياتي رأساً على عقب!
هذا األسبوع، وأنه يشعر 
باحلزن لذلك، مستدركا: 

العمل مع طارق العلي 
ممتع فهو فنان »يحط على 

اجلرح يبرد«، معبرا عن 
سعادته بالنجاح الكبير الذي 

حصدته املسرحية طوال 
فترة عرضها في الكويت 

وخارجها.
يذكر أن الفنان خالد 
العجيرب يشارك في 

مسرحية »قروب بوخلي« 
بجانب الفنانني محمد 

العجيمي، انتصار الشراح، 
ومن مصر عالء مرسي، 

بدريه طلبة إلى جانب شهاب 
حاجية، هاني الطباخ، جواهر، 
الوجه اجلديد أميره النجدي، 

أحمد البارود، إسماعيل 
سرور واملسرحية تأليف 
أمين احلبيل ومن إخراج 
عالء مرسي وإنتاج جابر 

احلداد.

االجتماعية التي تشغل بال 
الناس حاليا.

وتابع: سأستمر في 
املسرحية، التي ستعرض 

فترة عيد الفطر املقبل، 
بتقدمي شخصية »الشايب« 

التي القت استحسانا من 
اجلمهور عندما قدمتها في 

أعمال مسرحية سابقة، 
فـ»الشايب« لديه مساحات 
كبيرة من االرجتال وميكن 

استغالله في عدة مناطق 
كوميدية، الفتا إلى أنه يلعب 
في املسرحية شخصية رجل 
لديه ابنتان يسافر في رحلة 

مع »قروب بوخلي« وأثناء 
السفر يتعرض ملفارقات 

عديدة تقلب حياته رأسا على 
عقب.

وبسؤاله عن مسرحية »حتت 
الصفر« وملاذا ال يستمر 
فيها؟، أجاب العجيرب أن 
عروضها ستنتهي نهاية 

من جمهورية مصر العربية 
ليقدموا لعشاق املسرح وجبة 

كوميدية دسمة نطرح من 
خاللها مجموعة من القضايا 

الثقيل يحمل عنوان »قروب 
بوخلي« مبشاركة نخبة من 
جنوم الساحة الفنية احمللية 

واخلليجية ومبعية جنمني 

وفي سياق مختلف، قال 
العجيرب أن اجلمهور 

سيكون على موعد مع عمل 
مسرحي كوميدي من العيار 

مشيرا إلى أن تصوير العمل 
سيكون بالكامل في املنطقة 
الشرقية باململكة، متمنيا أن 

ينال دوره رضا اجلمهور.

عبدالحميد الخطيب

كشف الفنان الكوميدي 
خالد العجيرب عن استعداده 

للسفر إلى السعودية للبدء 
في تصوير املسلسل اجلديد 

»زواج آخر موديل« والذي 
يجمعه مع عدد من النجوم 

منهم شهاب حاجية، ومحسن 
الشمري، سارة اجلابر، زهرة 

البلوشي، غزالن ناصر، 
ومعهم الفنانة خطر. وأضاف 

العجيرب، في تصريح 
لـ »األنباء«، عن تفاصيل 

العمل ودوره: أحداث 
»زواج آخر موديل« تدور 
في إطار كوميدي خفيف 

وحتكي قصة ثالثة أصدقاء 
يتزوجون من ثالث فتيات، 

وتتحكم فيهم والدة زوجاتهم 
»املليارديرة«، وتغريهم مبالها 

لينفذوا لها جميع طلباتها، 

العجيرب مع طارق العلي في مسرحية »حتت الصفر«خالد العجيرب

مازن حايك لـ »األنباء« ردًا على أحالم: طلباتها كما كل النجوم 
أوامر في حجز الفنادق.. أما سياسة »MBC« فال أحد يأمرنا

آيدول«،  عالمة م���ن »أراب 
وحتدي الفنانة أحالم ملازن 
حايك شخصيا عندما أكدت 
أنها عندما قالت إن طلباتها 
 ،»MBC«أوامر وهل كانت تقصد
أشار حايك الى انه يتحفظ 
ع���ن اإلجابة ك���ون املؤمتر 
مخصصا للبرنامج اجلديد، إال 
أن إجابته ستأتي فقط حتى ال 
يتهم بالتهرب، وهو ما أصرت 
علي���ه هيفاء التي قالت إنها 
تريد سماع إجابة مازن الذي 
الذي  حسم اجلدل اإلعالمي 
أثارته أحالم وقال: إذا كانت 
أحالم تقصد الناحية املتعلقة 
أو األمور  الفن���ادق،  بحجز 
العمل،  الضرورية لتسيير 
فكل الفنانني طلباتهم أوامر، 
أما إذا كانت تقصد الناحية 
 »MBC« املتعلقة بسياس���ة
البرامجية، أو اختيار أعضاء 
جلنة التحكيم، فال أحد يأمر 

احملطة. 
هذا ولف���ت حايك إلى أن 
هذا البرنامج العاملي بصيغته 
 ،»MBC« العربية، هو من إنتاج
أما حق���وق ملكيته الفكرية 
 »Endemol« فتعود لش���ركة

الرمضاني  يخرج مسلسلها 
»كالم على ورق«، نفت هيفاء 
ان يك���ون له���ا اي دور في 
اختيار زمالئها، معتبرة االمر 
مصادفة وقال���ت: انا علمت 
مثلكم متاما بأسماء أعضاء 
جلن���ة التحكيم، وهنا عقب 
 »MBC حكي���م ان »مجموعة
فاوضته قبل تسجيل أغنيته 

في فيلم »حالوة روح«.
كما أبدت هيفاء سعادتها 
باالنضم���ام إلى »MBC« من 
خالل البرنامج، مشيرة إلى 
أنها املشاركة األولى لها في 
برنامج ترفيهي من هذا النوع 
وبهذه الضخامة، معلنة أن 
احللقة األولى ستضم ثالث 
لوح���ات مس���تقلة لكل من 
النج���وم - أعض���اء جلنة 
التحكي���م، يقوم���ون فيها 
بتقمص ش���خصيات فنية 
شهيرة، كاش���فة أن املخرج 
طوني قهوجي اختار لها لوحة 
مميزة لشخصية مشهورة، 
كهدي���ة ملش���اهدي احللقة 

األولى. 
وفي سؤال »االنباء« ملازن 
حايك حول انسحاب راغب 

العاملية، وتابع: ينتمي »شكلك 
مش غريب« إلى نوع مختلف 
من البرامج التلفزيونية، التي 
تركز على البعد الترفيهي، إذ 
يتم تقييم أداء املشترك، من 
قبل جلنة التحكيم، وبالتالي 
تقدير مدى جناحه في تقمص 
شخصيات وأداء النجوم الذين 
يقوم بتقليدهم والغناء لهم 

على خشبة املسرح.
ومن جانبه، متنى الفنان 
حكيم أن يكون ضيفا خفيفا 
البرنامج،  على مش���اهدي 
معربا عن حماسته للمشاركة 
ألول م���رة كعض���و جلنة 
حتكيم في برنامج ترفيهي 
»دمو خفيف« - بحس���ب 
وصفه - وس���يضفي جوا 
أما املخرج  مرحا ومتميزا، 
محمد س���امي، فأعرب عن 
اعتزازه باختياره من قبل 
»MBC« للمشاركة في جلنة 
البرنامج. وأضاف  حتكيم 
سامي أن خبرته اإلخراجية 
ستساعده حتما في تقييم 
أداء املشتركني- املشاهير 
- خصوصا من ناحية أداء 
اللوحات واالستعراضات. 

بيروت  - ندى مفرج سعيد

تنطلق احللق���ة األولى 
من البرنامج اجلديد »شكلك 
 »MBC4« مش غريب« على
و»MBC مص���ر«، ابتداء من 
السبت املقبل في متام الساعة 
9 مساء بتوقيت السعودية، 
8 مساء بتوقيت القاهرة. وقد 
احتضنت بيروت عقد املؤمتر 
الصحافي اخلاص بالبرنامج 
بحضور جلنة حتكيمه التي 
تألف���ت من الفنان���ة هيفاء 
وهب���ي، والفن���ان حكي���م، 
واملخرج محمد سامي ومازن 
حايك، املتحدث الرسمي باسم 
»مجموعة MBC« - مدير عام 
العالقات العامة والش���ؤون 

التجارية. 
وفي إجابة هيفاء وهبي 
ل� »األنباء« عن موقفها مما 
كتب في اإلعالم حول ان جلنة 
حتكي���م البرنامج هي جلنة 
»هيفاء وهبي« خاصة بعد ان 
طرح اسم الفنان أحمد السقا، 
وأيضا بسبب تواجد حكيم 
الذي شاركها فيلمها »حالوة 
روح« ومحمد س���امي الذي 

)محمود الطويل( جانب من املؤمتر الصحافي لبرنامج »شكلك مش غريب«  هيفاء ومازن حايك

سيرين عبدالنور بخير
انتشرت في الفترة القليلة 
املاضية ش���ائعة على مواقع 
التواصل االجتماعي تفيد بأن 
النور تعرضت  سيرين عبد 
لوعكة صحية خطيرة ستوقفها 
عن عملها ألشهر، هكذا تساءل 
محبو النجمة اللبنانية حول 

حقيقة هذا اخلبر.
ولم تنتظر سيرين طويال 
حت����ى نفت تلك الش����ائعة، 
فكتبت في تغريدة ردا على 
س����ؤال إح����دى معجباتها: 
»أنا كتي����ر منيحة، واخلبر 
أبدى  كاذب لألسف«، بعدها 
إزاء  معجبو سرين غضبهم 
مطلق اخلب����ر، وأعربوا عن 
سعادتهم ألنه لم يتعد حدود 

الشائعة. سيرين عبدالنور

الص����ورة لتؤكد خبر تعاونها 
مع حماقي، للمرة األولى، في 
ألبومها اجلديد، حيث ستغني 
أغنية من تلحينه، تخرج عن 
السياق الرومانسي الكالسيكي 

اخلاص بها.
وستكون األغنية كما ذكرت 
مصادر قريبة من أنغام بصبغة 
محم����د حماقي املوس����يقية، 
ما سيش����كل بطبيع����ة احلال 
جتربة جديدة ومهمة ألنغام، 
التي تسعى في الفترة األخيرة 

ماذا يربط أنغام مبحمد حماقي؟
إلعادة تقدمي نفسها إلى اجلمهور 
بأسلوب يختلف عما اعتادت 
عليه قبل ذلك. وما يدل على ذلك 
حتقيق أغنيتها ال�»سينغل« التي 
أطلقتها قبل أربعة أشهر »أجمل 
مكان« نسبة مشاهدة مرتفعة 
ال�  على موقع يوتيوب تعدت 

1.800.000 مشاهدة.
من ناحية أخرى، قالت أنغام، 
حسب موقع »سيدتي نت«، إنها 
تركز في املرحلة احلالية على 
حياتها الفني����ة، بغض النظر 
عن كل الصخب الدائر حولها، 
أما في ما يتعلق بالتمثيل، فقد 
أبدت حرصا شديدا في خياراتها 
التمثيلية، سواء في التلفزيون 
أو السينما، بعد جناح مسلسلها 
»في غمضة عني«، الذي عرض 
في عام 2013 املنصرم. وتقول: 
عرض علي الكثير من النصوص 
التلفزيوني����ة، لكنني اعتذرت 
عنه����ا جميع����ا الفتقادها إلى 
اجلاذبية التي تدفعني للعودة 
إل����ى الشاش����ة الصغيرة من 

جديد.

ص����ورة جديدة نش����رتها 
الفنان����ة أنغام على حس����ابها 
في موقع التواصل االجتماعي 
ابنها  »انس����تغرام«، جتم����ع 
»بودي«، كم����ا قالت، والفنان 
محم����د حماق����ي. وتأتي هذه 

انغاممحمد حماقي 
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بعد أن شارف املخرج رمضان علي على االنتهاء من تصوير مشاهده

البدر: لهذه األسباب لم تشارك حياة الفهد وهدى حسني في »إلى أبي وأمي مع التحية 3«
الكاتبة القديرة عواطف البدر 
انه كان يسعدها مشاركتهما 

في اجلزء الثالث ولكن 
لظروفهما الشخصية اعتذرتا 

عن املشاركة، موضحة انه 
أمر راجع لهما، خصوصا أن 
املشاركني في املسلسل حاليا 

يعتبرون من جنوم الدراما 
في الكويت واخلليج ولهم 
قواعد جماهيرية عريضة.

وأشارت البدر الى ان هدفها 
في كتابة اجلزء الثالث 

للمسلسل تربوي وليس 
دراميا إليضاح العالقة بني 
املدرسة والبيت ولتصحيح 

األخطاء التي حتدث اآلن 
في املسيرة التعليمية حتى 

تكون مسيرة ناجحة وتعود 
بالفائدة على املتلقي.

وشكرت الكاتبة القديرة 
عواطف البدر اجلهة املنتجة 

على جهودها في إظهار 
اجلزء الثالث بصورة جميلة 

للمشاهد، كما واصلت 
شكرها ملخرج العمل رمضان 

علي على اجلهد الذي بذله 
في تصوير مشاهد املسلسل 
املتعددة، متمنية للمشاركني 

في املسلسل كل توفيق 
وجناح.

الناس التي اختلفت عالقاتهم 
فيما بينهم بسببها، ولذلك 
جاء عنوان املسلسل »إلى 

أبي وأمي مع التحية ـ اجليل 
الثالث«. وبخصوص عدم 

مشاركة الفنانة القديرة 
حياة الفهد والفنانة هدى 

حسني في اجلزء الثالث من 
املسلسل رغم وجودهما في 
جزأيه األول والثاني، ذكرت 

خالل املتغيرات الزمنية التي 
حدثت لكل شخصية منذ 

نهاية اجلزء الثاني إلى جانب 
معايشة التطورات االجتماعية 

والثقافية مع بداية القرن 
احلادي والعشرين وتأثيراتها 

على احلياة االجتماعية في 
ظل التطور التكنولوجي 

وسيطرة أدوات التكنولوجيا 
اجلديدة وحتكمها في حياة 

وأضافت البدر قائلة: للصدى 
الطيب للجزأين األول والثاني 
من هذا املسلسل كتبت جزأه 
الثالث من خالل رؤية جديدة 
تتناسب وزمن العوملة اجلديد 

الذي تعيش فيه البشرية 
حاليا، حيث سيتابع اجلزء 

الثالث من هذا املسلسل 
منو وتطور شخصيات 

اجلزأين األول والثاني من 

قنوات خليجية تعرض حتى 
اآلن اجلزأين األول والثاني 

من هذا املسلسل الذي 
كتبهما الراحل طارق عثمان 

وأخرجهما الراحل حمدي 
فريد وتصدت إلنتاجهما، 

وذلك ملا يحمل هذا املسلسل 
بني طياته الكثير من األمور 

التربوية التي يحتاجها األبناء 
في األسرة واملدرسة.

الكاتبة القديرة عواطف البدر 
في تصريح لـ »األنباء« 

أن الهدف من وراء كتابتها 
للجزء الثالث ملسلسل »إلى 

أبي وأمي مع التحية« تربوي 
بحت لتسليط الضوء على 

التواصل بني البيت واملدرسة 
في وقتنا احلالي في ظل 
التكنولوجيا التي نعيشها 

حاليا، خصوصا ان في 

مفرح الشمري
@MefrehS

شارفت كاميرا املخرج 
رمضان علي على االنتهاء 
من تصوير مشاهد اجلزء 

الثالث من املسلسل التربوي 
»إلى أبي وأمي مع التحية 

ـ اجليل الثالث«، حيث 
يشارك فيه نخبة من جنوم 

الدراما احمللية واخلليجية 
منهم: سليمان الياسني، 

عبدالرحمن العقل، أسمهان 
توفيق زهرة عرفات، أحمد 

السلمان، لطيفة املجرن 
غدير صفر، أحمد مساعد، 

أمل محمد وآخرون، إضافة 
ملشاركة مجاميع من الطالب 

والطالبات.
والعمل من إنتاج شركة »أم 
آند أم برودكشن«، ويتكون 

من 30 حلقة، وتصدت لكتابة 
اجلزء الثالث الكاتبة القديرة 
عواطف البدر التي وضعت 
أيضا السيناريو واحلوار، 
بينما كتب اجلزأين األول 

والثاني الراحل طارق عثمان 
وسيعرض على عدة قنوات 

في شهر رمضان املقبل.
وأكدت رائدة مسرح الطفل 

الفنانة هدى حسني الفنانة القديرة حياة الفهد 

وائل جسار: أسحب كالمي عن ميريام فارس

باللهجة املصرية لكان استمر 
في تقدميها لكنه فشل، وأنا 
أقدره وأحترمه ألنه مدرسة 

في الفن.
وعن الفنانة جنوى كرم، 
متنى جس���ار لو أنها تغني 
باللهجة املصرية فهكذا بحسب 
رأيه تزيد من جنوميتها في 
الوطن العربي، مشيرا الى أنه 
لم يقصد التهجم على الفنانة 
اللبنانية ميريام فارس بل 
يعتبر أن لديها صوتا جميال 
ومهما وليست مضطرة الى 
»اإلبهار« في الفيديو كليبات 

التي تقدمها، وقال:»إذا الناس 
زعلت من حكيي بسحب هيدا 
الكالم عن ميريام وأنا أمتنى 

لها اخلير دائما«.
ونفى جسار ما تردد في 
وس���ائل اإلعالم والصحافة 
انفصاله عن زوجته،  حول 
وأكد أنه على وفاق تام معها 
وعالقتهما تس���ودها احملبة 
أم  واالحترام، وق���ال: »هي 
وزوجة مثالي���ة ووراء كل 
رجل عظيم امرأة، ولألسف 
بعض الصحاف���ة يكتبون 
ملجرد الكتابة والشائعات«.

الى  واحلف���الت، باإلضافة 
عدم وجود مدير أعمال جيد 
إدارة أعماله  لديه يستطيع 

بالطريقة الصحيحة.
انتقاد املوس���يقار  وعن 
اللبناني ملح���م بركات له 
بس���بب تقدمي���ه األغني���ة 
املصرية أكثر من اللبنانية، 
قال جسار: ال يحق لبركات 
النصائح ألحد وهو  إعطاء 
أهان عائلتي، وأنا طلبت من 
العائلة بعد املش���اورات أن 
نلغي الدعوة بحقه، مضيفا: 
لو جنح ب���ركات في الغناء 

أكد الفنان اللبناني وائل 
جسار أن شهرته لم تتأخر 
كونه بدأ صغيرا وأس���س 
لنجوميته، رغ���م احملاربة 
التي كان يتعرض لها ومازال، 
حتى أن اس���مه بق���ي دائما 
ملغى عن قائمة الفنانني في 
املهرجانات واحلفالت، معتبرا 
أنه من جنوم الصف األول في 
العالم العربي وذلك يعود الى 
محبة جمهوره، لكنه اعترف 
بتقصيره إعالميا باإلضافة 
ال���ى تقصي���ر الصحاف���ة 
اللبنانية بحقه، وقال إنه ال 
يضع شروطا مادية تعجيزية 
للظهور في مقابالت صحافية 
أو في املهرجانات واحلفالت 
فشروطه كشروط أي فنان 
يهمه الظهور بطريقة تليق 

مبسيرته الفنية.
أثناء  وأضاف جس���ار، 
اس���تضافته ف���ي برنامج 
»احلكم« على قناة »ام بي سي 
مصر« والذي تقدمه اإلعالمية 
وفاء الكيالني، أن جنوميته 
ليست أقل من جنومية راغب 
عالمة ووائل كفوري وعاصي 
احلالني وكاظم الساهر، وهو 
يتفوق عليهم بنجوميته في 
مصر، لكن في لبنان يفتقر 
العالق���ات االجتماعية  الى 
للظهور اكثر في املهرجانات 

وائل جسار  ميريام فارس

النيابة املصرية ترفض اتهام أحمد عز لزينة بالتزوير 
والسقا: كنت أظن أن أزمة أحمد عز وزينة »كذبة إبريل«

تصريح����ات ل����ه: ظننت مع 
بداية انطالق هذه األزمة في 
الصحف، أنه����ا كذبة إبريل، 
أو إعالن دعائي لفيلم جديد 
سيقدمانه معا، ولم أتصور أن 

يصل األمر إلى هذا احلد.
ونصح السقا زميله الفنان 
أحمد ع����ز بقول����ه: أنصحه 
بض����رورة اخلروج نفس����يا 
من هذه األزمة، والتركيز في 
أعماله الفنية، وأن يضع ثقته 
ف����ي اهلل إن كان مظلوما في 

هذا األمر.
إلى أن  جتدر االش���ارة 
النيابة حفظت ايضا البالغات 
املقدمة م���ن زينة ضد عز 
تطالب فيها باالعتراف بنسب 
الطفلني، فيما رفض التظلم 

اخلاص بها.

من جانبه، عبر النجم أحمد 
السقا عن مفاجأته مبا حدث 
بني الفنان أحمد عز والفنانة 
زينة، مشيرا إلى أنه في البداية 

ظن أنها »كذبة إبريل«.
ف����ي   - الس����قا  وق����ال 

رمض����ان املقبل بالتزامن مع 
جلسات محكمة األسرة التي 
س����تكون قد ب����دأت في نظر 
دعوى النسب املقامة من زينة 
ضده تطالبه باالعتراف بنسب 

الطفلني له.

رفض����ت النياب����ة العامة 
املصري����ة التظلم الذي تقدم 
به الفنان أحمد عز ضد قرار 
نياب����ة مدينة نص����ر حفظ 
التحقيقات بالبالغ املقدم منه 
ضد الفنانة زينة يتهمها فيه 
بالتزوير في األوراق الرسمية 
وحترير شهادة ميالد طفلني 
تقول انهما منه باسمه، دون 
علمه مستغلة حصولها على 

صورة من جواز سفره.
وج����اء رف����ض تظلم عز 
بالتزامن مع تقارير إعالمية 
نش����رت في مصر تفيد بأن 
مسلسله اجلديد »إكسالنس« 
يواجه صعوبة في التسويق 
بعد تراجع شعبيته وتعاطف 
اجلمهور مع زينة، خاصة وأن 
العمل سيعرض خالل شهر 

أحمد عزأحمد السقا  زينة 

حلقة تلفزيونية لتلفزيون 
»اجلدي���د«، وحتديدا ضمن 
برنام���ج »بعدنا مع رابعة«، 
كما أنها تدرس مشروع اطاللة 
تلفزيونية أخ���رى لكنها لم 

تعلن موافقتها عليها بعد.

عنها بس���بب األوضاع هناك 
وكونها ال ميك���ن أن تخاطر 
بحياتها بسبب املسؤوليات 
امللقاة على عاتقها،  العائلية 
وحيت املمثلني الذين يعلمون 
ف���ي الداخ���ل في ظ���ل هذه 

الظروف.

شذى حسون تكشف للجمهور 
سر ابتسامتها الهوليوودية

نسرين طافش زوجة رجل انتهازي

إصابة روبي بجرح في رأسها

كش���فت الفنانة العراقية 
ش���ذى حس���ون عبر موقع 
االجتماع���ي  التواص���ل 
»انستغرام« عن سر ابتسامتها 
الهوليوودية من خالل نشر 
صورة لها مم���ددة في غرفة 
طبي���ب األس���نان. وظهرت 
حسون تبدو عليها السعادة 
من خالل ابتسامتها العريضة، 
معلقة: »صورتي مع طبيب 
اسناني خالد من أهم الدكاترة 

في لبنان والوطن العربي«.
من جانب اخر، أكدت شذى، 
التي أنهت وضع صوتها على 
أغني���ات ألبومها، أن األلبوم 
شبه منته، ولم يعد ينقصه 
سوى إنهاء عملية امليكساج 
واملاسترينغ، وأنها ستصل 
إلى بيروت في الفترة القليلة 
املقبلة بهدف تصوير غالف 
األلبوم، وعقد جلسات عمل مع 
عدد من املخرجني ألجل تصوير 
ڤيديو كليب، وكذلك تصوير 

كش���فت املمثلة السورية 
نسرين طافش عن تفاصيل 
دورها في مسلس���ل »حالوة 
الروح« للمخرج شوقي املاجري 
واملؤلف واملمثل رافي وهبة 
ومن إنت���اج روال تلج، حيث 
تقدم شخصية إعالمية تعمل 
في قناة إخبارية عربية، تقوم 
بتغطية النزاعات في املنطقة، 
ولكن الرتباطها برجل أعمال 
انتهازي، يطالبها بترك عملها 
ألنه يضر مبصاحله التجارية، 
وينشأ صراع بينهما، يتدخل 
فيه جم���ال صاحب احملطة 
الذي يقوم بدوره الفنان خالد 
صالح، ويحاول إعادتها لعملها 

في القناة.
وعب���رت نس���رين ع���ن 
سعادتها وما يعنيه لها هذا 
العمل وتوقعاتها له بالنجاح 
الكبير كونه يعد من أضخم 
الدرامي���ة لرمضان  األعمال 

 .2014
وكش���فت طافش، حسب 
»ايالف«، بأنها تلقت عروضا 
درامية عديدة يتم تصويرها 
في سورية حاليا لكنها اعتذرت 

الفنانة املصرية  أصيبت 
روبي بجرح في رأسها، وذلك 
على إثر مشاجرة بينها وبني 
مواطنتها الفنانة نيللي كرمي، 
خالل تصويرها ألحد مشاهد 
مسلس���لها اجلديد »س���جن 
النس���ا«. وأدت إصابة روبي 
إلى إيقاف التصوير، حيث مت 
استدعاء الطبيب، وخضعت 
الفنانة الشابة للعالج في موقع 
التصوي���ر، حتى تتمكن من 

استئناف العمل.
يذكر أن »س���جن النسا« 
من املقرر عرضه في رمضان 
املقبل، من تأليف كوثر العسال، 
سيناريو وحوار مرمي ناعوم، 

إخراج كاملة أبو ذكري.

شذى امام طبيب االسنان

نسرين طافش 

روبي

رائدة مسرح الطفل الكاتبة القديرة عواطف البدر

فيفي عبده تستبعد سلمى الدالي 
من برنامج »أحلى مسا«

فجأة ومن دون مقدمات، استبعدت سلمى الدالي من 
برنامج »أحلى مسا« الذي كانت تشارك في تقدميه مع 
فيفي عبده وهشام عباس على »أم. بي. سي. مصر«، 

وفوجئ املشاهدون في حلقة األحد املاضي بهشام عباس 
يعلن مغادرة الدالي البرنامج، مؤكدا أنها ستقدم برنامجا 

جديدا، وجتاهلت فيفي كليا اخلبر، واكتفت بالتعليق: »إيه 
ده هي راحت فني«، متجاهلة اختفاءها متاما.

وذكر موقع »أنا زهرة« من كواليس البرنامج أن فيفي 
عبده هي التي طالبت باستبعاد الدالي من البرنامج، 

خصوصا أن ال كيمياء بينهما منذ بدء احللقات، وكانت 
الفنانة املصرية ال تسمح للدالي باحلديث طوال احللقة 

فيفي عبدهوتتعمد إحراجها على الهواء. سلمى الدالي
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الرئيس األوكراني: 
لن نسمح بنشوب 

حرب أهلية

متمردو جنوب السودان يعلنون سيطرتهم على »بانتيو« النفطية
أديس أبابا - األناضول: أعلن متمردو جنوب السودان أمس أن قوات اجليش الشعبي املعارض 
متكنت من السيطرة على مدينة بانتيو، عاصمة والية الوحدة الغنية بالنفط، شمالي البالد.
وأعلن بيان وزعه مكتب املتحدث باسم ريك مشار النائب السابق للرئيس، أن »قوات املعارضة 
متكنت من السيطرة على مدينة بانتيو بالكامل إثر معارك استمرت زهاء الساعتني مساء أمس 
األول«. وأشار البيان إلى أن وفد املعارضة املفاوض في أديس أبابا تلقى تفويضا كامال من 
قيادة احلركة للتوقيع على أي تسوية سياسية وحل نهائي وشامل للصراع السياسي الراهن 
مع النظام في جوبا.

أوباما وبوتني يتبادالن االتهامات حول مسؤولية التوترات في األزمة 

االنفصاليون يحكمون سيطرتهم في الشرق
وكييڤ ترسل كتيبة من احلرس الوطني إلى »اجلبهة«

دونيتسك، كما أقامت املجموعة 
االنفصالية التي سيطرت على 
مخف����ر هورليفكا حاجزا من 
إطارات السيارات أمام املبنى، 
ورفع����ت عليه الفت����ة كتب 
عليها »جمهورية دونيتسك 

الشعبية«.

أمر »إجرامي«

من جهتها، تواصل روسيا 
ضغوطه����ا قب����ل يومني من 
محادث����ات مرتقب����ة غدا بني 
اوكرانيا وروسيا والواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبي في 
جنيڤ. وحذر وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ امس 
في بكني من  اي امر »اجرامي« 
تصدره السلطات االوكرانية 
باستخدام القوة ضد املتمردين 
املوالني لروس����يا، وقال »ال 
تس����تطيعون ان ترس����لوا 
الدباب����ات وجتروا حوارا في 
ان  الوقت نفس����ه«، مضيفا 
»اللجوء الى القوة من شأنه 
ان يقض����ي عل����ى الفرص����ة 
التي يتيحها اجتماع اللجنة 

الرباعية في جنيڤ«.
ولدى وصوله الى اجتماع 
وزراء دفاع االحتاد االوروبي، 
ق����ال االم����ني الع����ام حللف 
شمال االطلسي اندرس فوغ 
راسموسني امس »ادعو روسيا 

الى خفض الضغط في االزمة 
وس����حب قواتها من احلدود 
م����ن اجل الكف ع����ن زعزعة 
استقرار اوكرانيا وان تثبت 
انها ال تدعم اعمال العنف التي 
يقوم بها االنفصاليون املوالون 
للروس«. وتته����م اوكرانيا 
وال����دول الغربي����ة روس����يا 
بالوقوف وراء االضطرابات 
التي تذكر، بحسب خبراء، مبا 
حصل في شبه جزيرة القرم 

قبل انضمامها الى روسيا.

التكلفة ستتزايد

وخالل محادثتهما الهاتفية، 
الروسي  اوباما نظيره  حذر 
فالدميير بوتني قائال ان التكلفة 
ستتزايد ما لم توقف روسيا 
أفعالها ف����ي أوكرانيا، معربا 
عن القلق من الدعم الروسي 
النفصاليني مؤيدين ملوسكو. 
البيت األبيض بيانا  وأصدر 
أشار فيه إلى انه »بطلب من 
موسكو، حتدث الرئيس أوباما 
الروسي بوتني،  الرئيس  مع 
بشأن الوضع في أوكرانيا«.

وأضاف ان أوباما »عبر عن 
قلقه الكبير من دعم احلكومة 
الروسية ألفعال انفصاليني 
مس����لحني مؤيدين للروس 
يهددون بتقويض وزعزعة 

احلكومة األوكرانية«.

اخلاص����ة امس على الطريق 
املؤدي الى سالفيانسك، وذكر 
مراسل وكالة »فرانس برس« 
ان الرتل كان على بعد نحو 

40 كلم شمال املدينة.
وس����يطرت مجموع����ات 
مسلحة منذ يوم السبت املاضي 
على مق����ر البلدية ومركزي 
الشرطة واالجهزة االمنية في 
مدينة سالفيانس����ك الواقعة 
في ش����مال منطقة دونباس، 
باالضافة الى مركز الشرطة في 
مدينة كراماتورسك القريبة.
الرغ����م من اعالن  وعلى 
ف����ي كييڤ اطالق  احلكومة 
»عملي����ة ملكافح����ة االرهاب 
النط����اق« االح����د  واس����عة 
املاضي، استأنف املتمردون 
املسلحون املوالون لروسيا 
الهجومية  اس����تراتيجيتهم 
االثن����ني املاضي وس����يطروا 
عل����ى مرك����ز للش����رطة في 

غورليفكا.
م����ن جانبه����م، صّع����د 
االنفصاليون املوالون لروسيا 
عملياته����م ش����رق أوكرانيا 
عقب ساعات من املهلة التي 
منحتهم إياها احلكومة لتسليم 
أنفس����هم، في حت����د واضح 
لقراراتها، حيث سيطروا اول 
من امس على مطار عسكري 
في بلدة سالفيانسك في إقليم 

عواص����م � وكاالت: دانت 
اوكراني����ا امس »املش����اريع 
العنيفة« التي تقودها روسيا 
بهدف زعزعة استقرار البالد 
وب����ادرت ال����ى ارس����ال اول 
كتيبة م����ن احلرس الوطني 
ال����ى »اجلبهة« في الش����رق 
ملواجه����ة االنفصاليني الذين 
احكموا سيطرتهم على املباني 
التي س����يطروا  احلكومي����ة 
عليها، فيما حذرت موس����كو 
من اس����تخدام القوة حتى ال 

ينسف احلوار املرتقب.
وخ����الل محادثة هاتفية، 
حمل كل من الرئيس االميركي 
باراك اوباما والروسي فالدميير 
بوت����ني اآلخ����ر مس����ؤولية 
التوترات في االزمة االس����وأ 
بني الشرق والغرب منذ احلرب 
الباردة، وحذر اوباما نظيره 
من ان تكلفة أفعال روسيا في 

أوكرانيا ستزداد.

مشاريع عنيفة

الرئيس  اتهم  ففي كييڤ 
اولكس����ندر  االوكران����ي 
تورتش����ينوف امس روسيا 
ب� »مشاريع عنيفة«  بالقيام 
لزعزعة جنوب وشرق البالد، 
وقال ان »مشاريع روسيا كانت 
وما زالت عنيفة. ال يريدون 
اش����عال »دونباس« وحدها، 
وامن����ا كل ش����رق وجنوب 
اوكرانيا من منطقة خاركيف 
الى اوديس����ا«، معلنا اطالق 
عملي����ة »مكافح����ة االرهاب 
في شمال منطقة دونيتسك 
والتي ستقاد بطريقة تدريجية 
ومسؤولة ومدروسة«. واضاف 
تورتش����ينوف ف����ي خطاب 
ألقاه ف����ي البرملان األوكراني 
»عندما نتحدث عن تسليح 
اجلمي����ع، نقص����د أن الدولة 
ستعطي األسلحة ملن يخدم 
إذا  الش����رطة واجليش.  في 
إلى  إمكانية الوصول  فتحنا 
األس����لحة للجميع فسيعني 
أن االنفصاليني سيحصلون 
عليها أيضا. ويعني ذلك أننا 
ندفع البالد إلى حرب أهلية«، 
وتابع »لن نس����مح بنشوب 

حرب أهلية«.
وش����وهد رتل من عشر 
دبابات وعشر ناقالت جنود 
مدرعة وسبع حافالت حتمل 
اعدادا كبيرة من عناصر القوات 

جانب من قوات اجليش األوكرانية املتجهة الى سالفيانسك امس  )أ.ف.پ(

حكم قضائي مبنع »اإلخوان« من الترشح للرئاسة

»بيت املقدس« تدعي االستيالء على سيناء.. 
واألمن املصري ينفي: إعالن كاذب

القاهرة � األناضول: قضت محكمة مصرية 
في اإلس����كندرية )شمال( امس مبنع كل من 
يثبت انتماؤه جلماعة اإلخوان املسلمني )من 

الترشح للرئاسة بحسب مصدر قضائي. 
وكان����ت محكمة اإلس����كندرية االبتدائية 
الدائرة الثانية مدني مستعجل قضت بذلك 
القرار بعد نظرها الدعوى التي أقامها طارق 
محم����ود املستش����ار القانوني ل����� »اجلبهة 
الشعبية ملناهضة أخونة مصر« واملتعلقة 
مبنع أعضاء اإلخوان املنش����قني واحلاليني 
من الترشح للرئاسة والتي حتمل رقم 349 

لسنة 2014.
واستند طارق محمود )مقيم الدعوى( في 
مطالبه إلى قيام احلكومة املصرية ومجلس 
ال����وزراء بإعالن جماعة اإلخوان املس����لمني 
»جماعة إرهابية«، وتنظيمها »تنظيما إرهابيا« 

الصادر في 25 ديسمبر املاضي. 
في السياق ذاته، شطبت محكمة مصرية 
)وس����ط القاهرة( دع����وى قضائية مماثلة 
للمحامي ذاته طالبت مبنع اإلخوان من الترشح 

للرئاسة، وذلك لعدم حضوره. 
وقضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة 
الدائ���رة الثانية املنعقدة بعابدين )وس���ط 
القاهرة( بشطب الدعوى رقم 745 لسنة 2014 
املقامة من طارق محمود احملامي التي طالبت 

مبنع ترشح اإلخوان املنشقني واحلاليني سواء 
في انتخابات رئاسة اجلمهورية أو االنتخابات 
البرملانية بحسب مصدر قضائي. وأفاد املصدر 
القضائي لوكالة األناضول أن مقيم الدعوى 
واخلصوم لم يحضروا نظر القضية مما ترتب 
عليه الش���طب. وأغلقت أمس األول بورصة 
التكهنات حول دخول مرشحني جدد سباق 
االنتخابات الرئاسية املصرية، املقرر لها مايو 
املقبل، بعد إغالق املجالس الطبية املتخصصة 
التابعة لوزارة الصحة ب���اب التقدم لقبول 
مرشحني جدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم، 
رغم فتح اللجنة العليا لالنتخابات باب الترشح 
حتى األحد املقبل.وتعد إجراءات الكشف الطبي 
على من يعتزم الترشح للرئاسة، هي السبيل 
إلثبات كون���ه الئقا طبيا، حيث يحصل عند 
اجتيازه الكشف على تقرير يفيد بذلك، ليقدمه 

ضمن أوراق الترشح.
وبحس����ب تصريحات لرئيس املجالس 
الطبية املتخصصة، قال أسامة الهادي لوكالة 
األناضول أمس، إن����ه »مت إغالق باب التقدم 
الطبي للمرشحني  الكش����ف  بطلبات إجراء 
األحد، قبل أس����بوع من موع����د إغالق باب 
الترشح ملنصب رئاس����ة اجلمهورية، حتى 
يتسنى للمجالس االنتهاء من الكشف وإعداد 

التقارير«.

