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مجلس الوزراء: قلقون من اتهامات متس سمعة األشخاص والقضاء

وزير اإلسكان عرض خطته حلل القضية أمام اللجنة البرملانية.. وانتهاء املشاريع اجلديدة عام 2024 
والنصف يعلن عن 10 آالف وحدة توزع خالل السنة املالية احلالية

العبداهلل: من ميتلك معلومات حول املال العام فليقدمها جلهات التحقيق

104 آالف وحدة سكنية مستقبلية
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير اخلارجية القطري د.خالد بن محمد العطية
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل مع قيادات جمعية االصالح 

االجتماعي خالل افتتاح معرض الكتاب االسالمي

املشاريع اإلسكانية احلالية واملستقبلية التي ستنفذها مؤسسة الرعاية السكنية في املستقبل

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
بدر السهيل

عرض وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ياسر ابل أمام اللجنة 
اإلسكانية البرملانية أمس خطة 
احلكومة احلالية واملستقبلية 
إلنه����اء القضي����ة االس����كانية 
والقضاء على الطلبات املتراكمة. 
وكان الالفت خالل عرض الوزير 
ابل احتواء اخلطة اإلس����كانية 
احلكومي����ة عل����ى مش����اريع 
مستقبلية حتتوي على 104 آالف 
و625 وحدة سكنية. وأوضحت 
خطة ابل ان التوزيعات ستنتهي 
في ع����ام 2024، وورد باخلطة 
في جدولها الزمني بداية تنفيذ 
املشاريع منذ عام 2003. وقال 
الوزير في مؤمتر صحافي عقده 
ان حل القضية اإلسكانية يكمن 
في عدد الوحدات املنجزة والتي 
يجب أال تقل عن 12 ألف وحدة 

سنويا.
من جانبه، قال مقرر اللجنة 
النائب راكان النصف انه سيتم 
توزيع 10 آالف و748 وحدة خالل 

السنة املالية احلالية.
التفاصيل ص19 ٭

العطية: االختالف اخلليجي انتهى واألمر متروك 
للدول املعنية لتوجيه سفرائها للعودة إلى الدوحة

أسامة دياب

اك����د النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ان قادة 
دول مجلس التعاون أشد حرصا على متاسك 
الكيان اخلليجي الذي ميثل الرافد األساسي 

للعمل العربي املشترك.
من جهته، اكد وزي����ر اخلارجية القطري 
د.خالد بن محمد العطي����ة ان بيان الرياض 
أنهى االختالف اخلليجي، واألمر اصبح متروكا 
للدول املعنية لتوجيه س����فرائها للعودة الى 
الدوحة، مشيرا الى ان االشقاء في دول مجلس 

 التعاون توصلوا إلى تفاهمات عبر عنها البيان، 
وال تنازالت من أي طرف من األطراف، مشيرا 
الى ان االختالفات واردة في محيط األس����رة 
اخلليجية لكنها ال ميكن ان تؤدي الى القطيعة، 
مشددا على ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كان فعال راعيا لتقريب وجهات 

النظر.
وعلى الصعيد املصري اشار العطية الى ان 
قطر حريصة على استقرار مصر وازدهارها 
وس����تدعم اختي����ارات الش����عب املصري في 

االنتخابات املقبلة.
التفاصيل ص11 ٭

رشا الرومي

آالء خليفة

أكدت رئيسة مجلس ادارة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية رش���ا الرومي في 
تصري���ح لها ان العمل جار 
على تنظيم الهيكل الداخلي 
اننا  للمؤسس���ة، وقال���ت: 
ننطلق من خالل خطة شفافة 
وواضحة حسب االحتياجات 

املطلوبة كإدارة. 
وأش���ارت الروم���ي الى 
انه توجد حاليا مبؤسس���ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
س���يدة قائ���دة »كاب���ن«، 
مؤك���دة ان املج���ال مفتوح 
الطيران  للطالبات لدراسة 
وااللتحاق باخلطوط اجلوية 

الكويتية. 
وأضافت ان املؤسس���ة 
تعمل على حتديث أسطولها 
من خالل استئجار وشراء 

طائرات جديدة، موضحة ان 
اجمالي الطائرات التي سيتم 
استئجارها 12 طائرة جديدة، 
كما سيتم شراء 25 طائرة 
جديدة بحلول 2019. وهناك 
طائرتان من املس���تأجرات 
ستدخالن اخلدمة في ديسمبر 

املقبل. 
وكش���فت الروم���ي عن 
حصول املؤسسة على سبع 
جنوم في تصنيف اشتراطات 
السالمة مؤخرا، مؤكدة انه 
ال ميكن ألي طائرة ان حتلق 
اال بع���د احلصول على اذن 
من جميع اجلهات املختصة، 
حيث تقوم املؤسسة بأعمال 
الدرجات  الصيانة بأعل���ى 

لتحقيق األمان ألسطولها.

الشيخ د.محمد الصباح

محمد الصباح: 
آن األوان النتقال
مجلس التعاون 

إلى حتالف 
كونفيدرالي

الفراغ الرئاسي يطل على لبنان..  وبكركي لقمة »روحية - سياسية«  عاجلة

أسامة أبوالسعود

شدد وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العب���داهلل على ان »من لديه 
معلوم���ة بالتعدي على املال 
العام فهو ملزم بالتوجه الى 
التحقي���ق وان يدلي  جهات 
مبا لديه من بيانات«. وعبر � 
خالل افتتاح معرض الكتاب 
اإلس���المي بجمعية اإلصالح 
االجتماعي � عن اس���تغرابه 
من اي ش���خص يدعي العلم 
واملعرفة بالقانون والدستور 
ويعلن ان لديه معلومات وأدلة 
 سواء تش���كل شبهة جرمية
أو بيانات تعتبر تعديا على 
املال العام وال يقدم ذلك جلهات 
التحقيق. وكان مجلس الوزراء 
 قد عبر امس عن بالغ القلق ازاء
ما تتداوله وس���ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة من اتهامات مرسلة 
واساءات ومس���اس بسمعة 
األشخاص، وخاصة بعد ان 
طالت السلطة القضائية. وقال 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 

في بيان: »عبر مجلس الوزراء 
 عن بالغ االستياء والقلق ازاء
ما تتداوله وس���ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة من اتهامات مرسلة 
واساءات ومس���اس بسمعة 
االشخاص وهو ما يجافي القيم 

واملبادئ وتعاليم ديننا احلنيف 
والقيم واملبادئ الفاضلة التي 
جبل عليها املجتمع الكويتي 
األصيل ويخالف ما نصت عليه 

القوانني السارية«.

التفاصيل ص13 و45 ٭

أكدت أن املجال مفتوح للطالبات لدراسة الطيران

الرومي: سيدة »كابنت« ضمن طاقم »الكويتية«
والعمل جارٍ لتنظيم الهيكل الداخلي للمؤسسة

46

36

االتهامات املرسلة 
جتافي القيم 

واملبادئ 



محليات
اخلميس 24 ابريل 2014

02

تت�صرف موؤ�ص�صة اأماين الكويتدعوة �صخ�صية

بدعوتكم الفتتاح

معر�صها ال�صاد�س

Summer Bazar 2
وذلك اليوم اخلمي�س

متام ال�صاعة 4:00 م�صاًء

يف فندق موفنبيك البدع

قاعة البدع

املعر�س م�صتمر اخلمي�س واجلمعة وال�صبت

ت: 99010299

سموه التقى سفيري أميركا وكندا مبناسبة انتهاء مهام عملهما

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك ووزراء اخلارجية والداخلية والدفاع

إلى ذلك، استقبل سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح 

أم���س س���فير الوالي���ات 
املتح���دة األميركية لدى 
الكويت ماثيو تولر وذلك 
مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده. 
 واستقبل سموه بقصر 
بي��ان صباح أمس سفير 
كندا لدى الكويت دوغالس 
ج���ورج وذلك مبناس���بة 
انتهاء مهام عمله س���فيرا 

لبالده. 
 حضر املقابلتني وكيل 
العهد  دي���وان سمو ولي 
للشؤون اإلعالمية الشيخ 
الس���لمان  مبارك احلمود 
ووكيل ديوان س���مو ولي 
العهد لش���ؤون املراس���م 
والتشريفات الشيخ مبارك 

صباح السالم. نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 

اجلراح. 

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس 
مجل���س األم���ة م���رزوق 

الغامن،
واستقبل سموه سمو 
رئي���س مجل���س الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل س���مو ولي 
العهد بقصر بيان صباح 
أمس النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد. 
واستقبل سموه بقصر 
أم���س نائب رئيس  بيان 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
الداخلية الش���يخ محمد 

اخلالد. 
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقص���ر بيان أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير األميركي

ثامر العلي يترأس وفد الكويت 
إلى مؤمتر األمن الوطني 

واإلقليمي بالبحرين
املنامة � كونا: يش���ارك وفد كويتي برئاسة رئيس 
جهاز األمن الوطني الش���يخ ثامر العلي في »املؤمتر 
الثاني لألمن الوطني واألم���ن اإلقليمي لدول مجلس 

التعاون« الذي انطلق في املنامة أمس. 
وينظم املؤمتر مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة )دراس���ات( حتت شعار »رؤية من 
الداخل.. حتديات احلاضر واستراتيجيات املستقبل« 
لبحث ابرز املس���تجدات واألحداث التي تشكل تهديدا 

لألمن الوطني واإلقليمي لدول مجلس التعاون. 
ويق���ام املؤمتر حتت رعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
مبشاركة شخصيات سياسية وأكادميية بارزة كويتية 
وخليجي���ة لوضع رؤى بناءة ملواكبة املتغيرات التي 
قد تشهد بروز اشكال مختلفة من التحالفات اإلقليمية 
والدولية واعادة صياغة الستراتيجيات امنية ملواجهة 

املخاطر التي حتملها األحداث في املنطقة. 
وكان الوفد الكويتي برئاسة الشيخ ثامر العلي قد 

وصل الى املنامة أمس للمشاركة في املؤمتر.

سيئول � كونا: التقى مدير إدارة آسيا بوزارة اخلارجية 
السفير محمد أحمد املجرن الرومي مع نائب وزير خارجية 
كوريا اجلنوبية لي كيونغ سو في اجتماع عقد مبقر وزارة 
اخلارجية في سيئول بحضور سفيرنا لدى كوريا السفير 

جاسم محمد البديوي. 
وبحث اجلانبان خالل اللقاء س����بل تطوير العالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية كوريا وسبل دعم التعاون 

املشترك بني البلدين في جميع املجاالت. 
كما مت التطرق إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك بحضور املستشار عبدالرزاق اخلليفة 
من إدارة آسيا وس����كرتير ثان طارق الياسني من اإلدارة 
االقتصادية وس����كرتير ثان يوسف املنصور في سفارة 

الكويت لدى جمهورية كوريا. 
من ناحية أخرى قام مدير إدارة آس����يا السفير محمد 
أحمد املجرن الرومي بزيارة إلى معهد آسان الذي يوصف 

بأنه أحد أكبر مراكز الفكر االستراتيجية في كوريا. 
وأجرى السفير الرومي حوار طاولة مستديرة تطرق 
فيه إلى عدة مواضيع من بينها تاريخ الكويت منذ نشأتها 
وحتى الوقت احلالي والدستور الكويتي ودور املرأة في 
املجتمع الكويتي إلى جانب العالقات الدولية التي تربط 
الكويت بجيرانها وموقف الكويت جتاه القضايا اإلقليمية 
والدولية. وأشاد السفير الرومي في الوقت ذاته بالعالقات 
املتميزة بني الكويت وكوريا خاصة في مجال اإلنش����اء 

واإلعمار في الكويت. 
وفي املقابل رحب رئيس معهد آس����ان هام جيه بونغ 
بالسفير الرومي وقد تطرق في اللقاء معه إلى العالقات 
الدولية السيما الكورية � الكورية واملستقبل االقتصادي 

لكوريا اجلنوبية في ظل األحداث الدولية الراهنة. 
وعلى صعيد متصل أجرى السفير الرومي محادثات 
رسمية مع مدير املعهد العاملي للنمو األخضر يوفو ديبور 
مبشاركة سفير الكويت لدى جمهورية كوريا السفير جاسم 

البديوي وذلك في مقر سفارتنا في سيئول. 
وقام مدير املعهد باستعراض أهداف وسياسات املعهد 
العاملي للنمو األخضر الذي مت تدشينه في إطار مبادرة 
الرئيس الكوري اجلنوبي الس����ابق لي ميونغ باك لدعم 
سياسات النمو األخضر والترويج لصناعات النمو األخضر 
محليا ودوليا. كما قدم ديبور شرحا للخدمات والبرامج 
التي ميكن للمعهد ان ينظمها للكويت من أجل دفع االقتصاد 
وتطويره ليواكب التحديات العاملية، مبينا أن املعهد يقوم 
بتنظيم العديد من البرامج املشابهة لعدد من دول العالم 

مبا فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر. 
من جانبه تطرق السفير الرومي إلى الدور الذي يقوم 
به الصندوق الكويتي للتنمية العربية في دعم املشاريع 
االقتصادي����ة في دول العالم متطلعا إلى س����بل التعاون 

الثنائي بني الكويت واملعهد العاملي للنمو األخضر. 
وصرح الس����فير جاسم البديوي بأن الكويت ستقوم 
بتقييم ودراسة اخلدمات التي يقدمها املعهد وذلك بالنظر 
في إمكانية االضطالع ببرامج مشتركة تخدم الكويت على 

املديني املتوسط والطويل.

السفير الرومي مع نائب وزير خارجية كوريا اجلنوبية

السفير الرومي بحث تطوير 
العالقات الثنائية مع نائب وزير 

خارجية كوريا اجلنوبية
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صاحب السمو التقى سفيري الواليات املتحدة وكندا املنتهية فترة عملهما في البالد

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك ووزير خارجية قطر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير الكندي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس ادارة »االتصاالت الوطنية«

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر 

املبارك.
واس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد بقصر بيان ظهر أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الش���يخ صباح اخلالد ووزير خارجية دولة 
قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
إلى ذلك، اس���تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس 
سفير الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
ماثيو اتش تولر وذلك مبناسبة انتهاء فترة 
مهام عمله سفيرا لبالده.  كما استقبل سموه 
رعاه اهلل بقصر بيان صباح أمس سفير كندا 
لدى الكويت دوغالس جورج وذلك مبناسبة 

انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده.

اس���تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
في قصر بيان أمس وبحض���ور النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وزير خارجية 
دولة قطر الش���قيقة د. خالد بن محمد العطية وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك في قصر بيان أمس رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
االتصاالت الوطنية الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني والسادة 

أعضاء مجلس االدارة.

تفقد القائم باألعمال باإلنابة في سفارتنا لدى دكار عبدالعزيز 
عبداللطيف العومي عددا من املشاريع اخليرية املمولة من دولة 

الكويت في قرى متفرقة في جمهورية السنغال. 
ونقلت س����فارتنا لدى السنغال في بيان تلقت »كونا« نسخة 
منه أمس عن العومي الق����ول إن دولة الكويت لن تألو جهدا في 
سبيل مساعدة الدول الصديقة واحملتاجة وهو أمر نابع من القيم 

الراسخة التي يتحلى بها الشعب الكويتي. 
وأشار إلى أن زيارته التفقدية تأتي من منطلق احلرص على 
تفقد سير األعمال في هذه املشاريع والتأكد من وصول املساعدات 
لألغراض التي خصصت لها.  وشملت الزيارة تفقد املبنى اجلديد 
ملدرسة خصصت ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية كانت 
قد تعرضت للهدم بسبب الفيضانات التي اجتاحت السنغال العام 
املاضي.  كما تفقد العومي معه����دا لتعليم اللغة العربية والدين 
االس����المي الذي تبرعت دولة الكويت بتوسعته.  وقد مت االطالع 
على املوقع الذي خصص لبناء مسجد قد ساهمت وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية في بنائه ليغطي احتياجات سكان القرية من 
املصلني وس����ط توقعات بأن يستوعب املسجد ما بني 200 و300 
شخص تقريبا.  وأوضح العومي أن السفارة تقوم حاليا بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية بدولة الكويت إلقامة مش����روع أيضا يتعلق 

باملؤن الرمضانية ومشروع إفطار الصائم في السنغال. 
ومن جانبهم تقدم القائمون على ادارة هذه املشاريع اخليرية 
التي حتمل في طياتها جوانب إنسانية واجتماعية بالشكر لدولة 
الكويت حكومة وشعبا معربني عن أملهم في حفظ دولة الكويت 
وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح.  ووصفوا دولة الكويت بأنها منارة 
للعمل اخليري، مؤكدين أن املساعدات والتبرعات الكويتية يتلمسها 

غالبية الشعب السنغالي.

املبارك استقبل وزير خارجية قطر
ورئيس مجلس إدارة »االتصاالت الوطنية«

العومي تفقد مشاريع خيرية
ممولة من الكويت في السنغال
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الدسيم: »تعاونية خيطان« تطلق 
مهرجان حتطيم األسعار اليوم

مع توجهات مجلس اإلدارة 
السلع  إلى توفير  الهادفة 
بأس����عار مناسبة وإطالق 
التس����ويقية  املهرجانات 
بطرق مبتك����رة والتركيز 
على املنتجات األكثر طلبا 

من قبل املستهلكني.
وأش����ار إلى أن التنوع 
السلع خالل  احلاصل في 
املهرجان احلالي سيمكن 
املس����اهمني الكرام وأبناء 
املنطقة من احلصول على 
ما يريدون بأقل األس����عار 
إضافة إلى تزامن التوقيت 
مع نهاية الشهر ما يجعل 
أكثر متعة  التس����وق  من 
وجاذبية في السوق املركزي 

جلمعية خيطان.

محمد راتب

قال أمني الصندوق في 
جمعية خيطان التعاونية 
الدسيم إن السوق  ناصر 
اليوم  املركزي سيش����هد 
انط����الق مهرجان حتطيم 
األسعار بتخفيضات مميزة 
تشمل مجموعات واسعة 
ومتنوع����ة م����ن الس����لع 
األساسية واالستهالكية، 

وذلك حتى 30 اجلاري.
وأك����د ف����ي تصري����ح 
صحافي أنه جرى اإلعداد 
للمهرج����ان م����ن خ����الل 
التواص����ل مع الش����ركات 
العروض  لتقدمي أفض����ل 
والتخفيضات التي تنسجم  ناصر الدسيم

البشر: رفع دعوى ضد 45 تعاونية غير ملتزمة 
بقرار توظيف الكويتيني في الوظائف اإلشرافية

)محمد خلوصي( احلضور في ديوان البشر  

محمد راتب

أعلن نبيل البشر انه قام برفع دعوى 
قضائية ضد 45 جمعي���ة تعاونية لعدم 
تطبيقها القرار 2000/195 اخلاص بالوظائف 
االشرافية في اجلمعيات التعاونية والتي في 
حال تطبيقها ستوفر 450 وظيفة للمواطنني 
الذي���ن ينتظرون في طوابير االنتظار في 

ديوان اخلدمة املدنية.
وذكر خالل ندوة أقامها بعنوان »أبناء 
الديرة أحق« أن القانون يلزم اجلمعيات 
التعاونية بتعيني 10 مواطنني في الوظائف 
اإلشرافية، حيث يلزم القرار الوزاري رقم 
70 لسنة 1998 اخلاص بتنظيم الوظائف 
اإلشرافية في املادة 15 منه مجلس اإلدارة 
بتعيني الكويتيني في الوظائف االشرافية 
وما في حكمها بعقد محدد املدة ملدة سنة 

واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
وأوضح أن الوظائف اإلشرافية بحسب 
املادة 16 من القرار تش���مل مناصب املدير 
العام ونائب املدير العام ومدير الشؤون 

االدارية ومديري األسواق ومديري الفروع 
ومديري املشتريات ومدير احلاسب اآللي 

ومدير الفروع املستثمرة. 
وتابع البش���ر أن الدولة تقوم لألسف 
بتعيني الوافدين في مختلف االختصاصات 
في ظل تهميش تطبيق قانون إحالل العمالة 
الوطنية محل الوافدة وتكويت الوظائف 
في القطاع العام، مش���يرا إلى أن القطاع 
اخلاص جنح في استقطاب أعداد متزايدة 
من العمالة الوطنية التي وصلت إلى نسبة 
175% من املستهدف للخطة اخلمسية )2006 

.)2011 � 2010 ،2007 �
وأش���ار إلى انه من خالل االطالع على 
رواتب املوظفني في الداخلية على سبيل 
املثال جند أن السائق يحصل على ما بني 
280 و470 دينارا واملراسل  بني 280 و528 
والطب���اع  بني 548  و917 والس���كرتارية 
بني 571 و910 دنانير، متسائال عن ارتفاع 
رواتب الوافدين في ظل انخفاض رواتب 
املواطن���ني املتقاعدين الذين يس���تحقون 

االهتمام واملتابعة.

بهدف تطوير آليات املؤسسة مبا يحقق املزيد من الشفافية في أعمالها

»التأمينات«: دعوة مكاتب استشارية عاملية 
قريباً لدراسة أنظمة املخاطر

حمد احلميضي أعلن مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية حمد احلميضي قرب االنتهاء 

من اجراءات دعوة مكاتب استشارية 
عاملية لدراسة مستوى احلوكمة وأنظمة 

املخاطر. 
وقال احلميضي في تصريح صحافي 

امس ان هذه الدراسة ستشمل التعرف 
على آليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية 

للمؤسسة في وضعها احلالي ووضع 
التوصيات الالزمة لرفع كفاءتها نحو 

افضل املمارسات العاملية. 
وأضاف ان وزير املالية ورئيس 

مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية انس الصالح وجه االدارة 
التنفيذية للمؤسسة الى تكليف مكاتب 

عاملية متخصصة لهذه املهمة بهدف 
تطوير آليات املؤسسة مبا يحقق 

املزيد من الشفافية في اعمالها وتعزيز 
قدرتها في احملافظة على أموالها وتالفي 

مالحظات ديوان احملاسبة. 
وأشار الى ان نتائج بحث وتوصيات تلك 

املكاتب االستشارية وتقاريرها ستكون 
رافدا في دعم اعمال املؤسسة، موضحا 

ان ارتباط اعمال املؤسسة بخدمة 
شريحة املتقاعدين يتطلب حتقيق 
مستويات عالية من معايير الكفاءة 

واجلودة في ادارة االعمال. 
 وبني انه للوصول الى تلك املستويات 
يلزم حتقيق عمل منهجي فني يواكب 
التطورات العاملية ويرتكز على احللول 
اجلذرية وليس املؤقتة أو القائمة على 

ردود األفعال. 
يذكر ان من بادر بهذا التوجه هو نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير املالية 
األسبق الشيخ سالم العبدالعزيز وان 
الوزير احلالي انس الصالح تبنى هذا 

التوجه، حيث يتم تنفيذ االجراء نفسه 
على بعض اجلهات األخرى التي يشرف 

عليها الوزير.

حسن: على اجلمعيات التعاونية املساهمة 
في حل أزمة تكييف املدارس

املج����االت واملش����اريع  كل 
التي  التنموية واخلدماتية 
تهم املواطن واملقيم باإلضافة 
إلى دعم الهيئات احلكومية 
ومؤسس����ات الدولة وعلى 
ذلك طال����ب كل اجلمعيات 
التعاوني����ة بتفعيل دورها 
االجتماعي مبساعدة املدارس 
مبختلف مراحلها الدراسية 
في املناطق التابعة لها من 
خالل توفير طاقم لصيانة 
وإصالح التكييف عبر البند 
اخلدمة االجتماعية. وأوضح 
في تصري����ح صحافي بعد 
اعالن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي 
في الصحف احمللية بوجود 
خلل في تكييف بعض املدارس 
بسبب عقود الصيانة، اصبح 
التعاونية  على اجلمعيات 
املساهمة في حل هذه االزمة 

محمد راتب 

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية علي حسن على 
التعاوني في  العم����ل  دور 

علي حسن 

وإبراز دورها اخلدماتي الذي 
هو م����ن صميم عملها ومن 
اهم االهداف التي انشئت من 
الظروف  اجلها عبر توفير 
املناس����بة لتعلي����م الطلبة 
امل����دارس باملس����اهمة  في 
بتوفير بعض احتياجاتهم 

االساسية.
وأضاف اننا مقبلون على 
أشهر نش����هد فيها ارتفاعا 
كبيرا لدرجات احلرارة فكيف 
يكون وضع أبنائنا الطلبة 

في املدارس دون تكييف؟.
اجلمعي����ات  وناش����د 
الفوري  التحرك  التعاونية 
نحو توفير جميع مستلزمات 
املدارس والطلبة واملسارعة 
باالستجابة ملطالبهم بأسرع 
وق����ت ممك����ن واال تتدخر 
أي جهد في دع����م اجلانب 

التعليمي. 
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الدبوس: ندعو أهل اخلير للمساهمة في مشاريع اللجنة

»زكاة الفحيحيل« إلنشاء 150 مسجدًا 
وحفر 150 بئراً في اليمن وبنغالديش

اك����د رئي����س جلن����ة زكاة 
الفحيحي����ل الش����يخ عبداهلل 
الدب����وس ان اللجن����ة تعتزم 
انش����اء 150 مسجدا وحفر 150 
بئرا للمي����اه العذبة في دولة 
بنغالديش واليمن، مشيرا الى 
الواحد  ان تكلفة بناء املسجد 
هن����اك تبدأ م����ن 2800 دينار، 
وتكلف����ة حفر البئ����ر الواحدة 
الدبوس  250 دينارا. واضاف 
في تصريح صحافي ان اللجنة 
تعتزم ايضا انشاء 5 مساجد 
في اليم����ن، موضحا ان تكلفة 
بناء املس����جد الواحد تبدأ من 
12 ألف دينار، كما تعتزم حفر 
العذبة  ارتوازية للمي����اه  بئر 
هن����اك بتكلف����ة اجمالية تبلغ 
3500 دينار. واش����ار الدبوس 
الى ان اللجن����ة حريصة على 
تقدمي الدعم والعون واملساعدة 
للمس����لمني في الدول العربية 
واالس����المية انطالقا من مبدأ 
الذي حث  التكافل االجتماعي 
الدين االسالمي مصداقا  عليه 
الكرمي محمد  الرس����ول  لقول 
ژ: »مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمه����م وتعاطفهم كمثل 
اجلسد الواحد، اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر االعضاء 

بالسهر واحلمى«.
ودعا الدب����وس اهل اخلير 
واصحاب االيادي البيضاء من 
اهل الكويت الكرام الى ضرورة 
التبرع املساهمة باموال زكاتهم 
وصدقاتهم الج����ل تنفيذ تلك 
املشاريع، مؤكدا انه لوال فضل 
اهلل اوال ثم مساهماتهم ملا حققت 
اللجنة االجنازات التي وصلت 
اليها، مبينا ان ذلك يصب في 
ميزان حسناتهم وسيجزيهم 
اهلل تعالى خير اجلزاء على تلك 
الدنيا واالخرة  املساهمات في 

وسيضاعف اللهم لهم األجر.
واختتم الدبوس تصريحه 
قائال بحمد اهلل تعالى فان اعمال 
وانشطة ومشاريع اللجنة تتميز 
بالشفافية واملصداقية وال نبغي 
من وراء ذلك كله اال وجه اهلل 
تعالى اوال ثم حتقيق املنفعة 

العامة للمسلمني.

الشيخ عبداهلل الدبوس

جمعـــيـــة مشــــرف التعــاونيــة

جمل�س الإدارة

بناًء عل�������ى كتاب وزارة ال�ش��������ؤون االجتماعية والعمل امل��������ؤرخ 2014/4/23 

ب�ش�������اأن امل�افقة على حتدي�������د ي�م االثنني امل�اف�������ق 2014/4/28 للجمعية 

العم�مية.

يت�ش�������رف جمل�س اإدارة جمعية م�شرف التعاونية بدع�ة ال�شادة امل�شاهمني 

البالغ�������ني م�������ن العمر )21 عامًا فاأك�������ر( يف تاريخ انتهاء ال�ش�������نة املالية يف 

2013/12/31 حل�ش�ر اجتماع اجلمعية العم�مية العادية واملقرر عقدها 

ي��������م االثنني امل�افق 2014/4/28 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرًا يف مدر�شة 

عبداهلل عبداللطيف العمر، علمًا اأنه يف حال عدم اكتمال الن�شاب القان�ين 

ي�ؤجل االجتماع ن�شف �شاعة لي�شبح قان�نيًا بح�ش�ر 25 ع�ش�ًا.

وذلك ملناق�شة جدول االأعمال على النح� التايل:

1( مناق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 

وامل�شادقة عليه.

2( مناق�ش�������ة تقرير مراقب احل�شابات والت�شديق على امليزانية العم�مية 

واحل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31.

3( تعيني مراقب ح�شابات للع���ام امل����ال�����ي املنته���ي يف 2014/12/31 وحتديد 

اأتعاب���ه.

مالحظــة :
1- يج�������ب على كل ع�ش� اإح�ش�������ار البطاقة املدني�������ة االأ�شلية ولن تعتمد 

�ش�رة عنها اأو اإح�شار �شهادة ملن يهمه االأمر من املعل�مات املدنية.

2- عل�������ى ال�شادة امل�شاهم�������ني وغري امل�شتكملني مللفاته�������م �شرورة مراجعة 

االإدارة خالل الدوام الر�شمي ال�شتكمال امللفات.

3- عل�������ى امل�شاهمني الذين مل ي�شلهم كتي�������ب امليزانية عن طريق الربيد 

مراجعة االإدارة ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

وكل عام واأنتم بخري،،،

دعــــوة لعقــــد اجلمعيـــة العـمـــومـــيـــة
للســنـــة املالـــيـــة املنـتــهيــــة في 2013/12/31



انتقل إلى رحمة الله تعالى

طارق محمد ناصر السنعوسي
عن عمر يناهز )46( عامًا

وقد ووري جثمانه الثرى أمس األربعاء املوافق 2014/4/23

تقبــــل التـــعــــــــازي
للرجال: السرة - قطعة )1( - شارع )14( - منزل )315(
للنساء : السرة - قطــعــة )1( - شــارع )11( - منــزل )8(

ت : 25335220 - 99615010  
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دعا رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي عبداهلل 
الكندري إلى ضرورة وجود مركز لعمل دراسات عن خواص 
التربة داخل البالد، وخصوصا للمش����اريع املستقبلية 
ووفقا للميزانية املقدرة للمشاريع الضخمة. وقال الكندري 
إنه في ظل وجود ش����ركات عاملية فإننا نحتاج إلى مثل 
تلك املعلومات للقيام بإجناز املش����اريع خاصة أن عدم 
وجود مثل هذا املركز سيؤدي إلى إجناز املشاريع والذي 
سينعكس سلبا على خطط التنمية. وأضاف خالل ورشة 
العمل املخصصة لبحث خواص التربة على أداء املشاريع 
التنموية بحضور جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة 
وإدارة البيئة. وقد تبني أنه ال توجد جهة مختصة بعمل 
مثل تلك الدراسات اخلاصة في طبيعة التربة بالبالد والتي 
تختلف عن دراسات املردود البيئي، ما جعل كل جهة تعمل 
منفردة دون مركز يجمعهم وتكليف الدولة مبالغ طائلة 
ميكن تدارك القصور من خالله. من جانبه أكد مقرر اللجنة 
د.حس����ن كمال على ضرورة عمل دراسة وطنية شاملة 
يتم خاللها جتميع املعلومات اخلاصة بالتربة وميزاتها 
في الكوي����ت. وأضاف أن جتميع املعلومات وأرش����فتها 
إلكترونيا بهدف االستفادة منها في التنبؤ بخواص التربة 

في املشاريع املستقبلة التنموية بالبالد.

عبد اهلل الكندري خالل االجتماع 

الكندري ضرورة وجود مركز 
لعمل دراسات عن خواص التربة

العجمي يسأل عن قرار توفير 
املساحات التخزينية وتوافقه 

مع قانون البلدية 5/2005

العرادة ملنح بدل موقع 
للمهندسني واملراقبني

وجه العضو مانع العجمي س����ؤاال بشأن مدى توافق 
قرار اللجنة املشكلة اخلاص بتوفير املساحات التخزينية 

مبناطق ممثلة مع قانون البلدية 5/2005.
وتضمن سؤال العجمي التالي:

٭ هل القرار يتوافق مع قانون 5/2005؟ أرجو تفسير القرار 
تفسيرا واضحا.

٭ هل مت إلغاء قرارات 
للجهات  التخصيص 

احلكومية املعنية؟
٭ وإذا لم يتم إلغاؤها 
فهل يحق التنازل عن 
ه����ذه االراضي جلهة 
أو جه����ات حكومي����ة 
دون الغ����اء ق����رارات 
التخصيص السابقة؟

اذا كان اجل����واب ب����� 
»نعم« أرجو تزويدي 
بنس����خة من قرارات 

االلغاء.
٭ ما الصيغة القانونية الت����ي تنص على إعطاء وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة املالية واللجنة املذكورة لوضع 

اآللية املناسبة لتأجير تلك القسائم؟
أرجو تزويدي بصور من هذه النصوص في القانون أو 

مواده إن وجدت.
٭ وهل إقامة املساحات التخزينية تتوافق مع نصوص 
قانون 5/2005 وقوانني تلك اجلهات احلكومية املعنية؟ 
اذا كان اجل����واب ب� »نعم« أرجو تزويدي بنصوص هذه 

القوانني.
٭ هل يجوز إصدار قرار اللجنة من دون حتديد مساحة 
للموقع أو املواقع املطلوبة؟ اذا كان اجلواب ب� »نعم« أرجو 
تزويدي مبا يفيد ذلك من نصوص القانون ومواده، وإذا 
كان اجلواب ب� »ال« فما تفس����يركم للقرار؟ وهل يعتبر 

باطال؟
٭ هل يحق للجهات احلكومية أن تسلم هذه املساحات للجنة 
توفير املساحات التخزينية للتنفيذ والبناء واالستغالل؟ 

اذا كان اجلواب ب�»نعم« أرجو تزويدي مبا يفيد ذلك.
٭ وهل يوجد نص بالقانون يسمح بأن تطلب جلنة توفير 
املساحات التخزينية بتسليم هذه املواقع لوزارة املالية 

دون أن يكون هناك طلب بهذا اخلصوص؟
٭ وهل يوجد طلب من وزارة املالية بتسليم هذه املواقع 

لها؟
اذا كان اجل����واب ب�»نعم« أرجو تزويدي بصورة من 
هذا الطلب. هل توجد مراس����الت بني اجلهات احلكومية 
املتمثلة ف����ي وزارة املالي����ة ووزارة التجارة والصناعة 

ووزارة البلدية بهذا اخلصوص؟
أو بالتنازل عن هذه األراضي التي تستملكها بناء على 

قرارات املجلس البلدي؟
اذا كان اجل����واب ب�»نعم« أرج����و تزويدي بصور من 

جميع هذه املراسالت.
٭ هل يوجد كتاب م����ن إحدى اجلهات احلكومية موجه 
للنائ����ب العام يفيد بأن جلنة إزال����ة التعديات هي التي 
قامت بسرقة دركال الرمال في ميناء عبداهلل أو في أحد 

هذه املواقع؟
إذا كان اجل����واب ب� »نعم« أرجو تزويدي بصورة من 

هذا الكتاب.
٭ وما االج����راءات القانونية التي مت����ت بحقهم؟ أرجو 

تزويدي بصور هذه اإلجراءات.
٭ هل توجد مخالفة قانونية بهذا القرار؟ اذا كان اجلواب 

ب� »نعم« أرجو وقف القرار بأسرع وقت ممكن.

صرح رئيس مجل����س إدارة نقابة العاملني في بلدية 
الكويت، األمني العام املساعد للعالقات العربية والدولية 
لالحتاد العربي للبلديات فراج العرادة بأن مجلس إدارة 
النقابة التقى مؤخرا مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، 
وقدم له مقترحا يتضمن التصورات اخلاصة مبنح بدل 
املوقع للمهندس����ني واملراقبني مبختل����ف مواقع اإلدارات 
الهندسية بأفرع البلدية باحملافظات، مشيرا إلى أن ذلك 
التصور يتضمن أن يتم صرف بدل املوقع تلقائيا شهريا 
ومن ثم فإن اآللية اجلديدة التي اقترحتها النقابة حتقق 
املصلح����ة لكل األطراف، كما أنها ترفع العبء عن اإلدارة 
املختصة في البلدية وتوفر اجلهد والوقت، وذلك في حالة 

صرفها تلقائيا وبصفة شهرية.
وقال العرادة: لقد أبدى الصبيح استعداده لدراسة ذلك 

االقتراح واتخاذ الترتيبات الالزمة بشأنه.

مانع العجمي

في حملة لطوارئ العاصمة وكشاف األغذية املستوردة بأحد املخازن

ضبط 4 أطنان من الشاي منتهية الصالحية في الشويخ الصناعية

الغذائية والتأكد من تواريخ 
اإلنتاج والصالحية، وذلك من 
خالل تنفيذ احلمالت التفتيشية 
من قبل مفتشي النوبات الثالث 
)أ، ب، ج( لتش���مل جمي���ع 
احملالت الغذائية واألس���واق 
املركزية واملخازن إلى جانب 
متابعة جميع خطوط س���ير 
املواد الغذائية حتى وصولها 
الى املستهلك سليمة ومطابقة 
لكل االشتراطات الصحية التي 
نصت عليه���ا لوائح وأنظمة 

البلدية.

غذائية منتهي���ة الصالحية 
احملددة على عبواتها، الفتا إلى 
العاصمة  أن مفتشي طوارئ 
قاموا باتخ���اذ كل اإلجراءات 
القانوني���ة منذ حلظة ضبط 
بالتع���اون مع فريق  الكمية 
الكش���اف االحت���رازي حتى 
إقرار  إتالفها وحترير  عملية 
إتالف تضمن الصنف واألعداد 

واألوزان للكمية املضبوطة.
وأكد القطان حرص جهاز 
العاصمة على  فريق طوارئ 
سالمة جميع املنتجات والسلع 

5 كيلو غرامات إلى جانب 28 
كرتونة حتتوي الواحدة منها 
على 24 كيسا زنة الواحد منها 
450 غراما وعدد 32 كرتونة 
من الشاي يحتوي الواحد منها 
على 12 كيسا زنة الواحد منها 

900 غرام.
القطان في تصريح  وقال 
صحافي: لقد مت إتالف الكمية 
املضبوطة من الشاي في موقع 
الواقع على طريق  اإلتالفات 
الدائري الس���ابع بعد حترير 
مخالفة تخزين وتداول مواد 

الش���اي منتهية الصالحية، 
أوضح رئيس فريق الطوارئ 
بالعاصم���ة طارق القطان أن 
املتابعة امليدانية املستمرة من 
خالل عمليات التفتيش على 
الغذائية  املخازن واحمل���الت 
أسفرت عن ضبط هذه الكمية 
الكشاف  بالتعاون مع فريق 
االحترازي التابع إلدارة األغذية 
املستوردة بالبلدية، مشيرا إلى 
أنها اشتملت على 112 خيشة من 
الشاي حتتوي الواحدة منها 
على 6 أكياس زنة الواحد منها 

أتلف فريق الطوارئ التابع 
لفرع بلدية محافظة العاصمة 
4 أطنان و8 كيلو غرامات من 
الشاي منتهية الصالحية منذ 
شهري فبراير ومارس املاضيني 
والت���ي مت ضبطه���ا من قبل 
مفتشي الفريق بالتعاون مع 
فريق الكشاف االحترازي التابع 
إلدارة األغذية املستوردة في 
أحد املخازن للمواد الغذائية في 

منطقة الشويخ الصناعية.
وعلى خلفية عملية الضبط 
واإلتالف للكمية الكبيرة من 

إتالف الكميات املضبوطة طارق القطان يتابع صالحية املنتج 
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فريد الصراف  فاضل الصفار

د.عبداهلل املطوع يقدم نصائح طبية

م.عدنان شهاب مرحبا باحلضور

جمع غفير من احلضور في بافتتاح ممشى الرميثية

يوم صحي توعوي في افتتاح 
ممشى الرميثية

افتتحت جمعية الرميثية التعاونية »ممشى الرميثية 
ق6« بحلته اجلديدة ضمن اليوم الصحي التوعوي الذي 
أقامتة بالتنسيق مع املركز الصحي باملنطقة، إدارة تعزيز 
الصحة ملنطقة حولي. وأكد رئيس مجلس اإلدارة فاضل 
الصفار، الذي شارك في فعاليات هذا اليوم، أن مجلس 
اإلدارة لن يتوانى عن تقدمي جميع انواع األنشطة املفيدة 
ألبناء الرميثية، الفتا إلى أن العمل التعاوني ال يقتصر 
على اجلمعيات فقط بل من أهم أهدافه تقدمي اخلدمات 

االجتماعية وغيرها إلى املساهمني وأبناء املنطقة. 
وبدوره بني نائب رئيس مجلس اإلدارة فريد الصراف 
أن اإلدارة حرصت على أن يكون املمش���ى مميزا ويقدم 
أغراضا متعددة، وأقمنا ملعبني واحدا لكرة القدم والثاني 
لكرة الطائرة، ومنطقة للعب األطفال والكبار ولواحات 
إرشادية ومت تزيني املمشى بأشجار تضيء ليال ومضمار 

ملون جميل.
من جهته قال رئي���س اللجنة االجتماعية م.عدنان 
شهاب: ان مشروع املمشى استغرق 4 شهور، وأثمرت 
حصادا طيبا ال مثيل له وهو هذا املمشى متعدد األغراض 
الترفيهية والصحية، وأش���ار م.شهاب إلى أن مجلس 
اإلدارة لديه الكثير من املفاجآت التي سيعلن عنها في 

الوقت املناسب.
يوم جميل عاش���ه أهالي الرميثية في أجواء مميزة 
جمعت بني الترفيهية والصحية، وشارك فيها د.عبداهلل 
املطوع – حيث تواجدت في املكان سيارة فحص القلب 
والتنف���س والس���كري والضغط وغيره���ا إلى جانب 
توزيع الهداي���ا على الكبار والصغ���ار الذين كان لهم 

حصة األسد.

»رويال حياة« ترحب  بالدكتور حامت 
سالم   وتضمه لطاقمها الطبي

رحب مستشفى رويال حياة بانضمام د.حامت سالم الى 
فريقها الطبي ضمن رؤية واضحة الستقطاب الكفاءات 
التي تضمن تصدر املستشفى في القطاع الصحي وتوفير 
أفضل اخلدمات والعالجات املتطورة للمرضى. اجلدير 
بالذكر أن د.حامت س���الم استشاري األشعة والتصوير 
حاصل عل���ى دكتوراه من 
جامعة القاهرة وهو عضو 
جمعية األشعة التشخيصية 
األميركي���ة, لدي���ه العديد 
من األبح���اث املختصة في 
التشخيص في مجال القلب 
واجلهاز الهضمي والرنني 
املغناطيسي في تشخيص 
أم���راض اجلهاز العصبي.  
د.حامت خبير في تشخيص 
أمراض اجله���از الهضمي 
بواسطة األشعة املقطعية 
والرنني املغناطيسي وتش���خيص أمراض جهاز البول 
والتناسل وأمراض الشرايني واألوردة الطرفية والرقبة 
واملخ والثدي والغدد واألورام. وقد أعرب د.حامت سالم عن 
سعادته باالنضمام لفريق أطباء مستشفى رويال حياة 
كونه السباق في توفير اخلدمات املتطورة واحلديثة, 
إضافة ال���ى وجود أقطاب املجال الصحي ضمن فريقه. 
ويلتزم مستش���فى رويال حياة باس���تقطاب الكفاءات 
حرصا منه على استمرار تقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
للمرضى، إضافة الى تطوير األساليب العالجية لتتوافق 
مع املعايير العاملية للمحافظة على سالمة املرضى بكل 

الظروف واألوقات.

 د.حامت سالم 

معرض »نبض لتعزيز الثروة الوطنية« 
في خيمة نفط الكويت السبت

يقيم برنامج نبض لتعزيز الثروة الوطنية مساء 
السبت املقبل معرضا في خيمة شركة نفط الكويت 
في منطقة األحمدي مبشاركة الفرق ال� 12 التي تأهلت 
للمرحلة الثالثة الختيار 4 فرق من قبل جلنة التحكيم 
التي تتكون من رؤس����اء فرق عمل من ش����ركة نفط 

الكويت ومؤسسني من برنامج البروتيجيز.
وسيقدم كل فريق خالل املعرض تقريرا عن مشروعه 
سواء باستخدام أدوات مرئية لعرض املشروع أو عن 
طريق جتسيد املش����روع في شكل مجسم او غيرها 
من األدوات األخرى التي تتناسب مع طريقة عرض 

املشروع.
وق����د بذلت الفرق الفائزة جه����ودا مضنية طيلة 
األسابيع الثالثة الفائتة إلخراج مشاريعها بصورة 
جيدة، وذلك مبساعدة مرشدي شركة نفط الكويت.

يذكر ان برنامج نبض الوطني الذي تشرف عليه 
شركة نفط الكويت بالتعاون مع برنامج البروتيجيز 
يعنى بكل اجلوانب الثقافية واالقتصادية والنفطية من 
منظور تعزيز هذه الثقافة بني الشباب الكويتي، كما 
يركز البرنامج ايضا على خلق جيل يتحلى بالقيادة 
واملعرفة بثروته الوطنية باإلضافة الى البعد اإلنساني 

واالجتماعي للنفط وعالقته بالكويت.

بهبهاني: »األنباء« مسيرة
صدق وموضوعية وعطاء مشرف

بعث رئيس حترير مجلة اخلليج الزميل احمد اسماعيل 
بهبهاني كتاب تهنئة مبناسبة حفل »األنباء« السنوي قال 

فيه: األخ الكرمي األستاذ يوسف خالد املرزوق احملترم
رئيس حترير جريدة »األنباء«

حتية طيبة وبعد
يسعدني مبناسبة 
م����رور 38 عاما على 
»األنب����اء«  ص����دور 
الغ����راء أن أتقدم لكم 
وال����ى جميع العاملني 
في جريدتكم املوقرة 
بأسمى آيات التهاني.

ونعب����ر لك����م عن 
خالص مشاعر التقدير 
واإلعجاب مبس����يرة 
الصدق واملوضوعية 
ل� »األنباء« وعطائها 
املشرف والهادف والتي 
كونت من خالله قاعدة 

جماهيرية ملهنيتها ومصداقيتها في نقل اخلبر مما أكسبها 
مكانة متميزة يش����هد بها اجلميع«. فقد أثبتت »األنباء« 
حرفية ومهنية صحافية راقية جعلتها حتوز احترام القراء 
واملتابعني لها، ومتيز طرحها بصدق املعلومة والتعاطي 
املتوازن مع كل ما يتعل����ق بالقضايا العربية والعاملية، 
حيث أبرزت وجه الكويت احلضاري املشرق أمام شعوب 
العالم. أمتنى لكم االستمرار في نهجكم اإلعالمي املتميز 
وحرصكم الدائم على االرتقاء بالصحافة واإلعالم، سائلني 

املولى عز وجل ان يدمي عليكم الصحة والعافية.

أحمد اسماعيل بهبهاني

اليوم العاملي للغة اإلجنليزية
 في األمم املتحدة .. احتفاء 

بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافي
اغتنم املجلس الثقافي البريطاني يوم األمم املتحدة العاملي 

للغة اإلجنليزية ليحتفي بفوائد التعددية اللغوية.
اليوم العاملي للغة اإلجنليزي���ة في األمم املتحدة هو 
احتفال سنوي باللغة اإلجنليزية، إحدى لغات األمم املتحدة 

الرسمية. 
وقد حتدث املدير اإلقليمي للمجلس الثقافي البريطاني 
أدريان ش���ادويك، احلاص���ل على وس���ام اإلمبراطورية 
البريطانية، عن الفرص التعليمية واملهنية التي تتيحها 
اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية لألشخاص املقيمني في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأشار بالقول: »تلجأ حكومات 
املنطقة بشكل متزايد إلى اللغة اإلجنليزية كوسيلة قيمة 
تساهم في منوها االقتصادي وفي إعداد يد عاملة تتمتع 
مبهارات عالية. ويبذل املجلس الثقافي البريطاني، باعتباره 
أكبر مقدم خلدمات تعليم اللغة االجنليزية وامتحاناتها في 
املنطقة، قصارى جهده لدعم ومتكني األعداد املتزايدة من 
الشباب الراغبني في تعلم االجنليزية، وحتصيل املؤهالت 
واكتساب املهارات، وزيادة الفرص املتاحة لهم في مجالي 

العمل والتعليم«.
وقد قام املجلس الثقافي البريطاني في الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا بتدريس اللغة اإلجنليزية ملا يزيد على 
195 ألف طالب منذ العام 2010. وفي العام املاضي، قدم ما 
يزيد على 420 ألف امتحان في اللغة اإلجنليزية للمتعلمني 

األفراد ولقطاع الشركات.
أما على شبكة اإلنترنت، فتضم صفحة املجلس الثقافي 
البريطاني LearnEnglish MENA على الفيسبوك 2.5 مليون 
متابع ممن يستخدمون مواد املجلس الثقافي البريطاني 
لتحسني لغتهم اإلجنليزية، والتواصل مع مجتمع إلكتروني 
من زمالئهم املتعلمني. هذا ويقدر عدد الذين يتعلمون اللغة 
اإلجنليزية في املنطقة حاليا بحوالي 50 مليون شخص، 
وذلك على أيدي ما يزي���د على 430 ألف معلم، مع تزايد 

الرغبة في إجادة هذه اللغة.
وأضاف اندرو جالس املدي���ر العام للمجلس الثقافي 
البريطان���ي في الكويت قائال: »اللغة اإلجنليزية هي لغة 
التجارة الدولية، وأولئك الذين يتقنونها يتمتعون مبهارة 
متيزهم عن غيرهم في نظر صاحب العمل احملتمل، ففي 
عاملن���ا املترابط تعد القدرة على حت���دث لغة عاملية مثل 
اللغة اإلجنليزي���ة أمرا ذا قيمة كبيرة بالنس���بة للفرد، 
وتساعد اللغة اإلجنليزية كلغة عاملية على بناء عالقات 
من التفاهم والثقة بني الثقافات، حيث انها تس���د الثغرة 
اللغوية، مما يسمح للناس بالتعبير عن أفكارهم وتبادل 

اخلبرات والتواصل مع بعضهم البعض«.
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)محمد هاشم( د.عبداهلل سهر والزميل فيصل القناعي خالل املؤمتر 

رندى مرعي 

انتقد مدير اإلدارة املركزية 
لإلحص����اء د.عبداهلل س����هر 
وج����ود 3 جه����ات حكومية 
تعلن أعداد سكانية متفاوتة 
وتتشبث برأيها دون العودة 
الى االدارة املركزية لإلحصاء، 
االمر الذي يحتاج الى تطبيق 
قانون اإلحصاء، مشيرا إلى أنه 
ال يطبق بالكامل في الكويت، 
كما شدد على ضرورة اخضاع 
جميع األقسام اإلحصائية في 
الوزارات الى اإلشراف الفني 
املباشر إلدارة اإلحصاء وهذا ما 

تسعى االدارة الى حتقيقه. 
ج����اء ذلك خ����ال مؤمتر 
صحاف����ي صب����اح أمس في 
جمعية الصحافيني لإلعان 
عن إطاق التقري����ر الثاني 
لإلدارة حتت عنوان »إحصاؤنا 
تنمية.. مستمرون بالعطاء« 
والذي يضم إجنازات االدارة 
من يونيو 2012 إلى ديسمبر 
2013 لعرض إجنازات االدارة 
وأبرز التحديات التي تواجه 

اإلحصاء. 
واضاف س����هر أنه بعدما 
اس����تطاعت االدارة املركزية 
لإلحص����اء االنفص����ال عن 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية ابتداء من 
2013/4/1 في ظل قلة املوارد 
املالي����ة والبش����رية ونقص 
اخلبرات بذلت االدارة جهدا 
مضاعفا في سبيل استقرار 
عملي����ة االنفص����ال وضمان 

سامتها. 
وقال إن االدارة متكنت من 
حتسني وتطوير أداءها الفني 
بسد الفجوات بني النشرات 
اإلحصائية للفترة قبل عام 
2010 وتفعي����ل دور االدارة 
املركزي����ة لإلحص����اء محليا 

ودوليا وإقليميا. 
وعن أبرز ما يواجه االدارة 
املركزية لإلحصاء، قال سهر، 
هو تفعي����ل القانون رقم 27 
لس����نة 1963 الذي ينص في 
مادت����ه االولى على ان تكون 
»اإلحصاء« املرجع االحصائي 
الوحيد ف����ي الدول����ة وهذا 

يتطلب حتقيق االستقالية 
الكاملة لإلدارة من النواحي 
اإلدارية واملالية والفنية حتت 
إشراف مجلس إدارة مستقل 

ومحايد. 
وأضاف أن االدارة تواجه 
القلة العددية للعاملني مقابل 
كم أعمال ومسؤوليات كبيرة 
ومتعددة، حيث أشار تقرير 
البن����ك الدولي الى أن اإلدارة 
املركزي����ة لإلحصاء تتطلب 
عددا يتراوح بني 450 إلى 550 
موظفا عاما في االدارة. مشددا 
على ض����رورة دعم وتزويد 
االدارة بخريجني جدد من حملة 
املاجستير والدكتوراه ملواجهة 
األعباء احلالية واملستقبلية. 
ولفت الى أنه على الرغم 
من التحديات اجلمة واجلسيمة 
الت����ي واجه����ت االدارة كان 
لزاما اإلش����ادة بروح الفريق 
التي سادت العمل في أروقة 
االدارة حتى حتقق هذا اإلجناز 
امللموس، واع����دا مبواصلة 
اجله����ود من اج����ل حتقيق 
الريادة للكوي����ت في املجال 

االحصائي. 
واستعرض سهر تفاصيل 
التقرير ال����ذي يتألف من 9 
فصول تتن����اول كل ما قامت 
به االدارة من إجنازات وأعمال 
تطويرية وجلان استشارية 
ومشاركتها في برنامج عمل 
احلكومة في إع����داد اخلطة 
اخلمس����ية املتوسطة األجل 
والتعاون والتنس����يق على 
املس����توى احمللي واإلقليمي 
والدولي وآخرها التحديات 

التي تواجه االدارة. 
وأكد سهر اعتماد االدارة 
مبدأ الش����فافية ف����ي كل ما 
تقوم ب����ه من اعمال وتقارير 
ودراسات في مختلف املجاالت، 
معلنا ان االدارة تقوم بإعداد 
إحصائيات ونش����رات غير 
تقليدية في الفترات القادمة 
ومنها دراسة حول األسماك 
ف����ي الكويت، حيث س����يتم 
إصدار احصائية شاملة عنها 
تضم جميع انواع األسماك في 
الكويت، الفتا إلى االنتهاء من 
اعمال دراس����ة عن املؤشرات 
القيادية للتنمية. كما مت توفير 
كل الصور الضوئية للكويت 
والتي تراوحت تكلفتها من 80 
الى 100 الف دينار ومت تقدميها 
الى اللجنة العليا التي تضم 13 
جهة حكومية لاستفادة منها 
وبذلك تكون االدارة قد ساهمت 
بإيجابية في ترشيد اإلنفاق 

على هذه املرئيات. 
واس����تعرض التحديات 
التي تواجه االدارة ومنها على 
املستوى املؤسسي، الفتا الى 
إن التحدي األكبر الذي يواجه 
اإلدارة املركزية لإلحصاء هو 
تفعيل القانون رقم 27 لسنة 
1963، وتوفير مكان مناسب لها 
بحيث يفي باملتطلبات البشرية 
والفنية، وتفعيل استراتيجية 
التحديث املؤسسي التي مت 
االنته����اء منها من خال أخذ 
املوافقات الازمة عليها، ابتداء 
من موافق����ة مجلس اخلدمة 
املدني����ة على الهيكل املقترح 

اجلديد لهذه االستراتيجية.
اما التحديات على املستوى 
الفني، فقال س����هر ان أبرزها 
يتمثل في نقص عدد اخلبراء 
واالستشاريني الازمني للقيام 
بأعم����ال اإلدارة، ومحدودية 
مقاع����د التدري����ب اخلارجي 
لتنمية قدرات موظفي االدارة، 
وتطوير بيئة العمل املساندة، 
وخاص����ة في مج����االت نظم 
املعلومات والعاقات العامة 
واخلدم����ات، وتقدير جدول 
املدخ����ات واملخرجات للحد 
الثال����ث والراب����ع واخلامس 

والسادس والسابع.

خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن إطالق التقرير الثاني لإلدارة

سهر: ضرورة إخضاع جميع األقسام اإلحصائية 
بالوزارات لإلشراف املباشر إلدارة اإلحصاء

اإلدارة تعتمد 
مبدأ الشفافية 

في كل ما تقوم 
به من أعمال 

وتقارير ودراسات 
في مختلف 

املجاالت

أبرز ما يواجه 
اإلدارة املركزية 

لإلحصاء هو تفعيل 
القانون رقم 27 

لسنة 1963
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خالل مؤمتر صحافي مبناسبة اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة للتعاون بني الكويت وقطر

اخلالد: قادة »التعاون« حريصون على متاسك الكيان اخلليجي
واحلل السياسي يجنب سورية املزيد من املآسي

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي كان فعال 
راعيا لتقريب وجهات النظر، 
مشددا على أن بيان الرياض 
كان واضحا وليس به أي لبس، 
مستغربا ما أثير من غموض 
حول البيان، مش���يرا إلى أن 
االجتماع���ات األخيرة أقيمت 
في أجواء أخوية وجنحت في 
النظر، الفتا  تقريب وجهات 
إلى أن ما ح���دث كان مجرد 
اختالفات ولي���س خالفات، 
مبين���ا أن االختالفات واردة 
ولكنه���ا ال ميك���ن أن تؤدي 

للقطيعة ال قدر اهلل.
وعن رؤي���ة قطر لتحول 
مجلس التع���اون إلى احتاد 
بني العطية أن مسألة االحتاد 
طرحت من قبل اململكة العربية 
الس���عودية وكانت قطر من 
أولي���ات ال���دول التي دعمت 
هذا التوجه، مشيرا إلى أننا 
مع كل م���ا ينقلنا من تعاون 
لترابط اكثر واالرتقاء بالعمل 

املشترك.
وفيم���ا يتعل���ق باألزمة 
السورية أش���ار العطية إلى 
انه منذ بداي���ة األزمة كانت 
هناك رغبة إليجاد حل داخل 
العربي عبر اجلامعة  البيت 
العربية إال أن النظام السوري 
لم يتعاون مع مبعوث اجلامعة 
ومن الطبيعي أن تفشل املهمة 

اذا لم يتعاون معها لنظام.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
عودة السفراء اخلليجيني إلى 
الدوحة، أشار العطية الى ان 
بيان الرياض أنهى االختالف 
وأصبح االمر متروكا للدول 
املعني���ة لتوجيه س���فرائها 

للعودة للدوحة.

تقيي���م األوضاع فيها حاليا، 
ولكن أمتنى أن تنهض مصر 
على جميع املستويات ملا لها 

من أهمية قصوى لدينا.
وحول مس���تقبل العالقة 
مع مصر في حال فاز املشير 
عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، 
أشار العطية إلى أن قطر كانت 
ومازالت وستبقى تدعم خيارات 
الشعب املصري، وسمو األمير 
الش���يخ متيم ب���ن حمد كان 
واضحا في خطابه في القمة 
العربية وان قطر لن تخرج 
عن ه���ذا النهج ومن يختاره 
الش���عب املصري ستسانده 
وتدعمه قطر. وتوضيحا ملا 
ثار حول بي���ان الرياض أكد 
القطري أن  وزير اخلارجية 
بيان الرياض األخير في17/4 
كان واضح���ا، الفت���ا إلى أن 
األش���قاء ف���ي دول مجلس 
التعاون توصلوا لتفاهمات وال 
تنازالت من أي طرف، موضحا 
أن اللقاءات كانت ودية برعاية 

اخلليجية، لفت اخلالد إلى أن 
الرغبة الصادقة من قادة دول 
مجلس التعاون ومسيرة 33 
عاما، استوعبت كل ما يطرأ 
من عثرات على املسيرة، مشددا 
على أن القادة ال� 6 هم أش���د 
حرصا على متاسك الكيان الذي 
الرافد األساسي للعمل  ميثل 
العربي املش���ترك، واملسيرة 
جتاوزت الصعاب والعقبات 
الكثيرة والفضل يعود للقادة 
ف���ي مواصلة متاس���ك هذا 

الكيان.
وردا على س���ؤال لوزير 
اخلارجي���ة القطري د. خالد 
بن محمد العطية عن رؤيته 
لألوضاع في مصر لفت العطية 
إلى أن أمير قطر صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد بني في 
القمة العربية في الكويت أكد 
حرص قطر على اس���تقرار 
مص���ر وازدهاره���ا، مضيفا 
أننا نتمنى ملص���ر دائما كل 
التوفيق، ولكنني ال أستطيع 

وسنرى نتائجها في املستقبل 
القريب.

وردا على سؤال عن األزمة 
الس����ورية ورؤيته ملجريات 
األحداث، اعتب����ر اخلالد أن 
ما يجري في سورية مأساة 
تبعث عل����ى القلق للجميع، 
مشيرا إلى أن اجلامعة العربية 
واألمم املتحدة تؤكدان على أن 
املسار السليم لتجاوز األزمة 
هو املسار السياسي الذي مت 
ف����ي جنيڤ 2  التعبير عنه 
واملتمثل ف����ي إقامة حكومة 
انتقالي����ة كاملة الصالحيات 
متث����ل الش����عب الس����وري، 
الفتا إلى أن احلل السياسي 
يجن����ب س����ورية املزيد من 
املآسي ونزيف الدماء، مشددا 
على ض����رورة احلرص على 
االلتزام مبا مت االتفاق عليه 
العربية واألمم  في اجلامعة 

املتحدة وجنيڤ 1 و2.
وردا على سؤال حول قيادة 
الكويت وعم���ان للمصاحلة 

العليا  الثالثة للجنة  الدورة 
املشتركة للتعاون بني حكومة 
البلدين، وأخيرا مذكرة تفاهم 
بني غرفة وجت����ارة صناعة 
الكوي����ت وغرف����ة وجتارة 

وصناعة دولة قطر.
وردا على سؤال حول إذا 
ما كان هن����اك توجه لتبني 
مصاحلة عربية جديدة بني قطر 
ومصر أو السعودية والعراق، 
أشار اخلالد إلى وجود رغبة 
صادقة ملواصلة مسيرة اخلير 
في دول مجلس التعاون كونها 
احد اهم روافد العمل العربي 
املشترك، موضحا أن املسيرة 
تستوعب كل ما مير من خاللها 
من عوائق، الفتا إلى أن القمة 
العربية األخيرة في الكويت 
ش����هدت رغب����ة صادقة من 
القادة في املصاحلة واملكاشفة 
وإيجاد حل جلميع املشاكل 
العربية، مشددا على انه علينا 
اس����تثمار األج����واء احلالية 
والبيئ����ة املالئمة وترجمتها 

اللجن����ة عددا م����ن البرامج 
واملشاريع التي رفعت من فرق 
العمل وشملت مجاالت التعاون 
السياس����ية واالقتصادي����ة 
والثقافي����ة  واإلعالمي����ة 
والتعليمية والتي انعكست 
مضامينها في احملضر اخلتامي 
ال����ذي مت اعتماده وتوقيعه، 
مشيرا إلى أن أعمال اللجنة 
شهدت التوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التنفيذي  البرنام����ج  وهي: 
الثاني للتعاون االعالمي بني 
البلدي����ن لألعوام  حكومتي 
2014 و2015 و2016، مذك����رة 
تفاهم للتعاون املشترك في 
مجال تدريب الديبلوماسيني 
ب����ني معهد س����عود الناصر 
الصباح الديبلوماسي واملعهد 
الديبلوماس����ي ف����ي وزارة 
اتفاقية  القطرية،  اخلارجية 
البلدين بشأن  بني حكومتي 
تقدمي تسهيالت إلقامة البعثات 
الديبلوماسية، محضر اجتماع 

أسامة دياب

أشار النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
إلى لقاء جمعه ونظيره القطري 
د.خالد بن محمد العطية مع 
صاحب السمو األمير، حيث 
استمعا إلى توجيهات سموه 
الس���ديدة للعم���ل واالرتقاء 
الثنائية  التع���اون  مبجاالت 
بني البلدين وترسيخ مسيرة 
التعاون اخلليجي املشترك، 
الفتا للق���اء آخر جمعهما مع 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املب���ارك، حيث وضعا 
أمامه ص���ورة أعمال اللجنة 
إليه من تطلعات  وما تهدف 
تصب في صالح خدمة البلدين 
وشعبيهما الشقيقني، موضحا 
أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة 
العلي���ا للتعاون بني الكويت 
وقطر قد تتطرق إلى س���بل 
تعزيز التعاون املشترك بني 
البلدين في العديد من املجاالت 
والقطاعات، كما تطرق ملختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية 
في جو اتسم باملودة واألخوة 
العالقات  ويعكس طبيع���ة 
البلدين  املميزة بني  الثنائية 

الشقيقني.
 جاء ذلك في مجمل كلمته 
في املؤمتر الصحافي املشترك 
القطري  مع وزير اخلارجية 
د.خالد بن محمد العطية والذي 
عقد بع���د ظهر أمس في مقر 
وزارة اخلارجية مبناس���بة 
اختتام أعمال الدورة الثالثة 
للجنة العليا املشتركة للتعاون 

بني دولتي الكويت وقطر.
وكشف اخلالد عن اعتماد 

الشيخ صباح اخلالد ود.خالد بن محمد العطية يتبادالن احدى االتفاقيات  )هاني الشمري(  الشيخ صباح اخلالد ود. خالد العطية خالل املؤمتر الصحافي 

في افتتاح امللتقى اخلليجي الـ 15 جلمعية التاريخ واآلثار

اليوحة: دول املنطقة تضم شواهد 
علمية وحضارية منذ قرون عدة

ملا يتوافق م����ع الواقع وان 
اجلهود احلثيثة التي تقوم 
بها جمعية التاريخ واالثار 
اصبحت ضرورة ملحة اكثر 

من اي وقت مضى. 
 من جانب����ه، قال االمني 
املس����اعد للشؤون الثقافية 
واالعالمية في االمانة العامة 
خالد الغس����اني ان جمعية 
التاريخ واعضاءها استطاعت 
ترسيخ مفهوم البحث العلمي 
املرتك����ز على اه����داف دول 
املجل����س وتطلعاته����ا عبر 
رس����التها الواضح����ة التي 
تبنتها منذ تأسيسها وذلك 
من خالل م����ا توفر لها من 
رصيد علمي وتراث طويل في 
البحث والدراسة في مختلف 

جوانب احلياة والتاريخ. 
الغس����اني اهمية   واكد 
االستمرار في اقامة مثل تلك 
النخب  امللتقيات مبشاركة 
املفكري����ن واملؤرخني  م����ن 
فيه����ا وتش����جيع الوزارات 
واملؤسس����ات احلكومي����ة 
املعني����ة ف����ي دول املجلس 
على تبني واستضافة هذه 
امللتقي����ات وتقدمي مختلف 

اشكال الدعم لها. 

الشيخ سلمان احلمود. 
 واكد االمني العام للمجلس 
الوطني للثقاف����ة والفنون 
اليوحة في  واآلداب م.علي 
امللتقى  كلمته أهمية ه����ذا 
ملا تضم����ه دول املنطقة من 
ش����واهد علمية وتاريخية 
وحضاري����ة منذ قرون عدة 
ومبا متتلك����ه أراضيها من 
آثار تاريخية عظيمة وتراث 
انساني كبير منذ قدمي الزمان 
وارتباطها بحضارات اخرى 

محيطة بها. 
الى   وأش����ار م.اليوحة 
وجود قناعات راس����خة في 
الت����راث ملا  الكوي����ت بهذا 
ميثله من حضارة و»عرس 
حض����اري« باعتب����اره تلك 
الواجهة الراسخة الستشراف 
مس����تقبل الب����الد، وان هذا 
امللتقى العلمي يعنى بالتاريخ 
واآلثار لدول مجلس التعاون 
انعكاس����ا  اخلليجي ويأتي 
للتواصل احلض����اري بني 

شعوب دول املجلس. 
 وذكر اليوحة ان جناح 
امللتق����ى مرتب����ط باحلوار 
والنقاش املوضوعي النه هو 
املقوم االول لتوثيق التاريخ 

ندى ابو نصر

افتتحت امس اعمال امللتقى 
ال� 15 جلمعية التاريخ واآلثار 
لدول مجلس التعاون لدول 
اخللي����ج العربية )تاريخها 
واثرها عبر العصور( الذي 
يستضيفه املجلس الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب 
برعاية وزير االعالم ووزير 
الش����باب  الدولة لش����ؤون 
الوطني  ورئيس املجل����س 

م.علي اليوحة

)انور الكندري(احد العروض املقدمة في احلفل م.علي اليوحة ود.بدر الدويش ومحمد العسعوسي يتابعون احد العروض 

خالل افتتاح مهرجان حدث األرض

ً الدويش: الكويت حتتفي مع 141 دولة باألرض فنياً وثقافيا

املهرجان خالد البدر ان كافة 
احملتويات املس���تخدمة في 
املهرجان صديقة للبيئة او 
مع���اد تدويره���ا، مثنيا في 
ذلك على مهن���دس اإلضاءة 
والديك���ور للمهرجان وليد 
النجادي واألمني العام م.علي 
اليوحة، الفتا الى تعاون كافة 
اجلهات إلخ���راج املهرجان 
بشكل فريد حيث يظهر كل 
عرض فجأة اما فوق سطح 
مبنى او بساحة مجاورة كما 
تظهر شاشات عرض مفاجأة 
لتده���ش احلضور بغرابتها 

واخت���الف مكانها، موضحا 
ان اله���دف من ذلك االهتمام 
مبستقبل الكويت بيئيا بشكل 

فني.
وقد قدم املهرجان عروضا 
فني���ة بدأها الفنان خالد املال 
اللهجة  املدمجة بني  بأغنيته 
الكويتية واللغة االجنليزية 
على طريقة »الراب«، تبعها 
ع���رض للخيول قدمته فرقة 
الفرنسية بعنوان  »كيدامز« 
آه تش���يفال« تبعه  »فيرس 
عرض للمنط���اد واكروبات 

بالونية.

اعتماد فرنسا على الكهرباء 
النووية مما يجعلها تستخدم 
القليل فقط من الفحم والغاز، 
الفت���ا الى ان املؤمتر الدولي 
للمناخ س���يقام العام املقبل 
في باريس، بحضور شخصية 
مهمة في فرنسا اسمها نيكوال 
نولو باعتباره وزيرا اسبق 
للحكومة الفرنسية في البيئة 
الكويت األحد  وانه سيزور 
املقبل خالل حملة ضد التلوث 
الكوي���ت باملناخ  لتوعي���ة 

والتلوث.
وخالل االفتتاح، اكد منظم 

أميرة عزام

أكد األمني العام املس���اعد 
لقطاع الثقافة والفنون د.بدر 
الدويش ان يوم االرض الذي 
يوافق 22 أبريل من كل عام هو 
من االيام املقننة في اليونسكو 
بالبيئة  لالهتم���ام والعناية 
للمحافظة على سالمة وصحة 
141 دولة  االنسان، وذلك في 
حول العالم لتثقيف وتوعية 
املجتم���ع بأحد اهم احملددات 
في التنمي���ة والثقافة املهمة 
للشعوب واألفراد وهي البيئة، 
جاء ذلك خالل اقامة مهرجان 
حدث االرض مس���اء اول من 
امس في ساحة املتحف الوطني 
والذي افتتح���ه االمني العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب م.عل���ي 
اليوح���ة بصحب���ة عدد من 
الس���فراء بالكويت ورؤساء 
امللح���ق الثقاف���ي، الفتا الى 
استمرار احلدث فنيا وثقافيا 
لثالث���ة ايام تنتهي اخلميس 
بورشة نقاشية للمتخصصني 
في هذا املجال من املؤسسات 
احلكومية واألهلية، متمنيا 
ان حتوز الع���روض إعجاب 

املواطنني واملقيمني.
من جهته، أوضح املستشار 
الثقافي بالسفارة الفرنسية 
فرنسوار بروسار تفاعل فرنسا 
اجتماعيا بإطفاء األنوار مدة 
ربع او نصف ساعة لإلشارة 
ألهمية توفير الطاقة للبيئة، 
مؤك���دا ال���دور الكبير الذي 
تقدمه فرنسا ألوروبا في هذا 
املجال باعتبارها احد البلدان 
األوروبية املقترنة باملواصفات 
واملعايير البيئية مشيرا الى 

بروسار: باريس 
تستضيف مؤمتر 

املناخ العام املقبل 
ووزير بيئتها األسبق 

بالكويت األحد 
البدر: احملتويات 

املستخدمة
في املهرجان 
صديقة للبيئة

اللجنة املشتركة 
اعتمدت عدداً 

من البرامج 
واملشاريع والتي 
شملت مجاالت 

التعاون السياسية 
واالقتصادية 

واإلعالمية والثقافية 
والتعليمية

العطية: اخلالف اخلليجي انتهى وسندعم اختيارات الشعب املصري في االنتخابات املقبلة

�إعـــــــــالن

جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

والقرين  الكبري  مبارك  بجمعية  اخلا�ص  بالإعالن  ورد 

مو�ضوع  كان   2014/4/20 بتاريخ:  ن�ضر  الذي  التعاونية 

لل�ضنة  لالنتخابات  الرت�ضح  باب  لفتح  ''الدعوة  الإعالن 

املالية )2015/2014('' وال�ضحيح اأنه لل�ضنة املالية احلالية 

ال�ضئون  وزارة  لتعليمات  طبقًا  وذلك   )2014  -  2013(

الجتماعية والعمل, لذا وجب التنويه.

واهلل املوفق,,,

تنــــويه

املدير املعني

الحتاد الكويتي ل�سادي الأ�سماك  - متفرقة  -fesher men

إعــــــــــــــــــــــــــــــالن
االحتاد الگويتي لصيادي األسماك

يعلن جمل�س اإدارة الحتاد الكويتي ل�سيادي الأ�سماك لدورة عامي 2015/2014

اأنه بحاجة اإىل التعاقد مع :

1- مكتب حماماة لتويل ق�سايا الحتاد وخمالفات ال�سيد وال�ست�سارات القانونية ح�سب 
املتبع.

2- مكتب تدقيق احل�سابات )حما�سب قانوين( وذلك لتدقيق ح�سابات الحتاد عن 
ال�سنتني املاليتني  2012 و 2013 وعمل تقرير مايل ب�ساأنهما لكافة العمليات التي متت 

خاللهما.

على ال�سادة الراغبني فـي ذلك التقدم اإىل الحتاد بعر�س قيمة الأتعاب فـي مظروف مغلق كالتاىل:

• مكتب املحامي عر�س اأتعاب العقد ملدة �سنة .
• مكتب التدقيق عر�س اأتعاب تدقيق ال�سنتني 2012 و 2013 )مت عمل ميزانية لهما – 

موجودة بالفعل( + اتعاب التدقيق ال�سنوية.

• تقبل العرو�س ملدة اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن يف الفرتة امل�سائية من 5 اإىل 8 م�ساًء.
 جمل�س الإدارة 

لال�ستف�سار : 22400122  - 22451061/2
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الوتيد: وزارة التربية 
تولي اهتمامًا كبيراً 
باألنشطة التعليمية 

والتثقيفية لصقل 
شخصية الطالب
وأدرجنا مقررات 
اختيارية تسمح 
للطالب باختيار

ما يناسب ميوله

الرومي: صناعة 
الطيران بطبيعتها 
هي صناعة عاملية 

تخضع ملعايير 
دولية في تشغيل 
الطائرات وإعداد 
الكوادر املرخصة 

لهذا الغرض

املطيري: بعض 
املهن بالوزارة 
توجد بها ندرة 

ونتبنى العديد من 
املشاريع التنموية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة السنعوسي الگرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

طارق حممد نا�سر ال�سنعو�سي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

رشا الرومي عبداحملسن املطيري مرمي الوتيد الوزير نايف العجمي متحدثا في املنتدى 

منتدى »توجيه وإرشاد الشباب ملستقبل مهني أفضل« واصل أعماله لليوم الثاني على التوالي برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

العجمي: مجتمعنا اليوم أحوج ما يكون إلى نبذ الفرقة وتعزيز ثقافة أدب احلوار

التنمية يعتمد بش���كل اساسي 
على الطاقات البشرية واتباع 
عدد م���ن االج���راءات االدارية 
التنفيذية الفاعل���ة وضرورة 
وج���ود دع���م ووف���رة مالية، 
موضحا ان الوزارة تبنت العديد 
من املش���اريع التنموية ضمن 
برنامج عم���ل احلكومة والتي 
تتنوع بتنوع قطاعات الوزارة 
املختلفة ومن اهمه���ا ما يركز 
على االس���رة والطفولة واملرأة 
وذوي االحتياجات اخلاصة التي 
تقوم بالوزارة بإيوائهم من خالل 
الرعاي���ة االجتماعية »املعاقني 
واملسنني وابناء احلانة العائلية 
واالحداث«.  وكش���ف املطيري 
ان هن���اك بعض املهن بالوزارة 
توجد به���ا ن���درة متثلت في 
اختصاصي التغذية واختصاص 
تعليم االطفال باللعب وباحثات 
للحضانة اخلاصة ومتخصصني 
في مجال احلاسوب ومتخصصني 
في التعامل مع ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملهن الفنية احلرفية 
مثل اخلياطة والرسم على احلرير 
والصناعات اخلشبية والتراثية، 
معربا عن امله في ان تنش���غل 
تلك التخصصات قريبا بكوادرنا 

الوطنية. 

»الكويتية« تسعى لتحقيق 
طموح الشباب 

من ناحيتها، اكدت رئيسة 
مجلس ادارة مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية رشا الرومي 
ان الشباب هم امل الغد وحماة 
الوطن وبناة مجده وبهم تسمو 
االوطان وترتفع راياتها بني االمم 
الفتة الى ان ش���ركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي بزغ فجرها 
في خمس���ينيات القرن املاضي 
على ايدي ثلة كرمية من ابناء 
هذا الوطن كشركة جتارية قبل 
ان تتحول الى مؤسسة عامة في 
مرحلة الحقة قامت ومازالت تقوم 
بالدور املنوط بها في تأهيل ابناء 
هذا الوطن استجابة لتوجيهات 
قيادته���ا الرش���يدة التي طاملا 
اكدت حرصها على بناء االنسان 
الكويتي عقيدة وسلوكا وعلما 
وعمال باعتباره املكون االساسي 
لنهض���ة الوطن ومس���تقبله 
الزاهر املنشود. وأكدت الرومي 
ان مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية سعت على مدى العقود 
املاضية الى حتقيق طموحات 
الشباب الكويتي في االنخراط 
في صناع���ة الطيران ورصدت 
لهذا الغرض ميزانيات ضخمة 
ومتكنت من تأهي���ل وتدريب 
وتوظيف املئات من الطيارين 
واملهندس���ني والكوادر الفنية 
واالدارية واملالية والتجارية التي 
شغلت فيما بعد املراكز القيادية 
ومعظم مناصب االدارة الوسطى 
في الش���ركة، مؤكدة ان العمل 
جار الحالل الكفاءات الكويتية 
فيم���ا تبقى م���ن وظائف وفق 
خطط مدروسة وضمن جداول 
زمني���ة. وش���ددت الرومي ان 
الكويتية التي كانت وستبقى 
الناقل الوطن���ي للكويت تؤكد 
التزامها برعاية االكفاء من ابناء 
هذا الوطن وفقا للبرامج املعدة 
واالمكانيات املتاحة لهذا الغرض 
انسجاما مع اهدافها في توفير 
فرص العمل للمواطنني وحتقيق 
طموحاتهم وحمل رسالة الكويت 
في نشر قيم التسامح والصداقة 
والتعاون بني الشعوب كما ارادها 
لها صاحب السمو األمير املفدى 

وحكومته الرشيدة.

وتابع���ت: ان ما توفره هذه 
الصناعة من حوافز وما تشكله 
من حتديات تفرض على الطالب 
الذي يرغب في دراسة الطيران 
اجراء تقييم مسبق إلمكانياته 
الذاتي���ة م���ن ذكاء ومه���ارات 
شخصية ولياقة صحية وقدرة 
على العمل لساعات طويلة حتت 
ظروف استثنائية والتكيف مع 
ظروف مختلفة في فترات زمنية 
قصيرة، الفتة الى ان تلك االمور 
هي اعتبارات اساسية للنجاح 

في هذا املسار الوظيفي.
وأك���دت الرومي ان صناعة 
الطيران بطبيعتها هي صناعة 
عاملية تخضع ملعايير دولية في 
تشغيل الطائرات وإعداد الكوادر 
املرخصة لهذا الغرض ويخضع 
املرشحون للدراس���ة في مهن 
الطي���ران الى متطلبات اللياقة 
الصح���ة والتحصي���ل العلمي 
واختبارات الكف���اءة ومهارات 
االتصال واللغة االجنليزية كما 
يخضع العاملون في هذه املهن 
بعد التخرج الى التدريب املستمر 
واالختبارات الدولية في مجال 
التخصص، الفتة الى ان التكاليف 
العالية لتأهيل وتدريب وتشغيل 
الطيارين واملهندسني والكوادر 
الفني���ة االخرى تعتب���ر احد 
التحديات التي تواجه شركات 
الطي���ران الى جان���ب حتديات 
اخرى مثل ارتفاع قيم الطائرات 
واحملركات وقطع الغيار وكذلك 
املسؤوليات القانونية الضخمة 
عن ال���ركاب واالطراف االخرى 
التي تفرضها االتفاقيات الدولية 
في مجال النقل اجلوي فضال عن 
ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة 
والق���وى العامل���ة والتأم���ني 
ومتطلب���ات الس���المة اجلوية 
وفي ظل املنافسة احملتدمة بني 
شركات الطيران الدولية فان هذه 
التحديات مجتمعة قد تفرض 
على هذه الش���ركات في بعض 
مراحل حياتها اجراء تخفيضات 
في حجم القوى العاملة لتتمكن 
من ترش���يد نفقاتها ومواصلة 
العمل خاصة في دورات تراجع 

االقتصاد العاملي.

تدريجية من خالل تكاتف جميع 
اجلهات ذات العالقة للوصول الى 
الغاية املنشودة املتعلقة بتشجيع 
العمالة الوطنية لدخول سوق 
العمل اعماال للقانون رقم 2000/19 
بشأن دعم العمالة الوطنية للعمل 

في اجلهات غير احلكومية.
وعلى صعيد متصل، اوضح 
املطيري ان رؤية الدولة خالل 
الفترة املقبلة هي حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري جاذب 
لالس���تثمار يقوم فيه القطاع 
اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي 
يذكي فيه روح املنافسة ويرفع 
كفاءة االنتاج في ظل جهاز دولة 
مؤسس���ي داعم يرس���خ القيم 
ويحافظ على الهوية االجتماعية 
ويحقق التنمية البشرية املتوازنة 
ويوفر بيئة اساس���ية مالئمة 
وتش���ريعات متط���ورة وبيئة 
اعمال مشجعة. وأفاد املطيري بأن 
وزارة الشؤون وفقا الختصاصها 
ته���دف الى املس���اهمة الفعالة 
في عملية التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في الدولة وتأمني 
بيئة عمل مستقرة ترتكز في ذلك 
على عدة اهداف استراتيجية من 
خالل االرتقاء بجودة اخلدمات 
االجتماعية والتوسع في نظام 
املساعدات العامة ودعم مشاركة 
املواطنني في التفاعل مع القضايا 
املجتمعية والتنموية العامة من 

خالل التواصل مع املواطنني.
وكشف املطيري ان سياسة 
الوزارة في خطة التنمية اخلمسية 
تركز عل���ى توجيه ع���دد من 
السياسات العامة اخلاصة بالدولة 
للوزارة لتولي اعداد مش���اريع 
تنفيذية داعمة لهذه السياسات 
جتتمع حتت ما يسمى »برنامج 
عمل احلكوم���ة« ويتم تقدميه 
لألمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية لتضمينه 
برنامج لعم���ل احلكومة، الفتا 
الى ان هذه السياسات املوجهة 
للوزارة مت ادراجها حتت عنوانني 
رئيس���يني في خط���ة التنمية 
اخلمسية للدولة وهي سياسات 
االمان االجتماعي وسياس���ات 
سوق العمل والتشغيل. وأضاف 
املطيري قائال: لقد قامت الوزارة 
بإعداد مشاريع تنفيذية بالتنسيق 
مع االمانة للتخطيط والتنمية 
بهدف دعم حتقيق هذه السياسات 
وتنقسم مش���اريع الوزارة الى 
مشاريع تطوير اداء ومشاريع 
انش���ائية، وق���د توزعت هذه 
املشاريع على قطاعات الوزارة 
حيث بدأ العمل بتنفيذها اعتبارا 
من عام 2010/2009 – 2014/2013 
الفتا الى ان تنفيذ مشاريع خطة 

جميع النواحي قادرة على التكيف 
مع اآلخرين ومع ظروف املجتمع.  
وشددت الوتيد على ان الطالب ال 
بد ان يقرر بنفسه ما يريده وان 
يختار التخصص الذي يناسبه 
متجاهال اي ضغوط متارس عليها 
سواء من االهل او االصدقاء فال بد 
ان يكون القرار االخير للطالب، 
الفتة الى ان الوزارة أدرجت ما 
يسمى باملقررات االختيارية والتي 
تسمح للطالب باختيار املادة التي 
تناسب ميوله وقدراته باالضافة 
الى مشروع القيم الذي يساعد 
على تعزي���ز القيم االجتماعية 
والدينية واالنس���انية من اجل 

بناء شخصية الطالب.
من جانب آخر، لفتت الوتيد 
ال���ى ان وزارة التربية ال تعني 
اهتمامها فقط باملنهج التعليمي 
وإمن���ا تول���ي اهتمام���ا كبيرا 
باالنشطة التعليمية والتثقيفية 
والتي تس���اهم بشكل كبير في 
صقل ش���خصية الطالب النه 
يحت���اج بجان���ب التعليم الى 

ممارسة انشطة اخرى.

االهتمام بالشباب 

وحتدث وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل عبداحملسن 
املطي���ري ان الدول���ة اول���ت 
اهتماما بالغا بالشباب الكويتي 
باعتبارهم قادة املستقبل املنوط 
بهم اس���تكمال مس���يرة البناء 
والتنمي���ة وه���ذا ال يتحقق اال 
بتعاون اجلمي���ع في القطاعني 
العام واخلاص خاصة ان الدولة 
حتتاج الى تخصصات متعددة 
مما يتطلب من الشباب اختيار 
التخصص ال���ذي مييلون اليه 
لضمان حب العمل وممارسته بعد 
التخرج. وتابع: لقد كان للدولة 
الدور الكبير في تشجيع العمالة 
الوطنية على الدخول لس���وق 
العمل وذلك م���ن خالل قيامها 
بتقنني اصدار تصاريح العمل مبا 
يتناسب مع استراتيجية الدولة 
في تعديل التركيبة السكانية 
والتاحة الفرصة للعمالة الوطنية 
للدخول الى سوق العمل بالقطاع 
االهلي، حيث قص���رت اصدار 
تصاريح العمل على االنشطة 
احليوية بالبالد وعلى ان تكون 
العمالة املستقدمة من اخلارج 
هي عمال���ة ذات مؤهل او فنية 
متخصصة. وكش���ف املطيري 
عن عقد اجتماعات دورية بني 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل ومركز اعتماد مستويات 
املهارة املهنية لتحديد املهن التي 
تتطلب اخضاعها لالختبار قبل 
دخول سوق العمل وذلك بصفة 

آالء خليفة

اس���تكمل منتدى »توجيه 
وإرشاد الشباب ملستقبل مهني 
افضل« واملقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك جلساته يوم امس 
مبشاركة عدد من املسؤولني في 
الدولة ومختصني في القطاعني 

العام واخلاص. 
في البداي���ة، اوضح وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االس���المية د.نايف العجمي ان 
وزارة العدل تعنى بالش���ؤون 
القانوني���ة وبالتال���ي فإن كل 
من له اهتمام بالقانون فقبلته 
وزارة الع���دل، مش���يرا الى ان 
اجلوانب القانونية لها ارتباطات 
بتخصص���ات كثي���رة ومنها 

الهندسية واحملاسبة 
وبني ان م���ا حتتاجه وزارة 
الع���دل الت���ي تهتم بالش���أن 
القانوني خريجو االختصاص 
القانوني باإلضافة الى ارتباطها 
بتخصصات اخرى مساندة مثل 
الهندسة واحملاسبة ولكن اجلانب 
االساسي هو القانون، اما وزارة 
االوقاف فهي تستقبل خريجي 
كلية الش���ريعة ولدينا قطاع 
تعليمي كبي���ر يهتم باجلانب 
الش���رعي وحتفي���ظ الق���رآن 
باإلضافة الى قطاع املس���اجد 
الذي يستقطب االمام واملؤذن 
كما حتتاج الوزارة الى اجلانبني 

الهندسي واحلسابي.
وشدد على اهمية دور وزارة 
االوقاف في املجتمع فيما يخص 
تعزيز الثقافة املعتدلة والنهج 
الوس���طي وتعزي���ز قيم الثقة 
واالحترام املتبادل ونبذ العنف 
والتطرف والغلو في جميع االفكار 
الدخيلة. وأضاف قائال: من لم تكن 
له بداية محرقة فلن تكن له نهاية 
مشرقة، مطالبا الطلبة املشاركة 
في الندوات وامللتقيات والقراءة 
لزيادة خبراتهم ومعلوماتهم في 

االختصاص املرغوب فيه.
وش���دد العجم���ي على ان 
مجتمعنا اح���وج ما يكون الى 
التجم���ع ونبذ الكلم���ة املفرقة 
وتعزيز ثقافة ادب احلوار القائم 
على االحترام املتبادل واالنصاف 
واحترام الط���رف اآلخر ونبذ 
االنتهازية والقضاء على ثقافة 
»ان لم تكن معي فأنت ضدي«.  
موضحا ان االصل في الشرائح 
املس���تهدفة بوزارة العدل هو 
للتخصصات االدبية مبفهومها 
الواس���ع الس���يما القانوني���ة 

والشرعية.
وكشف العجمي ان احلاجة 
الى خريجي تلك التخصصات 
مستمرة السيما في مراكز اخلدمة 
باحملافظات خاص���ة املتعلقة 
بالتوثيق والتسجيل العقاري، 
معلن���ا ان اخلط���ة املوضوعة 
ال���وزارة تركز على  حاليا في 
تسهيل احلصول على اخلدمة 
وتبسيط االجراءات واالنتشار 
في احملافظات وتوفير الكوادر 
املؤهلة وهذا سيكون من خالل 
افتتاح املراك���ز في احملافظات 

قريبا.

مسيرة التنمية 

م���ن جانبها، اك���دت وكيلة 
وزارة التربي���ة مرمي الوتيد ان 
مس���يرة التنمية ف���ي الكويت 
حتتاج الى التخصصات العلمية 
مثل الطب والهندسة والعلوم 
بفروعها، مشيرة الى ان هناك 
مقاعد متوافرة لهذه التخصصات 
س���واء في البعثات العلمية او 
الوظائف في مختلف قطاعات 
ووزارة الدولة، مبينة ان مهمة 
وزارة التربية هي توفير التعليم 
املناسب وتصميم املناهج التي 
تت���الءم م���ع جمي���ع القدرات 
وامله���ارات واملواهب والطاقات 
املختلفة البنائنا الطلبة اضافة 
الى توفير االنشطة واملسابقات 
التي تساهم في تنمية املهارات 
والقدرات س���واء داخل س���ور 
املدرسة او خارجها من اجل صقل 
مواهبهم وقدراتهم، مشددة على 
ان االنشطة املدرسية تساعد على 
خلق شخصية مستقلة للطالب 
وجعله قادرا على التواصل مع 
اآلخر والتعبير ع���ن رأيه مبا 
يخلق ش���خصية متكاملة من 

نبيل بورسلي ماجدة النقيب  )أسامة ابوعطية(

بورسلي: تعيني 7014 موظفًا خالل 5 سنوات في القطاع النفطي 
أكد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت 

نبيل بورسلي ان الشباب هم الفئة االكثر 
قدرة على االبتكار واالبداع ألنهم اكثر مواكبة 

لتطورات العصر واكثر إملام مبستجداته، 
عالوة على القدرة على العطاء والعمل كونهم 

ميلكون حماسا اكثر من غيرهم، الفتا الى 
اننا نعيش في دولة فتية ميثل فيها الشباب 
نحو 60% من املجتمع وهذا يعني اننا منلك 

قوة فاعلة وطاقة جبارة اذا احسنا استغاللها 
حققنا اهدافنا التنموية وحلقنا بني االمم 

االكثر تطورا وازدهارا
وتابع: االمر الذي يدعونا كمؤسسات حكومية 

وشركات خاصة فضال عن مؤسسات 
املجتمع املدني الى بذل املزيد من اجلهد 

ملساعدة ابنائنا الشباب وملنح جيل املستقبل 
اخلبرات التي تعينهم على اختيار املستقبل 

املهني
واضاف: وتأسيسا على ذلك فان القطاع 

النفطي ممثال مبؤسسة التبرول الكويتية 
وشركاتها التابعة معنيا بتوفير العديد من 

فرص العمل خالل السنوات اخلمس القادمة 
كما تتضمن اخلطة اخلمسية للقطاع النفطي 

للسنوات 2015/2014 – 2019/2018 تعيني 
قرابة )7014( موظفا كويتيا ميثلون اجمالي 
املتوقع تعيينهم من القوى العاملة الوطنية 

»الكويتيني« في مختلف التخصصات 
واالنشطة واملجاالت الفنية واالدارية في 

املؤسسة وشركاتها النفطية التابعة.

الوتيد: نولي اهتمامًا كبيرًا بصيانة 
املدارس 

النقيب: توعية الشباب بخطط 
التنمية املستقبلية للدولة 

اوضحت وكيل وزارة التربية مرمي الوتيد في ردها على 
سـؤال حـول الصيـانـة باملـدارس وخطط الوزارة 

في هذا االجتاه ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بصيانة 
املدارس السيما انها تعتبر جزءا من تطوير البيئة 

املدرسية. 
ولفتت الوتيد الى تطوير البيئة املدرسية من املشاريع 
التي تعمل عليها الوزارة حاليا من حيث تطوير املباني 
والتجهيزات املدرسية واكدت ان العمل مستمر لعمل 

صيانة للمدارس باإلضافة الى االهتمام باملختبرات 
والورش العلمية والفنية، الفتة الى ان بعض مدارس 

الكويت حتولت الى بيئة مدرسية جاذبة واملدارس االخرى 
في طريقها لتحقيق ذلك الهدف.

شددت نائب املدير العام الوكيل املساعد لقطاع املشروعات 
الوطنية في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ماجدة 
النقيب على ضرورة االستفادة من التكنولوجيا احلديثة 

لتعزيز وتنمية الشخصية سواء علمي او اجتماعي 
واالبتعاد عن كل ما هو غير ضروري او ضار على 

املجتمع.
وقالت ان هذا املنتدى يساهم في توعية الشباب بخطط 

التنمية املستقبلية وتوجيهم الى املجاالت املهنية املرتبطة 
بتلك اخلطط وحاجة سوق العمل من املهن، داعية اياهم 

الى االقبال على االنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية 
ملا فيها من فوائد جمة لبناء الشخصية، ما يؤدي الى 

حتديد امليول املهنية للشاب.
وشددت على ضرورة اطالع الشباب على التجارب 
الشخصية الكويتية البارزة والتي وضعت بصمات 

لالستفادة منها، متمنية ان يتوجه الشباب للعمل في 
القطاع اخلاص ملا مينحه من فرص للنجاح واالبداع وعدم 

التشبث للعمل في القطاع احلكومي.
ودعـت الـنقيب الشبـاب الـى تـرسيـخ ثقـافة االمل 

والتفـاؤل واالنتمـاء للـوطن، مـؤكـدة ضرورة توعية 
الشبـاب بخـطط التنمية املستقبلـية للـدولة وتوجيههم 
الى املجاالت املهنية املرتبطة بتلك اخلطط وحاجة سوق 

العمل من مهن.
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مجلس الوزراء: االتهامات املرسلة واملساس بسمعة األشخاص  
جتافي القيم وتعاليم ديننا احلنيف ومبادئ املجتمع الكويتي

خالل افتتاح القمة الكويتية الثانية لوسائل اإلعالم االجتماعية برعاية وحضور وزير اإلعالم

احلمود: الكويت تتصدر دول  مجلس التعاون
في استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية

اإلعالمي الرسمي إلى مستخدمي 
هذه الوس����ائل من املواطنني 
واملقيمني، الفتا إلى أن الوزارة 
استحدثت قطاع اإلعالم اجلديد 
إميانا منها بأهمية وس����ائل 
اإلعالم االجتماعية، مثل تويتر 
وفيسبوك ويوتيوب، لتلحق 
بركب هذا التوسع السريع في 
استخدامها بني الشباب الذين 
ميثلون ش����ريحة كبيرة من 

املجتمع الكويتي.
وكشف عن آخر احصائية 
لعدد مواق����ع االنترنت على 
مستوى العالم والتي قدرت 
بأكثر م����ن 255 موقعا منها 
حوالي 152 موقعا لش����بكات 
التواص����ل االجتماع����ي وهو 
األمر الذي يضع مس����ؤولي 
اإلعالم واملؤسس����ات العاملة 
واملس����تخدمة لهذه الوسائل 
احلديثة أمام مس����ؤولياتهم 
الوطني����ة واالجتماعي����ة في 
تعزيز مفهوم االستخدام األمثل 
لوس����ائل اإلعالم االجتماعي 
مبا يع����ود بالنفع على الفرد 

واملجتمع.
من جهتها، أكدت نائب املدير 
العام للمشروعات الوطنية 
باجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ماجدة النقيب أن 
القمة وما تتضمنه من محاور 
تأت����ي بطرح جدي����د يغطي 
مساحة كبيرة من املوضوعات 
التي تعكس اهتم����ام الدولة 
باستخدام األدوات التكنولوجية 
احلديث����ة ودورها ف����ي بناء 
مجتمع املعلومات بالكويت، 
موضحة أن رعاية ومشاركة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات تأت����ي في نطاق 
دوره ومسؤولياته في مجال 
تكنولوجيا املعلومات والتوعية 
العامة بها وباستخداماتها لدى 

جميع فئات املجتمع.
النقيب على أن  وشددت 
وس����ائل اإلعالم االجتماعية 
فرض����ت نفس����ها وأصبحت 
واقع����ا ملموس����ا وكنتيجة 
للتطورات واملستجدات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت استطاعت أن جتمع 
بني النص املكتوب واملقطع 
املرئي وحولت مس����تخدمها 
من مجرد متلق للمعلومات 
إلى منتج لها ومشارك فيها، 
الفتة إل����ى أنه علينا مواكبة 
هذه النقلة النوعية وتطويعها 
لالستفادة منها في كل املجاالت 
التعليمي����ة واالقتصادي����ة 
والثقافي����ة  والسياس����ية 
واالجتماعية خلدمة املجتمع 
مبختلف فئاته، موضحة أن 
وس����ائل اإلعالم االجتماعية 
الش����باب  قوة كامنة حترك 
لتحقيق أه����داف إيجابية إذا 
ما وضعت في إطارها الصحيح 
ولنتجنب التأثيرات السلبية 

لسوء استخدامها.
وبينت النقيب أن وسائل 
اإلعالم االجتماعية ليست مجرد 
واجهة إلبراز جهة أو تسويق 
منتج أو حتى وسيلة للتواصل 
بني اجلمهور من خالل قراءة 
نسب التفاعل فحسب ولكنها 
أصبح����ت أداة لرف����ع كفاءة 
وقدرات املؤسس����ات العامة 
واخلاصة، حيث توفر موردا 
ال ينضب من اآلراء واألفكار 

الفورية واملباشرة التي تعود 
بالنفع عليه����ا، الفتة إلى أن 
التحديات الكبيرة والعظيمة 
جتعلن����ا أكثر اص����رارا على 
التمس����ك مبنهجية التطوير 
والتحديث والعمل على ايجاد 
احللول العملية للمشكالت التي 
حتول دون تنظيم وس����ائل 
اإلع����الم االجتماعية ووضع 
أسس وقواعد حرفية ومهنية 

وتشريعية لها.
ولفتت إل����ى أن أولويات 
املرحلة القادمة تتضمن عددا 
من املبادرات واملشروعات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
تهدف إلى االرتقاء مبستوى 
اخلدمات االلكترونية وجودتها 
وتسهيل االستفادة منها لفئات 

املجتمع وقطاعات الدولة.
بدوره����ا أك����دت مدي����رة 
العالق����ات العام����ة والعالمة 
التجارية بالشركة الوطنية 
لالتص����االت خلود الفيلي أن 
شبكات التواصل االجتماعي 
جنحت في تقريب املسافة بني 
الشركات والعمالء مما يسهل 
للشركات خدمة عمالئها وتلبية 
احتياجاتهم بش����كل أفضل، 
الفتة إلى أن مشاركة الوطنية 
لالتصاالت في القمة هذا العام 
تعد استكماال ملبادرتها في العام 
املاضي وانطالقا من إميانها 
بدور مواقع التواصل االجتماعي 
التي تعد الظاهرة اإلعالمية 
األبرز في عاملنا اليوم، كونها 
تستقطب شريحة كبيرة من 
فئات املجتمع الكويتي وجتعلنا 
نرتقي مبستوى اخلدمة املقدمة 

لعمالئنا.
من جهته أك����د مدير عام 
اإلدارة املصرفي����ة لألف����راد 
بالوكالة في بنك الكويت الدولي 
ماطر الشمري أن بنك الكويت 
الدولي، كبنك إسالمي رائد، كان 
أول من آمن بأهمية وفاعلية 
قنوات التواصل االجتماعي التي 
فرضت نفسها كلغة تخاطب 
وحوار متحضر بني األجيال 
الصاعدة وشكلت جسرا النتقال 
احلضارات وتبادل اخلبرات 
بني الش����عوب واألمم ونافذة 
واسعة يطل منها كل منا على 
العالم اآلخر الذي يجهله مبجرد 
ضغط زر في زمن هيمنت عليه 
ثورة االتصاالت واملعلوماتية 
التي باتت دول العالم تعتمدها 

كعنوان لثقافة العصر.
أما مدير عام ميكروسوفت 
الكويت ش����ارل نحاس، فأكد 
أن القم����ة الكويتي����ة الثانية 
لوس����ائل اإلعالم االجتماعية 
هي قم����ة محوري����ة وهامة 
مليكروسوفت التي شاركت في 
فعالي����ات القمة األولى وذلك 
نظرا لألهمية القصوى التي 
تتحلى بها وسائل التواصل 
االجتماعي وتأثيرها الكبير 
في بيئ����ة األعمال واالقتصاد 
بصف����ة عامة، الفت����ا إلى أن 
األجيال الصاعدة شبت على 
هذه األدوات وأصبحت جزءا 
من حياتها، موضحا أن على 
الشركات ان تغير من أساليب 
تواصلها مع موظفيها، فمواقع 
التواصل االجتماعي أصبحت 
أكثر س����رعة وأكث����ر فاعلية 
وتلقائية م����ن التواصل عبر 

البريد االلكتروني.

املشاريع واملبادرات احلكومية 
واملشروعات التنموية في إطار 
التوج����ه احلكوم����ي لتنمية 
ودعم الشراكة بني القطاعني 
الع����ام واخل����اص وذلك من 
خالل إنشاء قطاع التنمية في 
مجلس الوزراء وتعيني ناطق 
رسمي باسم املجلس، للربط مع 
املكاتب اإلعالمية املتخصصة 
بكل وزارة ومؤسسة حكومية، 
فيما يقتصر دور وزارة اإلعالم 
كمستشار فني ملشروع البيئة 
اإلعالمية والذي سيوفر مئات 
الفرص الوظيفية للشباب في 

مجال اإلعالم.
وبني احلم����ود أن وزارة 
اإلعالم واكبت تطور صناعة 
اإلعالم بكل مفرداتها وبلغت 
مرحلة مش����جعة من النجاح 
في استخدام وسائل اإلعالم 
االجتماعية للوصول باملنتج 

أسامة دياب 

أكد وزي����ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود أن التطورات 
التكنولوجي����ة احلديثة وما 
صاحبه����ا من تطور في عالم 
االتص����االت من����ذ منتصف 
تس����عينيات الق����رن املاضي 
أحدثت نقل����ة نوعية وثورة 
حقيقية في وس����ائل اإلعالم 
االجتماعي طالت آثارها كل أفراد 
املجتمع، كبارا وصغارا، األمر 
الذي جعلهم يعيشون في ظل 
عالم تقني ومجتمع افتراضي 
سيطر على أغلب اهتماماتهم، 
مما كان له األثر الكبير على 
الهوية الوطنية واالجتماعية 

لألفراد واملجتمعات.
ج����اء ذلك خ����الل افتتاح 
القمة الكويتية الثانية لوسائل 
اإلع����الم االجتماعي����ة والتي 
تنظمها شركة روافد لإلعالم 
بالتع����اون مع س����ترمي الين 
لتغطية الفعاليات مساء أمس 
األول بقاعة الثريا للمناسبات 
بفندق جي دبلي����و ماريوت 
بحض����ور لفيف م����ن خبراء 
وسائل التواصل االجتماعي 
واملختصني واملهتمني باملجال 

اإلعالمي.
وأوضح احلمود أن انعقاد 
القمة الكويتية الثانية لوسائل 
اإلعالم االجتماعية تأتي انطالقا 
من أهمي����ة التوظيف األمثل 
واملس����ؤول لتلك الوس����ائل 
اإللكتروني����ة احلديث����ة في 
التواصل مع اجلمهور مبا يعود 
بالنفع على اخلدمات اإلعالمية 
واإلعالنية على حد سواء، فضال 
عن دعم املهارات التنموية لدى 
مستخدمي تلك الوسائل في 
الكويت، خاص����ة أن الكويت 
تأتي في مقدمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي من حيث 

استخدام هذه الوسائل.
وأش����ار احلم����ود إلى أن 
اإلع����الم االلكتروني أضحى 
إحدى أدوات صناعة اإلعالم 
التي يعول عليها في إيصال 
الرسالة اإلعالمية من منطلق 
القوة التي باتت متتلكها وسائل 
التواصل االجتماعي وسرعتها 
ف����ي الوصول ملس����تخدميها 
والتأثير في آرائهم وتكوين 
رؤاهم الشخصية، موضحا أن 
الشبكات االجتماعية أحدثت 
تغييرا كبيرا في كيفية االتصال 
واملش����اركة بني األش����خاص 
واملجتمعات وس����رعة تبادل 

املعلومات حول العالم.
ولفت احلمود إلى أن مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع البيئة 
اإلعالمية في الكويت ليكون 
مبثابة منظومة متكاملة لربط 
اإلع����الم احلكوم����ي باإلعالم 
اخل����اص ومن أج����ل تطوير 
مفهوم اإلعالم ف����ي الكويت 
بشكل عام وحتويله من إعالم 
وزارة إلى إعالم دولة، وتعزيز 
مفهوم الشفافية والتواصل مع 
املواطنني مبا يواكب التطور 
احلاصل في وس����ائل اإلعالم 
واالتص����ال، مش����يرا إلى أن 
املشروع يهدف أيضا إلى دعم 
اإلعالم اخلاص كشريك أساسي 
لإلعالم احلكومي مع إعطائه 
مساحة أكبر في االطالع على 

)قاسم باشا( ..ومتوسطا ماجدة النقيب وأحد احلضور  

الشيخ سلمان احلمود مكرما خلود الفيلي

تكرمي ماطر الشمري

الشيخ سلمان احلمود مكرما شارل نحاس

شارل نحاس يتحدث إلى الزميل أسامة دياب

الشيخ سلمان احلمود متحدثا في حفل االفتتاح  

على الطرق من كاميرات مراقبة 
وضبط م����روري وغيرها من 
األجهزة باإلضافة إلى شرح عن 
كيفية عمل الدورية الذكية لنشر 
التوعية مبخاطر القيادة غير 
اآلمنة واجلوانب التي ينبغي 
االلتزام بها لتحقيق الس����المة 
على الطريق، باإلضافة إلى ما 
مت تقدميه من عروض توعوية 
خاصة برس����الة اليوم العاملي 
لالتصاالت ومجتمع املعلومات 
والتي تضمنت برامج ترفيهية 
ومسابقات وعروضا توعوية 
حول االستخدام السليم ألجهزة 
الهواتف وغيرها من التقنيات 
لتعزي����ز الوع����ي املجتمع����ي 
بالس����المة املرورية. وأوضح 
العميد احلش����اش أن احلملة 
تعتبر اس����تمرارا لسلسلة من 
احلمالت التوعوية التي أطلقتها 
إدارة اإلعالم األمني من أجل العمل 
على اتخاذ كل اإلجراءات احليوية 
إلنق����اذ األرواح م����ن مخاط����ر 
احل����وادث املرورية باعتبارها 
تاسع أهم أس����باب الوفاة في 
أنحاء العالم فضال عما حتدثه 
تلك احلوادث من إصابات، مؤكدا 
أن الهدف من احلملة هو توعية 
قائدي املركبات ومس����تخدمي 
الطريق لتجنب استخدام وسائل 
التكنولوجيا املختلفة املزودة 
بها املركبة وجتنب اس����تخدام 
الهاتف احملم����ول وتطبيقاته 
املختلفة أثن����اء القيادة حفاظا 

املؤقت���ة والتي س���يكون من 
مهامها اإلشراف على استقدام 
العمالة وفقا الحتياجات سوق 
العمل.بدورها، أكدت مستشارة 
منظم���ة العم���ل الدولية في 
املكتب االقليمي للدول العربية 
اميانويال بوزان ان ورشة العمل 
الكويت واألردن  الثنائية بني 
التي يستضيفها مكتب منظمة 
العمل الدولي���ة لدى الكويت 
حتت عن���وان »العمل الالئق 
للعمالة املنزلية« فرصة ذهبية 

احلشاش: احلوادث املرورية تاسع أهم 
أسباب الوفاة في أنحاء العالم 

على أرواح مستخدمي الطريق، 
مشيرا إلى أن استخدام الهواتف 
الذكية واستعمال أنظمة ال مالحة 
واالتصاالت في السيارة أثناء 
القيادة، هو من أهم األسباب في 
وقوع احلوادث املرورية وما ينجم 
عنها من حاالت وفيات وإصابات، 
داعيا قائدي املركبات إلى عدم 
االنشغال بوسائل التكنولوجيا 
أثناء القيادة، س����واء أكان ذلك 
من خالل االتصال باس����تعمال 
الهاتف احملمول، وكتابة الرسائل 
أو تشغيل نظم ال مالحة أثناء 
القيادة، داعيا إلى ضرورة عدم 
استغالل تلك اخلدمات في غير 
أوقاتها املناسبة مما يترتب عليه 

احلوادث املرورية املؤملة.