القاهرة � وكاالت: نفى األمن املصري صحة 
ما تردد عن سيطرة أنصار بيت املقدس على 

سيناء ووصفت ذلك باإلعالن الكاذب.
وقالت مصادر أمني���ة إنه يجري حاليا 
تسيير حمالت أمنية جتوب مدينة العريش، 
وإن قوات الشرطة سيطرت على األوضاع 

بشكل كامل.
وكانت جماعة أنص���ار بيت املقدس قد 
أعلنت ليل أمس االول، سيطرتها على مدن 
محافظة شمال سيناء، عبر شبكات التواصل 
االجتماعي، في إطار حملة ش���ائعات، قال 
األمن املصري إنها تهدف إلى إثارة الفوضى 

والبلبلة في البالد.
وأكد مصدر عس���كري هدوء واستقرار 
االوضاع األمنية في شمال سيناء حيث تتولى 
قوات اجليش الثاني امليداني بالتعاون مع 
األسلحة املشتركة، تأمني جميع مدن شمال 
س���يناء، وتنفيذ املداهمات للبؤر اإلرهابية 
واالجرامية، وفق���ا خلطة مكافحة اإلرهاب 
التي تتم على أرض شمال سيناء، وفي إطار 
العملية العسكرية التي تعتمد على عناصر 

مشتركة من اجليش والشرطة.
 وق���ال املص���در: إن ما نش���رته بعض 
مواقع التواص���ل االجتماعي حول جماعة 
أنصار بيت املقدس اإلرهابية وإعالنها كذبا 
السيطرة على شمال سيناء يأتي في إطار 

التي  الشائعات، وفوضى املعلومات  حرب 
تستهدف النيل من األمن القومي املصري، 
وإثارة الفوضى والبلبلة في البالد، مطالبا 
أبناء الشعب ووسائل اإلعالم الوطنية بعدم 
التعامل والتعاطي مع مث���ل هذه األخبار، 
التي تستهدف أمن الوطن واستقراره خالل 

املرحلة الراهنة.
 وش���دد املصدر على أن أهالي س���يناء 
الش���رفاء هم صم���ام الدف���اع األول عنها، 
ويتعاونون مع قوات اجليش والش���رطة 
بش���كل كامل ملواجهة اجلماعات التكفيرية 
املسلحة ولتحقيق التنمية الشاملة خاصة 
في املناطق احملرومة من سيناء خالل املرحلة 
املقبلة، بدعم من القوات املس���لحة وأجهزة 

الدولة.
الى ذلك، قتل ش���رطي مصري برصاص 
مجهولني امس االول، ف���ي مدينة العريش 
مبحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر. 
وقالت الداخلية املصرية في بيان إن »مسلحني 
اس���تهدفوا رقيب خلف عبدالتواب شحاتة 
أحمد من قوة قسم ش���رطة ثاني العريش 
أثناء عودته من العمل.. حيث قاموا بإطالق 
األعيرة النارية جتاهه بكثافة ما أسفر عن 
استشهاده متأثرا بإصابته«. وأضاف البيان 
أن »األجهزة األمنية تكيف جهودها لضبط 

مرتكبي الواقعة واألسلحة املستخدمة«.

مقتل شرطي مصري في هجوم مسلح بسيناء

مسؤول باخلارجية األميركية لـ »األنباء«: عودة 
آنديك ال تعني نفض أيدينا من عملية السالم

واشنطن – أحمد عبداهلل

قال مس���ؤول بوزارة اخلارجية األميركية ل� 
»األنباء« انه ال ينبغي تفسير عودة السفير مارتن 
آنديك إلى واشنطن بان الواليات املتحدة قررت 
»رفع يدها عن عملية السالم«، والذي وصل إلى 
العاصمة األميركية خالل عطلة نهاية األسبوع 
عائدا من إسرائيل دون إيضاح أسباب هذه العودة 
املفاجئة. وجاء تصريح املسؤول الذي طلب عدم 
ذكر اسمه، ردا على س���ؤال حول غياب الطرف 
األميركي عن جلسة املفاوضات التي عقدت السبت 

املاضي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 
وأوضح املس���ؤول األميرك���ي »ال نزال طرفا 
في عملية السالم وباملفاوضات التي جتري بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، وليست عودة السفير 
آنديك حتذيرا ألحد أو تلويحا بأننا س���ننفض 
أيدينا من اجلهود الديبلوماسية التي نبذلها في 
هذا الصدد، كما أنها ال تعني بالتأكيد أننا قررنا 

مقاطعة العملية التفاوضية«.
وأعرب عن أمله أن يتفق الطرفان على متديد 
املهلة احملددة للتفاوض إلى »فترة زمنية مالئمة 
للجانبني« بعد أن تنتهي في 29 من الشهر اجلاري، 
مضيفا »ليست هناك طريقة أخرى للتوصل إلى 

اتف���اق إال عبر التفاوض، ونح���ن نرى اللحظة 
مالئمة لذلك بصفة عامة على الرغم من األعمال 
غير املساعدة التي يقوم بها اجلانبان، ونأمل أن 
يتفقا معا على إمهال عملية التفاوض فترة زمنية 
إضافية حت���ى ال تهدر اجلهود التي بذلت طوال 

الشهور املاضية«.
وكانت تقارير أميركية قد أشارت إلى أن واشنطن 
رميا تكون قد قررت رفع يدها عن املفاوضات إلى 
أن يتوصل الفلس���طينيون واإلسرائيليون إلى 
اتفاق على جت���اوز العقبات التي أدت إلى تعثر 
العملية الديبلوماس���ية ألسباب وصفها الوزير 

جون كيري في قوت سابق باإلجرائية. 
واكتن���ف الغم���وض موقف واش���نطن من 
املفاوضات بعد حتذير كيري بان الواليات املتحدة 
ليس لديها وقت لتضيعه في عملية ممتدة زمنيا 
دون نتيجة، فضال عن ذلك فان امتناع إسرائيل 
عن التصويت بدعم املوقف األميركي في مجلس 
األمن في 13 أبريل اجلاري، عند عرض قرار بإدانة 
روسيا بسبب غزو القرم أدى إلى غضب شديد 
في واشنطن، حيث تذرعت احلكومة اإلسرائيلية 
ب���أن وزارة اخلارجية كانت مت���ر بإضراب عام 
وأن ارتباك عمل الوزارة أدى إلى غياب املندوب 

اإلسرائيلي عن جلسة التصويت.

أهمها إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى كشرط مسبق

السلطة الفلسطينية: ال مانع من متديد املفاوضات
لكن على أسس جديدة

عواصم � وكاالت: أكد وزير 
اخلارجية الفلسطيني رياض 
املالكي ان اجلانب الفلسطيني 
ال ميانع في متديد املفاوضات 
اجلارية مع إس���رائيل منذ 
املاض���ي ولكن على  يوليو 
أس���س جديدة يجب أن يتم 

االتفاق عليها.
وق���ال املالكي في مقابلة 
أنباء  مع مراس���لة وكال���ة 
الشرق األوس���ط برام اهلل 
ام���س »نح���ن ال منانع في 
متديد املفاوضات ولكن على 
أسس جديدة يجب ان نتفق 
عليه���ا، وحتى هذه اللحظة 
نلتزم مع اإلدارة األميركية 
بأن نواصل املفاوضات حتى 
موعد انتهاء املدة احملددة وهي 
29 اجلاري«. وأضاف: »اآلن 
هناك أحاديث حول متديد هذه 

املفاوضات ملا بعد 29 اجلاري 
وقلنا ال مانع لدينا لكن يجب 
ان يكون ذلك ضمن إطار من 
مرجعية أساسية، أهمها أن 
تفي إس���رائيل بالتزاماتها 
السابقة وهي إطالق سراح 
الرابعة من األسرى  الدفعة 
الفلس���طينيني وهذا شرط 
مسبق يجب على إسرائيل أن 
تلتزم به«. وأوضح املالكي ان 
الطريقة التي متت من خاللها 
املفاوضات في الفترة السابقة 
لم تكن ناجحة والدليل على 
ذلك انها تقارب على االنتهاء 
وال يوجد ما يؤشر بأن هناك 
أي جناحات، مضيفا: »إما هذه 
املفاوضات فاشلة من حيث 
املبدأ أو أن اسلوب إجرائها 
ومتابعتها وإدارتها لم تكن 
أيضا ناجح���ة وبالتالي إذا 

أردنا فع���ال ان نتحدث عن 
متديد هذه املفاوضات يجب 
أيضا أن نخرج من إطار الفشل 

الى إطار النجاح«.
وأعرب عن اعتقاده بوجود 
محاوالت »يائسة« من اجلميع 
من أجل التوصل الى اتفاق 
يس���مح باالنتقال إلى جولة 
قادمة للمفاوضات، مؤكدا ان 
اجلولة املقبلة ستكون بناء 
على املعطيات اجلديدة التي 
فرضتها فلسطني من خالل 
ما وقعت عليه من اتفاقيات 

ومعاهدات دولية.
ولفت قائال: »أعتقد ان هذه 
املرحلة ق���د ولت والظروف 
تغيرت بعد أن أصبحنا دولة 
مراق���ب غير عضو في األمم 
املتحدة بعد 29 نوفمبر 2012 
وبعد أن جنح هذا القرار الذي 

يقول ان األراضي الفلسطينية 
االحت���الل  حت���ت  أراض 
وإسرائيل ال تس���تطيع أن 
تغير في هذا الواقع بشيء، 
فهناك حقائق وعلى إسرائيل 
ان تتعام���ل معها وأن تعيد 

حساباتها«.
وفي سياق متصل، قال 
أحمد مجدالني عضو اللجنة 
التنفيذي���ة ملنظمة التحرير 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
 � الفلس���طينية  إن املواقف 
اإلسرائيلية بش���أن متديد 
مفاوضات السالم املتعثرة 
بينهم���ا »متباع���دة«. وأكد 
مجدالن���ي وج���ود »فجوة 
واس���عة« ف���ي املواقف بني 
الفلس���طيني  اجلانب���ني 
واإلس���رائيلي فيما يتعلق 
مبستقبل املفاوضات، معربا 

التوصل  عن شكوكه بشأن 
التفاق على متديد املفاوضات، 
إل���ى اجلاهزي���ة  مش���يرا 
الفلسطينية لطلب عضوية 
املؤسسات الدولية بعد انتهاء 

مهلة املفاوضات.
إلى ذلك، ج���ددت حركة 
التهدي���د بخطف  حم���اس 
جنود إس���رائيليني من أجل 
تنفيذ صفقات تبادل إلطالق 
سراح األسرى في السجون 

اإلسرائيلية.
وقال رئي���س احلكومة 
الفلسطينية املقالة، القيادي 
في حماس إسماعيل هنية، 
خالل مؤمتر حول األس���رى 
بغزة، امس، إن »خطف اجلنود 
جزء من جدول أعمال املقاومة 
وهو مستمر بوجود األسرى 

في سجون االحتالل«.

احتمال سقوط حكومة نتنياهو وانتخابات مبكرة
بيروت: بعد مرور عام واحد على تشكيل احلكومة االئتالفية في 
إسرائيل برئاسة بنيامني نتنياهو، تواجه حكومته خطر السقوط 
وتلوح في األفق بوادر انتخابات مبكرة، فقد بادر قطبا اليمني، 
زعيم »إسرائيل بيتنا« وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان وزعيم 

حزب املستوطنني »البيت اليهودي« وزير االقتصاد نفتالي 
بينيت، للتلويح باملبادرة لتبكير االنتخابات العامة، كما أن تعثر 

العملية السياسية وعدم متديد املفاوضات بعد نهاية موعدها 
احلالي، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، قد تضطر زعيمة 

حزب »احلركة« الوسطي بقيادة وزيرة القضاء رئيسة الطاقم 

املفاوض تسيبي ليڤني، إلى سحب حزبها من احلكومة.
وكانت األوساط اإلسرائيلية انشغلت بكلمة ألقاها وزير 

اخلارجية أفيغدور ليبرمان في نيويورك والتي أعلن فيها أنه 
يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة على املوافقة على اإلفراج عن 
أسرى فلسطينيني، واتفق كثيرون على أن هذا التهديد وجه الى 

الواليات املتحدة لتخفف من ضغوطها على احلكومة اإلسرائيلية، 
كأن يقول لها فيه إن للحكومة احلالية اعتباراتها وأيديولوجيتها، 

وأنها لن تقبل بضغوط أميركية لثنيها عن مواقفها، واتخذ 
ليبرمان موقفا متشددا لينال رضى الشارع اإلسرائيلي الذي 

يرفض بغالبيته »الصفقة« التي اقترحها كيري.
وقد سبق لليمني اإلسرائيلي أن جلأ إلى تبكير االنتخابات في كل 

مرة شعر فيها أن هناك احتماال جديا للتقدم في العملية، أو أن 
إسرائيل قد تتعرض لضغوط أميركية ودولية، وليس مستبعدا 

البتة أن يكون هذا الدافع وراء تصريحات ليبرمان وبينيت، 
اللذين يستشعران غضب وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
من تعطيل إسرائيل »الصفقة« التي عمل من أجل التوصل إليها 

لتمديد املفاوضات.
من جهته أيضا، لن يتردد ليبرمان في دعم تبكير االنتخابات في 

حال شعر أن بينيت يسجل نقاطا في أوساط اليمني املتطرف 
على خلفية تشدده السياسي، وهو )ليبرمان( الساعي دائما إلى 
تزعم معسكر اليمني املتطرف متهيدا لتزعم معسكر اليمني كله، 

بعد سنوات.
ومن الواضح أن مفتاح الذهاب إلى انتخابات مبكرة لم يعد بيد 

نتنياهو، إمنا بيد بينيت الذي سيؤدي سحب حزبه من االئتالف 
احلكومي إلى فقدانه غالبيته البرملانية وسيتسبب في استقاالت 

أخرى لنواب وزراء من »ليكود بيتنا« نفسه، و»سيكون األمر 
مبثابة عملية تفجيرية متدحرجة«.

تقرير إخباري



عربية وعالمية
االربعاء 16 ابريل 2014

35

ماذا يجري في السويداء؟
بيروت: أرسل النظام السوري العميد عصام زهر الدين وهو ضابط 

درزي رفيع املستوى في احلرس اجلمهوري ملع جنمه في معارك 
عدة قادها في حمص وحلب، إلى السويداء التي تقطنها الطائفة 

الدرزية لتخفيف التوتر الذي نشب في أوساط الدروز وبني مشايخهم 
ومرجعياتهم الدينية و»النظام«.

القصة بدأت، حسب مصادر معارضة، عندما أجبر عدد من املشايخ 
دورية تابعة لألمن على االنسحاب من ساحة احملافظة على خلفية قيامهم 
بتوظيف الزي الديني الدرزي ضمن احلملة االنتخابية لبشار األسد، عبر 

جلب امرأة من قرية قنوات املجاورة وإجبارها على حمل صورة األسد 
في ساحة احملافظة حيث يقع أحد مراكز احلملة االنتخابية لألسد، بعد 

إلباسها الزي الدرزي، وسارع جهاز األمن العسكري في السويداء، الذي 
يرأسه العميد وفيق الناصر، بالرد على تدخل املشايخ في هذه احلادثة، 

فاعتقل الشيخ لورانس سالم وأخاه اللذين كانا على رأس املشايخ الذين 

طردوا دورية األمن، ما أدى إلى حالة من الغضب في األوساط الدينية 
الدرزية ودفع عددا من املشايخ إلى إعالن اعتصامهم أمام مقرهم الديني 

حلني اإلفراج عن الشيخني، النظام السوري استجاب لطلب املشايخ وأطلق 
سراح سالم وشقيقه، كما تلقى املشايخ الدروز وعدا بإقالة رئيس فرع 

األمن العسكري كي ال تتكرر جتربة شرارة احلراك السوري التي انطلقت 
في مدينة درعا لدى مطالبة األهالي بإقالة رئيس فرع األمن السياسي 

العميد عاطف جنيب، بالتزامن حذر ثالثة من شيوخ العقل لدى الدروز 
حمود احلناوي ويوسف جربوع وحكمت الهجري من »فتنة« قد جتر إليها 

السويداء التي بقيت موالية للنظام على عكس درعا املجاورة قرب حدود 
األردن جنوب سورية، وسعى الدروز منذ بداية النزاع في سورية إلى 

اتخاذ موقف محايد، فبقيت مناطقهم حتت سيطرة النظام السوري، لكنهم 
في الوقت نفسه لم ينخرطوا في أي معارك عسكرية للدفاع عنه.

اشتباكات عنيفة في الليرمون واملخابرات اجلوية في حلب

النظام يطلق عملية للسيطرة على أحياء حمص احملاصرة  
واجليش احلر يتحدث عن »جمود مبرر« في معركة »الساحل«

على بدء قوات املعارضة معارك 
ضد قوات النظام هناك في عقر 
داره حيث تعد املنطقة معقال 
للطائفة العلوية التي ينتمي 

اليها الرئيس بشار االسد.
وف���ي تصري���ح لوكالة 
»األناضول«، قال أنس أبو مالك 
القيادي في اجليش احلر في 
جبهة الساحل، إن املعركة بني 
قوات املعارضة وقوات النظام 
دخلت مرحلة من »اجلمود«، 
حيث حتاول قوات املعارضة 
متكني سيطرتها على املناطق 
التي وصلت إليها، في حني أن 
قوات النظام حتاول منع القوات 
املهاجمة من التقدم والسيطرة 
على مناط���ق جديدة، بعد ان 
اس���تطاعت قوات املعارضة 
السيطرة على مدينة »كسب« 
االس���تراتيجية ومعبره���ا 
احلدودي م���ع تركيا، وعلى 
قرية وس���احل »السمرا« أول 
منفذ بحري له���ا على البحر 
املتوس���ط، وعدد من املواقع 

األخرى القريبة منها.
وأوضح أبو مالك أن قوات 
املعارضة بعد نحو شهر من 
املع���ارك العنيفة م���ع قوات 
النظ���ام، أصيب���ت بنوع من 
اإلنهاك بعد وقوع قتلى وجرحى 
في صفوفها وقياداتها، ووجود 
بعض النقص في الذخيرة التي 
متتلكها، مشيرا إلى أن اإلمدادات 
باملقاتلني والس���الح من باقي 
املناطق التي تس���يطر عليها 
قوات املعارضة هي ما يعينها 

على االستمرار.
على اجلان���ب اآلخر، فإن 

قوات النظ���ام حتاول متكني 
سيطرتها على »املرصد 45« 
االستراتيجي الذي يطل على 
املناطق التي سيطرت عليها 
قوات املعارضة مؤخرا، ويخطط 
لشن هجوم معاكس الحقا على 
تلك القوات الستعادة السيطرة 
على تلك املناطق، على حد قول 

أبو مالك.
واستدرك القيادي بالقول 
إن قوات املعارض���ة ما تزال 
مصرة على إبقاء جبهة الساحل 
»مشتعلة« نظرا لتأثيرها الكبير 
على مركز ثقل النظام الطائفي 
الذي يستند اليه في حكمه، كما 
أنها تضم املنفذ الوحيد للبالد 

على البحر.
وفي جبهة مشتعلة أخرى، 
قال املرصد السوري ان الطيران 
املروحي قصف مناطق في حي 
بستان الباش���ا بحلب شمال 
س���ورية ما أدى ال���ى اضرار 

مادية.
وان اشتباكات عنيفة بني 
قوات النظام واملعارضة دارت 
في منطقة الليرمون ومحيط 
مبنى املخابرات اجلوية ترافق 
مع قص���ف الطيران املروحي 
محي���ط مبن���ى املخاب���رات 

اجلوية.
كما فتح الطيران احلربي 
نيران رشاشاته الثقيلة على 
مناطق في حي املشهد، بينما 
قصف���ت الق���وات النظامية 
مناطق في حي صالح الدين 
بعد منتصف ليل امس واتهم 
نشطاء القوات النظامية بقصفه 

بالغازات السامة.

السيطرة على كتل من االبنية«، 
الفت���ا الى ان »ه���ذا التقدم ال 
قيمة عسكرية له بعد«. وتأتي 
العملية العسكرية بعد هدنة 
استمرت اسابيع ومت خاللها 
ادخال مواد غذائية ومساعدات 
للمدني���ني احملاصرين الذين 
رفضوا اخلروج، مبوجب اتفاق 
بني السلطات ومقاتلي املعارضة 

بإشراف االمم املتحدة.
ومت مبوج���ب هذا االتفاق 
اج���الء اكثر م���ن 1400 مدني 
بني 7 و13 فبراير من االحياء 
احملاصرة في حمص، بحسب 
رقم تقريبي يستند خصوصا 

الى ما اعلنته السلطات.
وأكد املرصد وناش���طني 
ان مئات الناشطني واملقاتلني 
خرجوا بدورهم في وقت الحق 
مبوجب تسويات مع السلطات. 
وقال ناشط يقدم نفسه باسم 
ابو زياد اليزال موجودا داخل 
حمص لوكالة فرانس برس عبر 
االنترنت، ان هناك نحو 1200 
مقاتل ال يزالون في املدينة و180 

مدنيا بينهم ستون ناشطا.
وال يوجد اي منفذ لهؤالء 
الى خارج املدينة، وبالتالي ال 
ميكنهم االنسحاب الى مناطق 
اخرى كما حصل في مدن وبلدات 
شهدت اقتحامات لقوات النظام 
بعد افساح املجال للمقاتلني 
باالنس���حاب. وعلى الساحل 
السوري في غرب البالد، قال 
قيادي في اجليش الس���وري 
احل���ر، إن جبهة »الس���احل« 
دخلت ما وصفها مبرحلة من 
»اجلمود املبرر« بعد نحو شهر 

عواصم � وكاالت: اقتحمت 
قوات النظام السوري املدعومة 
مبقاتلي حزب اهلل واملليشيات 
املوالي���ة ل���ه احي���اء حمص 
احملاصرة منذ قرابة السنتني 
حتت غطاء ناري مكثف، في 
حني قالت مصادر في اجليش 
احلر ان معركة الساحل التي 
اطلقها ثوار املعارضة قبل نحو 
شهر، دخلت مرحلة »اجلمود 
املبرر« حسبما افادت مصادر 
في املعارضة وكذلك النظام. 
وذك���ر التلفزيون الس���وري 
الرس���مي في شريط اخباري 
عاجل ان اجليش الس���وري 
بالتعاون م���ع من وصفهم ب� 
»الدف���اع الوطن���ي« »حققت 
جناح���ات مهمة ف���ي حمص 
القدمية وتتق���دم باجتاهات 
جورة الشياح واحلميدية وباب 

هود ووادي السايح«.
وأك���د املرصد الس���وري 
حلقوق االنس���ان وناشطون 
محاول���ة االقتح���ام والتقدم 
الذي يترافق مع قصف وغارات 

واشتباكات عنيفة.
وقال مدي���ر املرصد رامي 
عبدالرحم���ن لوكالة فرانس 
برس ان العملية العس���كرية 
بدأت امس األول بعد استقدام 
قوات النظ���ام تعزيزات من 

املسلحني املوالني له.
وأفاد ع���ن »قصف كثيف 
على حمص القدمية وغارات 
جوية ومحاول���ة اقتحام من 
ناحية جورة الشياح ترافقت 
مع اشتباكات عنيفة«. واضاف 
ان القوات النظامية »متكنت من 

مسعفون ورجال امن في موقع انفجار سيارة مفخخة في شارع العشاق مبنطقة عكرمة املوالية للنظام في حمص أمس األول   )أ .ف .پ( 

بيروت: اجليش السوري على وشك السيطرة الكاملة على منطقة القلمون 
االستراتيجية بريف دمشق الشمالي، مما يتيح له تأمني كامل حدوده مع 

لبنان، والطريق السريع بني العاصمة وحمص في وسط البالد، فضال عن 
قطع خطوط إمداد املعارضة إلى الغوطة الشرقية بدمشق. واستعادت قوات 
النظام سيطرتها على بلدتي معلوال والصرخة، وقرية جبعدين، وتقدمت في 
تالل عسال الورد احملاذية للحدود اللبنانية، وسط أنباء عن تفعيل التسوية 
في مدينة الزبداني التي يتوقع ناشطون تنفيذ مصاحلة فيها، جتنبا لقصف 

أحيائها.
وتكتسب معلوال التي تبادلت قوات النظام واملعارضة السيطرة عليها اربع 

مرات أهمية رمزية لكونها بلدة تاريخية مسيحية، وارتبط اسمها بالراهبات 
الـ 13 اللواتي اختطفن من دير مار تقال، على أيدي عناصر من جبهة النصرة 
ملدة ثالثة أشهر قبل أن يطلق سراحهن الشهر املاضي ضمن صفقة تبادل مع 

150 معتقلة في السجون السورية.
وكانت املعارضة قد سيطرت على معلوال في سبتمبر املاضي، قبل أن يخرج 
املسلحون منها نتيجة تسوية مع النظام، ليعود مقاتلون معارضون جلهم من 

اإلسالميني ويسيطروا عليها مجددا مطلع ديسمبر املاضي. وتقع على بعد 
55 كلم شمال دمشق، وتأتي السيطرة عليها بعد أسبوع من دخول قوات 

النظام إلى رنكوس.
ودفع املهاجمون املنسحبني نحو ما تبقى لهم من ملجأ، على أطراف جنوب 

غرب القلمون، من السلسلة اجلبلية اللبنانية الشرقية. ووصلت طالئع 
املنسحبني من ساحات املعارك القلمونية إلى الزبداني، ووادي بردى، التي 
بدأ اجليش السوري باالحتشاد في مرتفعاتها الغربية. كما توجهت األلوية 

الناجية من املعارك نحو عسال الورد وجرود عرسال وبلودان وحوش عرب، 
التي يستعد اجليش السوري وحزب اهلل لدخولها لالستفادة من اإلرباك الذي 

أصاب ألويتها، ومن الديناميكية الهجومية التي حولت بعض العمليات إلى 
عمليات مطاردة أكثر منها عمليات قتال.

وأشارت آخر املعطيات الواردة من القلمون إلى تقدم اجليش السوري 
وسيطرته على املرتفعات الشرقية لبلدة اجلبة احملاذية للحدود اللبنانية ـ 

السورية، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور رحاها في كل من بلدتي 
عسال الورد وحوش عرب، اللتني من املتوقع أن تكون السيطرة عليهما 

مسألة وقت قصير، السيما بعد االنهيار الكبير الذي تعرضت له حتصينات 
املسلحني ومعنوياتهم، وفقدانهم أي أمل بأن يكون لهم موضع قدم في 

منطقة القلمون.
وإقفال »معركة القلمون« على هذا النحو من شأنه أن يجعل الشريط 

احلدودي بني سورية ولبنان، بدءا من تلكلخ عند حدود لبنان الشمالية، 
مرورا بجبال القلمون، ووصوال إلى أطراف القنيطرة، حتت مرمى نيران 

اجليش السوري، وبالتالي إخراج احلدود اللبنانية من دائرة االهتمام 
واالستنزاف الدموي، مبا قد ميكن اجليش السوري من االلتفات أكثر إلى 

حدوده مع كل من تركيا واألردن.
وكانت احلدود السورية مع لبنان من جهة القلمون تعد خاصرة رخوة للنظام 
السوري الذي يعتبرها »ممرا ملسلحي املعارضة وإمداداتها من السالح«، كما 

يرى حزب اهلل، الذي أعلن مشاركته في القتال إلى جانب القوات احلكومية 
السورية في مايو املاضي ان هذه احلدود تشكل خطرا على مناطق نفوذه، 

نظرا الستهدافها البقاع بشرق لبنان بالصواريخ والسيارات املفخخة.

معركة القلمون انتهت واحلدود اللبنانية مع سورية خارج الصراع
تقرير إخباري

اجليش العراقي يبقي على قواته داخل الرمادي

حكومة بغداد تغلق »أبو غريب« لـ »دواع أمنية«
بغ����داد � وكاالت: أكد مجلس محافظة األنبار 
امس على بقاء قوات اجليش العراقي داخل احياء 
مدينة الرمادي مبحافظة األنبار وعدم انسحابها 
إلى أطراف املدينة، ملنع عودة »اإلرهابيني« مجددا. 
وقال نائب رئيس مجلس احملافظة فالح العيساوي، 
إن االختراق األمني الذي حصل قبل أربعة أيام في 
الرمادي بعد انسحاب قوات اجليش خارج األحياء 

السكنية تتحمل مسؤوليته اإلدارة احمللية. 
وأضاف العيساوي، أن الصورة وضحت لدى 
أهالي األنبار بأن انسحاب قوات اجليش من األحياء 
السكنية يستغل من قبل اإلرهابيني للعودة مجددا، 
مؤكدا االتفاق على بقاء قوات اجليش داخل مدينة 
الرمادي حتى االنتهاء من بناء قوات شرطة محلية 
مدربة ومجهزة بصورة تامة قادرة على تس����لم 

امللف األمني. 
إلى ذل����ك، أعلنت وزارة العدل العراقية امس 
اغالق سجن بغداد املركزي، »أبوغريب سابقا« بعدما 
اخلته من السجناء وذلك ألسباب أمنية. وقالت 
الوزارة في بيان نشر على موقعها اإللكتروني إنها 
»أغلقت سجن بغداد املركزي بصورة كاملة ومت 
إخالؤه من النزالء، بالتعاون مع وزارتي الدفاع 

والداخلية«.

ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري 
قوله إن »الوزارة أنهت نقل جميع النزالء البالغ 
عددهم 2400 نزيل بني موقوف ومحكوم بقضايا 
إرهابية، إلى السجون اإلصالحية في احملافظات 

الوسطى والشمالية«.
وأضاف الشمري أن »الوزارة اتخذت هذا القرار 
ضمن اجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، 
كون سجن بغداد املركزي يقع في منطقة ساخنة»، 
مشيرا إلى أن »جلنة مشكلة في الوزارة باشرت 
بتوزيع املوظفني واحلراس اإلصالحيني في السجن 
على بقية الس����جون في بغداد«. من جهته، قال 
املتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن 
في تصريح لوكال����ة ل�»فرانس برس« ان »غلق 
السجن يأتي في اطار اجراءات لوجستية اضافة 

لكونه من السجون القدمية«.
وأشار إلى أن »هناك رؤية أمنية تتعلق مبوقع 
السجن« في منطقة ابوغريب، غرب بغداد، والتي 
تش����هد هجمات ش����به يومية لقربها من مدينة 
الفلوجة«. وتعرض س����جن ابوغريب في يوليو 
العام املاضي إلى هجوم شنه عشرات املسلحني 
بالتزامن مع هجوم على س����جن آخر في التاجي 

إلى الشمال من بغداد.

اختطاف السفير األردني لدى ليبيا
عواصم � وكاالت: أعلن االردن عن اختطاف 
سفيره لدى ليبيا فواز العيطان ومرافقيه وسائقه.  
وحمل رئيس الوزراء األردني عبداهلل النسور 
اجلهة اخلاطفة للسفير األردني مسؤولية سالمته، 
وقال ان حكومته ستتخذ كل االجراءات إلطالق 
س���راحه. وقال النسور أمام مجلس النواب إن 
»احلكومة حتمل اجلهة اخلاطفة التي لم تعرف 
هويتها بعد مسؤولية سالمة السفير وستتخذ 
كل االجراءات املناس���بة للحف���اظ على حياته 
وإطالق سراحه«. وأش���ار الى ان »املعلومات 
التي وردت للحكومة تشير الى اختطاف السفير 
من قبل ملثمني مدنيني لم تعرف هويتهم بعد 
اذ اطلقوا النار عليه في اثناء توجهه الى عمله 
بصحبة س���ائقه وقد اصيب السائق اصابات 
بالغة ومت اختطاف السفير«، داعيا السلطات 
الليبية والش���عب الليبي »للعمل على اطالق 

سراح السفير«.
وكانت وزارة اخلارجي���ة الليبية أعلنت في 
وقت سابق امس، أن مسلحني مجهولني، اختطفوا، 
السفير األردني في ليبيا، فواز العيطان، في أحد 

أحياء العاصمة طرابلس.
وقال املتحدث باسم الوزارة اخلارجية سعيد 
االس���ود لوكالة فرانس برس ان »سيارتني بدون 

لوحات احداهم���ا بي ام دبليو يقودها مجهولون 
ملثمون هاجموا السفير وسائقه، واختطفوا السفير 

واقتادوه الى جهة غير معروفة«.
ونقلت وكالة األنباء الليبية )وال( عن االسود 
قوله ان »س���ائق الس���فير اصيب جراء الهجوم 
برصاصتني وهو متواجد في احد املستش���فيات 

في طرابلس لتلقي العالج«.
وعلى صعيد آخر، نددت واشنطن بالتهديدات 
التي قال رئيس ال���وزراء الليبي املكلف عبداهلل 
الثني انه تعرض لها ودفعت���ه الى االعتذار عن 
تش���كيل احلكومة، معتبرة انها »غير مقبولة«. 
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية االميركية 
جنيفر بساكي في بيان امس االول إنه »في وقت 
تبدو ليبيا في امس احلاجة الى تفاهم سياس���ي 
للتقدم على طريق االنتقال الدميوقراطي، ينبغي 

عدم مصادرة عملية احلوار السياسي«.
وأضافت بس���اكي ان »التهديدات بحق رئيس 
الوزراء وأش���خاص آخرين غير مقبولة وندينها 

بأشد العبارات«.
واعتذر الثني، الذي كلفه املؤمتر الوطني العام 
في الثامن من أبريل اجلاري تشكيل حكومة جديدة، 
عن قبول هذا التكليف يوم االحد املاضي، مبررا 

قراره بتعرضه وعائلته ل� »اعتداء غادر«.

واشنطن تنتقد الضغوط التي دفعت الثني لالستقالة 

قوات »اوفور « األوروبية تستعد للحلول محل
 القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى

بانغي � األناضول: قال قائد عمليات قوات »اوفور 
افريقيا الوسطى« في بانغي اجلنرال تييري ليون 
إن الهدف االساسي لقواته يتمثل أساسا في »تعزيز 

القانون لوضع حد للخارجني عليه«.
ومن املنتظر أن تأخذ هذه الوحدات األوروبية 
مكان قوات سانغريس الفرنسية في بانغي، فيما 

ستنتشر األخيرة في مناطق متفرقة من البالد.
وأوضح اجلنرال ليون خالل مؤمتر صحافي 
عقد مبقر االحتاد األوروبي في بانغي، امس االول، 
أن »اوفور« تضم 800 عنصر من بينهم 600 جندي، 
مش���يرا إلى أن »هذه املهمة االفريقية هي األولى 
بالنسبة إلى العديد من اجلنود وهي جتري بعيدا 
عن ديارهم خصوصا اجلنود الوافدين من أوروبا 
الشرقية«. وتتمثل أولويات القوات األوروبية في 
بانغي في تأمني املطار واملناطق املجاورة له حيث 

تتواجد بعض أحياء للمس���لمني وتأمني مناطق 
النازحني، بحسب رأي اجلنرال.