ادارة  للبلدين لتحسني نظام 
شؤون العمالة املنزلية.وقالت 
في كلمة لها خالل افتتاح ورشة 
العمل: نسعى من خالل الورشة 
الى حتقيق فهم افضل وأشمل 
لالفكار واملبادئ التي تضمنتها 
الذكر، فضال  االتفافية سالفة 
عن النظر في م���دى امكانية 
النظم  البلدين لتحس���ني  كال 
والتش���ريعات الت���ي تضمن 
توفير اقصى حماية للعمالة 

املنزلية.

أك����د مدي����ر إدارة العالقات 
العام����ة والتوجي����ه املعنوي 
ومدي����ر إدارة اإلع����الم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
أن القضية املرورية باتت متثل 
إحدى القضايا احملورية والتي 
حتظى باالهتم����ام على جميع 
األصعدة، مشيرا إلى أنها إحدى 
أولويات ومح����ل اهتمام نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وأن العمل على 
حلها يسير وفقا خلطط مدروسة 
وعلى كل احملاور بهدف حتقيق 
الس����المة على الطرق والدفع 
بعجلة التقدم والتنمية واحلفاظ 
على الشباب باعتبارهم ثروة 

هذا الوطن.
جاء ذلك في تصريح مبناسبة 
قيام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وبالتعاون مع وزارة 
الداخلية ممثلة في إدارة اإلعالم 
األمني، وشركة زين لالتصاالت 
بإطالق حمل����ة توعوية حتت 
شعار »تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتسني السالمة 
على الطرق« والتي بدأت أولى 
فعالياتها بإقامة معرض مبجمع 
360 التجاري شاركت فيه إدارة 
هندس����ة املرور وإدارة اإلعالم 
األمني، حيث مت عرض جانب 
من التكنولوجيا املس����تخدمة 
في حتسني الس����المة املرورية 

بشرى شعبان 

قال نائب مدير هيئة القوى 
العاملة عب����داهلل املطوطح ان 
الكويت تقدر العمل الدؤوب الذي 
تقوم به منظمة العمل الدولية 
لتوفير العم����ل الالئق حلماية 
حقوق العمال، مؤكدا ان الكويت 
سعت وبدعم من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى 
عمل متواصل وجهد حثيث نحو 
حتقي����ق احلماية الكاملة لتلك 
الفئ����ة. جاء ذلك خالل كلمة له 
في افتتاح ورشة العمل الثنائية 
بني الكويت واململكة االردنية 
الهاشمية حتت عنوان »العمل 

الالئق املعاملة املنزلية«.
وأش����ار الى ان����ه وعلى كل 
املستويات وادراكا من الوزارة 
لب����ذل اجلهد حلماي����ة حقوق 
العمالة الوافدة فإن توفير العمل 
الالئق يتطلب الكثير من االهتمام 
وتطبيق التشريعات املعنية على 
ارض الواق����ع وذلك بالتعاون 
مع اجلهات املعنية واميانا من 
الوزارة بأن حتس����ني اوضاع 
العمالة بش����كل عام واحلفاظ 
على كرامتها االنس����انية يبدأ 
باتخاذ هذه اخلطوة بالشراكة 
مع وزارة الداخلية املس����ؤول 
الرئيسي عن العمالة املنزلية 
في الكويت، وه����ذه تعد أولى 
اخلطوات الفعلية التي من خاللها 
تأمل الكويت ان تخطو بها نحو 
نشر الوعي بني مختلف طبقات 
املجتمع عن حقوق وواجبات 

العمالة املنزلية. 
واضاف: لعل إنشاء هيئة 
الق���وى العاملة يأتي لضمان 
تأس���يس سياس���ة توظيف 
واضحة في سوق العمل احمللية 
إدارة فعالة وإنس���انية  عبر 
ملتابعة شؤون العمالة الوافدة 

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا 
وزاريا بحل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر 
التعاونية وتعيني محمد العيباني مديرا مؤقتا 

ملدة ستني يوميا من تاريخ صدور القرار.
وأضافت الصبيح في قرارها أنه يتولى املدير 

املعني مبوجب هذا القرار اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لدعوة اجلمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة 
جديد على أن يس����تمر املدير املعني في تسيير 
العاجل من أمور اجلمعية حلني انتخاب مجلس 
إدارة، وعلى املجلس املنحل تسليم كل األوراق 
واملستندات واألختام واألموال اخلاصة باجلمعية 

إلى املدير املعني فور صدور هذا القرار.

العميد عادل احلشاش

املطوطح: الكويت تعمل بشكل حثيث 
حلماية العمالة الوافدة

الصبيح حتل مجلس إدارة »تعاونية الظهر«

مجموعة من املشاركني في ورشة العمل

خالل افتتاح ورشة عمل حول العمل الالئق للعمالة املنزلية

عبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء ما تتداوله 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي املختلفة 

من اتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة 
األشخاص وخاصة بعد أن طالت السلطة القضائية. 

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل في بيان: »عبر مجلس الوزراء عن 
بالغ االستياء والقلق إزاء ما تتداوله وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي املختلفة من اتهامات 

مرسلة وإساءات ومساس بسمعة األشخاص وهو ما 
يجافي القيم واملبادئ وتعاليم ديننا احلنيف والقيم 

واملبادئ الفاضلة التي جبل عليها املجتمع الكويتي 
األصيل ويخالف ما نصت عليه القوانني السارية«. 

وأضاف أن مجلس الوزراء »إذ يؤكد أن مثل هذه 
املمارسات واألقوال املرسلة دون دليل إمنا تشكل 

إساءة بالغة للمجتمع بأسره وتشويها مرفوضا 
لقيمه ومبادئه الراسخة وخاصة بعد أن طالت 

السلطة القضائية التي أكد الدستور على أن )شرف 
القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس امللك وضمان 

للحقوق واحلريات(«. 
وذكر العبداهلل أن مجلس الوزراء في هذا الصدد 

»يدعو اجلميع للتوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون 
دليل أو برهان التزاما مبا حثنا عليه ديننا احلنيف 

وامتثاال لقول رسولنا الكرمي »كفى باملرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع« وان يتم التعامل اإليجابي 

اجلاد واملسؤول باتباع القنوات القانونية السليمة 
ملن تتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من 

مظاهر الفساد أو االعتداء على املال العام تنفيذا 
للمادة األولى من القانون بشأن حماية األموال العامة 

والتي نصت على أن حماية األموال العامة والذود 
عنها واجب على كل مواطن«.
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> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

الصـــديـق > الســـالم > حطــيـن
مــــواقــع متمـــيـــزة

ثـقــة > مصـداقـيـة
1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة �صيانة التكييف املركزي

 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف

خدمة 24 �ساعة

ثالجات - فرايزرات -برادات 

لالستفسار: 99513745

محـــــــــــل زهــــــــــــور
في منطــــقــة الساملــيـــة

وفي مجمع راق مــع سيـارة
بسعر مغر 

وذلك لعدم التفرغ

للبـــيــــع

للبيـــــــــــــــــع شــــــــــاليـــــــــــــه 
فـــــي لؤلـــــــــــؤة اخليـــــــــران

املرحلــــة الثالثــة �سف اأول 

نظام م�ساع م�ساحة 260م2 

دوريـــــن 5 غــــــرف

اإطــــاللــــة بحرية وا�سعــة

ال�سعر 250 األفًا

60644132

خالل حضوره ورعايته حفل تكرمي الطلبة املتفوقني

محمد الصباح لطلبة »التطبيقي«: أنتم الثروة احلقيقية للبالد.. والكويت بحاجة إلى إبداعاتكم
التطبيق���ي والتدريب ولعل 
الش���يخ د.محمد  تش���ريف 
الصباح هو ش���رف نعتز به 
وتأكيد على اهتمامه باملتفوقني 
فباسم جميع املكرمني نتقدم 
له بخالص الشكر والتقدير 
على هذه الرعاية الكرمية التي 
تؤكد على تقدي���ره للتفوق 

واملتميزين.
وأضاف: لقد تعددت لدينا 
دوافع التف���وق والتميز كان 
أبرزها تش���جيع أس���اتذتنا 
العون لنا باإلضافة  وتقدمي 
إلى م���ا وفرته لنا الهيئة من 
إمكاني���ات تقنية وبش���رية 
متكننا من استيعاب البرامج 
الدراسية احلديثة، باإلضافة 
إلى رغبتنا الطموحة في أن 
جنتاز هذه املرحلة الدراسية 
لتكون مفتاحا ملراحل أخرى 
ننشدها، ومع تعدد األسباب 
فإنها تتوحد نحو الهدف األكبر 
واألسمى وهو خدمة الكويت 
في شتى املجاالت ورفع رايتها 
في جميع احملاف���ل وتدعيم 
أسس االستقرار واألمن الذي 

ننعم به.

الكويت. وخاطب األثري الطلبة 
الطلبة  أبنائي وبناتي  قائال: 
والطالبات، ان رعاية الشيخ 
د.محمد الصباح لهذا احلفل 
لم تأت من فراغ فهو يتمتع 
باحترام وتقدير املؤسسات 
العلمي���ة العاملية فقد حصل 
مؤخرا من جامعة »تافتس« 
على جائزة »روبرت وجوان 
بندسنت« للديبلوماسية العامة 
وذلك تقديرا إلجنازاته خالل 
مس���يرته الديبلوماسية كما 
أنه رئيس مجلس إدارة مبرة 
صباح السالم التي تؤدي دورا 
مجتمعي���ا يحظ���ى باحترام 
وتقدير أبناء الشعب الكويتي 
فيما تقدمه من منح دراسية 
للمتفوق���ني واملتميزين من 
أبناء الكويت والدول العربية 

األخرى في املجاالت كافة. 
ألق���ى كلمة  من جهت���ه، 
احملتفى بهم الطالب يعقوب 
العنزي قائ���ال: حتية ملؤها 
كل احلب والتقدير أنقلها لكم 
نيابة عن زمالئي وزميالتي 
املتفوق���ني واملتفوق���ات من 
العامة للتعليم  الهيئة  أبناء 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
من أجل ذلك تنظم املؤمترات 
واللقاءات، التي تساعد على 
االرتق���اء مبس���توى أعضاء 
الهيئة التدريسية والتدريبية، 
وإطالعهم على كل ما هو جديد 
ف���ي مجالهم، وبه���ذا الصدد 
فقد نظمت كلية الدراس���ات 
التكنولوجية مؤخرا بالتعاون 
مع مركز ابن الهيثم للتدريب 
أثن���اء اخلدمة ملتقى العلوم 
والتكنولوجي���ا والهندس���ة 
»STEAM« للعام الثالث على 
التوالي برعاية وزير التربية 
العالي احمد  التعليم  ووزير 

املليفي.
وجاء هذا امللتقى تدعيما 
لل���دور الذي تلعب���ه برامج 
التدري���ب في تنمية املهارات 
العلوم  التعليمية في مجال 
والتكنولوجي���ا وحرصا من 
الكلية على االرتقاء مبستوى 
أداء املدرسني واملدربني في هذا 
املجال وبحث إمكانية مشاركة 
القطاع الصناعي واالقتصادي 
إلى جانب القطاع التعليمي في 
تطوير العملية التعليمية في 

مع الشيخ د.محمد الصباح.
وأضاف ان الواقع العملي 
ال يعترف إال بنوابغ املجتمع 
فالكل يسعى صوب الصانع 
األج���ود والطبي���ب األمهر 
واخلبير احملن���ك لذلك كان 
التفوق مطلب أصحاب الهمم 
العالية الذي���ن يبحثون عن 
مكان راق في احلياة يحدوهم 
اإلصرار عل���ى التميز وعدم 
االمتث���ال ملطب���ات وعقبات 
الطريق، والتفوق العلمي هو 
عملية منظم���ة تتبع العديد 
من البرامج والتوجيهات وال 
تعتمد فقط على عامل الذكاء 
وحده بل هو منظومة متناسقة 
م���ن األولويات واس���تخدام 
للقدرات الذاتية والبيئية من 

أجل الوصول للقمة.
وقال االث���ري ان التفوق 
على املس���توى اجلماعي ال 
يختلف كثيرا عن املس���توى 
الناجحة  الفردي، فاملؤسسة 
هي الت���ي تدرك مواقع القوة 
والضعف به���ا وتعمل على 
أدائها باس���تمرار،  تطوي���ر 
وهذا ما تنشده الهيئة العامة 

على أن ميتد التكرمي ليشمل 
املتميزين من جميع  الطلبة 
كليات ومعاهد الهيئة، ونحن 
في الهيئة نقدر له هذا االهتمام 
ونعتز به ألنه ليس وليد اليوم 
إمنا هي عالقة حب متنامية 
بدأت على يد الراحل الشيخ 
سالم صباح السالم واستمرت 

التطبيقي والتدريب د.أحمد 
االثري انه بعفوية وتلقائية 
معهودة من الشيخ د.محمد 
الصباح جاءت موافقته على 
رعاية هذا احلفل، إميانا منه 
بأن مس���ار النهضة والتقدم 
في الكويت سيمر عبر طريق 
العلم واملتميزين فيه وأصر 

ثامر السليم

النش���اط  أقام���ت عمادة 
والرعاية الطالبية في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب حفل تكرمي الطلبة 
الدراس���ي  املتفوق���ني للعام 
2013/2012  حت���ت رعاي���ة 
وحض���ور الش���يخ د.محمد 
الصب���اح وذلك مس���اء أول 
من أمس على مسرح الهيئة 
التربية األساس���ية  بكلي���ة 

بالعارضية.
وألق���ى الش���يخ د.محمد 
الصب���اح كلم���ة ح���ث فيها 
املتفوق���ني على بذل  الطلبة 
اجلهد واالستمرار في مسيرة 
التفوق والنجاح في كل عام 
دراسي، مضيفا: أنتم الثروة 
احلقيقية للبالد في املستقبل 
ابداعاتكم  والبلد بحاجة الى 
وذل���ك لترجمتها على أرض 
الواقع، فالكويت تس���تحق 
املزي���د فقد أعطتك���م وحان 

وقتكم لتعطوها.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدير 
عام الهيئ���ة العامة للتعليم 

الشيخ د.محمد الصباح متوسطا املكرمني في احلفل الشيخ د.محمد الصباح مكرما إحدى املتفوقات

)محمد هاشم(  الشيخ د.محمد الصباح مكرما احد املتفوقني  

»اإلسكان الطالبي« احتفلت بالطلبة اخلريجني واملتميزين في ختام أنشطتها

ذياب: نفخر بتخريج كوكبة متميزة تنقل صورة إيجابية عن الكويت
الطالبية يأتي كل  األنشطة 
نهاية ع���ام جامعي لتحفيز 
الطلبة على تقدمي كل ما لديهم 

من متيز ونشاط.
وتقدم الزيدان بالشكر لكل 
من ساهم في إجناح هذا احلفل 
من إداريني وطلبة، مؤكدا أنهم 
على قدر كبير من املسؤولية، 
التوفي����ق والنجاح  متمنيا 
جلمي����ع طلبة الس����كن وأن 
يكونوا خير سفراء لبلدهم 

الثاني احلبيب الكويت.
بدورة قال رئيس قس����م 
األنش����طة الطالبي����ة بإدارة 
اإلس����كان الطالبي وشؤون 
الطلبة الوافدين خلف الشمري: 
انه ملن دواعي س����رورنا ان 
تعود األي����ام بنا بأن جنتمع 
في رحاب اجلامعة لنحتفل 
بتخريج دفعة جديدة من طلبة 
املنح الدراسية فها هي األيام 
متضي بنا لنختتم األنشطة 
الطالبي����ة للع����ام اجلامعي 
2014/2013 ونك����رم أبناءن����ا 
الطلبة اخلريجني واملتفوقني 
واملثاليني الذين كرسوا الوقت 
للجهد واملثابرة في هذا اليوم 
السعيد الذي سيكون من األيام 

اخلالدة في ذاكرتهم.
وأضاف: إن جامعة الكويت 
تس����عى لتطبيق السياس����ة 
اخلارجية للكويت التي تسعى 
إلى تعزي����ز التبادل الثقافي 
مع الدول الشقيقة والصديقة 
والتي تع����زز أواصر احملبة 
واألخوة والصداقة، ولذا فإن 
جامعة الكويت حترص على 
تقدمي كل أواصر الدعم لطلبة 
املنح الدراسية تطبيقا لهذه 

السياسة اخلارجية.
الطلبة  وخاطب الشمري 
إننا ننظر  اخلريجني قائ����ال 
إليكم اليوم كس����فراء لبلدنا 
الكويت احلبيبة فأنتم وبعد 
هذه السنوات التي قضيتموها 
الكويت  معن����ا عل����ى أرض 
احلبيبة متثلون خير سفراء 
للكويت ف����ي أوطانكم وبني 
أهليكم، واننا في إدارة اإلسكان 
الطالبي نعمل كمنظومة واحدة 
ومتكاملة ته����دف إلى خدمة 
الطالب الوافد وفي سبيل هذا 
نعتمد على الدعم املباشر من 
عمادة شؤون الطلبة ونتعاون 
مع العدي����د من مراكز العمل 

وإدارات العمل باجلامعة.

والوافدين بجامعة الكويت، 
معبرا عن فخره بأن تخرج 
اجلامعة هذه الكوكبة املتميزة 
من الطلبة لينقلوا الصورة 
اإليجابي���ة لبلده���م الثاني 

الكويت.
وأضاف ذياب أن عمادة 
ش���ؤون الطلبة تهتم دائما 
بطلبة املنح وحترص على 
تق���دمي جميع الدعم لهم في 
جمي���ع األصع���دة، متقدما 
بالشكر اجلزيل إلدارة اإلسكان 
الطالب���ي وش���ؤون الطلبة 
التنظيم  الوافدين على هذا 
الرائع للحفل ختام األنشطة 
الطالبية الذي تقيمه في كل 
التوفيق  عام، متمنيا له���م 

والسداد دائما.
وقال مدير إدارة اإلسكان 
الطالب���ي وش���ؤون الطلبة 
الوافدي���ن جمال الزيدان إن 
اإلدارة دأبت عل���ى تنظيم 
مثل هذه االحتفاالت تكرميا 
منها ألبنائها الطلبة املتميزين 
واخلريج���ني، الذين متيزوا 
الدراس���ي  ط���وال عامه���م 
وشاركوا في أنشطة اإلدارة 
املختلفة، مبينا أن حفل ختام 

عبداهلل الراكان

نظم���ت إدارة اإلس���كان 
الطلبة  الطالبية وش���ؤون 
الوافدين بعمادة شؤون الطلبة 
حفل ختام األنشطة الطالبية 
الطلب���ة املتفوقني  وتكرمي 
واخلريج���ني واملتميزي���ن 
للعام اجلامعي 2014/2013، 
حتت رعاية وحضور عميد 
الطلب���ة بجامعة  ش���ؤون 
الكويت د.عبدالرحيم ذياب 
ومدير إدارة اإلسكان الطالبي 
الوافدين  الطلبة  وش���ؤون 
جمال الزيدان، ومدير إدارة 
األنشطة الرياضية الطالبية 
جمال بوعركي، ومراقب إدارة 
الرعاي���ة االجتماعية وائل 
العبيد، وعدد من الس���فراء 
والسلك الديبلوماسي، وذلك 
أول من امس مبسرح املغفور 
له الش���يخ عبداهلل اجلابر 

بالشويخ.
م���ن جانبه ق���ال عميد 
شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب: انه سعيد جدا بتكرمي 
كوكبة من الطلبة املتميزين 
املنح  واخلريجني من طلبة 

د.عبدالرحيم ذياب

رابطة طلبة جامعة اخلليج 
عرضت مطالبها على اإلدارة اجلامعية

اجتمع رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا فجحان العدساني ونائب 
الرئيس سليمان الغريب ورئيس جلنة العالقات 
العامة غازي املطوع مع اإلدارة اجلامعية ممثلة 
بالدكتور صباح قدومي ومت نقل أبرز القضايا 
التي يعاني منها الطالب وطرح احللول ملواجهة 
تلك املش���اكل، كما متت مناقشة دعم الطلبة 
املتفوقني ووضع آلية لفتح ش���عب دراسية 

وزيادة مقاعد الشعب املغلقة، واملطالبة بإدراج 
مواد التخصص جلميع التخصصات في كل فصل 
دراسي وإيجاد حل سريع لتقليل ساعات املواد 
اليومية من 5 الى 3، وإنشاء مواقف متعددة 

األدوار واستحداث تخصصات عديدة.
وقال العدس���اني اننا ناقش���نا مع اإلدارة 
اجلامعية أبرز القضايا واملشاكل التي يعاني 

منها الطلبة وحلول تلك املشاكل.

فجحان العدساني وسليمان الغريب وغازي املطوع مع د.صباح قدومي
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افتتح عيادتي األنف واألذن وعيادتي النطق والسمع في مركز سعد العبداهلل الصحي

العبيدي: 14 مركزًا بالكويت تضم عيادات أنف وأذن 
وحنجرة.. واالنتهاء من مبنى السمع والنطق في »العدان«

د.علي العبيدي والنائب سلطان اللغيصم مع احلضور في االفتتاح

جولة داخل القسم 

افتتاح العيادات التخصصية 
الرعاي���ة الصحية  مبراكز 
األولية، إلتاح���ة اخلدمات 
الصحي���ة بالتخصص���ات 
املختلفة للمواطنني واملقيمني 
بالقرب من مناطق سكنهم، 
الس���كان  وتقدميها جلميع 
دون متييز بسهولة ويسر 
ووفقا ألحدث املعايير العاملية 
جلودة الرعاية الصحية التي 
الوزارة والعاملني  حترص 
بها على االلتزام بتطبيقها 
الطبي���ة والفنية  بأبعادها 

واإلدارية واإلنسانية.
العبي���دي: لقد  وأردف 
بلغت نسبة مراكز الرعاية 
الصحية األولية التي يوجد 
بها عيادات تخصصية حوالي 
20% م���ن إجمال���ي املراكز 
الصحية على مستوى جميع 
املناط���ق، بينم���ا جتاوزت 
النسبة 30% على مستوى 
منطقة اجلهراء الصحية، كما 
انه جار العمل وبالتنسيق 
مع مجالس األقسام الطبية 
التخصصية على التوسع في 
افتتاح عيادات تخصصية 
جديدة على مستوى املراكز 
الصحي���ة، لتض���اف إل���ى 
التخصصات احلالية، وهي 

األمراض اجللدية واملزمنة 
والصحة النفس���ية واألنف 
واألذن واحلنجرة واجلراحة 
البولية والعظام  واملسالك 
العيادات  والعيون لتزويد 
الطبية  بالك���وادر  اجلديدة 
والفني���ة  والتمريضي���ة 
املتخصصة ووضع وتطبيق 
سياس���ات وبروتوكوالت 
العمل والتنسيق مع األقسام 
الطبية باملستشفيات لتوفير 
األدوية والتجهيزات احلديثة 

للتشخيص والعالج.
من جانبه، أشاد النائب 
س���لطان اللغيصم بافتتاح 
العي���ادات التخصصية في 
مركز سعد العبداهلل، حيث 
ستقدم خدمات مميزة ألهالي 
اجله���راء، مبين���ا ان هناك 
مشاريع صحية على مستوى 
وزارة الصحة، حيث سترى 
النور قريب���ا، الفتا الى ان 
هناك شركة ستقوم بإنشاء 

مستشفى اجلهراء اجلديد.
بدوره، قالت رئيس مركز 
العلي للسمع  الشيخ سالم 
الهيفي ان  والنطق د.عبير 
افتتاح العيادات في منطقة 
اجلهراء يعد هدف الى تخفيف 
العبء عن األهالي واملرضى 

في منطقة اجلهراء.
 م���ن جانبه، قال رئيس 
مركز سعد العبداهلل الصحي 
د.مالك النبه���ان ان افتتاح 
عيادات النطق والسمع في 
املركز يعد جزءا من أقسام 
األنف واألذن واحلنجرة في 
مركز الشيخ س���الم العلي 
للس���مع والنطق، الفتا الى 
انه مت افتتاح العيادات في 
شهر أكتوبر املاضي، مبينا 
ان القسم يخدم أهالي منطقة 
اجلهراء بش���كل عام، وانه 
يجب حتوي���ل املرضى لنا 
عن طريق مركز الشيخ سالم 
العلي ف���ي منطقة الصباح 

الصحية.

انه مت تشكيل اللجنة املنظمة 
للعمل، حيث ستجتمع قريبا 
كذلك الس���تكمال اخلدمات 
القطاعات  الصحي���ة ف���ي 

واملرافق الصحية.
وق���ال في كلمة له خالل 
حف���ل االفتت���اح »انه يأتي 
ضم���ن برنام���ج ال���وزارة 
واحلكومة للتطوير املستمر 
الرعاية الصحية،  ملنظومة 
وحتقيق التغطية الصحية 
الشاملة باخلدمات الصحية 
وعدالة توزيعها على جميع 
احملافظات واملناطق السكنية 
في البالد«، مضيفا ان افتتاح 
هذه العيادات يعتبر إضافة 
جديدة للخدمات والبرامج 
الوقائية والعالجية املقدمة 
باملرك���ز الصح���ي، والتي 
العام وطب  تتضمن الطب 
العائل���ة ورعاي���ة األمومة 
واألس���نان  والطفول���ة 
والتطعيم���ات واملختبرات 
والصيدلية، مبينا ان املركز 
السابعة صباحا  يعمل من 

وحتى منتصف الليل.
وأشار إلى ان هذا االفتتاح 
يتوافق مع خط���ة الوزارة 
الرعاي���ة  وإس���تراتيجية 
الصحية األولية للتوسع في 
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أكد وزير الصحة د.علي 
العبي���دي ان ع���دد املراكز 
الصحية التي تضم عيادات 
أن���ف وأذن وحنج���رة في 
مناطق الكويت تبلغ 14 مركزا 
صحيا، مبينا ان هناك أيضا 
مراكز بها أكث���ر من عيادة 
وذلك خلدمة أهالي الكويت، 
بخالف العيادات التخصصية 
األخرى اخلاص���ة لعيادات 
األن���ف واألذن واحلنجرة 
ف���ي جميع املستش���فيات، 
افتتح أخيرا عيادات  حيث 
لألنف واألذن واحلنجرة في 

املستشفى األميري.
العبي���دي في  وأعل���ن 
تصري���ح له عل���ى هامش 
افتتاح عيادتي األنف واألذن 
واحلنجرة، وعيادتي النطق 
والس���مع في مركز س���عد 
العبداهلل الصحي بحضور 
اللغيصم  النائب س���لطان 
عن االنتهاء من إنشاء مبنى 
متكام���ل للس���مع والنطق 
على مس���احة 1000 متر في 
مستشفى العدان والذي يقدم 
خدمات السمع والنطق ألهالي 
إلى  منطقة األحمدي، الفتا 
انه مت التوس���ع في افتتاح 
عيادات تخصصية للسمع 
الرعاية  والنطق في مراكز 
األولية، وذلك لتخفيف العبء 
عن املرض���ى والذهاب الى 
املستشفيات، كذلك لتوفير 
اخلدمة بشكل قريب للمرضى، 
حيث مت افتتاح قسم في مركز 
النفيس���ي الصحي، مبينا 
ان هذه اخلدمات اإلضافية 
تخدم س���كان منطقة سعد 
العبداهلل الصحي. كما لفت 
العبيدي إلى تدش���ني جلنة 
النفس���ية  وطنية للرعاية 
تضم الكثير من األخصائيني 
النفسيني واجلهات األخرى، 
وسترى النور قريبا، مبينا 

على هامش تدشني حملة للتبرع بالدم

ً الدوسري: افتتاح الصيدلية املركزية مبستشفى مبارك قريبا
احلديث يوجد في مستشفى 
مبارك الكبير فقط مبنطقة 
الشرق األوس���ط بكاملها، 
وس���يكون مث���ل جترب���ة 
ميكن لل���دول القريبة التي 
تود إضافة هذا النظام إلى 
خدماته���ا زيارتنا لالطالع 
افتتاح  عليه، وكش���ف أن 
الصيدلية س���يكون قريبا 
جدا حي���ث مت االنتهاء من 
إعادة التأهيل، وحاليا جتري 
الترتيبات مع الوزارة إلمتام 
االفتت���اح الرس���مي قريبا 
بوجود وزير الصحة د.علي 
الوزارة  العبيدي ووكي���ل 
د.خالد السهالوي. وأردف 
الدوس���ري أن كلفة اجلهاز 
مجانية في الوقت احلالي، 
الوحيدة في  التجربة  ألنها 
الشرق األوسط، ومت عملها 
بكلفة مجانية مقابل جتربة 
اخلدمة وبعدها سيتم توفيره 
مبقاب���ل في املستش���فيات 
األخ���رى وكلف���ة اجله���از 
التقريبية نح���و 150 ألف 
دينار، ومت وضعه بطلب من 

املستشفى واتفاقية لتجربته 
عل���ى أرض الواقع حتى ال 
تتم املجازفة بسعر اجلهاز 
وهو مبل���غ ضخم، وقد مت 
تفعيل اخلدمة باجلهاز منذ 
يومني، حيث وضعنا فترة 
جتريبية تتراوح بني شهر 
إن أثبت  و3 أشهر وبعدها 
جناحه ستتم مخاطبة باقي 
املستشفيات حول التجربة 

لتحذو حذونا.
من جانبه، شدد مدير منطقة 
حولي الصحية د.عبدالعزيز 
التبرع  الفرهود على أهمية 
بالدم حرصا على توفير الدم 
في بنك الدم املركزي خاصة 
العديد من املرضى  أن هناك 
الذين يحتاجون إلى نقل الدم 
باستمرار مثل مرضى تكسر 
الدم املنجلي والثالسيميا، كما 
يحتاج بعض املرضى الى نقل 
الصفائح الدموية أو البالزما 
إلى  بشكل مستمر باإلضافة 
حاجة ضحايا حوادث السير 
الى نقل  والعمليات اخلطرة 

الدم.

للعالج بالعيادة حيث ينزل 
بشكل مباشر على اجلهاز، 
والذي يضم »روبوت« آليا، 
وعليه يتم استخالص الدواء 
وتوفيره للصيدلي وتسليمه 
للمراج���ع مما يس���اهم في 
سرعة إجناز وصرف األدوية 
وتالفي األخطاء أو صرف 
ال���دواء اخلطأ وكذلك يقلل 
من مشاكل نقص املوظفني 
في بعض األوقات وبعض 

األيام.
وأض���اف أن هذا اجلهاز 

حنان عبدالمعبود

أعلن مدير مستش���فى 
الكبير د.حس���ن  مب���ارك 
ق���رب  ع���ن  الدوس���ري 
افتتاح الصيدلية املركزية 
باملستش���فى بع���د إعادة 
تأهيلها، مبينا أن الصيدلية 
مت تزويده���ا بجهاز حديث 
لصرف األدوية متصل وخدمة 
النظام اآللي باملستش���فى، 
الى أن اجلهاز يعتبر  الفتا 
الش���رق  مبنطق���ة  األول 
األوسط. وقال الدوسري في 
تصريح له على هامش حملة 
للتبرع بالدم أقامها مستشفى 
الكبير حتت رعاية  مبارك 
مدير منطقة حولي الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهود حتت 
عنوان »تبرع بالدم.. تبرع 
باحلي���اة« بحض���ور مدير 
مستش���فى مب���ارك الكبير 
د.حسن الدوسري وبالتعاون 
مع بنك الدم املركزي وقسم 
املختبرات إن آلية عمل اجلهاز 
تب���دأ مع وص���ف الطبيب 

د.عبدالعزيز الفرهود ود.حسن الدوسري خالل إطالق احلملة

حنان عبدالمعبود

أعلنت مديرة اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية د.رحاب الوطيان أن 
أحدث التقارير الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية تشير إلى أن معدل 

االنتشار العاملي للتوحد يبلغ 62 لكل 
عشرة آالف، مبينة أن هذا يعني أنه 

على مستوى العالم هناك طفل واحد من 
بني 160 طفال يندرج حتت فئة املصابني 

بالتوحد.
وقالت في كلمة لها على هامش 
رعايتها احملاضرة التي أقامها 

مركز الكويت للتوحد صباح أمس 
للمعلمني واإلخصائيني وأولياء األمور 

واملتطوعني، حتت شعار »غير«، مبناسبة 
االحتفال باليوم العاملي ملرضى التوحد 

املوافق 7 أبريل من كل عام أن هذا 
يعني أهمية إدراك حجم املشكلة ووضع 
وحتديث السياسات الالزمة للتشخيص 

املبكر واالستجابة لالحتياجات الصحية 
والتعليمية واالجتماعية، من جانب 

األسرة واملجتمع والوزارات وجمعيات 
النفع العام.

وأكدت أن هذه املبادرة تعبر عن تكاتف 
جهود وزارة الصحة ومختلف وزارات 

الدولة واجلهات احلكومية واملجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام للتوعية 

بالتوحد وإلقاء الضوء على مسؤوليات 
وواجبات اجلميع بهذا الشأن. 

ً الوطيان: طفل من بني 160 مصاب بالتوحد عامليا

 د.رحاب الوطيان

الق����وة لديه وتالفي أس����باب 
الضع����ف. وأضافت ان عملية 
التقومي حتدد املتعلمني الذين 
أتقنوا املهارات األساسية والذين 

تعثروا.
وعلي����ه يق����وم التوجي����ه 
بالتنسيق مع اإلدارة املدرسية 
بإعداد خط����ة عالجية لتنمية 
امله����ارات املقررة عليهم ضمن 

اخلطة الدراسية.
واتفق املجلس على أال تكون 
عملي����ة التقومي ف����ي املرحلة 
االبتدائية بالصورة الس����ابقة 
من حيث الضغط النفسي على 
الطالب وأس����رته والعمل على 
تهيئة األجواء املناسبة من خالل 
توزيع الدرجات بطريقة مناسبة 
بني االختبار واألعمال تش����مل 
متابعة شفوية وأنشطة تربوية 
واختبارات قصيرة متكنه في 
نهاية األمر من اكتساب املفاهيم 
واالجتاهات واملهارات والقيم 

والعادات.
وبنينّ الوكيل املساعد للمناهج 
والبحوث التربوية د.س����عود 
احلرب����ي ان اللجن����ة الفني����ة 
ملتابعة تنفي����ذ خطة املرحلة 
االبتدائية قامت بوضع خطة 
زمني����ة مبرمجة للعمل، حيث 
مت تشكيل جلان فرعية تختص 
بإعادة النظر في الئحة التقومي 
وإعداد دليل مرجعي للحصص 
إلى وضع  اإلثرائية باإلضافة 
معايير وأسس الختيار معلمي 
املرحلة االبتدائية. مبينا انه مت 
تقدمي مقترح على شكل إطار 
وجدول يتضمن توزيع الدرجات 

بقيمة 102822 دينارا. 
واشار إلى أن بيت الزكاة 
قام خالل شهر مارس عام 2014 
بتوزيع 93430 كيلو غرام أرز - 
40080 كيلو غرام سكر - 4528 
كيلو غرام عدس - 9338 علبة 
زيت - 550 علبة حليب بودر 
- 26206 دجاج���ات - 2395 
كرتون دجاج مسحب - 26608 
علب معجون طماطم - 3762 
باكيت شاي - 18798 علبة جنب 
- 36 ثالجة - 15 مكيفا - 23 
غسالة - 25 طباخا مع فرن 
- 3 برادات ماء - 1000 قطعة 
أدوات منزلية - 2152 قطعة 
مالبس، وأكد الشراح أن قسم 
االستالم والتخزين التابع إلدارة 
املشاريع والهيئات احمللية في 
البيت يوفر من خالل فرعيه 
املواد  الساملية واألندلس  في 
الغذائية على مدار العام لألسر 
واحلاالت التي يكفلها البيت، 
وذلك حس���ب نوع املساعدة 
الت���ي يقرها بيت الزكاة وفقا 
لالئحة الصرف، للتخفيف من 
األعباء املالية امللقاة على كاهل 
التكافل  األسر، وتفعيال ملبدأ 

االجتماعي.
مش���روع  أن  وأوض���ح 
التبرعات العينية يتم الصرف 
عليه من خالل مشروع الصدقة 
اجلاري���ة وتبرعات أحد كبار 
احملسنني لبيت الزكاة واتفاقية 
مصرفي اإلطعام والكس���وة 
املبرمة بني بيت الزكاة واألمانة 

العامة لألوقاف. 
كما أوضح أن املشروع أيضا 
يتم متويله م���ن خالل تبرع 
بعض الشركات واملؤسسات 

وال شك أنه ال يخلو مجتمع 
من األغنياء والفقراء، ولذلك 
قال النبي ژ حني بعث معاذا 
إلى اليم���ن: »إنك تأتي قوما 
أهل كتاب فادعهم إلى شهادة 
أن ال إله إال اهلل وأني رسول 
اهلل، ف���إن ه���م أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم 
5 صلوات في اليوم والليلة 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن اهلل افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

وترد على فقرائهم«.
إلى  وأش���ار الصويل���ح 
أن للزكاة ش���روطا وأحكاما 
منها م���ا يتعلق باملال ومنها 
ما يتعلق باملعطي ومنها ما 

يتعلق باآلخذ.
والزكاة ف���ي اللغة تعني 
البرك���ة والنم���اء والطهارة 

والصالح.
وفي الش���رع تطلق على 

خالل اجتماع مجلس وكالء التربية

استفادت منه 6342 أسرة يكفلها البيت

املليفي: فتح باب التسجيل للتعاقدات 
احمللية شاملة »البدون« األسبوع املقبل

الشراح: بيت الزكاة أنفق 188980 دينارًا 
على مشروع التبرعات العينية مارس املاضي

الصويلح: للزكاة أحكام منها ما يتعلق باملال 
ومنها ما يتعلق باملعطي ومنها ما يتعلق باآلخذ

وآليات التقومي.
وقال احلربي إنه طلب من 
اللجنة إعادة توزيع الدرجات 
على الفترات الدراسية ووضع 
تقومي لالختبارات والتطبيقات 

شفوية وحتريرية ومتابعة.
من ناحية أخرى، عرضت 
مدير ع����ام منطق����ة األحمدي 
التعليمية منى الصالل أعمال 
جلنة الدليل ألعمال الكنترول 
)ابتدائي � متوس����ط � ثانوي( 
لصفوف النقل والثانوية العامة 
والتعليم الديني، حيث بينت أن 
الدليل إرشادي وتوثيقي آللية 
العم����ل بالكنت����روالت وغرفة 
الس����حب في جمي����ع املراحل 
انه ينظم  التعليمية. مضيفة 
مهام وواجبات جميع العاملني 
بكل مرحلة من مراحل التعليم 

املختلفة والقائمني عليها.

واألفراد ماديا أو عينيا بهذه 
املواد، الفتا إلى وجود تعاون 
بني البيت و6 جمعيات تعاونية 
لتوفير التموين ل� 2537 أسرة 
كويتية ومن فئة غير محددي 

اجلنسية.
الش���راح بأن قسم  وأفاد 
االستالم والتخزين يعمل على 
تذليل عملية صرف الس���لع 
الغذائية واالستهالكية الرئيسة 
لألسر املس���تحقة، من خالل 
فرعيه في الساملية واألندلس، 
املواد  القسم بتخزين  ويقوم 
الغذائية وف���ق أحدث الطرق 
التخزيني���ة املتبع���ة عامليا، 
ويحرص على نظافة األدوات 
املستخدمة في عمليات التعبئة 
والتحميل والنقل والتنزيل، 
وهو ما كل���ل بحصول بيت 
الزكاة على ش���هادة س���المة 
األغذية ايزو 22000 - 2005 

خالل عام 2009.

أداء ح���ق واجب ف���ي أموال 
مخصوص���ة عل���ى وج���ه 
مخصوص ويعتبر في وجوبه 

احلول والنصاب.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

وجه وزير التربية ووزير 
التعليم العال����ي أحمد املليفي 
قطاع التعلي����م العام إلى فتح 
التعاقدات احمللية حلملة  باب 
الش����هادات اجلامعية الراغبني 
بالعم����ل في س����لك التدريس 
وفتح ب����اب التس����جيل لغير 
محددي اجلنسية كذلك ضمن 
التخصصات املطلوبة وإعطائهم 
األولوي����ة، وتأجيل التعاقدات 
اخلارجية حل����ني االنتهاء من 

التعاقدات الداخلية.
ج����اء ذلك خالل ترؤس����ه 
اجتم����اع مجلس الوكالء أمس 
األول في »التربية«، بحضور 
القيادي����ني واملس����ؤولني في 

الوزارة.
من جانبه، قال مدير إدارة 
التنسيق رومي الهزاع إنه سيتم 
اإلع����الن في األس����بوع املقبل 
وباالتفاق مع قطاع الش����ؤون 
اإلداري����ة ع����ن التخصصات 
املطلوب����ة، وذل����ك م����ن خالل 

الصحف احمللية اليومية.
إلى ذلك، ناق����ش املجلس 
الوثيق����ة  التعدي����الت عل����ى 
األساسية للمرحلة االبتدائية، 
وقد بينت رئيسة اللجنة مدير 
عام منطقة اجلهراء التعليمية 
فاطمة الكندري ان عملية التقومي 
مستمرة في كل موقف دراسي 
للوقوف على جوانب الضعف 
وليس الغرض األساسي وضع 
درجة للمتعلم لتقدير جناحه 
أو رسوبه وإمنا تعزيز جوانب 

اليزال بيت الزكاة مستمرا 
التبرعات  في تنفيذ مشروع 
العينية إلمداد األسر التابعة له 
باملواد الغذائية واالستهالكية 
إلى جانب بعض  الرئيس���ة، 
الكهربائية،  املنزلية  األجهزة 
للتيسير عليها وتقدمي كل ما 
يلزم لس���د حاجتها وتوفير 
العيش الك���رمي لها على مدار 

العام.
من جانبه، قال مدير إدارة 
املشاريع والهيئات احمللية في 
بيت الزكاة عادل الش���راح إن 
البيت أنفق خالل شهر مارس 
املاضي ما جملته 188980 دينارا 
على مشروع التبرعات العينية، 
وقدم املشروع مساعدات ل� 6342 
أسرة مستحقة، حيث تشمل 
املواد الغذائية كاألرز والسكر 
والزيت والدج���اج واللحوم 
واحلليب والعدس ومعجون 
الطماطم والش���اي واملالبس، 
املنزلية  وبع���ض األجه���زة 
التكييف والثالجات  كأجهزة 
إلى  والطباخ���ات، باإلضافة 
اس���تفادة 94 أس���رة شهريا 
من امل���واد الغذائية التي يتم 
صرفها عبر نظام الكوبونات 
مبوجب االتفاقية املبرمة بني 
بيت ال���زكاة واألمانة العامة 
الروضة  لألوقاف وجمعي���ة 

وحولي التعاونية.
وأضاف الش���راح أن بيت 
ال���زكاة تس���لم تبرعات من 
متبرعني، عب���ارة عن طباخ 
مع فرن وش���واية وغساالت 
وسكر ومكيفات وأرز وثالجات 
وصدور مس���حب وش���اي 
ومالب���س وأدوات منزلي���ة، 

قال مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 
جابر الصويلح : إن اإلسالم 
قد عن���ي باملجتمع في كتابه 
وسنة نبيه، ومتثل ذلك بأوامر 
وفرائض وشعائر اهتم اإلسالم 
بتطبي���ق املجتمع لها، وتعد 
فريضة الزكاة من أوائل تلك 
الفرائض والشعائر التي حرص 
اإلسالم على نشرها وأدائها في 
املجتمع شأنها شأن الصالة، 
ففي آيات القرآن الكرمي جند 
املولى � تبارك وتعالى � يدعو 
عباده إلى إقامة الصالة وإيتاء 
الزكاة، يقول تعالى: )الذين 
إن مكناهم في األرض أقاموا 
الزكاة وأمروا  الصالة وآتوا 
باملعروف ونه���وا عن املنكر 
وهلل عاقبة األمور(، فالزكاة هي 
إحدى ركائز املجتمع ودعامة 
من دعائمه وبها تتمثل احملبة 
واإلخاء والترابط بني أفراده، 

أحمد املليفي

عادل الشراح

جابر الصويلح

اللغيصم: هناك 
مشاريع صحية 

على مستوى
وزارة الصحة

سترى

النور قريباً
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صاللةـ  كونا: اجتمع سفيرنا لدى سلطنة 
عمان فهد املطيري مع وزير الدولة ومحافظ 
ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي لبحث 

تطوير العالقات بني البلدين الشقيقني. 
 وقــــال الســــفير املطيري فــــي تصريح 
لـ»كونا« انه تناول خالل االجتماع ســــبل 
دعــــم وتعزيز أوجه التعــــاون بني البلدين 
في كل املجاالت الســــيما اجلانب السياحي 
منها وزيارة املواطنني الكويتيني الى صاللة 
في فصل اخلريف وسبل التعاون بالقطاع 

السياحي بني البلدين. 
 واشار الى انه اطلع على خطة مهرجان 
خريف صاللة السياحي السنوي والفعاليات 
التي تقام باملهرجــــان الذي أصبح تظاهرة 
ثقافية وحضارية واجتماعية بسلطنة عمان.   
وذكر الســــفير املطيري ان مهرجان خريف 
صاللة اكتسب خالل السنوات املاضية شهرة 
واسعة على املستويني احمللي واخلارجي ما 
جعل محافظة ظفار محطة ســــياحية مهمة 

على صعيد منطقة اخلليج.

اخلرطـــومـ  كونا: بحث ســـفيرنا لدى 
الهاجري امس  اخلرطوم طالل منصـــور 
مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد 
عبدالرحمن ســـبل زيادة االســـتثمارات 
الكويتية وتوفير املزيـــد من الفرص لها 
وتطوير التعـــاون االقتصادي والتجاري 

بني البلدين. 
 وقال الســـفير الهاجـــري في تصريح 
لـ »كونا« ان اللقاء كان مثمرا وبناء ومت خالله 
تبـــادل وجهات النظر في تعزيز العالقات 

املتنامية بني البلدين ملا فيه مصلحة الشعبني 
الشقيقني. 

واضاف ان اللقاء تناول كذلك أوجه العمل 
اإلنساني واخليري بجانب تعزيز التعاون 

في املجاالت الثقافية واالجتماعية. 
ولفت الى ان املسؤول السوداني أبدى 
تقدير بالده للقفزة الكبيرة التي تشهدها 
عالقـــات البلديـــن في مختلـــف املجاالت 
وللدور الكويتي الكبير في مساندة الشعب 

السوداني.

املطيري بحث 
في سلطنة عمان 
تطوير العالقات 

بني البلدين

الهاجري بحث 
مع نائب الرئيس 
السوداني تعزيز 

العالقات االستثمارية 
بني البلدين
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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 

54 طفاًل يشاركون
في معرض برنامج »الفنان 

التشكيلي الصغير«

نظ���م التوجيه الفن���ي لرياض 
الفروانية  ف���ي منطق���ة  األطف���ال 
التعليمية معرض برنامج »الفنان 
التش���كيلي الصغير« مبشاركة 54 
طف���ا موهوبا من 34 مدرس���ة في 
الثقافي،  مركز عبدالعزيز حس���ن 
واشتمل على مجموعة واسعة من 
الفنون التشكيلية التي عكست ابداع 
األطفال ف���ي مرحلة الروضة، وهي 

نتاج عمل البرنامج الذي استمر ستة 
أشهر، وشارك فيه عدد من الفنانن 
التشكيلين في ورش عمل استقبلتها 
املدارس منذ اكتوبر املاضي لتعرض 
حتت رعاية املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب. 
وعبر ال� 54 طفا املشاركون في 
معرض »الفنان التشكيلي الصغير« 
باستخدام مواد وأساليب مختلفة عن 

مخيلتهم ونظرتهم املتفائلة للحياة، 
حيث رس���م معظمهم علم الكويت 
يرفرف عاليا فوق البيوت وترفعه 
الش���خصيات التي يصورونها، في 
حن بينت أعمال أخرى بيئة الكويت 
البحرية والتراث الكويتي من مابس 

شعبية وبيوت الطن القدمية. 
كما اشتمل املعرض على عروض 
حية لألطفال أثناء قيامهم بتنفيذ ما 

تلقوه من توجيه خال الورش���ات 
الذي  العملية مخالط���ن اجلمهور 
تشكل من أولياء األمور ومسؤولن 
ومعلمن في وزارة التربية واملجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب 
وذلك لتحقيق أحد أهداف املعرض 

بإكساب األطفال الثقة بأنفسهم. 
وسعى البرنامج الثقافي الى تنمية 
قدرات األطفال املوهوبن في الفنون 

التش���كيلية عن طريق اس���تضافة 
عدد من الفنانن التشكيلين الذين 
قدموا مجموعة من الورش العملية 
والتدريبية لألطفال في عدد من أمناط 
الفنون هدفت بش���كل رئيسي الى 
إيص���ال األطفال ببيئتهم وتوظيف 
عدد من املهارات عندهم مثل املاحظة 
واالنتباه واخلي���ال ورمبا أهمهما 

القدرة على التعبير. 
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استفسر عن مشروع الوقود البيئي

مهلة 3 أشهر لصدور تقرير جلنة فصل اجلامعة عن »التطبيقي«

عاشور لتزويده بأسماء جميع قياديي
 الشركات النفطية ومن شملهم نظام »البكج«

احلمدان: »التعليمية« أملهت احلكومة أسبوعني
 لتقدمي تعديالت األخطاء في قانون إنشاء جامعة جابر

دشتي يسأل وزير النفط عن نظام
 شؤون العاملني في شركة نفط الكويت

عبدالصمد يقترح نقل مدرسة قتيبة املتوسطة إلى الدسمة

وفد الصداقة اخلامسة يزور رومانيا وتركيا

باخلارج؟
5 - هل يتم إرس���ال دورات 
للخارج لغير الكويتيني؟ إذا 
كان���ت اإلجاب���ة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل حول 
هذه الدورات ومن مت إرساله 

ومدة الدورة وقيمة الدورة.
6 - ه���ل يت���م إرس���ال غير 
الكويتيني ملهمات رس���مية؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل حول 
من مت إرسالهم للخارج مبهمات 
رسمية ومناصبهم ومسمياتهم 
الوظيفية وع���دد املهام  لكل 
ش���خص غير كويتي والدول 
التي مت إرسالهم إليها وتكلفة 
كل مهمة خالل اخلمس سنوات 

األخيرة.
7 - يرجى تزويدي بتفاصيل 
مشروع الفحم املكلسن والكمية 
التي تباع على الشركة وقيمتها 

وتابع احلمدان: ناقش����نا 
ايضا في اللجنة موضوع فصل 
جامعة جاب����ر عن التطبيقي 
واستمعنا لوجهات النظر في 
اللجنة، واحلكومة ابلغتنا بأنها 
شكلت جلنة وخالل 3 اشهر 
ستنهي هذا االمر حتى ال يكثر 

فيه الكالم.
واكد احلمدان ان اجتماع 
اللجنة التعليمية انتهى الى 
منح احلكومة مهلة اسبوعني 
النهاء االخطاء في القانون رقم 
4 لسنة 2011 والئحته الداخلية، 
مشيرا الى ان هذا اخلطأ موجود 
منذ 2012 ولم يرسل الى مجلس 

تذاكر س���فر من نصوص 
نظام ش���ؤون العاملني هل 
يعتبر هذا التعديل الصادر 
العمومية  م���ن اجلمعي���ة 
نافذا بدون موافقة ش���ركة 
نفط الكويت، هل مت تعديل 
النص املذكور بعد العرض 
واملناقشة على مجلس ادارة 
شركة نفط الكويت؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من محضر 
اجتماع مجلس ادارة شركة 
نفط الكويت والذي مت على 
ضوئه املوافقة على تعديل 
فئ���ة العاملني املس���تحقني 
الدرج���ة  عل���ى  للس���فر 
او  االولى بناء عل���ى قرار 
توصية اجلمعية العمومية 
العادية للش���ركة )مجلس 

باالقتراح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس 
األمة، ونص االقتراح على: 
نقل مدرسة قتيبة املتوسطة 
السابق  الى موقعها  للبنني 
في منطقة الدسمة قطعة 5 
بعد إصالحها وإعادة ترميمها 
ونقل اجلمعي���ة التطوعية 
النس���ائية ال���ى موقع آخر 
يتناسب وطبيعة نشاطها.

النائب عدنان  كما وجه 
عبدالصمد سؤاال برملانيا الى 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري جاء فيه: من 
هم أعضاء اللجنة املختصة 
بإطالق أسماء الشخصيات 
الش���وارع؟ وهل يتم  على 

السوقية والعاملية، مع تزويدي 
باالتفاقية بني الشركة ومشروع 
الفحم املكلسن وقيمة اإليرادات 

السنوية لهذا البيع.
8 - هل األراضي املقام عليها 
املشروع ملك للقطاع النفطي أم 
للشركة املالكة ملشروع الفحم 

املكلسن؟
9- يرج���ى تزوي���دي بعدد 
الكويتيني العامل���ني بنظام 
العقود مع ش���ركة مش���روع 
الفحم املكلس���ن، وكم القيمة 
اإليجاري���ة ملس���احة األرض 
املستغلة والشروط اخلاصة 

بذلك؟
10 - يرجى تزويدي باملعلومات 
الكاملة عن كل من: »مصفاة 
ڤيتنام، مشروع الوقود البيئي، 
مناقصة النفط الثقيل« وقيمة 
املناقصة لكل مشروع وعلى 

من متت الترسية.

االمة لتصحيحه، وباقي شهر 
ومرت س����نتان على صدور 
القان����ون وكان من املفترض 
من احلكومة بعد فترة وجيزة 
من اكتشافها اخلطأ ان ترسل 
تعديال تشريعيا الى املجلس 

واللجنة التعليمية.
واش����ار احلم����دان الى ان 
اللجن����ة ظن����ت ان احلكومة 
س����تأتي مبش����روع متكامل 
الصالح اخطاء قانون جامعة 
جابر لكن فوجئنا بأن املعنيني 
باالمر باحلكوم����ة لم ينهوا 
الالئح����ة التنفيذية اخلاصة 

بهذا القانون.

البت���رول  ادارة مؤسس���ة 
الكويتية(.

وفي حال ع���دم وجود 
موافقة مجلس ادارة الشركة 
لتعديل نظام شؤون العاملني 
فيما يخص الفئات املستحقة 
الدرج���ة االولى  لتذك���رة 
والذي مت س���نة 1999، هل 
يعتبر هذا االجراء بتعديل 
الالئح���ة صحيح���ا؟ وهل 
العمومية  يإمكان اجلمعية 
العادية تعديل اي نص في 
او نظام  الالئحة االداري���ة 
شؤون العاملني لشركة نفط 
الكويت مستقبال دون موافقة 
او رئيسها  ادارتها  مجلس 
اس���تنادا على هذه احلادثة 

ان صحت؟

إطالق أس���ماء الشخصيات 
الش���وارع حس���ب  عل���ى 
أو  اللجنة املختصة  دراسة 
حسب طلب من أهالي هذه 
الشخصيات؟ وما املعايير 
والضوابط التي على أساسها 
يتم إطالق أسماء الشخصيات 
الش���وارع؟ وهل هي  على 
مطبقة على جميع من أطلقت 
أم  أسماؤهم على الشوارع 
أن هناك استثناءات؟ وأرجو 
تزويدنا بكشف يبني أعداد 
وأس���ماء الشخصيات التي 
أطلقت أسماؤها على شوارع 
الكويت حس���ب كل س���نة 
من���ذ 2004/1/1 حتى تاريخ 

السؤال.

متى مت تطبيقه؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

3 - يرجى تزويدي بأس���ماء 
من ش���ملهم )نظ���ام البكج( 
خالل اخلمس سنوات األخيرة 
ومناصبه���م القيادية وقيمة 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة التي 

منحت لهم.
4 - ه���ل يت���م إرس���ال غير 
الكويتيني على حساب الشركات 
النفطية للعالج باخلارج؟ إذا 
كان���ت اإلجاب���ة بنعم يرجى 
تزويدي باألساس القانوني 
على ذلك مع تزويدي بكشف 
مفصل لغير الكويتيني الذين مت 
إرسالهم للعالج باخلارج على 
حساب الشركات النفطية مبينا 
فيه أعدادهم ونوع املرض وهل 
مت إرس���ال البعض ألكثر من 
مرة، وهل مازال الباب مفتوحا 
إلرسال غير الكويتيني للعالج 

منها حوالي سنة على انهاء 
املش����روع واالستقاللية فنيا 
واداريا وماليا وكذلك مبسمى 

جامعة جابر.
واض����اف احلمدان: انه مت 
االنتقال اجلزئي الى املقر، لكن 
بقية الالئحة الداخلية وبعض 
االمور املختصة كان هناك خطأ 
في الالئحة والقانون الصادر 
وهناك تض����ارب بالقانون، 
مشيرا الى ان اللجنة اعطت 
احلكومة مهلة اسبوعني على 
ان يصححوا تل����ك االخطاء 
واستكمال الالئحة الداخلية 

وتنفيذ املشروع.

رجال االعمال، ارجو التكرم 
باالفادة عن التالي: هل اصدر 
وزير النفط هذا القرار )40( 
لسنة 1999 على اعتبار انه 
ق���رار وزاري منفرد ام من 
خالل قرار اجلمعية العمومية 
العادي���ة؟ ارج���و تزويدي 

بنسخة من القرار.
وهل يعتبر تعديل قرار 
درجات تذاكر السفر املذكور 
من ضمن نصوص الالئحة 
االدارية ام من نصوص نظام 
شؤون العاملني؟ ومن ميلك 
صالحية هذا التعديل )هل 
هو مجلس االدارة ام رئيس 
الرئيس  او  مجلس االدارة 

التنفيذي منفردا(.
وفي حال ك���ون تعديل 

التي يعانيها أولياء األمور في 
منطقة الدسمة في توصيل 
أبنائهم الى موقع املدرس���ة 
احلال���ي بس���بب االزدحام 
الشديد على الدائري الثاني 
في اوق���ات الصباح اضافة 
الى وجود مدخل واحد فقط 
يؤدي الى املدرسة األمر الذي 
يسبب ازدحاما شديدا سواء 
في الفترة الصباحية او بعد 
الظهر عند انصراف الطلبة، 
ونظرا لعدم حاجة اجلمعية 
النسائية ملوقع  التطوعية 
الدس���مة بالتحدي���د بينما 
يحت���اج أهل الدس���مة الى 
وجود مدرس���ة متوسطة 
في املنطقة.لذا فإنني أتقدم 

قدم النائب صالح عاشور 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.علي العمير، جاء فيه:
1 - يرجى تزويدي بأس���ماء 
جميع قياديي الشركات النفطية 
من رؤس���اء مجالس اإلدارات 
واألعضاء املنتدبني وأعضاء 
مجال���س اإلدارات وكذل���ك 
العاملني في مؤسسة البترول 
)KPC( خالل العشر سنوات 
األخيرة ومكافأة نهاية اخلدمة 
التي حصلوا عليها وذلك حسب 
قانون العمل بالقطاع األهلي بند 
)ب( واملادة 51 منه وكذلك املادة 
18 من قانون العمل بالقطاع 

النفطي.
2 - ما هو األساس القانوني 
الذي يعتمد عليه مبنح القياديني 
مكافأة نهاي���ة اخلدمة بنظام 
ما يسمى )نظام البكج( ومنذ 

امهلت اللجنة التعليمية 
البرملاني����ة احلكوم����ة مهلة 
اسبوعني للتقدم الى املجلس 
مبشروع تعديل االخطاء التي 
وردت في القانون رقم 4 لسنة 
2011 بشأن انشاء جامعة جابر، 
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة 

بحضور ممثلي احلكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
حمود احلمدان في تصريحات 
للصحافيني: ان محور االجتماع 
كان ع����ن موض����وع جامعة 
جابر التي صدر لها القانون 
رقم 4 لس����نة 2011، وتضمن 
اعطاء مهلة 3 سنوات وباقي 

وجه النائب د.عبداحلميد 
دشتي س���ؤاال برملانيا الى 
الدولة  النفط ووزير  وزير 
لشؤون مجلس االمة د.علي 
العمير جاء فيه: فيما يخص 
تعدي���الت الالئحة االدارية 
ونظام شؤون العاملني في 
شركة نفط الكويت، نصت 
الالئح���ة االداري���ة ونظام 
العاملني في شركة  شؤون 
نفط الكويت على ميزة سفر 
العامل عل���ى الدرجة )23( 
وما فوق على الدرجة االولى 
في مهمات العمل والدورات 
التدريبي���ة، اال ان الالئحة 
مت تعديلها في س���نة 1999 
وتخفي���ض درجة الس���فر 
للعاملني املذكورين الى درجة 

النائ���ب عدن���ان  ق���دم 
عبدالصم���د اقتراحا برغبة 
جاء في مقدمته: نظرا ألهمية 
امل���دارس مبختلف  وجود 
مراحلها للجنس���ني في كل 
منطقة من مناطق الكويت، 
وذلك تسهيال ألولياء األمور 
لتوصي���ل أبنائهم من وإلى 
املدارس، وحيث انه منذ عام 
1991 ومنطقة الدسمة تخلو 
من مدرسة متوسطة للبنني، 
فقد مت نقل مدرس���ة قتيبة 
املتوسطة للبنني الى منطقة 
الدعية البحري ومت استغالل 
مبناها في الدسمة قطعة 5 
من قبل اجلمعية التطوعية 
النس���ائية، ونظرا للمشقة 

غادر الب���الد ظهر امس 
وفد مجموعة جلنة الصداقة 
البرملاني���ة اخلامس���ة في 
مجلس االم���ة متوجها الى 
كل م���ن جمهورية رومانيا 
واجلمهورية التركية، وذلك 
خالل الفترة من 23 ابريل الى 
1 مايو 2014. ويضم الوفد في 
عضويته كال من االعضاء 
الشايع ود.عبداهلل  فيصل 
الطريجي ود.عودة الرويعي 

ومبارك احلريص.

صالح عاشور

حمود احلمدان

د.عبداحلميد دشتي

عدنان عبدالصمد

مبارك احلريصد.عودة الرويعيد.عبداهلل الطريجيفيصل الشايع

على االصابع.
نص االقتراح:

1- ان يت���م منح ذوي االعاقة 
الشديدة أولوية احلصول على 
الرعاية السكنية اثناء وصول 
دورهم دون الدخول في نظام 

القرعة.
2- ان يعط���ى حرية اختيار 
القسيمة  او  الوحدة السكنية 
قب���ل اآلخرين في الدفعة بعد 
ان يتم اطالع���ه على خريطة 
املنطقة، حت���ى يختار منزله 

بالقرب من خدمات املنطقة.
3- ان يتم تنفيذ ذلك اعتبارا 

من تاريخ اقراره.

األعلى في املجموعة الوظيفية 
بذريعة عدم وجود اعتماد مالي 
للدرجة التي مت ترقيتهم اليها، 
االمر الذي يترك اثرا س���لبيا 

على ادائهم الوظيفي.
ونص االقتراح على: يتم 
صرف راتب الدرجة التي يتم 
ترقية املوظف اليها ومبسماها 
الترقية  الوظيفي من تاريخ 
دون انتظ���ار لتوفير درجة 
مالية للوظيفة االعلى وذلك 
للقضاء على مشكلة الرسوب 

الوظيفي.

في هذه احلديقة؟، وفي كل دول 
العالم تكون للحدائق قداس����ة 
واحت����رام وتكرمي، فما بالك إذا 
كانت احلديقة هي أصال مقبرة 
قدمية وهي ملجأ التنفس الوحيد 
في هذه املنطقة، وبها قبور جزء 
كبير من أه����ل الكويت حتوي 
أجساما طاهرة بنت هذا البلد 
العظيم، لذا يرجى تزويدنا بنسخ 
عن كل املراسالت التي متت بشأن 

ذلك واملوافقات اخلاصة بها؟
ووجهت النائب صفاء الهاشم 
سؤاال إلى وزير الصحة د.علي 
العبيدي، جاء فيه: نظرا للنقل 
التعسفي الذي شاب موضوع 
الدكتور غ����امن احلجيالن من 
مستش����فى األمراض السارية 
إلى مستشفى العدان على الرغم 
من أنه الطبيب الكويتي الوحيد 
املتخصص باألمراض املعدية 
»بالغني« وهو ما يتطلب بقاءه 
مبستشفى يس����تفيد املرضى 
م����ن تخصصه ولي����س بنقله 
ملستشفى العدان الذي ال توجد 
به أي وحدات طبية لتشخيص 
وعالج األمراض املعدية، لذى 

يرجى موافاتنا باآلتي:
1 - يرجى تزويدنا بالقرار 
اخلاص بنقل د.غامن احلجيالن 
من مستشفى األمراض السارية 
إلى مستش����فى العدان؟ وبيان 
األسباب التي دعت وزارة الصحة 

إلصدار ذلك القرار؟
2 - تزويدنا بعدد األطباء 
الكويتيني احلاصلني على شهادة 
الدكتوراه أو البورد بتخصص 
األمراض املعدية؟ وعدد العاملني 
منه����م مبستش����فى األمراض 
الس����ارية والعامل����ني بغيرها 
من املستشفيات األخرى؟ كما 
يرجى تزويدن����ا بعدد األطباء 

التميمي: منح ذوي اإلعاقة الشديدة أولوية 
احلصول على الرعاية السكنية

الشمري: معاجلة مشكلة الرسوب الوظيفي

الهاشم: هل مت أخذ الرأي الشرعي حول بناء 
مواقف سيارات على مقبرة وحديقة البلدية؟

اخلرينج يشيد بجهود مندوب الكويت 
الدائم في جامعة الدول العربية

عسكر يناشد وزير الدفاع رفع سن قبول 
أبناء الكويتيات في السلك العسكري

أشاد نائب رئيس مجلس االمة مبارك بنيه اخلرينج عضو 
البرملان العربي بجهود مندوب الكويت في جامعة الدول 

العربية السفير عزيز الديحاني وسفيرنا في القاهرة سالم 
الزمانان اثناء انعقاد البرملان العربي مقدما الشكر لهما على ما 

قدماه لنا أثناء تواجدنا في القاهرة حلضور اجتماع البرملان 
العربي. مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية 
الكويتية في اخلارج في تسهيل االعمال البرملانية العضاء 
مجلس االمة سواء في زيارات وفود الصداقة او من خالل 

الزيارات الرسمية البرملانية او من خالل املشاركة في عضوية 
البرملان العربي.

قال رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب عسكر 
العنزي: نناشد االخ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح رفع شرط السن لقبول ابناء الكويتيات 
في السلك العسكري ليكون حتى 30 عاما بدال من 26 عاما، 
ونتمنى سرعة صدور القرار ليتمكنوا من اللحاق بزمالئهم 

الذين مت قبولهم بداية مايو املقبل.

غير الكويتيني منهم ومسمياتهم 
الوظيفية؟

3 - يرجى تزويدنا باآللية 
والبروتوك����ول الطبي املتبع 
باملستشفيات واملراكز الطبية 
ف����ور اكتش����اف أي من حاالت 
األمراض املعدي����ة املنصوص 
عليها بالق����رارات التنظيمية 
والطبية؟ مع تزويدنا بنسخة 
من تلك القرارات وتوضيح أنواع 
األمراض التي تصنف باألمراض 

السارية.
4 - مت����ى يتع����ني حتويل 
املصابني – أو املش����تبه بهم – 
بأي من األم����راض املعدية من 
املستشفى العام إلى مستشفى 
األمراض السارية؟ وما األسباب 
التي تقتضي إحالتهم إلى هناك 
عوضا عن بقائهم وعالجهم بنفس 
املستشفى؟ وكم متوسط احلاالت 
املوجودة باملستشفيات العامة 
مقارنة مبستش����فى األمراض 

السارية؟

قدم النائب عبداهلل التميمي 
اقتراحا برغبة لطلبات املعاقني 

االسكانية جاء فيه:
الدولية  القوان���ني   تخدم 
ذوي  ش���رائح  واحمللي���ة 
االحتياجات اخلاصة )املعاقني( 
في مختلف جوانب احلياة ومن 
التسهيالت اعطاء  ضمن تلك 
ميزة تقدمي الدور االس���كاني 
لذوي االعاقة الشديدة، لكن هذا 
الدور يحتاج ملزيد من الفعالية، 
لذلك اتقدم بهذا االقتراح لتفعيل 
هذا اجلانب من التس���هيالت، 
السيما وان )شديدي االعاقة( 
في كل دفعة اسكانية يعدون 

النائ���ب س���لطان  ق���دم 
اقتراحا  الش���مري  اللغيصم 
برغبة جاء في مقدمته: ملا كانت 
الوظائف العامة خدمة وطنية 
تناط بالقائمني بها ويستهدف 
موظفو الدولة في اداء وظائفهم 
املصلحة العامة حسبما ورد 

في املادة 26 من الدستور.
وملا كان العديد من املوظفني 
اثن���اء أدائهم له���ذه اخلدمة 
الوطنية يعانون من مشكلة 
الرس���وب الوظيفي الناجمة 
عن عدم ترقيتهم الى الدرجة 

وجهت النائب صفاء الهاشم 
سؤاال برملانيا إلى وزير العدل 
ووزي����ر األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية د.نايف العجمي، 

جاء فيه:
لوح����ظ قبل عدة أس����ابيع 
حتويط حديقة البلدية الكائنة 
في ش����ارع فهد السالم من قبل 
إحدى شركات املقاوالت والسيما 
اجلزء املواجه لشارع فهد السالم 
ملواقف السيارات عامة والتاكسي 
خاصة، وقد تبني أن بلدية الكويت 
واملجلس البلدي قد وافقا على 
طلب جه����ة خاصة مالكة ألحد 
العقارات الرئيس����ية على ذات 
الشارع )جهة املباركية( وذلك 
لتحويل هذه املساحة الضيقة 
إلى مواقف متعددة األدوار دون 
مراعاة اجلانب اجلمالي ومراعاة 
حرمة املقبرة سابقا والتي هي 
حاليا حديق����ة البلدية، ورغم 
وجود مواقف سيارات مسطحة 
ومبساحة أكبر بكثير من هذه 
القطعة وهي مواقف السيارات 
املوجودة شرقي احلديقة وكان 
باإلمكان حتويلها على مواقف 
سيارات متعددة األدوار تسع 
أضعاف ما ميكن استيعابه في 
هذه البقعة الصغيرة احملصورة 
بني شارع فهد السالم وحديقة 

البلدية.
وملا كان ما سلف ميثل تعديا 
صارخا وانتهاكا حلرمة األموات 
مما كان يستدعي قبال احلصول 
على فتوى شرعية بشأن ذلك، 
لذلك يرج����ى اإلجابة عما يلي: 
هل مت أخذ الرأي الش����رعي من 
إدارة اإلفتاء بوزارتكم )األوقاف( 
حول شرعية البناء على احلديقة 
ومدى تأثير احلفر العميق على 
قبور ورفات أموات أهل الكويت 

عبداهلل التميمي

سلطان الشمري

صفاء الهاشم

مبارك اخلرينج

عسكر العنزي
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النصف: توزيع 10 آالف و748 وحدة خالل السنة املالية احلالية

أبل: حل القضية اإلسكانية يكمن في عدد الوحدات املنجزة

وأعلن النصف عن: توزيع 
10 آالف و748 وحدة سكنية 
خالل السنة املالية احلالية 
وحتى تنتهي بـ 2015/3/31، 
موضحا أن القضية اإلسكانية 
ليســـت حكرا علـــى وزير 
اإلسكان إمنا ســـتقوم في 
االجتماع املقبل، بلقاء وزير 
الكهرباء واملاء للوقوف على 

استعدادات وزارته.
النصـــف بأن أي  وأفاد 
تشريعات إسكانية جديدة لن 
تكون غاية لنا وإمنا وسيلة 
ملســـاعدة وزير اإلسكان إن 
كان يرغب في ذلك، وعموما 
نحن ال نريد أن نبيع للناس 
وهما، ولن نقدم تشريعا من 
غير دراســـة ألن ذلك عبث 
سياسي وتالعب بعواطف 

املواطنني.

فقط، مؤكدا أن حل املشكلة 
اإلسكانية جاء بتوجيهات 
من القيادة السياسية وسمو 
الوزراء للعمل على  رئيس 

حلها بأسرع وقت.
اللجنـــة  وقـــال مقـــرر 
القضية  راكان النصف: إن 
اإلسكانية شـــائكة، وذلك 
لســـوء األداء احلكومـــي، 
داعيا احلكومة إلى استيعاب 
الطلبات اإلسكانية،  زيادة 
واللجنة عملت على حترير 
174 قسيمة متثلت في 3 مدن 

وضاحية.
وكشف النصف عن: شد 
وجذب بني اللجنة اإلسكانية 
ووزيري اإلســـكان ســـالم 
األذينة وياسر أبل، ألننا لن 
نقبل بخطة إســـكانية دون 

تواريخ.

الوحدات السكنية  في عدد 
التي يجب أال تقل ســـنويا 
عن 12 ألف وحدة سكنية«، 
مؤكدا أن »اإلسراع في اإلجناز 
يتطلب تنفيـــذه من خالل 
الرعاية السكنية، وأي قانون 
جديد يؤخـــر التوزيع مثل 

قانون املدن اإلسكانية«.
ونفـــى أبل صـــدور أي 
تصريح منه أو من الرعاية 
السكنية بخصوص إفالس 
بنك االئتمان، موضحا: أن ما 
نشر كان ردا مني على سؤال 
النائب راكان  برملاني قدمه 
النصف بشأن مدى قدرة بنك 
االئتمان على متويل 10 آالف 
قسيمة سنويا، ونحن قلنا إن 
ذلك استنفاد للبنك، وال بد من 
تطوير آليات البنك وال يعتمد 
متويله على خزينة الدولة 

النصـــف:  واســـتغرب 
الهجوم الـــذي تعرضت له 
وثيقـــة املؤمتر اإلســـكاني 
قبل اإلعـــالن عنها، رغم أن 
خطوة حترير األراضي التي 
قمنا بها تعتبر استثنائية 
واألمر ينسحب على وضع 
جـــدول زمني، متســـائال: 
مـــاذا فعلتم أنتم على مدى 
الســـنوات املاضيـــة حلل 
القضية اإلســـكانية، فمنذ 
ســـنوات وأنتم في مجلس 
األمة ملاذا لم تضعوا تصورا 

حلل املشكلة اإلسكانية؟
وأشاد النصف بـاجلهود 
التـــي بذلـــت فـــي املؤمتر 
اإلســـكاني وكان لرئيـــس 
مجلس األمة دور فاعل في 
دعم املؤمتر وإظهاره بالشكل 

املطلوب.

اتفقت احلكومة وجلنة 
شؤون اإلســـكان البرملانية 
خـــالل اجتماع عقدته أمس 
بحضور وزير الدولة لشؤون 
اإلســـكان ياســـر أبل على 
إســـراع اخلطى الرامية إلى 
استكمال جهود حل األزمة 
اإلسكانية في أسرع وقت، 
مشـــيدين بجهـــود رئيس 
مجلس األمة وسمو رئيس 
الوزراء في هذا الصدد، فضال 
عن املساعي التي يقوم بها 
اللجنة اإلسكانيــة  أعضاء 
لترجمـــة الطموحات على 
أرض الواقع عبر مشـــاريع 

ستــرى النـور.
وقال وزير الدولة لشؤون 
اإلســـكان ياســـر أبل عقب 
االجتماع: »إن أسرع طريقة 
حلل القضية اإلسكانية تكمن 

ياسر ابل واركان وزارته اثناء االجتماعجمال العمر ود. احمد بن مطيع وراكان النصف وسلطان الشمري خالل اجتماع اللجنة االسكانية

خطة توزيع املشاريع
عرض وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر ابل على اجتماع 

اللجنة االسكانية نبذة عن املشاريع االسكانية التي مت 
توزيعها، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبال او جار 

تنفيذها. واوضح انه سيتم توزيع 1475 بيتا و710 شقق 
في منطقة جابر االحمد، وتوزيع 396 بيتا و310 شقق 
في شمال غرب الصليبخات، وتوزيع 2686 وحدة في 

منطقة الوفرة. واضاف انه سيتم توزيع 171 وحدة في ابو 
حليفة، و133 وحدة في الصباحية، و2201 بيت في منطقة 

صباح االحمد. وقال انه لدينا 9696 وحدة عبارة عن 
مساكن منخفضة التكاليف سيتم تنفيذها من قبل شركات 

مساهمة. واضاف ان املشاريع التي هي حتت التخطيط 
تتمثل في 21 الف وحدة في املطالع الى جانب 35135 وحدة 

في اخليران، وكذلك 5196 وحدة في غرب عبداهلل املبارك. 
وبني ان املشاريع املستقبلية تتمثل في 52625 وحدة في 
شمال الصبية الى جانب 52 الف وحدة في شمال املطالع.

احلويلة: »امليزانيات« أوصت 
بتمكني الكفاءات الوطنية من حملة 

الدكتوراه والشهادات العليا 
من العمل كأعضاء هيئة تدريس

صرح مقرر جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي د.محمد 
هادي احلويلة بان اللجنة اجتمعت األربعاء ملناقشة ميزانية 

جامعة الكويت للسنة املالية 2015/2014.
وقال احلويلة ان عدد الشواغر في ميزانية 2015/2014 
بلــــغ 680 وظيفة توزعت على الوظائــــف العامة والعقود 
والوظائــــف اخلاصة وان عدد 420 وظيفة شــــاغرة كانت 
ضمن السنة املالية 2013/2012 وطلب 230 وظيفة جديدة 

في 2014/2013.
والحظت اللجنــــة ببند الوظائف العامة ان اجلامعة لم 
توظــــف نهائيا خالل 2014/2013 حيث بلغ عدد الشــــواغر 
208 درجات خالل الســــنة املالية السابقة كما ان 8 درجات 
من السنة املالية 2013/2012 مت حتويلها الى السنة املالية 

.2015/2014
واضــــاف احلويلة ان جامعة الكويت بها 39 ألف طالب 
وما يقارب 1500 عضو هيئة تدريس باجلامعة وذلك حسب 
ما ذكره مديــــر اجلامعة، فهذا العدد ال يتناســــب مع عدد 
الطلبــــة في اجلامعة فاملطلــــوب للجامعة ما يقارب 3500 

عضو هيئة تدريس.
وقد اوصت اللجنة بتمكني الكفاءات الوطنية من حملة 
الدكتوراه والشهادات العليا من العمل كاعضاء هيئة تدريس 
ممن تتوافر فيهم الشروط واملعايير االكادميية اخلاصة بعضو 
هيئة التدريس وااللتزام باألولوية للكويتيني ومن ثم غير 

الكويتيني في حالة عدم وجود التخصصات املطلوبة.
كما الحظت اللجنة بطء اجراءات اجلامعة في التوظيف 
عموما وعدم قــــدرة االدارة على احملافظة على كادر هيئة 
التدريس التي تعاني اساســــا من نقص شــــديد فيه حيث 
انخفض عدد املشــــغول من وظيفة معيد بعثة من 474 في 
2013/2012 الــــى 422 في 2014/2013 بعدد 52 وظيفة وعدم 
ادراج اي درجات جديدة في 2015/2014، ووجود 197 وظيفة 
شاغرة من اعضاء هيئة تدريس في السنة املالية 2014/2013 
زاد الــــى 248 وظيفة في ميزانيــــة 2015/2014 بزيادة 52 
وظيفة شــــاغرة، كما مت شغل 68 درجة من اصل 70 درجة 
مت حتويلها من العام 2013/2012 تخص وظيفة اعضاء هيئة 
التدريب وبقاء 32 درجة شاغرة في السنة املالية 2015/2014 
وعدم متكني اجلامعة من شغل الدرجات اجلديدة وعددها 

30 درجة التي طلبتها في 2014/2013.
فــــي املقابل متت زيادة نوع حماية وامن من 1.775.000 
دينار الى 2.525.000 بزيادة بلغت 750.000 دينار بنسبة 
27% ومت الغاء نوع خدمات ادخال البيانات والطباعة لم يدرج 
لها اي اعتماد في 2015/2014 رغم ادراج 14000 دينار لها في 

امليزانية السابقة ووجود صرف خالل سنوات االخيرة.
كما اوصت اللجنة بتفعيل جهاز متابعة تنفيذ مدينة صباح 
السالم اجلامعية وذلك نظرا للتأخر في تنفيذ هذا املشروع 
املهم ملــــا ميثله من قيمة اكادميية وعلمية وتنموية ألبناء 
الكويت واملجتمع الكويتي بأسره، واوصت مبعاجلة جميع 

مالحظات ديوان احملاسبة واألخذ بتوصيات اللجنة.

د. يوسف الزلزلة ورياض العدساني ود. محمد احلويلة

البرملان العربي يناقش األوضاع الصحية واالجتماعية للمرأة العربية

ايضا إلصدار وثيقة عربية 
حلقوق املـــرأة حتى تكون 
إطارا تشريعيا ومرجعا في 
سن القوانني اخلاصة باملرأة 

العربية.
واضاف فـــي كلمته: إن 
املشـــاركة الفاعلـــة للمرأة 
العربية في املجالني االجتماعي 
والصحي في الوطن العربي 
يحقق ويؤكد على ممارسة 
هذه احلقوق مما يساهم في 
التنمية والنهوض  مسيرة 
احلضاري، ويساعد في خلق 
اجيال تنبذ االرهاب بجميع 
اشكاله وألوانه وتعمل على 
التمســـك بوحدة اوطانهم 
والســـعي لتحقيق الوحدة 

العربية الشاملة.
وأشار اجلروان الى اهمية 
االستقرار الذي مت في مجال 
حقوق االنسان والذي ادى 
الى تعزيز االلتزامات املترتبة 
على املجتمع الدولي كحقوق 
متأصلـــة جلميع البشـــر، 

موضحا ان هـــذه احلقوق 
مترابطة وغير قابلة للتجزئة 
كما انها تعد حقوقا متساوية 
وغير متييزيـــة، وحتميها 
اتفاقية القضاء على جميع 

اشكال التمييز.
وقال اجلـــروان: ان كل 
االتفاقيات الدولية اخلاصة 
بحقـــوق االنســـان جاءت 
لتؤكد علـــى ثالثة محاور: 
االول هو القضاء عل جميع 
اشـــكال التمييز ضد املرأة، 
والثاني أن حقوق املرأة هي 
حقوق انسانية عامة وليست 
هبة، والثالث املســـاواة في 
الرجل واملرأة  احلقوق بني 
في جميع امليادين السياسية 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة 
واالجتماعيـــة، وأوضـــح 
اجلـــروان إن االثـــراء الذي 
شهدته ورشات العمل التي 
عقـــدت مؤخرا فـــي مملكة 
البحرين وعمـــان اضافت 
اضافـــات مهمة في مجاالت 

احلقوق السياســـية للمرأة 
العربيـــة وكذلـــك احلقوق 
والثقافيـــة  التعليميـــة 
واالعالمية، كما اكدت االهتمام 
بصفـــة خاصة باملـــرأة في 
املناطـــق الريفية والفقيرة 
وكذلك في الدول االقل قدرة 

ومنوا من الدول العربية.
وعقـــب انطـــالق اعمال 
اجللسة االفتتاحية عقدت 
اجللســـة األولى برئاســـة 
د.شيخة عيسى العري عضو 
جلنة الشؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي، 
ومت اســـتعراض ورقتـــي 
عمـــل األولى حول احلقوق 
العربية  االجتماعية للمرأة 
قدمتها د.موزة غباش استاذ 
علـــم االجتمـــاع بجامعـــة 
اإلمارات العربية املتحدة، كما 
قدمت ورقـــة العمل الثانية 
حول احلقوق الصحية للمرأة 
العربية د.سوسن املجالي 
األمني العام للمجلس األعلى 
للســـكان باململكة األردنية 

الهاشمية.
وتستكمل الورشة أعمالها 
بجلسة اخرى برئاسة سامية 
حسن ســـيد نائب رئيس 
البرملـــان العربـــي وعضو 
جلنة الشؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي، 
ملناقشة تقارير فرق العمل، 
التوصيات وختام  وإعالن 

فعاليات الورشة.

وثيقة عربية حلقوق املرأة« 
املقرر انعقاده بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة والذي يهدف 
الى وضـــع وثيقة حلقوق 

املرأة العربية.
إن احلديث عن احلقوق 
االجتماعية للمرأة العربية ال 
ينتهي وذلك نظرا للظروف 
املـــرأة في  التي تعيشـــها 
العربية وكون  مجتمعاتنا 
قـــد تأثرت  هـــذه احلقوق 
السياســـية  بالظـــروف 
واالقتصادية للبلدان العربية 
وأثـــرت ايضا على حصول 
املرأة على حقوقها في مجاالت 
أخرى مثل العمل والتعليم 
والصحة، موضحا ان البرملان 
العربي يحمـــل على عاتقه 
مسؤولية كبيرة تتمثل في 
العمل على حتقيق طموحات 
الشعوب العربية في النهضة 
الكرمية..  والرقي واحلياة 
واضـــاف في االطـــار ذاته 
ان البرملان العربي يســـعى 

القاهرة ـ هناء السيد

شارك عضو مجلس االمة 
عضو البرملان العربي بلجنة 
الشؤون االجتماعية والتربوية 
والثقافية واملـــرأة د.خليل 
عبـــداهلل ابل فـــي فعاليات 
ورشة عمل حول »احلقوق 
االجتماعية والصحية للمرأة 
العربية« التي ينظمها البرملان 
العربـــي، بحضور أحمد بن 
محمد اجلروان رئيس البرملان، 
ود.نـــوال الفاعوري رئيس 
جلنة الشـــؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان، وأكد ابل 
على ضرورة توفير احلياة 
الكرمية واالمن واالستقرار 
للشعوب العربية خاصة في 
ظل ما تشهده املنطقة العربية 
من حتديات ووقف االعتداءات 
السافرة على الشعب السوري 
ووقف نزيف الدم مؤكدا اهمية 
ودور البرملان العربي كونه 
العربية،  ممثال للشـــعوب 
واعرب ابل عن تطلعاته بان 
تخرج توصيات ورشة العمل 
محققة آلمال وطموحات املرأة 

العربية.
وأكـــد رئيـــس البرملان 
العربي احمد اجلروان ـ في 
كلمته خالل اعمال اجللسة 
االفتتاحيـــة ـ اهمية اعمال 
الورشـــة التي متثل محورا 
مهما مـــن محـــاور االعداد 
والتحضير ملؤمتر »قضايا 
املرأة وحتديات العصر نحو 
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الصانع: إحالة حلقة تلفزيونية إلى النيابة العامة
وتضخم أرصدة بنكية ألحد 
أبناء األسرة احلاكمة وأحد 

التجار على حد قوله.
فضال عمـــا اثاره البراك 
من ان اكثر من ثلثي أعضاء 
مجلســـنا املوقر بني فاسد 
وكلمات تشكل جرمية سب، 
مشيرا الى تقاعس السلطات 
عن القيام بواجباتها املنوطة 
بها قانونا حلماية املال العام، 
وهو مـــا يعد منـــه اتهاما 
وجتريحا ومساســـا لهذه 
الســـلطات، ومحاولة منه 
إليهام الرأي العام بوجوب 
قصور شديد بل وتواطؤ من 
هذه السلطات ضد مقدرات 

الشعب الكويتي.
هذا، وحيث انه في هذه 
احلالة فإنه يهمنا كشرفاء في 
هـــذا الوطن أال يؤخذ اجلاد 
الصالـــح بجريرة الفاســـد 
الطالح، وبدون دليل موثق او 
حتقيق عادل جتريه سلطات 
االختصاص القضائي املنوط 
بها قانونا، التحقيق في مثل 

هذه االتهامات التي قد تكون 
ملقاة جزافا على اجلميع بال 

متييز.
أنفســـنا  آلينا على  وإذ 
كممثلني لألمة منذ ان وطئت 
أقدامنا صرح البرملان ونحن 
الفساد واملفسدين  نحارب 
وان نحمـــي وندافع ونذود 
عن مقدرات الشعب من ايدي 

العابثني إبراء لقسمنا.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح 
بقرار التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس األمة.

نص االقتراح
وهو ما يجعلنا ان نتسارع 
الى تقدمي هذا االقتراح التخاذ 
قـــرار بإحالة مـــا ورد في 
التلفزيونية كاملة  املقابلة 
للتحقيق اجلنائي مبعرفة 
النيابـــة العامـــة التي هي 
ممثلة املجتمع واألمينة على 
الدعوى العمومية لتتخذ ما 
تراه من شؤونها حيال ذلك، 
وان يتم استدعاء كل من له 
صلة بهذا املوضوع للوصول 

الى احلقيقة املجردة، وليظهر 
ويتضح للمجتمع الكويتي 
قاطبة كامل احلقائق حسبما 

يكشف عنها التحقيق.
وذلك حتى ال يكون أي 
منبر إعالمي مطية ميتطيها 
كل من يريد تصفية احلسابات 
أو إطالق الشـــائعات بدون 
دليـــل أو ملجرد شـــبهة أو 
حلاجة في نفســـها يريد ان 
ان املشرع  يقضيها السيما 
الكويتي قد حـــدد لكل من 
يعلم بوقوع جرمية الطريق 
القانونـــي الذي يجب عليه 
ولوجه ان أراد فعال صالح 
األمر العام ووجه الوطن، ال 
الفنت والقالقل  إثارة  مجرد 
أفراد الشعب  والبلبلة بني 
عامته وخاصته، حيث نصت 
املادة 14 من قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية على انه:  
»كل شخص شـــهد ارتكاب 
جرمية أو علم بوقوعها عليه 
ان يبلغ بذلك فـــورا أقرب 
جهة من جهات الشرطة أو 

التحقيق«.
وبالبنـــاء علـــى ذلـــك: 
وحيـــث ان مـــا جـــاء بهذا 
اللقاء التلفزيوني يستوجب 
التحقيق بشأنه من جميع 
جوانبـــه، وإظهـــارا لوجه 
احلقيقة في األمر، وحتى مييز 
الغث والثمني،  الشعب بني 
بني الصالح والطالح، وحتى 
يكون ذلك رادعا ـ حال عدم 
صحة ما جاء باللقاء ـ لكل 
من تسول له نفسه ان يلقي 
االتهامات جزافا دون دليل أو 
داللة وان يبث الفتنة والفرقة 
الواحد  أبنـــاء املجتمع  بني 
النظام االجتماعي  مقوضا 
واالقتصادي، وفي حال صحة 
ما جاء في املقابلة فإننا على 
يقني مـــن ان جهة التحقيق 
لـــن تتوانى في تقدميه الى 

احملاكمة.
حمى اهلل الكويت وشعبها 
من كل ســـوء في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده األمني.

النائـــب يعقوب  قـــدم 
الصانـــع اقتراحـــا بقـــرار 
بإحالة شريط حلقة البرنامج 
التلفزيوني »توك شو« املذاع 
على قنـــاة اليوم الفضائية 
العامـــة حيث كان  للنيابة 
ضيف احللقة النائب السابق 
مسلم البراك، وجاء في نص 
االقتـــراح: إذ انـــه بتاريخ 
2014/4/21 وعلى قناة اليوم 
الفضائية ظهر السيد/ مسلم 
محمد البراك كضيف بحلقة 
برنامج »توك شو« وحيث 
البراك قد  السيدـ مسلم  ان 
أشـــار وذكر صراحة أثناء 
حواره بهذا البرنامج أمورا لو 
صحت ألوجبت قانونا اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد من 
أشار اليهم والتحقيق بشأن 
ما ذكره، وان لم يثبت صدقها 
يكون هو شـــخصيا محال 

إلحالته جلهات التحقيق.
حيـــث انه أورد ان لديه 
معلومات موثقة ومستندات 
تتعلـــق بتحويـــالت مالية 

يعقوب الصانع

وزير اإلسكان: 
يجب أال تقل 

الوحدات املنجزه  
عن 12 ألف وحدة 

سنوياً
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تتراوح بني 200 و1500 دينار حسب الدرجة الوظيفية

»السكنية«: منح األعمال املمتازة لـ 1232 موظفاً وموظفة
أصدر مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتكليف م.عبداهلل النومس قرارا 
إداريا مبنح 1232 موظفا وموظفة في املؤسسة 
مكافأة األعمال املمتازة عن عام 2013 واملستحقة 
لهم حس����ب الدرج����ة الوظيفية لكل موظف 

مستحق.
تت����راوح املكافأة ب����ن 200 و1500 د.ك 
حسب الدرجة الوظيفية ممن تنطبق عليهم 
االشتراطات الرئيسية للحصول على األعمال 

املمتازة.
علما أنها ستودع في حسابات املوظفن 
املستحقن خالل األيام القليلة املقبلة التي بلغ 

إجماليها 745.650 دينارا.
وجاء في نص القرار ما يلي:

م����ادة أولى: مين����ح كل م����ن املوظفن 
املذكورين بالكشوف املرفقة مكافأة األعمال 
املمتازة املستحقة لهم حسب الفئة املوضحة 

قرين اسم كل منهم.
مادة ثانية: يس����ري مفعول هذا القرار 

اعتبارا من تاريخ 2014/3/31.

المكافأة السنوية لعام 2013
كشف الحاصلين على مكافأة األعمال الممتازة

عزالدين عبداهلل السعيد   ٭
محمد احمد محمد عوض الكرمي   ٭

جاسم محمد ابراهيم محمد اخلليفي   ٭
رباب عبداهلل محمد حسن أحمد   ٭

محمد سالم أحمد الكنيمش   ٭
محمد خيري محمد محمود مجاهد   ٭

أحمد غامن صالح مال اهلل   ٭
عاهد عبداهلل علي حسن الناصر   ٭
خلف مبارك ناصر مبارك املنديل   ٭

عبدالرحم����ن علي عبدالرحمن راش����د   ٭
النجدي 

يوسف عبداهلل سعيد بن عيد املطيري   ٭
خلف عبداهلل ابورميه املطيري   ٭
بدر احمد خالد فارس الوقيان   ٭
عبداهلل صالح احمد الثويني   ٭

فواد حسن محمد يوسف مال اهلل   ٭
امام عبداملاجد محمود محمد   ٭

بدر محمد علي بوهندي العلي   ٭
ابراهيم علي حسن سالمة القناعي   ٭

محمد عبداهلل صنيدح سالم   ٭
وليد فاضل جاسم العبيد   ٭

علي عبدالوهاب عبدالعزيز العصفور   ٭
انور عبداحملسن حمد العتيقي   ٭

غادة حسن محمد بورحمة   ٭
عدنان محمد عيسى محمد الصفران   ٭

محمد حسن براك العنزي   ٭
سعدي زيد متعب اجلباري   ٭

يوسف عبداهلل حسن الكندري   ٭
احمد عبداهلل مبخوت زمانان   ٭

فاضل حسن جمعة جمال   ٭
احمد عبدالرحمن سيد احمد العقيل   ٭

خالد احمد محمد عبداملعطي   ٭
احمد محمد مرزوق هداب العازمي   ٭

مرزوق راشد هالل العازمي   ٭
بندر صحن حمدان امليع   ٭

تهاني مضحي حزام العازمي   ٭
مبارك عايد مبارك العازمي   ٭

اسيا محمد حاجيه بهمن   ٭
هادي محمد عبدالهادي فهيد الشالحي   ٭

منى قويضي غنيم قويضي العازمي   ٭
اسماعيل عبدالهادي اسماعيل فرج   ٭

هيثم رافت صدقي النمر   ٭
مشعل عبدالعزيز عبداهلل الروضان   ٭

سيد عبداحلميد عبداحلفيظ الهنداوي   ٭
حسام مالك عبداملبدي احمد   ٭

احمد عبداحلميد السيد محمود   ٭
رأفت محمد عبداحلميد علي   ٭

كرمي عادل احمد احمد شهاوي القاضي   ٭
خليل احمد محمد الكندري   ٭

عبدالعزيز عبداهلل سعد الرشيد   ٭
حمد محمد جاسم احمد املهنا   ٭

عبداللطيف بشير صلبوخ فرج   ٭
حسن محمد علي حاجيه دشتي   ٭

محمد جاسم محمد البعنون   ٭
خالد فهد عبدالرحمن بديوي البديوي   ٭
محمد مبارك ضويحي مجبل اجلبيري   ٭

محمود عبداحلسن حسن الرشيد   ٭
عب����داهلل س����بهان محم����د عب����داهلل   ٭

الديحاني 
طال����ب محم����د ابراهي����م عبداللطي����ف   ٭

احلوطي 
عباس حسن عباس غلوم شرف   ٭

عمر حسن ابل حسن رضائي   ٭
عبداهلل محمد حمدان الهديب   ٭

فالح نعير فالح محمد الهاجري   ٭
علي عشوي راضي العنزي   ٭

تيسير عبداالمير حسن الفيلي   ٭
محمد طالب محمد عبداهلل جمال   ٭
عادل جواد حيدر عبداهلل الرشيد   ٭

عبدالرزاق محمد جعفر حيدر ال رشيد   ٭
عبداللطيف سعد محمد سعد املنيفي   ٭

جاسم محمد علي احمد القبندي   ٭
علي حسن عباس حسن   ٭

حبيب درويش علي سفر قاسم   ٭
عبداللطيف محمد علي محمد الكندري   ٭

حميد عبدالعزيز سالم محمد السالم   ٭
ممدوح شفاقه مجول داله العنزي   ٭

سليمان عبدالرزاق سليمان السجاري   ٭
حبيب محمد حاجي طاهر علي   ٭

جاسم محمد قمبر غلوم   ٭
محمد غازي محمد املشيعلي احلربي   ٭

عبداللطيف محمد مجرن البنوان   ٭
خليف����ه ابراهي����م محم����د عبدالرحمن   ٭

الضبيبي 
عبداحملسن علي عبداحملسن البناي   ٭

زياد عبدالعزيز عمر الشلفان   ٭
ابراهيم  موس����ى احم����د عبدالرحم����ن   ٭

االنصاري 
رائد محمود خطار عوض   ٭

عبداهلل ناصر سالم صالح الداهش   ٭
غنيمة محمد سالم جمعة السعد   ٭

عبدالعزيز احمد علي حاجيه دشتي   ٭
صالح محمد حباب باتل الرشيدي   ٭

وليد حسن عبدالعزيز حسن املشري   ٭
انور عبدالعزيز خليفه محمد الشايجي   ٭

احمد حسن احمد علي فالح   ٭
فهد شريده عبداهلل شريده الشريده   ٭
هاني عبدالعزيز ناصر العبداحملسن   ٭

عدنان عبداهلل علي بن غيث   ٭
صالح يوسف احمد حجي املطوع   ٭

طارق محمد حسن بن حسن  ٭
علي حسن علي حسن العلي   ٭

حسن عبداهلل محمد حسن الكندري   ٭
بدر جاسم حسن خضير عبداهلل   ٭

طالل علي عبدالرزاق العطار   ٭
عبداهلل احمد ابراهيم غلوم حسن   ٭
محمد مرزوق عيد عامر ابوقذيله   ٭

باسل بدر عبدالعزيز العثمان   ٭
غالي سالم غالي عمر العازمي   ٭

ف����راس مس����اعد س����عود عبدالعزي����ز   ٭
الدارمي 

سالمة سلمان مضحي الغريب   ٭
مبارك فالح شوميي متروك العازمي   ٭
عزيزة مطلق مفرج عاصي املسيلم   ٭

هناء عبداللطيف خلف التميمي   ٭
احمد محمد عبدالرحيم محمد   ٭

عدنان ابراهيم عبدالعزيز الهاجري   ٭
عبدالرحمن محمد بطي ابوطيبان   ٭

علي عبدالسيد حيدر علي   ٭
خالد احمد غنام الرشيد   ٭

حمد حسن احمد السليمان الهالل   ٭
فهد عبداللطيف فهد عبداللطيف االمير   ٭

وائل بدر العيسى   ٭
عادل حسن علي حسن   ٭

عبدالرحمن علي عبداهلل شمس الدين   ٭
فهد عبدالرحيم عبداهلل الفودري   ٭

حسن حميد جوهر احلالق   ٭
سامي سالم اسماعيل عبداهلل الراشد   ٭

نداء سلطان بالل اخلميس   ٭
خالد شمالن احمد البحر   ٭

عدنان محمد يوسف شاهن الطراروه   ٭
محمود محمد جعفر عزام الشمري   ٭

حصة ابراهيم عيسى العربيد   ٭
ليلى حسن محمد حسن   ٭

جمال صالح ابراهيم االسماعيل   ٭
صالح كاظم عبداهلل جاسم   ٭
فوزي احمد عبداهلل العلي   ٭

احمد حسن حمود سليم العتيبي   ٭
جاسم حسن محمد ابراهيم   ٭

علي ثويني محمد ثويني امبيريج   ٭
محمد جاسم يعقوب الشامي   ٭

العبدالرحم����ن  ع����ادل احم����د محم����د   ٭
الكندري 

احمد مشعان اسود مطلق العنزي   ٭
فؤاد عبداهلل نايف ابراهيم   ٭

منى جاسم محمد املوسى الفهد   ٭
محمد سطم عواد حايف الشمري   ٭
ضاعن علي محمد مبارك الضاعن   ٭

نهاد سالم ابراهيم محمد النهام   ٭
راشد هادي دخيل فهد العنزي   ٭

عبدالرحم����ن  عبدالرحم����ن  بدري����ة   ٭
الصفران 

دخيل حسن براك محمد العنزي   ٭
حسن عبداهلل حسن باقر   ٭

نايف فايد رجا نايف الرشيدي   ٭
بدر احمد محمد املانع   ٭

محمد حسن يعقوب الشامي   ٭
صالح حمد صالح احلمد   ٭
نواف علي خليفة املسلم   ٭
شهاب احمد علي صادق   ٭

العبداهلل  ع����ارف عبدال����رزاق احم����د   ٭
القالف 

بدر ملبس ندا عايد العنزي   ٭
شكرية مختار حسن محمد علي   ٭

هنادي احمد عبداهلل احمد الشطي   ٭
زهرة جاسم سيد محمد الشماع   ٭

علي ضيدان علي مطلق الشمري   ٭
فيصل قزار موازي قيطان اجلاسم   ٭

علي مبارك علي محيه العازمي   ٭
عبدالعزيز ابراهيم جاراهلل الدغيشم   ٭

طارق هالل حسن احمد الدويخي   ٭
هاني احمد محمد ابراهيم البزاز   ٭

عبدالرحمن حسن حمود العتيبي   ٭
عبداملجي����د عبداحلمي����د عبدالك����رمي   ٭

الصفار 
جواد حسن محمد ميرزا دشتي   ٭

زهور محمد يوسف حسن الصانع   ٭
فواز بدر علي حسن الشطي   ٭

احمد محمد اسداهلل احمد الكندري   ٭
محمد حليس مجبل نايف احلربي   ٭

مساعد فالح سليمان السالم   ٭
جديع محسن جديع البصيري   ٭

طالل عذبي احمد ميال   ٭
خلدون مبارك فهد الضويحي   ٭
قبالن سالم ناصر الدوسري   ٭

فراس صالح مبارك العبيد الشمري   ٭
عبدالرحمن احم����د عبدالوهاب عبداهلل   ٭

الوهيب 
طارق علي محمد السليمان   ٭

ماج����د عبدالرس����ول احم����د موس����ى   ٭
الصحاف 

محمد خلف جعيالن الفضلي   ٭
صفاء يوسف محمد علي كلندر   ٭

حسن جاسم محمد ناصر القطان   ٭
فخرية سيد ابراهيم اسد اهلل   ٭

وفاء مضحي فهد املضحي   ٭
اسماء جاسم علي محمد علي   ٭

منى حسن احمد محمد   ٭
ناصر عبدالكرمي عبدالرحمن السعيد   ٭

ناصر عادل ابراهيم علي خريبط   ٭
ابراهيم ناصر ابراهيم اخلريف الناشي   ٭

عادل خلف مطلق الصميعي   ٭
داود سليمان داود سليمان الرقم   ٭

فهد راشد دخيل حمد العنزي  ٭
عواط����ف عبدالرس����ول حس����ن عل����ي   ٭

اخلياط
بدر فيصل حمود عبداهلل السبيعي  ٭
رمي عبداهلل عيسى عبداهلل الرويح  ٭

بدر سلمان طحيش صليفيح العازمي  ٭
رشا احمد علي حسن الطراروة  ٭

رضا جاسم عبداهلل حاجي فالحيه  ٭
نواف علي خلف مسلم احلربي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل زيد الكندري  ٭
نوف علي ابراهيم محمد اجلناحي   ٭

ابراهيم علي ابراهيم علي بوشهري   ٭
هبة محمد عبداهلل عبدالرحمن محمد   ٭
عمر محمد عبدالرحمن محمد الرويح   ٭

محمد عبداهلل عمر السرحان   ٭
احمد سعود مطرود سعود العازمي   ٭

علي عباس ربيع النومس   ٭
احمد جمال عبداخلضر عبدالرحيم   ٭
غادة محمود احمد عبداهلل املسلم   ٭

فريد عبدالرحيم فوالذ علي   ٭
أحمد حبيب عبدالواحد احمد التتان   ٭

يعقوب يوسف يعقوب البراهيم   ٭
محمد خلف سلمان الفرحان   ٭

حسن خضير شعبان قاسم بوشعبون   ٭
حمود ابراهيم صالح راشد املذن   ٭

علي عبداهلل علي بوبالل   ٭
سعد مرزوق سعد عبداهلل العجران   ٭

سعد محمد عبدالرحيم احمد العوضي   ٭
عبداهلل حسن باقر محمد الكندري   ٭

عادل أحمد حسن الكندري   ٭
محمد منصور علي حسن الصفار   ٭

علي محمد جعفر عزام الشمري   ٭
سليمان خالد فهد عبدالرحمن املذن   ٭
منصور مصلط نهر مطلق العتيبي   ٭