وتهدف هذه القوات ايضا إلى متهيد الطريق 
أمام تدخل قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة 
التي من املتوقع أن تبدأ في االنتشار مع منتصف 

شهر سبتمبر القادم.
وتعيش أفريقيا الوس���طى منذ اخلامس من 
ديس���مبر املاضي عنفا طائفيا متبادال، استدعى 
تدخل فرنسا عبر ما يعرف بعملية »سانغاريس«، 
كما قام االحتاد األفريقي بنشر بعثة دولية لدعم 
أفريقيا الوس���طى باسم »ميسكا« والتوصل إلى 
تس���وية للنزاع فيها، قبل أن يقرر مجلس األمن 
الدولي مؤخرا، نش���ر قوة حفظ سالم حتت اسم 
»مينوسكا« مكونة من 12 ألف جندي، في محاولة 

الستعادة االستقرار في هذا البلد املضطرب.

إيران تطالب األمم املتحدة باجتماع طارئ
 بعد رفض واشنطن منح تأشيرة ملبعوثها

عواصم � رويترز: قال االمم املتحدة إن إيران 
طلبت عقد اجتماع طارئ بشأن رفض واشنطن 
منح سفير طهران اجلديد لدى املنظمة الدولية 
تأش���يرة دخول لكنها امتنعت حتى اآلن عن 

املطالبة بأي إجراء محدد.
ووجهت ممثلية إي���ران الدائمة لدى األمم 
املتحدة في نيويورك مذكرة الى رئيس جلنة 
العالقات مع الدول���ة املضيفة باألمم املتحدة 
دعت فيها الى عقد اجتماع طارئ لهذه اللجنة 
ملناقشة خرق واش���نطن التزاماتها في اطار 

اتفاقية مقر االمم املتحدة. 
وأوضح رئيس جلن���ة العالقات مع البلد 
املضيف، التابعة لألمم املتحدة وسفير قبرص 
لدى املنظمة الدولية نيكوالس امييليو، ان إيران 
طلبت عقد اجتماع خاص للجنة، التي تضم 

19 عضوا وتتعامل مع قضايا منها تأشيرات 
الدخول والهجرة واألمن.

وأضاف »حددوا انهم ال يطلبون أي اجراء 
من قبل اللجنة. وانهم يرغبون فحس���ب في 
اطالعنا على األمر في الوقت الراهن على األقل«، 
الفت���ا الى أن اللجنة س���تجتمع على األرجح 

االسبوع القادم.
ووجه مساعد رئيس ممثلية ايران الدائمة 
لدى االمم املتحدة غالم حسني دهقاني رسالة 
امس الى االمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
دعا فيها الى نشر مذكرة ممثلية ايران املوجهة 
الى جلنة العالقات مع الدولة املضيفة احتجاجا 
على اخلرق القانوني للحكومة األميركية بعدم 
منح تأشيرة دخول ملندوب ايران اجلديد لدى 

املنظمة الدولية حميد ابوطالبي.

قوات النظام 
حتاول استعادة 
املرصد 45 في 

الساحل 
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مصادر لـ »األنباء«: »املستقبل« مع جعجع في الدورة األولى 
وما بعدها حتكمه ظروف اللعبة االنتخابية

التوصل الى سلسلة عادلة 
ال تؤذي االقتصاد، كما قال 
النائب ابراهيم كنعان الذي 
اشار الى اجتاه نحو تقسيط 
السلسلة على ثالث سنوات 
او معاجلة املفعول الرجعي 

للسلسلة.
اش���د معارض���ة القتها 
السلس���لة م���ن الرهبانية 
الت���ي توج���ه  املاروني���ة 
رؤساؤها العامون الى مجلس 
الن���واب معترض���ن على 
السلسلة التي ستلزم ذوي 
الطالب باملزيد من االقساط 
املدرسية، خصوصا »بدعة 
املفع���ول الرجعي« الذي ال 
يج���ب ان يقترن مبصادقة 

مجلس النواب.
اما على صعيد االستحقاق 
الرئاسي، فتقول مصادر في 
تيار املس���تقبل ل� »األنباء« 
ان االخير سيتبنى ترشيح 
جعج���ع والتصويت له في 
اجلولة االنتخابية االولى التي 
يفوز فيها من يحصل على 
ثلثي اعضاء مجلس النواب، 
وهذا يستحيل على اي مرشح 
التنافسية نظرا  في احلالة 
الق���وى بن 8 و14  لتوازن 
آذار داخ���ل مجلس النواب، 
اال في حال التفاهم املسبق 

على رئيس توافقي.
اما في اجلول���ة الثانية 
فقد طل���ب املصدر ردا على 
هذا السؤال تركه للظروف، 
التي يصع���ب التحكم فيها 

منذ اليوم.

وعن العالقة مع املرشحن 
آذار، قال  اآلخرين م���ن 14 
املصدر: الرئيس أمن اجلميل 
نقدره ومثله النائب بطرس 
حرب، أما النائب روبير غامن 
فبعد زيارته للعماد ميشال 
عون في الرابية باتت لديه 
حس���ابات أخرى ونحن ال 
ن���دري إن كان هو من اقنع 
العماد عون برفض تعديل 
الدستور، عند الضرورة، أم 

العماد عون اقنعه.
أما بالنسبة للعماد ميشال 
عون الذي مازال يتريث في 
اعالن ترش���يحه رافضا أن 
يخوض منافسة مع احد، فقد 
سئل احد فعاليات 14 آذار عن 
رأيه مبآل انفتاح عون على 
تيار املستقبل، فأجاب بكلمة 

واحدة »فالصو«.
القيادي في تيار املستقبل 
مصطفى علوش قال ردا على 
سؤال إن حظوظ العماد عون 
في الرئاسة تقارب الصفر، 
مس���تغربا وصف ش���ريك 
حزب اهلل مبرشح تسوية 

أو وسطي.
امني���ا، اعتقلت حواجز 
اجلي���ش 12 س���وريا كانوا 
يحاول���ون الدخ���ول إل���ى 
لبنان عبر سلس���لة جبال 
لبنان الشرقية وبحوزتهم 
أسلحة فردية وقنابل يدوية 

وبطاقات هوية مزورة.
القوى األمنية  وداهمت 
جرود تقع بن اليمونة ودار 
الواسعة في الهرمل لالشتباه 
بوج���ود مطلوب���ن، حيث 
متكن املطلوب حسن علي 
جعفر من الفرار في االحراج 

وصودرت سيارته.
واوفقت قوى االمن احد 
اخطر رؤساء عصابات سلب 
السيارات حسن اسماعيل 
م���ن بريتال بع���د مطاردة 
بالرصاص نتج عنها إصابة 

اثنن من رجال األمن.
كما قت���ل املطلوب بالل 
محمد املصري من حورتعال 
بعد تبادله إطالق النار مع 
شعبة املعلومات، وأصيب 
جندي ف���ي اجليش صدف 

مروره.
أما في طرابلس فقد أعاد 
اجليش فتح بعض الطرقات 
املقفل���ة في جبل محس���ن 
وطلعة العمري وباب التبانة 
بهدف إعادة وصل ما انقطع 

بن األهالي.

كتلة التنمية والتحرير التي 
يرأسها رئيس مجلس النواب، 
اجتمع���ت واكدت على حق 
املوظفن في السلسلة امنا 
بشرط عدم ارهاق اخلزينة 
والتفاه���م عل���ى ضرورة 
تقسيطها، كما اقترح حاكم 
مصرف لبنان املركزي رياض 
س���المة املرش���ح الرئاسي 
واعادة النظر ببعض ارقامها 

والبنود.
جبه���ة النضال الوطني 
دعت الى التوفيق بن املطالب 
الشعبية احملقة واحلفاظ على 
دميومة االقتصاد وحماية 

العملة الوطنية.
التق���ت وزير  اجلبه���ة 
املال علي حسن خليل لكن 
النائب وليد جنبالط اصر 
على البت بنفقات السلسلة 
قب���ل اقراره���ا، وان تكون 
مصحوبة باصالحات بنيوية، 
واال وقعنا في التضخم الذي 
تتآكل معه كل املكتس���بات 
واحلقوق وصوال الى االنهيار 

املالي.
وتضامن���ت م���ع جبهة 
النض���ال كتلة املس���تقبل 
اللبنانية، حيث  والق���وات 
السلس���لة  لوحظ ان كلفة 
بحس���ب مش���روع حكومة 
ميقاتي بلغ���ت 1650 مليار 
لي���رة، بينم���ا ارتفعت في 
املشروع العالق امام مجلس 

النواب الى 2750 مليارا.
اما كتلة التغيير واالصالح 
فقد عادت تتحدث عن ضرورة 

بيروت ـ عمر حبنجر

سلسلة الرتب والرواتب 
تراوح مكانها بعد ان تريث 
في مماشاتها ممن كانوا في 
طليعة دعاتها، بينما اقتربت 
صورة االستحقاق الرئاسي 
البل���ورة والوضوح  م���ن 
باجتاه الصيرورة ومن دون 
استبعاد املرور ببوابة الفراغ 

الدستوري احملتمل.
عل���ى صعيد سلس���لة 
الرتب والرواتب التي احتلت 
جدول اعمال اجللسة النيابية 
التشريعية امس، لتصطدم 
بتحفظات كتلة املس���تقبل 
وجبهة النضال الوطني وكتل 
نيابية اخرى بسبب التفاوت 
في ارقام كلفة التمويل وقلق 
الكتل املتحفظة على مصير 
الليرة والتضخم، في حال 
اقرار السلس���لة قبل اقفال 
مزاريب الهدر، وتوفير منابع 
التمويل، الى جانب تراجع 
حماس���ة الكت���ل واالحزاب 
القيم���ة على فري���ق 8 آذار 
والتي شجعت هيئة التنسيق 
النقابية والقطاع التعليمي 
وكل املستفيدين من السلسلة 
على ممارسة اقصى الضغوط 
على احلكومة، ومن بعدها 
مجلس النواب، بعدما اكتشف 
املتابع���ة  ان  املتحمس���ون 
بهذه الوتيرة من الضغوط 
الشعبية بدأت تنعكس على 
وضع احلكومة التي رفض 
رئيسها متام سالم استعادة 
كرة نار السلسلة من مجلس 
النواب ورميها في احضان 
مجلس الوزراء بداعي اعادة 
الدرس والروشتة، فضال عن 
اكتش���اف القطاع املصرفي 
والهيئ���ات االقتصادية في 
لبنان مالمح سياس���ية في 
حمالت الضغط عليها برفع 
الضرائب وزيادة االسهامات 
بتغذية املوازنة العامة، حتى 
ان صحيف���ة »املس���تقبل« 
الناطقة بلسان كتلة املستقبل 
حتدثت عن متني حزب فاعل 
)وتقصد ح���زب اهلل( على 
مرجع نياب���ي )واملقصود 
الرئيس نبيه بري( فرض 
املزيد من الضغوط الضريبية 
على املصارف، على سبيل 
التزامها  االنتقام، بس���بب 
بالعقوبات االميركية املالية 
على ايران وحزب اهلل، حتت 
عنوان مكافحة االرهاب، لكن 

جانب من الشعارات التي رفعت خالل اعتصام هيئة التنسيق النقابية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب )محمود الطويل(

املرشحن على قاعدة توفير 
الفرصة لألقوى، واخلروج 

مبرشح واحد.
واستطرادا، لفت علوش 
إلى أن موضوع الترشيحات 
ولعبة األسماء ليس سوى 
تفصيل صغير أمام املرشح 
األكب���ر للرئاس���ة أال وهو 
أن  »الف���راغ«، خصوص���ا 
املعطيات الراهنة وموازين 
القوى بن 8 و14 آذار تؤكد 
أن الفراغ في سدة الرئاسة 
سيكون الفائز األكبر إلى حن 
التوافق على رئيس يرضي 
الفريقن، وذلك العتباره أن 
الثلثن هو صاحب  نصاب 
الق���رار النهائي في وصول 
هذا أو ذاك إلى قصر بعبدا، 
خصوصا أن طموح حزب 
اهلل هو إيصال رئيس على 
صورة اميل حلود ومثاله، 
لكن ومبا ان قوى 14 آذار لن 
تؤمن النصاب ألشباه أميل 
حلود فإن الفراغ س���يكون 
البالد،  ف���ي  الالعب األكبر 
مؤكدا أن حلود وأمثاله لن 
ترتفع صورهم في الدوائر 
الرسمية ولن يكون للبنان 
رئيس متعاطف مع احملاور 
اإلقليمية على حساب كرامة 

اللبنانية وحرية  الدول���ة 
اللبنانين.

هذا وأضاف علوش أن 
اس���تمرارية س���الح حزب 
اهلل ال تقوم إال على ضعف 
السلطة في لبنان، لذلك نراه 
في محاولة دائمة لتعطيل 
دور املؤسسات الدستورية 
وإفراغه���ا م���ن مضمونها، 
ف���ي مواجهة  ويس���تميت 
الس���يادين وفي طليعتهم 
الرئيس س���ليمان، معتبرا 
بالتالي أن حزب اهلل لن يقدم 
الهدايا للدولة اللبنانية على 
حساب مشروعه العام ولن 
الرئاسي  يترك االستحقاق 
يس���لك طريق املنافس���ة 
الدميوقراطية، إال أن ما فاته 
هو أن قوى 14 آذار لن يقدم 
أيض���ا الهدايا له وحللفائه 
اإلقليمي���ن على حس���اب 
مش���روعها السيادي، لذلك 
يعتبر علوش أن االستحقاق 
الرئاسي سيبقى متأرجحا بن 
قوتن متقاربتن باألحجام 
النيابية إلى حن أن ظهور 
إما  معطيات جديدة تقوده 
إلى معركة دميوقراطية، وإما 
إلى توافق على رئيس وهو 

املصير األكثر ترجيحا.

على سائر حلفائه.
وردا على س���ؤال حول 
عدم حترك تيار املس���تقبل 
بعد لدعم إحدى الشخصيات 
املرش���حة في قوى 14 آذار، 
لفت علوش في تصريح ل� 
»األنب���اء« إلى أن محاوالت 
رمي الك���رة في ملعب تيار 
املستقبل كناية عن محاولة 
لرفع املسؤولية عن الفرقاء 
املس���يحين، خصوصا انه 
أنه س���يؤيد  أعلن م���رارا 
م���ن تنتهي إلي���ه بورصة 
الترش���يحات أو من يتفق 
عليه املسيحيون، معتبرا 
أنه ليس من السهل على تيار 
املستقبل أن يرجح كفة أي من 
املرشحن، وذلك حرصا منه 
على أال يقال الحقا إن التيار 
ذو الغالبية الس���نية يريد 
أن يفرض على املسيحين 
رئيس اجلمهورية، لذلك يؤكد 
علوش أن تيار املس���تقبل، 
وبالرغم من انه يؤيد ترشيح 
املس���يحي األقوى في قوى 
14 آذار للرئاسة، والذي هو 
عمليا د.سمير جعجع، لكنه 
حتما لن يتدخ���ل من باب 
الفصل بل م���ن باب املونة 
لتقريب وجهات النظر بن 

بيروت ـ زينة طّبارة

القي���ادي في تيار  رأى 
السابق  النائب  املس���تقبل 
د.مصطفى علوش أن الطموح 
لرئاس���ة اجلمهوري���ة بن 
أكثر من شخصية مارونية 
في ق���وى 14 آذار، مش���هد 
تقليدي بامتياز بن جتمع 
أحزاب وحتالفات سياسية 
الدميوقراطية،  قائمة على 
الواليات املتحدة  مذكرا أن 
األميركية تشهد أشهرا من 
املنافسات احلادة بن عدد 
من مرشحي احلزب الواحد 
للرئاسة، قبل أن يصار إلى 
تصفي���ة األس���ماء وصوال 
إلى مرش���ح واحد في وجه 
مرشح احلزب اخلصم، إال أن 
ما تقدم ال يعني أن قوى 14 
آذار متزعزعة وغير منسجمة 
مع نفسها، بل تنتظر اتفاق 
املسيحين فيها على مرشح 
واحد ليصار إلى دعمه من 
قبل جميع أعضائها، وهذا ما 
مييز فريق 14 آذار عن فريق 
8 آذار، بحيث يخضع الثاني 
لش���مولية حزب اهلل الذي 
ق���رر أن يكون العماد عون 
مرشحه للرئاسة وفرضه 

د.مصطفى علوش

علوش لـ »األنباء«: الفراغ في الرئاسة سيكون الفائز األكبر

٭ الورشة األمنية ـ املنتهية حتسبا للفراغ: في رأي مصدر سياسي 
مراقب أن كل ما يحصل في ساحة النجمة اقتصاديا وماليا، 

وعلى األرض أمنيا وعسكريا قد شكل كاسحة ألغام أمام 
حكومة »املصلحة الوطنية«، حتى إذا ما وقع الفراغ في قصر 

بعبدا تكون هناك حكومة جامعة بحجم متثيلها ملختلف الفرقاء، 
تدير شؤون البالد والعباد بعد طي امللفات الكبرى منها.

أما وفي حال العكس، فهناك سيناريو يقول: إذا ما جنح 
املجلس النيابي في عقد جلسة انتخابية بنصاب نيابي 

دستوري كامل، نكون قد فتحنا نصف الباب الى انتخاب 
رئيس جديد.

وفي حال جنح هذا السيناريو وبات لقصر بعبدا سيد 
جديد، تدل كل املؤشرات على أن التركيبة احلكومية احلالية 

هي الفضلى إلدارة املرحلة األولى من العهد، فتعود إلى املهمة 
التي كلفت بها أصال عند التكليف إلدارة ملف االنتخابات 

النيابية املؤجلة إلى اخلريف املقبل، ومن بعدها تفتح صفحة 
جديدة في السراي الكبير بعد ساحة النجمة.

٭ ماذا قال السنيورة للجميع؟: اجتمع الرئيس فؤاد السنيورة مع 
الرئيس أمني اجلميل في حضور مدير مكتب احلريري نادر 
احلريري، وأكد السنيورة للجميل أن لدى قيادة »املستقبل« 

رغبة في أن تذهب 14 آذار موحدة خلوض االنتخابات الرئاسية 
مبرشح واحد، وأنها تتمنى على القيادات املسيحية واملستقلني 

توحيد موقفهم، وهي على استعداد للمساعدة في تقريب 
وجهات النظر.

وقالت مصادر مواكبة للمشاورات إنها تبحث كل 
االحتماالت الرئاسية ليكون في وسع 14 آذار التفاهم على كل 
التفاصيل مبا فيها احتمال التوافق على مرشح تسوية إذا ما 
تعذر انتخاب الرئيس في الدورة األولى بثلثي أعضاء البرملان.

٭ ارتفاع أسهم حاكم مصرف لبنان: أشارت مصادر في فريق 14 
آذار إلى أن »أسهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة كمرشح 

توافقي ارتفعت، بعد سلسلة لقاءات عقدت في السعودية 
وداخل لبنان«، وقالت املصادر إن »بكركي تبدو حاسمة في 

خيارها دعم سالمة، واالتصاالت اخلارجية التي جتريها تصب 

في هذا االجتاه«، وتؤكد أنه »بعد انحياز البطريرك بشارة 
الراعي إلى سالمة، في ظل املواصفات التي يحددها للرئيس 
اجلديد، بدأت أوساط في 14 آذار تزكي خيار سالمة، ومنها 

قيادات مسيحية، وبعض شخصيات »املستقبل« تروج اسم 
حاكم مصرف لبنان لدى حلفائها«.

٭ واشنطن تتفادى ما يؤثر سلبا على تقاسماتها مع إيران: تقول مصادر 
في 8 آذار إن أعضاء فاعلني في اإلدارة األميركية رفضوا 
إعطاء مواعيد لبعض الشخصيات املرشحة أو القريبة من 

املرشحني، وعند محاولة عدد من قيادات قوى 14 آذار تلمس 
املوقف األميركي، من خالل التواصل مع السفارة في بيروت، 

سمعوا كالما عاما »مقلقا« يفيد بأن واشنطن تدرك أنها ليست 
هي من سيختار الرئيس املقبل، ولذلك ليست في وارد وضع 

»ڤيتو« مسبق على شخص قد يكون الرئيس املقبل للبالد، 
وحتى اآلن ال تبدو واشنطن راغبة في الدخول بـ »لعبة« 

األسماء، لديها أولوية ثابتة تتعلق باحلفاظ على االستقرار 
األمني والسياسي، وبالنسبة لها فإن احلكم على عمل أي 

رئيس سيكون طبقا ألفعاله ومدى التزامه القرارات الدولية.
وهذا يعني أن واشنطن، تقول األوساط ال ترغب في خوض 

اي معركة جانبية مع خصومها في املنطقة، وثمة إدراك في 
واشنطن حلدود الدور األميركي وقدرته على التأثير، ولذلك ال 
ترغب في أن يكون اخلالف على هوية الرئيس اللبناني عامال 

سلبيا يؤثر على محاوالتها احلثيثة للتفاهم مع إيران حول 
امللف النووي، ولذلك فهي غير راغبة في دعم أي مرشح أو 

تسويق طرف ضد آخر.
ووفقا للمعلومات، فإن واشنطن أبلغت من راجعها بأنها 

ستغض »الطرف« عن احتمال حصول تعديل للدستور إذا ما 
جرى التفاهم على انتخاب قائد اجليش جان قهوجي أو حاكم 

مصرف لبنان رياض سالمة.
٭ »املردة« يخطط للتوسع خارج زغرتا: يخطط »تيار املردة« لفتح 
مكاتب حزبية جديدة خارج زغرتا وبإشراف طوني سليمان 

فرجنية في إطار التوسع، بعد جناح جتربته األولى في قضاء 
بعبدا وجتاوز عدد اإلنتسابات لتوقعاته.

حلود وأمثاله لن 
ترتفع صورهم 

في الدوائر 
الرسمية

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: العماد ميشال عون ود.سمير جعجع 
هما األكثر حضورا في االستحقاق الرئاسي 
على األقل في مرحلة ما قبل 25 مايو. وتكاد 

املعركة الرئاسية أن تنحصر فعليا بينهما على 
األقل في الدورة األولى جللسة االنتخاب. 

ولكن كل منهما يخوض معركته بشكل مختلف 
متاما عن اآلخر ولكل منهما أسلوبه وتكتيكه 
وظروفه وحساباته السياسية. وهذا ما ميكن 

تبنيته من خالل جدول املقارنة الذي يبرز 
أوجه اختالف ملحوظ:

1 ـ قرر جعجع أن يخوض املعركة كمرشح 
علني ورسمي مع برنامج رئاسي مفصل يعلنه 

اليوم. وطرح نفسه »مرشح معركة« أرادها 
معركة سياسية تدور بني فريقني )8 و14 آذار( 

ومشروعني، معركة »وجها لوجه« مع عون، 
مفترضا انه املرشح األول لـ 14 آذار وأن عون 

هو مرشح 8 آذار الطبيعي.
أما عون فإنه قرر أن يخوض معركته ليس 
كمرشح وإمنا »كرئيس وفاقي افتراضي«، 
مبعنى أنه خيار رئاسي وليس مرشحا بني 
مرشحني آخرين وأن جلسة االنتخاب هي 
لتظهير صورته الرئاسية ولتكريس اتفاق 

حاصل على رئاسته، وبهذه الطريقة يريد عون 
تفادي املواجهة املباشرة مع جعجع وكسر 

»ثنائية« املعركة التي تنتهي في هذه احلال الى 
استبعادهما معا ملصلحة مرشح توافقي أو الى 

إطاحة االنتخابات وتبرير الفراغ الرئاسي.
2 ـ يخوض جعجع معركة أولية في ملعبه 

وساحته )14 آذار( للحصول على تأييد حلفائه، 
املسيحيني أوال، وليتحول من مرشح القوات 
اللبنانية الى مرشح 14 آذار. هذا الفريق لديه 

4 مرشحني )جعجع ـ اجلميل ـ حرب ـ غامن(. 
أما عون فإنه ال مشكلة له مع حلفائه الذين 
يتفقون على أنه املرشح الوحيد لـ 8 آذار. 
وهذا ما يسلم به النائب سليمان فرجنية 

املنافس الوحيد داخل هذا الفريق والذي يتمتع 
بفرص فوز ال تقل عن فرص عون.

3 ـ يخوض جعجع معركته على الطريقة 
الغربية مع ترشيح واضح وبرنامج رئاسي 

وحملة دعائية وصخب إعالمي وتعبئة سياسية 
وحركة اتصاالت ولقاءات أكثرها مكشوف. 

أما عون فإنه اختار »الطريقة اللبنانية« الذي 
يعتمد بشكل أساسي على الديبلوماسية 

السرية )مستفيدا من تولي جبران باسيل 
وزارة اخلارجية( واحلركة الناشطة في 

الكواليس وإضفاء الغموض على حركته 
الرئاسية التي كان دشنها بـ »لقاء سري« 

مع الرئيس سعد احلريري في باريس. هذا 
اللقاء الذي كان فاحتة حوار وتواصل مع تيار 

املستقبل مازال مستمرا حتى اآلن.
4 ـ يعول جعجع في معركته على دعم الطائفة 

السنية له ممثلة بتيار املستقبل، فيما يعول 
عون على دعم الطائفة الشيعية له ممثلة بحزب 

اهلل. ولكن ما يختلف بني االثنني أن عون 

يتطلع الى أن يقرن دعم حزب اهلل بتأييد من 
احلريري، وال بأس إن جاء دعما ضمنيا غير 
مباشر. أما جعجع فإنه ال ينتظر وال يتوقع 

خرقا شيعيا حتى من جهة الرئيس نبيه بري.
ما يختلف هنا أن عون الذي يخطط ملعركته 
على أساس أنها معركة نقاط وليست معركة 
الضربة القاضية، جنح في األشهر األخيرة 
في إحداث ثغرة واختراق في اجلدار السني 

الذي كان مرتفعا في وجهه عبر مشروع 
التفاهم مع احلريري انطالقا من التسوية 

احلكومية. ويتصرف عون من خلفية أن رئاسة 
اجلمهورية هي محصلة توافق ال نتاج معركة، 

وأن التوافق األساسي هو التوافق السني ـ 
الشيعي على الرئيس الذي إذا قوبل بـ »ڤيتو« 
من أحد الطرفني »سقطت فرص الفوز«. ولعل 
هذه الثغرة في حملة جعجع الرئاسية هي التي 
تدفع حلفاءه )اجلميل حرب غامن( الى الترشح 

من خلفية أنهم قادرون على ما ال قدرة له عليه 
في مخاطبة الطائفة الشيعية واحلصول على 

تأييد وأصوات فيها.
5 ـ في حسابات املعركة »حسابات الوقائع 

واألرقام«: د.جعجع ينطلق من بلوك انتخابي 
كبير هو 59 صوتا وال تعوزه، كما قال إال 6 

أصوات للفوز )بالنصف زائد واحد أي 65 
صوتا(، واحلصول على هذه األصوات صعب 

ولكنه ليس مستحيال، وميكن أن تتوافر 
في حال قرر جنبالط توزيع أصوات كتلته 

باالجتاهني ليتوقف أمر ترجيح كفة الفوز على 
أصوات نواب طرابلس.

حسابات عون مختلفة وهو ال يخوض 
املعركة على أساس بلوك 8 آذار زائد أصوات 
جنبالط. وفي الواقع هو ال يركز في معركته 
على جنبالط وإمنا على املستقبل، وال يرى 
دورا أساسيا جلنبالط إذا توافر التفاهم مع 

املستقبل، فتحسم املعركة بني 3 كتل كبيرة: 
املستقبل، حزب اهلل ومن معه، تكتل اإلصالح 
والتغيير. وأما تأييد املستقبل فال يكون عبر 

التصويت له وإمنا يكفي احلضور وتأمني 
النصاب وهو يتفهم موقف احلريري وال يريد 
إحراجه أمام حلفائه وحشره في موقف يفوق 
قدرته على التحمل. وبالتالي لن يكون مفاجئا 

لعون إذا تبنى املستقبل جعجع كمرشح 14 
آذار وإذا صوت له في الدورة األولى. املهم ماذا 

يحدث في الدورة الثانية.
عون وجعجع املختلفان في طريقة خوض 
املعركة، متفقان على األمور التالية: رفض 

التمديد، رفض تعديل الدستور، رفض الرئيس 
التوافقي، ولكنه »اتفاق سلبي« إذا لم يكمله 

اتفاق حول جلسة االنتخاب ونهاياتها. فليس 
املهم كيف يتم الدخول إلى هذه اجللسة وبأي 

حسابات وعلى أي أساس، املهم هو كيف 
سيكون اخلروج من هذه املعركة، معركة 

تخاض بالضربة القاضية وال حتتمل طريقة 
»الصولد«.

عون وجعجع ومعركة الرئاسة:
جدول مقارنة وأوجه االختالف

تقرير أخباري

تشييع إعالميي »املنار« الثالثة 
وسقوط أربعة مقاتلني جدد للحزب في سورية

هل يعاني حزب اهلل من أزمة مالية؟

بيروت: شيع حزب اهلل وقناة املنار مراسله 
الى معلوال حمزة احلاج حسن في بلدة شعث 
)بعلبك( واملصور محمد منتش���ى في مسقط 
رأسه كفر صير )اجلنوب( ويشيع اليوم التقني 

حليم علوه في بلدته الهرمل.
الثالثة قضوا مع جريحن من الفريق في 
كمن في منطقة معلوال، خالل تغطيتهم معركة 

معلوال.
ونعى حزب اهلل امس عنصرين قضيا في 
س���ورية هما: احمد علوية من مارون الرأس 

وعلي محمد حمادة من ميس اجلبل.

وهناك عنصر ثالث سقط للحزب في سورية 
ويدعى محمد جواد عثمان من بلدة دير قانون 

النهر بقضاء صور.
في غضون ذلك نقلت إذاعة لبنان احلر عن 
موقع متخصص بجمع املعلومات االستخبارية 
عن حزب اهلل انه مت اكتش���اف خلية ارهابية 
تابع���ة حلزب اهلل في تايلند، وأورد أس���ماء 
وصور اعضاء اخللية وهم: يوسف عياد الذي 
ينتمي إلى وحدة العمليات اخلارجية ويعمل 
في منطقة ش���رق آسيا، وداود فرحات وبالل 

بحسون.

بيروت: أش���ار تقرير صحافي إلى بوادر 
أزمة مالية تظهر من خ���الل أداء حزب اهلل 
الذي يتأثر بعدة عوامل تصيب موارده املالية 
وتؤثر على ماليته العامة، أبرزها تزايد تكلفة 
تدخله العسكري في األزمة السورية، والتقشف 
الرسمي اإليراني بعد وصول الرئيس حسن 
روحاني إلى السلطة، باإلضافة إلى املالحقة 
احلثيثة التي تقوم بها الواليات املتحدة والدول 
األوروبية ملصادر متويله اخلارجية في أميركا 
الالتينية والواليات املتحدة وأفريقيا، باإلضافة 

إلى أوروبا.
وتقول املصادر إن اجلزء املخصص للحزب 
من »األموال الشرعية« التي يصرفها مكتب 
املرشد األعلى آلية اهلل علي خامنئي مستمرة، 
فيما توقفت كليا مساعدات احلكومة اإليرانية 

)عبر وزارة اخلارجية( منذ خمس أشهر.
وأكد التقرير أن متويل »اجلهد العسكري« 
للحزب في سورية يأتي من إيران مباشرة، 
لكن ضغوط االنتشار العسكري الكبير في 
املناطق اللبنانية وعمليات املراقبة اخلاصة 
مبواجه���ة التفجيرات الت���ي ضربت مناطق 
احلزب ضغطت على موازنة احلزب، كما أن 
املدفوعات لعوائل قتلى احلزب ساهمت إلى 
حد كبير في هذا الضغط، حيث يدفع احلزب 
50 ألف دوالر لعائلة كل قتيل، يضاف إليها 
ثمن منزل ملن ال ميتلك منهم منزال وهي أرقام 
كبيرة، ودفعت هذه اإلجراءات باحلزب إلى 
عملية »شد حزام« كبيرة كانت أولى ضحاياها 
مؤسس���اته املدنية، باإلضافة إلى مؤسسات 

إعالمية تابعة حللفائه.

رئيس »القوات« 
اللبنانية يضرب 

احلديد وهو حاٍم 
بإعالن برنامجه 

الرئاسي اليوم
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أحمد طاهر الخطيب 

شيخة الجيران 

ساهمت التكنولوجيا احلديثة وبالذات في 
مجال قنوات اإلعالم املتعددة وشبكة اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي في نشر املعرفة 

واملعلومات في شتى املجاالت، ومما ال شك 
فيه أنه في السنوات األخيرة بدأت التكنولوجيا 

احلديثة مبختلف أدواتها تأخذ حيزا مهما في 
مجال اخلدمات الصحية وخاصة فيما يتعلق 
بتثقيف اجلمهور وتوعيتهم وتقدمي النصائح 

الطبية املفيدة لهم وحتذيرهم بكل ما هو ضار 
لهم ولصحتهم.

ومن هنا ومن هذا املنطلق ومن أجل التواصل 
مع اجلمهور ولهدف الوصول باخلدمة الصحية 

إلى أعلى مستوى وإلى كافة أطراف وشعاب 
اململكة العربية السعودية قامت الوزارة بإنشاء 

موقع البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة 
www.moh.gov.( السعودية على شبكة اإلنترنت
sa( والذي يتضمن رؤية ورسالة الوزارة ونبذة 
عن الوزارة واستراتيجيتها وقيمها وإجنازاتها، 

وأيضا السيرة الذاتية لوزير الصحة وأهم أخبار 
الوزارة، وبهذا تصبح هذه البوابة اإللكترونية 
بوزارة الصحة السعودية فعال ركيزة جلميع 

املعلومات الضرورية املتعلقة بالصحة في اململكة 
العربية السعودية. 

ومن منطلق تطوير وتفعيل تواصل الوزارة 
مع اجلمهور فقد ابتكرت وزارة الصحة 

السعودية خدمة جديدة أطلقت عليها اسم 
)جوال الصحة( تهدف بذلك إلى تسهيل خدمة 
املرضى وغيرهم، وهي خدمة تفاعلية تقدمها 

وزارة الصحة السعودية عبر الهواتف املتنقلة 
والهواتف الذكية في اململكة لتبقي املشتركني 
على إطالع حول كل جديد في الطب والصحة 

الوقائية من األمراض عبر رسائل يومية منتقاة 
بعناية من قبل استشاريني مختصني، كما توفر 
اخلدمة مجموعة من الدراسات املتخصصة التي 

تساعد املستفيدين على التكيف مع مراحل 
معينة في حياتهم مثال ذلك املرأة احلامل أو 

تعايش املرضى مع األمراض املزمنة كالسكري 
والضغط، كما تعمل وزارة الصحة السعودية 

حاليا على توفير مجموعة جديدة من الدراسات 
املتخصصة بناء على أحدث الدراسات حول أكثر 
األمراض انتشارا في اململكة. الهدف كما أسلفنا 
لتسهيل خدمة املرضى ولنشر التوعية الصحية 

على أوسع نطاق في اململكة.
القصد.. البوابة اإللكترونية ألي وزارة على 

شبكة اإلنترنت أصبحت أمرا أساسيا وضروريا 
وحيويا، ولنا في البوابة اإللكترونية لوزارة 

الصحة السعودية خير مثال، ولذلك وللفائدة 
فإن عنوان البوابة اإللكترونية للوزارة هو 

.)www.moh.gov.sa(
تصحيحا ملا ورد في مقالنا السابق عن اإلدارة 

العامة لبرنامج حقوق وعالقات املرضى في 
السعودية فإن العنوان اإللكتروني في ختام تلك 

املقالة هو عنوان البريد اإللكتروني لإلدارة لذا 
أقتضى التنويه.