ثنيان احمد عبدالعزيز املذن   ٭
خالد علي محمد عبداهلل الرمضان   ٭

مهدي محمد سيد اسماعيل بهبهاني   ٭
جنم عبداهلل عبدالرسول الدريس   ٭

جمال محمد علي عبدالعزيز اخلليفي   ٭
شيخة ابراهيم محمد الفرج   ٭

نوال محمد عبداهلل علي بن غيث   ٭
عبدال����رزاق س����عود نصي����ب مب����ارك   ٭

احلنيف 
فاطمة سعيدان مطني سعد املاجدي   ٭

س����لوى يوس����ف عبدالرحم����ن احم����د   ٭
الكندري 

اسماء علي عبداهلل الدرويش النجار   ٭
كفاح مال اهلل احمد مال اهلل   ٭

نهى سالم ابراهيم محمد النهام   ٭
هناء عبداهلل ناصر شنوف الهاجري   ٭

ليلى كرم غلوم شهاب   ٭
هشام عبدالعزيز عبداللطيف العثمان   ٭

احمد عبداهلل احمد ابراهيم   ٭
يعقوب حمد راشد السداني   ٭

عبدالعزيز احمد حسن سلمان الشطي   ٭
يوسف ناصر يوسف شاهن الطراروة  ٭

كامل بدر جاسم عبداهلل اخلليفة   ٭
خالد بركة غريب فالح اجلسار   ٭

عايد علي سليمان الشرجي   ٭
مراد حبيب علي حسن اخلياط   ٭
سمير بدر فهد سليمان الطخيم   ٭

وليد خالد عبدالعزيز العمير   ٭
سعد عبدالوهاب حمد محمد الشايجي   ٭

وائل صالح محمد العتيقي   ٭
عبداللطيف غلوم قمبر قمبر   ٭

بدر مطلق راشد مرزوق الراجحي   ٭
جواد مجيد عباس حجي الكوت   ٭

سناء حسن عبداهلل محمد احلداد   ٭
فاطمة احمد ابراهيم احلسينان   ٭

س����عود عبدالعزي����ز محم����د عب����داهلل   ٭
الفيلكاوي 

ناصر بخيت ثويني فرج السعيد   ٭
فيصل صالح عسل علي الظفيري   ٭

محمد علي فرهود مانع العجمي   ٭
حس����ن عبدال����رزاق عبدالعزي����ز خلف   ٭

النجار 
عبدالك����رمي مصطف����ى احم����د مرزوق   ٭

املرزوق 
أحمد علي حسن السنن   ٭

جاسم محمد مهنا عبداحلي   ٭
عطية صالح مرزوق السعد احلبيل   ٭
عبداهلل مبارك مزعل محمد املزعل   ٭

عدن����ان عبدالرحمن عيس����ى يوس����ف   ٭
البالول 

رياض محمد جاسم احمد املهنا   ٭
مشعل حمد سليمان املشيطي   ٭

فيصل حبيب علي موسى احلداد   ٭
وليد عبدالرحمن علي صالح الطبيخ   ٭

سامي يوسف عبداهلل املهنا   ٭
شبيب سعدون حسن الهاجري   ٭

علي سالم صالح العبداهلل املسعود   ٭
فهد عبداحلميد محمد الصايغ   ٭

يوسف عبدالرحمن يوسف بوناشي   ٭
عدنان حسن احمد عبداهلل اجليران   ٭

عبداللطيف ابراهيم فريج علي الفريج   ٭
دعيج خلف حسن خلف الرامزي   ٭

عبداهلل جاسر جاسم مسعود الطواش   ٭
وليد عبداللطيف بالل الرشيد   ٭

فوزان صالح محمد الفوزان   ٭
بدر فهد فريج العلي الفريج   ٭

عيسى علي حمود صالح بويابس   ٭
عبداهلل راشد سعد مجبل الرقدان   ٭
مكية السيد محمد السيد الرفاعي   ٭

جابر عبداهلل محمد عبداهلل املال  ٭
احمد عبدالعزيز محمد حسن   ٭

خالد عبداحملسن خالد يوسف العليان   ٭
محمد بدر احمد الناصر التناك   ٭

فوزية سيد ابراهيم اسد اهلل   ٭
عادل علي محمد عبداهلل الكندري   ٭

مبارك رجعان حمود الرشيدي   ٭
حمد منديل حمد محمد الريش   ٭

خالد محمد ناصر راشد النصف   ٭
احمد جعفر عبداهلل موسى احلداد   ٭

خال����د صالح س����ليمان عبداحلس����ن   ٭
االشوك 

خالد ناصر حسن ركبان العازمي   ٭
احمد عبداهلل جابر حسن   ٭

عبداهلل سليمان عبداهلل احلميدان   ٭
خالد ناصر عبداهلل ناصر املصري   ٭

صالح بدر محمد القطان   ٭
اسماعيل الياس خدادة سفر خدادة  ٭

فه����د عبدالرحمن مح����ارب عبدالعزيز   ٭
احملارب 

فهد عوض جراد عايد الصابري   ٭
منى خلف عبدالعالي الرامزي   ٭

امل صالح اسماعيل العبيد   ٭
اشواق احمد علوان اقطامي   ٭

فؤاد ابراهيم اسماعيل دنبوه   ٭
عهود ناصر عبدالعزيز الدريويش   ٭

طالل نادر شعف العتيبي   ٭
عبداالله محمد عبدالكرمي اخلميس   ٭

مبارك طعمة مطر مطر مدعث الشمري   ٭
محمد غلوم فتح علي اشكناني   ٭

عبداهلل عبدالسيد سالم   ٭
أماني احمد يونس السيب   ٭

فاطمة محمد عبدالرضا علي القطان   ٭
حسن محمد علي اخلليفي   ٭

عبدالعزي����ز س����عود حم����دان س����عود   ٭
العبهول 

علي طعمة مطر رخيص الظاهر   ٭
فرحان علي محمد سلطان العنزي   ٭

هدى احمد يوسف كرم جرخي   ٭
فوزية محمد حاجيه محمد الكندري   ٭

رضا عبدالرسول قمبر محمد   ٭
حصة مطلق محمد كليب املطيري   ٭
حمد محمد حمد عبداهلل العجمي   ٭
سارة حمدان حمد نايف املطيري   ٭

منيرة ناشي سليمان هويان املطيري   ٭
مشعل فرج حصيني محمد العنزي   ٭

منى رجب علي رجب علي   ٭
علي صادق محمد صادق   ٭

وليد علي جمعان محمد الصقر   ٭
فريد بديوي احمد الفهد   ٭

سناء مصلح سعدون جابر العتيبي   ٭
محمد حسن سلطان عبداهلل   ٭

احمد محمد علي يوسف اخلليفي   ٭
ياسر حسن عبداحلسن محمد صفر   ٭

منذر يوسف بدر حسن االستاذ   ٭
محمد عبداحلميد ابراهيم غلوم حسن   ٭

سعد ناصر سعد العبداهلل العبيد   ٭
حسن صالح علي عبداهلل العجمي   ٭

محمد علي طبيخ فهد الطبيخ   ٭
مشعل عايض فراج دبيل العتيبي   ٭
حسن علي حسن علي عبدالكرمي   ٭
سالم عوض محمد سالم املطيري   ٭

هشام سليمان عبداهلل محمد الرشدان   ٭
احمد عباس عباس غلوم اشكناني   ٭

سعد فهيد محمد فهيد العجمي   ٭
هالل عبدالوهاب احمد هالل   ٭

محمد عباس عبدالعزيز عباس الصفار   ٭
مرزوق عبدالهادي مرزوق احمد   ٭

فيصل عبداهلل كرم كايد اسماعيل   ٭
فاضل حسن علي غلوم   ٭

عبدالرحم����ن يوس����ف ابراهي����م ناصر   ٭
احلوطي 

انور عباس جاسم حسن الرياش   ٭
طارق علي عبدالكرمي عبداهلل الفوزان   ٭

هيثم بدر سويد فرج السويد   ٭
فيصل فهد الهاب سحم املطيري   ٭

ممدوح قبيالن تركي الشمري   ٭
سارة فهد حرمل العجمي   ٭

بدر عبيد ناصر صنهات الرشيدي   ٭
عيسى حامد جاسم علي بوقمبر   ٭

جنيبة عبداحملسن حسن علي احلمر   ٭
راشد عبداهلل عبدالوهاب الفارس   ٭

شروق خالد حمد علي اخلواري   ٭
عب����داهلل عبداللطيف س����عود راش����د   ٭

الصقر 
جمال عبدالكرمي هالل اجلحيدلي   ٭

هند أحمد علي العبداللطيف اجلسار   ٭
عبدالرزاق امن عبداهلل العوضي   ٭
خالد جاسم محمد حسن ماحسن   ٭

محمد سالم خالد   ٭
يوسف سالم فهد املالك   ٭

سعيد يوسف سعيد يوسف السليم   ٭
حامد محمود عبدالرضا حسن خشاوي   ٭
محم����ود عبدالوه����اب ابراهيم اخلريف   ٭

الناشي 
محمد عبداحملسن عبدالرحمن العيد   ٭

براك عيادة فرهود مخيلف الدرعة   ٭
محمد قاسم حسن علي الرامزي   ٭

غنيمة عبداحملسن عبدالرحمن عبداهلل   ٭
العيد 

عادل عبداهلل احمد حسن الشمار   ٭
هديل جنم عبداهلل محمد حسن   ٭

خل����ود س����ليمان عبدالرحم����ن صالح   ٭
البناي 

خلود جاسم حمود ثنيان الردعان  ٭
محمد عباس حيدر حسن أحمد   ٭

سعاد خلف راكان صياح العنزي   ٭
دالل علي عبداهلل محسن اجلبري   ٭
فضيلة علي عبداهلل علي الكندري   ٭

مصطفى جاسم علي محمد علي   ٭
محمد أحمد محمد الكندري   ٭

رشا بدر ناصر إبراهيم الصوله   ٭
نواف حسن محمد عبداهلل الباذر   ٭

خلود عبدالعزيز إبراهيم حمد الريس   ٭
عذاري عبداهلل فهد فهيد العجمي   ٭

عزيزة مطلق عبدالكرمي مطلق املطيري   ٭
أنفال أحمد محمد أحمد النصار   ٭

انتصار عبدالكرمي دويك وادي الفضلي   ٭
شيخة علي محمد أبورحمة   ٭

رشا يونس إبراهيم ظاهر اإلبراهيم   ٭
تهاني جاسم عبدالرسول محمد القالف   ٭

حنان محمد جاسر محمد الصالح   ٭
وسناء يوسف محمد مبارك الضاعن   ٭

إبراهيم  ش����يماء كاظ����م عبدالوه����اب   ٭
العوض 

أبرار نوري يوسف التركيت   ٭
حنان صالح علي أحمد غريب   ٭

خالد شليل فالح مرمح العتيبي   ٭
دانة إبراهيم صالح إبراهيم الصالح   ٭

روعة سعد عبداهلل الغامن   ٭
مرمي مشاري عبداحملسن تركي املليفي   ٭

إميان يوسف شهاب محمد الشهاب   ٭
حنان عبدالوهاب أحمد زبيد   ٭

أماني عبدالوهاب حمد محمد الشايجي   ٭
هبة عبداحملسن فهد إبراهيم املطوع   ٭

مرمي خالد سالم علي ساملن   ٭
عائشة يوسف يعقوب يوسف شبكوه   ٭

عبير علي صالح ناصر السلمي   ٭
خالد جاسم عبداجلبار علي اخلشتي   ٭

مياسة خالد علي ناصر النجدي   ٭
منيرة عبداهلل فهد صالح العبداجلادر   ٭

هبة يوسف خالد عبدالعزيز املفرج   ٭
فاطمة حمزة عباس علي نقي   ٭

خالد محمد عبداهلل جمعة راشد   ٭
بسمة محمد عبداحملسن الصالح   ٭

سارة ياسن علي محمد فرس   ٭
عبدالعزيز جاسم محمد احليدر   ٭

هال فهد راشد الفهد   ٭
امل عبداهلل منصور حسن خلف   ٭

اسيل حسن جاسم بورحمة   ٭
فاطمة احمد خليفة احمد العمران   ٭
محمد بدر منصور عبداهلل احلرز   ٭
حامد محمد حسن محمد الصانع   ٭

حنان غلوم يوسف محمد العوضي   ٭
سهام عبدالعزيز صالح املجيبل   ٭

ابتهال عبداهلل حسن موسى   ٭
حنان عيسى عبداخلالق الفرج   ٭
شاهن يوسف محمود امليعان   ٭

بشار صالح عباس حسن الشراح   ٭
سارة عبداهلل احمد صالح الصرعاوي   ٭
حنان يوسف يعقوب يوسف البالول   ٭

وليد عبداهلل زيد سويد الصانع   ٭
مضحي مطر نصار ضحوي العدواني   ٭

نايف عبداهلل مبارك عيد العازمي   ٭
سعد خلف فهد جريبيع املطيري   ٭

ن����ورة حس����ن محم����د عبداحملس����ن   ٭
الفيلكاوي 

عذاري حسن نوشاد حسن محمد   ٭
طه عبداهلل احمد الذياب   ٭

عباس حسن كرم عبداهلل محمد   ٭
ضيا ثنيان حمود ثنيان الردعان   ٭
يوسف محمد علي مطر الشهاب   ٭

محمد يوسف شعبان قاسم حسن   ٭
فالح فهيد محمد فهيد العجمي   ٭

مرمي عبدالكرمي حمود القلوشي   ٭
فاطمة محمد حيدر عبداهلل الفيلكاوي   ٭

شيماء سعود هاشل الهويشل   ٭
مشاعل مطلق سند مزيد املطيري   ٭

ابتسام حمد سالم حمد السبع   ٭
سعاد جابر رداد مرزوق الفضلي   ٭

مصطفى محمد حسن امير عبداحلسن   ٭
فاطمة محيل محمد الشنبار الصالل   ٭

إسراء علي اسد حسن احمد   ٭
نورة غازي محمد صالح محمد املطر   ٭

ابراهي����م رج����ب  اس����ماعيل جمع����ة   ٭
االنصاري 

خديج����ة عيس����ى عبدالرحيم حس����ن   ٭
الصفار 

احمد عبداهلل مرزوق الغريب   ٭
فاطمة فيصل محمد علي عبدالرضا   ٭

عبداحملس����ن  ب����راك  عبداحملس����ن   ٭
الطبطبائي 

عذاري جاسم دخيل محمد الرهيف   ٭
فاطمة صالح عبداهلل الصالح اخلزي   ٭

أم����ال عبداخلال����ق س����ليمان عثم����ان   ٭
الدوسري 

محمد قاسم علوان حمادي اقطامي   ٭
دالل رمض����ان عبداللطي����ف رمض����ان   ٭

اجلابر 
سجى سعود صالح علي املجيبل   ٭

مي جاسم محمد علي   ٭
أماني مبرد نهار املطيري   ٭

سارة عبداهلل محمد احمد املطاوعة   ٭
لطيف����ة كاظ����م عبدالوه����اب إبراهي����م   ٭

العوض 
د. م امين مال حويش احملمود   ٭

محمد سند دغش ناصر السهلي   ٭
حنان محمد عباس عبداهلل محمد   ٭

رحاب حافظ حسن بوحمد  ٭
كوثر حسن احمد محمد اخلياط   ٭

احم����د فه����د عبدالرحم����ن عبداللطيف   ٭
اجلسار 

نوف راشد سلطان السالم   ٭
اسماء محمد فهاد مطلق اجلافور   ٭
العنود جاسم احمد غيث الغيث   ٭

شيماء عبداهلل ابراهيم فهد السمحان   ٭
بيداء محمد عبداهلل علي احلبيل   ٭

منى محمد عبداهلل محمد الكندري   ٭
بشار ابراهيم ناصر عبداهلل بورسلي   ٭

فاطمة علي يوسف الياسن   ٭
احمد علي حمد جبر العنزي   ٭

علي عادل يوسف محمد العبداهلل   ٭
محمد سعد محمد الطواري   ٭

محمد عبداللطيف محمد صالح الهران   ٭
فيصل رضا علي حسن مشاري   ٭

نورة خالد محمد سليمان احملسن   ٭
يوسف طارق راشد جاسم عبدالرحيم   ٭

فاطمة ابراهيم عبداهلل محمد صفر   ٭
غازي فيصل علي سالم املرجتي   ٭

علي حسن علي املياس   ٭
محمد هشام بدر يوسف نقي   ٭
حنان حسن ناصر املطيري   ٭

انوار سعود محمد سعود احلميدان   ٭
فاطمة فهد منصور اخلنفر   ٭

أحمد صالح ناصر موسى اإلبراهيم   ٭
زهراء حبيب شعبان حاجي غضنفري   ٭

أسماء مصلح سعدون جابر العتيبي   ٭
شريفة إبراهيم محمد عبداهلل السبتي   ٭

أسامة علي حسن جاسم محمد   ٭
محمد بدر أحمد العوضي   ٭

نورة يوسف رمضان عبداهلل اخلباز   ٭
فاطمة فيصل كاظم طاهر اخلياط   ٭

فاطم����ة محمود عبداحلمي����د مال جمعة   ٭
باقر 

عبدالعزيز عراك فزاع الظفيري   ٭
زمزم فاضل عبداهلل رضا حسن   ٭

عبداهلل أحمد محمد أحمد الياقوت   ٭
أيوب إبراهيم حسن محمد دشتي   ٭

منيرة عبدالقادر عمران أحمد البنوان   ٭
عبداهلل رضا عباس رضا مراد   ٭
بدور عيد أحمد حسن الشراح   ٭

فهد محمد مبارك اجلبيري   ٭
شيخة محمد جاسم محمد البعنون   ٭

علي محمد طاهر سليمان البناي   ٭
محمد علي حسن عبداخلالق النجار   ٭

بدور فيصل فهد محمد الشايع   ٭
شيماء حسن غلوم حسن دشتي   ٭

بدر حميد جبار محمد جبارة   ٭
سالم عبداهلل محمد عبداهلل القالف   ٭

ضرار فهد سعود محمد العون   ٭
رنا يوسف عبداهلل السعيد   ٭

عائشة غازي حسن أحمد السراج   ٭
مها فيصل عبداهلل ناصر الدعيجاني   ٭

قتيبة عبدالرحمن نعمان   ٭
عبداهلل حسن علي قاسم   ٭

حمود سالم حسن العازمي   ٭
خالد فهد بن سويد العجمي   ٭
ماطر مسلم حمود الظفيري   ٭

سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد   ٭
تسنيم إبراهيم ميالد اخلالدي العنزي   ٭

وصال إبراهيم عبداهلل حمد احملمد   ٭
أحمد إياد عبدالرزاق زامل الزامل   ٭

نورية يوسف رمضان اخلباز   ٭
آالء خالد أحمد غنام الرشيد   ٭

جنالء حميد أحمد محمد الرشيد   ٭
رقية سند فرحان سعد الرومي   ٭

سارة مشاري عبداحملسن املليفي   ٭
ألطاف سعود عبدالعزيز علي بوكحيل   ٭

بدرية سليمان حمد املشيطي   ٭
فايزة فهد هادي عويض العجمي   ٭

ليلى حسن حسن أحمد   ٭
حسن علي محمد علي الكندري   ٭

إبراهي����م معت����وق  بش����اير معت����وق   ٭
العسالوي 

نورة فهد فهيد العجمي   ٭
أحمد يوسف أحمد حسن الشطي   ٭

حنان حسن عبداهلل حسن   ٭
زينب كاظم موسى علي احلداد   ٭

إبراهي����م  ن����دى محم����د عبدالرحم����ن   ٭
أبوحيمد 

فاطمة عبداهلل سعود الوهيب   ٭
محمد فهد ماجد سلطان مرزوق   ٭

منى عبداهلل جاسم الرمضان الهاجري   ٭
مش����اري خال����د عبدالرحم����ن عبداهلل   ٭

العمار 
بدر خلف أبورمية املطيري   ٭

عبداهلل خالد عبداهلل اجلمعة   ٭
سبيكة عبدالعزيز علي مبارك الشطي   ٭

عذاري إبراهيم يوسف محمد حمد   ٭
أسيل فيصل خيران إبراهيم املطيري   ٭

فاطمة عبداهلل بلور البلوشي   ٭
ش����يماء يوس����ف أحم����د عبدالرحي����م   ٭

الشاعر 
أحمد عبداهلل جنم عبداهلل الراشد   ٭

جاسم أحمد عبداهلل األمير   ٭
لطيفة أحمد عيسى عبداللطيف السليم   ٭

عمر محمد عبداهلل أحمد عبداهلل   ٭
حصة مشعل مبارك الديهان   ٭

أم����ل عبدالرحم����ن عبداحملس����ن محمد   ٭
البناي 

أبرار عبداهلل أحمد عبادي املجادي   ٭
محمد ناصر جلوي عايض العتيبي  ٭

هن����ادي عبداحلميد يوس����ف حس����ن   ٭
الوتار 

مشاري رياض مسفر املسافر   ٭
منيرة صالح سعدون جابر العتيبي   ٭
جنالء صالح سعدون جابر العتيبي   ٭

لطيفة سعود علي الفالح   ٭
أبرار فاضل حمزة حسن كابلي   ٭

أحمد يوسف عبداهلل سعيد املطيري   ٭
سارة عبدالعزيز عبداهلل سالم اليماني   ٭

نورة أحمد غامن صالح مال اهلل   ٭
منيرة خالد فرج خميس السعيد   ٭

عبداهلل جاسم ياسن أحمد عباس   ٭
حسن يوسف عنبر الرفاعي   ٭
يوسف الفي ناصر املطيري   ٭

دعيج خليفة إبراهيم حمد الضبيبي   ٭
محمد أحمد خضير نهار   ٭

أنفال فاضل سيد إبراهيم هاشم   ٭
محمد علي حبيب علي البلوشي   ٭

نورة سعود عثمان محمد البديوي   ٭
مرمي مبارك عبداهلل مبارك الفوزان   ٭
لطيفة عدنان جاسم دخيل الرهيف   ٭

هيا بدر يعقوب يوسف شبكوه   ٭
عبدالعزي����ز  أحم����د صال����ح  ن����ورة   ٭

الدويسان 
لطيفة صالح عثمان صالح اجلاسم   ٭
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الدعيج   ٭
فاطمة عبداهلل حسن عبداهلل اتش   ٭

عبداهلل ضاوي جلوي العتيبي   ٭
عبدالرحم����ن ش����امي معت����ق خ����زمي   ٭

الرشيدي 
مشاري محمد حسن مسلم احلربي   ٭

غدير عدنان ناصر عيسى العتال   ٭
مناير بدر حجي إبراهيم املزين   ٭

إيناس فريد محمد السري   ٭
زينب محمد حسن غلوم العطار   ٭
حسن أمير حسن علي العطار   ٭

سارة سعد سرحان العنزي   ٭
مي يوسف جابر رمضان اجلابر   ٭

نور فايز محمد بوحمد   ٭
شيخة محمد فهد املزيد   ٭

سعود سليمان سعود العون   ٭
فاطمة فاضل عباس بوعباس   ٭

دالل عبدالس����الم ناص����ر عبدالعزي����ز   ٭
البعيجان 

محمد فالح نعير فالح الهاجري   ٭
أحمد زهير عبداحملسن الزامل   ٭

شيخة عمر داود سليمان احلزامي   ٭
مشاري محمد مرزوق مشرع العتيبي   ٭

محمد ممدوح شفاقة العنزي   ٭
ناصر محمد دعيس حامت العتيبي   ٭

سيد عباس عبدالرضا سيد املوسوي   ٭
بيبي محمد عبداهلل اجليران   ٭

أحمد عيد أحمد حسن الشراح   ٭
سليمان محمود سليمان خالد البدر   ٭

مشاري فالح سالم محمد الهدية   ٭
فاضل عباس حمزة الهزمي   ٭

منيرة خالد حمود خالد السفيح   ٭
محمد ناصر عزيز العتيبي   ٭
خالد غامن علي فالح امليع   ٭

دالل عبداهلل حمود العدواني   ٭
حمد سالم جابر لفتة املطيري   ٭

إبراهيم أحمد إبراهيم خضير الهويدي   ٭
ناصر فهد عبيد ناصر العتيبي   ٭

صالح أحمد إبراهيم الهويدي   ٭
بدر محارب غميض محارب الديحاني   ٭

محمد مرزوق فالح مطلق امللحم   ٭
جاسم محمد عبداهلل حسن القعود   ٭
محمد بخيت حسن بخيت العجمي   ٭

أبرار علي غريب إبراهيم احلسن   ٭
هدى يوسف يعقوب يوسف البالول   ٭

حسن حيدر عبدالرزاق يوسف جرخي   ٭
محمد حسن عبداهلل محمد احلداد   ٭
خالد فيصل عبدالرحمن الشايجي   ٭
مها مبخوت مفرح زمانان العجمي   ٭

حنان حسن علي محمد الدالوي   ٭
جنان عدنان يوسف حيدر   ٭

رمي مرزوق هديب مرزوق الشنفا   ٭
زينب عبدالصمد حداد علي األيوبي   ٭

فجر مساعد حسن علي الرشيدي   ٭
فيصل علي صلبي مطلق العنزي   ٭

بشاير فوزي فرج أحمد الفرج   ٭
حامد حمد عبداهلل عيسى الهولي   ٭

عادل عادل محمد سالم الشبال   ٭
مشاري عامر دويحان عامر الرشيدي   ٭

فيصل حمود جاعد منير العتيبي   ٭
نادية أحمد مروي ملفي الهدية   ٭
محمد فهد حميد عيد العجمي   ٭

لطيفة عبداملنعم عبدالرحمن العمر   ٭
راشد شافي راشد جابر العجمي   ٭

سارة أحمد مرزوق عبدالرحمن الصقر   ٭
محمد جاسر مطلق املطيري   ٭

دانة عبداهلل سعود سعد املعصب   ٭
أنوار صالح أحمد محمد باقر   ٭

مصع����ب عب����داهلل س����ليمان عبداهلل   ٭
احلميدان 

دالل صالح أحمد محمد الفودري   ٭
فاطمة حسن نادر محمد   ٭

خالد ضيف اهلل فضيل أبورمية   ٭
نوار أحمد محمد عبداهلل علي   ٭

سارة جاسم محمد مراد عبدالرضا   ٭
محمد عبدالعزيز فاضل محمد  ٭

منص����ور كاي����د صن����دوح عب����داهلل   ٭
الظفيري 

آالء صالح إبراهيم صالح العبيالني   ٭
فواز صايد صندوح عبداهلل الظفيري   ٭

حنان فهاد محمد عبداهلل العرميان   ٭
يوسف مبارك عايد مبارك العازمي   ٭

ش����وق ش����هاب عبداللطيف عبدالعزيز   ٭
اخلراز 

هياء عواد ابن عليان الرشيدي   ٭
عبدالعزي����ز عب����داهلل محم����د فرحان   ٭

العسيري 
عبداهلل عايض عبيد مزعل العتيبي   ٭

موضي علي راشد املطوع   ٭
أحمد فيصل جاسم محمد حسن   ٭

محمد عبدالوهاب عبدالرحمن العوضي   ٭
إبراهي����م  فيص����ل يوس����ف صال����ح   ٭

الصقعبي 
عقاب شبيب مطلق الهرف   ٭

حصة ناصر عبداهلل ناصر املشيطي   ٭
سعود نشار ضاحي تركي اخلالدي   ٭
أحمد خليل إبراهيم إسماعيل دنبوه   ٭

مرمي أحمد ناصر حجي املشموم   ٭
شريفة عبداهلل علي احلشاش   ٭

أنوار برجس أحمد برجس البرجس   ٭
خالدة خالد عبداهلل خميس اخلشتي   ٭

سارة علي حسن شعبان بوشهري   ٭
أنس سالم إبراهيم سالم التوم   ٭

أماني محمد خضير يوسف العلي   ٭
فاطمة حيدر جاسم صفر   ٭

زهراء علي حسن علي محمد   ٭
مني����رة عب����داهلل ناص����ر عبدالعزي����ز   ٭

الدريويش 
علي طالب حبيب علي احلداد   ٭

حوراء جاسم فاضل مكي حجي   ٭
سارة زهير صالح الوزان   ٭

شيماء يوسف حسن أحمد القبندي   ٭
هيا إبراهيم مشعان حمد املشعان   ٭
وفاء إبراهيم خليل رجب الشطي   ٭

حوراء ناصر حسن زنكوي   ٭
فاطمة علي حسن سلمان الرامزي   ٭
تهاني مبارك جاسم محمد العبيد   ٭
خديجة جنم عبداهلل أكبر طالب   ٭

دعاء مصطفى يعقوب حسن   ٭
شيماء أمان صالح عبداللطيف أمان   ٭

هيا سالم محمد راشد الصانع   ٭
أنوار عيد متعب اخلرينج الرشيدي   ٭

عبدالوهاب علي عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭
العصفور 

إميان طالل محمد وصل اهلل الديحاني   ٭
زينب عبدالعزيز عباس يوسف حيدر   ٭

دالل محمد عواد عايد الهطالني   ٭
ناصر بدر صحن حمدان امليع   ٭

منيرة علي خالد عبداللطيف العتيقي   ٭
عب����داهلل أحم����د عب����داهلل عبدالعزيز   ٭

احلميدي 
فاطمة محمد عبدالرحمن محمد الرويح   ٭

فجر بركة بطيحان فالح الرشيدي   ٭
دالل خالد عبداللطيف محمد الدوسري   ٭

بدرية وليد فاضل العبيد   ٭
دانة وليد فاضل جاسم العبيد   ٭

مرمي عادل خلف مطلق الصميعي   ٭
فاطمة عبداهلل محمد اخلشرم   ٭

محمد مدحت علي عبداحلميد نصار   ٭
فكري رشدي حسن شاهن   ٭
حسن الدسوقي أحمد مراد   ٭

محمد عبداملنعم محمد فهمي احلفناوي   ٭
شكري أبوسريع رمضان   ٭

أحمد عطوة أحمد ابوستيت   ٭
عبداحلكيم عبدالوهاب ابوسبعة   ٭

عادل أحمد أحمد اجلندي   ٭
محمد السعيد حامد الصباغ   ٭

أحمد محمد علي القزاز   ٭
أحمد محمد أحمد النحاس   ٭

حازم مسعود حمدان   ٭
محمد محمد عبداملنعم حسن   ٭

حسن صبحي حسن عبدالهادي   ٭
محمد أنور أحمد نصر   ٭

رضا رمزي محمد مرسي   ٭
عبدالعزيز علي حسان عمران حسن   ٭

مجدي محمود شعبان   ٭
محمد عاملكير جمال الدين أحمد   ٭
أحمد ماهر محمد محمد دسوقي   ٭

كرم الدين السيد محمد اجلمل   ٭
محمد إبراهيم أحمد محمود   ٭
هاني فتحي محمد عاشور   ٭

اكرام أحمد عبداحلليم أحمد   ٭
أحمد عبدالرحمن أحمد البري   ٭

نبيل أحمد إبراهيم رمضان   ٭
أحمد عبداحلميد محمود منصور   ٭

صالح عرفات معتمد عرفات   ٭
محمد وجيه محمد متولي   ٭
محمد أحمد محمد مجاهد   ٭

محمد حسنن يوسف مصطفى نعمان   ٭
سالم أبوسريع أحمد القاضي   ٭

محمد حسن السيد االعراج   ٭
عزالدين محمود إبراهيم خليل   ٭
محمد محمد عبداحلميد خليفة   ٭

محمود حسن سليمان خليل   ٭
أحمد عباس محمد محمد   ٭

أحمد ممتاز مصطفى هيكل   ٭
فيروز خان ازاد خان   ٭

صبري زكير خالف عبدالرحمن   ٭
س����ليمان عبدالفتاح س����ليمان إبراهيم   ٭

بيان
شريف جالل عبدالسالم عامر   ٭

السعيد شفيق محمد علي الصابر   ٭
أحمد توفيق إبراهيم عبده   ٭
محروس محمد حسن جبل   ٭

عبدالرزاق محمد السيد اجلاحر   ٭
السيد محمد عبداملنعم السيد   ٭

تامر مصطفى سيد علي   ٭
عبدالباسط عبدالعزيز محمود   ٭
محمد توفيق الياس أحمد عالم   ٭
أحمد السعيد السيد البحيري   ٭
عادل إبراهيم عبدالقادر عامر   ٭

سيد مسيح حيدر زيدي   ٭
طارق طه مصطفى عبدالرحمن توني   ٭

محمد عبدالباقي عباس زلهف   ٭
ابراهيم حافظ العوضي إبراهيم   ٭
عبداملالك عبدالرحمن عبداملالك   ٭

عاطف السيد محمد حسن   ٭
محمد عبداللطيف محمد يوسف   ٭

عبداملنعم اإلمام محمد علي هاجر   ٭
ثروت مصطفى محمود مصطفى   ٭

سامي جميل محمد طه   ٭
حسن حسني عبداحلميد إبراهيم سالم   ٭
محمد مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
حمود مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
فيصل مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
أحمد مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
عادل مرزوق صياح املوايقي العازمي   ٭

فيصل بن محمد بن مطر العازمي   ٭
الدي����ن صب����ري عبداملنع����م  حس����ام   ٭

اسماعيل 
عائدة عيسى موسى   ٭

خالد عبدالرحمن خليل محمد   ٭
شيخ انور باشا شيخ راجا سا   ٭

عبدالقادر عبدالقادر محمد عبدالعال   ٭
شيخ أمجد شيخ أمير   ٭

بركات أحمد محمد جودة   ٭
محمود إبراهيم محمد عوض   ٭

وائل أحمد عبداحلميد حسب اهلل   ٭
محمد فريد محمد عزام   ٭

أسامة حماد محمد أحمد حماد   ٭
إبراهيم السيد إبراهيم الفخراني   ٭

عبداملنعم فتحى محمد شعبان   ٭
إيهاب شعبان قرني إبراهيم   ٭

عبدالعزيز سميح حسانن أحمد   ٭
أكرم حسن يوسف عبدالنبي   ٭
العزب عبداهلل اليمني العزب   ٭
طارق حسن عبدالفتاح سنان   ٭

محمد عمران جوهر محمد اكرم   ٭
عبدالغني ثابت عبدالغني أحمد   ٭
هاني شبيب عبداملقصود محمد   ٭

لطيفة عماد يوسف ماجد سلطان   ٭
ماهر زكي عالم مسعود   ٭

مدكور محمد مسعد الصعيدي   ٭
مصطفى محمد شقراني سليمان   ٭

أشرف محمد محمد الرفاعي   ٭
حسن كمال السيد عمر   ٭

محمد ابوالفتوح محمد احلفناوي   ٭
عبدالدامي محمود عبدالدامي فتح اهلل   ٭

ليلى علي أحمد حسن دشتي   ٭
طارق السعيد محمد الرفاعي   ٭
يسري علي عبدالدامي موسى   ٭

غدير فيصل كاظم اخلياط   ٭
يوسف عبداهلل محمد عبداهلل القالف   ٭

محمد كمال عبدالعزيز شلبي   ٭
محمد صالح السيد صالح   ٭

عبداهلل زايد سعد زايد العازمي   ٭
طارق علي سبع عبداملعطي   ٭

مرمي طارق عبدالعزيز اخلالد   ٭
السيد حامد محمود سلطان   ٭

حسن أحمد محمد إبراهيم جلبي   ٭
كمال محمد صادق عبداجلواد   ٭

خالد محمود أحمد غيث   ٭
هاني محمد عبداملنعم محمد   ٭

محمد عبدالرؤوف حسانن محمد   ٭
حامد محمد حامد علي برين   ٭

الظاني حنيدق سيد حمداهلل   ٭
فؤاد محمود إبراهيم خليل   ٭

محمود أحمد عبدالهادي أحمد   ٭
محمد عبدالعزيز محمد سالمة   ٭
عبدالعزيز علي زكريا بركات   ٭

جاسم محمد محمود محمد   ٭
ياسر كمال علي أحمد   ٭

محمد أحمد البدوي محمد   ٭
السيد ابواملجد متام مصطفى   ٭

جمال حسن محمد أحمد   ٭
محمد عبداخلالق غريب دياب   ٭

وائل علي حسن بركات   ٭
أحمد حسن محمد حسن   ٭

امين محمد عبداهلل ابوحامد   ٭
أحمد عبداملنعم جنيب انيس   ٭

محمد فتحي سيد محمد   ٭
محمود زكريا محمد موسى   ٭

محمد كامران محمد اكرم   ٭
عالء محمد محمد الريدي   ٭
عمرو نبيل محمد شيرين   ٭

عصام عبدالرازق عبدالرازق سالم   ٭
أحمد السيد عبداللطيف بيومي  ٭

خالد محمد يوسف حجازي   ٭
شادن محمد زكي شماع   ٭

أحمد حمد العبداهلل   ٭
إبراهيم عبدالقادر إبراهيم عبداملجلي   ٭

مبارك محمد سعد العجمي   ٭
محمد عبداحلليم اليمني عبد احلليم   ٭

طارق علي عبداهلل العودات   ٭
السيد رزق السيد صقر   ٭

أحمد مصطفى كمال هديب   ٭
محمد يسري إبراهيم السقعان   ٭
عبداحلليم عبدالرحيم منصور   ٭

ايهاب حسن عبداملنعم حسن   ٭
العربي محمد االمام وهب   ٭

محمد شهاب الدين محمد ميسر علي   ٭
فاطمة محمد سيد جابر   ٭

محمد أحمد عبدالرحمن جاويش   ٭
ابراهيم علي ابراهيم محمد   ٭

اخلضر محمد اخلضر الشربيني   ٭
خالد فريد رمضان محمد   ٭

نصاري حامد عبدالسالم يوسف   ٭
مصطفى مصطفى خليل بخيت   ٭

باسم جمال الباز بخيت   ٭
عيد يونس الدمنهوري   ٭

احمد شوقي سيد عثمان   ٭
أحمد فاروق محمد ابراهيم   ٭

عماد أحمد موسى شلبي   ٭
هشام عبدالهادي مصطفى جاد   ٭

مصطفى عبدالهادي مصطفى جاد   ٭
عزيز علي هيتاواال نصار هيتاواال   ٭

رمضان زكي معتوق معتوق   ٭
عمرو إبراهيم عبدالرحمن لقوشه   ٭

سيد محمود ماستان   ٭
مبارك هويدي عبيد نائم الهاجري   ٭
مزيد زايد عوض شجاع الديحاني   ٭
هبة عبدالهادي سيد أحمد اجلمل   ٭

سالم محجان سعد مطلق العازمي   ٭
خالد رشدي محمد جاد اهلل   ٭

مشاري أحمد غلوم سند   ٭
خالد معوض عبيد علي   ٭

حسن محمود حسن   ٭
حامت إبراهيم مجاهد يوسف ابوالعطا   ٭

اسالم حافظ حفناوي عبداهلل   ٭
محمد حسن حسن علي   ٭

ابراهيم السيد محمد شداد   ٭
نها منير زكي ابوالعنن   ٭

ماجد حسني عباس محمد   ٭

هبه فتحي علي محمود   ٭
خالد عبدالراضي فرغلي محمد   ٭

ريهام محمد عبدالقادر العماوي   ٭
محمد غازي شعبان عصر   ٭

نعمة محمد عبداملنعم السيد الشريف   ٭
محمد خلف عبداملجيد عمر   ٭

وائل أحمد عبدالسالم الزايدة   ٭
وليد حسن عبداملنعم حسن   ٭

عماد الدين حسن عبدالعظيم سالمة   ٭
امين أحمد فهمي محمد   ٭

بدر رجعان حرمييس العازمي   ٭
دالل علي مترج درع الرشيدي   ٭

وضحة جدعان سميليل زنيدة العازمي   ٭
هبة صبيح محمد فهد الصيقل   ٭

ضاري أحمد احلميدي حميد املطيري   ٭
موضي فهد عبدالرحمن حميد العبدلي   ٭

ماجدة زيدان خلف العنزي   ٭
عبدالرحمن فهد خالد شبيب املطيري   ٭
سالم هادي حمدان غديفان الرشيدي   ٭

عبدالعزي����ز مب����ارك فال����ح ش����وميي   ٭
العازمي 

فيصل سعود فيحان فالح املطيري   ٭
عيد مطر زايد الفضلي   ٭

محمد سعيد عبدالقادر خالوصي   ٭
ياسر أحمد احلمصي   ٭

عبدالنعيم شمندي عطية   ٭
سيرا فالبيل عبدالسالم   ٭

اس ام خالد اية كية جامات احمد   ٭
محمد شفيق الرحمن محمد نور احلق   ٭

وليد ابراهيم عبداهلل محمد   ٭
ميرزا محمد ظافر   ٭

سمير صبحي حافظ طه   ٭
محمد جنيب سيد ابوخليفة   ٭
محمد عبدالرحيم محمد اهلل   ٭

ديوان هارونر راشيد حجي ديوان   ٭
محمد ميزان الرحمن رميز الدين   ٭

احمد فهد اخللف   ٭
الدي����ن ش����ودري عبدالغفران  ضي����اء   ٭

شودري 
عرفان عارف محمد عارف حسن   ٭

محمد امتياز محمد اقبال   ٭
ناصر محل الشالل   ٭

محمد علم جيرموزا مدير موزا مدير  ٭
رمزي أحمد عبدالقادر الشاذلي   ٭

محمد إبراهيم علي   ٭
عابد محمود غالم شقطاي   ٭
محمد ياسن محمد رفيق   ٭

طارق فاروق خالد محمود   ٭
محمد الياس فضل الهي   ٭

محمد سليم نصر اهلل سليم   ٭
حسام عبداملنعم حامد املرشدي صالح   ٭

محمد البدوي عبداجلواد بدوي  ٭
حمدي عبداملعبود محمد السيد  ٭

هشام السيد عبده عبدالغني عامر  ٭
شوجا شكر اهلل مجيد احلسن  ٭

محمد عمران عارف محمد عارف  ٭
مجدي فوزي عنبري عطية  ٭

أحمد عبداهلل محمد طه  ٭
ناجي صبحي عطية منصور  ٭

قيصر امام فامتي  ٭
مسعود اخطر محمد اسلم  ٭
سامح سيد محمد حسن  ٭

نض����ال عب����داهلل ابراهي����م عبدالرحيم   ٭
صدقة

محمد اصغر محمد صفدر  ٭
محمد سعيد محمد صديق  ٭

محيي الدين مختار حسن الهواري  ٭
عادل أفضل محمد أفضل  ٭

محمد جميل محمد شفيق  ٭
وسيم اقبال محمد اقبال  ٭
ارشد ندمي صابر حسن  ٭

سليم موسى يوسف شواشي  ٭
مسعد السيد يوسف زعتر  ٭

محمود عبداحلميد عبدالنعيم محجوب  ٭
افتخار احمد تاج الدين  ٭

طلعت محمد عبداللطي����ف عبداملطلب   ٭
جنم

ظفر مهدي مهدي خان  ٭
محمد مصطفى ابوالنور عبداهلل  ٭

منصور عبده منصور حسن  ٭
بالل احمد رانا محمد اصغر  ٭

سعيد عبداملعز مساهل ابراهيم  ٭
ياسر متام عيسى عبداللطيف  ٭

احمد ماهر عبدالرحمن التمامي  ٭
محمد صالح عبدالعزيز حرحش  ٭

سيد نور سيد مستان  ٭
مخلص الرحمن جسيم الدين  ٭
احمد داود سلمان البو معرفي  ٭
ياسر خلف محمد عبداللطيف  ٭

محمد احمد حاجي محمد اسماعيل  ٭
محمد شافي كوياماثنجال  ٭
محمد فتحي احمد النجار  ٭

محمد جاسيم الدين محمد ابوالقاسم  ٭
فتح اهلل عبداملجيد محمد العتر  ٭

محمد سعيد حسن شعيب  ٭
محسن سيد يوسف محمد  ٭

محمد عبدالقادر عبدالعزيز ابراهيم  ٭
احمد السيد صبحي السيد سالمة  ٭

ياسر الشحات صديق قشطه  ٭
عالء عليوه احمد علي  ٭

ممدوح جابر عبداملجيد نسيم  ٭
امين عبدين يونس محمد  ٭

عثمان ندمي عبدالرشيد  ٭
امتياز علي محمد بشير  ٭

رضا ابواالسعاد احمد ابواالسعاد  ٭
احمد ابراهيم محمد ابراهيم محسن  ٭

جابر احمد ابوالوفا احمد  ٭
عصام عبدالسالم محمد عبده  ٭

محمود محفوظ عبدالوهاب اجلمل  ٭
هاني ابواملجد محمود سليمان  ٭

شمالي عبدالرشيد بن عيد  ٭
عبدالناصر احمد محمود احمد  ٭

اشرف كمال مرزوق سعد  ٭
محمد عبدالاله احمد اسماعيل  ٭

سريهادان سادهو كاران  ٭
ناجي فوزي عنبري عطيه  ٭

فيصل عنيزان مسلم عيد الرشيدي  ٭
عفاف صالح الفي سعد الرشيدي  ٭

فطيم عفران طايس الشمري  ٭
سامي مطر عايض غنيم العازمي  ٭
وليد عايد مطلق عويد احلريص  ٭

نوف مطلق عبداهلل فرج الرشيدي  ٭
النسي ديسوزا ابوليني ديسوزا  ٭

محمد هاشم فريد سيد احمد  ٭
فادي جميل زكي احلمامي  ٭

محمد عبدالرحمن بسيوني  ٭
محمد السيد محمد الغزالي  ٭

عبدالغني عبداحلميد عبدالغني  ٭
حسام الدين محمد االمير عبدالرحيم  ٭

يسري محمد رجب سرور  ٭
سمير عبداملقصود سيد حسنن  ٭

عبدالغني زين العابدين عبدالغني  ٭
محمود محمد عرفه رضوان  ٭
عادل محمود محمد عواضه  ٭

عبدالقادر عبدالغفور طاغور  ٭
حلمي محمود السيد شاهن  ٭

فيصل محمد رجب شامه  ٭
عصمت محمد عبداحلليم البالكوسي  ٭

مصطفى حسن محمد علي  ٭
مجدي احمد محمد صالح  ٭
بدوي محمد عفيفي السيد  ٭

جمال علي ظاهر  ٭
احمد سالم محمد سالم  ٭

السيدة عبدالعزيز أبوالعال  ٭
عبدالنبي ابراهيم زكي الضلع  ٭

محمد زهير بدوي الظريف  ٭
محمد محمد عبدالشافي علي  ٭

احمد عبدالشفيق احمد محمود  ٭
محمد محمد ابراهيم صالح  ٭
ممدوح احمد سعيد حسن  ٭

عالء الدين سعيد محمد فهمي   ٭
عبداهلل محمد علي محمود   ٭

محمد شهاب الدين جناب علي   ٭
محمود يوسف محمد ربيع   ٭

عرفان علي حكيم شيخ علي   ٭
عبدالناصر حسن مهران حنفي   ٭

محمد نوراحلق سردار صيام الدين   ٭
سالم ابوالفتوح علي صيام   ٭

محمد سمير محمود عمر سرحان   ٭
محمد وايس الدين بويان   ٭

فتحي املغاوري عباس الشهاوي   ٭
مبارك عبدالعزيز حمد الدبيان   ٭

انور ديب التركماني   ٭
عبداهلل مصطفى عبدالهادي علي   ٭

صالح السيد حسنن   ٭

محمد محمود السيد موسى   ٭
احمد الشبراوي محمد عيش   ٭

سيد حنفي محمود السيد   ٭
سيد مصطفى احمد علي   ٭

طارق محمود محمد صديق   ٭
عبدالوهاب محمد تهامي العرضي   ٭

وحيد حامد يوسف حمودة   ٭
عارف حسن صادق علي   ٭

س����ليمان  عبداحللي����م  عبدالرحي����م   ٭
منصور 

ابراهيم حمد عبدالعال السيد   ٭
انور عبدالعظيم احمد حسن   ٭

محمد جنيب عبداملنعم حسن   ٭
كمال عبدالعظيم محمود   ٭

ربيع كامل احمد عبدالعال   ٭
عماد الدين عبدالرحمن عبده مصطفى   ٭

محمد سهيل عدنان كيكي   ٭
محمد عبدالتواب محمد اجلخة  ٭

عالء صادق مصطفى   ٭
اسماعيل شمندي عطية  ٭

حسن فراج السيد احمد   ٭
وحيد حمدي احمد محمد اسكه   ٭

احمد متولي يوسف بوبو   ٭
احمد محمود احمد عكاشة   ٭

امير وهاب لقمان خان   ٭
جمال علي حسانن محمد   ٭

اسماعيل الصافي احمد   ٭
محسن عبدالسالم محمد يوسف   ٭

السيد سعد عبدالقار سعد   ٭
محمد مظفر اقبال امداد علي خان   ٭

حسن محمود عباس محمد   ٭
سعيد صالح امن حسن   ٭

محمد شطا محمدين بدوي   ٭
عبدالسميع محمد احمد ضاحي   ٭

طالب احمد القدور   ٭
جيرارد بينديكت دينس بينديكت   ٭

سونيل توماس كانا نور   ٭
بونامبا التوماتاي توماس   ٭

اوتار سنج سادوسنج   ٭
سيد محمد مصطفى سيد عبدالقادر   ٭

امن جاويد جاويد اقبال   ٭
وسام عبداالول موسى سند   ٭

عاصم سهيل عناية اهلل   ٭
رياشوتي سيد جاكير حسن   ٭

محمد صديق حافظ محمد مطلوب   ٭
صالح عبده حسن محمد   ٭
مطاوع البسيوني مطاوع   ٭

صابر حسن صادق حسن   ٭
على مصطفى علي عباس   ٭

محمود عبدالراضي خليل السيد   ٭
صبحي احمد علي قاسم   ٭

صبحي عبداحلليم محمد علي شاهن   ٭
فتحي عوض محمد احملجوب   ٭

حمدي نبيه عبداملجيد عماشة   ٭
عادل صالح على حسن   ٭

محمد سعيد محمد شريف   ٭
محمد حامد احمد البسطويسي   ٭

صالح عثمان محمود   ٭
محمد مشمش عبداملنعم حسن   ٭

فتحي توفيق عثمان خليف   ٭
ابراهيم فريحي يوسف حسن   ٭

مجدي احمد التهامي البنا   ٭
عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدون   ٭

حلمي مصطفى حسن عدس   ٭
صبري فرج علي دهب   ٭

محمد حسن زهران حسن   ٭
ممدوح احمد علي ابراهيم   ٭

احمد هريدي ابوضيف هريدي   ٭
ابراهيم متولي مصطفى عبدالنبي   ٭

نبيل حسن محمد عامر   ٭
بهجت محمد سليمان احمد   ٭

نصر محمد فتوح سرور   ٭
مشهدي عبداملنعم احمد مرزوق   ٭

صالح الدين عباس محمد   ٭
محمد محروس جابر محمد عيسى   ٭

اشرف طه عبداللطيف محمد   ٭
عبدالوهاب العابد عبداملستعان خان   ٭

عبدالغني محمد صديق   ٭
مجدي فرج محمد فرج   ٭

ابراهيم عبدالفتاح عبدالعاطي يحيى   ٭
افتخار احمد محمد اسحاق  ٭

وائل محمد عبدالرحيم سليم  ٭
محمد عبداحلميد عبدالعال كمال الدين   ٭

كمال فوزي علي مهران   ٭
اشرف احمد طه محمد   ٭

غالم قادر شودري محمد يوسف   ٭
خالد محمد علي قاسم   ٭

اسامة سيد عزام احمد بكر   ٭
عبدالناصر محمد علي احمد   ٭

محمد السيد صبحي السيد سالمة   ٭
عرفان حامد المبادي   ٭

احمد عبدالستار محمود حسن   ٭
اشرف الديب احمد ابراهيم   ٭

اشرف موسى محمد محمود   ٭
محمد عبدالقوي علي سرور   ٭

خالد غريب دياب حسن   ٭
عبداحلمي����د محم����ود عبداحلمي����د   ٭

منصور 
طارق البدوي عباس عبدالقادر   ٭

اشرف عبدالراضي نورالدين احمد   ٭
احمد احلسن مصطفى عبدالعظيم   ٭

صالح حامد بالل ابراهيم   ٭
محمد حسن عبدالوارث بن حسن   ٭

طارق محمد عطيه بسيوني   ٭
امير محمد عبدالعال غامن   ٭
محمد طالب احمد القدور   ٭

محمود محمد عبدالعظيم عامر   ٭
طاهر نصير عبداللطيف   ٭
محمد شحاته بكر مرسي   ٭
احمد محمد احمد عبداهلل   ٭

ابراهيم محمد احمد حسنن   ٭
عبدالغفار موسى طه محمد   ٭
مختار علي احمد والية علي   ٭

عادل محمود حامد طبخ   ٭
ياسر جعفر محمد اسماعيل   ٭
صالح محمد الدسوقي رزق   ٭

عمرو عبداملنصف ابراهيم سعده   ٭
اسامة محمد عزت الباجوري   ٭

كمال علي حسانن محمد   ٭
محمد احمد شوقي علي   ٭
محمد ناصر احمد محمد   ٭

احمد محمد السهولي جود   ٭
محمود علي سالمة علي   ٭

محمد فرجاني عبداحلميد فراج   ٭
حسام محمد سعدالدين البنداري   ٭

عالء محمد احمد عباس السيد   ٭
محمد رمضان محمد حبيب   ٭

بدر فائق محمد مرزوق   ٭
محمد ممدوح ابوالفتوح عمر   ٭

غنيم حسني غنيم ابراهيم   ٭
محمد احمد محمود علي   ٭
احمد محمد برقي بركات   ٭

محمد منصور محمد احلسيني هاجر   ٭
علي السيد علي زهران   ٭

امجد مهني منصور شحاته   ٭
احمد عفت عبدالسميع مصطفى   ٭
محمد عبدالنبي محمد مصطفى   ٭
شريف رضا عبدالرحيم ابوريه   ٭

عبدالعال احمد عبدالهادي   ٭
علي عسكر احملمد   ٭

نور محمد اقا محمد   ٭
عبداملنان سيد كاظم   ٭

سيد حبيب لعلو   ٭
عطا اهلل عبدالعزيز حمد الدبيان   ٭

عبدالرحمن غالم رحمن   ٭
خلف محمد عبدالرازق عبدالعال   ٭

رفعت عبدالرسول حسن علي   ٭
عبداحلميد احمد محمد علي   ٭

بدر طلق سعود املويزري   ٭
مبرد نهار سعيد املطيري   ٭

مير احمد جان محمد   ٭
مير محمد صاحب دين   ٭

كلزار عبداملطلب   ٭
عبدالواحد توريا   ٭

سيريل كاميلوس شاندراسينا كوتيكاواتا   ٭
ابوميالج دون 

مانيل جايا راتيني بادا الجي   ٭
نظام دين بابو خان   ٭

خالد محمد محمد حسن   ٭
زاكير حسن هارون الرشيد   ٭

اسماعيل حسن ابوحسن   ٭
فالح حسن محمد سحلول العازمي   ٭

مفرج صحن هالل بادي العازمي   ٭
مرزوق����ة س����عود مطل����ق س����عود   ٭

املويزري
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باسل الجاسر 
د.نرمين يوسف الحوطي

إنه استهداف وليس 
تطبيق قانون..