ملاذا يلجأ البعض إلى أن ميتدح الغرب وكتبه، 
بينما يسخر من جمود الشرق وعلمائه؟ ملاذا 
نسمع عن أناس فهموا أن الدين سور مينع 
من التفكير ويعوق الرأي والقلم؟ وتوجهوا 
نحو احلرية املطلقة لدى الغرب؟ إن وجود 

شخصيات »رموز للدين« حتتكم إلى ضيق 
األفق والتخويف من الفكر، هي بذلك تدعو إلى 

االستكانة واالتكال بشكل غير مباشر، وكان 
لذلك أثره وصار سببا في تساؤلنا اليوم.
قرأت ذات مرة بحثا عن أحكام الفنون، 

كالزخرفة والشعر ونحوهما، والذي آل إليه 

النظر لدى الباحث أن األصل عند املسلم هو 
االنشغال بالعلم واحلرص عليه، وأن الفنون 
ال بأس بها مبا فضل من وقت املسلم وزاد. 

وعندما اطلعت على سيرة بن عقيل )وهو أحد 
علماء احلنابلة( جاء في سيرته أنه ما جال في 

فكره إال ورأى ما يسجله ويدونه.
كان الطبيعي لديهم في ذاك الوقت أن ينشغل 
املسلم وينتج، أن يفكر ويكتب. أما في األلفية 

التي نعيشها فقد صار الذي يقرأ وينظر 
هو املختلف عن محيطه وأصبح من السهل 
أن نسمع عن أناس ال يقدسون سوى األكل 

والبالدة، وهم بأنفسهم يسمون القارئ 
»معقدا« واملبدع »غريبا«، وذلك هو السبب 

الثاني لتساؤلنا اليوم.
تربية اإلسالم البد أن تنتج لنا روادا للفكر 

وقادة للعلم، هي مبقاصدها تنشئ جيال 
يفقه ويفهم حدود املتعة، فليست احلياة لديه 

استهالكا مفرطا وال زهدا مذموما، إمنا هي 
طريق موصل للغاية موصول بالعطاء للنفس 

وللبشر. ليس من اإلسالم أن تعيش بال هدف، 
وليس منه أن تكثر النوم وتقتات على طول 

األمل بال علم وال نظر.

تواصل وزارة 
الصحة السعودية 
مع اجلمهور

منظومة اإلنتاج 
اإلسالمية

القصد

سقاية

قبل أيام ظهر ائتالف املعارضة مبشروع وطني 
يراد منه نقل البلد من مرحلة الوصاية إلى مرحلة 

التحرر الدميوقراطي باقتراحات دستورية تصل إلى 
ما يزيد على الثالثني تعديال على الدستور احلالي، 

وإميانا منا بأن العمل مشروع لكل شخص فهو 
حق لهم ويشكرون على العمل متى ما كان يراد 

منه املصلحة العامة، ولكن استوقفني أمر مهم حيث 
انهم قبل فترة من طرح هذا املشروع على شكل 
مسودة وعندما كان يوجه له النقد كان يتحجج 
البعض بأنها مسودة وستعدل وهو ما استغرق 
منهم العمل عليه ملدة أشهر لكي يخرج لنا هذا 

العمل وهم أهل اختصاص واشترك فيه الكثير من 
التيارات السياسية التي كانت لها ذات األفكار منذ 
سنوات فلم تكن وليدة اللحظة، فأنا هنا تراودني 
بعض األسئلة بعيدا عن اخلوض في تفاصيل هذا 

املشروع:
أوال: لم أستمع منهم إلى كيفية توصيل هذا العمل 

الضخم إلى عقول العامة.
ثانيا: كيف يطلب من الناس دعم مشروع دستوري 

بهذا احلجم بعد إعالنه رغم أن القائمني عليه 
احتاجوا ألشهر إلعداده؟

ثالثا: ترديد جملة إذا لم تكونوا معنا فأوقفوا عنا 
شركم هي دعوة صريحة بعدم انتقاد املشروع من 
أشخاص يفترض منهم قبول الرأي اآلخر كما هو 

شعارهم دائما.
رابعا: عقد ندوات تثقيفية لتوعية الناس بضرورة 

تبني مشروع االئتالف بدالً من الدعوة إلى مسيرات 
حتى ال جند في املسيرة شخصا يطالب بإسقاط 
القروض في حني الناس تطالب بحريتها كما هو 

احلال في التجربة السابقة.
خامسا: كنت أمتنى أن أجد الشجاعة في كثير من 

األشخاص الذين اعترضوا على الدعوة للنزول 
للشارع وقالوها صراحة أمام العامة كما قالوها في 

الغرف املغلقة.
سادسا: املناداة ملسيرة غير سلمية عبر البارزين 

باالئتالف أمر مرفوض كما أن األيام السابقة أثبتت 
لنا أن الكثير من الذين يدعون غير السلمية هم 
أوائل الهاربون منها ناهيك أن رابعا بالسياسات 

العامة للمشروع أن التعبير سلمي.
سابعا: املجاملة ال تبني وطنا واالستعجال كذلك ال 

يبني وطنا، أنا ال أعلم كيف سيتم تقبل انتقادي 
ولكننا يجب أال ننهى عن أمر ونأتي مبثله فإذا 

جاملنا بعضنا فال يحق لنا أن نطلب من الطرف 
اآلخر أن يكون صريحا مع من هم في جانبه، 

وأسأل اهلل أن يوفقنا على كلمة احلق.
ودمت ساملا ياوطني

تلك هي كلماتنا عندما نتكلم عن تاريخنا، فكلما 
نسأل عن أثر أو معلومة تاريخية جتد من يقوم على 

إجابتك يبدأ حديثه بـ »كان يا ما كان« كما لو أننا 
نحكي عن أساطير ليس لها وثائق مؤكدة للحدث.
عندما كنت في املغرب وبالتحديد ملنطقة »فاس« 

تلك املنطقة املوثقة في تاريخ الفرجنة بأنها عاصمة 
الثقافة العربية في العهود املاضية أما نحن العرب 

فال منلك عنها شيئا إال »كان يا ماكان«، فكلما رأيت 
أثراً أقوم بالسؤال ألهلها: ما تاريخها؟ البعض يقول 

سمعنا واآلخر يجاوب من املمكن ومن بني هذا 
وذاك ال منتلك غير التأمل في تاريخ الذي ال نعلم ما 

هويته ومن قام به، فقط إلمتاع أبصارنا بتاريخ وفنون 
وثقافات قليلة لنا بأن من قام بها هم أجدادنا ولكن ما 

هي وثيقتنا ال منتلك لألسف غير »كان يا ما كان«. تلك 
القضية ال تختص فقط في منطقة »فاس« بل هي تعم 

وطننا العربي وإذا قمنا بعمل حصر ملا منتلك من 
آثار دون تاريخ لها سوف جند أننا منتلك مجلدات 

حتمل بني طياتها كم من اآلثار والثقافات التي ال 
يربطها مع التاريخ إال قصص غير موثقة ومن هنا 
نسأل: إلى متى يعيش املوطن العربي دون وثيقة 

تاريخية له؟
ننفق الكثير من األموال ملشاريع استثمارية سواء 

خارجية أو داخلية ويبقى التاريخ طفال يتيما ال يجد 
من يتبناه ليحافظ على حضارته ليبقى االستثمار 

الدائم ألجيال املستقبل، يبقى طفلنا يتيما إال أن 
تأتي أياد خارجية لتقوم باحتوائه وتوثيقه ولكن 
ليس لنا بل لهم، أما السخرية الكبرى التي تقوم 

بها دولنا العربية عندما تقوم بدفع األموال وضخها 
للدول األجنبية لتحتوي تاريخنا وتقوم بتوثيقه 

لها وليس لنا، مع العلم بأننا منلك الكثير من أبنائنا 
املتميزين القادرين على احتواء ذلك الطفل اليتيم ذي 

األصول العربية وتوثيق حضارته وبالرغم من هذا 
تأتي أوطاننا بأياد ليس لها صلة بثقافتنا لتوثق لنا 

تاريخنا وما هي األسباب؟ لعبة تسمى السياسة.
وما النتائج؟ يسرق تاريخنا ويبقى لنا »كان يا 

مكان«. 
مسك اخلتام: قال أبو البقاء الرندي:

وأين قرطبة دار العلوم فكم
وأين حمص وما حتويه من نزه؟

@Muhannadalsayer
Muhannad AlSayer

Nermin-alhoti@hotmail.com

المحامي مهند الساير

د.نرمين يوسف الحوطي

عذرًا أصحاب 
األمس والغد

كان يا ما كان ...

نقطة مفصلية

محلك سر

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

بدأت عالقتي بها منذ كنا صغاراً، لم اجتاوز الـ 
12 وكانت ال تزال في عامها الثامن، في عامها 
السادس عشر كانت بداية اول عالقة رسمية 

تربطني بها ولم تستمر سوى 8 أشهر، وكان ذلك 
في العام 1992.

وبعد فراق استمر 8 أعوام عدت اليها وكانت شابة 
ممتلئة باحليوية بسني عمرها الـ24، واكملت 

معها حتى بلغت الـ38 من العمر اليوم، هذه 
باختصار حكايتي كصحافي عاشق مع حبيبتي 

»األنباء«.
>>>

حتتفل »األنباء« هذا العام ببلوغها الـ38 من 
العمر، ومنذ والدتها على يد الراحل العم خالد 

يوسف املرزوق وهي تنتهج خطا وطنيا واضحا، 
بل ونفسا كويتيا ميأل رئتيها منذ ان اطلقت 

صرخة عددها األول في شارع الصحافة.
>>>

»األنباء«، وليس مديحا ملؤسسة عملت فيها اكثر من 

نصف عمري املهني، كانت ولم تزل االكثر اقترابا 
من الوطن من بني اخواتها في بالط صاحبة 

اجلاللة الكويتية.
>>>

مدرسة »األنباء« الصحافية تقوم على ثالثة 
مبادئ رئيسية: االعتدال في النقل، ومصلحة 
الكويت، واالحترافية، وما من صحافي عمل 

في »األنباء« اال وعرف كيف يجمع بني املبادئ 
الثالثة، وما من صحافي تخرج في مدرستها 

اال وحمل معه مبدأ ان »اإلعالم رسالة« وليس 
»وسيلة«، وكان شعار جميع رؤساء التحرير 

الذين تعاقبوا عليها حتى اليوم هو »ان الصحيفة 
تدخل بيوتكم.. فانتقوا ماذا تريدون ان يدخل 
بيوتكم«، فأصبحنا نحمل هم تلك االمانة معنا 

في كل يوم نحّضر فيه الصفحات التي سنقدمها 
للقراء في اليوم التالي.

>>>
38 عاما وهي تسير بخط ثابت وواضح ومتزن، 

ما اكسبها احترام اجلميع، وجعلها واحدة من 
الصحف القالئل في الوطن العربي التي تنقل 

اخلبر بـ»قدسيته« دون تدخل او تلوين او توجيه.
>>>

38 عاما من الثبات على املبدأ دون احليد عنه، 
وقدمت خالل العقود االربعة من عمرها رؤية 

وطنية وحتى في احلك الظروف واصعبها كانت 
تصر على السير على صراط االعتدال باحلق، لذا 

لم تتلون يوما، بل لم تضطر يوماً للتلون.
>>>

اغلب املطبوعات في املنطقة العربية عرضة 
لـ»عملية التجوية السياسية« في بلدانها، ولكن 
»األنباء« والنها قررت ومنذ انطالقتها ان تكون 

»أملاسا« فلم تزدها تلك العوامل اال صالبة وقوة.. 
وملعانا.

>>>
عذراً.. فلم اكن أكتب عن صحيفة.. بل كنت اكتب 

عن حبيبة.

حبيبتي أكملت 
عامها الــ38!!
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»التنظيف« تفوز مبناقصة بـ 49.5 مليون دينار بالعراقاالقتصادية
أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف )تنظيف( ترسية مناقصة على الشركة في 
العراق، خاصة بتنظيف محافظة البصرة بـ 207.9 مليارات دينار عراقي 
)ما يعادل نحو 49.5 مليون دينار كويتي(، علما بأن مدة العقد 3سنوات.
وأشارت الشركة على موقع البورصة إلى أن سعر املناقصة تغير مبا فيه 
مصلحة الشركة نتيجة تغير معدالت الصرف بالدينار الكويتي مقابل 
الدينار العراقي.

»املركز«: 12% منو متوقع ألرباح الشركات  الكويتية بـ 2014
تشير دراسة قام بها املركز 
الكويتي )املركز( حول  املالي 
650 ش����ركة في دول مجلس 
إلى أن  التع����اون اخلليج����ي 
األرباح اإلجمالية للش����ركات 
اخلليجي����ة بلغت 59.2 مليار 
دوالر خالل العام 2013، بينما 
بلغت األرباح اإلجمالية 29.3 
مليار دوالر في النصف الثاني 
من العام 2013، وكانت األرباح 
خالل النصف الثاني من السنة 
ناجت����ة ع����ن األداء القوي في 
قطاعات اخلدمات املالية والعقار 
والبناء واالتصاالت ومجموعات 

الشركات.
وتلفت دراسة »املركز« إلى 
أن األرباح الصافية من اخلدمات 
املالية في العام املالي 2013 بلغت 
ما مجموعه 1.3 مليار دوالر، أي 
بنمو بنسبة 54% مقارنة مبا 
كانت عليه في العام املالي 2012، 
وبلغت أرباح القطاع العقاري 
3.7 ملي����ارات دوالر، بزيادة 
بنسبة 47% في العام املالي 2013 
عما كانت عليه في العام املالي 
السابق، كذلك حققت شركات 
البناء ومجموعات الش����ركات 
أيضا منوا في األرباح بنسبة 

16% و12% على التوالي.
شهدت منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي منوا إيجابيا 
إجماليا بنسبة 10% في أرباح 
الس����نة الكاملة خ����الل العام 
2013 )العام املالي 2013 مقارنة 
املال����ي 2012( يعززها  بالعام 
أداء قط����اع اخلدم����ات املالية 
والقطاع العقاري، حيث حقق 
قطاع اخلدمات املالية منوا في 
األرب����اح بنس����بة 54%، بينما 
العقاري منوا  القط����اع  حقق 
في األرباح بنسبة 47% نتيجة 

العقاري على قطاع البناء والذي 
أنهى السنة بنمو سلبي لألرباح 
للسنة بكاملها بنسبة 11%. كما 
أنهت الشركات العمانية السنة 
بنمو إيجابي في األرباح بنسبة 
18% وكان القطاعني األفضل أداء 
فيها السلع واخلدمات املالية.

وحققت اإلمارات منوا في 
األرباح بنسبة 15% )العام املالي 
2013 مقارنة بالعام املالي 2012( 
يعززها األداء اجليد في القطاع 
العقاري ومجموعات الشركات 
التي ش����هدت منوا في األرباح 
بنسبة 72% و70% على التوالي 
)العام املالي 2013 مقارنة بالعام 
املالي 2012(. كما متكنت اململكة 
العربية السعودية ودولة قطر 
من حتقيق منو بنسبة 6% و%3 

على التوالي.
بناء على االجتاه احلالي، 
نتوقع من����وا قويا في األرباح 
بنسبة 12% خالل العام 2014، 
ونرى أن التط����ورات احمللية 
في منطقة اخلليج تسهم بدور 

حتسن األوضاع في األسواق 
األساس����ية كاإلمارات وقطر، 
وتأثرت الشركات العاملة في 
القطاعات املرتبطة بقطاع البناء 
القطاع  بش����كل إيجابي بنمو 
العقاري، ومنت أرباحها بنسبة 
16% للسنة املالية 2013 بكاملها، 
كما حققت املصارف اخلليجية 
أيضا منوا قوي����ا خالل العام 
2013 ومنت أرباحها اإلجمالية 

بنسبة %9.
البحرين والكويت  وكانت 
ف����ي أعلى القائم����ة من حيث 
منو األرباح وبنسبة 24% لكل 
منهما نتيجة األداء اجليد في 
قطاعات املصارف واخلدمات 
املالية والعقار، وميكن أن يعزى 
األداء في الكويت إلى انتعاش 
القطاع العق����اري، حيث منت 
األرباح في هذا القطاع بنسبة 
729%، وان كان ذلك من قاعدة 
منخفض����ة، خالل العام 2013. 
وعلى عك����س اإلمارات وقطر، 
لم ينعك����س انتعاش القطاع 

حيوي في أسواق األسهم في 
املنطقة، ومن املتوقع أن يؤدي 
حتسن األوضاع االقتصادية في 
الدول املتقدمة كالواليات املتحدة 
ومنطقة اليورو إلى زيادة حجم 
الص����ادرات في املنطقة، كذلك 
نرى أن األنشطة االقتصادية في 
القطاع العقاري والقطاعات ذات 
العالقة بالبناء ستشهد منوا 
إيجابيا في إطار االستعدادات 
ملعرض دبي اكسبو 2020 وكأس 

العالم 2022.
وبش����كل ع����ام، نتوقع أن 
الش����ركات في  أرب����اح  تنمو 
الكويت بنسبة 12% في العام 
2014 مقارن����ة بالع����ام 2013، 
كذلك نتوقع أن تشهد البحرين 
وس����لطنة عمان منوا بنسبة 
10% في كل منهما خالل الفترة 
نفسها، بينما نتوقع أن تنمو 
أرباح الشركات في السعودية 
بنسبة 10% وفي قطر بنسبة 
7% واإلمارات العربية املتحدة 

بنسبة %16.

هاشم هاشممحمد غازي املطيري

أحمد مغربي
 

التنفيذي  الرئي���س  قال 
في شركة البترول الوطنية 
الكويتية محمد غازي املطيري 
إن الشركة ستستثمر نحو 35 
مليار دوالر خالل السنوات 
اخلمس���ة املقبلة في تنفيذ 
مشاريع كبيرة وضخمة على 
رأسها مشروع الوقود البيئي 
ومصفاة الزور ومصنع الغاز 
الدائمة  اخلامس واملنشآت 

الستيراد الغاز املسال.
واض���اف املطيري خالل 
مش���اركته في اليوم الثاني 
ملؤمتر الكويت الثالث للنفط 
والغاز ان أبرز التحديات التي 
تواجهها الشركة خالل املرحلة 
املقبل���ة النم���و املتزايد في 
الطلب على منتجات التكرير 
الكهرب���اء وتلبية  حملطات 
الطلب العاملي واحمللي على 
املنتجات البترولية بناء على 
املواصفات العاملية اجلديدة 
إلى  املتش���ددة، باإلضاف���ة 
حتقيق كفاءة أعلى في تطوير 

عمليات التكرير.
وأكد على أن االستثمارات 
الكويتية في صناعة التكرير 
س���تضع الكويت في وضع 
املنافسة  تنافس���ي في ظل 
العاملية اجلدي���دة، معتبرا 
البيئي  الوق���ود  مش���روع 
استراتيجي يسمح للكويت 
بوضع تنافسي عاملي ملا له 
من انعكاسات ايجابية على 
االقتص���اد الكويتي س���واء 
داخليا أو خارجيا من خالل 
فتح أس���واق عاملية جديدة 
ودع���م االقتص���اد الوطني 
التنمية  بتحري���ك عجل���ة 
ودعم الش���ركات واملقاولني 

احملليني.
من ناحيته قال الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط الكويت 
إن الكويت تنوي منح عقد 
بقيمة 1.2 مليار دينار )4.3 
مليارات دوالر( في وقت الحق 
هذا الع���ام يتعلق باملرحلة 
األولى من مش���روع إلنتاج 
اخلام الثقيل من حقل الرتقة 

الشمالي.

قدره 650 ألف برميل يوميا 
للوصول بطاقة اإلنتاج إلى 
أربع���ة ماليني برميل يوميا 

بحلول 2020.
وتاب���ع »س���تأتي زيادة 
اإلنتاج من شمال الكويت«، 
مضيف���ا أن الش���ركة تنتج 
نحو 700 ألف برميل يوميا 
الش���مال وأنها سترفع  من 
اإلنتاج مبقدار 300 ألف برمل 

يوميا.
إنتاج  وتوقع أن يبل���غ 
اخلام اخلفي���ف املصاحب 
من مش���روع حقل غاز في 
الشمال بني 300 و350 ألف 
برميل يوميا. وسأل عما إذا 
إنتاج  الكويت تدرس  كانت 
الغاز الصخري فأجاب أن هذا 
ممكن، لكنه ليس على رأس 

أولويات الشركة.

صناعة البتروكيماويات

من جانب���ه أكد الرئيس 
التنفيذي في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية أسعد 
الس���عد أن الش���ركة تعمل 
ضمن توجهات إستراتيجية 
معتم���دة تتضمن النمو في 
البتروكيماويات  صناع���ة 
التوس���ع في  م���ن خ���الل 
األوليفين���ات  مش���اريع 
والعطري���ات والدخول في 
البتروكيماويات  صناع���ة 

املتخصصة. 
وأوضح السعد انه بناء 
على ذلك اعتمدت الش���ركة 
ف���ي تنفيذ إس���تراتيجيتها 
على ثالثة محاور أولها بناء 
مشاريع جديدة تعتمد على 

ويأتي املشروع في إطار 
جهود الكويت لزيادة اإلنتاج 
إلى أربعة ماليني برميل يوميا 
إنتاج  بحلول 2020، ويبلغ 
الكويت حالي���ا نحو ثالثة 
ماليني برميل يوميا ويجري 

تصدير نحو ثلثيه.
وصرح هاش���م هاش���م 
للصحافي���ني عل���ى هامش 
املؤمتر ب���أن املوعد النهائي 
لتقدمي العروض لعقد األعمال 
الهندسية واملشتريات والبناء 
هو 11 مايو، لكن قد متدد املهلة 
في حالة ورود استفسارات من 
الشركات. وقال عن املرحلة 
األول���ى من مش���روع حقل 
الرتقة »أظهر جميع مقاولي 
األعمال الهندسية واملشتريات 
والبناء اهتماما ويشاركون في 
العطاء«. وأضاف أن احلقل 
وطاقته 60 ألف برميل يوميا 
س���يبدأ اإلنتاج بحلول عام 
أو 2018، مضيف���ا أن   2017
اإلنتاج سيصل إلى 120 ألف 
برميل يوميا بحلول 2020 وأن 
الشركة ستقيم مدى احلاجة 
لزيادة اإلنتاج إلى 270 ألف 
برميل يوميا بعد هذا التاريخ. 
ويأتي معظم إنتاج الكويت 
من النفط من بضعة حقول 
قدمي���ة منها حقل برقان في 
جنوب الب���الد، وتبلغ طاقة 
إنتاج الكويت حاليا نحو 3.25 
ماليني برميل يوميا ويبلغ 
حصة ش���ركة نفط الكويت 
نح���و ثالثة مالي���ني برميل 

يوميا.
وقال هاش���م إن الشركة 
ستس���هم في إنتاج إضافي 

توفر املادة اخلام أو ما يسمى 
)اللقيم( وهو الغاز س���واء 
داخل الكوي���ت او خارجها، 
والثاني هو االستحواذ على 
مصانع بتروكيماوية قائمة 
خارج الكويت، وأخيرا تعزيز 
التكامل مع أنشطة مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة داخل 

الكويت وخارجها.
إلى أن الشركة  وأش���ار 
تتج���ه أنظارها ش���رقا الن 
الطلب على املنتجات يأتي 
الغاز  منه���ا وان مص���ادر 
ستكون من أميركا الشمالية، 
لذلك نحن نركز على الشراكة 
مع هذه الدول لتلبية الطلب 
م���ن األس���واق الواعدة في 

الشرق.

مصفاة ڤيتنام 

من ناحيته قال الرئيس 
التنفيذي في شركة البترول 
العاملية بخيت الرشيدي ان 
الشركة جنحت في توقيع عقد 
الهندسة والتوريد واإلنشاء 
ملش���روع مصف���اة ڤيتنام 
بالشراكة مع شركة إدمتسو 
اليابانية  كوسان ومتسوي 
وشركة بتروفتنام، متوقعا 
النصف األول  تشغيلها في 
من العام 2017 بطاقة تكريرية 
تقدر بحوالي 200 ألف برميل 
مع مجمع للبتروكيماويات 
وهي باكورة مشاريع البترول 

العاملية في آسيا. 
وقال الرشيدي في كلمته 
خالل املؤمتر ان مبيعات شركة 
Q8 ارتفعت لتصل إلى نسبة 
35% من مبيع���ات البترول 
العاملية للع���ام املاضي في 
سوق وقود الطائرات والذي 
حتتدم فيه منافسة ضارية 
خالل األعوام القليلة املاضية، 
مشيرا الى فوز الشركة مؤخرا 
مبحطة وقود )كابلن نورد( 
في لوكسمبورغ على الطريق 
الذي  الس���ريع  الرئيس���ي 
يربط ما بني لوكس���مبورغ 
وبلجيكا، وتعد هذه احملطة 
من أكبر احملطات في العالم 
باإلضافة إلى رفعها للمدخول 

السنوي.

الرئيس التنفيذي لـ »أالفكو«
أحمد الزبن

تضاعف أرباح »أالفكو« في 3 أشهر

»نور«: فسخ اتفاقية بيع حصة في بنك »ميزان«
أعلن���ت ش���ركة ن���ور 
لالستثمار املالي )نور( فسخ 
النهائية املبرمة  االتفاقية 

لبيع حصة الشركة في بنك 
ميزان اإلسالمي بتاريخ 15 
أبريل اجلاري، وذلك لعدم 

متك���ن الطرف املش���تري 
من احلص���ول على جميع 
املوافقات الرسمية املطلوبة 

حسب ما ورد في االتفاقية، 
وقد مت اجراء الفسخ بقبول 

كال الطرفني.

ــركة أالفكو لتمويل  ــد مجلس إدارة ش اعتم
ــو( البيانات  ــراء وتأجير الطائرات )أالفك ش
ــرة املنتهية في  ــركة للفت املالية املرحلية للش
ــركة في فترة  31-03-2014، حيث حققت الش
الـ 6 أشهر املاضية 8.5 ماليني دينار بربحية 
11 فلسا للسهم مقارنة مع 13.2 مليون دينار 
ــا للسهم في ذات الفترة من  بربحية 17 فلس
ــهر املنتهية في  2013، اال ان ارباح الثالثة اش
31-03-2014 تضاعفت مقارنة مع نفس الفترة 

من العام 2013، بالغة 4.2 ماليني دينار.

وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 80.9 مليون 
دينار في 2014 مقارنة مع 86.9 مليون دينار 
في 2013، وبلغ إجمالي املوجودات 646.3 مليون 
دينار مقارنة مع 581.3 مليون دينار في الـ 6 
أشهر األولى من العام املاضي،  وبلغ إجمالي 
املطلوبات 461.5 مليون دينار في الـ 6 أشهر 
األولى للعام اجلاري مقابل 406.6 ماليني دينار 
في ذات الفترة من العام املاضي، وبلغ إجمالي 
حقوق املساهمني 184.7 مليون دينار في 2014 

مقارنة مع 174.7 مليون دينار في 2013.

إيطاليا تعرض تاريخها للبيع عبر اإلنترنت.. فهل من مشتر؟
ــت إيطاليا  ــرز - طرح رويت
ممتلكات منها جزيرة قبالة 
مدينة البندقية وقلعة يرجع 
القرن اخلامس  إلى  تاريخها 
عشر ودير سابق على الساحل 
اجلنوبي للبيع في مزاد على 
اإلنترنت أمام املشترين من 

أي دولة.
ــوال خلفض  ــا عن أم وبحث
ــا العامة ولاللتزام  مديونيته
ــاد األوروبي  ــد االحت بقواع
إيطاليا  للميزانية اختصرت 
ــرعة  ــراءات لضمان س اإلج
ــى  ــترين عل ــول املش حص
التي يحتاجونها  التصاريح 
ــكات  املمتل ــد  لتجدي

التاريخية.
ــكات  ــة املمتل ــم قائم وتض
املزاد  ــع في  للبي املعروضة 
ــد تقدمي  ــذي ينتهي موع ال
ــادس  العطاءات فيه في الس
من مايو ثكنات للجيش في 
وسط مدينة تريستي ومنزال 
في مدينة لوريتو ذات األهمية 

إلى االجنليزية«.
واجلزيرة املعروضة للبيع هي 
بوفيجليا وتقع على مقربة من 
الساحل الغربي جلزيرة ليدو 
مباشرة وهي غير مأهولة منذ 
ــفى هناك منذ  إغالق مستش

عشرات السنني.
ــة التي تعود إلى  وتقع القلع
القرن اخلامس عشر بالقرب 

من احلدود مع سلوڤينيا.
ــت إيطاليا التي متلك  وواجه

الدينية عند الكاثوليك.
ــكاليرا  ــتيفانو س ــال س وق
ــؤول بالهيئة التي تدير  املس
ممتلكات الدولة اإليطالية اول 
من امس »مبقدور املستثمرين 
ــكان من نيويورك  من أي م
أو دبي تقدمي عطاءات لشراء 
ممتلكاتنا«، وأضاف »ميكن 
للمشترين احملتملني استخدام 
ــل الوثائق  ــت لتنزي اإلنترن
والعقود التي قمنا بترجمتها 

أكثر من 500 ألف من املمتلكات 
العقارية والتجارية صعوبات 
في بيع أصول مملوكة للدولة 
بسبب القواعد املعقدة لتقدمي 
العطاءات واإلجراءات البطيئة 
ــى تصاريح  ــول عل للحص
ــة  القدمي ــي  املبان ــد  لتجدي
األمر الذي أبقى املستثمرين 

بعيدا.
ــع  ــكاليرا »الوض ــال س وق
مختلف هذه املرة فقد أزيلت 
ــية  العقبات اإلدارية األساس

قبل البيع«.
ولم يعط املسؤول تقديرات 
ــة من بيع  املتوقع ــد  للعوائ

املمتلكات املطروحة.
ــة التي تدير  ــت الهيئ وجمع
ــة 1.8 مليار  ــكات الدول ممتل
ــار دوالر  ــورو )2.4 ملي ي
ــذ عام 2001 عبر  تقريبا( من
بيع ممتلكات للدولة، وتتوقع 
إيطاليا جني 500 مليون يورو 
بنهاية هذا العام من بيع أصول 

عقارية.

إرساء مشروع النفط الثقيل بـ 1.2 مليار دينار العام احلالي
»البترول الوطنية« تستثمر 35 مليار دوالر خالل 5 سنوات
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ذكر تقري���ر بنك الكويت 
الوطني ان تباطأ منو االئتمان 
في شهر فبراير نتيجة تباطؤ 
من���و القروض الش���خصية 
واالئتمان املمنوح إلى القطاع 
العقاري. ويعزى تباطؤ منو 
إلى  الش���خصية  الق���روض 
صندوق األس���رة باالضافة 
الى قصر مدة ش���هر فبراير. 
لكن نشاط االئتمان املمنوح 
إلى بقية القطاعات من خارج 
القط���اع العق���اري واص���ل 
التحسن مبا يعكس حتسن 
اآلف���اق االقتصادية للكويت 
بشكل عام. وتباطأ عرض النقد 
للشهر الثاني على التوالي على 
الرغم من االرتفاع في ودائع 

القطاع اخلاص.
التقري���ر ان منو  وق���ال 
االئتمان تباطأ للشهر الرابع 
على التوالي إلى 7.4%، مرتفعا 
مبقدار 38 مليون دينار، وهي 
أقل زيادة في س���بعة أشهر، 
الزيادة  وتقل عن متوس���ط 
الش���هرية البالغ 180 مليون 
دينار في الع���ام 2013. لكن 
إلى قطاعات  نشاط االئتمان 
األعمال غير املالية جاء أفضل 
من الشهرين املاضيني، رغم 
تأثره سلبا بنشاط اإلقراض 

للقطاع العقاري.
إل���ى  التقري���ر  وأش���ار 
القروض الشخصية  ارتفاع 
)التس���هيالت الش���خصية 
باس���تثناء االئتمان املمنوح 
لشراء األوراق املالية( بقيمة 
40 مليون دينار، أي أقل من 
الذي شهده  نصف املتوسط 
مؤخرا، وهو ما يعكس عمليات 
التسوية وش���طب القروض 
املرتبطة بصندوق األس���رة 
الذي بدأ في شهر فبراير. وقد 
تباطأ النم���و في هذا القطاع 
إلى 15.1% على أساس سنوي، 
وهو ما يتماشى مع توقعاتنا 

للعام 2014.
وكذل���ك ارتف���ع االئتمان 
القطاع���ات بقيمة  إلى بقية 
17 مليون دين���ار مع تراجع 
النمو إلى 6.3% على أس���اس 
سنوي. ويعزى تباطؤ النمو 
هذا إلى تراجع االئتمان املمنوح 
إلى القط���اع العقاري بواقع 
72 ملي���ون دين���ار، وهو ما 
قد يعكس بدوره تس���ويات 
مديونيات بعض الشركات. 
وش���هدت القطاعات األخرى 
منوا أقوى، وتش���مل النفط 
والغاز )زيادة قدرها 56 مليون 
دينار، أي قفزة بنسبة %27(، 
والتج���ارة )زيادة قدرها 37 
مليون دينار(، واإلنش���اءات 
)زيادة قدرها 21 مليون دينار(، 
والصناع���ة )زيادة قدرها 12 
مليون دينار(. في الواقع، حقق 
االئتمان املمن���وح إلى قطاع 

123 مليون دينار. واستمرت 
الودائع ألجل في االنخفاض 
للش���هر الثاني على التوالي 
في حني سجلت الودائع حتت 
الطلب ارتفاعا جيدا مبقدار 80 
مليون دينار بعد االنخفاض 
املعتدل الذي ش���هدته الشهر 
املاضي. نتيجة لذلك، تسارع 
النق���د مبفهومه  منو عرض 

الضيق )ن1( إلى %15.
وظلت أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل بالدينار الكويتي 
دون تغيير تقريبا عن الشهر 
املاضي. فقد استمرت أسعار 
الفائدة على الودائع ألجل شهر 
واحد و12 شهرا دون تغيير 
عند 0.56% و1.12%، في حني 
انخفضت أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل 3 أشهر و6 أشهر 
بواقع 1 إلى 2 نقطة أس���اس 

لتصل إلى 0.73% و%0.92.