من أقصى الشمال 
إلى أقصى اليمني

ما قامت به احلكومة من 
إغالق لصحيفتي الوطن 

وعالم اليوم كان استهدافا 
لصحيفتني وليس تطبيقا 

لصحيح القانون.. فقد 
قامت احلكومة من خالل 

وزارة اإلعالم )التي 
بدا واضحا ان وزيرها 
قام مبا قام به مرغما( 
بإقامة الشكوى على 

الصحيفتني بناء على 
قرار السيد النائب العام 
بحظر اخلوض بقضية 
الشريط، وبالرغم من 
خوض أكثر الصحف 
باملوضوع وبعيدا عن 

مجريات التحقيق.. إال أن 
احلكومة تركت كل من 

خاض باملوضوع وذهبت 
بشكواها طالبة وقف 

إصدار الوطن وعالم اليوم 
فقط بسبب خوضهما 

وبعيدا عن مجريات 
التحقيق أيضا..؟

وهذا االستهداف مرده 
كون صحيفتا الوطن 
وعالم اليوم لم تسيرا 

وفق ما تريد احلكومة بل 
سارتا في االجتاه املعاكس 

ملا تريد، ما أغضبها 
وجعلها تستهدفهما 
بالعقاب الشخصاني 

وعلى حساب القانون 
وما ورد بالدستور من 
ضمانات حلرية الرأي 

وحرية التعبير بل وعلى 
حساب سمعة الكويت 
امام العالم فيما يتعلق 

بحرية الرأي التي لطاملا 
تباهينا وطنا وشعبا بها 
أمام العالم.. وكأن لسان 
حال احلكومة يقول لن 

اترك لكم شيئا تفخرون 
وتتباهون به..

واحلقيقة لقد فات 
احلكومة او من يخطط 

لها بأنها لن ترهب 
احدا بالكويت في ظل 

دستورهم وأميرهم حفظه 
اهلل، ولن تكمم افواه اهل 
الكويت وال ادل على هذا 
اال ما يدور من أحاديث 

في وسائل التواصل 
االجتماعي والدواوين 

واملنتديات.. بل ان الوطن 
وعالم اليوم ستعودان 

الصدور وستستمران في 
نهجهما ولكنهما ازدادتا 

شعبية ومن متابعة 
اجلمهور ملا يطرحون..

ويبقى في هذه القضية 
مفارقة يجب اإلشارة 
لها وهي ان غلق عالم 

اليوم كان بسبب نشرها 
لتصريحات لألستاذ علي 

الراشد عضو مجلس 
األمة وهو رئيس جتمع 

املسار املستقل.. كما 
كان إغالق الوطن بسبب 
مقالني احدهما لألستاذة 

منى العياف واالخر 
لدكتور طارق العلوي 
وهما ايضا عضوان 

فاعالن في جتمع املسار 
املستقل...؟ فهل كانت 

احلكومة تريد صيد 
عصفورين بحجر واحد، 
وهو إرهاب الصحيفتني 
وفي نفس الوقت ارهاب 
جتمع املسار املستقل..؟ 

أمتنى ان يكون األمر 
محض مصادفة »رغم 

غرابتها« 
وفي هذا املقام احلزين 

أتقدم للزمالء الكرام في 
صحيفتي الوطن وعالم 

اليوم بتضامني وتعاطفي 
الكاملني.. ولصحيفتي 

الوطن وعالم اليوم أقول 
فك العزيز القدير عوقكما 

واعادكما لفضاء اإلعالم 
الكويتي.. واهلل املستعان

قد تختلف املفاهيم 
لدى اإلنسان من خالل 

التجربة أو القراءة أو 
االستفادة من موقف 

معني حدث له فيتراجع 
عن فكره أو األسس 

التي بنى عليها مستقبله 
وبرغم ذلك التراجع 

والتغيير إال أننا جند أن 
ذلك التغيير الذي يطرأ 

على اإلنسان يتم من 
خالل التعديل والتهذيب 

لتلك األفكار التي مت 
غرسها في السابق من 

دون أن يقتلعها من 
فكره.

ولكن ما نراه اآلن على 
الساحة اإلنسانية ما 

هو إال صورة مهمشة 
للمبادئ واألفكار، 

فأغلبية من يقوم بالكتابة 
أو يصرح عن فكر معني 

ويؤثر في جيل بأكمله 
من خالل تلك األفكار 

يسمعها أو يقرأها 
ويؤمن بها، مع العلم 

بأن من يقوم بغرسها 
ال يؤمن بحيثياتها 

سواء أكانت سياسية أو 
اجتماعية. 

الكل أصبح يرتدي 
أقنعة مزيفة حتمل 
الكثير من القشور 

ملبادئ وأفكار ألناس 
ضحوا وأفنوا عمرهم 

لتلك املبادئ بل عاشوا 
وماتوا من أجل غرس 

تلك األفكار لتصبح في 
تربة صاحلة من أجل 

مجتمعاتهم واليوم يأتي 
من يدعوا بأنهم خلفاء 
لهم ليتالعبوا بفكرهم 

وقضيتهم من أجل 
الوصول ال من أجل 

اإلميان بالفكر بل من 
أجل اإلميان مببدأ معني 

وهو »أنا ومن بعدي 
الطوفان«.

تلك هي مصيبة 
مجتمعاتنا وذلك هو 
عصرنا الذي أصبح 

ميتلئ بالفساد الفكري 
وبالكثير ممن يرتدون 
تلك األقنعة املهمشة، 

أصبحت قضية األقنعة 
ليست قضية اإلنسان بل 
أصبحت مصير أمم أتى 
من ميتلك تلك القشور 
الفكرية دون ثقافة لها 

ليقتلع تاريخا فكريا 
بأكمله ويغرس بذورا 
فاسدة ال تنبت اخلير 

وما نحصده منها ما هو 
إال الدمار لنا.

ذلك هو واقعنا وتلك 
هي مصيبتنا التي 

أصبح نتاجها شعوب 
أغلبيتها ال متتلك الثقافة 

وال حتوي بني طيات 
مستقبلها نهجا تتبعه، 

الكل أصبح يسير 
في خطوط عشوائية 

متعرجة، إلى أن أصبح 
نهج مجتمعاتنا من 
أقصى الشمال إلى 

أقصى اليمني.
مسك اخلتام: ال توجد 

مصاعد الى النجاح وإمنا 
هناك درجات... جبران 

خليل جبران.

@ali_alrandi  - alialrandi@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

رؤى كويتية محلك سر

علي الرندي

ريم الوقيان

بعيدا عن أمراض القلب املعروفة كضعف 
عضلة القلب، أو انسداد شريان ما أو خلل 

في عمل صمام معني، هناك الكثير من 
األمراض التي تصيب القلب وال نهتم بها، 

وال يعاجلها الطب. 
أول هذه األمراض هو الكراهية وهناك 

من يعتقد أن أضرار هذا املرض تصيب 
املكروهني فقط، أو املظلومني نتيجة 

الكراهية، لكن الواقع على العكس متاما 
فالكراهية مرض ال يصيب إال صاحبه، ألنه 

دائما يسير مثقال بأحماله، وكل تصرفاته 
يسيطر عليها دائما ما يكرهه. وهذا ألن 

الكراهية تشغل مكانا كبيرا دائما في 
القلب، ومن األمراض التي تصيب القلب 

أيضا القسوة. 
وقد يتساءل البعض عن الفرق بني 

الكراهية والقسوة، فالكراهية وإن كانت 
موجهة ضد من هم بعيدون عن القلب لكن 

القسوة تصيب من هم من املفترض أن 
يكون مكانهم داخل القلب وأيضا البرودة 

قد تصيب القلوب، وقد تقترب البرودة 
من القسوة في املعنى، ولكن الفرق: أن 
القسوة وإن كانت نتيجة ضغط ظروف 
معينة اعترضت طريق احلياة. فالبرودة 

مرض مزمن يصيب جدران القلوب 
فتتجمد وال تستطيع املشاعر أن تتدفق 

منها. 
والقلوب قد تصاب بالعمى وال عجب في 

ذلك رغم أن القلوب ليست هي املسؤولة 
عن الرؤية، هذا ألن القلوب عندما تفقد 

البصيرة والتمييز بني اجليد والسيء 
تظل عمياء، أما أفضل ما يسمع فهو كالم 
القلوب ألن اللسان ليس فقط هو ما يتكلم 

فاللسان يتكلم فقط مبا يحوي القلب 
وميتلئ منه ولذلك قد جتد القلوب تتحادث 

حني تسكت األلسنة، وتتقوى القلوب 
وتصح باحلب، أما أمراض القلب فتجزعه 

وجتعله يتضاءل حتى جتده قد اختفى من 
داخل البعض. 

وإن كانت أمراض القلوب العضوية قد 
يحاول الطب عالجها، فأمراض القلوب 

األخرى ال يشفيها إال اهلل.

كانت هناك قرية صغيرة يتصف شعبها 
بالطيبة، وكان هناك رجل اسمه »صالح« 

واشتهر بني الناس بحكمته وحسن خلقه 
الى ان وصل صيته الى حاكم القرية.

وفي ذات يوم دعاه احلاكم الى قصره 
لتناول الطعام عنده، وعند تناولهم الطعام 

انسكب قدر احلساء على ثوب احلاكم، 
فاستاء احلاكم مما جرى، فقال له الرجل 

احلكيم: انه خير ان شاء اهلل، فتعجب 
احلاكم من قول الرجل فأمر بحبسه.

وبعد مرور عدة ساعات امر احلاكم بإخالء 
سبيل الرجل وان يحضروه له، فلما حضر 

الرجل قال له احلاكم: اتذكر احلساء الذي 
انسكب على ثوبي عند العشاء؟ 

فقاله الرجل: نعم اذكر، فقال له احلاكم: لقد 
اكتشفت انه قد وضع لي سما باحلساء، 

وسأعطيك وساما امتنانا مني لك، فلما اراد 
احلاكم وضع الوسام للرجل تعثر بثوبه 

وسقط على األرض فانكسرت يد احلاكم، 
فقام احلراس باستدعاء الطبيب فقام 

بعالج احلاكم، فقال له الرجل احلكيم: ان 
األمر الذي حدث لك خير ان شاء اهلل، فثار 
احلاكم وقال حلرسه اسجنوا هذا امللعون.

وفي صباح اليوم التالي ذهب احلاكم 

في رحلة صيد مع حراسه، وفي الليل 
رجع امللك وحيدا الى قصره، فرآه حرس 
القصر وادخلوه لكي يرتاح، وفي اليوم 
التالي استدعى احلاكم الرجل وقال له: 

لقد ذهبت باألمس مع حرسي الى رحلة 
صيد وتعرضنا لهجوم من احدى القبائل 
آكلة حلوم البشر فأخذوا جميع حراسي 
وتركوني ألني مصاب ألنهم ال يأكلون 

البشر املصابني.
فارجوا منك ان تطلب مني ما تشاء فطلب 

الرجل بأن يعود الى بيته واسرته ألنهم 
لم يأكلوا شيئا منذ يومني ألنه هو املعيل 

الوحيد ألسرته.
ثم امر احلاكم بإعطاء الرجل خروفا ليأكله 
هو وأسرته، وعندما وصل الرجل الى بيته 
قالت له زوجته: اين كنت فإننا لم نرك منذ 
يومني؟ فقال لها: لقد كنت عند احلاكم في 

قصره وقد اهداني هذا اخلروف لكي نأكله، 
وعندما هموا ليأكلوا الطعام سمعوا طرقا 

على الباب، فلما فتح الرجل الباب وجد 
رجال رث الثياب، فقال له من انت؟ فرد 

عليه الرجل: انني كنت مسافرا وقد مررت 
ببلدتكم.

فادخله الرجل وقام بإعطائه الطعام، فأكل 

الرجل الطعام ولم يتبق منه اال القليل، 
وعندما رأت زوجة الرجل الطعام قالت 

له: لقد أعطيت هذا الرجل طعامنا ونحن 
ال منلك غيره، فقال لها: انه خير لنا ان 

شاء اهلل، فتعجبت الزوجة من كالمه، وفي 
الصباح اراد الرجل الرحيل فسمح له 

احلكيم بذلك، وبعد رحيل الرجل بفترة 
قصيرة ارسل احلاكم يطلب الرجل احلكيم، 

فلما وصل الى القصر رأى الرجل الذي 
كان عنده باألمس، فتعجب وقال له: ألست 

الرجل الذي أتاني باألمس؟ فرد عليه: 
نعم انه انا، انني حاكم البلدة املجاورة 

لكم وكنت في رحلة اليكم فأصابتنا رياح 
شديدة ولم أجد شخصا يساعدني غيرك، 
فقال احلاكم للرجل احلكيم انني اريد ان 
اجازيك على فعلتك لقد عينتك مستشارا 

للبلدة، وامر بإعطائه بيتا جديدا وتلبية 
جميع احتياجاته.. )منقول(

من الفرية: اذا سألت واحدا عن وضعه 
ومكانته وجاوبك.. أنا امشي حتت الساس.. 
فان من يكون حتت الساس هو »النادوس« 
وان رد عليك وقال: الالال انا فوق الساس.. 
فانه »عتوي«.. واملفترض ان يجاوب »ما انا 

اال ما اعطاني اهلل سبحانه«.

قلوب مريضة 
بالكراهية

إنه خير 
إن شاء اهلل

من الديرة

رمييات

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

عالم السياسة كله منطقة رمادية، ال يوجد 
فيه ال منطقة بيضاء وال منطقة سوداء، 
كلها أمور متشابهات، يقف الساسة من 

احلقيقة بقدر ما ينفعهم، ويبتعدون عنها 
بحسب حاجتهم أيضا، وعلى الشعب 

أن ينشغل بحل الكلمات املتقاطعة 
لتصريحاتهم بعد كل موقف، وهم ال 

يكتفون بااللتفاف على احلقيقة والدوران 
بعيدا عنها، بل يحملونك مسؤولية الفهم 
بدعوى »تصريحنا الغامض مسؤوليتنا.. 

وفهمك اخلاطئ مسؤوليتك«، فهم يعلنون 
لك نصف احلقيقة ثم يطالبونك بكل وقاحة 
بأن تكمل النصف الثاني من احلقيقة وفق 

فهمك.
>>>

في اللقاءات والتصريحات األخيرة لبعض 
الساسة وبدال من أن يكشفوا، زادوا 

الغموض غموضا، بل وزادوا ليلنا ليال، 
وأظلموها علينا وتركونا نتلمس طريقنا 

في دروب محاوالت فهم ناقصة ملعلومات 
ناقصة ساقوها إلينا، وبدال من أن يحصدوا 

لنا األسئلة مبناجل األجوبة زرعوا في 
طريقنا آالف األسئلة.

>>>
شعارهم »علينا التصريح وعليك التحليل«، 

أو مبعنى أدق »سنصرح وكل يفهم ما 
يريد«، تصريحاتهم أشبه بتعويذات كتبها 

ساحر متمرس، طالسم تظهر أكثر مما 
تبطن، والدليل أن أيا منها ال يصلح ألن 

تبنى عليه قراءة سياسية منطقية واحدة، 
أو حتى حتليل حقيقي، لذا هي ليست 

بأكثر من استعراض إعالمي أكثر من كونها 
ممارسة سياسية حقيقية.
>>>

رغم العتب هنا، إال أنه ال يجب علينا لومهم، 
فقد صرحوا بحدود املستطاع، ولكنهم 

في النهاية لم يقولوا ما يشبع عطشنا إلى 
احلقيقة.

>>>
عامة، نصف احلقيقة أفضل من عدمها 

كلية.
>>>

ال يذكرني األسلوب اجلديد للساسة في 
اللقاءات سوى بأحد رواد ديوانيتنا والذي 

ما أن يحضر حفل قلطة حتى يعود في 
اليوم التالي ليروي لنا ما حصل خالله 

قائال: »تصدقون أمس بدأ احلفل بطاروق 
شعري للشاعر فيصل الرياحي وقال ما 
أدري شنو وما أدري شنو بس بعصبية 

وبعدين رد عليه حبيب العازمي ببيت شعر 
وقال له ما أدري شنو وما أدري شنو بس 

بابتسامة، وبعدين عصب الرياحي ورد عليه 
بقوم وقال له كالم قوي وما أدري شنو«، 

وينتهي صاحبنا من روايته ونحن ال عرفنا 
ما قاله الشاعران من شعر وال نحن فهمنا 

شيئا أصال مما حصل في احملاورة.
>>>

توضيح الواضح: بعث أحد القراء برسالة حتوي 
صورا ووثائق ملبنى »مؤجر« ملصلحة 

وزارة الصحة كمستوصف مؤقت والوثائق 
فيما لو كانت دقيقة تدل على أنه مت 

تأجير شركة طباعة وتصوير في املبنى 
»املستوصف« دون سند قانوني، األهم 
أن صاحب محل التصوير هو مسؤول 

في املستوصف، وإذا كان األمر يهم 
وزارة الصحة لوجود شبهة منها فسأقوم 

بإرسال كل ما لدي للتأكد.
توضيح األوضح: عددنا مليون ومشاكلنا تكفي 

نصف قارة أفريقيا.

العطش 
إلى احلقيقة
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محمد السنعوسي

عبداهلل الرويشد

أحمد الفضلي

تواصل الفنانة هبة الدري تصوير 
أعمالها الفنية متهيدا لعرضها في 

رمضان املقبل، حيث من املنتظر ان 
تطل الدري في ثالثة أعمال صورت 

هذا العام عملني منهم، في حني كانت 
قد قامت بتصوير الثالث العام املاضي 

ومت تأجيل عرضه لرمضان املقبل وهو 
مسلسل »احبك أمس وباجر بعد«. 

وأكدت هبة انها سعيدة بالعودة الى 
تصوير األعمال بعد توقفها العام 

املاضي لظروف أسرية متمثلة بإجناب 
مولودها األول »بدر«، حيث دخلت 

تصوير مسلسل النجم داود حسني 
ويحمل عنوان »تذكرة داود« وهو 
عمل كوميدي مكون من 30 حلقة 

متصلة منفصلة، ويشارك في بطولته 
أكثر من 70 فنانا وفنانة من اخلليج 

والدول العربية كضيوف شرف، 
ففي كل حلقة سيحل جنمان على 

فريق العمل األساسي، والعمل يحمل 
مضمونا جديدا يختلف عن النهج 

الذي يظهر عليه األعمال الكوميدية 
حاليا متوقعة ان يحقق جناحا كبيرا. 

كما أشارت الدري خالل حديثها لـ 
»األنباء« الى انها ستشارك في اجلزء 

الثاني من مسلسل »الى ابي وأمي مع 
التحية« وهو العمل املنتظر من عدد 

كبير من املشاهدين، خصوصا بعدما 
سبق وان حصد جناحا كبيرا عند 

عرض اجلزء األول في الثمانينيات، 
وقالت: هذا خالف وجود عمل آخر 

وهو مسلسل »احبك امس وباجر بعد« 
للكاتبة هبة مشاري حمادة والذي من 
املقرر ان يعرض هذا العام بعد ان مت 

تأجيله من العام املاضي.
وفيما يتعلق بأجواء األمومة التي 
تعيشها حاليا بعد إجناب مولودها 

األول »بدر«، قالت هبة: أجواء األمومة 
رائعة بكل ما حتمله هذه الكلمة من 
معنى فوجود بدر في حياتي شيء 

جميل واعمل حاليا على ان أكون أما 
حنونة ومهتمة مبولودها وقادرة 
على العمل أيضا في املجال الفني 

وحصد النجاح، ويساعدني في 
هذه املهمة والدتي التي تعد 
هي األخرى أم حنون وأم 
رائعة لي والبني بدر وهذا 

ليس بغريب عنها فقد سبق 
وان كانت أما حنونا علي، 

واعتبر ان بدر محظوظ 
بأن يكون له أكثر 

من أم.

أكدت عودتها للسباق الرمضاني بثالثة أعمال

هبة الدري لـ »األنباء«: األمومة رائعة 
وابني »بدر« ميتلك أكثر من أم

عظّم اهلل أجرك يا السنعوسي

..و عظّم اهلل أجرك يا بوخالد

تتقدم أسرة فنون »األنباء« 
بأحر التعازي واملواساة إلى 
وزير اإلعالم األسبق اإلعالمي 
املخض���رم محم���د ناص���ر 
السنعوسي في وفاة املغفور 
له بإذن اهلل ابنه طارق، والذي 
الثرى عصر  ووري جثمانه 
أمس »األربع���اء« في مقبرة 
الصليبخات، س���ائلني اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويله���م أهله وذويه 
الصبر والس���لوان. )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.

تتقدم أسرة فنون »األنباء« 
بأحر التعازي واملواساة إلى 
الفنان القدير عبداهلل الرويشد 
في وفاة املغفور لها بإذن اهلل 
خالته شيخة بورحمة، والتي 
ووري جثمانها الثرى عصر 
امس »األربع���اء« في مقبرة 
الصليبخات، س���ائلني اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويله���م أهلها وذويها 
الصبر والسلوان. »إنا هلل وإنا 

إليه راجعون«.

ما حقيقة االعتداء على محمد عساف؟

بعد محاميها.. تيم حسن يتهرب من زينة!

سحر حسني وسماح وتصريحات مثيرة في »عالوتر 4«

حتت احلراس����ة املش����ددة. 
وشملت تلك احلراسة محمد 
عساف أيضا الذي كاد يتأذى 
لوال العناية اإللهية، بع�دم�ا 
وض�ع ح�دا لإلشكال ال�ذي وق�ع 
ب�ني املوجودين داخل املخيم، 
وذلك بعد منع بعض الشبان 
من االقت����راب منه والتحدث 

إلي�ه..
واألم�ر ال�الفت، حس����ب 
م�وقع »ن�واعم«، كان سرعة 
الس����يطرة من جدي����د على 
الوض�ع، وقد قيل إن تراشقا 
باحلج�ارة وق�ع هن�اك، ث�م ما 

»الوس���واس« محمد كرمي، 
الشافعي، ومدحت  ونضال 
تيخا، علم���ا أنه من تأليف 
الفق���ار وإخراج  محمد ذو 

حسني صالح.
يذك���ر ان عاصم قنديل 
محامي زين���ة، في قضية 

مي���ول أوالدها الفنية، أما 
الفنانة س���ماح فقد متت 
مناقشتها في قصة االعتذار 
عن عدم املش���اركة بأحد 
االعمال مع الفنانة القديرة 
س���عاد عبداهلل وحكاية 

لبث أن انتهى بعد تدخل أمن 
املخيم.

ي�ذكر أن محمد عس����اف 
يست�عد اليوم إلطالق ألبومه 
األول مع ش����ركة بالتينيوم 
ريكوردز، ويتعاون فيه م�ع 
مجموعة كبيرة من الشعراء 
وامللحنني من لبن�ان والدول 
العربي����ة، من بينه�����م زي�اد 
ب�رج�ي، ملحم ب�رك�ات، رام�ي 
عياش، فارس إسكندر وآخرون، 
ومن امل�رتقب إصداره بالتزامن 
مع بداية املوس����م اجلديد من 

برنامج »أراب آيدول«.

الفني  االبتعاد عن املجال 
وارتدائها للحجاب، وهل 
هناك أمل في العودة مرة 
أخرى للشاشة الصغيرة 
التصريحات  والعديد من 
املثيرة والقضايا األخرى 

إثبات نسب توأمها إلى أحمد 
عز، امتنع متاما عن الرد على 
أي وس���يلة إعالمية، وذكر 
مصدر مق���رب منه انه قرر 
الهروب وع���دم الرد نهائيا 
على تساؤالت الصحافيني، 
وذلك بعد جلس���ة جمعت 

بينه وبني زينة منذ أسبوع، 
إعداد مس���تندات  تضمنت 
جديدة ستفيدهم في قضية 
إثبات نس���ب توأمي زينة 
للفنان أحمد عز والتي أكد 
املصدر أنها ستحمل مفاجآت 

عديدة.

الصريحة واملميزة من كلتا 
النجمتني.

يذكر ان احللقة ستعرض 
في التاس���عة مساء اليوم 
واإلعادة يوم السبت املقبل 

في الساعة 4 عصرا.

أش����ارت بع����ض املصادر 
إلى أنه خالل تصوير الفنان 
الفلس����طيني محمد عساف 
أغنية »ي����ا حاللي ويا مالي« 
في بيروت، وحتديدا في مخيم 
برج البراجنة، جرى التعرض 

له.
وف����ي التفاصيل، أنه بعد 
قرار املخ����رج ديڤيد الزعني 
باحلصول عل����ى التصاريح 
الالزمة للتصوير والشروع 
باملش����اهد األول����ى، لم تكن 
األوضاع في املخيم هادئة، إذ 
كان فريق العمل ينجز مهمته 

اس���تطاع تيم حسن أن 
ينهي مش���اكله سريعا مع 
املنتجة للمسلس���ل  اجلهة 
»الوس���واس«  املص���ري 
بسبب تأخره عن تصوير 
العم���ل املق���رر عرضه في 
املقب���ل، وتردد  رمض���ان 
أن الفن���ان الس���وري كان 
إلى  يتهرب م���ن احلضور 
القاهرة لتصوير مشاهده 
في املسلس���ل، كما تردد أن 
اجلهة املنتجة أرسلت إنذارا 
رسميا له، ما جعله يسرع 
في العودة إلى القاهرة حتى 

يبدأ مشاهده.
ويجسد تيم في العمل، 
حس���ب موقع »أنا زهرة«، 
شخصية »همام« البلطجي 
الذي يقع في غرام »صباح« 
)زينة(، وتنشأ بينهما قصة 
إلى أن  ح���ب رومانس���ية 
حتدث املفاجآت التي تقلب 
األحداث. ويشارك في بطولة 

يعرض تلفزيون مملكة 
الليل���ة احللقة  البحرين 
التاسعة من حلقات برنامج 
»عالوتر« في موسمه الرابع 
وسيكون ضيوف احللقة 
الفنانتان س���حر حسني 
وسماح بعد غياب طويل 
عن اللقاءات التلفزيونية. 
البرنامج  وس���يتناول 
ال���ذي تقدم���ه اإلعالمية 
عبدالك���رمي  معصوم���ة 
ويخرج���ه بن���در ط���الل 
السعيد بفقرة »بالصميم« 
أهم التصريحات الصادرة 
من ضيوف احللقة ومنها: 
حقيقة إقناع الفنانة هدى 
الفنانة  حسني لشقيقتها 
س���حر حس���ني للعودة 
للمج���ال الفن���ي ودف���اع 
الفنانة س���حر حسني عن 
الدرام���ا االجتماعية وما 

محمد عساف 

زينةتيم حسن

سحر وسماح في البرنامجاإلعالمية معصومة عبدالكرمي

يعرض الليلة على تلفزيون »مملكة البحرين« العربية قريبا.
الكليب في قصر  وصور 
»سرسق« العريق في بيروت، 
وقد اهتم بتفاصيله فريق من 
احملترفني قدموا رحمة بطريقة 
جديدة وممي����زة حتت إدارة 

املخرج »جاد شويري«.
اجلدير ذك����ره أن أغنية 
»بوس����ة« من كلمات تركي 
الشريف، أحلان فايز السعيد 

وتوزيع حسام كامل.
يذكر ان إش���اعة انطلقت 
الفترة املاضية مفادها أنه مت 
إلقاء القبض على رحمة من 
قبل إح���دى اجلهات األمنية، 
األمر الذي استدعى ظهورها في 
نشرة األخبار الرئيسية عبر 
الرسمي  العراقي  التلفزيون 
لنفي اخلبر جملة وتفصيال.

ً »بوسة« رحمة وفايز السعيد عبر الفضائيات قريبا
أطلق����ت الفنان����ة رحمة 
رياض كليب أغنيتها اجلديدة 
»بوسة« على قناتها اخلاصة 
عل����ى موق����ع »يوتيوب«، 
وحصريا على قناة »وناسه« 
ومن ثم على باقي احملطات 

فايز السعيدرحمة رياض

املاضية تصوير أول مش����اهد 
كليب أغنيتها اجلديدة »هاكاوا« 
التي أطلقتها قبل أيام، واختارت 
الكبير  التجاري  املنور املركز 
»موروكو مول« بالدار البيضاء 
الكليب، حيث  مكانا لتصوير 
ف����ي فضائ����ه بعض  صورت 
املشاهد، وهي على سالمله وفي 
مصاعده، باإلضافة إلى مشاهد 
أخرى قرب حوض األس����ماك 

الكبير والنافورة املوسيقية.
وأوضح����ت املن����ور، ف����ي 
تصريح لها، أن اختيارها فضاء 
»موروك����و مول« ف����ي املغرب 
لتصوير كليبه����ا اجلديد جاء 
بعد أن رأت في أغنيتها »هاكاوا« 
دعوة إلى الفرح والسعادة، وهو 

ما يعكسه فضاء املركز.

أسماء املنور تصور أول ڤيديو كليب لها باملغرب
ب����دأت املطرب����ة املغربية 
أس����ماء املنور، الفترة القليلة 

أسماء املنور

هبة الدري

ديانا حداد: نوال الزغبي تشبهني
وال يوجد رجل مثل كاظم الساهر

حتدثت الفنانة ديانا حداد عن مسيرتها الفنية وقالت: مسيرتي 
محطة واحدة، ومررت خاللها بظروف صعبة رمت بثقلها علي، 
خاصة وفاة والدي وتزامنها مع انفصالي، وهذه الظروف حالت 
دون رغبتي في الغناء، ألن اإلبداع في الغناء بحاجة إلى فرح 
وسعادة، أما طالقي فقد استطعت جتاوزه بسهولة، بينما 
وفاة والدي كان صعبا علي جتاوزها، خاصة أنني فقدت 
والدتي باكرا، وقد عوض����ت غيابها بوجود والدي إلى 
جانبي، كنت إلى جانبه في مرحلة مرضه وشعرت 
بأمله، وعندما توفي شعرت حقيقة بأن احلياة ال 

معنى لها، غياب األهل ال يعوضه أحد.
وعن الفن����ان من أعضاء جلان التحكيم 
في برامج الهواة الذي يعجبها، ردت ديانا 
في احد حواراتها الصحافية: كل واحد 
في مكانه جنم، لكن أنا أحب وأحترم 
كثيرا الفنان كاظم الساهر، فهو راق 
ومحترم جدا على الشاشة وخارجها، 
حقيقة هو نصير النس����اء، ومن 
خالل تعامل����ه الراقي مع املرأة ال 
أجد رجال مثله. وبسؤالها أي أم 
من األمهات الفنانات تشبهها كأم، 
أجابت: رمبا نوال الزغبي ظروفها 
كأم تشبه ظروفي، لكن الفرق أن 
والدته����ا إلى جانبها تعينها في 

تربية أوالدها.
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»جرح السنني« أتعبه نفسياً.. وأكد أن رومانسية »ريحانة« غير

عبداهلل بوشهري لـ »األنباء«: لهذه األسباب والدي يرفض زواجي من أسيل عمران!
شخصية ضابط يقاول 

االحتالل الغاشم ويتعرض 
لألسر وما يترتب على ذلك 

من آثار نفسية وعائلية 
تستمر معه ملدة طويلة من 

الزمن، متمنيا ان تنال جميع 
أعماله رضا اجلمهور، واعدا 

بالعديد من املفاجآت في 
القادم من األيام.

اجلدير بالذكر ان مسلسل 
»ريحانة« الذي يشارك 

فيه عبداهلل بوشهري، من 
تأليف البحريني حسني 

املهدي وإخراج سائد 
الهواري، وبطولة الفنان 

القديرة حياة الفهد، صالح 
املال، زهرة عرفات، عبير 
احمد، عبداحملسن النمر، 
محمود بوشهري، أسيل 
عمران، فاطمة احلوسني 

وآخرين.
أما »جرح السنني« فيشارك 

عبداهلل فيه بجانب نخبة 
من جنوم الدراما اخلليجية 

ومنهم: جاسم النبهان، 
زهرة عرفات، محمود 
بوشهري، إضافة إلى 

عدد من الفنانني الشباب 
واملسلسل من إخراج منير 

الزعبي.

وبسؤاله عن الرومانسية 
وهل سيقدمها هذا العام، 
أجاب: أنا ال أستغني عن 

الرومانسية وهي اآلن 
املسيطرة على األعمال 

الدرامية اخلليجية والعربية 
واجلمهور يتابعها باهتمام 

واضح، وفي رمضان 
املقبل سيكون لي نصيب 

منها، حيث سأظهر في 
مسلسل »ريحانة« الذي 
يشهد تعاوني األول مع 

الفنانة القديرة حياة الفهد، 
وسأقدم خالله شخصية 
»حسني« وهو شاب فقير 

يعمل في »السكراب« 
ولكنه يقع في قصة حب 

عنيفة مع فتاة غنية »أسيل 
عمران« ويحاول الزواج 

منها فيصدم برفض والده 
ألسباب اسرية، مؤكدا 

انه رغم تقدميه لألدوار 
الرومانسية إال انه يحاول 

ان تكون في كل مرة جديدة 
وغير مكررة حتى ال ميله 

اجلمهور.
وحتدث بوشهري عن 

مسلسل »جرح السنني« 
الذي يجري تصويره هذه 
الفترة وقال انه يقدم فيه 

لرمضان املقبل وسيعرض 
على »ام بي سي« وسيعلن 

عن تفاصيله قريبا.

الكاتب فهد العليوة ليشارك 
في عمل درامي جديد 

يحمل اسم »قابل للكسر« 

مسيرتي كممثل ألترك 
بصمة واضحة في الوسط 
الفني، كاشفا عن اتفاقه مع 

عروض كثيرة ورفضتها، 
ألنني ال أجد نفسي مذيعا، 

كما أريد ان اركز في 

عبدالحميد الخطيب

»مستحيل ان أجته إلى 
الغناء.. وما شاهده 

اجلمهور على »انستغرام« 
كان »دقة مسويها« أنا 

وصديقي الفنان إبراهيم 
دشتي«، بهذه الكلمات 

أكد النجم الشاب عبداهلل 
بوشهري رفضه التام 

االجتاه الى مجال الغناء، 
وقال: صوتي ليس جميال 
ألغني، انا أحب الكوميديا 
والضحك مع »ربعي« من 
الفنانني، وعندما التقيت 

إبراهيم اتفقت معه ان 
أصور مقطع ڤيديو يكون 
وجهي ظاهرا فيه وأوهم 
الناس بأنني أغني وفي 

النهاية يظهر ان الصوت 
لدشتي وليس لي، مشددا 

على أهمية مواقع التواصل 
االجتماعي بالنسبة للفنان 

وعمله، خصوصا انها 
تساعد في االنتشار ونقل 

األخبار بصورة أسرع.
وفي سياق آخر، نفي 

عبداهلل في تصريح 
لـ»األنباء« اجتاهه ملجال 

التقدمي وقال: لقد جاءتني 

عبداهلل بوشهري

أسيل عمران

عبداهلل واسيل أثناء تصوير »ريحانة«

مدير إنتاج عمل تراثي 
مو مصدق عمره انه 

مدير قاعد يفرض أوامره 
بطريقة غريبة وعجيبة 

علشان فريق العمل 
يهابون شخصيته مثل ما 

يقول.. انت أصال ما عندك 
شخصية شلون يهابونها؟!

مطرب يبي يسوي 
دعاية أللبومه اليديد في 
أحد املجمعات التجارية 

املشهورة بس املسؤولني 
عنه رفضوا ألنه مو راضي 

يدفع شي بعد ما سووله 
خصم.. احلمد هلل والشكر 

يبي كل شي بالش!

ممثل طلب من منتج 
عمله اليديد زيادة أجره 

ألنه موقع تصوير 
مشاهده بعيد مثل ما 

يقول بس املنتج رفض 
طلبه ألنه غير مقنع.. 

زين تسوي فيه!

شخصيةدعاية زيادة 

جانب من بروڤات املسرحية

ً »مدينة املرجان« تفتح شباك تذاكرها اليوم إلكترونيا
من إنتاج »ماجيك لنس« وتعرض في عيد الفطر املقبل

قررت مؤسسة ماجيك 
لنس لالنتاج الفني افتتاح 
ش���باك تذاكرها لباكورة 
أعمالها املسرحية الغنائية 
االس���تعراضية »مدين���ة 
املرج���ان« إع���داد الكاتب 
جاس���م اجلالهم���ة بينما 
املعاجلة الدرامية تصدت لها 
الفنانة هند البلوشي التي 
تتص���دى أيضا لبطولتها 
مبشاركة كل من جنم »ستار 
أكادميي« عيسى املرزوق 
واملطرب مشاري العوضي 
البغل���ي ومي  ويوس���ف 
البلوشي ومشاري املجيبل 

وشوق الهادي. واملسرحية 
من إخراج عبدالعزيز خالد 
النصار في جتربته الثانية 

مبسرح الطفل.
التذاكر  وسيبدأ حجز 
الي���وم  الكتروني���ا م���ن 
خالل املوق���ع االلكتروني 
 www.Pulseshows.Com
وستعرض املسرحية على 
خشبة مسرح تنمية املجتمع 

مبنطقة االندلس.

احتفل النجم العاملي عمر الشريف، بعيد 
ميالده ال� 82، مؤخرا، مبقر إقامته في باريس، 
بحضور عدد من أصدقائه املقربني، حيث قال 

النجم العاملي في تصريحات له: احتفلت مبيالدي 
في باريس، وأمنيتي ان أعود إلى مصر، لكن 

لم أحدد موعد الرجوع حتى اآلن.

»أمنية« عمر الشريف في عيد ميالده الـ 82



سحب 
شهري جوائز فورية
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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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شخصيات تاريخية

اسألوا األنباء

حقائق مذهلة

458
2459

3947
741

3
123

5891
418
235791

576483
735

357
6123
87564

324
79518

71
28465

9643
137

3
361

8452
57

1
37165

8497

أفقياً:

عمودياً:

فراق
مريع

سريع
الود

الشهرة
وديع

الوافي
قارب

قصور
قمر

الهيل
هالل
عسل
جنل

القدر
الشجر
الواسع

سلم
حديث
حليم
وجود
سقيم
مروج
شعور

سهل
عرين

كرم

الذي��ن  الغواص��ن  ان 
يتنفسون األكسجن الصرف 
قبل الغوص بنصف س��اعة 
قادرون على مسك أنفاسهم 

حتت املاء ملدة 13 دقيقة.

هارون )الرشيد( العباسي، 
ه��و خام��س خلف��اء الدولة 
العباسية. نشأ في دار اخلالفة 
ببغداد، وواله أبوه غزو الروم 
القسطنطينية، فصاحلته  في 
امللكة إيرين��ي Irene وافتدت 
من��ه مملكتها بس��بعن ألف 
دني��ار تبعث بها إل��ى خزانة 
اخلليفة ف��ي كل عام. وبويع 
باخلالفة بعد وفاة أخيه الهادي 
)س��نة 170ه�( فقام بأعبائها، 
وازده��رت الدولة ف��ي أيامه. 
واتصلت املودة بينه وبن ملك 
فرنسا كارلوس الكبير امللقب 
بشارملان )Charlemagne( فكانا 
يتهاديان التحف. وكان الرشيد 
عامل��ا باألدب وأخب��ار العرب 
واحلدي��ث والفق��ه، فصيحا، 
الغزوات، يلقب  شجاعا كثير 
بجبار بني العباس، حازما كرميا 
متواضعا، يحج س��نة ويغزو 
سنة، لم ير خليفة أجود منه، 
ولم يجتمع عل��ى باب خليفة 
ما اجتمع على بابه من العلماء 
والش��عراء والكتاب والندماء. 
الليالي  أكث��ر  وكان يط��وف 
متنكرا. له وقائ��ع كثيرة مع 
ملوك الروم، واستمرت جزيتهم 
القسطنطينية  إليه من  حتمل 
طول حياته، استمرت واليته 
23 سنة وشهرين وأيام. توفي 
في »سناباذ« من قرى طوس، 

وبها قبره.

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 ابـــن املقفع، 2 ـ بلـــودان ـ بن، 
3 ـ وبـــاء، الـــردى، 4 ـ احلمام، 5 
ـ هجيـــر، 6ـ  علـــي املفيـــدي، 7ـ  
األخوال )معكوسة(ـ  نا، 8ـ  موهوا 
)معكوسة(ـ  حوصر )معكوسة(، 9 

ـ أمنية زرق، 10 ـ ا ا ا ـ ران.

عموديًا:
1ـ  أبو العالء، 2ـ  بلبلـ  أموال )معكوسة(، 
3 ـ نواح ـ يهوي )معكوســـة(، 4 ـ مؤدى 
)معكوسة(ـ  أخونا، 5ـ  الـ  أعالمها، 6ـ  منام 
ـ ملـ  آر )معكوسة(، 7ـ  زرافة )معكوسة(، 
8ـ  يجبـــر )معكوســـة(ـ  صقر، 9ـ  عبدـ  

يدنو، 10 ـ ان )معكوسة( ـ رياحني.

حل عينك .. عينك

1ـ  أديب عباسي، 2ـ  منطقة سياحية في سوريةـ  
قهوة، 3ـ  آفةـ  املوت، من الطيور، 5ـ  شدة احلر، 
6ـ  ممثل كويتي راحل، 7ـ  من األقارب )معكوسة( 
ـ ضمير متصل، 8ـ  أخفوا املعالم )معكوســـة(ـ  
أحيط به من كل جانب )معكوســـة(، 9 ـ ممثلة 

مصرية راحلة، 10 ـ متشابهة غطى.

1ـ  شاعر عباسي، 2ـ  من الطيورـ  أمالك )معكوسة(، 
3 ـ بـــكاء ـ يقع من مكان عال )معكوســـة(، 4 ـ 
نتيجة )معكوسة(ـ  شقيقتنا، 5ـ  للنفيـ  راياتها، 
6 ـ رؤيا ـ ضجر ـ للمساحة )معكوسة(، 7 ـ من 
احليوانات )معكوســـة(، 8ـ  يرغم )معكوسة(ـ  
من الطيور، 9 ـ عكس حر ـ يقترب، 10 ـ للنصب 

)معكوسة( ـ نباتات عطرية.

احلل  أسفل الصفحة

هارون )الرشيد(

حل أعرف الشخصية:
مي عزالدين

حل كلمة السر:
أصالة نصري

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة سورية 
من 9 أحرف

أحاةرهشلال
لدلشيفاولا
ييوعكردقلا
هثاوررجشلا
لصسرمنيرعة
اععلهسجورم

يسملساميقس
قللجنددوجو
صلالهوميلح

ورمقنلعيرس
رعيدواعيرم
صبراققارفر

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
القدم  الفنانون منذ  سعى 
إلى إيجاد طريقة يحركون بها 
الصورة لكنهم فشلوا في جميع 
احملاوالت، حتى أتى اكتشاف 
آل��ة التصوير التي مكنت من 

حتقيق مبدئي للفكرة.
وكان االختبار األولي الذي 
اجري عل��ى التصوير إليهام 
الن��اس باحلركة في س��باق 
اخلي��ول. إذ كان هناك رجل 
يُدعى: ادوارد ماي بردج الذي 
ركز طاقما من أربع وعشرين 
آلة تصوي��ر، الواحدة بجانب 
األخ��رى، وقد مد خيوطا من 
آالت التصوي��ر عب��ر أرض 
السباق وعند انطالق اخليول 
بدأت اخليطان تتقطع الواحدة 
التصوير  تلو األخرى وآالت 
تلتقط املش��اهد الواحدة تلو 
األخ��رى، أيض��ا. واخلطوة 
التالية كانت »بندقية التصوير« 
التي اخترعها )موري( املواطن 
الفرنسي التي بدورها متكنت 

من ان تلتقط عدة صور.
وعندما اكتش��فت االفالم 
اصبح صنع الصور املتحركة 
ممكنا، وهذا ما حدث عام الف 

وثمامنائة وثمانن 1880.
ومن بعد متكن رجالن من 
اختراع آلتن لتصوير األشياء 
وهي تتح��رك أحدهما يدعى 
 Thomas أديس��ون )توماس 
Edison( وهو مخترع املنظار 
السينمائي، والثاني وهو من 
التبعي��ة الفرنس��ية ويُدعى: 
 Georges ج��ورج دميين��ي
Demeny، وه��و الذي اخترع 
آل��ة الكرون��و � فوتوغرافي، 
مبعنى آل��ة تصوير األحداث. 
واالختراعان صورا مجموعة 
م��ن الص��ور املنوع��ة لعمل 
حقق على شريط فيلم، وفي 
الوقت نفسه عرض بالسرعة 
نفسها، وهذا ما تكرر معه حركة 

الفيلم.
لكن توماس أديس��ون لم 
يعمل على تطوير اختراعه، ألنه 
كان يعتبره نوعا من الفضول 
ال أكثر، لكن بعضهم اقتبس 
الفكرة وقرر حتريك الصورة 
وعرضها على مجموعة كبيرة 
من املشاهدين. وكانت سنة ألف 
وثمامنائة وخمس وتسعن 1895 
املوعد الذي مت فيه اختراع أول 
جهاز لعرض األفالم السينمائية 
)بروجكتير( »Projecters« الذي 
شغل على مصابيح زيت اجلاز 

كمصدر للضوء.

من صنع أول صورة متحركة؟ 
)السينما(

سالف منصور:

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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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

الشركة تتجه 
للتخارج من ملكية 
بعض أصولها في 
ضوء منو قيمتها 

العادلة

تغيرات جذرية في 
نتائج الثالثة أرباع 

املتبقية من 2014 
بسبب التخارج 

من أحد مشاريع 
الشركة

 Outlet مجمع
سيوفر مختلف 

السلع واخلدمات 
والبضائع ذات 

املاركات العاملية 
بأسعار في متناول 

اجلميع

»كنتز« تفوز بعقد بقيمة
 125 مليون دوالر في الكويت
لندن - رويترز: قالت كنتز كوربوريشن أمس إنها فازت 
بعقد قيمته 125 مليون دوالر ألجل 5 سنوات في الكويت من 
شركة فلور األميركية. ويتعلق العقد بتوفير فنيني ومشرفني 
في عدة تخصصات لفلور.

تأجيل املوعد النهائي للتسجيل ملدة عشرة أيام ليكون قبل 5 مايو 2014

»املركزي« يسمح للبنوك والشركات بالتسجيل لدى موقع 
وزارة اخلزانة األميركية قبل توقيع الكويت التفاقية »فاتكا«

البورصة باجلريدة الرسمية األحد املقبل

»ستاندرز آند بورز« تثبِّت تصنيف »وربة للتأمني«
 عند »بي بي بي« مع نظرة مستقرة

»التمدين« تبدأ جتميع »التمدين العقارية« بـ 265 فلساً للسهم

محمود فاروق 

تنشر اجلريدة الرسمية 
ي����وم األح����د املقب����ل القرار 
الوزاري رقم 580 لسنه 2013 
بشان تأسيس شركة بورصة 
الكويت لألوراق املالية الذي 
يتضمن. واملالحظ في الورقة 
التي حصلت عليها »األنباء« 

أن تاريخ صدور القرار املدون 
عليها 22 ديسمبر 2013 وموقع 
عليه وزير التجارة والصناعة 
انس الصالح، أي ان ذلك يعني 
أن القرار اس����تمر في أروقة 

التجارة نحو 4 اشهر.
وكانت هيئة أسواق املال قد 
أعلنت في وقت سابق عن إبرام 
وتوثيق عقد تأسيس شركة 

بورصة الكويت لألوراق املالية 
ونظامها األساسي برأسمال 
قدره 60 مليون دينار بقيمة 
اس����مية للس����هم بلغت 100 
فلس موزعة على 600 مليون 

سهم.
الهيئ����ة ان هذه  وقال����ت 
اخلط����وة متث����ل اس����تكماال 
الستحقاق مهم للهيئة وللسوق 

الكويتي واس����تيفاء  املال����ي 
قانونيا لتطبيق قانون الهيئة 
مضيفة أن وراء هذا االستحقاق 
جهودا كبيرة استمرت اكثر من 
سنتني شارك فيها العاملون في 
الهيئة وجلنة تأسيس شركة 
بورصة الكويت لألوراق املالية 
ومستشاروها كما شاركت فيها 

جلنة املؤسسني.

قال����ت ش����ركة ورب����ة 
للتأم����ني )وربة( انه قد مت 
تصنيف الش����ركة من قبل 
وكالة »ستاندرز اند بورز« 
بتصنيف »بي بي بي« مع 
نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الشركة في بيان 
صحافي علي موقع البورصة 
االلكترون����ي انه مت تثبيت 
التصنيف����ات االئتماني����ة 
لش����ركة وربة للتأمني عند 
»بي بي ب����ي« بعد مراجعة 
السيولة مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.

لمحة عامة

٭ قمنا بخف����ض تقييمنا 
للسيولة لدى شركة وربة إلى 
درجة قوي ألننا نتوقع انها 
ستكون بحاجة لسيولة أكبر 
في املستقبل. وبالتالي، قمنا 
بتثبيت تصنيفنا االئتماني 
املالية لشركة وربة  للقوة 

عند »بي بي بي«.
٭ يدعم تصنيفنا تقييمنا 
ملخاطر أعمال شركة وربة 
بدرجة مقب����ول وتقييمنا 

املالية للش����ركة  للمخاطر 
بدرجة قوي نسبيا، إال أن 
االنخفاض ج����اء مبوجب 
تقييمن����ا إلدارة املخاط����ر 
املؤسسية بدرجة ضعيف.

٭ تعكس النظرة املستقبلية 
املستقرة توقعاتنا بأن شركة 
وربة ستحافظ على كفاية 
قوية جدا لرأس املال، بينما 
تعمل تدريجيا على تنويع 
محفظتها االستثمارية وعلى 
تعزيز ممارستها في إدارة 
املخاطر وم����ن املتوقع أن 
يؤدي هذا إلى استقرار أكبر 

في أرباح االكتتاب لديها. 
تعكس تصنيفات شركة 
وربة تقييمنا ملخاطر أعمال 
الش����ركة بدرج����ة مقبول 
املالية للش����ركة  واملخاطر 
بدرجة قوي. وتقييمنا إلدارة 
املخاطر املؤسسية اخلاصة 

بالشركة بدرجة ضعيف.
تتمتع شركة وربة بوضع 
تنافس����ي كاف في سوقها 
احمللية، فهي من ش����ركات 
التأمني اخلمس األوائل في 
التنافسية  التأمني  س����وق 

بالكوي����ت، ونقيم مخاطر 
القطاع والدول����ة للكويت 

بدرجة متوسط.
ويعكس تقييمنا للمخاطر 
املالية لشركة وربة بدرجة 
قوي نس����بيا. ق����وة رأس 
املال واألرباح لديها املقيدة 

مبخاطر معتدلة.
وهذه األخيرة تعكس في 
الغالب املخاطر االستثمارية 
الكبيرة التي تتحملها شركة 
وربة، مث����ل الرافعة املالية 
االستثمارية والتركيزات، 
قامت ش����ركة وربة أيضا 
بتغيي����ر برنامجها إلعادة 
التأم����ني في الع����ام 2013، 
محولة مخاطرها بش����كل 
جوهري إلى سياسة إعادة 
تأمني بتجاوز اخلسارة من 
سياسة إعادة التأمني النسبي 
االتفاقي، وهذا ميكن أن يؤثر 
على أرباح االكتتاب وعلى 
تقلب الدخل الصافي لديها. 
يفترض السيناريو األساسي 
لدينا أن شركة وربة ستحقق 
نسب مجتمعة أدنى من %100 
وسيكون العائد على حقوق 

امللكية أكث����ر من 3% خالل 
العامني 2014 و2015. )يشير 
النسب املجتمعة  انخفاض 
إلى حتقي����ق أرباح أفضل. 
أما جتاوز النسب املجتمعة 
100% يشير إلى تكبد خسائر 

في االكتتاب(.
إدارة املخاط����ر  نقي����م 
املؤسسية لش����ركة وربة 
للتأمني بدرجة ضعيف، ما 
يعكس وجهة نظرنا جتاه 
أدواتها غير املتطورة ملراقبة 
التعرضات ضمن إطار الرغبة 
في املخاطر احملددة مسبقا، 
السيما فيما يخص محفظتها 

االستثمارية.
قمنا بخف����ض تقييمنا 
للسيولة لدى شركة وربة 
إل����ى درج����ة »ق����وي« من 
»اس����تثنائي« ألننا نتوقع 
أنها بحاجة لس����يولة أكبر 
إلى  في املستقبل، استنادا 
تط����ور توقعاتنا اخلاصة 
بأرب����اح والتزامات اكتتاب 
كل من شركة وربة والسوق 
احمللية عل����ى مدى العامني 

القادمني.