بزيادة 38 مليون دينار

»الوطني«: 7.4% منو االئتمان في فبراير

)حمدي شوقي( مشعل اجلسار مترئسا العمومية  

عموميتها وافقت على توزيع 5% أرباحاً نقدية

»رمي« تدير محافظ بـ 630 مليون دينار
شريف حمدي

التنفيذي  الرئي���س  أفاد 
لشركة إدارة األمالك العقارية 
)رمي( ع���ادل الصبي���ح بأن 
الشركة ستعمل خالل 2014 
على اس���تكمال إستراتيجية 
إعادة هيكلة أغلب القطاعات 
والتركيز على االستثمارات 
امل���درة واس���تمالك عقارات 
وإدارتها أو بيعها، معربا عن 
تفاؤله بأن تكون نتائج العام 
احلالي أفضل من التي حتققت 

في 2013.
وق���ال الصبي���ح، ف���ي 
تصريح���ات صحافية على 
العمومية  هامش اجلمعي���ة 
املنعقدة أمس بنس���بة %93، 
إن الشركة واصلت من خالل 
اجلهاز التنفيذي زيادة كفاءة 
احملافظ اإلستراتيجية املدارة 
من قبل الشركة، الفتا إلى أنها 
تدي���ر محافظ ب� 630 مليون 
دينار، وأن عدد العقارات التي 
تديرها الشركة سواء جتارية 
أو استثمارية أو أبراج سكنية 

وإدارة يبلغ 500 عقار.
وأض����اف أن »رمي« وقعت 
إدارة  خالل ع����ام 2013 عق����د 
احملفظ����ة الوطني����ة العقارية 
من خالل الشركة املديرة وهي 
املركز املالي، الفت����ا إلى قيمة 
احملفظة 250 ملي����ون دينار، 
وتقوم الش����ركة من خالل هذا 
العقد بإدارة برج »بيتك« ومجمع 

إجمالي الوحدات املدارة إضافة 
إلى نسبة حتصيل مرتفعة تصل 
إلى أكثر م����ن 95% من اإليراد 
الفعل����ي، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني للعام احلالي مبلغ 
15.7 مليون دين����ار مقارنة ب� 
15.6 مليون دينار لعام 2012، 
كما بلغ معدل العائد على رأس 
املال املدفوع م����ا يقارب %5.6 
تقريبا وبلغت إيرادات التشغيل 
للعام احلالي مبلغ 2.5 مليون 

دينار.
الش����ركة تقوم  ان  وذك����ر 
بتطبيق إجراءات العمل اجلديدة 
واملتوافق����ة مع اح����دث النظم 
التي   )Best Practice( العاملية
مت االتفاق عليها بالتعاون مع 

جتاري في منطقة خيطان.
أن  الصبي����ح  وأوض����ح 
الش����ركة قامت بشراء عقارين 
بالفنطاس ب� 4.7 ماليني دينار 
وذلك بالتعاون مع احد البنوك 
اإلس����المية عن طريق ايجارة 
بالتمويل، مشيرا إلى أن الشركة 
فازت مبناقصتي إدارة جزء من 
عقارات بيت ال����زكاة واألمانة 
العامة لألوقاف، كما أن الشركة 
تس����تثمر ف����ي محفظتي الزاد 
العقارية وشركة زاجي القابضة 
في اململكة املتحدة مبليون جنيه 
استرليني بعائد متوقع 8% ويتم 

توزيعها شهريا.
وأشار إلى أن الشركة حققت 
معدالت إشغال تفوق 95% من 

شركة نايت فرانك.
ولفت إلى أن الشركة أعدت 
ال�  خطة إستراتيجية لألعوام 
3 املقبلة تتماشى مع الظروف 
االقتصادية والسياسية احمللية 

واإلقليمية.
إل����ى ذلك أق����رت اجلمعية 
العمومية التي ترأسها رئيس 
مجلس إدارة الش����ركة مشعل 
اجلس����ار توزيع أرباح نقدية 
5% )5 فلوس للسهم الواحد( 
للمساهمني املقيدين في سجالت 
انعقاد  الش����ركة حتى تاريخ 
اجلمعية العمومية، وتفويض 
مجلس اإلدارة في شراء أو بيع 
10% من أس����هم الش����ركة وفقا 

للقانون.

من اليمني حسني الزلزلة وعبدالعزيز املطيري والوزيرة هند الصبيح والوزير الشيخ سلمان احلمود والنائب يوسف الزلزلة 
وداود معرفي وعيسى العيسى              )أسامة أبوعطية(

معرفي في امللتقى اخلليجي الثالث: مطلوب ورشة عمل وطنية للعالمات التجارية

احلمود: األمير يدعم املبادرات الشبابية في املشاريع الصغيرة

لشؤون الشباب.
ودع����ا معرف����ي اجله����ات 
الرسمية املعنية وفي مقدمتها 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
والوزارات األخرى ألخذ املبادرة 
في هذا املجال والبدء بالتواصل 
مع جميع شرائح املجتمع من 
أكادمييني وأصحاب مش����اريع 
ورواد أعم����ال مبادري����ن ومن 
ثم اجلهات الرسمية من جلان 
ف����ي مجل����س األمة  مختصة 
وجمعيات النفع العام إلطالق 
ورش����ة عمل وطنية وتوحيد 
اجلهود بهدف اخلروج بتصور 
مشترك يؤسس ملرحلة جديدة 
حول العالم����ات التجارية في 

الكويت. 
وقال مدير ادارة املشروعات 
الصغيرة لبرنامج هيكلة القوي 
العامل����ة في الكوي����ت فارس 
العنزي إن صندوق املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة امللياري 
مبا فيه من مشاريع متوسطة 
وصغيرة يجب أن يخضع الى 
ادارة خاصة وذات صالحيات 

كاملة.
م����ن جهت����ه، اك����د رئيس 
احتاد رواد االعمال اخلليجيني 
د.عبدالعزي����ز املطي����ري أن 
ريادة األعمال وما تواجهه من 
صعوب����ات وحتديات في بيئة 
العمل اخلليج����ي كانت دافعا 
النط����الق فكرة احت����اد رواد 
األعمال لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ف����ي عام 2012 حيث 
أطلق صندوق املئوية مبادرته 
في امللتقى الثاني للمشروعات 

بالكويت.

الصغيرة واملتوسطة بشكل عام، 
والتي ترجمت خالل السنوات 
املاضية م����ن خالل العديد من 
اخلط����وات العملية واحليوية 
والت����ي كانت كفيلة ببث روح 
التفاؤل لدى املبادرين والشباب. 
واشار معرفي الى أن من أبرز 
هذه املب����ادرات كان����ت دعوة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى إعادة إحياء 
دور املظلة الرسمية احلاضنة 
للشباب من خالل وزارة الدولة 

العليا بالبالد وفي  السياسية 
مقدمتها حضرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
املنظمة للمنتدى داود معرفي إن 
رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح تعبر عن مدى 
احلرص الرسمي على احتضان 
املبادرين ورعاية املشروعات 

عبدالرحمن خالد

امللتقى  انطلقت فعالي����ات 
الثالث للمشروعات  اخلليجي 
الصغيرة واملتوس����طة حتت 
العالمات  انتشار  شعار »دعم 
التجارية اخلليجية« أمس االول 
وبحضور كل من وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود الصباح 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
ورئيس احت����اد رواد االعمال 
اخلليجي د.عبدالعزيز املطيري 
والراع����ي الرئيس����ي للملتقى 
د.عيس����ى العيس����ى والنائب 
د.يوسف الزلزلة ومنظم امللتقى 

داود معرفي.
وقال احلمود: ان حكومات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف����ي دعم املش����روعات  جادة 
الصغيرة وعالماتها التجارية، 
مشيرا الى ان ذلك يساهم في 
تنويع مص����ادر الدخل للدول 
اخلليجي����ة وخل����ق املزيد من 
فرص العمل امام ش����باب دول 
املجلس. وبني ان قطاع الشباب 
يلقى كل الدعم واملساندة ماليا 
ومعنويا من قبل الدولة والقيادة 

إعالن توزيع أرباح عن عام 2013 م

االحتاد العقارية - متفرقة

بناًء على قرار اجلمعية العمومية مل�ضاهمي ال�ضركة املنعقدة بتاريخ 2014/4/9 والقا�ضي بتوزيع 

7% من القيمة اال�ضمية )اأي  2013/12/31 بن�ضبة  اأرب��اح نقدية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 

بواقع �ضبعة فلو�س لل�ضهم الواحد( وذلك للم�ضاهمني املقيدين ب�ضجالت ال�ضركة بتاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

فاإنه ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة االحتاد العقارية - �ضركة م�ضاهمة كويتية )مقفلة( اأن يعلن لل�ضادة 

امل�ضاهمني الكرام اأنه �ضيتم بدء ت�ضليم �ضيكات االأرباح املذكورة اعتبارًا من:

يوم الأربعاء املوافق 2014/4/16

وال�ضتالم �ضيكات االأرباح النقدية يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني مراجعة

ال�صركة الكويتية للمقا�صة

اإدارة حف����ظ االأوراق امل����الي���ة - الك����ائ����ن يف منطقة �ضرق - �ضارع اخلليج العربي  برج اأحمد - الدور 

اخلام�س - وذلك خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي.

لال�ضتف�ضار/ هاتف: 22464585 - 22464565

واهلل ويل التوفيق،،،
جمل�س االإدارة

إعالن للتعبير عــن االهتمام باخلـــدمــات االستشــاريـــة
اخلاصة باإلشراف على عدد من مشاريع الطرق الريفية في اجلمهورية اليمنية

بتــــــمويــل مشترك مــــن القـــــرض املقـــــدم مــــن الصنـــدوق الگـويتـي 
للتنميـــة االقتصــاديـــة العربيــــة واحلگومـــة اليمنية

حصلت حگومة اجلمهورية اليمنية على قرض مقدم من الصندوق الگويتي للتنمية االقتصادية العربية 
للمساهمة في متويل املرحلة الثانية من برنامج تنمية الطرق الريفية، ويعتزم استخدام جزء من حصيلة 
هذه املنحة لتغطية تگاليف األعمال االستشارية اخلاصة باالشراف على تنفيذ األعمال املدنية لعدد من 

مشاريع الطرق الريفية في مختلف محافظات اجلمهورية وگما يلي:
> اخلدمات االستشارية رقم )RFP#3-KFAED-14( واخلاصـة باإلشـراف علـى ثـالثـة طــرق ريفية في   

      محافظات عمران - حجة - صعدة بطول اجمالي 67 گم.
> اخلدمات االستشارية رقم )RFP#4-KFAED-14( واخلـاصـــة باإلشراف علـى طــريقــني ريفــيـــن في    

      محافظتي شبوة والضالع بطول اجمالي 30 گم.
وعليه تدعو وزارة األشغال العامة والطرق ممثلة بوحدة تنفيذ برنامج تنمية الطرق الريفية گافة املگاتب 
والشرگات االستشارية التي تتوافر لديها اخلبرات واملؤهالت الفنية املالئمة، والراغبة في تقدمي خدماتها 
االستشارية في مجال اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية إلى ارسال طلباتها الى العنوان املبني 
أدناه مرفقًا به جميع الوثائق والبيانات التي تؤگد مقدرة االستشاري على تقدمي اخلدمات االستشارية 

املطلوبة وفق الشروط واملعايير التالية:
- سمعة االستشاري گجهاز مهني وسمعته من حيث احلفاظ على عالقة مرضية بعمالئه.

- خبرة االستشاري السابقة في مجال اإلشراف على مشاريع مشابهة.
- التخصص في املجال والهيگل التنظيمي واالداري.

- توافر الگوادر الفنية األساسية لالستشاري.
استخدام  دليل  في  عليها  املنصوص  والشروط  املعايير  وفق  االستشارية  الشرگات  اختيار  سيتم  حيث 

االستشاريني اخلاص مبؤسسات مجموعة التنسيق الطبعة األولى 1995م.
يفضل اشراك الگوادر واملگاتب االستشارية احمللية وذلك بهدف نقل املعرفة وتخفيض التگلفة وعلى 

أن تتوافر في املگاتب احمللية جميع الشروط واملعايير املذگورة اعاله.
اجلمهورية اليمنية - وزارة األشغال العامة والطرق

برنامج تنمية الطرق الريفية - وحدة تنفيذ البرنامج الرئيسية
مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية
شارع حدة - مجمع حدة - مبنى رقم 4

ص. ب 16472 - صنعاء - اجلمهورية اليمنية
تلفون : 264143/246473 - )1-967( 00 - فاگس : 246516 - )967-1( 00

 rapcmo@gmail.com: البريد االلگتروني
www.rapyemen.org :املوقع االلگتروني

يسلم طلب إبداء الرغبة مع الوثائق وسابق اخلبرات الى العنوان املذگور أعاله عند أو قبل الساعة الثالثة 
مساًء من تاريخ 24 ابريل 2014م

انخفض االئتمان املمنوح لهذا 
القطاع بقيمة 19 مليون دينار 
في شهر فبراير وبنسبة %13.4 

على أساس سنوي.
وبني ان منو عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( تباطأ 
ليصل إلى 6.7% على أساس 
سنوي، على الرغم من ارتفاع 
ودائع القطاع اخلاص مبقدار 

األعمال باس���تثناء القروض 
املمنوح���ة بغ���رض ش���راء 
أوراق مالية والقطاع العقاري 
منوا بلغ 9.6% على أس���اس 
سنوي، أي بوتيرة آخذة في 
التس���ارع. في الوقت نفسه، 
واصلت املؤسسات املالية غير 
املصرفية في تقليص حجم 
إذ  مديونياتها خالل الشهر، 
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.690.941.131.31الدينار الكويتي
0.120.150.220.320.54الدوالر األميركي

0.180.220.290.380.54اليورو
0.460.480.520.620.90اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.070.19الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26550الدوالر االسترالي0.07571الريال السعودي
0.7560الدينار البحريني0.28275الدوالر األميركي

0.0780الريال القطري0.39005اليورو
0.7380الريال العماني0.47267اجلنيه االسترليني
0.0773الدرهم اإلماراتي0.32083الفرنك السويسري

0.0412اجلنيه املصري0.00278الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

104.490.70النفط الكويتي
108.650.51برنت

0.04-104.03غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

22.69-1303.41الذهب
0.16-19.76الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.513.8418.84الكويت

76.73-4.686.29دبي
48.59-5.085.63أبوظبي

3.13-1.375.99البحرين
12.321.89177.70قطر

6.823.433.19عمان
1.206.791.73لبنان
2.183.498.94األردن
8.026.34140.26مصر

30.12-9.545.27املغرب
7.20-4.569.84تونس

16.173.24146.49داو جونز
4.022.6922.96ناسداك م
S&P5001.830.6114.92

6.583.7622.06فاينانشال ت
39.87-9.299.30داكس
0.40-4.384.15كاك40

8.320.497.59السويسري
13.996.8186.65نيكاي225

1.136.093.33توبكس
367.54-22.671.26هانغ سينغ

خالل االجتماع الـ39 للمنظمة العاملية للهاتف النقال

»الوطنية لالتصاالت« تختتم فعاليات »مستقبل االتصاالت.. التحديات والفرص«

واملعلومات للقيام بذلك. وهذا 
يؤكد أيضا عل����ى رؤيتنا التي 
ترتبط باالهتم����ام واالتصال 
والتحدي. ونحن نعتقد أنه من 
أجل حتقيق االستدامة املطلوبة 
لنمو األعمال التجارية وتنمية 
املوارد البشرية ينبغي أن نتوجه 
دائما نحو تعزي����ز  االبتكار«. 
واختتمت الوطنية لالتصاالت 
بالقول إن هذا احلدث س����يعيد 
تش����كيل صناع����ة االتصاالت 
وسوف نستمر في رفع مستوى 
الصناعة في الكويت واملنطقة 
من خالل استضافة أحداث مماثلة 
والتي هي مهمة لتطوير البالد 

ونهضتها.

في تبادل املعرفة«.
وأشادت الوطنية لالتصاالت 
بالدع����م م����ن كل م����ن الرعاة 
والشركات املشاركة الذين لعبوا 
دورا كبيرا في دعم هذا احلدث. 
كما توجهت الوطنية بالشكر 
لش����ركة »إريكسون« لتصميم 
ورش����ة عمل فريدة من نوعها 
تهدف إلى تثقيف العاملني في 
وسائل اإلعالم وذلك للمرة األولى 

في الكويت.
وقالت الوطنية »إن تنمية 
الناس وزي����ادة قدراتها ميثل 
أولوية بالنس����بة لن����ا، ويأتي 
من إمياننا بإثراء حياة الناس 
وتزويدهم باملهارات واألدوات 

وخدمات اجليل الثاني والثالث 
والرابع وLTE، LTE التجوال و

 .MBB
وأكدت الوطنية لالتصاالت 
أن هذا احلدث يعد مبنزلة خطوة 
في املساهمة في تطوير قطاع 
االتصاالت في املنطقة وفرصة 
ممتازة للتواص����ل بني جميع 

الشركات في القطاع.
وقال����ت »كان ه����ذا احلدث 
فرص����ة عظيم����ة للجمع بني 
املتحدثني احملليني ومن الوطن 
العربي وكذلك القادة من قطاع 
االتصاالت، كما أن هذا احلدث 
يهدف إلى تعزي����ز دور قطاع 
االتصاالت للتنمية ويعد حافزا 

mMoney  وmHealth . وتضمن 
احلدث أيضا حفل عشاء برعاية 
شركة هواوي، عالوة على ذلك، 
مت تقدمي دورات تدريبية مصممة 
 GSMAW خصيص����ا ألعض����اء
وممثلي وس����ائل اإلعالم، كما 
اعتبرت ورشة العمل اخلاصة 
بوسائل اإلعالم األولى من نوعها 
في الكويت، ومت تنظيمها من قبل 
إريكسون، الرائدة عامليا في مجال 
التكنولوجيا وخدمات االتصاالت، 
حيث أدخلت مواضيع مثل تطور 
صناعة تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجي����ا  واالتص����االت، 
املعلومات واالتصاالت واملكونات 
االساس����ية للهواتف اجلوالة 

في منطقة الشرق األوسط.
وقالت الوطنية في بيان لها 
إن هذا احلدث يستهدف تطوير 
القدرة التنافسية في بيئة صحية 
وتعزيز االبتكار وحتويله إلى 
محرك للنمو والتطورن فيما ركز 
عدد من املواضيع التي تضمنها 
االجتماع عل����ى LTE التجوال 
- القضاي����ا الراهنة، والطيف 
الت����رددي واملالمح التنظيمية 
ال����دول العربية  للقطاع ف����ي 
وكذلك حتديد الفرص املتاحة 
لألثر االجتماعي واالقتصادي، 
وحتفيز التنمية والتطوير، ودعم 
خدمات الهاتف النقال التي تعزز 
احلياة اليومي����ة للعمالء مثل 

وش����هد احلدث ال����ذي جاء 
بعنوان »مستقبل االتصاالت.. 
التحديات والفرص«، حضور 
أكثر من 230 مشاركا من أكثر من 
20 شركة اتصاالت ومن عدد من 
املؤسسات احلكومية واألكادميية 

ومزودي خدمات اإلنترنت.
وض����م احل����دث العديد من 
احللقات النقاش����ية والبحوث 
والدراس����ات األخي����رة، فضال 
عن املعرض الذي ضم شركات 
مزود اخلدمة مثل شركة هواوي، 
Syniverse، وinfobip وغيره����ا 
حي����ث مت ع����رض املنتج����ات 
املتطورة والتكنولوجيا التي 
حتدد مس����تقبل الهاتف النقال 

الوطنية لالتصاالت، إحدى 
 ،Ooredoo ش����ركات مجموع����ة
اختتم����ت االجتماع الس����نوي 
التاس����ع والثالثني فرع العالم 
العربي ال����ذي أقيم ملدة يومني 
متتاليني في 14 و15 اجلاري في 

فندق شيراتون الكويت.
وكان ق����د افتت����ح احلدث 
وكي����ل وزارة املواص����الت في 
الكوي����ت م.حمي����د القط����ان 
بحضور املدير العام والرئيس 
التنفيذي والوطنية لالتصاالت 
م.عبدالعزي����ز فخرو ورئيس 
GSM ف����رع العالم العربي زياد 

احلسون.
وقد س����لط احل����دث الذي 
استضافته الوطنية لالتصاالت 
بالتعاون م����ع منظمة الهاتف 
النقال – ف����رع العالم العربي، 
الضوء على حتديات جديدة في 
هذه الصناعة وعلى احتياجات 
القطاع والنظرة املستقبلية له. 
واستضافة هذا احلدث من خالل 
شركة الوطنية تعكس التزامها 
باملس����اهمة في تعزيز مصادر 
املعرفة في قط����اع االتصاالت 
في الكويت واملنطقة على حد 
س����واء.  واس����تعرض املؤمتر 
الوضع الراهن لقطاع GSM في 
جميع أنحاء العالم العربي، ونظم 
التكنولوجيا، وتسهيل تبادل 
اخلبرات وخلق فرص االستثمار 
وتشجيع االبتكار واإلبداع في 
قطاع تكنولوجي����ا املعلومات 

واالتصاالت.

وجانب من احللقات النقاشيةصورة جماعية للمشاركني واملتحدثني مع م.عبدالعزيز فخرو

.. ومع فريق »الوطنية لالتصاالت« م.عبدالعزيز فخرو مع فريق شركة هواوي

الشركة تعكس 
التزامها باملساهمة 

في تعزيز مصادر 
املعرفة بقطاع 

االتصاالت في الكويت 
واملنطقة 
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محمد العثمان يسلم إحدى الفائزات جائزتها

الفرصة األخيرة للمشاركة 30 أبريل

10 فائزين جدد لـ »الوطني« برحالت كأس العالم
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن 10 فائزين جدد من عمالئه 
برحالت لشخصني حلضور 
مباريات بطولة كأس العالم 
FIFA 2014 التي س����تقام في 
البرازيل، وذلك في الس����حب 
الثاني حلملته اخلاصة ببطولة 
كأس العالم FIFA 2014 والتي 
يقدمها بصفته الشريك الرسمي 
غير املضيف لهذه البطولة في 
الكويت، بالتعاون مع شركة 
 FIFA ڤيزا العاملية � ش����ريك
الرسمي. وفاز كل من موسى 
محم����د رضا معرف����ي، حمد 
عيسى احلمد، سهام خزعل 
مرهج، بسمة سعود املرزوق، 
صالح حس����ن احلربي، هيا 
صباح الغامن، منى عبدالعزيز 
املخيزمي، الشيخ محمد عبداهلل 
الصباح، أنوار جدعان العازمي، 

وياسمني عبداحملسن الوزان 
برحالت لشخصني مدفوعة 
التكالي����ف بالكامل حلضور 
مباريات في ه���ذه البطولة 
األشهر عامليا وتشمل تذاكر 
املباراة والسفر ذهابا وإيابا 

واإلقامة ملدة 4 ليال. وسيتمتع 
الفائ���زون باملتابع���ة احلية 
واألجواء احلماسية للمباريات 
التي ستجمع بني أبرز وأشهر 
املنتخبات العاملية. وما زالت 
الفرص���ة متاحة أمام حاملي 

بطاقات الوطني ڤيزا، والعمالء 
احلاليني واجلدد الذين يقومون 
بتحويل راتبهم أو مكافآتهم 
الدراسية إلى البنك الوطني 
االس���تفادة من هذه احلملة 
املس���تمرة لغاية 30 اجلاري 
والدخول في السحب األخير 
للفوز بإحدى الرحالت ال� 12 
الباقية من أصل 32 رحلة ضمن 
هذه احلملة. ويستفيد حاملو 
بطاقات الوطني من هذه احلملة 
والدخول في السحوبات تلقائيا 
مقابل كل عملية شرائية بقيمة 
20 دينارا تتم محليا باستخدام 
بطاقات الوطن���ي ڤيزا، فيما 
س���تتضاعف فرصهم للفوز 
3 مرات عند استخدام بطاقة 
ڤيزا )االئتمانية والدفع املسبق 
والسحب اآللي( خارج الكويت 

أثناء سفرهم. 

»زين«: محمد الشمري يفوز بتذاكر نهائي »كأس العالم«
أعلنت »زين« عن فوز محمد فرحان 
الشمري بالسحب حلضور نهائي »كأس 
العالم« بالبرازيل في إطار حملتها التي 
أطلقتها لعشاق الهواتف الذكية من 
عمالئها أصحاب خطوط الدفع اآلجل، 
وذلك مبناسبة انطالق منافسات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في البرازيل. 
وأوضحت الشركة انها أجرت السحب 
الثالث يوم 13 اجلاري، ويستمر هذا 
العرض ملدة 4 أس���ابيع، بحيث يتم 
اختيار فائز واحد كل أسبوع لتحديد 
الفائزي���ن ال� 4 حلضور نهائي كأس 
العالم التي ستستضيفها البرازيل في 

منتصف يوليو املقبل، مشيرة الى انها 
توفر هذا العرض في أفرعها املنتشرة 
في جمي���ع املناطق وفروع موزعيها 
املعتمدين. وبينت »زين« ان عمالءها 
سيتأهلون للسحب األسبوعي عند 
االشتراك بإحدى باقات الدفع اآلجل 
املميزة لألجهزة الذكية التي تقدمها مع 
باقات اإلنترنت، حيث سيحصل العميل 
حينها على ف���رص متعددة لدخول 
السحب بحسب القيمة الشهرية للباقة 
املختارة، وسيدخل العميل تلقائيا في 
عمليات السحب عند اشتراكه بأي باقة 

دفع آجل مع جهاز ذكي.

تق����دم كارماكس س����وبر 
السيارات املستعملة  ماركت 
األول م����ن نوعه في الكويت 
لعمالئها والباحثني عن شراء 
سيارة مستعملة في الكويت 
الكثير من املفاجآت السارة، 
حيث أعلنت عن تقدميها القائد 
الس����نني ميتسوبيشي  عبر 
باجيرو بأفضل األسعار على 

اإلطالق ولفترة محدودة.
وقال����ت »كارماكس«: إن 
هذا الع����رض مصمم ليمنح 
عم����الء »كارماك����س« راحة 
الب����ال التي يحصلون عليها 
عند شرائهم سيارة جديدة، 
فمجموعة سيارات باجيرو 
املستعملة املتاحة من خالل 
هذا العرض تتميز عن غيرها 
من الس����يارات املس����تعملة 
األخرى بأنها اختيرت بعناية 
فائقة، فمن الصعب اكتشاف 
الفروقات بينها وبني اجلديدة، 
فهي ذات ط����رز حديثة ومت 
استعمالها من قبل مجموعة 
من املديرين بصورة مثالية 
ج����دا، ومت االعتناء بها وفقا 
لبرام����ج الصيان����ة الدورية 

املعتمدة من ميتسوبيش����ي 
موت����ورز. باإلضافة إلى أنها 
تتميز بأسعارها التنافسية. 
ويعد هذا العرض االستثنائي 
واملده����ش مناس����بة مثلى 
القتناء ميتسوبيشي باجيرو 
األسطورية واألكثر قوة في 
أسطول سيارات الدفع الرباعي، 
التي تأتي مضمونة ومشمولة 

بالعديد من املزاي����ا الرائعة 
وبأسعار استثنائية ومبزايا 
عديدة تشمل: استعماال خفيفا، 
كفالة ملدة س����نة أو 20 ألف 
كيلو)أيهما اسبق( وبالتعاون 
مع ميتسوبيشي موتورز بهدف 
تعزيز ثقة وراحة بال العميل، 

تسجيل مجاني باملرور.
وتعد »كارماكس« اليوم هي 

الوجهة األولى للباحثني عن 
اقتناء س����يارة مستعملة في 
الكويت، كونها تتيح لعمالئها 
املج����ال ملقارن����ة موصفات 
وأس����عار ط����رز مختلفة من 
الس����يارات املس����تعملة ذات 
العالم����ات املرموق����ة والتي 
تتناس����ب م����ع احتياج����ات 
وميزانيات ش����رائح املجتمع 
املختلفة حتت سقف واحد، 
وتقدم له����م أفضل العروض 
التس����ويقية التي حتمل في 
طياتها مزايا عديدة استثنائية 
تضمن احلصول على أفضل 
الصفقات، إضافة إلى ضمان 
أفضل األس����عار، األمر الذي 
يحقق لهم أعلى قيمة مضافة 
ممكنة ولتكون جتربة الشراء 
مميزة وناجحة بكل املقاييس. 
وتستقبل »كارماكس« عمالءها 
في املعرض الرئيسي الكائن 
في منطقة الري، الذي يعتبر 
األح����دث واألكب����ر من نوعه 
للس����يارات املس����تعملة في 
الكوي����ت من الس����اعة 8:30 
صباحا وحتى 8:30 مس����اء 

طيلة أيام األسبوع.

تأكيدا على م����دى التزامها 
بتوفير عروض مميزة لعمالئها 
والتي تتناس����ب مع أس����لوب 
حياتهم الفاخر واحتياجاتهم، 
قامت شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للس����يارات، امل����وزع 
احلصري لسيارات كاديالك في 
الكويت، بإطالق عرض خاص 
وحصري لعمالئها خالل شهر 
أبريل، يتمث����ل مبنحهم لغاية 
2.000 د.ك. ف����وق التثمني عند 
اقتنائهم أي من سيارات كاديالك 

األنيقة والفخمة.
وتش����مل مجموعة كاديالك 
للس����يارات الفخم����ة كل م����ن 
سيارة ATS الرياضية واملفعمة 
باحليوي����ة، CTS 2014 الفخمة 
واجلدي����دة كلي����ا، XTS م����ع 
محرك توربو اجلديد املزدوج، 
SRX الك����روس أوفر األنيقة و
Escalade سيارة الدفع الرباعي 
الرائدة في فئتها وقد مت جتهيز 
سيارات كاديالك بتكنولوجيا 
CUE املستحدثة، والتي توفر 
للس����ائق العديد من اخليارات 
املتعلق����ة بالفخام����ة ومعايير 
السالمة لتمنح سائقيها متعة 
خاصة أثناء القيادة ويعد نظام 
CUE )جتربة مستخدم كاديالك( 

جزءا من التكنولوجيا املتقدمة 
التي أضافت حتسينا كبيرا على 
جتهيزات الترفيه داخل السيارة 
بفضل شاشة LCD تعمل باللمس 
مشابهة للشاشات املستخدمة في 
األجهزة الذكية، باإلضافة إلى 
الرموز الكبيرة، واألوامر سهلة 
االستخدام، وبطاقة الذاكرة. كما 
تأتي أيضا مع USB ومش����غل 

.MP3
لقد قامت كاديالك بإضافة 
جميع هذه املواصفات العالية 
والتكنولوجيا املتطورة لترفع 
م����ن فخامة كادي����الك ومتنح 
س����ائقيها جتربة قيادة فريدة 

وغير مسبوقة.

اجلدي����ر بالذكر ان ش����ركة 
يوس����ف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات قامت حديثا بإطالق 
كاديالك CTS 2014 اجلديدة كليا 
في مجمع 360 ضمن فعاليات 
معرض أوتوموتو. وتفخر بأن 
تعلن أن كاديالك CTS اجلديدة 
كليا مت تسميتها سيارة العام 
من »موت����ور ترين����د« 2014. 
وتتميز هذه السيارة بتصميم 
متقن، وأداء مثيرا وتكنولوجيا 

متطورة.
وتأت����ي مبح����رك بس����ت 
أسطوانات و3.6 ليترات وبقوة 
321 حصانا ولقد مت تصنيف هذا 
احملرك ضمن أفضل 10 محركات 
 Wards في العالم من قبل مجلة
Auto العاملي����ة واملتخصص����ة 

بالسيارات.
وتأتي كاديالك CTS اجلديدة 
كليا مبحرك آخر ذو 4 أسطوانات، 
بسعة 2.0 ليتر توربو وبقوة 272 
حصانا والتي تعد األقوى في 
فئتها. وهي أيضا كاديالك األولى 
من نوعها التي يتوافر فيها نظام 
ركن السيارة تلقائيا وناقل حركة 
أوتوماتيك����ي جديد يعمل ب� 8 
سرعات. إلى جانب هذا العرض 
اخلاص، تق����دم كاديالك مزايا 

خاصة لعمالئها متمثلة ببرنامج 
الرعاية املتميز الذي يقدم خدمة 
وصيان����ة ملدة 4 س����نوات أو 
100.000 كم، ضمان 4 سنوات 
أو 100.000 كم، خدمة املساعدة 
على الطرقات في جميع أنحاء 
الشرق األوسط ملدة 4 سنوات 
غير محددة املس����افة، وخدمة 
التوصيل عند أعمال الصيانة 
الدورية وسيارة بديلة عند أعمال 

التصليح حتت الكفالة.
ومما يزيد كاديالك حضورا 
هي تلك اخلدمة النوعية التي 
تقدمها ش����ركة يوس����ف أحمد 
الغامن وأوالده، بتوفيرها مركز 
خدمة متميز بجودة خدماته، 
من حيث املعدات والفريق الفني 

والهندسي.
هذا باإلضافة إلى أرقى خدمات 
م����ا بعد البيع لتك����ون جتربة 
القيادة مع كاديالك هي األجمل 

على اإلطالق.
وتستمر شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات بتقدمي 
عروضها احلصرية حرصا منها 
على تلبية احتياجات عمالئها 
ومنحهم فرصة التمتع بقيادة 
سيارتها الفخمة ذات املواصفات 

العاملية.

»كاديالك الغامن« تطلق عرض التثمني املميز

»كارماكس« تقدم ميتسوبيشي باجيرو بأفضل األسعار

أعلن بنك بوبيان عن منح 
عمالئه فرصة رائعة ملمارسة 
هواية التصوير من املنصة 
التي صممها البنك في أعلى 

برج مبارك باملباركية )املقر 
الرئيسي للبنك( حيث أصبح 
في إمكانه����م التقاط الصور 
الرائعة التي تتميز بها مدينة 

الكويت. وقال مدير العالقات 
العامة في بنك بوبيان قتيبة 
صال����ح البس����ام إن »زاوية 
بوبي����ان« وهو االس����م الذي 

حتمله املنصة تعتبر األولى 
من نوعها في الكويت، كما أنها 
امل����رة األولى التي مينح بنك 
في الكويت مثل هذه الفرصة 

ملمارسة هوايتهم املفضلة.
وأضاف أن املنصة تتمتع 
بأعلى معايير األمن والسالمة 
سواء من حيث التصميم أو 
اإلمكانيات املتاحة إلى جانب 
توفير كل اإلجراءات املتبعة في 
الصعود إلى األماكن املرتفعة 
م����ن حيث األمن والس����المة 
ومن بينها توافر رجال األمن 
طوال فترة التصوير وتوافر 
ح����زام األم����ان وغيرها من 

اإلجراءات.
وأوضح البسام أن استخدام 
املنص����ة من خالل مراس����لة 
البنك على البريد اإللكتروني 
املخصص لهذا الغرض وهو 
 social@bankboubyan.com
حي����ث س����يتم التواصل مع 
العم����الء بعد تس����لم البريد 
اإللكتروني معهم وحجز املوعد 

املناسب لهم واملتاح.
وس����يكون أمام كل عميل 
فرصة ساعة مع السماح له 
باصطحاب مرافق لالستمتاع 

بهذه التجربة.
وحول اله����دف من زاوية 
بوبيان قال البس����ام إن بنك 
بوبيان قد أيقن الس����يما مع 
التط����ورات الس����ريعة التي 
يش����هدها عال����م التواص����ل 
االجتماعي وال����ذي ألغى كل 
احلدود أهمية اجتاه الشباب 
نحو التصوي����ر والذي بات 
إحدى أهم وسائل التواصل فيما 
بينهم خاصة مع وجود وسيلة 
تواصل رائعة كاالنستغرام 
والتي أطلقت بوجودها مكامن 

اإلبداع لدى الكثيرين.
من هنا جاءت فكرة »زاوية 
بوبيان« والتي تس����عى إلى 
إط����الق مكامن اإلب����داع لدى 
عمالء البنك ودفعهم دوما إلى 
املزيد من االبتكار واالنطالق 
في عالم ال محدود من اخليال 

واإلبداع.
وأكد البس����ام ف����ي ختام 
تصريح����ه أن البن����ك يؤمن 
بأهمية دوره االجتماعي وإطالق 
املبادرات وتنظيم األنش����طة 
غير املصرفية التي تساهم في 

مسؤوليته االجتماعية.

»بوبيان« مينح فرصة تصوير الكويت من فرعه الرئيسي

حفل ملوظفي »هيئة الصناعة« برعاية »التجاري«
في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على توطيد أواصر التعاون بينه 
وبني مؤسسات املجتمع املدني املختلفة، قام البنك برعاية احلفل السنوي 

الثامن لتكرمي املوظفني املتقاعدين واملتميزين بالهيئة العامة للصناعة. وقد 
أتت هذه الرعاية إدراكا من البنك بأهمية دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات 

الصناعية التي تعمل من أجل تنمية الصناعة احمللية في البالد، وكذلك 
تقدمي كل الدعم واملساندة ملوظفي الهيئة املتقاعدين واالحتفاء بهم في الفتة 

إنسانية وبادارة اجتماعية من قبل الهيئة والبنك. وقد قام د.عبداحملسن 
املدعج وزير التجارة والصناعة ومحمد فهاد العجمي مدير عام الهيئة بتكرمي 

هنادي املسلمـ  املدير اإلقليمي بقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك 
تقديرا من الهيئة ومساهمات البنك في مختلف األنشطة والفعاليات التي 

تنظمها الهيئة ملوظفيها على مدار العام.

جانب من التكرمي
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ناراي )بنغالديش( ـ أ.ف.پ: وسط صيحات حماسية 
تطلقها ثعالب البحر التي تسبح بحلقات دائرية حول 
سفينتهم، يرمي الصيادون شباكهم في هذه املنطقة 
التي تنتشر فيها أشجار املنغروف التي تعرف أيضا 

بااليكة الساحلية، ثم تغوص الثدييات ويظهر ذيلها في 
املياه.