التمدين  أعلنت ش���ركة 
االستثمارية )متدين ا( نيابة 
ع���ن حتال���ف عمالئها، عن 
موافقة هيئة أسواق املال على 
نشر مستند عرض االستحواذ 
اإللزامي على األسهم املتبقية 
العقارية  التمدين  لش���ركة 

لصالح حتالف عمالئها.
وقالت الشركة في بيان 
له���ا على موق���ع البورصة 
انه مت إرس���ال  اإللكتروني 
مس���تند العرض إلى شركة 
التمدين العقارية لدراسته من 
قبل مجلس اإلدارة وإصدار 
توصيت���ه ملس���اهميه وفقا 
ألحكام القانون رقم 7 لسنة 
2010 وتعليمات هيئة أسواق 

املال في ذات الشأن.
وعليه تعلن شركة التمدين 

االستثمارية نيابة عن حتالف 
عمالئها عن البدء في عملية 
جتميع أسهم »شركة التمدين 
العقارية« مقابل مبلغ وقدره 
)265 فلسا للسهم الواحد(، 
فعلى من يرغب في املشاركة 
في هذا العرض من مساهمي 
»ش���ركة التمدين العقارية« 
أن يتوجه إلى مقر ش���ركة 
التمدين االستثمارية الكائن 
في منطقة جنوب السرة � مول 
360 � الدور اخلامس � لتعبئة 
الغرض  املعد لهذا  النموذج 
خالل أوقات الدوام الرسمي 
بالشركة، وذلك اعتبارا من 
يوم األحد املوافق 4 مايو 2014 
حتى الساعة 12:30 من ظهر 
يوم اخلميس املوافق 5 يونيو 
2014 مع إحضار املستندات 

التالية: األفراد:
البطاق���ة  ص���ورة   �  1

املدنية.
2 � ش���هادة/ كت���اب من 
الكويتية للمقاصة  الشركة 
برصيد األسهم اململوكة له في 

شركة التمدين العقارية.
الشركات:

1 � صورة من عقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة.

2 � ص���ورة من ش���هادة 
التج���ارة والصناعة  وزارة 
ملن يهمه األمر بأسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة ومن له حق 

التوقيع.
3 � صورة البطاقة املدنية 

للمخول بالتوقيع.
4 � ش���هادة/ كت���اب من 
الكويتية للمقاصة  الشركة 

برصيد األسهم اململوكة في 
شركة التمدين العقارية.

 ونلفت نظر املس���اهمني 
الى أن سائر املستندات ذات 
املادة  العالقة واملبين���ة في 
267 م���ن الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لس���نة 2010 
متاحة لالطالع عليها في مقر 
شركة التمدين االستثمارية 
الكائن ف���ي منطقة جنوب 
الس���رة � مول 360 � الدور 
اخلام���س، كما ان مس���تند 
العرض سيكون منشورا على 
املوق���ع اإللكتروني لكل من 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وشركة التمدين االستثمارية 
خالل الفترة من تاريخ نشر 
مستند العرض وحتى نهاية 

فترة العرض.

منى الدغيمي

أصدر بنك الكويت املركزي 
تعميم���ا للبن���وك احمللية 
واجله���ات املالية اخلاضعة 
إلشرافه يخطرهم فيه بالبدء 
بالتسجيل لدى موقع وزارة 
 Foreign( اخلزانة األميركية
 Financial Institutions FFs
Limited( كمؤسس���ة مالية 
أجنبية م���ع مراعاة أن يتم 
هذا التسجيل مبا ال يترتب 
علي���ه من تع���ارض مع أي 
من القوانني املعمول بها في 
الكوي���ت وخصوص���ا فيما 
يتعلق بالس���رية املصرفية 
والتي يتعني احلصول على 
العميل بشأنها قبل  موافقة 
الكشف عن أي بيانات تتعلق 
بالذمة املالية للعمالء وذلك 

بناء عل���ى تصريح رقم 17/ 
2014 الص���ادر ع���ن وزارة 
اخلزان���ة األميركية بش���أن 
معاجلة بعض األمور املتعلقة 
بقان���ون االمتثال الضريبي 
األميركي للحسابات اخلارجية 
»فاتكا« وما ورد فيه من تأجيل 
املوعد النهائي للتسجيل ملدة 

عشرة أيام ليكون قبل 5 مايو 
2014 بدال من 25 أبريل 2014 
احملدد سابقا والسماح جلميع 
املالية بالقيام  املؤسس���ات 
بالتسجيل حتى في حال عدم 
توقي���ع حكوماتها االتفاقية 
املطلوبة مع وزارة اخلزانة 

األميركية.
واش���ار »املرك���زي« في 
تعميمه الى أنه في حال قيام 
حكومة الكويت بتوقيع اتفاقية 
»فاتكا« فانه بإمكان املؤسسات 
املالي���ة اخلاضع���ة لقانون 
االمتثال الضريبي املش���ار 
إليه تغيير حالة التس���جيل 
لك���ون املوقع املخصص من 
قبل وزارة اخلزانة األميركية 
لهذا الغرض يسمح بإجراء 

هذا التغيير.

أمين بودي متحدثا خالل عمومية الشركة

تفاءل بالتوصل لتسوية املديونية مع »بيتك«

بودي: »بيت األوراق« تنفذ 
مجمع Outlet بالكويت  بـ 100 مليون دوالر

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس ادارة 
شركة بيت األوراق املالية أمين 
بودي عن تنفيذ مشروع مجمع 
اوت ليت Outlet بقيمة تتجاوز 
ال� 100 مليون دوالر في الكويت، 
بالتعاون مع بنك غيتهاوس 
وإح���دى الش���ركات العاملية 
املتخصصة ف���ي ذلك املجال، 
وذلك على ارض تصل مساحتها 
ما بني 100- 150 ألف متر بنظام 
بي أو تي، مبينا أن املشروع 
يعد وطنيا وسيخدم ما يزيد 
عن 75% من س���كان الكويت 

كونهم من الفئة الشبابية. 
وقال ب���ودي على هامش 
العادية  العمومية  اجلمعي���ة 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
67.8%، وأقرت عدم توزيع ارباح، 
ان مجمع Outlet سيوفر مختلف 
السلع واخلدمات والبضائع 
ذات امل���اركات العاملية ولكن 
بأسعار منخفضة التكاليف وفي 
متناول اجلميع وبخصومات 
تصل إلى 70%، فضال عن عمل 
املهرجانات الشبابية وغيرها 
من اخلدمات التي تخدم مختلف 
الشرائح العمرية. وأكد بودي 
ان املشروع يعد من أولويات 
»بيت االوراق« خالل 2014، أذ 
ستعمل الشركة على تنفيذه 
بالكوي���ت وإيج���اد األرض 
املناسبة لتنفيذ املشروع، اما 
في حالة عدم توفير الظروف 
املالئم���ة لتنفي���ذ املش���روع 
فستتجه الشركة إلى تنفيذه في 
دبي، التي حتتل املركز االول من 
ناحية القوة الشرائية ويليها 
الكويت، متوقعا أن يستقبل 
املجمع داخل الكويت 2 مليون 
زائر سنويا، بينما دبي حوالي 
5 ماليني زائر. وأعرب بودي عن 
تفاؤله بالتوصل إلى أتفاق مع 
بيت التمويل الكويتي برئاسة 
حمد املرزوق لتسوية املديونية 
مع البن���ك التي تقارب ال� 43 
مليون دينار - على حد قوله 
- الفتا إلى انه قام بزيارة الى 
»بيتك« يوم الثالثاء املاضي، 
واس���تعرض الوض���ع املالي 
القوي للشركة من أصول تفوق 
املديونية ومشروعات جيدة 

بصدد التخارج من بعضها.
وأشار بودي إلى أن ارباح 
العام احلالي  الربع األول من 
س���تكون طبيعية ال تغيرات 
جذري���ة بها، فيما س���يكون 
هناك تغير جذري في نتائج 
املتبقية نتيجة  أرباع  الثالثة 
تخارج س���تقوم به الشركة 
خالل الفترة املقبلة، متوقعا ان 
يكون التخارج من شركة ابراج 
للمياه كونها ضمن أولويات 
الشركة خالل الفترة احلالية، 
خاصة وان هناك أطراف مهتمة 
بالصفقة.  وعن اآلفاق واخلطط 
املستقبلية أشار بودي الى ان 
الشركة تتجه خالل العام احلالي 
إلى التخارج من ملكية بعض 
أصولها في ضوء منو قيمتها 
العادلة مبا يحقق ربحا متميزا 
للشركة األمر الذي سوف يعزز 
قيمة حقوق املساهمني باإلضافة 
إلى أن الشركة ستتوصل الى 
تسوية مناس���بة للمديونية 
وإغالق الشق القانوني املتعلق 

بذلك األمر.

عوائد متميزة

ق���ال ب���ودي ف���ي كلمته 
الواردة بالتقرير السنوي ان 
اغلب أعوام الش���ركة شهدت 
جناحات وأداء ثابتا والعديد 
م���ن العوائد املتميزة على مر 
السنني، وذلك بالرغم من اآلثار 
السلبية لالزمة املالية العاملية، 
مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من 
تلك اآلثار إلى أن الشركة حققت 
منوا  إجماليا لإليرادات خالل 
العام 2013 مبقدار 2%، لتصبح 
7.4 ماليني دينار، مقارنة مببلغ 
7.3 ماليني دينار، وذلك خالل 

العام 2012.
الش���ركة  أن  وأض���اف 
اس���تطاعت التحكم في منو 
املصروف���ات، حيث س���اهم 
الربح  انخف���اض  في ع���دم 
التشغيلي بصورة كبيرة إذ 
بلغ 2.3 ملي���ون دينار لعام 
2013، مقارنة مببلغ 2.5 مليون 
دينار، بنسبة انخفاض قدرها 
10%، كما أن حصة املجموعة 
في نتائج أعمال الش���ركات 
الزميلة قد شهدت منوا مطردا 
حيث بلغ���ت ربحا قدره 1.5 
مليون دينار، مقارنة بخسائر 

قدرها 800 ألف دينار.

مخصصات محاسبية 

وتابع بودي قائال انه وعلى 
الرغم من اخذ الش���ركة مببدأ 
التح���وط واملتمث���ل في اخذ 
مخصصات محاسبية مقابل 
انخفاضات غير محققة وإطفاء 
القيمة لبعض مكونات محفظة 
االستثمارات خالل العام مبقدار 
7.6 ماليني دينار، مقارنة مببلغ 
1.1 ملي���ون دينار، والتي أدت 
إلى حتقيق خس���ارة خاصة 
مبساهمي الشركة إالم قدرها 
4.6 ملي���ون دين���ار، مقارنة 
بخسارة قدرها 400 ألف دينار، 
الدفترية  القيم���ة  فقد بلغت 
للسهم 81 فلس���ا ، وذلك بعد 

استبعاد أسهم اخلزينة.

حقوق الملكية

وب���ني أن حق���وق امللكية 
اخلاصة مبس���اهمي الشركة 
األم لم تنخفض بصورة كبيرة 
والتي بلغت 52 مليون دينار، 
تقريبا، مقارنة مع 55.8 مليون 
دينار، فيما حتسن مضاعف 
الدي���ون إلى حق���وق امللكية 
»معيار الرفع املالي« حيث بلغ 
معدل 1.06 مرة، ويكون بذلك 
اقل من املعي���ار الذي وضعه 
بنك الكويت املركزي لشركات 
االس���تثمار وهو 2.0 مرة مما 
يش���كل دعما إيجابيا للمركز 

املالي للشركة.

تخفيف المديونية 

الش���ركة األم  وذك���ر أن 
اس���تمرت في تخفيف حجم 
مديونياته���ا نس���بيا مبقدار 
7%، حيث قامت بس���داد 3.9 
ماليني دينار، لتصل إلى 48.7 
مليون دينار، وذلك كما في 31 
ديسمبر 2013، مقارنة مببلغ 
52.6 مليون دينار، وذلك خالل 
الفترة املذكورة من 2012، حيث 
كان أعلى رصيد لتلك املديونية 
مع أرباحها املستحقة نحو 200 
مليون دينار من بداية األزمة، 
وبهذا تكون الشركة قد سددت 
ما يقارب 75% من املديونية.

وعن أداء الشركات التابعة 
احمللية أوضح بودي أن حصة 
أرباح شركة  الشركة األم في 
التكنولوجيا احلديثة لتعبئة 
مياه الشرب »مياه أبراج« 1.2 
مليون دينار، وهو نفس املبلغ 

احملقق في العام السابق، كما أن 
شركة كويت بوكس لصناعة 
الكرت���ون قد حقق���ت أرباحا 
للعام الثاني على التوالي، بعد 
حتسن كفاءة عمليات اإلنتاج 
والتس���ويق بها. وزاد بقوله: 
أما بالنس���بة لش���ركة األمان 
لالستثمار فقد حققت أرباحا 
ل���� 2013 بعد أخذ مخصصات 
مقاب���ل انخفاضات قيمة غير 
محققة لبعض مكونات محفظة 
اس���تثماراتها وهي تقف اآلن 
على أرض صلبة متكنها من 
االنطالق نحو املس���تقبل في 
نشاط إدارة األصول وخاصة 
في ضوء التحسن امللموس في 

أداء سوق األسهم احمللية.

أنشطة دولية 

اما ف���ي مجال األنش���طة 
الدولية فبني بودي أن شركة 
غيتهاوس كابيتال »بيت األوراق 
العاملية سابقا« املتخصصة في 
مجال االستش���ارات العقارية 
الدولية والذراع التس���ويقية 
لبنك غيتهاوس  حققت أرباحا 
جي���دة، حيث بلغ���ت حصة 
املجموع���ة فيها لعام 2013 ما 
يقارب 727 ألف دينار، وخاصة 
في ضوء تكامل أنشطتها مع 
بنك غيته���اوس والذي تعد 
بي���ت األوراق املالي���ة اكب���ر 
مس���اهميه س���واء من حيث 
تقدمي املنتجات االستثمارية 
أوالعقارية أوالتمويلية املتميزة 
التي يقدمها البنك ببريطانيا 
وأوروبا أو منتجاتها العقارية 
بالواليات املتحدة األميركية.

تطوير غيتهاوس

وفيما يتعلق ببنك غيتهاوس 
قال بودي إن البنك استمر في 
تطوير أدائه خالل العام 2013، 
والذي ميكن اعتباره عام بدء 
التحول احلقيقي للبنك، إذ حقق 
أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 
12.9 مليون جنيه استرليني 
ومنا صافي ربحه إلى 4 ماليني 
جني���ه اس���ترليني، مقارنة 
بصافي رب���ح بلغ 2.4 مليون 
الى  جنيه استرليني، مشيرا 
ان حصة املجموعة في نتائج 
أعمال البنك بلغت ما يقارب 755 
ألف دينار. وأضاف بودي أن 
البنك شهد العديد من التطورات 
اجلوهرية اإليجابية ومنها على 
سبيل املثال املمارسة الفعلية 
لتوسيع دائرة أنشطته، حيث 
قام بإب���رام صفقات التمويل 
العقاري  املهيكل والتموي���ل 
وتوفير خدمات االس���تثمار 
في الصكوك امل���درة للعوائد 
باإلضافة إلى تنويع منتجات 

البنك العقارية.

توسع جغرافي 

وتابع قائال إن البنك قد قام 
بالفعل بتوسيع نطاق عمله 
جغرافي���ا من خ���الل مكتبه 
التمثيل���ي املرخص مباليزيا 
وافتتاحه جلناح خدمات إدارة 
الثروات لعمالئه بأرقى مناطق 
العاصم���ة البريطانية، وذلك 
بهدف نق���ل البنك إلى مرحلة 
النمو املتعاظ���م وجعله بنكا 
رائدا في مجال اخلدمة املتميزة 
واحلفاظ عل���ى تنمية القيمة 
لعمالئه خاصة في ضوء آثار 
التحوالت التي تشهدها منطقة 
الش���رق األوسط ومبا يحقق 
الربحية وقيمة  أيضا تعزيز 

حقوق املساهمني.
وبني بودي أنه مت االنتهاء 
من عملي���ة اختي���ار رئيس 
تنفيذي جدي���د للبنك يتميز 
باخلبرة املناسبة وبالقدرة على 
فتح آفاق تسويقية أوسع على 
املستويني املؤسسي والدولي 
لتتواكب م���ع التطور اجلديد 
للبنك وس���يبدأ في ممارسة 
مهام عمله بالبنك في القريب 

العاجل.

جمعية عمومية 

العمومية على  ووافق���ت 
كل البنود الواردة في جدول 
األعمال وأبرزها املصادقة على 
تقريري مجلس اإلدارة ملراقبي 
البيانات  احلسابات، واعتماد 
املالية واحلسابات اخلتامية 
للشركة، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2013، 
كما وافقت على توصية مجلس 
اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح 
املذكورة،  املالية  الس���نة  عن 
وعدم صرف مكافأة ألعضاء 

مجلس اإلدارة.

أفادت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت )مشتركة( 
بحصولها على أقل األسعار مبناقصة األنابيب وقالت: لم 
يصلنا أي كتب رسمية بالترسية بعد واخلاصة باملناقصة 

رقم: ار اف بي 2012460 إلنشاء خطوط أنابيب تدفق 

النفط اخلام واألشغال املتصلة بها في منطقة شمال 
الكويت اململوكة لشركة نفط الكويت ملدة تنفيذ 5 سنوات 
ومببلغ 81، 970، 513 دينارا، وسنوافي إدارة السوق بأي 

مستجدات بهذا اخلصوص في حينه.

»املشتركة«: لم يصلنا أي كتب رسمية بترسية مناقصة »األنابيت«

حاسبوني لو ما طبقت احلوكمة 

بيع حصص من »غيتهاوس« ملؤسسات عاملية

فلسفة »بيت األوراق« بصمة في تاريخ االقتصاد

قال أمين بودي ملساهميه انه يدعم موقف اجلهات املعنية 
بتطبيق احلوكمة على جميع الشركات، وذلك على اعتبار 
أنها األداة التي حتمي صغار املساهمني، قائال للمساهمني 

»حاسبوني لو ما طبقت احلوكمة«.
وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتعديل أوضاعها وفقا 
للمعايير اجلديدة، مؤكدا على أن السوق خالل الفترة 

املقبلة سيكون في مصاف الدول العاملية. 

كشف أمين بودي عن مفاوضات جتريها الشركة حاليا 
مع مساهمني ومؤسسات مرموقة لبيع حصص في بنك 

غيتهاوس، متوقعا أن ينعكس ذلك باإليجاب على املجموعة 
بشكل عام خالل الفترة املقبلة. 

قال أمين بودي إن فلسفة العمل التي تقوم بها شركة بيت 
األوراق املالية تعد بصمة في تاريخ االقتصاد الوطني، نظرا 
للدور اإليجابي الذى قامت به الشركة في مختلف القطاعات 

من تعليم وصحة ومشروعات تنموية اقتصادية خدمت 
مختلف شرائح املجتمع الكويتي.
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»منشآت« رفعت 
عن كاهلها ديونًا 

قيمتها 114 مليون 
دينار تكلفتها 
السنوية 6.5 
ماليني دينار

الشركة جنحت 
خالل 2013 في 

تسوية ديون
بـ 91.5 مليون 
دينار مع كبار 

الدائنني

وزعت 14% أرباحاً نقدية

العيسى: »الوطنية للمسالخ« اهتمت
في 2013 بتطوير األداء التشغيلي

شريف حمدي

قال رئيس مجلس إدارة 
الوطنية للمسالخ  الشركة 
عماد العيس���ى إن الشركة 
أرباح 331  حققت صاف���ي 
ألف دينار في عام 2013 رغم 
انه شهد استمرارا للتقلبات 
االقتصادية على مس���توى 
القطاع���ات االس���تثمارية 

كافة.
وأض���اف العيس���ى في 
أم���ام اجلمعي���ة  كلمت���ه 
العمومية بنس���بة حضور 
94% ان ربحية السهم لعام 
2013 بلغت 11 فلس���ا، فيما 
بلغت اإليرادات التشغيلية 
1.1ملي���ون دينار مقابل 1.2 
ملي���ون دينار ف���ي 2012، 
مشيرا إلى أن سبب انخفاض 
اإليرادات بنسبة 6.3% يرجع 
لالنخفاض احلاد في أسعار 
اجللود، مؤكدا انه رغم ذلك 
فق���د ارتفعت باقي إيرادات 

التشغيل في الشركة.
ولف���ت ان مصاري���ف 
التش���غيل في 2013 بلغت 
464 أل���ف دينار مقابل 401 
ألف دينار في 2012 بسبب 
ارتفاع أسعار مواد التشغيل 

عموميتها أقرت توزيع 5% نقداً

»منشآت« أمتت تسوية بـ 26 مليون دينار في الربع األول

صافية 18 مليون دينار.
وأضاف أن »منش���آت« 
قامت بتوقيع اتفاقية نهائية 
لتسوية املديونيات املستحقة 
لعدد من البنوك واملؤسسات 
املالية املشاركة في املرابحة 
الرئيس���ية املؤرخ���ة في 
18يونيو 2008 وقد تضمنت 
هذه االتفاقية قيام الشركة 
بسداد 12.5 مليون دينار فورا 
مقابل إسقاط باقي املديونية 
والبالغة 8.5 ماليني دينار 
أرباحا  وقد حققت الشركة 
صافية جراء هذه الصفقة 

9.2 ماليني دينار.
وأش���ار إلى أن الشركة 
رفع���ت عن كاهله���ا ديونا 
قيمته���ا نح���و 114 مليون 
دينار وكانت تكلف الشركة 
أعباء مالية سنوية خلدمة 
إلى 6.5  الديون تصل  هذه 
مالي���ني دينار، الفتا إلى أن 
هذه الدي���ون كانت مبنزلة 
حجر عثرة في سبيل تقدم 
الشركة واس���تقراها املالي 

واالستثماري.
وقال ان الشركة حققت 
أرباح���ا إجمالي���ة من هذه 

الصفقات قدرها 28 مليون 
دينار مت تس���جيلها ضمن 
البيانات املالية لعام 2013، 
الفتا إلى أنه كنتيجة لهذه 
األرباح فقد حققت الشركة 
أرباحا إجمالية بلغت 30.2 
مليون دين���ار، كما بلغت 
األرب���اح املرحلة في نهاية 
2013 نحو 7.8 ماليني دينار 
بع���د أن كانت اخلس���ائر 
املرحلة في نهاية 2012 تقدر 
ب���� 21 مليون دينار.  بينما 
بلغت األرب���اح املرحلة في 
نهاية عام 2012 مبلغا وقدره 

21 مليون دينار.

األداء التشغيلي 

أما على صعي���د األداء 
التش���غيلي لفن���دق زمزم 
بوملان مكة املكرمة، فقد ارتفع 
صافي اإليرادات التشغيلية 
للفندق خالل عام 2013 لتصل 
إلى 12 مليون دينار بزيادة 
قدرها 20% عن صافي إيرادات 
التشغيل لعام 2012، وذلك 
على الرغم من تخفيض عدد 
تأشيرات احلج والعمرة من 
قبل الس���لطات السعودية 
التوسعة في  بسبب أعمال 

احلرم املكي الشريف.
إلى ذلك وافقت عمومية 
الشركة على جميع األعمال 
املدرجة في جدول أعمالها 
على رأس���ها املصادقة على 
اإلدارة  توصي���ة مجل���س 
بتوزيع أرباح نقدية قدرها 
5% بواق���ع 5 فل���وس لكل 
سهم وبإجمالي 1.6 مليون 
دينار وتفوي���ض مجلس 
اإلدارة بشراء أو بيع أسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز %10 

وفقا للقانون.

مشغل فنادق يتولى مبوجبها 
أمر التشغيل، مشيرا إلى عدم 
وجود لدى الشركة لبيع اي 
من عقاراتها حاليا كونها من 
العقارات املدرة للدخل، غير 
أنه أملح إلى أن كل شيء قابل 
للبيع في حال ارتأت الشركة 

أن ذلك في لصاحلها.

إعادة الهيكلة

وأكد املخيزمي على انتهاء 
إعادة  الشركة من مرحلة 
هيكلة ديونها، الفتا إلى أنها 
جنحت خالل العام املاضي 
في إب���رام اتفاقية نهائية 
الدائنني  مع عدد من كبار 
وهم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« ومجموعة عارف 
االستثمارية وشركة صكوك 
القابضة، بغرض تسوية 
املديونيات املستحقة لهم 
والبال���غ إجماليه���ا 91.5 
مليون دينار، موضحا أن 
االتفاقية تضمنت مبادلة 
املديونيات بحصص  هذه 
ش���ركة محاص���ة » زمزم 
2013« وقد حققت الشركة 
من هذه الصفق���ة أرباحا 

شريف حمدي

أفاد رئيس مجلس إدارة 
شركة منش���آت للمشاريع 
العقارية زياد املخيزمي بأن 
الش���ركة أمتت خالل الربع 
الع���ام احلالي  األول م���ن 
تسوية مع أحد املقاولني تقدر 
قيمتها ب� 26 مليون دينار، 
الفتا إلى أن مطلوبات الشركة 

ستنخفض بهذه القيمة.
ف���ي  وق���ال املخي���زمي 
تصريحات صحافية عقب 
اجتماع اجلمعية العمومية 
للشركة أمس بنسبة حضور 
بلغت 52% ان »منشآت« لديها 
فريق عمل جديد متخصص 
لديه اخلبرة التي متكنه من 
تطبيق اخلطط اإلستراتيجية 
التي مت وضعه���ا مع واقع 
العمل، متوقع���ا ان حتقق 
الش���ركة في عام���ي 2014 
اجلاري و2015 املقبل نتائج 
ايجابية موفقة على طريق 

اجناز اخلطط.
وأضاف ان الشركة تسعى 
التأكيد على تش���غيل  إلى 
مشاريعها التي كانت متوقفة 
بإعادة تشغيلها، تزامنا مع 
زيادة كفاءة املشاريع التي في 

طور التشغيل حاليا.
إل���ى أن هناك  وأش���ار 
مشاريع محلية وخليجية 
تعرض على إدارة الشركة، 
وهي تخض���ع للدراس���ة 
وم���دى مواكبته���ا للخطة 
اإلستراتيجية املوضوعة، 
ومتى ما كانت هناك مشاريع 
مناس���بة س نأخذها بعني 

االعتبار.
وذكر املخيزمي أن الشركة 
لديه���ا اتفاقي���ة مبرمة مع 

)محمد خلوصي( زياد املخيزمي يتوسط عمومية »منشآت«  

جانب من عمومية »الوطنية للمسالخ«  )محمد خلوصي(

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم 2.96% في مارس على أساس سنوي
أظهرت بيانات االدارة املركزية لالحصاء ارتفاع 
االرقام القياسية السعار املستهلكني )التضخم( 

في الكويت مبعدل 2.96% في شهر مارس 
املاضي على اساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته 

من عام 2013.
وقالت االدارة في تقريرها الشهري ونشرته 

»كونا« عن التحليل االحصائي لالرقام القياسية 
السعار املستهلكني عن مارس املاضي ان معدل 
التضخم في الكويت ارتفع على أساس شهري 

بنسبة 0.30% في مارس مقارنة بفبراير املاضي 
جراء ارتفاع أسعار بعض املجموعات الرئيسية 

املؤثرة في حركة االرقام القياسية وانخفاض 
بعضها اآلخر.

وأضافت ان الرقم القياسي الشهري السعار 
املستهلكني شهد في مارس املاضي ارتفاعا على 
اساس سنوي في تسع من مجموعاته الرئيسية 

املؤثرة في حركة االرقام القياسية وانخفاضا 
في ثالث أخرى )توزع املواد واخلدمات والسلع 

االكثر استهالكا من قبل االفراد واالسر على 
12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف االستهالك 
الفردي حسب الغرض الصادر عن توصيات 

مكتب االحصاء التابع لالمم املتحدة(.
وذكرت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية 

االولى )االغذية واملشروبات( صعد 3.57% مقارنة 
بالشهر ذاته من 2013 في وقت شهدت املجموعة 

ارتفاعا شهريا بنسبة 0.14% مقارنة بفبراير 
املاضي.

وبينت أن سبع مجموعات فرعية ضمن هذه 

املجموعة زادت أسعارها القياسية على أساس 
شهري مقارنة بفبراير املاضي وهي مجموعة 

)االسماك واالطعمة البحرية( التي ارتفعت بنسبة 
1.15% ومجموعة )املشروبات( التي صعدت %1.16 

في حني ارتفعت مجموعة )اللحوم والدواجن( 
بنسبة 0.14% و)السكر ومنتجاته( بنسبة %0.38.

واوضحت ان من املجموعات الفرعية ضمن 
مجموعة )االغذية واملشروبات( التي شهدت 

ارتفاعا مجموعة )احلبوب واخلبز( التي زادت 
بنسبة 0.42% ومجموعة )االلبان والبيض( بنسبة 

0.29% واخيرا مجموعة )الزيوت والدهون( 
بـ%0.07.

وذكرت ان املجموعات الفرعية التي شهدت 
انخفاضا هي مجموعة )الفواكه الطازجة 

واملجمدة( بنسبة 0.42% ومجموعة )اخلضراوات( 
بنسبة 3.11% ومجموعة )مواد غذائية اخرى( 

بنسبة %3.11.
وقالت ان الرقم القياسي لسعر املستهلك 

للمجموعة الرئيسية الثانية )السجائر والتبغ( 
ارتفع بنسبة 2.12% على اساس سنوي مقارنة 
بشهر فبراير املاضي حيث سجل 0.07% وزاد 

الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة 
)الكساء وملبوسات القدم( 3.35% على اساس 

سنوي وارتفع 0.39% على أساس شهري.
وافادت بأن املجموعة الرئيسية الرابعة 

)املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة( ارتفعت 
في معدل التضخم بنسبة 4.83% على اساس 
سنوي في وقت سجلت املجموعة الرئيسية 

اخلامسة )الصحة( انخفاضا بنسبة %1.49.
وبينت ان املجموعة الرئيسية السادسة 

)النقل( ارتفعت بنسبة 1.22% في حني ارتفعت 
بنسبة 0.32% على اساس شهري وانخفض 
الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة 

)االتصاالت( بنسبة 1.28% على أساس سنوي.
وقالت االدارة املركزية لالحصاء ان املجموعة 

الرئيسية الثامنة )الترفيه والثقافة( ارتفعت 
بنسبة 1.25% وانخفض هذا الرقم على أساس 

شهري بنسبة 0.20% في حني ارتفع معدل 
التضخم للمجموعات الرئيسية التاسعة )التعليم( 

على أساس سنوي بنسبة 4.06% وارتفع 
التضخم لـ)املطاعم والفنادق( 2.46% على اساس 

سنوي.
ويعتبر الرقم القياسي السعار املستهلك أداة 
لقياس التغير في مستويات االسعار عموما 

بني فترتني قد تكون شهرية او سنوية وعادة 
ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم او 

االنكماش االقتصادي وميكن للدولة املقارنة من 
خالله لدى اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية 

ورسم السياسات النقدية واملالية.
وكانت منهجية االرقام القياسية السعار 

املستهلك لسنة االساس اجلديدة 2007 استندت 
الى البيانات املستخلصة من 455 مصدرا من 

احملافظات الست في وقت ضمت سلة املستهلك 
اجلديدة السلع واخلدمات االكثر استخداما من 

االفراد واالسر التي مت اختيارها خالل بحث 
الدخل واالنفاق االسري.

وتكلفة العمالة وبعض أعمال 
الصيانة الضرورية، مبينا أن 

نسبة االرتفاع بلغت %13.
حول مش���اريع الشركة 
إنها اهتمت  العيس���ى  قال 
خ���الل 2013 بتطوير األداء 
التش���غيلي والس���عي إلى 
فتح آفاق جديدة من خالل 
احلصول على مزرعة لتربية 

األغنام.
ولفت إلى توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
على املس���اهمني لهذا العام 
تقدر بنح���و 14% بواقع 14 

فلسا عن كل سهم.
من جانبه قال نائب رئيس 

مجلس اإلدارة في »الوطنية 
العبد  للمسالخ« يوس���ف 
الرزاق إن الشركة نافست 
على مناقصة ملزارع تربية 
العبدلي،  أغنام في منطقة 
غير انها لم يحالفها احلظ.

الرزاق في  العبد  ولفت 
تصري���ح للصحفيني عقب 
اجتماع اجلمعية العمومية 
إلى أن الشركة دخلت أيضا 
املتكاملة  في طرح املزرعة 
وكانت متفائلة بأنه ستحظى 
الترسية  بالقبول، غير أن 
كانت من نصيب من ال ميت 
إلى اختصاص تربية األغنام 
أو الزراعة بأدنى صلة، مؤكدا 

أن هن���اك حتقيقات جتري 
في هذا الش���أن م���ن جهة 

االختصاص.
م���ن جانب آخ���ر لفت 
العبدالرزاق إلى أن الشركة 
الت���درج  تعتم���د منه���ج 
التصاع���دي ف���ي توزيع 
األرباح على املساهمني، وان 
التوزيعات ستتضاعف عاما 
بعد آخر وفقا إلستراتيجية 
ناجحة اعتمدتها الشركة، 
الفتا إل���ى أن نتائج الربع 
ل���� 2014 س���تكون  األول 

إيجابية.
من جه���ة أخرى وافقت 
اجلمعية العمومية للشركة 
عل���ى جميع بن���ود جدول 
األعمال أهمها توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 14% من رأس 
امل���ال بواقع 14 فلس���ا لكل 
س���هم، وتفويض مجلس 
اإلدارة بش���راء أو بي���ع ما 
ال يتجاوز 10% من أس���هم 
الشركة وفقا للقانون، فيما 
العمومية  وافقت اجلمعية 
العادي���ة على تعديل  غير 
نصوص النظام األساسي لها 
مبا يتوافق ومتطلبات هيئة 
األسواق وقانون الشركات 

اجلديد.

مقال
نور الدين الحموري 

ADS Securities كبير استراتيجيي االسواق بشركة

توقعات بإبقاء أسعار الفائدة 
البريطانية دون تغير

خالل فترة التداوالت اآلسيوية، مت االعالن 
عن رقمني مهمني من استراليا والصني 

وهو الشيء الذي ادى الى حتركات 
واسعة في االسواق وخصوصا على 

الدوالر االسترالي، حيث انخفض الدوالر 
االسترالي امام معظم العمالت العاملية بعد 

انخفاض معدالت التضخم خالل الربع 
االول من العام احلالي الى مستويات %0.6 

على عكس التوقعات التي كانت تشير 
الى استقرار التضخم عند مستويات 

0.8%، وهو الشيء الذي خفف من توقعات 
حترك البنك االحتياطي االسترالي باجتاه 
مكافحة التضخم في أي وقت قريب. اما 

في الصني، فقد استمر انكماش قطاع 
الصناعات التحويلية بوتيرة اقل، حيث 

ارتفع مؤشر مديري املشتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية غير الرسمي من 

HSBC الى مستويات 48.3 في ابريل من 
مستويات 48.0 في مارس، بينما كانت 

التوقعات تشير الى ارتفاعه الى مستويات 
48.0. الدوالر االسترالي انخفض امام 
جميع العمالت العاملية بأكثر من %0.8 
امام كل عملة، لينخفض بشكل اكبر 

امام الفرنك السويسري بواقع 1.02%، اما 
الدوالر االسترالي مقابل الدوالر األميركي 

فقد انخفض من جديد الى مستويات 
0.9286 من مستويات 0.9377، في الوقت 

احلالي، ومع اختراق الزوج ملستويات 
الدعم 0.93، فمن املمكن ان نشهد املزيد 

من االنخفاضات من جديد نحو مستويات 
0.9227 والتي متثل مستويات التصحيح 

بواقع 50% من آخر ارتفاع.
كما سيتم االعالن عن ارقام ظروف العمل 
لكل من فرنسا واملانيا واالحتاد االوروبي، 

والتي تعتبر من جديد احد اهم االرقام التي 
قد تؤدي الى تدخل البنك املركزي االوروبي 

خالل الفترة املقبلة خصوصا فيما لو اتت 
االرقام بخيبة امل جديدة، حيث ان االرقام 
السلبية ستضغط على املركزي االوروبي 

للتدخل بسبب التباطؤ احلالي باالضافة الى 
ارتفاع مخاطر انكماش معدالت التضخم. 
التوقعات تشير الى ارقام ايجابية لشهر 
ابريل واعلى من االرقام السابقة لشهر 
مارس. اما في اململكة املتحدة، فسيتم 

االعالن عن محضر اجتماع بنك اجنلترا 
املركزي، والتوقعات تشير الى عدم وجود 

أي تغير في التصويت لصالح االبقاء 
على معدالت الفائدة العامة وبرنامج شراء 

االصول دون تغير. لكن على الرغم من 
هذا، فان التحسن الواضح في قطاع العمل 

وارتفاع معدالت الرواتب وانخفاض التضخم 
في الغالب ما سيؤدي الى بداية تلميح بنك 

اجنلترا املركزي حول استراتيجية اخلروج. 
كما سيتم االعالن عن صافي اقتراض القطاع 

العام، والذي من املتوقع ان يظهر توسع 
العجز من جديد الى مستويات 8.9 مليارات 

جنيه استرليني في مارس من مستويات 7.5 
مليارات جنيه استرليني في فبراير. لكن 

هناك ارقاما ايجابية نوعا ما، حيث تشير 
التوقعات الى ارتفاع مؤشر توقعات الطلبات 

الصناعية البريطانية الى 7 في ابريل من 
مستويات 6 في مارس املاضي. اجلدول 

التالي يوضح توقعات ارقام قطاع الصناعات 
التحويلية وقطاع اخلدمات التي من املتوقع 

االعالن عنها.

 اليورو قد يختبر مستويات 1.39 

ينتظر اليورو مقابل الدوالر ارقام ظروف 
العمل من مختلف دول االحتاد االوروبي، 

التوقعات تشير الى ارقام ايجابية، وهو 
الشيء الذي قد يؤدي الى دعم اليورو 

من جديد، وقد يختبر اليورو مستويات 
املقاومة املتمركزة عند مستويات 1.39. 
على الرغم من هذا، فيما لو اتت االرقام 

بأسوأ من التوقعات، فمن املمكن ان نشهد 
انخفاضات محدودة لليورو من جديد نحو 
مستويات 1.3762 ومستويات 1.3673 قبل 

عودة ارتفاع اليورو من جديد.

اإلسترليني بانتظار اجتماع »انجلترا المركزي« 

تتجه االنظار نحو محضر اجتماع بنك 
اجنلترا املركزي. التوقعات تشير الى 

تصويت املجلس باالجماع نحو االبقاء على 
اسعار الفائدة العامة واجراءات التحفيز 
االقتصادي دون تغير. لكن من جديد، 

التحسن الواضح في قطاع العمل وارتفاع 
الرواتب وانخفاض معدالت التضخم 

باالضافة الى حتسن االرقام االقتصادية 
بشكل موسع قد يدفع البنك املركزي 

البريطاني الى التلميح حول استراتيجية 
اخلروج وهو الشيء الذي سيؤدي الى دعم 

اجلنيه االسترليني امام معظم العمالت 
العاملية طوال تداوالت على االقل. التوقعات 
احلالية للجنيه االسترليني مازالت ايجابية 
مادامت صمدت مستويات 1.6693، بينما 
مستويات املقاومة التالية مازالت تتمركز 

عند مستويات 1.6870.

انخفاض اسعار الذهب 

انخفضت اسعار الذهب امس االول من 
جديد الى مستويات 1277 دوالرا لالونصة 
وذلك بعد اعالن احدى وكاالت التصنيف 

الكندية تعدلها للنظرة العامة لالقتصاد 
األميركي الى مستقرة من اصل سلبية. 

لكن ارقام قطاع االسكان املخيبة للتوقعات 
ادت الى محدودية هذا االنخفاض من 

جديد لنشهد ارتفاع الذهب مرة اخرى الى 
مستويات 1287 دوالرا لالونصة خالل فترة 

التداوالت االسيوية. في الوقت احلالي، 
مستويات الدعم املهمة مازالت تتمركز 
عند مستويات 1264 دوالرا والتي في 

الغالب ما ستصمد من جديد، لكن االهم 
ان نشهد ارتفاع الذهب فوق مستويات 

1307 دوالرات لالونصة لنشهد املزيد من 
االرتفاعات نحو مستويات 1325 دوالرا 

لالونصة.

أرقام ومؤشرات مديري املشتريات في قطاع الصناعات التحويلية
أبريل )التوقعات(مارس )السابق(الدولة
51.851.9فرنسا
53.753.9أملانيا

53.053.0االحتاد األوروبي
مؤشرات مديري املشتريات في قطاع اخلدمات

أبريل )التوقعات(مارس )السابق(الدولة
51.551.5فرنسا
53.053.5أملانيا

52.252.7االحتاد األوروبي
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مصدر املعلومات: شركة االستثمارت الوطنية

3 منها وزعت أرباحاً نقدية و22 حتفظت وأقرت عدم التوزيع

25 شركة أغلبها استثمارية وعقارية حتولت إلى الربحية في 2013
شريف حمدي

أظهرت العديد من املؤشرات التي خلصت إليها 
النتائج املالية للشركات الكويتية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية في 2013 حتسنا ملحوظا 
في أداء كثير من الشركات في أغلب القطاعات جراء 

التعافي النسبي في البيئة التشغيلية.
وأبرز ما رصدته »األنباء« في قراءة للبيانات 

املالية للشركات في العام املاضي ما يلي:
٭ 25 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية حتولت 
للربحية في 2013 مقارنة مع خسائر حققتها في 
2012، وهذه الش����ركات عبارة ع����ن 10 في قطاع 
اخلدمات املالية وهي الشركات التي متارس النشاط 
االستثماري والتمويلي، و5 شركات في القطاع 
العقاري، و10 شركات صناعية وخدمية في قطاعات 
متنوعة، وفي ذلك إشارة واضحة على تعافي كثير 

من القطاعات الرئيسية بالسوق.
٭ 3 ش����ركات من التي حتول����ت للربحية أقرت 
توزيعات 5% نقدا في داللة على حتسن املراكز املالية 
لهذه الشركات وهي مشاريع الكويت االستثمارية، 
والوطنية الدولية القابضة، وأسمنت اخلليج، وفي 
املقابل حتفظت 22 شركة وأقرت عدم توزيع أرباح 
إما حملدودية ما حققته، أو السعي لالستفادة من 
الفوائض احملققة في اإلنفاق على األنشطة التي 
تزاولها هذه الش����ركات خاصة أن أغلبها حققت 
أرباحا جراء تسويات مع جهات دائنة باعت لها 

أصول كانت مملوكة لها.
٭ 18 شركات لديها توزيعات ثنائية في 2013 مقارنة 
مع 15 شركة في 2012، من بينها 8 شركات ضمن 
مؤشر كويت 15 وهي الوطني وبيتك والتجاري 
واألهل����ي املتحد وبرق����ان واملش����اريع واملباني 
واجيليتي، وهو ما يفسر االرتفاع الالفت في أداء 
املؤشر األقوى في سوق الكويت والذي يعبر عن 
أدائه بواقعية، حيث بلغت مكاس����ب املؤشر منذ 
بداية العام نحو 16% ليصل املؤشر إلى 1223 نقطة 

وهو أعلى مستوى يبلغه منذ تأسيسه. 
٭ 35 شركة تشكل 18% من السوق أقرت توزيعات 
منح����ة العام املاضي مقابل 28 ش����ركة في العام 

الذي سبقه.
٭ 84 ش����ركة تشكل 44% أقرت توزيعات نقدية 
ب� 900 مليون دينار تقريبا مقابل 71 ش����ركة في 
2012 بقيمة تقارب 850 مليون دينار، األمر الذي 
يشير إلى حتسن أداء النشاط التشغيلي لكثير 

من الشركات والبنوك.
وخالصة ما سبق أن هناك حتوال للتوزيعات 
س����واء النقدي أو املنحة، حيث أعلنت 60 شركة 
عدم توزيع أرباح في 2013 مقابل 70 شركة أعلنت 
عدم توزيع أرباح في 2012، وساعد في ذلك ارتفاع 
نسب األرباح التي حققتها البنوك والشركات في 
املجمل، فضال عن تخلص كثير من الشركات من 
أعباء الديون التي كانت تثقل كاهلها منذ ظهور 

تداعيات األزمة املالية قبل 5 سنوات.

منو أرباح »التبريد« للربع األول 
60% لتسجل 886.6 ألف دينار

الصالح: »الفحم البترولي« تخطط 
لتوسعة مخازنها بـ 4 ماليني دينار

أعلنت شركة صناعات التبريد والتخزين عن أرباحها 
للربع األول من 2014 البالغة نحو 886.6 ألف دينار مقارنة 
ب� 556 ألف دينار خالل الفترة نفسها من العام املاضي، 
وبزيادة بلغت نسبتها نحو 60%، وبربحية سهم بلغت 
10 فلوس للسهم مقارنة ب� 6.3 فلوس عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.
وحول هذه النتائج 
قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة م.صالح املخلف 
الش���ركة ماضية  ان 
النتائج  في حتقي���ق 
اإليجابي���ة، ف���ي ظل 
التشغيلية  سياستها 
احلالي���ة التي تعتمد 
االس���تخدام  عل���ى 
األمثل ملوارد الشركة 
البش���رية واملالي���ة 
وتطوي���ر خط���وط 
اإلنت���اج، متوقعا في 

الوقت ذاته ان يتم االنتهاء من تش���غيل وتوسعة خط 
وحدات التكييف املنفصلة بالكامل مع نهاية العام احلالي 
ليغطي حاجة الش���رق األوسط بالكامل، األمر الذي من 
شأنه أن يعزز من أرباح الشركة ويرفع من قيمة حقوق 

املساهمني لديها.

أحمد مغربي

قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
صناعة الفحم البترولي رياض الصالح ان الشركة بصدد 
إنشاء مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 ماليني دينار 
لتوسعة مخازن الفحم البترولي القادم من شركة البترول 
الوطنية من خالل اتفاقية التصنيع مع مؤسسة البترول 
الكويتية، وأضاف الصالح في تصريح صحافي عقب عمومية 
الشركة التي عقدت أمس ان الشركة ستدشن قريبا أعمال 
البنية التحتية للورش وغرف العمليات واملشغلني واألمن 
والسالمة، موضحا ان كل تلك املشاريع تعمل الشركة على 
االنتهاء منها بنهاية السنة احلالية لتكتمل بذلك مسيرة 3 

سنوات في البناء والتعديل وزيادة السعة.
وأوضح ان مصنع الشركة يعمل بطاقة إنتاجية بنسبة 
99.01% لعام 2013، مشيرا إلى ان إجمالي اإلنتاج بلغ 347 
ألف طن والطاقة اإلنتاجية هي 350 ألف طن وان مبيعات 

الشركة بلغت 359 ألف طن في عام 2013.
وأشار الصالح إلى ان صناعة الفحم البترولي تسعى 
خ����الل 2014 الن تكون على نفس املس����توى من اإلنتاج 
واملبيعات للعام املاضي، مبينا ان هناك مشاريع تسعى 
الشركة لتنفيذها لكنها طويلة األمد منها مضاعفة إنتاج 
الشركة عبر زيادة خط إنتاج جديد بعد أن يتم االتفاق مع 
مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية وهناك دراسة 
مش����جعة لذلك املوضوع. وق����در الصالح ميزانية اخلط 
اجلديد الذي تنوى الشركة تنفيذه بنفس ميزانية اخلط 
القدمي، حيث ستتراوح بني 100 و150 مليون دوالر، مشيرا 
إلى أن اخلط اجلديد يعد استثمارا طويل األمد نسعى إلى 
حتقيقه بعد االتفاق مع مؤسس����ة البترول. ولفت إلى ان 
املنتج احمللي منتج جي����د ومطابق للمواصفات العاملية، 
مؤكدا ضرورة تشجيع املنتج احمللي في الكويت، السيما 
ان تل����ك الصناعة مملوكة لكويتي����ني وتوظف كويتيني، 
مبينا ان العالم كله يسعى إلى تنوع مصادر الدخل وليس 
اعتمادها على مص����در دخل واحد والصناعة في الكويت 
املعتمدة على املنتجات البترولية وتساند القطاع النفطي، 
لذا وجب تشجيعها بشكل أساسي من خالل توفير األراضي 
لها وتوفير كل احتياجاتها.وحول نسب مبيعات الشركة 
أفاد الصالح بأن الش����ركة تصدر إلى جميع دول اخلليج 
ومبقدمتها الس����عودية واإلمارات وعمان وقطر، حيث ان 
90% من إنتاج الش����ركة يصدر إلى مصانع األملنيوم في 
دول اخلليج بالكامل، موضحا ان الش����ركة ال تبيع شيئا 
في السوق احمللي، وذلك لعدم وجود مصانع لألملنيوم في 
الس����وق احمللي، مبينا ان الشركة في ارتباط مستمر مع 
هؤالء العمالء منذ تأسيس الشركة في عام 2009، موضحا 
ان صناعة الفحم البترولي تستحوذ على 50% من إنتاج 

البترول الوطنية.

م.صالح املخلف

رسائل »اآليفون« تظهر مباشرة 
على »نظارة غوغل«

في خطوة أخرى مذهلة من ش����ركة »غوغل«، أعلنت 
الشركة عن تطبيق جديد يسمح بنقل رسائل اإلس إم إس 
في هاتف »اآليفون« إلى شاشة نظارة »غوغل« املعروفة 

باسم »غوغل غالس«.
وببس����اطة يعني هذا األمر أنك عندما تسأل أحدهم: 
»أين أنت؟«، يظهر هذا الس����ؤال على نظارة غوغل، من 
دون احلاجة إلى النظر ف����ي الهاتف، ملعرفة ماذا وصلك 

من رسائل.
وقالت »غوغل« إنها تس����عى جلعل هذا التطبيق في 
متناول كل من يرتدي نظارة غوغل، وليس عليهم سوى 
التعامل مع التطبيق اجلديد، واختيار زر »إظهار احملتوى«.
ومن مي����زات النظارة اجلديدة التي مت حتديد س����عرها 
األولي 1500 دوالر، أنه ف����ي حالة ارتدائك نظارة غوغل 
 Take a كل ما عليك أن تفعله هو أن تقول »التقط صورة
picture«، فتقوم النظارة بضبط الكاميرا والتقاط أوضح 
صورة ممكنة، بأعلى جودة للتصوير، وتخزين الصور 

وعرضها أمامك بشكل سريع.
ومن امليزات الرائعة لنظ����ارة غوغل خدمة الڤيديو، 
فبينما تكون في مطعم أو حديقة وتريد توثيق الزيارة، 
فكل ما عليك وأنت ترتدي النظارة هو أن تأمرها بتسجيل 
ما تراه عبرها بالڤيديو، من دون أي ملسة أو حمل كاميرا 

في يدك أو توجيه يدك الى أماكن معينة.
ثم تقوم كاميرا نظارة غوغل بتسجيل ما تراه عيناك 
مبنته����ى اجلودة والكفاءة والس����هولة، بل ميكنك أيضا 
 Google«�مش����اركة الڤيديوهات من خالل رفعها ف����ي ال

Hangout«ليراها أصدقاؤك.
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15% زيادة متوقعة في أسعار 
العقارات مبصر خالل 2014

القاهرة ـ ناهد إمام

كش���فت توقع���ات خبراء 
اإلس���كان والتشييد عن ارتفاع 
أسعار الوحدات بالسوق العقارية 
خالل العام احلالي بنسبة تصل 
ارتفاع س���عر  الى 15% نتيجة 
العمل���ة الدوالري���ة األميركية. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
كولدوي���ل بانك���ر � نيو هومز 
للتسويق خالد بهيج ان ارتفاع 
أسعار الوحدات بالسوق العقارية 
خالل الع���ام احلالي يرجع إلى 
العقار  املتراكم عل���ى  الطل���ب 
باإلضاف���ة إلى ارتفاع أس���عار 
صرف اجلنيه أمام الدوالر إلى 
جانب ارتفاع أسعار مواد البناء. 
وأوضح ان القاهرة اجلديدة من 
أكثر املدن جذبا للش���راء داخل 
مصر والتي اس���تحوذت على 
نسبة 65% من الوحدات التي مت 
تسويقها من خالل الشركة 2013 
املتبقية  بينما توزعت احلصة 
بني مدينة أكتوبر والشيخ زايد 
وغيرها م���ن املدن، موضحا ان 
املساحات الصغيرة داخل السوق 
تالقي إقباال كبي���را من راغبي 
الش���راء خالل الفترة احلالية. 
من ناحية أخرى، شهدت أسعار 
الوحدات الس���كنية في منطقة 
ارتفاعا ملحوظا خالل  الزمالك 
امت���دادا للزيادة  العام احلالي 
احملقق���ة الع���ام املاضي، حيث 
بلغ سعر املتر للوحدة السكنية 
القدمية واملتش���طبة بني 8000 
و11000 جنيه بينما سعر املتر 
في الوحدات السكنية اجلديدة 
البناء  بني 12000 و15000 جنيه، 

ً »الكويتية األرضية« تعتزم التوسع إقليميا
قال املدير العام في شركة 
الكويتية األرضية  اخلطوط 
خالد حمادة إن الشركة تسعى 
خالل الفترة املقبلة إلى توسيع 
نشاطها إقليميا بعد أن أثبتت 
وجودها داخل السوق احمللي 
من خالل التركيز على نشاطها 
األساسي وهو النقل والتحميل 
والتراخي���ص  والش���حن 
والتخزين والتأمني دون تنويع 
املصادر حتى تكون املخاطرة 

قليلة.
وأضاف في بيان صحافي 
أن شركات القطاع اللوجستي 
تلعب دورا في زيادة كفاءة أداء 
قطاع اخلدمات، مما يؤكد أن 
هناك شركات كويتية قادرة على 
تقدمي أفضل خدمة لوجستية 
حس���بما تقتضيه متطلبات 
الس���وق العاملي���ة والتي من 
أهمها خدمات النقل اللوجستي 
إلى  األميركي، والذي يحتاج 
دق���ة عالية م���ن حيث تقدمي 
أعلى معايير اجلودة، والتي 
أثبتتها الشركات الكويتية من 
خالل تعاقداتها الس���ابقة مع 
اجليش األميركي التي مازالت 

مستمرة.
وذك���ر أن جن���اح القطاع 
اللوجس���تي مرهون بتطوير 
خالد حمادةاجلودة وتقلي���ل الكلف ذات 

»الوطني« يطلق تصميماً مميزاً خلدماته »اإللكترونية«
خالل الزيادة امللحوظة لعدد 
املعام���الت املصرفية التي 
تتم عبر هذه القنوات من 
قبل عمالء البنك الوطني، 
ويأتي ذلك في ظل س���عي 
البن���ك الوطني املتواصل 
إلى تطوير قنوات اخلدمة 
اإللكترونية لديه وإطالق 
خدمات جديدة باستمرار 
بهدف احلفاظ على جسور 
العمالء  تواصل قوية مع 
والبقاء بالقرب منهم وتلبية 
احتياجاتهم في كل األوقات 

وأينما وجدوا.

واألمان واخلدمات املتنوعة 
املجانية التي توفرها، وقد 
أض���اف البنك الوطني لهذا 
التصميم اجلديد العديد من 
املميزات واخليارات املبتكرة 
واملنظم���ة بطريقة جديدة 
الراحة واليس���ر  ملزيد من 
لتلبية احتياجات العمالء.