ويذكر شاشودار بيسواس الصياد اخلميسيني الذي 
دربت عائلته على مدى أجيال ثعالب بحرية على 

الصيد، بأن »عملنا يعتمد على ثعالب البحر«.
وال تقوم ثعالب البحر باصطياد فرائسها بنفسها، 
لكنها مكلفة إخافة األسماك التي تسبح بني جذور 

األشجار في هذه املنطقة لدفعها باجتاه شباك 
الصيادين. لكن هذه التقنية النادرة املوروثة منذ القدم 
والتي تقوم على التنسيق بني اإلنسان وثعالب البحر 
املدربة، مهددة بالزوال قريبا في بنغالديش كما سبق 

لها أن اختفت منذ زمن طويل في أجزاء أخرى من 
آسيا.

ويقول فيبول ابن شاشودار وهو يقود السفينة واقفا 
»تنجح ثعالب البحر في رصد السمك بني النباتات 

عندها تبتعد السمكة ونبقى موجودين في مكان قريب 
من شباكنا. من دونها ال ميكننا اصطياد هذا الكم من 

األسماك«.
وتدرب هذه العائلة ثعالب البحر على الصيد منذ أجيال 

في منطقة سونداربانس، وهي اكبر منطقة منغروف 

في العالم في جنوب غرب بنغالديش.
وحتصل عمليات الصيد تقليدا في الليل عندما ميكن 

للصيادين أن يأملوا في اصطياد ما بني أربعة و12 
كيلوغراما من األسماك والقريدس والسلطعون.

وتكسب عائلة شاشودار حوالي 250 دوالرا شهريا 
جراء بيع األسماك التي تصطادها، في األسواق احمللية.

لكن خالل األشهر األخيرة، أصبحت األسماك نادرة 
وشباك الصيادين غالبا ما تبقى فارغة.

ويشير فيبول إلى »أننا لم نعد جند األسماك التي كنا 
جندها سابقا مع والدي«. ويوضح محمد مصطفى 

فيروز االخصائي في علم احليوانات في جامعة 
جاهاغيرناغار في دكا أن »السمك لم يعد يتمكن 

ببساطة من التكاثر«.
ويشير لوكالة فرانس برس إلى أن األسباب تكمن 

في »الترسيب املفرط وتلوث املياه بالنفط واستخدام 
مبيدات احلشرات في حقول األرز إضافة إلى الصيد 

اجلائر«.
وفي السنوات الـ 25 األخيرة التي درس فيها فيروز 
الصيد باالستعانة بثعالب البحر في بنغالديش، شهد 
انخفاضا في عدد العائالت التي متارس هذا النشاط 

من 500 إلى 150 عائلة.
وخالل 50 عاما، تراجعت نسبة الذين يقومون بهذا 

النشاط 90% بحسب فيروز الذي يحذر من أن 
استمرار األمور باالجتاه احلالي سيعني زوال الصيد 

باالستعانة بثعالب البحر خالل السنوات العشرين 
املقبلة. كذلك يبدو الشاب فيبول البالغ حوالي 20 عاما 

متشائما إذ يقول »اذا لم يكن هناك اسماك، ال حاجة 
البتة الن يكون لدينا نظام صيد باالستعانة بثعالب 

البحر«.
ويضيف »انظروا إلى عائلتي. اشقائي وشقيقاتي 

يريدون جميعهم متابعة دراساتهم. ال يريدون الذهاب 
الى األنهر الصطياد األسماك. إذا ما اكملوا دراستهم، 
فإنهم حتما سيتركون القرية بحثا عن عمل افضل او 

انهم سيشترون اسماكا باجلملة ليعيدوا بيعها«.
أما هو فيخشى خسارته مصدر دخله الوحيد.

فكل شهر، يخصص هذا الشاب نصف ايراداته لتغذية 
ثعالب البحر اخلمسة التي ميلكها ـ اثنتان منها بالغتان 

ومدربتان وثالثة أخرى صغيرة في طور التدريب ـ 
وهي تستهلك 3 إلى 4 كلغ من األسماك يوميا.

 ومن دون تغذية الصيادين لها، فإن بقاء ثعالب البحر 
قد يكون مهددا أيضا.

ويشير فيروز إلى أن الصيد باالستعانة بثعالب البحر 
يلعب دورا رئيسيا في احلفاظ على هذه الفصيلة 

املهددة في بنغالديش.
ويضيف »ثعالب البحر التي يقبض عليها تكون بصحة 

جيدة بسبب الصيد«.
وأحيانا يقوم الصيادون بترك بعض من هذه الكائنات 
في الطبيعة ما يعزز وجودها بحسب بعض الدراسات.

صياد سمك يستخدم ثعالب البحر على أحد ضفاف األنهر 

في بنغالديش يصيدون السمك باستخدام »ثعالب البحر«

خصلة الشعر املسروقة كما كانت معروضة في املتحف

ـ أ.ف.پ: سرقت  سيدني 
خصلة شعر عائدة لنابليون 
واغراض قيمة اخرى من متحف 
استرالي يضم مجموعة كانت 
تابعة لعائلة بريطانية تقربت 
من االمبراطور الفرنسي خالل 
القديســـة  منفاه في جزيرة 
هيالنة في جنـــوب احمليط 

االطلسي.
واعلنت الشرطة االسترالية 
امس ان اللصوص دخلوا الى 
مبنى واقع في شـــبه جزيرة 
مورنينغتون فـــي مقاطعة 

ڤيكتوريا )جنوب شرق(.
واعتبرت ان السرقة ميكن 
ان تكـــون قد حصلـــت بناء 
على »طلبية« تقدم بها جامع 

حتف.
وجاء في بيان الشرطة ان 
من بني املقتنيات املســـروقة 
خامتا وقالدة حتوي خصال من 
شعر نابليون ووشاحا كتب 
عليه نابليون بخط يده في 

العام 1815 وعلبة تبغ.
ودخل اللصوص عبر حمام 
املتحف املقام في دارة »برايرز 

بارك« القدمية، ووقعت عملية 
الســـرقة مســـاء اخلميـــس 

املاضي.
العشـــرة  وبني االغراض 
املسروقة هناك كذلك محبرة 
فضية مطلية بثالث قطع نقدية 
ذهبية عليها صورة نابليون 
عثر عليها في جيب االمبراطور 
املخلوع بعيـــد وفاته، كذلك 
سرقت مجســـمات صغيرة 
لهذه الشـــخصية التاريخية 
الفرنســـية وزوجته االولى 

جوزفني.
وقال ســـتيف يورك امني 
املتحـــف فـــي تصريحـــات 
لهيئة االذاعة االسترالية ان 
القطـــع »ال تقدر بثمن  هذه 
ألن احلصـــول على بديل لها 
مستحيل. نشعر بالصدمة«.

ومت نقـــل باقـــي اغراض 
املجموعة املؤلفة من حوالي 
500 قطعـــة الى مـــكان أكثر 

امنا.

سرقة خصلة شعر لنابليون من متحف في أستراليا

طفل ميوت جوعاً بسبب إدمان والده ألعاب الڤيديو

كاميرون دياز »تعشق الشيخوخة«

مقاضاة مربية دجاج 
بسبب صراخ ديوكها

صحة غارسيا ماركيز »هشة جداً«

رأت شقيقها بعد فراق
 دام 16 عاماً.. فماتت

تأخرت العروس.. فتزوج أختها

لـــوس أجنيليسـ  د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري امس 
أن املمثلة األميركية احلسناء كاميرون دياز »تعشق 
الشيخوخة« وتشعر بامللل من الثبات على احلال نفسها 

لفترة طويلة من الوقت.
ونقل موقع »كونتاكت ميوزيك« عن دياز )41 عاما( 
قولها: »أقسم باهلل هذا هو سبب حبي للشيخوخة.. 
فالســـيدات يعتقدن أنهن يرتكنب خطأ شخصيا إذا لم 
تتحد املرأة الطبيعة بالثبات على مظهر سن اخلامسة 
والعشرين طوال عمرها.. لكنني ال أرغب في أن أثبت 

حيث أكون«. 
يذكـــر ان دياز تنتظر حاليـــا عرض أحدث أفالمها 
بعنـــوان »ذا أذر وومان« الذي مـــن املقرر أن يعرض 

في 25 اجلاري.
ويشـــارك دياز البطولة ليزلي مان وكيت أبتون، 
وتدور أحداث الفيلم حول 3 نساء يتحالفن ضد رجل 

خائن.

لندن - يو.بي.آي: حرك سكان قرية بريطانية دعوى 
قضائية ضد مربية دجاج في الـ 57 من العمر، ألن صراخ 
ديوكها يوقظهم من النوم في ساعات مبكرة كل يوم.
وقالـــت صحيفة ديلي ميل أمس، إن ســـكان قرية 
هاملبدون مبقاطعة هامبشاير يقاضون، هيلني روجزر، 
بتهمة اإلزعاج ألن ديوكها توقظهم عند الساعة الثالثة 
صباحا وتســـتمر في الصياح حتى احلادية عشرة، 
وأضافت أن موظفني من مجلـــس بلدية القرية زاروا 
من قبل مزرعة روجرز 5 مرات وسلموها أمرا يطلب 
منها احلد من صراخ الديوك، وقام بعض السكان الحقا 
بتحريـــك دعوى قضائية ضدها بتهمة خرق األمر في 

3 مناسبات.
ونفـــت مربية الدجاج أمام محكمة الصلح في بلدة 
فيرهام، بأن تكون ديوكها مصدر إزعاج لسكان القرية 
طوال فترة الليل، وادعت بأنها اتبعت تعليمات مجلس 
بلدية القرية بتغطية حظيرة الدجاج في منزلها ببطانية 
سميكة عند الغسق وعدم إزالتها قبل الساعة التاسعة 

صباحا.
وقالـــت ان العديد من الناس فـــي القرية ميلكون 
ديوكا تصيح مثل ديوكها، وال تســـتطيع اســـتيعاب 
كيف يشـــتكي الناس الذين يعيشـــون في الريف من 
الضوضـــاء الصادرة عن احليوانات واآلالت الزراعية 

مع أنها تشكل جزءا أساسيا من سماته.
وأضافت روجرز إذا كان املشـــتكون ال يحبون هذا 
النوع من الضجيج فمن األفضل لهم أن ينتقلوا للعيش 
في املدن بدال من ذلك ألن ديوكها ليســـت أكثر صخبا 
من أي ديوك أخرى في القرية، ومن السخف أن جتري 

مقاضاتها على شيء من هذا القبيل.
وتربي روجرز في حظيرة منزلها أنواعا نادرة من 
الديوك، إلى جانب البط والدجاج و6 أحصنة وأرنب 

وكلبني.

مكســــيكو ـ أ.ف.ب: قالت عائلة غابرييل غارسيا 
ماركيز ان الكاتب الكولومبي في وضع صحي »هش 
جدا« بعدمــــا وردت معلومات صحافيــــة تفيد بانه 

مصاب مجددا بالسرطان.
وجاء في بيان صادر عن زوجته مرسيديس بارتشا 
وجنليه رودريغو وغونزالو »وضعه مستقر مع انه 

هش جدا وثمة مضاعفات مرتبطة بسنه«.
وغادر الكاتب احلائز جائزة نوبل لآلداب املستشفى 
في الثامن من ابريل في مكســــيكو في وضع وصف 
بأنه »دقيق« بعد 8 أيام أمضاها فيه إلصابته بالتهاب 

رئوي.
وأضافت العائلة ان الكاتب »يواصل فترة نقاهة 
في املنزل« شاكرة كل رسائل التضامن وطالبة احترام 

خصوصيته.
ونقلت صحيفة »ال اونيفرسال« املكسيكية االثنني 
عن »مصادر جديرة بالثقة« ان السرطان الليمفوي الذي 
أصيب الكاتب به قبل 15 عاما عاد للظهور وينتشر 

اآلن في الرئتني والغدد الليمفاوية والكبد.
وقالت الصحيفة ان العائلة واألطباء قرروا معا عدم 
إخضاع غارسيا ماركيز لعالج كيميائي أو إشعاعي 

بل توفير »عالج طبي بديل« له في املنزل.
والكاتب مقيم في املكسيك منذ العام 1961 مع فترات 
إقامة ايضا في كارتاخينا )كولومبيا( وبرشــــلونة 
)إسبانيا( وهاڤانا )كوبا(. وقد ابتعد غارسيا ماركيز 
منذ ســــنوات عدة عن احلياة العامــــة ولم يدل بأي 
تصريحات الــــى الصحافيني في املرات النادرة التي 

شارك فيها في مناسبات عامة.
ويعتبــــر الكاتب الكولومبي مــــن أهم الكتاب في 
تاريخ األدب اإلسباني. وأشهر أعماله هو »مئة عام 

من العزلة« الذي صدر العام 1967.

ســــيئول - أ.ف.پ: أعلنت 
الشــــرطة في كوريا اجلنوبية 
أمس أنها أوقفت رجال يشتبه 
في أنه ترك طفله ميوت جوعا 
أمام شاشة  فيما كان مستمرا 

ألعاب الڤيديو.
ومن شأن هذه القضية أن 
تشعل النقاش الدائر في البالد 
الڤيديو،  ألعــــاب  إدمان  حول 
ويعتزم البرملان ســــن قانون 
يدرج ألعاب الڤيديو على قائمة 
النشاطات املســــببة لإلدمان، 
على غرار املخدرات والكحول 
وامليسر. وعرفت الشرطة هذا 

الشخص باســــم شونغ، وهو 
فــــي الثانية والعشــــرين من 
عمــــره، وقد أوقف االثنني بعد 
العثور علــــى جثة ابنه البالغ 
من العمــــر عامني، متحللة في 
كيس قمامة في دايغو )جنوب 

شرق(، بحسب الشرطة.
وقد تركــــت زوجته الطفل 
بعهدتــــه بعدما ارتبطت بعمل 
في مصنع بعيد عن بيتها، لكنه 
أوقاته في مقاهي  كان ميضي 
اإلنترنت وال يتردد على منزله 
سوى مرة كل يومني أو ثالثة 

إلطعام الطفل.

وفي الســــابع مــــن مارس 
املاضي، وجد األب طفله ميتا، 
بحسب الشرطة، فتركه شهرا 
كامال في مكانه قبل أن يضعه 
في كيس للنفايات ويلقيه في 
حديقة مجاورة. بعد ذلك قدم 
بالغا إلى الشرطة بفقدانه.وفي 
العام 2009 صدمت حادثة مماثلة 
الرأي العام في كوريا اجلنوبية، 
حني ترك زوجــــان طفلهما ذا 
األشهر الثالثة دون طعام إلى 
أن فــــارق احلياة، إذ إنهما كانا 
منشــــغلني بألعاب اإلنترنت، 
وال ســــيما لعبة عــــن كيفية 

تربية طفل. وأظهرت دراســــة 
رســــمية أعدتها وزارة العلوم 
في العام 2013 أن نحو 7% من 
السكان البالغ عددهم 50 مليونا 
معرضون بشكل كبير إلدمان 
اإلنترنــــت، وأن النســــبة هذه 

ترتفع في صفوف املراهقني.
ويعرف اإلدمان بعوارض 
عــــدة، منها الشــــعور بالقلق 
في حال عدم توافر اإلنترنت، 
لــــه  املفــــرط  واالســــتخدام 
بحيــــث يصعب تنظيم الوقت 
وشؤون احلياة اليومية بشكل 

طبيعي.

كاميرون دياز 

هيلني روجرز

غارسيا ماركيز

إسالم آبادـ  يو.بي.أي: لم تتحمل امرأة هندية فرحة 
لقائها شـــقيقها للمرة األولى بعد فـــراق دام 16 عامًا، 

فأصيبت بأزمة قلبية حادة قضت عليها.
وأفادت قناة »جيو تي في« الباكستانية، أن الهندية 
ســـاراال ديفي، توجهت إلى باكستان لرؤية شقيقها، 
ماهيش كومار، بعد مرور 16 عامًا على آخر لقاء بينهما، 
لكن ما كان يفترض أن يكون مناسبة سارة حتول إلى 
حادثة أليمة جراء إصابة الشقيقة بأزمة قلبية حادة 

تسببت في موتها.
وقال كومار إنه ما أن عانقته شقيقته عند وصولها 
إلى محطة القطارات مبدينة الهور، حتى أخذت تبكي 

وانفعلت بشدة، ثم أصيبت بأزمة قلبية قاتلة.
وأضاف أن شقيقته تقدمت 4 مرات من قبل بطلب 
للحصول على تأشـــيرة دخول إلى باكستان لتتمكن 
مـــن رؤيته لكنها رفضت كلها، إلى أن قبلت هذه املرة 

ومتكنت من املجيء إلى الهور.

بيجينـــغ ـ  يو.بي.أي: حلت امرأة في الصني مكان 
أختها لتتزوج صهرها بسبب تعذر وصول العروس 

في الوقت املناسب إلى حفل الزفاف.
وذكرت صحيفة »غلوبال تاميز« الصينية، أن العريس 
ليو وي )30 عاما(، أقنع شـــقيقة عروسه بأن ترتدي 
الفســـتان األبيض وحتل مكان أختها في حفل الزفاف 
الذي أقيم مبدينة شـــينزين، في مقاطعة غواندونغ، 
جتنبا خلســـارة آالف الدوالرات التـــي أنفقها حلجز 

صالة الزفاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن العروس األصلية شيونغ 
يانبي )25 عاما( علقت في بلدتها في سيشـــوان ولم 
تتمكن من العثور على تذكرة سفر لتصل إلى احلفل 

باملوعد املناسب.
وقالت األخت إنها ترددت في البداية، ولكنها قبلت 
بالزواج وهميا بدل أختها أمام 300 ضيف، حتى أنها 

قبلت العريس.

احلفيدة مع لوحتها

بوش االبن يهدي حفيدته 
في عيدها األول.. لوحة

انخفاض السكر في الدم يؤدي إلى مشاكل زوجية
ـ يو.بي.اي: قال  كوملبوس 
باحثون أميركيون إن انخفاض 
الســــكر في الدم قد يؤدي إلى 

مشاكل زوجية.
وأجرى باحثون من جامعة 
أوهايو دراسة أظهرت أن تراجع 
معدل الســــكر في الدم يجعل 
النــــاس عصبيــــني ويفقدون 
الزوج  أعصابهم بسرعة على 

أو الشريك العاطفي.
وقال الباحث براد بوشمان 
يعــــرف النــــاس إنهــــم عندما 
يجوعون يصبحون ســــريعي 
الغضــــب. وتابــــع: وجدنا أن 
اجلــــوع يؤثــــر في ســــلوكنا 
بطريقة ســــلبية حتــــى فيما 
يتعلــــق بعالقاتنــــا احلميمة. 
وشملت الدراسة 107 أشخاص 

متزوجني، وعلى مدى 21 يوما 
سئلوا عن مدى غضبهم حيال 
دمية متثل الشريك، واستخدام 
ما بني صفر و51 دبوسا لتحديد 
مدى الغضب الذي يشعرون به 
جتاه الشريك. وقد جرى قياس 
معدل مستوى السكر في الدم 
لدى املشاركني، وتبني أنه كلما 
انخفض معدل السكر في الدم 

زاد عدد الدبابيس.
وأظهرت دراســــة أخرى أن 
الذين ينخفض معدل  األزواج 
السكر في دمهم يرفعون اصواتهم 

أكثر في وجه شركائهم.
الرغم  وقال بوشمان: على 
من أن الدماغ يشــــكل 2% فقط 
من وزن اجلسم إال أنه يستهلك 

20% من الطاقة.

نيويوركـ  يو.بي.اي: يستمر الرئيس األميركي السابق، 
جورج بوش، االبن، في التركيز على الرسم، حتى انه اختار 

أن يهدي حفيدته في عيدها األول لوحة رسمها بيديه.
وأفـــادت صحيفة »نيويورك دايلـــي نيوز« األميركية، 
بأن بوش اإلبن، قدم إلى حفيدته مارفغرين هاغر في عيد 
ميالدها األول لوحة خشـــبية تظهر فيها بطة صفراء بني 

العشب األخضر.
ونشرت جينا، ابنة بوش، عبر موقع التواصل االجتماعي 
)تويتر( صورة لطفلتها وهي حتمل اللوحة التي قدمها إليها 

جدها، وعلقت عليها احلياة أجمل بوجودها.
يشار إلى أن بوش كشف في وقت سابق من هذا الشهر 
عن أعماله الفنية في معرض مبكتبته الرئاسية في داالس، 

وهو يتضمن 24 لوحة لقادة العالم.
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Low blood sugar may incite 
marital conflict

Google unveils email scanning 
practices in new terms of service

UPI - Low blood sugar can lead 
to feelings of anxiety and irritabil-
ity -- sweaty palms, a racing heart-
beat, dizziness, extreme hunger, 
and other symptoms.

A drop in blood sugar can also 
make humans more likely to lash 
out at their spouses or significant 
others. That according to research-
ers at Ohio State.

“People can relate to this idea 
that when they get hungry, they get 
cranky,” said Brad Bushman, lead 
author of the study. “We found that 
being hungry can affect our behav-
ior in a bad way, even in our most 
intimate relationships.”

To find out just how much of 
an effect hunger and low levels 
of blood glucose had on the likeli-
hood of marital arguments, Bush-
man and his fellow researchers re-
cruited 107 married to couples to 
participate in a study.

Over the course of 21 days, par-
ticipants were asked to take out 
their anger on a doll representing 
their spouse. At the end of each 
day, participants were allowed to 
use anywhere from 0 to 51 pins 
to express the amount of anger 
they were feeling toward their life 
partners.

All along, participants’ fluctuat-
ing blood sugar levels were mea-
sured. The researchers found lower 

blood sugar levels closely corre-
sponded with higher numbers of 
pins stuck in the dolls.

At the end of the 21 day peri-
od, spouses came into the lab for 
a new experiment. Asked to face 
off against each other in a simple 
button-pressing game that tested 
reaction time, winners were al-
lowed to blast their spouse with a 
loud noise via earphones. In real-
ity, the spouses were not playing 
each other, but a computer program 
that allowed them to win half of the 
time. Each spouse, upon winning, 
got to choose how loud of a noise 
to subject their partner to.

Yet again, lower blood sugar 
levels predicted louder noises, a 
more intense punishment for the 
hypothetical loser.

But why? The short answer, our 
brain is needy. To function proper-
ly, humans must feed it with plen-
ty of energy.

“Even though the brain is only 
2 percent of our body weight, it 
consumes about 20 percent of our 
calories,” Bushman explained. “It 
is a very demanding organ when it 
comes to energy,” he said”

The old wisdom for marital bless, 
“never go to bed angry,” may need 
to be updated to include the rule: 
“never have an argument while 
hungry.”

Reuters - Google Inc updated 
its terms of service on Monday, 
informing users that their incom-
ing and outgoing emails are au-
tomatically analyzed by software 
to create targeted ads.

The revisions more explicit-
ly spell out the manner in which 
Google software scans users’ 
emails, both when messages are 
stored on Google’s servers and 
when they are in transit, a con-
troversial practice that has been 
at the heart of litigation.

Last month, a U.S. judge decid-
ed not to combine several lawsuits 
that accused Google of violating 
the privacy rights of hundreds of 
millions of email users into a sin-
gle class action.

Users of Google’s Gmail email 
service have accused the compa-
ny of violating federal and state 
privacy and wiretapping laws 

by scanning their messages so 
it could compile secret profiles 
and target advertising. Google 
has argued that users implicitly 
consented to its activity, recog-
nizing it as part of the email de-
livery process.

Google spokesman Matt Kall-
man said in a statement that the 
changes “will give people even 
greater clarity and are based on 
feedback we’ve received over the 
last few months.”

Google’s updated terms of ser-
vice added a paragraph stating that 
“our automated systems analyze 
your content (including emails) to 
provide you personally relevant 
product features, such as custom-
ized search results, tailored ad-
vertising, and spam and malware 
detection. This analysis occurs as 
the content is sent, received, and 
when it is stored.

Health

Cyberspace

Disease threatens
world’s bananas

Ukraine in the balance

Food

Conflict

AFP - The United Na-
tions warned on Monday 
of the potential “massive 
destruction” of the world’s 
$5.0-billion a year banana 
crop as a plant disease 
spreads from Asia to Af-
rica and the Middle East. 
The Food and Agriculture 
Organization (FAO) said 
the TR4 strain of Panama 
disease, which has already 
hit tens of thousands of 
hectares in Southeast Asia, 
had been reported in Jor-
dan and Mozambique.

The disease is “posing 
a serious threat to produc-
tion and export” of bananas, 
the fourth most important 
food crop for the world’s 
least developed countries 
and a key revenue source 
for poor farmers, FAO said 
in a report.

There is no cure for TR4, 
which particularly affects 
the Cavendish variety that 
accounts for 47 percent of 
world banana production 
-- by far the biggest.

The disease affects the 
trees but not the bananas 
themselves and the only 
solution is to cut down the 

UPI - Only the most 
gloomy pessimists think 
Russian President Vladimir 
Putin will launch a mili-
tary invasion of Ukraine 
to bring it back into Mos-
cow’s fold. But even the 
most cheerful optimists 
can envisage no scenario 
that does not leave Ukraine 
crippled, destabilized and 
a constant hostage to the 
Kremlin.

A highly dangerous week 
lies ahead. The Ukraine 
government in Kiev is 
preparing military oper-
ations to recover control 
of public buildings in the 
eastern part of the country 
that have been violently 
seized and occupied by 
pro-Russian forces. Shots 
have been exchanged, at 
least one Ukrainian offi-
cer has been killed.

The Russian govern-
ment insists it stands ready 
to intervene to protect the 
interests of ethnic Rus-
sians against what it calls 
“fascist gangs” of Ukraine 
nationalists. It has 40,000 
Russian troops poised on 
the border to carry out the 
threat.

The United States made 
it clear, at the United Na-
tions security council meet-
ing Sunday, that it simply 
does not believe Moscow’s 
claims that these pro-Rus-
sian forces have emerged 
spontaneously and acted of 
their own accord. It sees 
the same Machiavellian 

trees, dig trenches between 
trees to prevent its spread 
and impose strict quaran-
tine measures.

Top producers in Lat-
in America, including the 
world’s main producer Ec-
uador, have so far not been 
affected but FAO warned 
there was a “potential” 
risk.

“I think it’s sheer luck. 
It’s not a question of wheth-
er it will arrive but when. 
There’s no prevention,” 
said Gert Kema, director 

strategy at work that took 
back Crimea, with Russian 
agents fomenting unrest, 
deploying Russian troops 
with identification badges 
removed, playing the part 
of local militants as they 
pave the way for a Rus-
sian take-over.

It was foolish of NATO 
to expand into Europe and 
up to Russia’s borders, it is 
said. Perhaps, but NATO 
is an organization based 
on the free decisions of 
democratic states. When 
counties like Poland and the 
Baltic states freely elected 
governments who sincere-
ly wanted to join NATO, 
how could they honorably 
be refused?

Georgia, Crimea and 
Ukraine have “always been 

of the banana research pro-
gramme at Wageningen 
University in the Nether-
lands who manages the site 
panamadisease.org.

Kema said the avail-
ability of bananas in Eu-
rope and the United States 
had not been affected by 
the disease because their 
main suppliers were in Latin 
America and the economic 
impact has been focused 
mainly in Asia.

Panamadisease.org es-
timates the global banana 

in the Russian sphere of 
interest,” it is said. But so 
have the Baltic states and 
Poland, and it was to make 
sure that never happened 
again that they chose to 
join NATO. Ukraine is not 
about to join NATO; what 
it seeks is eventual mem-
bership of the European 
Union, which is hardly 
militarily provocative. 

European foreign min-
isters, meeting Monday, 
are supposed to consider 
much tougher sanctions to 
be imposed against Rus-
sia if Putin’s salami tac-
tics continue. But the list 
of options for sanctions 
being drafted by the Eu-
ropean Commission is not 
yet ready, so once again 
the Europeans have an 

crop is worth around $5.0 
billion and over 100 mil-
lion tonnes of bananas are 
traded every year, with the 
biggest market being the 
United States.

Fazil Dusunceli, a plant 
pathologist at FAO, was 
quoted as saying: “Coun-
tries need to act now if we 
are to avoid the worst-case 
scenario, which is massive 
destruction of much of the 
world’s banana crop”.

Gianluca Gondolini, sec-
retary of the World Ba-
nana Forum also based at 
FAO, said it could hurt “em-
ployment and government 
revenues in many tropi-
cal countries”. In partic-
ular it would impact “re-
gional markets” in Asia 
“because TR4 is heavily 
widespread there and this 
has consequences on sup-
ply and price”. The disease 
is soil-borne and the fun-
gus can remain viable for 
decades and prevention 
includes foot baths and 
measures to avoid move-
ment of infected soil and 
planting materials into and 
out of farms.

excuse to kick the can a 
little farther the road as 
they mull over Putin’s 
threats to turn off their 
gas supply. 

So far only three EU 
countries, Sweden, Lithua-
nia and Luxembourg, have 
backed Ukraine’s right to 
use force to re-assert its 
sovereignty over eastern 
Ukraine. Britain and France 
have talked tough. Every-
thing rests with Germany, 
where opinion polls sug-
gest only a minority support 
sanctions against Russia, 
after industrial spokesmen 
claimed that 300,000 ger-
man jobs depend on ex-
porting to Russia. And 
the highly respected for-
mer German Chancellor 
Helmut Schmidt has ar-
gued that Putin’s actions 
were “understandable” 
and that sanctions were 
“nonsense.” 

The ultimate question 
is where Putin will stop. 
After Ukraine, he may be 
tempted to try his well-
honed destabilization tac-
tics in Estonia, Lithuania 
and Latvia, three former 
Soviet republics which are 
now full members of both 
the EU and NATO. 

Those memberships 
ought to be a very firm 
red line for the U.S. and Eu-
rope alike. But Putin knows 
from Syria how much cre-
dence to place in “red lines” 
as sketched by the current 
White House.
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أنشيلوتي: أتطلع إلى الفوز بأول ألقاب املوسمالرياضية
أبرز املدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أهمية الفوز بأول ألقاب املوسم، من أجل ضرب آمال الغرمي 
برشلونة في مقتل، واستعادة احلافز مع املراحل األخيرة من الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا. وقال 
مدرب النادي امللكي»هذا اللقاء مهم ألسباب كثيرة. ألنه اللقب األول في املوسم الذي ميكننا الفوز به. ثانيا، 
ألننا نواجه فريقا كبيرا مثل برشلونة، كل هذا مينح اللقاء أهمية كبيرة، لهذا فإن إمكانية الفوز بأول ألقاب 
املوسم تخلق لدينا حافزا كبيرا«. وأضاف: »على الصعيد الذهني، سيكون لها أهمية كبرى لنهاية املوسم، 
بعد هذه املباراة، الفريق الذي يفوز سيملك حافزا أكبر، أمال أكبر، ورغبة في القيام باألمور على نحو جيد.

تتج���ه األنظ���ار 
مساء اليوم إلى ملعب 
»ميستايا« في ڤالنسيا 
والذي يحتضن موقعة 
نهائي كأس إسبانيا لكرة 
القدم بني الغرميني األزليني 
برش���لونة وريال مدريد اللذين 
س���يتواجهان عل���ى اللقب للمرة 

السابعة منذ انطالق املسابقة عام 
.1903

ولطامل���ا ارت���دت املواجه���ات بني 
العمالق���ني أهمية كبرى بغض النظر عن 

املسابقة أو تأثير املباراة على مسيرة أي منهما 
خالل املوس���م، فكيف احلال إذا كانت املواجهة 

بينهما ف���ي نهائي الكأس وبرش���لونة في وضع ال 
يحس���د عليه بعد أن ودع في منتصف األسبوع املاضي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد 

قطب العاصمة اآلخر أتلتيكو مدريد، ثم تعرضت 
حظوظه في االحتفاظ بلقب الدوري لضربة 

قاسية بسقوطه السبت أمام غرناطة ما 
سمح ألتلتيكو بالذات أن يبتعد عنه في 
الصدارة بفارق 4 نقاط قبل 5 مراحل 

على انتهاء املوسم.
وميكن القول ان وضع ريال افضل 

بكثير من غرميه الكاتالوني إذ واصل 
مشواره نحو حلم الفوز بلقب دوري 
األبطال للمرة األولى منذ 2002 بعد 
أن بلغ نصف النهائي على حس���اب 

بوروس���يا دورمتوند األملاني، وهو 
يتخلف في الدوري بفارق 3 نقاط عن 

جاره أتلتيكو وتنتظره مباريات سهلة في 
املراحل اخلمس املتبقية، أصعبها على أرضه 
أمام ڤالنسيا، فيما سيكون على منافسيه مواجهة 
بعضهما في املرحلة اخلتامية في مباراة قد تهدي 

النادي »امللكي« اللقب.
ولم تكن حتضيرات الفريقني إلى هذه املباراة 
سلسة على اإلطالق إذ يعاني الغرميان من إصابة 
العب���ني مؤثرين جدا في صفوفهم���ا حيث يحوم 
الشك حول مشاركة جنم النادي امللكي البرتغالي 

كريس���تيانو رونالدو الذي تعرض 
لإلصابة في ذهاب ربع نهائي دوري 

األبطال ضد دورمتوند وغاب عن 
لقاء اإلياب إضافة إلى مباراتي 

الدوري ضد ريال سوسييداد 
وامليريا، كما من املتوقع 

أن يفتق�����د املدرب 
اإليطال����ي كارلو 

انش���يل���وتي، 
الباح�����ث ع���ن 
افتتاح باكورة ألقابه 

مع ريال مدريد، الظهير 
البرازيلي مارسيلو لكن سيكون بإمكانه االعتماد على املدافع اآلخر 

سيرخيو راموس رغم غيابه عن املباراة األخيرة ضد امليريا بسبب 
مش���اكل في عنقه. ويأمل »امليرينغي« الذي خرج متوجا باللقب في 

اللقاء األول بني الفريقني في نهائي املسابقة عام 1936 )2 � 1( في ڤالنسيا 
بالذات والس���اعي إلى لقبه التاسع عشر في املسابقة، أن يستفيد من 

املعنويات الهابطة لبرشلونة لكي يحقق فوزه األول على النادي 
الكاتالوني هذا املوس���م ألنه خس���ر أمام رجال املدرب 

األرجنتيني خيراردو مارتينو في املباراتني اللتني 
جمعتهما في الدوري هذا املوسم.

ويعاني »البلوغرانا« من مشكلة في خط 
دفاعه إذ من احملتمل أن يفتقد جهود جيرار 
بيكيه ومارك بارترا وكارلوس بويول، 
ما سيدفع مارتينو إلى االعتماد على 
سيرجيو بوسكيتس أو الكاميروني 

الكس���اندر س���ونغ للعب إلى جانب 
األرجنتيني خافيير ماسكيرانو في قلب 

الدفاع.
وسيخوض برشلونة، الباحث 
عن تعزيز الرقم القياسي بعدد األلقاب 
)26 حتى اآلن(، مواجهة »ميستايا« وهو يفكر 

أيضا مبا ينتظره األحد املقبل من 
مباراة مصيرية ضد ضيفه 

العنيد أتلتيك بلباو حيث 
سيكون مطالبا بالفوز 
بها وإال ستتبخر آماله 
ف���ي االحتف���اظ بلقب 

»الليغا«.

برشلونة ريال مدريد

beIN sports 2 - 10:30 الساعة

األرقام مع »البلوغرانا« 
والواقع مع »امللكي«.. فمن ينتصر؟

يستعد نادي برشلونة لكي يخوض أحد 
أبرز لقاءاته املتبقية هذا املوسم إن لم يكن 
األبرز، وذلك ح����ني يواجه غرميه التقليدي 
ري����ال مدريد في نهائي كأس ملك إس����بانيا 

.2014 -2013
فبعد ان خرج من منافسات بطولة دوري 
أبطال أوروبا وفقد املركز الثاني في ترتيب 
»الليغا« مؤخرا باخلسارة أمام غرناطة، يسعى 
تاتا مارتينيو مدرب النادي الكاتالوني إلى 
إيجاد التوليفة املنافس����ة إلرضاء جماهير 
»الكامب نو« والفوز عل����ى ريال مدريد في 
نهائي كأس امللك للمرة الثالثة هذا املوس����م 

والظفر بأولى األلقاب.
على اجلانب اآلخر سيدخل »امللكي« هذه 

املواجه����ة وعينه على الظفر بأول ألقابه مع 
كارلو أنش����يلوتي صانع السالم كما يحلو 

ألنصار ريال مدريد تسميته.
وقد سبق لريال مدريد وبرشلونة ان التقيا 
في 32 مناسبة سابقة في بطولة كأس امللك 
كان لبرشلونة النصيب األكبر فيها بتحقيقه 
ل� 14 انتصارا مقابل 11 انتصارا ألبناء نادي 

العاصمة و7 لقاءات انتهت بالتعادل.
أما على صعيد القدرة التهديفية، فلقاءات 
الفريقني لم تخرج عن قاعدة لقاءات الغرميني 
التي تقول إن مبارياتهم تشهد الكثير من املتعة 
والكثير من األهداف، حيث مت تس����جيل 124 
هدفا مناصفة بني الفريقني ما يعني تسجيل 

خلف السالمة3.8 أهداف في كل مباراة.

فالح دبشة

غرميه األزلي وإن كان يفتقد 
رونالدو.

وزاد: »احلال���ة النفس���ية 
للفريق األبيض أفضل بكثير 
من منافسه ولذلك أتوقع فوز 

كتيبة انشيلوتي«.
السابق  النجم  بدوره ذكر 
خل���ف الس���المة أن عم���الق 
العاصمة اإلسبانية سيخرج 
من ملعب »ميس���تايا« بلقب 

بديح: 2 -1 للبارسا.. دبشة: منتهية للريال.. 
السالمة: احتفال مدريدي اليوم

كأس امللك. وأضاف: بصريح 
العبارة أقولها الفوز مدريدي 

وبنتيجة 1-2.

عبدالمحسن األيوبي

ينتظ���ر متابع���و الك���رة 
األوروبية بشكل عام وعشاق 
الك���رة اإلس���بانية على وجه 
اخلص���وص بف���ارغ الصبر 
الكبي���ر املنتظر بني  اللق���اء 
قطبي الكرة اإلس���بانية ريال 
مدريد وبرش���لونة في نهائي 

كأس امللك.
ولطاملا حم���ل التاريخ في 
طيات���ه الكثير من الصفحات 
التي تتحدث عن العداء األزلي 
بني هذين الغرميني وما يحمله 
لقاؤهما م���ن عدائية وعنف 
وتنافسية ال ميكن أن تشاهد 
لها مثيال في أي مباراة أخرى 

في العالم.
وقب���ل مواجه���ة املاليني 
آراء  اس���تطلعت »األنب���اء« 
بعض جنومنا احملللني ملعرفة 
توقعاتهم بش���أن كالس���يكو 
الغض���ب والث���أر بالنس���بة 
للريال وتأكيد التفوق بالنسبة 

للبارسا.
في البداية قال جنم امللكي 
القدساوي س���ابقا ومنتخبنا 
الوطني راشد بديح أن برشلونة 
يواج���ه واح���دا م���ن أصعب 
االختبارات هذا املوسم والذي 
قد يتس���بب في ختم شهادة 
وفاة »احلقبة الذهبية« للنادي 
الكاتالوني، وسط معاناته من 

غيابات محتملة في الدفاع.
وأضاف بديح أن »البارسا« 
يخوض هذه املباراة في جو وال 
أسوأ، بسبب امتعاض اجلماهير 
من الفريق بعد نتيجة مباراة 
غرناطة املخيبة لآلمال، والتي 
تسببت في استقبال عدد من 
باللوم  املش���جعني لالعب���ني 
والسباب بعد اللقاء، وفي ظل 
»غليان« الصحافة هناك ضد 
الفني للفريق، فأتوقع  املدير 
انتص���ار ريال مدريد بنتيجة 

2-1 وبكل أمانة أمتنى ذلك.
م���ن جهت���ه ي���رى حامي 
عرين األزرق س���ابقا ونادي 
اجلهراء والعربي فالح دبشة 
أن الريال سيثأر هذه املرة من 

حتدي الـ 200 مليون
كاسياس فاز في 8 نهائيات

عودة بويول، غياب بيكيه، الالمستايا 
تسعى للتتويج

أنشيلوتي: لدي طريقة للفوز على برشلونة

»املاركا«:

صحيفة آس:

»سبورت«:

جولة »األنباء« في الصحف االسبانية

راشد بديح

منو معرس 
الـ »ميستايا« الليلة؟
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فاز يوڤنتوس املتصدر وبطل املوسمني 
املاضيني، على مضيفه اودينيزي 2-0 أول 
من امس في ختام املرحلة الثالثة والثالثني 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
على س����تاد فريولي، حس����م يوڤنتوس 
النتيجة في الشوط األول تقريبا رافعا رصيده 
إلى 87 نقطة والفارق بينه وبني مطارده روما 
إلى 8 نقاط، وبات بحاجة إلى 8 نقاط )من اصل 
15( في مبارياته اخلمس األخيرة لالحتفاظ 

باللقب للموسم الثالث على التوالي.
وزار يوڤنتوس مرمى مضيفه في وقت 
مبك����ر بعد أن مرر الفرنس����ي ب����ول بوغبا 
كرة إلى اجلهة اليمنى من املنطقة اس����تلمها 
سيباستيان جوفينكو وتابعها ببسراه في 

الشباك )16(.
ولم يتأخر فريق »السيدة العجوز« أكثر 
من 10 دقائق إلضافة الهدف الثاني وتعزيز 
تقدمه اثر ركنية ومتابعة بالقدم اليمنى من 
اإلسباني فرناندو يورنتي في مرمى حارس 
منتخب ايطاليا للناش����ئني )دون 17 عاما( 

سيموني سكوفيت )26(.
ونظم أودينيزي صفوف����ه وقاوم حتى 
نهاية الش����وط األول امل����د الهجومي بقيادة 
صانع األلع����اب اندريا بيرل����و واملهاجمني 
االحتياطيني جوفينكو ويورنتي بعد أن ترك 
املدرب انطونيو كونتي رزمة من األساسيني 
على ورقة االحتياط خصوصا األرجنتيني 
كارلوس تيفيز والتش����يليني ارتورو فيدال 

وماوريسيو ايسال.
وفي الشوط الثاني، لم تتغير احلال كثيرا 
عن النصف الثاني من الشوط األول فبقيت 
النتيجة على حالها وبقي رصيد اودينيزي 

38 نقطة في املركز الرابع عشر.

إنجلترا

يستضيف مان سيتي في معقله االحتاد 
ضيفه س����ندرالند ف����ي مب����اراة مؤجلة من 
املرحلة السادس����ة والعش����رين من الدوري 

االجنليزي.
ولم يعد مان سيتي متحكما في مصيره 

ويجب عليه أن يقاتل من اجل استعادة جهود 
يايا توريه وفنسن كومباني خالل األسابيع 
األخيرة من املوس����م احلالي للدوري بعد أن 
كان من ابرز املرشحني لنيل اللقب احمللي في 

هذا املوسم املثير.
وكان سعي س����يتي الذي تكلل بإحرازه 
لقب كأس رابطة األندية االجنليزية وبلوغه 
دور الثمانية لكأس االحتاد االجنليزي خالل 
األشهر القليلة املاضية يعني أن الفريق تراجع 
في حصيلة النقاط في الدوري االجنليزي إال 
أن تبق����ي مباراتني له يحيي آمال الفريق في 
التتويج، إال أن الهزمية من ليڤربول خلطت 

أوراق الدوري االجنليزي.
ومن املؤكد غياب جنم »السيتيزينز« يايا 
توريه لإلصابة وشكوك حول مشاركة كومباني 
لكنه استعاد جنمه األول سيرخيو اغويرو.

وفي مباراة ثانية يستضيف ايفرتون على 
ملعبه جوديسون بارك ضيفه كريستال باالس 
وعينه على مواصلة الضغط على أرس����نال 
للحفاظ على املركز الرابع املقعد األخير املؤهل 

لدوري أبطال أوروبا.

إسبانيا

أحكم أتلتيك بلب����او قبضته على املركز 
الراب����ع بتغلبه على ضيف����ه ملقة 3-0 في 
ختام املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري 

اإلسباني.
وتألق املهاجم املخضرم أريتز أدوريز )33 
عاما(من جديد، حيث سجل هدفني لصاحب 

األرض مبساعدة زميله ماركيل سوسايتا.
وسجل أندر هيريرا الهدف الثالث لبلباو 
في الدقيقة 63 بتصويبة قوية بعدما فشل 
دف����اع ملقة املضطرب في إبع����اد الكرة عن 

منطقة جزائه من ضربة ركنية.
وبهذا الفوز رف����ع بلباو رصيده إلى 62 
نقطة بفارق ست نقاط أمام اشبيلية صاحب 
املركز اخلامس وذلك قبل خمس مراحل على 
نهاية املوسم. ويتأهل الفريق صاحب املركز 
الرابع إلى ال����دور التمهيدي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا باملوسم التالي.

يواجه كايزرسالوترن في نصف نهائي كأس أملانيا اليوم

»الباڤاري« في البروڤة األخيرة قبل »موقعة سانتياغو برنابيو«
هزميتي الدوري.

وبع���د تتويج���ه م���ع 
برشلونة ب� 14 لقبا في أربعة 
مواسم أمضاها في »كامب 
نو«، احرز املدرب االسباني 
البالغ من العمر 43 عاما ثالثة 
ألقاب في اقل من 10 أشهر في 
الكأس  ارينا« وهي  »اليانز 
الس���وبر األوروبية وكأس 
العال���م لألندي���ة والدوري 
احمللي، ويأمل في اضافة لقب 
الكأس الت���ي تقام مباراتها 

النهائية في 17 مايو.

ريال مدريد االسباني الذي 
سيستقبل مباراة الذهاب على 

ارضه االربعاء املقبل.
ومن املتوقع ان ينتفض 
بايرن الذي مني السبت على 
يد دورمتوند بأسوأ هزمية 
على ارض���ه منذ 2008، في 
مباراة االربعاء التي ستكون 
إعادة للقاء الفريقني في الدور 
الثاني عام 2012 حني خرج 
النادي الباڤاري فائزا برباعية 
نظيفة، وذلك بعد ان اعرب 
املدرب االس���باني جوسيب 
غوارديوال عن امتعاضه من 

)0-1( ودورمتوند على ارضه 
.)3-0(

وقد أظهر بايرن رغم تلك 
الهزميتني الهامشيتني كونه 
حسم اللقب قبل سبع مراحل 
على ختام املوس���م )اجناز 
قياسي(، انه ال يقهر عندما 
يكون هناك الكثير على احملك، 
كما حصل امام مان يونايتد 
في دوري ابطال اوروبا حني 
تخلف 0-1 قبل ان يرد بثالثة 
ويخرج فائزا 3-1 في طريقه 
النهائي حيث  الى نص���ف 
أوقعته القرعة في مواجهة 

بلغ دور االربعة بعدما اطاح 
بالكبير األخر باير ليڤركوزن 

في الدور ربع النهائي.
ومن املتوقع أن بايرن، 
اللقب املوس���م  الذي احرز 
املاضي للمرة السادسة عشرة 
في تاريخه )رقم قياس���ي( 
على حساب شتوتغارت بعد 
ان خس���ر نهائي 2012 امام 
دورمتوند، لن يواجه صعوبة 
في تخطي كايزرسالوترن رغم 
الهزميتني املتتاليتني اللتني 
مني بهما في الدوري احمللي 
على يد مضيفه اوغسبورغ 

ستكون الطريق ممهدة 
امام باي���رن ميونيخ حامل 
اللقب لبلوغ نهائي مسابقة 
كأس املاني���ا للمرة الثالثة 
عل���ى التوالي والعش���رين 
في تاريخه )رقم قياس���ي( 
عندما يتواج���ه مع ضيفه 
الدرجة  كايزرسالوترن من 

الثانية اليوم.
على ملعب »اليانز ارينا«، 
الى مواصلة  يسعى بايرن 
حلمه بإحراز الثالثية للمرة 
الثانية على التوالي من خالل 
جتاوز كايزرسالوترن الذي 

ملاذا لم يركض ميسي أمام اتلتيكو؟

مستقبل مودريتش مع »امللكي«

»البايرن«: ماندزوكيتش ليس للبيع

كش���ف مدرب برشلونة السابق رادومير انتيك عن سبب عدم 
ركض النجم االول للبرسا ليونيل ميسي في مباراة اتلتيكو ولم 
يش���كل أي خطورة في املباراة التي خرج فيها البارسا من بطولة 

ابطال أوروبا بعد الهزمية بهدف نظيف.
وقد صرح انتيك ملوقع »جول«بأن »ميس���ي لم يركض بسبب 
اعتراضه على مركزه في هذه املباراة حيث انه لعب كجناح وليس 
في املنتصف مثل كل مباراة فاعترض ميسي على قرار املدرب بعدم 
الركض«. وأكمل املدرب السابق وكأنه يريد القول: إن كنت تريدني 

ان ألعب في مركز اجلناح فهذا هو الذي سأقدمه في هذا املركز.
وذكر املدرب الس���ابق واقعة مشابهة حدثت مع ريفالدو حتت 
قيادة لويس فان غال عام 2000. وأكد انتيك ان ميسي لن يعجبه 

هذا املركز بعد الذي قدمه مع النادي طوال هذه السنني.

أصبح مستقبل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش العب وسط 
ريال مدريد اإلسباني واضحا بشكل كبير بعد أن انخفضت الشائعات 
حول رحيله من النادي امللكي. وذكر ديفينسا سنترال أن االسابيع 
األخيرة كان���ت هناك تكهنات حول خروج الالعب إلى تشلس���ي 
االجنليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، إال أن الصحافة كانت 
تشير الى عدم سماح الريال برحيل الالعب. كانت صحيفة توتو 
ميركاتو قد نشرت منذ أيام أن مورينيو كان يفكر في التوقيع مع 
مودريتش قب���ل أن يتراجع على الرغم من أنه يتمنى التعاقد مع 
الالعب. وبدأت األمور تتضح بعد أن تراجع تشلسي وباريس عن 
رغبتهما في ضم الالعب الذي صار ركيزة أساس���ية في تشكيلة 

أنشيلوتي.

أكد ماتياس سامر املدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ األملاني أن 
ناديه ال يفكر في االستغناء عن املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
خالل فترة االنتقاالت الصيفي���ة املقبلة. وكانت تقارير قد أفادت 
بأن ماندزوكيتش سيرحل من بايرن بعد جناحهم في التعاقد مع 
الپولندي روبرت ليفاندوفسكي من بروسيا دورمتوند، لكن سامر 
قال لسكاي دويتشالند: »ال فائدة أن تقوم األندية األخرى مبناقشتنا 

حول ماندزوكيتش، أنه مهم للغاية لبايرن«.
وأضاف: »أنا دائما أقول ان���ه يلعب مثل الوحش، انه مدهش 
ويقوم بالكثير من العمل ملس���اعدة الفريق، انهم يحاولون دائما 

استفزازه، ألنه بالفعل يشكل خطورة على الفرق األخرى«.

ميسي لم يقدم مستواه املعهود أمام أتلتيكو مدريد

 beIN SPORTS HD6
الساعة 9:30

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة السادسة والعشرون(

  9:45beIN SPORTS HD1مان سيتي - سندرالند
9:45beIN SPORTS HD4إيڤرتون - كريستال باالس

ترتيب الدوري اإليطالي
لعبالنقاطالفريقاملركز

8733يوڤنتوس1
7933روما2
6733نابولي3
5833فيورنتينا4
5333انتر ميالن5

ترتيب الدوري اإلسباني
لعبالنقاطالفريقاملركز

8233أتلتيكو مدريد1
7933ريال مدريد2
7833برشلونة3
6233أتلتيك بلباو4
5633اشبيلية5

ترتيب الدوري اإلجنليزي
لعبالنقاطالفريقاملركز

7734ليڤربول1
7534تشلسي2
7032مان سيتي3
6633ايڤرتون4
6433أرسنال5

»السيتيزينز« يستضيف سندرالند.. وإيڤرتون يالقي كريستال باالس »وعينه على الرابع«

»اليوڤي« يهزم أودينيزي 
ويحلق في سماء »الكالتشيو«
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تعطل مباراة البوشرية ودلهون في »الطائرة«

الصفاء اقترب
من النجمة

»األنوار« بطل بطولة »لبنان بالقلب« برعاية »األنباء«

الرياضي األول  هذا املهرجان 
بالكويت، وشكر خاص للجمهور 
الذي دعمنا في بطولتنا األولى 
أكثر مما  التي جنحت جناحا 
توقعنا وذلك بسبب اجلمهور 
الذي آزرنا منذ بداية الدورة إلى 
نهايتها، ونعدكم بأنها البداية 
فقط، وقريبا سندعوكم جميعا 

ملهرجان )لبنان بالقلب 2(«.

التنظيم، علم���ا بأن مباريات 
البطولة مت قيادتها عن طريق 

حكام ذوي خبرة.
وف���ي نهاي���ة املهرجان مت 
الفرق  توزيع اجلوائ���ز على 
الفائزة. وقال املتحدث الرسمي 
باس���م الرابطة سيمون عقل: 
»أشكر كل الشركات واألشخاص 
الذين س���اهموا معنا إلجناح 

على اجلمه���ور الكبير والذي 
قدر ب� 550 شخصا من رجال 
ونساء من كافة األعمار، ومن 
الت���ي قدمت: تذكرة  اجلوائز 
سفر كويت – بيروت – كويت 

لشخصني.
وتولى فريق األشبال برابطة 
اللبناني  املنتخ���ب  جمه���ور 
مبس���اعدة ش���باب الرابط���ة 

الوطنيني الكويتي واللبناني. 
وشارك بالدورة 16 فريقا 
وحص���ل فريق األن���وار على 
الدورة األولى، فيما نال  لقب 
العلي جائزة أحس���ن  محمد 
حارس مرمى، وحسني الهادي 
)أحسن العب(، وفارس حب 
اهلل )ه���داف الدورة(، وقامت 
اللجنة املنظمة بتوزيع اجلوائز 

أقامت رابطة جمهور املنتخب 
اللبناني في الكويت بطولتها 
الكروية األولى لشباب اجلالية 
حتت ش���عار »لبنان بالقلب« 
والتي أقيم���ت برعاية العديد 
من اجلهات ومن بينها جريدة 
»األنباء«، وبدأت أنشطة هذا 
املهرج���ان الرياضي األول من 
نوعه في الكويت بالنشيدين 

املنظمون مع األشبال عقب اخلتام كابنت فريق األنوار يرفع الكأس

خسارة سموحة هدية لألهلي 
وخطر الهبوط يهدد إنبي

»فيفا« و»اآلسيوي« يعاينان
ملعبي اربيل ودهوك

كيرسلي أبو أكبر معمر
في مالعب أفريقيا

35 جوادًا وفرسًا في سباق 
»فروسية اجلهراء«

يزور وفد يضم ممثلني م���ن االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( واالحتاد اآلسيوي في النصف األول من 
الشهر املقبل مدينتي اربيل ودهوك حلضور عدد من 
مباريات املس���ابقة احمللية قبل حس���م موضوع رفع 

احلظر اجلزئي عن املالعب العراقية.
وأوضح نائ���ب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
عبد اخلالق مسعود أن »الوفد يصل إلى اربيل ودهوك 
الشهر املقبل ملعاينة كيفية تنظيم مباريات املسابقة 
احمللية الت���ي تقام في ملعبي املدينت���ني والتأكد من 
الظروف التي حتيط بتلك املباريات وسالمة أجوائها 

وجاهزية املنشآت الرياضية«.
وأضاف مسعود »الوفد الذي زار امللعبني في وقت 
سابق حدد عددا من املالحظات ويرغب في التأكد من 
تنفيذها في ملعبي فرانس���وا حريري ودهوك خالل 

زيارته املقبلة«.
ولفت مسعود »نتوقع أن يكون موعد زيارة الوفد 
قبل موعد انطالق الدور الثاني من مسابقة كأس االحتاد 

اآلسيوي الشهر املقبل«.
ويطالب االحتادان الدولي )فيفا( والقاري نظيرهما 
العراقي بتعهد مثبت باحملافظة على أجواء وس���المة 
املباريات وتأمني اجلوانب األمنية املتعلقة بها وسالمة 
اجلمهور قبل من���ح العراق الضوء األخضر واملوافقة 
على إقامة مباريات فرقه ومنتخباته في ملعبي اربيل 

ودهوك كخطوة أولى.

فقد الهداف الكاميروني السابق روجيه ميال الرقم 
القياسي الذي احتفظ به طوال 20 عاما.

وظل ميال طوال 20 عاما يحمل الرقم القياسي ألكبر 
معمر أفريقي في مالعب كرة القدم، ولكن مهاجم منتخب 
موريشيوس كيرسلي أبو حطم هذا الرقم القياسي من 
خالل مشاركته في املباراة التي خسرها منتخب بالده 
أمام نظيره املوريتاني 0-1 السبت املاضي في التصفيات 
املؤهلة ل���كأس األمم األفريقية 2015 باملغرب، وفقا ملا 

ذكرته هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(.
وس���جل ميال الرقم القياسي ألكبر أفريقي ظل في 
املالعب بعدما سجل الهدف الوحيد خالل املباراة التي 
خسرها املنتخب الكاميروني أمام نظيره الروسي 6-1 
في كأس العال���م 1994، وكان حينذاك يبلغ من العمر 

42 عاما و39 يوما.
ومازال ميال يحمل الرقم القياسي ألكبر العب وأكبر 

هداف في كأس العالم.
ولكن الرقم القياسي مليال حتطم عندما شارك أبو 
 مع منتخب موريش���يوس أم���ام موريتانيا وهو في

ال� 43 عاما و354 يوما.
وم���ازال ماكدونالد تايلور من جزر فيرجني يحمل 
الرقم القياسي ألكبر معمر في مالعب كرة القدم ب� 46 

عاما و217 يوما.

يشهد مضمار املغفور له الشيخ صباح الناصر في 
الرابعة من بعد عصر اليوم االجتماع الرابع والعشرين 
جلمعية فرس���ان محافظة اجله���راء الذي قيد فيه 35 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها ثمانية جياد 
من الدرجة الثانية تتنافس على الس���يارة املقدمة من 
النائب عس���كر العنزي على مس���افة 2400 متر وهي 
شنكار ويكرم وتبس���م وقطاع والزعفراني واقتحام 
ومكابر وفالح، والتوقعات صعبة لقوة اخليل املشاركة 

وبعد املسافة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعلن وزير الدولة للشباب والرياضة في مصر خالد 
عبدالعزيز عن مساعيه مع وزارة الداخلية لقبول حضور 
اجلماهير ملباريات الدورة الرباعية التي س����تحدد بطل 
الدوري املصري هذا املوسم، وأصحاب املراكز من األول 
للرابع، كبداية للمصاحلة وعودة اجلماهير الى املدرجات 

بعد ان طال غيابها.
ويناقش وزير الشباب والرياضة، مع قيادات وزارة 
الداخلية خالل الفترة احلالي����ة، كيفية عودة اجلماهير 
في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري، بشكل محدود 
وليس حضورا جماهيريا بشكل كامل، وذلك بعد حضور 
جماهير األهلي للمباراة النهائية لكأس كرة اليد، والتي 

لم يحدث بها أي أزمات خالل املباراة.
واستقر احتاد الكرة برئاسة جمال عالم، على انطالق 
الدوري اجلديد أوائل سبتمبر املقبل، وبنظام املجموعة 
الواحدة ومبشاركة 20 ناديا وعرض احتاد الكرة األمر على 
وزير الرياضة، أثناء مناقش����ة تسويق الدوري وحقوق 
البث في املوسم اجلديد، واتفق الطرفان على ذلك، خاصة 
أن نظام املجموعة الواحدة يرفع قيمة الدوري املصري.

وكان عبدالعزيز، قد متكن من احلصول على موافقة 
وزارة الداخلية على إقامة مباراة األهلي والدفاع املغربي 
في بطولة كأس االحتاد االفريق����ي، واملقرر إقامتها يوم 
20 من الش����هر اجلاري، على ملعب الدفاع اجلوي، رغم 
انش����غال الداخلية في هذا اليوم بتأمني الكنائس بسبب 

أعياد القيامة.
من ناحية اخرى، لم تغب املفاجآت عن افتتاح اجلولة 
السابعة عشرة للمجموعة األولى ببطولة الدوري املصري 
لكرة القدم بعد أن سقط سموحة السكندري على ملعبه 
أم����ام اإلنتاج احلربي بهدفني نظيف����ني أحرزهما املهاجم 

باسم مرسي.
س����قوط سموحة أشعل سباق الصدارة بعد أن جتمد 
رصيد أبناء املدرب حمادة صدقي عند 29 نقطة ليمنح اإلنتاج 
احلربي فرصة ذهبية لألهلي العتالء صدارة املجموعة من 

جديد في حالة الفوز على املقاولون العرب.
وواصل االحتاد الس����كندري مسلس����ل نزيف النقاط 
وغابت عنه االنتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بعد 
تعادله سلبيا أمام مضيفه الداخلية على امللعب الفرعي 

لستاد الدفاع اجلوي.
ورفع االحتاد رصيده إل����ى 24 نقطة باملركز الثالث، 
بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 18 نقطة باملركز السادس 

واملباراة في مجملها جاءت ضعيفة املستوى.
وت����أزم موقف إنبي بعد خس����ارته أمام ضيفه مصر 
للمقاصة بهدف نظيف في ملعب بتروسبورت، ليتجمد 
رصيد إنبي عن����د 14 نقطة باملركز التاس����ع، بينما رفع 

املقاصة رصيده إلى 22 نقطة باملركز اخلامس. فوالذ واجليش مرشحان لبلوغ الدور الثاني في دوري أبطال آسيا

الشباب يسعى حلسم تأهله أمام االستقالل
كم���ا ان اجليش وفوالذ 
س���يضمنان تأهلهم���ا في 
الثانية  املباراة  انتهاء  حال 

بالتعادل.

حظوظ بوهانغ

ويحل بوهانغ س���تيلرز 
الكوري اجلنوبي بطل 2009 
ضيفا على سيريزو اوساكا 
اليابان���ي في مواجهة قوية 

ضمن املجموعة اخلامسة.
ويلعب بوريرام يونايتد 
التايلن���دي مع ش���اندونغ 
ف���ي  ليونين���غ الصين���ي 

املجموعة ذاتها.
يتصدر بوهانغ ترتيب 
املجموع���ة برصيد 8 نقاط، 
يليه ش���اندونغ وسيريزو 
اوساكا ولكل منهما 5 نقاط، 

ثم بوريرام بنقطتني.
التعادل  ويكفي بوهانغ 
حلسم اولى بطاقتي املجموعة 

الى الدور الثاني.
وفي املجموعة السادسة، 
يلتقي س���نترال كوس���ت 
مارين���رز االس���ترالي مع 
الكوري اجلنوبي،  سيئول 
وبكني غ���وان الصيني مع 
هيروشيما  سانفريتش���ي 

الياباني.
يحتل س���نترال كوست 
ترتي���ب املجموعة برصيد 
6 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل 
من سانفريتشي هيروشيما 

وبكني غوان وسيئول.

في طشقند.
اجلي���ش  وس���يضمن 
وفوالذ مع���ا حجز بطاقتي 
انتهاء  املجموعة في ح���ال 
مباراتهم���ا بالتع���ادل، كما 
ان الفوز س���يمنح صاحبه 
بطاقة العبور مباش���رة في 
حني سينتظر اخلاسر اجلولة 

االخيرة.

معا الى الدور الثاني عندما 
يلتقيان في خوذستان.

ويتصدر اجليش الترتيب 
برصي���د 8 نق���اط، بفارق 
االهداف امام فوالذ، ويبتعدان 
بفارق كبير عن بونيودكور 
االوزبكي والفتح السعودي 
الثال���ث والراب���ع بنقطتني 
واللذين يلتقيان اليوم ايضا 

جيدة لتكرار فوزه على ضيفه 
سيما أنه يتفوق عليه من كافة 
النواحي الفنية واملعنوية.

فوالذ والجيش للتأهل

وضمن منافسات املجموعة 
الثانية، ستكون مباراة فوالذ 
االيران���ي وضيفه اجليش 
القطري حاس���مة لتأهلهما 

يتطلع الشباب السعودي 
إلى حس���م تأهله الى الدور 
الثاني من دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم عندما يس���تقبل 
االستقالل االيراني في الرياض 
اليوم ضمن اجلولة اخلامسة 
قبل االخيرة من منافس���ات 

املجموعة االولى.
ويلتقي في املباراة الثانية 
الريان القط���ري مع ضيفه 

اجلزيرة االماراتي.
ويتص���در االس���تقالل 
الترتيب برصي���د 9 نقاط، 
بفارق نقطتني عن اجلزيرة، 
ويأتي االستقالل ثالثا وله 
4 نقاط، والريان رابعا وله 

3 نقاط.
الش���باب  أن  وبرغ���م 
يحت���اج إلى نقط���ة واحدة 
التأهل ف���ي هذه  لضم���ان 
اجلولة، فانه س���يلعب من 
أجل الف���وز للمحافظة على 
صدارة املجموعة، في الوقت 
الذي يحتاج فيه ضيفه إلى 
الكامل���ة للبقاء في  النقاط 
دائرة املنافس���ة على إحدى 

بطاقتي التأهل.
وتعتبر حظوظ الشباب 

مواجهة متجددة بني الشباب واالستقالل اليوم

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

6:55beIN SPORTS HD9الريان � اجلزيرة
8:35beIN SPORTS HD10الشباب � االستقالل

املجموعة الثانية
4beIN SPORTS HD10بونيودكور � الفتح

4beIN SPORTS HD8فوالذ � اجليش

بيروت ـ ناجي شربل

قلص الصفاء حامل اللقب في املوسمني األخيرين الفارق 
بينه وبني النجمة املتصدر إلى نقطة واحدة، بعد تغلبه على 
األنص���ار 2 � 1 ف���ي املباراة التي أجري���ت بينهما على ملعب 
بيروت البلدي في خت���ام املرحلة ال� 18 من الدوري اللبناني 

لكرة القدم للدرجة األولى.
وجاءت املباراة س���ريعة مع أفضلية للصفاء الذي تسيد 

مجرياتها، بينما اعتمد األنصار على الهجمات املرتدة.
وكان الصفاء البادئ بالتس���جيل في الدقيقة التاس���عة 
عندما تلقى قائده حمزة س���المي الكرة أمامية من الروماني 

كونستانتني توبا، فأرسلها ساقطة »لوب« من فوق احلارس 
الري مهنا، لكن أن���س أبوصالح أبعدها قبل أن جتتاز خط 

املرمى، فارتدت إلى سالمي الذي أودعها الشباك.
وفي الشوط الثاني، ضغط األنصار على مرمى احلارس 
زياد الصم���د الذي صد اكثر من كرة خط���رة، إلى أن جنح 
النيجي���ري ابيدي برنس ادولفوس ف���ي إدراك التعادل في 
الدقيقة 81 بقذيفة من داخل املنطقة ارتطمت باألرض وخدعت 
احلارس وعانقت ش���باكه. وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
احملتس���ب بدل الوقت الضائع، خطف سالمي الهدف الثاني 
للصف���اء بقذيفة من داخل املنطقة في الزاوية اليمنى ملرمى 

احلارس الري مهنا.

وفي الكرة الطائرة، تعطلت مباراة الش���بيبة البوشرية 
وضيفه طالئع دلهون في ختام سلسلة ربع النهائي اإلقصائي 
في ش���وطها الثالث والنتيجة 6 � 5 للبوشرية، بعدما كان 
الفريقان متعادلني بشوط لكل منهما، اثر نزول جمهور دلهون 
إلى امللعب محاولني االعتداء على احلكم الدولي حنا الزيلع، 
بعد طرد األخير مدرب دلهون نبيل سرحان العتراضه على 
قرارات للحكم. وقررت جلنة األمور املستعجلة في االحتاد 
اللبناني للكرة الطائرة اعتبار دلهون خاسرا املباراة، ومعاقبة 
جمهور الفريقني بإجراء املباراتني الثانية والثالثة الفاصلة 
إذا دعت احلاجة من دون جمهور، ما أدى إلى استغراب إدارة 

البوشرية لشمول جمهورها بالعقوبات.
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يحيى حميدان

تتجه النية لدى احتاد كرة الس����لة نحو عدم 
مشاركة الالعب األجنبي في مسابقات اللعبة بدءا 
من املوس����م املقبل وذلك لعدم وجود دعم مادي 
لألندية املش����اركة في بطوالت االحتاد. ويسعى 
احتاد اللعبة إلى منح جميع األندية فرصا متساوية 
للتنافس على األلقاب وعدم احتكارها على الفرق 
التي متتلك س����يولة مادية ومتكنها من التعاقد 
مع محترفني أجانب مببالغ كبيرة وهو ما يشكل 

الفارق لصاحلهم خالل املباريات.
ومن املنتظر أن تعترض العديد من األندية على 
هذا القرار نظرا ألهمية الالعب األجنبي الرتقاء 
مس����توى اللعبة وإعطاء املباريات نكهة خاصة 

جلذب اجلماهير إلى صاالت كرة السلة.
إلى ذلك، تعقد جلنة املسابقات وشؤون الالعبني 
في االحتاد اجتماعا مساء اليوم ملناقشة األحداث 
التي أعقبت املب����اراة الثالثة واألخيرة من الدور 
النهائي لبطولة الدوري والتي جمعت بني الكويت 

الذي توج باللقب والقادسية.

»السلة« يتجه 
إللغاء مشاركة »األجنبي«

فاز منتخبنا لكرة الطاولة للمعاقني في برونزية 
فردي بطولة )النادي الوطني( األردني الدولية 
السابعة املقامة في االردن مبشاركة منتخبات من 
11 دولة عربية وأجنبية. وفاز بامليدالية البرونزية 
الالعب حامد وبدان بعد تفوقه على منافسه األردني 
فيما يواصل املنتخب نزاالت الفرق. ويشارك في 
البطولة املقامة في العاصمة األردنية عمان منتخبنا 
بثماني����ة العبني من ب����ني 90 العبا والعبة من 11 
دولة هي الكويت والعراق ولبنان واألردن ومصر 
واالمارات وروسيا وفرنسا وهولندا واندونيسيا 

وسيراليون. وأعرب مدير الفريق دعيج الهاجري 
في تصريح ل� »كونا« عن رضاه عن أداء الالعبني 
ونتيجتهم على املس����توى الفردي التي حتققت 
نتيجة جهد وأداء جيدين. وأكد اهمية البطولة في 
صقل قدرات الالعبني الكويتيني في اطار االستعداد 
لبطولة العالم التي س����تقام في الصني سبتمبر 
املقبل. وكان س����فيرنا لدى األردن حمد الدعيج 
التقى أعض����اء الفريق على ارض امللعب وحثهم 
على العطاء وبذل اجلهد لرفع اسم بلدهم وعلم 

الكويت في هذا احملفل الرياضي.

أشاد مسؤول رياضي بإحراز نادي التضامن 
كأس التفوق العام للعبة رفع األثقال للموس����م 
الرياضي 2013 � 2014 وللمرة الثالثة على التوالي 
بحصوله على 39 نقطة، بينما جاء القادسية في 
املركز الثاني مبجموع 29 نقطة والنصر ثالثا ب� 17 
نقطة. وقال املدير الفني للعبة رفع االثقال بنادي 
التضامن حسني البلوشي في تصريح ل� »كونا« 
إن ه����ذا اإلجناز كان ثم����رة املجهود الكبير الذي 
بذله الالعبون طوال املوس����م الرياضي وحرص 
اجلهازين الفني واإلداري ومجلس إدارة النادي 

على احملافظة على كأس التفوق.
وأضاف البلوشي أن حصول فريق رفع االثقال 
بالنادي على املركز األول في بطولة كأس األندية 
اآلسيوية التي أقيمت في كوريا الشمالية في سبتمبر 
املاضي كان دافعا كبيرا لالعبني في مواصلة تألقهم 

وعطائهم في اللعبة لهذا املوسم.
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وافق عقب 
هذا اإلجناز على افتتاح مدرسة رفع األثقال لفئة 
البراعم من مواليد عام 2003 وما فوق في صالة 

النادي.

يواجه ناديا مان سيتي االجنليزي وباريس 
سان جرمان الفرنسي احتمال معاقبتهما بسبب 
مخالفتهم����ا قاعدة اللعب املال����ي النظيف التي 
يفرضها االحتاد االوروبي لك����رة القدم، وذلك 
بحس����ب ما ذكرت صحيفة »دايلي تيليغراف« 

البريطانية.
وأشارت الصحيفة الى ان سيتي يواجه عقوبة 
»هائلة« بسبب خرقه القواعد املفروضة من قبل 
االحتاد االوروبي للعبة من اجل منع االندية من 
االنفاق اكثر من قدرتها، كما سيعاقب سان جرمان 
من قبل هيئة الرقابة املالية في االحتاد االوروبي 

والتي اجتمعت للمرة االولى أمس واليوم.
ومن الركائز االساسية في قاعدة اللعب املالي 
النظيف اال تخس����ر االندية اكثر من 45 مليون 
يورو خالل موسمي 2011 � 2012 و2012 � 2013، 

مع وجود استثناءات لبعض اشكال االنفاق.
وقد انفق سيتي وسان جرمان اللذان انتقلت 
ملكيتهما الى امارة ابوظبي وقطر على التوالي، 
امواال طائلة خالل تلك الفترة ما سمح لالول بإحراز 
لقب الدوري املمتاز في 2012 وللثاني بإحراز لقب 

الدوري الفرنسي في املوسم التالي.
وتواجه االندية الت����ي تخالف قاعدة اللعب 
املالي النظي����ف احتمال معاقبتها بحرمانها من 
املش����اركة في دوري ابطال اوروبا او »يوروبا 
ليغ« اضافة ال����ى امكانية جتريدها من االلقاب 

التي حصلت عليها خالل فترة املخالفة.
لكن الصحيفة البريطانية اشارت، دون ان 
تذك����ر اي مصدر ملعلوماته����ا، بأنه من املرجح 
معاقبة سيتي وسان جرمان ماليا او بحرمانهما 

من اجراء تعاقدات جديدة.

كشف رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم نويل 
لوغريت في كتاب سينشر االسبوع اجلاري انه 
رفض ترشح النجم السابق زندين زيدان لتدريب 

املنتخب الفرنسي في صيف 2012.
وذكر لوغريت في كتاب »أبطال العالم 98.. اسرار 
وسلطة« والذي نشرت مجلة »فرانس فوتبول« 
مقتطفات منه امس، انه تلقى ترشح بطل العالم 
السابق: »كان زين الدين زيدان يرغب في تدريب 

الزرق، كان واضحا، أراد ذلك التقيته بطلب منه« 
لكن انعدام اخلبرة التدريبية آنذاك لنجم يوڤنتوس 
االيطالي وريال مدريد االسباني السابق كانت بالغة 
األهمية لرئيس االحتاد: »لم تكن اللحظة مناسبة، 
كان يتعني عليه أوال االشراف على فريق«. وأضاف: 
لكن الفرصة قد تكون متاحة املرة املقبلة لزيدان 
خلالفة زميله الس����ابق في منتخب 1998 ديدييه 

ديشان بعد نهائيات كأس العالم 2014.

سيتم طرح نحو 200 ألف تذكرة لكأس العالم 
2014 لكرة القدم ف����ي املرحلة األخيرة من البيع 
عبر موقع االحتاد الدولي االلكتروني حس����بما 
ذكر األخير. وستتوافر تذاكر ل� 54 مباراة بحسب 
قاعدة األفضلية لألسبق، ولن تكون هناك تذاكر 
متاحة لعشر من املباريات األربع والستني وهي 
االفتتاح )البرازيل � كرواتيا(، واملباراة النهائية، 
واملباراة رقم 2 )املكسيك � الكاميرون(، 8 )إجنلترا 
� إيطاليا(، 11 )األرجنتني � البوسنة والهرسك(، 17 
)البرازيل � املكسيك(، 19 )اسبانيا � تشيلي(، 33 
)الكاميرون � البرازيل(، 34 )كرواتيا � املكسيك(، 35 
)أستراليا � اسبانيا(. وميكن ايضا الشراء مباشرة 
من أكشاك بيع االحتاد الدولي اخلاصة في املالعب 

من 1 يونيو وحتى 13 يوليو املقبلني.
وقال تييري ويل، مدير التسويق لدى االحتاد 
الدولي: »على بعد ش����هرين من احلدث، هذه هي 
الفرصة األخيرة لضم����ان احلصول على تذاكر 
لبطولة كرة القدم األب����رز. إني على ثقة من أنه 
س����يكون هناك طلب كبير على التذاكر املتبقية، 
ليس فقط من قب����ل اجلماهير البرازيلية، ولكن 

من كل أنحاء العالم«.
ومت حتى اآلن حجز عدد إجمالي يبلغ 2577662 
تذكرة خاصة بكأس العالم من خالل جميع مراحل 
البيع وقنوات التوزيع )مبا في ذلك برنامج الضيافة 
وغيرها من املبادرات ذات الصلة(، ذهبت 61% منها 

مباشرة إلى اجلمهور العام عبر موقع فيفا.

برونزية لطاولة املعاقني في فردي النادي الوطني

البلوشي يشيد بإحراز التضامن كأس التفوق لألثقال

مان سيتي وسان جرمان مهددان مبنع التعاقدات

رفض ترشح زيدان لتدريب »الديوك«

انطالق املرحلة األخيرة من بيع التذاكر للمونديال

فوز العربي والساملية على اجلهراء والساحل بدوري اليد

الكويت والقرين.. مواجهة الفن والفرجة

دوري الدرجة األولى. 
وبحسب نظام البطولة 
فان الفريق األول في الدور 
التمهي���دي س���ينتقل الى 
الدوري املمتاز وفي جعبته 
الفريق  ثالث نقاط وينال 
صاحب املركز الثاني نقطتني 
والثالث نقطة واحدة بغية 
زيادة التنافس بني الفرق 
املراكز االولى  على حصد 

في هذا الدور.
بالذك���ر ان  واجلدي���ر 
اقيمت  اليد  بطولة دوري 
46 مرة ابتداء من موس���م 
� 1967 وحقق لقبها   1966
أندية من أصل 15  ثمانية 

فريقا مسجلة لدى االحتاد 
اليد.

وتصدر الفرق احلاصلة 
على اللقب الس���املية ب� 11 
مرة تاله العربي بحصوله 
عل���ى البطول���ة 10 مرات 
فيما جاء كاظمة في املركز 
الثالث بنيله اللقب س���ت 
مرات وحل القادسية رابعا 
بخمس مرات متساويا مع 

الصليبيخات.
وحصل الفحيحيل على 
اللقب أربع مرات في حني 
اللقب  الكويت حامل  ظفر 
بالبطولة ثالث مرات يليه 

خيطان مرتني.

وقد أنهى الساحل الشوط 
األول ملصلحته بنتيجة )12 

 .)11 �
العرب���ي  ول���م يج���د 
صعوبة في تخطي اجلهراء 
بنتيجة)25 � 26( في مباراة 
لم تكن صعب���ة أبدا على 
الفائز ال���ذي رفع رصيده 

أيضا الى 20 نقطة.
ومن املقرر ان تقس���م 
الدور  انته���اء  الفرق بعد 
الى  التمهي���دي للبطولة 
مجموعتني تتكون األولى 
من اول ثمانية فرق لتمثل 
الدوري املمتاز وستلعب 
الفرق السبعة األخرى في 

تتجه أنظار عشاق كرة 
الي���د الى صالة الش���هيد 
بالدعية ملتابعة لقاء اإلثارة 
واملتعة الذي يجمع الكويت 
مع القرين في متام الساعة 
ال� 6.30 في ختام مواجهات 
ال���دور التمهيدي لبطولة 
الفريقان  الدوري وضمن 
التأهل الى الدوري املمتاز 
بعد ان حصد األبيض 26 
نقط���ة والقريناوي���ة 23 

نقطة.
املباراة حتديا  وتعتبر 
خاصا بني الفريقني الثبات 
علو كعبهما ومن املتوقع 
ان يرتقي اللقاء للمستوى 
الفني املأمول نظرا المتالك 
اجلهازي����ن الفنيني العديد 
خي����رة جن����وم اللعبة في 
الكوي����ت فضال عن تواجد 
الرابحة فاالبيض  األوراق 
بقيادة اجلزائري س����عيد 
حج����ازي يعول على ابناء 
الى  الغربلي محمد وخالد 
جوار عب����داهلل اخلميس 
ومشاري ويوسف صيوان 
البال����ول  وعبدالرحم����ن 
وامل����درب الوطني للقرين 
س����الم محمود في اختبار 
حقيقي بعد توليه القيادة 
الفنية للفريق مؤخرا خلفا 
للمصري محمد عبداملعطي 
ويعول محمود على خبرة 
فيص����ل واص����ل وفيصل 
وحسني صيوان وسعد سالم 
ونواف الش����مري ومطلق 
الدوس����ري وف����ي نتائج 
الساملية  االس����بوع تغلب 

على الساحل )25 � 22(.
وجاءت املباراة متكافئة 
ليرفع الساملية رصيده الى 
20 نقطة. ويبدو أن ضمان 
الفريقني للتأهل الى املمتاز 
اسهم في غياب احلماس عن 
أدائهما ولم يقدما أداء قويا 
خوفا م���ن االصابات التي 
قد تؤثر على مش���وارهما 
في الدوري املمتاز للبطولة 

اإلثارة والقوة عنوان مواجهة القرين واألبيض  )األزرق. كوم(

النصر يتخطى اجلهراء بهدفني في ذهاب ربع نهائي كأس األمير

الكويت يخطف فــوزًا 
»قاتالً« أمام السامليــة

الش���وط ب�15  وقبل نهاية 
دقيقة أعطى املدرب محمد 
دهيلي���س لالعبي���ه اوامر 
الهجمات املرتدة،  بتكثيف 
وبالفعل كاد فيصل العنزي 
أن يفتتح التسجيل لوال تألق 
الكندري،  احلارس مصعب 
الذي أبع���د كرته بصعوبة 
)31(، وفي الدقيقة األخيرة 
عاد العنزي وانفرد باملرمى 
بعد مجهود فردي رائع من 
عدي الصيفي، إال أن العنزي 
س���دد الكرة بغرابة بجانب 
القائ���م، بعد أن كان املرمى 

مشرعا أمامه )45(.
وتعرض الكويت لضربة 
موجعة في الشوط الثاني 
بعد طرد البرازيلي روجيريو 
)55( بس���بب تلفظه على 
احلك���م املس���اعد يعقوب 

الس���هلي ليكم���ل األبيض 
ب��10  مجريات هذا الشوط 
النقص  العبني، ورغم هذا 
إال أن الس���ماوي ل���م يجد 
نفسه من خالل السيطرة 
أو الوصول ملرمى املنافس 
ب���ل واصل اعتم���اده على 
الهجمات املرتدة، ما ساهم 
في عدم تأثر الكويت كثيرا 
بهذا النقص، وهو األمر الذي 
س���عى إليه مدرب األبيض 
إيوان مارين، ليدخل البديلني 
ج���واد نيكون���ام وجراح 
العتيق���ي، وقبل أن يطلق 
احلكم صافرة النهاية بثوان 
متكن جواد من تس���جيل 
الهدف األول ف���ي املباراة، 
باستغالله لعرضية العتيقي 
من ركلة ركنية بعد متابعته 

لكرة ساقطة )93(.

بنفس الدور متكن النصر من 
التغلب على اجلهراء بهدفني 
دون رد، س���جلهما باسكال 
)7(، وعصام فايل )58(، في 
املباراة التي جمعتهما على 
السالم،  ملعب علي صباح 
وبات قريبا من التأهل إلى 

نصف النهائي.
وفي الش���وط األول من 
مباراة الكويت والساملية، لم 
تكن هناك أي خطورة تذكر 
على مرمى الفريقني في ال��30 
دقيقة األولى، بسبب إغالق 
الساملية ملنطقة دفاعه دون 
التفكير في الهجمات املرتدة، 
ما تسبب في اعتماد األبيض 
البعدي،  التس���ديد  عل���ى 
والكرات العرضية والطولية، 
والتي لم تفلح أي منها في 
إيجاد فرصة للتس���جيل، 

عبدالعزيز جاسم 

متكن الكويت من حتقيق 
الس���املية  فوز ثم���ني على 
بهدف دون رد، سجله جواد 
نيكون���ام )93(، في املباراة 
التي جمعتهما مس���اء أمس 
على س���تاد ثامر في ذهاب 
ربع نهائي كأس سمو األمير، 
ولعب األبيض الشوط الثاني 
ب�10 العبني إثر طرد البرازيلي 
روجيريو في الدقيقة )55(، 
وس���تقام مباراة اإلياب في 
ال�29 من الشهر اجلاري، وبات 
الكويت بحاجة إلى التعادل 
أو الفوز بأي نتيجة، بينما 
يحتاج السماوي إلى الفوز 
بفارق هدف، بشرط أن يسجل 

السماوي أكثر من هدف.
الثانية  املب���اراة  وف���ي 

عصام جمعة يحاول الوصول 
إلى الكرة قبل عادل مطر 
)األزرق.كوم(
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»مجموعة الساير القابضة« حتتفل مبرور 60 عاماً على تأسيسها

أحمد مغربي - عبدالرحمن خالد

أحي����ت مجموعة الس����اير 
القابضة مساء أمس حفال خاصا 
مبناس����بة ذكرى العيد ال� 60 
على تأسيس املجموعة، ضمن 
مسيرة جهود حثيثة مبذولة في 
طرق وعرة واجهتها باملثابرة 
وتخطتها بالكفاح والعطاء الذي 
ال ينقطع لتتكلل الرحلة بالريادة 

والنجاح.
وقد تشرف احلفل بحضور 
لفيف م����ن كبار املس����ؤولني 
البارزة ورجال  والشخصيات 
الس����لك الديبلوماس����ي وعدد 
البارزين  الكويت  من رجاالت 
إلى حضور إعالمي  باإلضافة 
مميز لرواد صناعة األخبار من 
الفضائية  الصحف والقنوات 
الكويتية العريقة، ومن مجموعة 
الس����اير القابضة حضر العم 
الس����اير رئيس  ناصر محمد 
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
ف����ي بداي����ة احلف����ل ألقى 
التنفيذي للمجموعة  الرئيس 

التجارية مبارك ناصر الساير 
كلمته مرحبا باحلضور قائال: 
الس����فراء وضيوفنا  »سعادة 
االفاضل الكرام، السادة مسؤولي 
وسائل اإلعالم األعزاء، الرئيس 
التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق 
األوسط لشركة تويوتا موتور 
كوربوريشن هيسايوكي اينوي، 
احلض����ور الك����رمي يطيب لي 
وبالنياب����ة ع����ن والدي ناصر 
محمد الس����اير رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الساير القابضة 
والسادة اخواني أعضاء مجلس 
اإلدارة أن أرح����ب بك����م أطيب 
ترحيب وأن أتوجه إليكم جميعا 
بجزيل الشكر وخالص التقدير 
املناسبة  على حضوركم لهذه 

املهمة املميزة«.
واس����تكمل كالم����ه قائال: 
ف����ي هذه األمس����ية  »نحتفل 
بذك����رى الس����تني عام����ا على 
تأسيس مجموعة الساير التي 
انشئت بفكرة وتبلورت لتصبح 
رؤية مستقبلية أتت ثمارها في 
تشكيل مجموعة تضم حتتها 
أذرع����ا تتمثل في 18 ش����ركة 

منتشرة في قطاعات جتارية 
وصناعية عدة، أبرزها السيارات 
واإلجارة واملعلومات والتأمني 
واملعدات الثقيلة والتكنولوجيا 
واالس����تثمارات والعق����ارات 

والطبية وغيره«.
واس����تطرد قائال: »ابتدأت 
املجموعة أولى خطوات مسيرتها 
في عام 1954 بعد أن أملح رئيس 
مجل����س اإلدارة ناصر محمد 
الس����اير في ذلك الوقت رسمة 
ملركبة تويوتا الند كروزر في 
مجلة ريدر دايجست، مما دفعه 
على الفور التخاذ خطوة كانت 
غير عادية في ذلك الوقت بتحمل 
مشقة السفر لليابان سعيا لطب 
متثيل امتياز تويوتا في الكويت 
والسوق اخلليجي بصورة عامة. 
وقد كان له م����ا أراد في نهاية 
األمر ليكون بذلك أول من قدم 
تويوتا إلى أس����واق الش����رق 
األوسط وثاني موزع لتويوتا 

في العالم بعام 1954«.
وأوضح الس����اير أن رحلة 
اليابان كانت ف����ي واقع األمر 
مسيرة التطور والنمو ملجموعة 

الس����اير لتصل إلى ما وصلت 
إليه في الوقت احلاضر، حيث 
كانت بفضل اهلل تعالى رؤية 
رئيس مجلس اإلدارة من البداية 
رؤية مباش����رة دقيق����ة ثاقبة 
قائمة على عوامل أساس����ية: 
توفير أجود وأفضل املنتجات، 
ومدعومة بأفضل خدمة ما بعد 
القائمة على  البي����ع، واإلدارة 
الثقة واملصداقية مع عمالئنا 
وحسن معاملة موظفينا والعمل 
كمواطن اجتماعي جيد يدرك 
مسؤوليته االجتماعية في بلدنا 
الكويت. إن هذه الرؤية والقيم 
القائمة عليها أثبتت مصداقيتها 
بالتجربة الفعلية على مر السنني 
والتزامنا بها اليوم كما في أي 
وقت مضى، رؤية التزال حجر 
األساس في منهج عملنا حتى 

وقتنا احلاضر.
وب����ني أن الكويت تطورت 
خالل الستني عاما املاضية من 
أيامها األولى في استكش����اف 
النفطية منذ  وتطوير ثروتها 
اخلمسينيات من القرن املاضي 
إل����ى بل����د ينب����ض باحليوية 

والنشاط في جميع األصعدة 
واملجاالت م����ن تعليم وصحة 
ونهض����ة عمرانية، األمر الذي 
حتم علينا مواجهة التحديات في 
سرعة ودقة التكيف في طبيعة 
وطرق أعمالنا، ملواكبة وتلبية 
املتغيرة  احتياجات عمالئن����ا 
والتفوق على املنافسة باعتماد 
أفضل ط����رق العمل والتجديد 
واالبتكار ملواصلة مسيرة تقدمنا 
ومنونا، وتقدم بالشكر لكم من 
ساهم في بناء مجموعة الساير 

ملا وصلت إليه حتى اآلن.
الساير  وأكد مبارك ناصر 
قائال: »نحن نفخر كل الفخر في 
الساير عندما نعلن  مجموعة 
ونؤكد أن مجلس إدارة مجموعة 
الساير لم يبخل في أي يوم من 
األيام بدعمه السخي لالبتكار 
والتجديد والرؤية الثاقبة بعيدة 
املدى األمر الذي كان له أبلغ األثر 
في حتقيق ما حققته املجموعة 
من إجن����ازات وصولها إلى ما 
وصلت إليه اليوم. إن رسالتنا 
قبل اخلتام هي ألجيالنا الصاعدة 
من الشباب فهم رجال املستقبل 

فيصل بدر الساير مستقبال رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق  ومدير ادارة التسويق واملبيعات فريد سلوم 

مبنى مؤسسة الساير أول تويوتا تصل الكويت

مساعد بدر الساير وفيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير في لقطة جماعية 

العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير خالل استقبالهما عصام الصقر 

حديث ودي بني العم ناصر محمد الساير والزميل رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق 

من اليمني: محمود ابوظهر وصالح عبداهلل والزميل فريد سلوم وجورج خوام 

لوحة جتسد )الساير 60 عاما »دوم وياكم«( مرسومة على املاء من الفنان التركي غريب آي 

العم ناصر محمد الساير 

الرئيس التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق األوسط في »تويوتا« هيسايوكي اينوي

حضور حاشد خالل عرض الڤيديو 

مبارك ناصر الساير ملقيا كلمته 
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املجموعة بدأت بفكرة وأصبحت تضم 18 شركة في قطاعات عدة

وهم ثروات البالد احلقيقية بأن 
يجعلوا كل سيرة جناح قدوة 

لهم«.
واختتم كلمته قائال: »ختاما 
باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
ادارة  رئيس وأعضاء مجلس 
القابضة  الس����اير  مجموع����ة 
يسرني أن اتقدم بالشكر اجلزيل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد قائ����د التنمية 
والتطوير واس����تثمار طاقات 
الكويتي وازدهارها  الش����باب 
بحكمته الصائبة. وأشكر شركة 
تويوتا موتور كوربوريش����ن 
على ثقتها الدائمة بنا ودعمها 
املتواصل وبال ح����دود معنا، 
وأش����كر كل من س����اهم ببناء 
التي  املجموعة على جهودهم 
لوالها ملا تقدم����ت مجموعتنا 
والشكر الكبير جلميع الزبائن 

الكرام«.
تال ذلك عرض فيلم قصير 
عن مس����يرة كف����اح مجموعة 
الساير الطويلة، حصاد 60 عاما، 
كأول وأفضل وأكبر مجموعة، 
مما أدهش وأمتع جميع احلضور 

شموليته الرائعة لتجمع كويت 
املاضي والغزو الغاشم وما بعد 
الغزو من اعمار وبناء وحاضر 
الكويت ومستقبلها وكيف كان 
الساير من البداية حتى اليوم 

شعارها »دوم وياكم«.
م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق 
اينوي:  األوسط هيس���ايوكي 
إلى  التهاني  »أتقدم بخال���ص 
مجموع���ة الس���اير ف���ي حفل 
الذك���رى الس���تني عام���ا على 
انه لشرف عظيم  تأسيس���ها. 
ل���ي ان ادعى لهذه املناس���بة 
التاريخية إللق���اء هذه الكلمة 
القصيرة بتواجدكم الكرمي. لقد 
ابتدأت عالقة عملنا وشراكتنا 
في تويوتا مع مجموعة الساير 
في عام 1954 عندما اس���تورد 
ناصر محمد الس���اير مركبتني 
اثنتني من مركبات تويوتا في 
ذلك الوقت. وبإميانه مبا حتمله 
تويوتا من فرص وامكانات، قام 
السيد ناصر بأول زيارة له الى 
اليابان في مطلع عام 1954 وقد 
منى لعلمي ان رحلته استغرقت 

45 س���اعة للوص���ول إلى بلد 
كان يعد مبنزل���ة املجهول في 
الشرق األقصى، لقد كانت هذه 
القصة مح���ل اعجاب كبير لي 
عندما علمت بها للمرة األولى. 
وبصراح���ة لم يك���ن لتويوتا 
في ذلك الوق���ت أي وجود في 
سوق السيارات العاملي، فقراره 
الثاقبة  اجلريء وعمق رؤيته 
قبل 60 عاما مهدت الطريق امام 
تويوتا لنموها في اسواق الشرق 

األوسط«.
وأضاف: »لقد منت مبيعات 
تويوت���ا ولكزس في الش���رق 
األوس���ط لتصل إلى قرابة ال� 
800 ألف س���يارة حتى وقتنا 
احلال���ي، وفي هذه املناس���بة 
الرائعة اسمحوا لي ان اغتنم هذه 
الفرصة ألعلن لكم ان مؤسسة 
الس���اير قد حصدت 3 جوائز 
مميزة ففي مجال التسويق فازت 
بجدارة »بجائزة التميز الذهبية« 
لس���نتني عل���ى التوالي وهذه 
اجلائ���زة تعني التميز في أداء 
املبيعات، أما في خدمة العمالء 
فقد فازت مؤسسة الساير بجائزة 

»التميز في خدمة العمالء« للسنة 
السادس���ة على التوالي، وفي 
اإلجمال فازت مؤسسة الساير 
»باجلائزة املاسية« لسنتني على 

التوالي«.
واختتم هيسايوكي كلمته 
قائال: »اسمحوا لي ان اعبر عن 
عميق وخالص تقديري ملجلس 
إدارة مجموعة الساير وجميع 
أعض����اء فريق عمله����م، فهذه 
النتائج املذهلة ما كانت لتتحقق 
دون القيادة الفذة لناصر محمد 
ادارة  الساير وأعضاء مجلس 
التي  الهائلة  الساير واجلهود 
يبذلها فريق عملهم. انني اعتبر 
الكويت من األسواق املهمة جدا 
لتويوتا، كما نعتبر مجموعة 
الساير وكل ما يهمه أمر تويوتا 
في الكويت شركاء عمل مهمني 
لنا. وبتعهد الس����اير والتزامه 
بالتطوير املتواصل في املبيعات 
واخلدمة فإننا في شركة تويوتا 
موتور كوربوريشن نتعهد ببذل 
كل ما في وسعنا لدعم الساير 
خالل الستني السنة القادمة من 
التقدم واالزدهار، أخيرا وليس 

آخرا ال يسعني في هذا احلفل 
الس����تيني إال أن اتق����دم إليكم 
العزيزة  انتم وأسركم  جميعا 
بأطيب أمنياتي بالتقدم والصحة 

والسعادة والرفاء«.
من ث����م مت تق����دمي عرض 
الرسم على املاء بريشة الفنان 
التركي »غريب آي« مما استلهم 
احلضور كيف بدأ الرسم باملاء، 
بدأ من عل����م الكويت ليتطور 
الى البناء والنمو بظهور أبراج 
العالية والنخيل رمز  الكويت 
اجلزي����رة العربي����ة واخلليج 
اللون  العرب����ي مبائ����ه أزرق 
الداك����ن والب����وم الكويتي بني 
أمواجه لتسطع أشعة شمس 
مجموعة الساير القابضة بكل 
التطور  املقاييس في عجل����ة 
لألمام مما يجعلها دوما تنافس 
لتس����تمر في الطليعة بتنوع 
اخلدمات واألنشطة والتوسع 
مبشاريع وأعمال جديدة داخل 
وخ����ارج الكويت لتصبح أحد 
أقوى املجموعات االقتصادية 
املتميزة على املستوى احمللي 

واإلقليمي.

من اليسار مبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير والسفير االميركي ماثيو تولر  ومساعد بدر الساير خالل احلفل 

الشيخ حمود الصباح ورائد ترجمان وجانب من احلضور

العم ناصر محمد الساير وكبار احلضور خالل استقباله الشيخ علي اجلابر 

جوائز ملجموعة الساير القابضة من شركة تويوتا

)محمد خلوصي - هاني عبداهلل( العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير ومساعد بدر الساير ومحمد ناصر الساير يتسلمون جوائز من هيسايوكي اينوي  

مبارك ناصر الساير يتوسط رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير ادارة التسويق واملبيعات فريد سلوم

العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير واللواء عبدالفتاح العلي في لقطة جماعية خالل احلفل 

من اليمني مساعد الساير وهيسايوكي اينوي ومحمد ناصر الساير وبدر مساعد الساير 

العم ناصر محمد الساير وكبار الضيوف وممثل »تويوتا« اينوي ومدير عام املجموعة بول رينولدز

مقدمة احلفل ليلى بارون
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واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة
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الطريق الفاصل بني الساملية وميدان حولي 
بحاجة إلى جسر مشاة.

تقرير: اغتيال مستقبل الشرق األوسط.

٭ ترى كله جسر مو نفق مترو.. 
ممكن تسوونه بيومني لو حابني.

٭ خلونا في »احلاضر« الذي يحتضر اآلن.. 
والحقني على املستقبل.

ـ

عائـــلـــــة البابطـيـــــن
تنعى ببالغ احلزن واألسى فقيدها الغالي

 املغفور له بإذن الله تعالى

طارق خالد عبدالمحسن إبراهيم البابطين
الذي وافته املنية عن عمر يناهز ٣٦ عامًا

وقد ووري جثمانه الثرى عصر أمس الثالثاء املوافق 2014/4/15 في مقبرة الصليبخات

تقــبــل التـعــازي
للرجال: ديوان البابطين - النزهة - شارع دمشق - بجانب مطافي الفيحاء 

 ت: 22550٦50 - 22550750
للنســـــاء:  الســــرة - قطعـــة 4 - شـــــارع 1 - مـــنــــزل 81 

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

3:59 الفجر  
الشروق  5:21
الظـهـر  11:48
العصر  3:22
املغرب  6:15
7:35 العشاء 

أعلى مد:
 00:37 ص ـ 12:22 ظ

أدنى جزر: 
6:38 ص ـ 7:12 م

العظمى: 35
الصغرى: 20

مشمس والرياح جنوبية 
شــــرقية سرعتها 8ـ  30 

كم/س.

البقاء هلل

شريفة عبداهلل مال احمد القطان ـ زوجة 
يوسف محمد النصار ـ 79 عاما ـ الرجال: 

الفيحاء ـ ق6 ـ ش67 ـ م7 ـ ت: 22542755، 
النساء: السالم ـ ق1 ـ ش108 ـ م8 ـ ت: 

.25217339
عباس علي محمد حسني الصالح ـ 70 عاما 

ـ الرجال: حسينية البلوشي ـ اجلابرية ـ ق11 
ـ ت: 99714669، النساء: اجلابرية ـ ق2 ـ 

ش8 ـ م11 ـ ت: 99996378.
كرم حبيب علي كرم ـ 59 عاما ـ الرجال: 

حسينية اشكناني ـ ميدان حولي ـ ت: 
69955445 ـ 60775544 ـ 97879994.

بجدة بداح الدغيلبي العتيبي ـ ارملة محماس 
خالد العتيبي ـ 74 عاما ـ الرجال: العدان ـ 

ق3 ـ ش23 ـ م26 ـ ت: 99205343، النساء: 
الرقة ـ ق2 ـ ش28 ـ م173.

موزة ناصر سرور الناصر ـ 63 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ صالة دسمان ـ ق2 ـ 
شارع ابوكحيل ـ ت: 99441165، النساء: 

فهد االحمد ـ ق1 ـ ش109 ـ م22 ـ ت: 
.60393593

هدية شاكر احمد التميمي ـ ارملة فالح 
العلي ـ 79 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق3 ـ 

الشارع االول ـ ج2 ـ م27 ـ منزل سليمان ا 
لعلي ـ ت: 99654433، النساء: مشرف ـ ق6 

ـ الشارع الرابع ـ ج2 ـ م2.

عائشة غالب سالم اللوغاني ـ 63 عاما ـ 
صباح السالم ـ ق8 ـ ش1 ـ ج15 ـ م24 ـ ت: 

66360363 ـ 66000591.
اجلازي محمد هايف املطيري ـ 54 عاما ـ 

الفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج13 ـ م58 ـ ت: 
.50004009

طارق خالد عبداحملسن البابطني ـ 36 عاما 
ـ الرجال: ديوان البابطني ـ النزهة ـ شارع 

دمشق ـ قرب املطافئ ـ ت: 99054327، 
النساء: السرة ـ ق4 ـ ش1 ـ م81 ـ ت: 

.25336090
خلود عبداهلل صالح السالم ـ زوجة سعيد 

سالم بوسويهي ـ 36 عاما ـ الرجال: ضاحية 
مبارك العبداهلل ـ ق3 ـ ش313 ـ م19 ـ ت: 
99441767، النساء: غرناطة ـ ق2 ـ ش1 ـ 

م238 ـ ت: 24868665.
حسنة محمد جوهر الرشيدي ـ ارملة 

عبداحملسن فرج الرشيدي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: الرابية ـ ق1 ـ ش41 ـ م57 ـ ت: 

66576572، النساء: الصليبية ـ ق8 ـ ش25 
ـ م12 ـ ت: 50029370.

احمد عيسى علي الوزان ـ 84 عاما ـ الرجال: 
حسينية بوعليان ـ الدعية ـ على الدائري 
الثاني ـ ت: 65882020، النساء: الدسمة ـ 

ق6 ـ ش66 ـ م2 ـ ت: 99509935 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة 
 ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

محطات
سامي عبداللطيف النصف 

twitter @salnesfsamialnesf1@hotmail.com

ال ميكن تصور مدى تأثير الفرد الواحد 
على مصائر الدول والشعوب دون عمل 

مقارنة بسيطة لدول متقاربة املساحة 
والسكان كحال العراق )440 الف كم2 
وما يقارب 30 مليون نسمة( وماليزيا 
)330 ألف كم2 وما يقارب 30 مليون 
نسمة( وما آل إليه حال البلدين حتت 

قيادتني حكمتا لنفس املدة اي منذ بداية 
الثمانينيات حتى عام 2003 ونعني 

بالطبع صدام حسني ومهاتير محمد.
>>>

والبلدان يحتويان على تنوع عرقي 
وديني ومذهبي، فالعراق يضم شيعة 
وسنة وعربا وأكرادا وأقليات مختلفة 
كالتركمان واملسيحيني والصابئة..إلخ، 
بينما تضم ماليزيا 3 أعراق و3 ديانات 
هي: املاليو والصينيون والهنود إضافة 

الى عدة أقليات عرقية ودينية خاصة 
في واليتي صباح وسرواك، والالفت 

ان ماليزيا منحت سنغافورة استقاللها 
سلما وطواعية كوسيلة لتخفيف اشكال 
الداخل املاليزي، بينما غزا صدام قسرا 
وقهرا جارته الصغيرة الكويت كوسيلة 

لتخفيف اشكاالت الداخل لديه..!
>>>

وقد قام مهاتير باستغالل التنوع 
العرقي والديني املاليزي خللق حالة 

تنافس موجب بني االطياف قائم على 
معادلة الربح ـ الربح اي استفادة 

اجلميع من حالة الوئام االجتماعي 
والسالم السياسي واالزدهار 

االقتصادي في البلد، بينما أجج صدام 
نيران الصراع داخل العراق بني االعراق 

واملذاهب ومع اجليران فمن حرب الى 
حرب ومن قمع الى قمع مما نتج عنه 
معادلة خسارة ـ خسارة، حيث خسر 
اجلميع مما يحدث وقد نتج عما سبق 
ان اصبح الناجت القومي ملاليزيا يفوق 

مبا يقارب 400% الناجت القومي للعراق، 
وقد قاربت ماليزيا ان تصبح دولة من 
دول العالم األول، بينما اصبح العراق 

نتيجة للتدمير الذي أصابه في ذيل دول 
العالم الثالث.

>>>
آخر محطة: لم يشهد تاريخ املنطقة منذ 
عهد هوالكو أنظمة كالتي وصلت للحكم 

عن طريق االنقالبات العسكرية اعوام 
68 و69 و70 على التوالي والتي جعلت 

 جرائمهم بحق األمة العربية هزمية 
67 تبدو وكأنها قرصة طفل صغير.

حساب األعوام 
بني مهاتير 
وصدام!

»النشالة.. اخلفيفة« ممنوعة من دخول متاجر بلدتها
لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: 
منعت محكمـــة في بلدة 
بريطانية شابة في احلادية 
العمر من  والعشرين من 
دخول جميـــع متاجرها، 
بسبب خفة يدها وقيامها 
بسلســـلة من الســـرقات 
واالعتداءات على املوظفني 

وهي في حالة سكر.
وقالت صحيفة »ديلي 

ميل« أمس كيلي هاريس 
ســـرقت خمســـة مخازن 
جتارية وهددت موظفيها، 
وهاجمت شرطيا، وألقت 
وعاء زهور علـــى نافذة 
مخزن وهددت بإضرام النار 
فيه، خالل فترة خمســـة 

أسابيع فقط.
وأضافت أن كيلي سرقت 
في إحـــدى املرات مالبس 

أطفال من متجـــر برفقة 
شـــاب بعـــد أن تظاهرت 
بأنه مقعـــد وقامت بدفع 
كرسيه املتحرك، واعتدت 
على شرطي في مناسبة 
أخرى حني اعتقلها بتهمة 
اثارة مشاكل بينما كانت 

في حالة سكر.
وقضت محكمة الصلح 
في بلدة ووســـتر بحظر 

كيلي مـــن دخول املتاجر 
العبـــارات  واســـتخدام 
البذيئـــة أو العنصريـــة 
وتهديد اآلخرين، ومنعها 
من اخلـــروج ليال ملدة 12 

أسبوعا.
وحذرت احملكمة كيلي 
من أن خرق هـــذه األوامر 
سيعرضها لعقوبة سجن 
ال تقل عن خمس سنوات.

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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