وأض���اف اخلض���ر أن 
الوطني  البن���ك  قن���وات 
املصرفية البديلة من إنترنت 
وهواتف ذكية تتمتع بأعلى 
التط���ور واألمان  معايير 
عامليا، وينعكس ذلك من 

ع���ام مجموع���ة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى 
الوطني  الكوي���ت  البن���ك 
احمد خالد اخلضر إن بنك 
الكويت الوطني حريص على 
تعزيز خدماته عبر القنوات 
البديلة وتطويرها ملتزما 
بتوفير أعلى درجات األمان 
واملرونة، ألن احلفاظ على 
جودة اخلدمة يبقى في مقدمة 
أولويات���ه. وتتميز خدمة 
»الوطني عب���ر اإلنترنت« 
بتصميمها العصري محتفظة 
الس���هولة واملرونة  مبزايا 

أطلق بنك الكويت الوطني 
تصميم���ا جدي���دا خلدمته 
اإللكتروني���ة  املصرفي���ة 
»الوطني عب���ر اإلنترنت« 
األكثر تطورا وأمانا خلدمة 
عمالئه في الكويت وخارجها، 
وذل���ك انطالقا من س���عيه 
املس���تمر لتطوير خدماته 
ومنتجات���ه وتبني أحدث 
التكنولوجي���ة  األنظم���ة 
العاملية ليكون  واملعايي���ر 
األقرب إلى عمالئه وضمان 
خدمتهم على النحو األمثل.
وق���ال مس���اعد مدي���ر 

 احمد اخلضر

شاركت الوطنية لالتصاالت، 
إح���دى ش���ركات مجموع���ة 
Ooredoo، في أنشطة املعرض 
 Life n’« السنوي للسلع الراقية
Style«، والذي تستمر فعالياته 
حتى اليوم 24 أبريل في قاعة 

البركة بفندق كراون بالزا.
املع���رض على  يحتوي 
مجموع���ة متنوع���ة م���ن 
الراقية  الكمالي���ة  الس���لع 
واالكسس���وارات املنزلي���ة 
واملالب���س  والديك���ور 
واالكسس���وارات وغيرها، 
ومتيز املع���رض الذي يقام 
سنويا هذا العام باستضافة 
رجال األعمال والفنانني من 
الكوي���ت ولبن���ان ومصر 
وتركيا. ويأتي دعم شركة 
الوطنية لالتص���االت لهذا 
املعرض إميانا من الشركة 

جناح »الوطنية لالتصاالت« في املعرض

»Life n’ Style« ملعرض ٍ »الوطنية لالتصاالت« راع

»شوارعنا تنزف إلى متى؟!« برعاية »التجاري«
البنك مؤخرا والهادفة إلى إحياء 
التراث الكويتي القدمي والتذكير 
بأهمي����ة الع����ادات الكويتية 
وأمناط احلياة التي عاش����ها 
اآلباء واألج����داد في املاضي. 
وقد قام وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي 
بزيارة جناح البنك التجاري 
مقدما الشكر والتقدير للبنك 
التج����اري عل����ى رعايته هذا 
امللتقى، متمنيا املزيد من التقدم 

واالزدهار للبنك التجاري.
ويواصل البنك التجاري 
الكويتي سياسته الرامية إلى 
دعم مسيرة التنمية في الكويت 
من خالل مشاركته ورعايته 
لألنشطة والفعاليات املجتمعية 
التي تهتم بالشباب وتساهم 
في تنمية قدراتهم وحتقيق 
طموحاتهم، حيث يرى التجاري 
ان العنص����ر البش����ري أحد 
املقومات األساسية للتنمية 

والتطور.

جانبي السرعة واإلشارات 
الضوئية.

وقد صاح����ب هذا املتلقى 
جناح خاص بالبنك التجاري 
لتعريف اجلمهور بحملة »يا 
زين تراثنا« الثالثة التي أطلقها 

وأضافت ان���ه من مصلحة 
اجلميع وجود توعية مرورية 
لكل أطياف املجتمع من أولياء 
أم���ور والطلب���ة بضرورة 
احترام اإلرشادات املرورية 
وقواعد الطريق خاصة في 

ش����ارك البن����ك التجاري 
برعاي����ة ملتق����ى ومعرض 
»شوارعنا تنزف إلى متى؟!« 
الذي نظمته ثانوية الروضة � 
بنات وبحضور وزير التربية 
ووزير التعليم العالي أحمد 
املليفي، بهدف توعية وإرشاد 
الطلبة وقائدي املركبات من 
املواطن����ني واملقيمني بأهمية 
احلفاظ احترام قواعد املرور 

وااللتزام بها.
وفي هذا السياق، صرحت 
مس���اعد املدير العام � إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة � 
أماني الورع � بان مشاركة 
البنك في ملتقى »شوارعنا 
تن���زف إلى مت���ى؟!« تأتي 
ضمن املسؤولية االجتماعية 
التي يتبناها التجاري جتاه 
مجتمعه وتستهدف الشباب 
والش���ابات الذين يشكلون 
الغالبية في مجتمعنا وفئة 
عزيزة وجديرة باالهتمام، 

املليفي خالل زيارته جناح البنك التجاري

بدع���م األعمال واملش���اريع 
وتقدي���را منه���ا للفنان���ني 
الناشئة.  يشمل  واملواهب 

املعرض جناحا خاصا للشركة 
عرض فيه األجهزة التي مت 
إطالقها في الفترة األخيرة كما 

منح فريق الوطنية للجمهور 
فرصة االطالع على العروض 
اخلاص���ة واملمي���زة والتي 
تلبي احتياجات الش���ركات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
عل���ى وج���ه اخلصوص، 
تواجد من الوطنية كل من 
العامة  العالقات  مس���ؤول 
فهد الفهد ومن مبيعات كبار 
الشخصيات تركي الشمري 
ومن برنام���ج جنوم أحمد 
حمدان. قدمت الوطنية كذلك 
تعريفا لزوار املعرض بأفضل 
برنامج مكافآت من نوعه في 
الكويت »جن���وم«، والذي 
مينح أعض���اءه خصومات 
ومكاف���آت م���ن العديد من 
املتاجر واملطاعم والفنادق 
وخصوم���ات عل���ى تذاكر 

الطيران.

العالقة بالنقل الدولي، وتبني 
ممارس���ات جتارية تتفق مع 
املعايير الدولية وإزالة احلواجز 
غي���ر الضروري���ة املوجودة 
ضمن السياقات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية في 
الدولة، من أجل حتقيق نظام 
فع���ال للقطاع اللوجس���تي، 
وإيجاد آليات التنس���يق بني 
العاملي���ة املتعلقة  األنظم���ة 

بالنقل.
وأوضح أن هناك عراقيل 
حتيط باخلدمات اللوجستية 
في البالد، ملا يواجهه من عقبات 
التقلب الدائم في أسعار الشحن 
م���ن قبل م���زودي اخلدمات، 
والتغيرات املستمرة في األنظمة 
واللوائح احلكومية، والقوانني 
العاب���رة للحدود،  التجارية 
واالزدحام ف���ي حركة املرور 
س���واء في املوانئ أو شوارع 
البلد، موضحا أنه من الصعب 
إجناز أي جتارة عاملية أو عملية 
استيراد أو تصدير عاملية أو 
عملية نقل للمواد األولية أو 
املنتجات وتصنيعها دون دعم 
لوجستي احترافي، ومتنوعة 
في التخزين، واملعاجلة املادية 
والتغلي���ف ف���ي صناديق أو 
حاويات، ضمن خطوط النقل 

البرية والبحرية واجلوية.

وأش���ار إلى أن���ه من أهم 
معوقات النقل اللوجستي فرض 
ضريبة الدخل على الترانزيت 
بني منطقة وأخرى مما يلحق 
ض���ررا كبي���را مبصاري���ف 
اللوجستية، مما  الش���ركات 
تش���كل تلك املصاريف على 
نقل شركات اللوجستية ونقل 
استثماراتها إلى املوانئ األخرى 
بالدول املجاورة والبحث عن 
فرص استثمارية خارج نطاق 
عملها من أجل جني أرباح ملالك 
الشركات، التي حتاسب مجالس 
إدارتها من خ���الل جمعياتها 

العمومية.

ونصف تشطيب فقط ويختلف 
السعر على حسب موقع الوحدة 
السكنية داخل شوارع الزمالك أو 
تطل على النيل مباشرة. وقال 
إبراهيم زيدان مدير أحد مكاتب 
التسويق العقاري ان األسعار في 
منطقة الزمالك وفي نفس الوقت 
للعديد من األسباب في مقدمتها 
ندرة وجود وحدات سكنية فارغة 
في الزمالك في الوقت الذي يوجد 
طلب متزايد على الشراء في تلك 
إلى أن هناك  املنطقة. وأش���ار 
أسبابا أخرى الرتفاع األسعار 
مثل زيادة سعر العملة الدوالرية 
األميركية وارتفاع أسعار مواد 
البناء خاصة األسمنت واحلديد. 
وق���ال ان الش���قق القدمية في 

التداول على  التي يتم  الزمالك 
بيعها ال تتجاوز 50 شقة فقط، 
مشيرا إلى أن سعر الشقة القدمية 
املتشطبة مساحة 100 متر يبلغ 
حوال���ى 1.250 ملي���ون جنيه، 
والشقة اجلديدة نصف تشطيب 
مبلغ 1.200 مليون جنيه، وتعد 
شوارع منصور محمد � املرعشلى 
� محمود مظهر من أشهر الشوارع 
في الزمالك. وبالنسبة للوحدات 
السكنية قانون قدمي أو تنازل في 
الزمالك يصل س���عرها إلى 2.5 
مليون جنيه مساحة 220 مترا 

وإيجار شهرى 300 جنيه.
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بعملية موعد الصرف.

إنجازات ورؤية متجددة

ابرز  كما استعرض املضف 
اجنازات البن����ك خالل العامني 
املاضيني ومنها اعادة هيكلة البنك 
وذلك باستحداث بعض االدارات 
الرؤية  التي تخدم  واالقس����ام 
اجلديدة للبنك ومنها تعيني نواب 
للمدير الى جانب تنفيذ ما ورد 
بالقانون رقم 2011/2 في ش����أن 
املرأة واملرسوم الصادر في شأن 
القرض  قواعد وإجراءات منح 
االسكاني وتوفير السكن املالئم 
للمرأة الكويتية، وكذلك زيادة 
القرض االجتماع����ي )الزواج( 
من 4000 الى 6000 دينار ورفع 
س����قف قروض املراة الكويتية 
م����ن 45 الفا الى 70 الف دينار، 
اضافة الى رفع س����قف قروض 
التوسعة والترميم ليصبح 30 
الف دين����ار للبيوت احلكومية 
وقروض السكن اخلاص لتصبح 

35 الف دينار.
وتابع املضف اس����تعراض 
االجنازات التي اضطلع بها بنك 
االئتم����ان ومنها التعديل على 
بعض مواد الئحة االس����تثمار 
وذلك بالسماح للبنك باستثمار 
بع����ض الفوائ����ض املالية في 
الش����ركات والتمويل  سندات 
االس����المي واي اس����تثمارات 
اخ����رى حتقق م����وارد للبنك 
وذل����ك بهدف تنوي����ع مصادر 
الدخل تنفيذا لالس����تراتيجية 
اجلديدة للبنك لالعتماد على 
موارد البن����ك للتمويل الذاتي 
بدال من استنزاف خزينة الدولة، 
مضيفا ان هناك ترميم وصيانة 
للمقر الرئيسي بالكامل، والبنك 
قام بإعادة تصميم وصيانة فرع 
العاصمة خالل 60 يوما، وجار 
العمل حاليا على اعادة تصميم 
فرعي البنك باجلهراء واالحمدي 
مع اخذ املوافقة على تخصيص 
ارض مبنطقة العقيلة لبناء فرع 
جديد يخدم املناطق اجلديدة مثل 

صباح االحمد واخليران.
ولف����ت املضف الى انه يتم 
حاليا االش����راف املباشر على 
انشاء وإجناز وصيانة املبنى 
الرئيسي للبنك اجلديد مبنطقة 
جنوب الس����رة بدال من وزارة 
االشغال العامة وبدأنا بتأهيل 
الشركات التي ستدخل املناقصة 
في االول من مايو 2014، فيما 
قام البنك بعمل املسح املستندي 
جلميع املستندات والوثائق التي 
التأس����يس  البنك منذ  تخص 
وحتى اآلن، موضحا ان شهر 
اكتوبر املقبل من العام احلالي 
سيشهد تطبيق مشروع نظام 
»اون الين« لتسهيل اجناز كافة 

انواع معامالت املواطنني.
وبني ان البنك اعتمد الئحة 
العقارية بعد اجراء  القروض 
التعدي����الت عليه����ا تس����هيال 
الق����روض  إلج����راءات من����ح 
املختلف����ة للمواطن����ني وكذلك 
اجراء تعديالت على الئحة نظام 
العاملني بالبنك بهدف منح مزايا 
البنك، مضيفا  افضل ملوظفي 
ان البنك ق����ام بطرح مناقصة 
»برايفت كلود« وهو عبارة عن 
نظام لسرعة التشغيل واعطاء 
مساحة اكبر من االنظمة السابقة 
اآللية، ويعتبر بنك االئتمان اول 
جهة في الكويت في استخدام 

هذا النظام بشكله الشامل.
وأوض����ح املضف ان البنك 
ق����ام بتفعي����ل عملي����ة الربط 
االلكتروني داخل البنك استعدادا 
للتعاون مع اجلهات واملؤسسات 
احلكومية االخرى الراغبة في 
املشاركة بهذا املشروع، وذلك 
لتقدمي افضل اخلدمات للمواطن 
وتوفير املعلومة املطلوبة بشكل 
افضل وأيسر تطبيقا لتعليمات 
الوزراء، مبينا  رئيس مجلس 
ان املرحل����ة املقبلة ستش����هد 
االستغناء عن امللفات اليدوية 
آلية مع  الى ملفات  وحتويلها 

نهاية العام احلالي.

على توفير االموال لتمويل هذه 
االراضي.

البنك  وأضاف ان ميزانية 
ترتبط دائما مع توزيع االراضي 
العقارية  الق����روض  وطلبات 
املقدمة ليقوم بشراء منزل او 
البنك يتمتع  أن  بنائه، مؤكدا 
حاليا مبالءة مالية ولكن بحدود 
توزيعات اسكانية معينة ولكن 
اذا كانت هناك خطة اسكانية 
ادارة  اكب����ر فعلى  لتوزيعات 
البنك ان تأخذ املوضوع على 
محمل اجلد وتقوم بإيجاد موارد 
للبنك حتى ال يتعرض إلى أي 

هزات
وحول آخر التطورات بشأن 
زيادة القرض االسكاني الى 100 
ال����ف دينار، اوضح املضف ان 
قبل 3 اشهر صدر قانون بشأن 
زيادة 30 الفا كدعم من وزارة 
التجارة مكمل����ة على القرض 
العقاري البالغ 70 الف دينار، 
مبين����ا أن زيادة مبلغ الثالثني 
الفا تتمثل في دعم مواد البناء 

من قبل وزارة التجارة. 
وأشار الى ان البنك بالتنسيق 
مع وزارة التجارة يعمالن على 
اعداد الالئحة حول آلية الصرف 
والتي سيعلن عنها الحقا، مبينا 
ان وزارة التجارة هي املعنية 

االئتماني بشكل مستدام لضمان 
استمرارية العطاء املرتبط بنظام 
متكامل يواكب متطلبات االجيال 

القادمة. 
وفي رد حول فيما اذا كان 
البنك  هناك عجز في ميزانية 
قال املضف: ان رأسمال البنك 
يبلغ 3 مليارات دينار مدفوع 
منها ملياران ونصف املليار في 
حني يتبقى نصف مليار منها 
في عهدة وزارة املالية، مؤكدا 
ان البنك يتمتع بوضع مالي ال 
بأس به، مبينا ان في حال كان 
املبالغ  هناك توزيعات خارج 
املتوافرة فالبنك سيكون حريص 

استخراج مصادر دخل متعددة 
ال����ى مرحلة  للبنك وص����وال 
الذاتي ما س����ينأى  االعتم����اد 
بالبن����ك عن اره����اق امليزانية 
العامة للدولة ويكفل استمرار 
في املتغيرات احمللية املتمثلة 
بالكثافة السكانية جتبرنا على 
العمل لضمان  تغيير سياسة 
عدم الدخول في ازمات، الفتا الى 
البنك يهدف خالل املرحلة  ان 
املقبلة الى الوصول الى املفهوم 
الش����امل لالئتم����ان وتغطية 
جميع اجلوان����ب التي يحتاج 
اليها املواط����ن واالهم من ذلك 
حتقيق هذه الشمولية باملفهوم 

ينعكس على املواطن الكويتي 
ليكون للدولة الدور الرئيسي 

لتحقيق االستقرار لكل فرد.
وأضاف املضف ان انش����اء 
البنك في مطلع الستينيات من 
القرن املاضي جاء باهداف وطنية 
رائدة مما اتاح له ان يضطلع 
بدور محوري لتطوير مفهوم 
االئتمان وتطويره ليتماش����ى 
مع كل حقبة ف����ي البالد على 
املستوى احمللي وان يكون ركنا 
مهما في نهضتنا الشاملة التي 
شهدها النصف الثاني من القرن 
العشرين بدءا من ارساء االسس 
الالزمة لدولة املؤسسات ومرورا 
بالتطور املتس����ارع في جميع 
اوجه احلياة وجوانبها وانتهاء 
مبواطن كويت����ي تتوافر لديه 

عوامل االستقرار. 
وأكد أن بنك االئتمان يسعى 
ال����ى تغيير آلي����ة العمل التي 
تتناس����ب مع الواقع لتحقيق 
االهداف، مبينا ان الهدف احلالي 
للبن����ك هو حتقي����ق دميومة 
متكاملة وتنوع سياسة ايجاد 
املباشر  املوارد وعدم االعتماد 
على قدرة احلكومة في متويل 
البنك وحتقيق ايرادات مختلفة 

املوارد. 
وأش����ار املضف إلى اهمية 

فرج ناصر 

أكد وزير الدولة لش����ؤون 
االس����كان ياس����ر ابل أن بنك 
االئتمان يعتبر من اهم املؤسسات 
اخلدمية في الدولة مبا قدمه من 
مشاركات اساسية ومحورية 
في بناء الكويت احلديثة، الفتا 
الى ان بنك االئتمان هو الرفيق 
االول للمواطن في اغلب املراحل 
والقرارات املصيرية في حياته 
واول من يشارك املواطن في قرار 
الزواج وتكوين االسرة، وهو 
اول من يق����ف الى جانب هذه 
االسرة في حال قررت االستقالل 
بالسكن وتأسيس بيت العمر.
أبل خ����الل االحتفال  وقال 
مب����رور 50 عاما على انش����اء 
بنك االئتم����ان الكويتي والذي 
أقيم برعاية سامية من صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
األحمد الذي اناب عنه س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وحضره عدد من 
النواب وال����وزراء واحملافظني 
وكبار املسؤولني بالدولة، ان هذه 
املؤسسة كان لها شرف الرعاية 
واالهتمام بقضايا املرأة وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مضيفا: 
وما رعاية صاحب السمو االمير 
ومشاركة سمو رئيس الوزراء 
بهذه املناسبة اال ترسيخ وتأكيد 
على اهمية االدوار التي يؤديها 

بنك االئتمان.
وأشار أبل إلى أن تأسيس هذا 
البنك لم يكن وليد مصادفة او 
من فراغ بل جاء كحلقة اساسية 
من حلقات انتقال الكويت الى 
الشكل احلديث للدولة بالتزامن 
مع االستقالل والتصديق على 
الدستور، وضمن االطار العام 
للعالق����ة املتوازن����ة بني الفرد 
والدولة، الفتا إلى أنها ضمنت، 
بالتعاون مع املؤسسات الوطنية 
االخرى، حقوق املواطن الكويتي 
ووفرت له اقصى ما ميكن ان 
توفره اي دولة حديثة من رعاية 

اجتماعية واهتمام.
وأضاف: ان ما حققه البنك 
لم يك����ن ل����ه ان يتحقق لوال 
اجلهود املخلص����ة التي بذلها 
ابن����اء الكويت االفاضل، والبد 
لنا اليوم ان نعبر لهم عن فخرنا 
باالجنازات التي حققوها ألبناء 
القادمة،  الوطن وألجياله  هذا 
ونتش����رف اليوم بوجود احد 
اول املؤسسني للبنك ومديره 
العام االول وه����و عبدالعزيز 

الدوسري.
ولفت إلى أن الدولة تعيش 
اليوم ظروفا مماثلة للظروف 
التي تأسس فيها بنك االئتمان، 
من ارتفاع للكثافة الس����كانية 
والتوس����ع العمراني ما يشكل 
حتديا جديدا امام البنك وجميع 
املؤسسات اخلدمية في الدولة، 
مضيفا وهذا ما يدفع البنك الى 
جتديد آلياته العملية واالدارية 
ليتمك����ن م����ن مواجه����ة هذه 
التحديات بضمان دميومة تقدمي 
اخلدمات للمواطنني واملواطنات 
دون تأخير، مع احلرص على اال 
تساهم هذه اآلليات اجلديدة في 
اثقال كاهل الدولة واستنزاف 
مواردها املالية، مؤكدا االلتزام 
القطعي مبواصلة العمل بنفس 
النوايا املخلصة واجلهود التي 
الكويت االوائل  بذلها رجاالت 

منذ تأسيس بنك االئتمان.

حقبة جديدة

من جهته قال نائب رئيس 
مجل����س االدارة املدي����ر العام 
لبنك االئتمان صالح املضف: 
إن تأس����يس البنك منذ نصف 
قرن جعله ش����اهدا على حقبة 
وطنية جديدة من تاريخ الكويت 
املعاصر، كما متثلت ببدء مرحلة 
متميزة من التخطيط التنموي 
الذي بني على اهداف اساسية 
ترمي الى تنويع دخل وتأسيس 
هيكل اقتصادي مستقر ومتوازن 
ودرع تكرميية الحد املشاركنيلتوفير االئتمان االقتصادي مما  تكرمي احد املشاركني سمو رئيس الوزراء مكرما احد مؤسسي البنك

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك متوسطا املكرمني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح والشيخ د.ابراهيم الدعيج ويعقوب الصانع وعبداحملسن املدعج

 الشيخ د.سالم اجلابر يتسلم تكرمي سمو األمير الراحل املغفور له
صالح املضف متحدثا للحضورالشيخ جابر األحمد 

تكرمي محمد النومس ..وتكرمي تقديرا للجهود املبذولة

ياسر أبل يلقي كلمته

تكرمي أحد مؤسسي البنك

صاحب السمو يرعى احتفال بنك االئتمان باليوبيل الذهبي وبحضور رئيس مجلس الوزراء

أبل: جتديد آليات بنك االئتمان العملية واإلدارية لضمان دميومة 
تقدمي اخلدمات وعدم إثقال كاهل الدولة واستنزاف مواردها

بنك االئتمان الرفيق 
األول للمواطن 
بأهم املراحل 

املصيرية في حياته 
وأول من يشاركه 

قرار الزواج وتكوين 
األسرة

 تطبيق نظام
»أون الين« 

لتسهيل إجناز 
معامالت املواطنني 

في أكتوبر

املضف: ضرورة 
إيجاد مصادر دخل 

متعددة للبنك 
وصواًل ملرحلة 

االعتماد الذاتي 
للنأي عن إرهاق 
امليزانية العامة 

للدولة

فيلم وثائقي عن مسيرة وتاريخ البنك
تفضل ممثل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك بتكرمي سمو 
األمير الراحل املغفور له الشيخ جابر االحمد، وقد اناب عنه 

املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر، كما تفضل ممثل سموه رعاه اهلل بتكرمي قيادات 

ومؤسسي البنك. كما مت تقدمي هدية تذكارية لصاحب السمو 
األمير بهذه املناسبة.
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اللواء متقاعد حمد السريع

دكاترة 
اجلامعات

عندما تولى د.عبدالرحمن العوضي مسؤولية وزارة الصحة نظر بجدية 
الى مشكلة األطباء وحاجتهم املاسة ملزاولة مهنة الطب في القطاع اخلاص 

أو في العيادات اخلاصة ووضع آلية واضحة ملمارسة الطب بالقطاع اخلاص 
باإلضافة الى ممارسة الطب في وزارة الصحة ومن ضمن تلك الشروط ان 

ميضي 5 سنوات في احلكومة ليسمح له مبزاولة الطب بالقطاع اخلاص 
وليس لديه منصب إشرافي بالوزارة وهذه القرارات نظمت العمل بالقطاع 

الصحي. ولكن ماذا بشأن التعليم اجلامعي؟ فاجلميع يعلم ان غالبية 
الدكاترة يستفيدون من شهاداتهم العلمية مبزاولة أنشطة إضافية إما من 
خالل تقدمي محاضرات عامة أو من خالل العمل في مكاتب استشارية أو 

عملهم في مجال تخصصهم كاحملاماة او الهندسة.
البحث عن مصدر رزق آخر أمر مشروع للجميع ما لم يتعارض مع 

القوانني والقرارات وطبيعة العمل لكل وظيفة، فاألطباء أغلبهم يعملون 
بالفترة الصباحية في املستشفى احلكومي أما الفترة املسائية ففي 

عياداتهم اخلاصة أو املستشفى اخلاص، ولكن غالبية دكاترة اجلامعة 
يلقون محاضراتهم خارج اجلامعة في الفترة الصباحية وهو ما يتعارض 

مع عملهم ومحاضراتهم لطلبة جامعة الكويت.
أبناؤنا يشكون من عدم فهمهم للمادة لعدم حصولهم على الشرح الوافي 
من الدكاترة العتذارهم الدائم عن احملاضرة ولهذا فإن مستوى التحصيل 

العلمي لديهم انخفض كثيرا.
الوزير أحمد املليفي وهو ابن املؤسسة العلمية عليه وضع آلية من 

خالل قانون أو قرار ينظم العملية التدريسية فال يبخس حق الطلبة في 
احلصول على التحصيل العلمي وال يبخس حق الدكاترة في احلصول 

على مصدر رزق إضافي حتى ال نصبح كالنعامة التي تشاهد اخلطر 
وتخفي رأسها في التراب ونحن نشاهد املشكلة ونتجنب حلها.

دكاترة اجلامعة يحتاجون الى قانون أو قرار ينظم عملهم اإلضافي دون 
التقصير في واجباتهم في التدريس باجلامعة الكويتية.

ما بني عل����ى باطل فهو باطل. 
ودفع احملامي ببطالن حتريات 
املباحث وعدم جديتها كما دفع 
بخلو األوراق م����ن ثمة دليل 
يقين����ي يقطع بارتكاب موكله 
إليه، وطلب  للجرائم املسندة 
أصليا براءة موكله مما هو مسند 
إليه واحتياطيا استعمال منتهى 
الرأفة. وتخلص واقعات الدعوى 
فيما ش����هد به ضابط الواقعة 
بأنه ف����ي يوم 2013/8/8 وحال 
قيامه بجولة أمنية أبصر مركبة 
قيادة املتهم األول وعليها ستائر 
بجميع نوافذها، وباستيقافها 
أبص����ر املتهم ومع����ه متهمان 
آخران بحالة غي����ر طبيعية. 
وبتفتيش املتهم األول عثر في 
جيب دشداشته على حبة بيضاء 
اللون مشتبه فيها، وبتفتيش 
الثاني عث����ر معه على  املتهم 

أربعيني سكر في حولي بـ 3 زجاجات كلونيا جاكسون

»اجلنايات« تبرئ مواطناً من تعاطي املخدرات

مجهول سرق من مصري 186 ديناراً خردة

فلبينية تتهم شابًا يصغرها بـ 10 سنوات 
بالشروع في االعتداء عليها

عبدالعزيز فرحان

اتهم وافد مصري ف���ي مخفر ميدان حولي 
شخصا مجهوال بالنصب عليه، وقال الوافد ان 
شخصا دخل الى مقر عمله وهي شركة متخصصة 

في الطباعة والتصوير، وطلب منه ان يأخذ منه 
كل املبالغ اخلردة على ان يعطيه بدال منها اوراقا 
فئة 20 دينارا، وقال الوافد: عندما اخرجت مبلغ 
186 دينارا لعده، قام الشخص املجهول بخطف 

املبلغ مني وهرب الى جهة غير معلومة.

محمد الجالهمة

تقدمت وافدة فلبينية من مواليد 1979 إلى 
مخفر الواحة وقالت في قضية حملت عنوان 
»هتك عرض« أن شابًا من مواليد 1989 حرضها 
على الفسق وأمسك جزءا من جسدها وطلب 
منها أن ترافقه إلى ش���قة، وس���جلت قضية 
بتصنيف جنائي. أحي���ل مواطن إلى احلجز 

ف���ي مخبر ميدان حولي بعد ضبطه في حالة 
سكر بني في منطقة حولي، وقال مصدر أمني 
ان عمليات الداخلية تلقت بالغا بتعرج مواطن 
وصدور تصرفات غريبة عنه حيث توجهت 
دورية وأوقف���ت املواطن وتبني أنه في عقده 
الرابع وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على 3 
زجاجات كلونيا جاكسون فارغة، وقال املواطن 

انه احتسى ما بداخل الزجاجات الثالث.

باقي املضبوط����ات. وقد دلت 
املباحث على  حتريات ضابط 
أن املضبوط����ات تخص املتهم 

األول.

مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
الرابعة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار هشام عبداهلل وأمانة 
سر هشام سماحة ببراءة مواطن 
من تهمة إح����راز مواد مخدرة 
بقص����د التعاط����ي. كان دفاع 
املواطن احملامي فيصل العيال 
خالل جلسات احملاكمة قد ترافع 
عن املتهم فدفع ببطالن القبض 
والتفتيش حلصولهما من دون 
إذن من النيابة العامة وفي غير 
حالة من احلاالت املقررة قانونا 
األمر الذي يبطل كل ما تولد عن 
هذا القبض من أدلة الحقة. ودفع 
العيال ببط����الن إجراءات أخذ 
عينة دم وبول املتهم وبطالن 
الدليل املس����تمد منها تطبيقا 
احملامي فيصل العيالللقاعدة املتع����ارف عليها بأن 

جثة آسيوي بجوار حاوية قمامة في العبدلي وترجيحات بشبهة جنائية

»الداخلية«: مواطن وزوجته قتال خادمتها اآلسيوية ضربًا 
حتى املوت وأبلغا عن تغيبها إلبعاد الشبهات حولهما

ومالبسات اجلرمية، كما مت 
التي  التحفظ على السيارة 
الزوج وزوجته  استخدمها 
في نقل جثة اخلادمة القتيلة 
والقائها في منطقة الصديق، 
متهيدا الحال���ة القاتلني الى 

النيابة العامة.
من جهة أخرى، نقلت الى 
ادارة الطب الشرعي جثة وافد 
آسيوي ملعرفة هوية صاحب 
اجلثة والوقوف على أسباب 
العبدلي،  وفاته على طريق 
فيما رجح مصدر امني عاين 
اجلثة ان تكون الوفاة وراءها 

شبهة جنائية.
وق���ال مص���در امني ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلي���ة من عمال النظافة 
التابعة لوزارة البلدية وعليه 
توج���ه الى املوقع مدير امن 
اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
والعقيد صالح الدعاس واملقدم 
مطر السبيل حيث تبني من 
املعاينة األولية للش���خص 
انه آس���يوي بجانب حاوية 
على طريق العبدلي كيلو8، 
ومت تسجيل قضية في مخفر 

اجلهراء.

اخلادمة وتعريضها إلصابات 
بليغ���ة أدت ال���ى وفاته���ا، 
اثره���ا وزوجته  وقام على 
بالتخلص من جثتها بإلقائها 
مبنطقة الصديق حيث عثر 
الذين  املباحث  عليها رجال 
كثفوا جهودهم وانتش���روا 
في عملي���ات بحث وحتري 
واسعة حتى متكنوا من ضبط 
القاتل وزوجته اللذين اعترفا 

بارتكاب اجلرمية البشعة.
هذا فيما تواصل سلطات 
التحقي���ق اجراءاتها ملعرفة 
املزيد من التفاصيل عن ظروف 

هاني الظفيري 

بع���د اقل من 48 س���اعة 
على بالغ بالعثور على جثة 
وافدة آسيوية ملقاه في ساحة 
ترابي���ة في منطقة الصديق 
وهو ما أشارت اليه »األنباء« 
في حينه، استطاعت أجهزة 
وزارة الداخلية فك طالس���م 
القضية ومتكنت من ضبط 
مواط���ن وزوجت���ه اعترفا 
بالتسبب في مقتل اخلادمة 
ومحاول���ة إخفاء جرميتهما 

باالدعاء بأنها تغيبت.
وق���ال بيان ص���ادر عن 
إدارة اإلع���الم األمن���ي في 
الداخلي���ة، ان رجال  وزارة 
مباحث حولي وفريق البحث 
والتحري في منطقتي بيان 
وجن���وب الس���رة متكنوا 
املواطن  الكفي���ل  من ضبط 
وزوجته اللذان تس���ببا في 
مقتل اخلادمة اآلسيوية التي 
عثر على جثتها ملقاه مبنطقة 

الصديق.
واضافت ان الكفيل ادلى 
بأعترافات كاملة عن تقدمه 
بب���الغ وهمي في نفس يوم 
تخلص���ه وزوجته من جثة 
اخلادمة يفيد بتغيبها، البعاد 
الشبهة اجلنائية وعدم حتمل 
املساءلة القانونية، كما اعترف 
بانه هو وزوجته قاما بضرب 

جثة الوافد بجوار احلاوية  اجلثة كما عثر عليها في منطقة الصديق 

باكستاني سلبه منتحل 310 دنانير.. و سرقة 50 ديناراً من مكتب موظفة في »التجارة«

4 انتحلوا صفة مباحث وسلبوا »نارية« بسكني

»السواحل« حررت 30 مخالفة استهتار في عرض البحر 
و أطفال دون السن ضبطوا في حملة أمنية باجلهراء

أمير زكي - محمد الجالهمة

كلف رجال مباحث حولي 
بس���رعة ضبط 4 أشخاص 
انتحلوا صف���ة رجال امن 
وس���لبوا دراجة نارية من 
ح���دث، وبحس���ب مصدر 
امني فإن مواطنا تقدم الى 
مخفر مي���دان حولي، وقال 
ان ابن���ه كان يلهو بدراجة 
الفنادق  نارية خلف اح���د 
حيث وج���د مركبة رباعية 
بها 4 أش���خاص يسكرون 

عليه ونزل اليه ش���خصان 
وسأله أحدهما عن األوراق 
الرسمية للدراجة بزعم انه 
رجل مباح���ث حيث أبلغه 
احلدث ان األوراق في املنزل 
وانه مستعد ألن يحضرها، 
وطلب من الش���خص إبراز 
هويته إال ان منتحل صفة 
املباحث رف���ض ذلك وبدال 
من ان يخرج هويته أخرج 
س���كينا وهدد به الش���اب 
وانطل���ق بالدراجة النارية 
الى جهة غير معلومة، هذا 

وحدد املبّلغ أوصاف املركبة 
وقدم ما لديه من معلومات 

الى رجال األمن.
من جهة اخرى، تقدم وافد 
باكستاني الى مخفر ضاحية 
فهد األحمد، وقال الوافد ان 
مركبة فارهة أوقفه قائدها 
وطلب منه إثباته الشخصي 
واالط���الع على ما بحوزته 
من مال بزع���م انه مباحث 
فسلمه حافظة نقوده، فأخذ 
منها 310 دنانير وس���جلت 
قضية سرقة وانتحال صفة 

رجل أمن.
من جانب آخر، تقدمت 
مواطن���ة تعمل موظفة في 
وزارة التج���ارة ببالغ الى 
مخف���ر الزه���راء قالت فيه 
انها تركت حقيبتها اليدوية 
وكان بداخلها 50 دينارا داخل 
مكتبها وخرجت من املكتب 
لدقائق وحينم���ا عادت لم 
جتد املبلغ داخل حقيبتها، 
ورفضت املبلغة اتهام احد 

بسرقة املبلغ املالي.
من جهة أخ���رى، تقدم 

مواطن ال���ى مخفر الواحة 
وقال ان مجهوال كسر زجاج 
مركبته ولكن���ه لم يتمكن 
من س���رقة اي أغراض من 
داخل املركبة لعدم وجود ما 
يستحق السرقة، كما تقدمت 
فتاة غير كويتية الى مخفر 
الواحة وأبلغت عن تغيب 
شقيقها وهو من غير محددي 
اجلنسية ويبلغ من العمر 44 
عاما، مشيرا الى ان شقيقها 
خرج بتاريخ 19 اجلاري ولم 

يعد.

ش���نت اإلدارة العام���ة 
الس���واحل حملة  خلف���ر 
مفاجئة لوضع حد ملخالفات 
الدراجات البحرية »الطراريد 
واجلت س���كي« في منطقة 
ج���ون الكوي���ت ومتك���ن 

العامة خلفر  االدارة  رجال 
السواحل من رصد العديد 
م���ن املخالفات م���ن بينها 
استخدام دراجة بحرية غير 

مسجلة وفقا للقانون.
وأس���فرت عن حترير 

30 مخالف���ة متمثل���ة في 
»االس���تهتار والرعون���ة، 
عدم حمل أو انتهاء الدفتر، 
عدم التقيد بإجراءات األمن 
والسالمة« وحجز 15 جت 
س���كي في قاع���دة صباح 

األحمد.
من جهة أخرى أسفرت 
الهجرة عن  حملة ملباحث 
ضب���ط 102 مخال���ف من 
مخالف���ي قان���ون اإلقامة 
واملطلوب���ني واملتغيب���ني 

والعمالة السائبة ومن بني 
املضبوطني أش���خاص من 
دون إقامة، ومن يعمل لدى 
إلى خدم  الغير، باإلضافة 
منازل مادة 20 مت حتويلهم 

إلى جهة االختصاص.

لهم باملرصاد وقد أشرف على 
الضبطية مدي���ر عام اجلمارك 
الس���يف ومدير  باإلنابة خالد 
الشمالية وليد  املوانئ  جمارك 

الناصر.

جمارك الشويخ حتبط تهريب ديزل 
باستخدام عبوات زيت مسموح للتمويه

أمير زكي - هاني الظفيري

أحبط رجال جمارك الشويخ 
ي���وم أم���س محاول���ة تهريب 
ديزل مسروق كان في طريقه 
إلى التهري���ب على منت حاوية 
إل���ى دولة خليجي���ة. وتطرق 
مدير إدارة العالقات العامة في 
إلى  اجلمارك مش���عل اجلريد 
تفاصيل قضية التهريب بالقول 
إن املهرب وضع جربتني فوق 
بعضهما ومتت تغطيتهما بحاجز 
مشابه لقماش اجلربة للتمويه 
بأنها جربة واحدة فقط ويسحب 
عينات للكش���ف م���ن اجلربة 
األعلى والتي ه���ي عبارة عن 
زيت تزييت مسموح تصديره 
مبوافقة البيئة فقط أما اجلربة 
التي باألسفل فتحتوي على ديزل 
صافي. وأفاد املصدر، أن يقظة 
الديزل املسروق في احلاويةاملفتشني، واحلس واخلبرة كانت 

العلي ناقش ووفد احتاد الطلبة املشاكل املرورية أمام اجلامعة

الطلبة.
كم���ا متت مناقش���ة كل 
املش���اكل املتعلقة بالزحام 

املروري واملخالفات املرورية 
حول تلك األماكن ومحاولة 
التوص���ل ألفضل الس���بل 

حللها.
وأوضح اللواء العلي ان 
االدارة العامة للمرور سبق ان 
تقدمت بعدة اقتراحات ومنها 
تغيير أوقات احملاضرات في 
فترات متعددة او بناء مواقف 
آلية متعددة األدوار إلدارة 
اجلامع���ة. وقد أبدى اللواء 
العلي استعداد اإلدارة العامة 
للم���رور للتعاون مع إدارة 
اجلامعة واحتاد الطلبة فيما 
يضمن عدم مخالفة القانون 
وتف���رغ الطلبة للدراس���ة 
التعرض للمش���اكل  وعدم 

املرورية.

أم���ام املنازل التي يش���كو 
بعض سكانها من املخالفات 
املرورية التي يرتكبها بعض 

اس���تقبل وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
امل���رور الل���واء عبدالفتاح 
العلي ف���ي مكتبه وفدا من 
احتاد طلبة جامعة الكويت 
ممثال في نائب رئيس االحتاد 
علي الراجحي ونائب رئيس 
االحتاد لش���ؤون العالقات 
العامة محمد الهاجري ونائب 
رئي���س االحتاد للش���ؤون 

اإلعالمية شبيب الزعبي.
وف���ي البداية رحب بهم 
اللواء العلي، مؤكدا ضرورة 
التعاون مع رجال املرور للحد 
من املشاكل املرورية التي تقع 
بالقرب من احلرم اجلامعي 
وعدم عرقلة حركة السير 
أو إغ���الق الطرق وخاصة 

 اللواء عبدالفتاح العلي خالل لقائه بوفد احتاد الطلبة 

سوابق غرز في الرمال فضبط على »مسروقة« 
بكالش وذخيرة و6 قطع حشيش

أمير زكي ـ هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن اجلهراء مواطنا 
إلى مباحث اجلهراء ملعرفة أسباب وجود 

أسلحة متنوعة بحوزته، وكيف وصلت إليه؟ 
وبحسب مصدر أمني فإن دورية بقيادة 

املقدم عبداهلل حبيب وأثناء جتوالها في قطعة 
8 وحتديدا حول املدارس التعليمية لضبط 

املستهترين متت مشاهدة مركبة حتمل 
لوحات معدنية سعودية، تاهو اللون اسود 

متوقفة على جانب الطريق فتوجهت الدورية 
وعندها الذ بالفرار إلى منطقة سكراب أمغرة. 

إال أن املركبة توقفت في الرمل فنزل منها 

املتهم )س. ع( كويتي اجلنسية جريا على 
األقدام فتمت مطاردته واإلمساك به وبسؤاله 

عن سبب الهرب أفاد بأن بحوزته سالح 
باملركبة فتم تفتيشه وتفتيش املركبة فتم 

العثور على اآلتي: 
سالح ناري اللون أسود و 5 طلقات حجم 

كبير و طلقتي كالش و 12 طلقة 6 ملم و 5 
مفاتيح ملركبات متنوعة و6 قطع بنية اللون 

داكنة يشتبه فيها بأنها مادة احلشيش.
وبعد االستعالم عن املركبة عن طريق رقم 

القاعدة تبني أن املركبة مطلوبة ملخفر اجلليب 
الشيوخ بقضية سرقة، كما أن املتهم من 

السوابق وأمامه السالح والذخيرة واحلشيش أرباب السوابق.

4 اعتدوا ضرباً على مواطن في صالة أفراح
عبدالعزيز فرحان

اتهم شاب كويتي 4 اشخاص باالعتداء 
علي���ه بالضرب وذلك داخ���ل صالة افراح، 
وقال ان الضرب حدث خ���الل تواجده في 

عرس وعلى أثر خالف مع احد املدعى عليهم 
وذود رجال االمن ببيانات احد اجلناة وقدم 
تقريرا طبيا، مشيرا الى انه تعرض خلدوش 
وسحجات طولية، وسجلت قضية اعتداء 

بالضرب.



34
اخلميس 24 ابريل 2014

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

أردوغان يعزي للمرة األولى »أحفاد األرمن الذين قتلوا في 1915«عربية وعالمية
أنقرة ـ وكاالت: قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وللمرة األولى أمس تعازي 
تركيا »الى احفاد االرمن الذين قتلوا في 1915« الذين قتلوا في أواخر عهد السلطنة العثمانية.

وفي بيان حتدث رئيس الوزراء التركي الول مرة بهذه الصراحة عن هذه املأساة التي وقعت 
بني 1915 و1917 في السنوات االخيرة لالمبراطورية العثمانية.
وافاد اردوغان في البيان بـ»انه واجب انساني ان نفهم ونشاطر ارادة االرمن في احياء 
ذكرى معاناتهم في تلك الفترة«.

تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني.. وإسرائيل ترد بغارة على غزة

»فتح« و»حماس« تعلنان املصاحلة وعباس يشكل حكومة »توافق« خالل 5 أسابيع
فيما اذا كان يريد السالم مع 
اسرائيل او )حماس( مؤكدا 
»ان���ه ال ميكن ل���ه ان يحقق 
هذا الهدف مع هذين الطرفني 
في وقت واحد«. لكن حركة 
»فت���ح«، رفضت تصريحات 

نتنياهو.
وق���ال نائ���ب أمني س���ر 
املجلس الثوري حلركة »فتح« 
فهمي الزعارير، في تصريح 
ليونايتد برس انترناشونال 
إن »املصاحلة ش���أن وطني 
فلسطيني، وموقف فتح، ثابت 
لم تؤثر فيه ولن تؤثر األطراف 
اخلارجية«، مش���ددا على أن 
»تفعيل املصاحلة ليس مرتبطا 
بتعثر املفاوضات أو انتعاشها، 
بل بضرورة جتديد وتعزيز 
الوطنية  الس���لطة  هي���اكل 
الفلسطينية ومنظمة التحرير 

وأهدافها الوطنية«.
م���ن جهت���ه، ق���ال وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، إنه إذا وقع الرئيس 
اتف���اق مصاحلة مع  عباس 
حماس »فيكون قد وقع على 
الس���الم مع  إنهاء محادثات 

إسرائيل«.
وفي تصريح���ات نقلتها 
وس���ائل إعالم إس���رائيلية، 
اضاف ليبرمان »سيكون من 
املستحيل على حركة فتح أن 
تصنع السالم مع إسرائيل، 
وأن تضم ف���ي نفس الوقت 
حركة حماس التي تعمل من 

اجل تدمير إسرائيل«.

الوطني  التواف���ق  حكوم���ة 
بالتوافق من تاريخه وإعالنها 
خالل الفترة القانونية احملددة 
)خمس���ة أس���ابيع( استنادا 
القاه���رة وإعالن  اتفاق  إلى 
الدوحة«. وأك���د البيان على 
»تزامن االنتخابات التشريعة 
والرئاسية واملجلس الوطني« 
وتخوي���ل »الرئيس حتديد 
موعد االنتخابات بالتشاور مع 
القوى والفعاليات الوطنية« 
على أن »يتم إجراء االنتخابات 
بعد ستة أش���هر من تشكيل 

احلكومة« على األقل.
وبني أن���ه مت االتفاق على 
عقد »جلنة تطوير وتفعيل 
االطار القيادي ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ملمارسة مهامها 
املنصوص عليها في االتفاق 
في غضون خمسة اسابيع من 

تاريخه«.
وقبل االع���الن عن اتفاق 
املصاحلة، دعا رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس 
محمود عباس الى االختيار بني 
السالم مع اسرائيل او املصاحلة 

مع حركة )حماس(. 
وقال انه »في كل مرة يصبح 
الفلس���طينيون واس���رائيل 
قريبني م���ن التوصل التفاق 
لتمديد احملادثات بعد تاريخ 
29 ابريل اجلاري يضع عباس 

شروطا جديدة«. 
واض���اف ان على رئيس 
السلطة الفلسطينية االختيار 

وأضاف األحمد:»اتسمت 
احلوارات ب���روح احملبة، ما 
كان له أثر كبير على سرعة 
التوقيع على االتفاق«، وأعرب 
عن أمله في أن يكون االتفاق 
الوطنية  منطلقا للش���راكة 
احلقيقية بني جميع األطياف 

الفلسطينية.
وأف���اد بي���ان املصاحلة 
الذي تاله هنية »أن الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس 
س���يبدأ مش���اورات تشكيل 

وأوض���ح هنية أنه س���يتم 
التش���ريعي  تفعيل املجلس 
الفلسطيني، ليمارس مهامه 

حسب القانون الفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس وفد 
التحرير للمصاحلة،  منظمة 
عزام األحمد مس���ؤول ملف 
املصاحل���ة في حرك���ة فتح: 
»التوقيع السريع على اتفاق 
النوايا  املصاحلة يؤكد على 
الصادقة لدى اجلميع بتحقيق 

املصاحلة«.

»جلنة تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية ملمارسة 
مهامه���ا املنص���وص عليها 
في غضون خمس���ة أسابيع 
من تاريخ توقي���ع االتفاق، 
والتأكيد على دورية وتواصل 

اجتماعاتها بعد ذلك.
ولف���ت إل���ى أنه س���يتم 
»اس���تئناف عم���ل جلنت���ي 
املصاحلة املجتمعية، واحلريات 
العامة بشكل فوري وفق ما 
مت االتفاق عليه في القاهرة«، 

شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات 
االنقسام الفلسطيني«.

وأضاف:»عملن���ا ب���روح 
الفريق الواحد، واس���تطعنا 
في وقت قياسي، أن نتجاوز 
سنوات االنقسام، وأن نضع 
آلية تنفيذ االتفاق«، وأش���ار 
الفلسطيني  الرئيس  إلى أن 
محمود عباس، ورئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس خالد 

مشعل، باركا االتفاق.
وأكد أنه مت االتفاق على عقد 

عواصم - وكاالت: أعلنت 
منظم���ة »فت���ح« وحرك���ة 
»حماس« أمس التوصل التفاق 
تاريخي للمصاحلة و»انتهاء 
سنوات االنقسام الفلسطيني« 
في خطوة اعتبرتها اسرائيل 
وأدا لعملية السالم. وجاء الرد 
االسرائيلي سريعا حيث شنت 
طائرات االحتالل غارات على 
بيت الهيا فيما كان اجلانبان 
يعق���دان مؤمت���را صحافيا 

لالعالن عن املصاحلة. 
وم���ن من���زل اس���ماعيل 
هني���ة نائب رئي���س املكتب 
السياسي حلماس في مخيم 
الشاطئ لالجئني في غزة، أعلن 
وف���دا املصاحلة حلركة فتح 
البرغوثي  برئاسة مصطفى 
وحماس برئاسة هنية، االتفاق 
على تش���كيل حكومة مهنية 
»تكنوقراط« خالل خمس���ة 
اسابيع، على ان يبدأ الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس 
مشاورات لتشكيل »حكومة 
التواف���ق الوطن���ي خالل 5 

أسابيع«.
ووسط شكوك من صمود 
اتفاق املصاحل���ة على غرار 
الس���ابقة، أعلن  االتفاق���ات 
اس���ماعيل هني���ة، أن���ه »مت 
االلتزام بكل ما  االتفاق على 
اتفق عليه في اتفاق القاهرة 
والتفاهمات امللحقة به، وإعالن 
الدوحة واعتبارها املرجعية 

عند التنفيذ«.
وق���ال هني���ة: »أزف إلى 

وفدا حماس برئاسة إسماعيل هنية وفتح برئاسة عزام األحمد في مؤمتر اعالن املصاحلة في غزة أمس  )أ.ف.پ(

واشنطن تتوعد موسكو مبزيد من العقوبات.. وإسرائيل تظهر حياداً حذراً

روسيا تهدد: سنتدخل في شرق أوكرانيا
إذا تعرضت مصاحلنا للخطر كما فعلنا في جورجيا

اس����تئناف العملية الن ذلك 
مت فور مغادرة جون برينون 
)مدير سي آي ايه( لكييڤ«، 
مضيفا »ليس لدي اي سبب 
يدفعن����ي ال����ى االعتقاد بان 
االميركي����ني ال يحركون هذه 

العملية بشكل مباشر«.
في املقابل، اعلنت واشنطن 
عن ارسال ستمائة جندي الى 
پولندا وال����ى دول البلطيق 
للمشاركة في املناورات هناك، 
كما ه����دد وزي����ر اخلارجية 
االميركي جون كيري موسكو 
بعقوبات جديدة.  وبرر الرئيس 
االوكراني االنتقالي الكسندر 
تورتش����ينوف اس����تئناف 
العملية من قب����ل قواته في 
البالد بالعثور على  ش����رق 
اثار تعذيب  جثتني حتمالن 

بالقرب من سالفيانسك.
 وق����د اصبح����ت مدينة 
سالفيانس����ك التي تعد اكثر 

من مائة الف نسمة والواقعة 
الى شمال دونيتسك، معقال 
لالنفصاليني في شرق اوكرانيا 
وذلك بعد ان س����يطر عليها 
مسلحون بعضهم ملثم ويحمل 
اسلحة رشاشة ويرتدي لباسا 
عسكريا بدون اي اشارة تدل 

على انتمائهم.
 وس����اد اله����دوء املدينة 
امس فيما كان رجال مقنعون 
بدون اي سالح ظاهر يتولون 
البلدية  امام مقر  احلراس����ة 

احملاط باحلواجز.
 واعل����ن فياتشيس����الف 
بونوماريف الذي اعلن نفسه 
»رئيسا لبلديتها« وطلب من 
الرئيس الروس����ي فالدميير 
بوتني ارس����ال قوات روسية 
حلماية السكان من القوميني 
االوكرانيني، حظرا للتجول في 
املدينة منذ االحد بعد اطالق نار 
اوقع ثالثة قتلى على االقل، كما 
يحتجز االنفصاليون الصحافي 
الذي  ساميون اوستروفسك 
يعم����ل ملوقع فاي����س نيوز 
االميركي.  واكد بونوماريف 
انه موجود في مكاتب اجهزة 
املوالني  االمن حتت سيطرة 

لروسيا وانه على ما يرام. 
الى ذلك، اجرى املرش����ح 
االوكراني بيترو بوروشنكو 
االوفر حظا بحسب استطالعات 
الرأي للفوز في االنتخابات 
الرئاسية املقررة في اوكرانيا 
زيارة في االيام االخيرة الى 
اسرائيل وسط تكتم تام، مما 
يعكس احلي����اد احلذر الذي 
اظهرته اس����رائيل في النزاع 

بني روسيا واوكرانيا.

القوميني  مهددون من قب����ل 
الذي����ن يدعمون الس����لطات 
املوالية للغرب التي سيطرت 
ف����ي كييڤ منذ  على احلكم 
عزل الرئيس السابق فيكتور 

يانوكوفيتش.
 ويأتي هذا التحذير على 
اث����ر اعالن س����لطات كييڤ 
اس����تئناف عملية »مكافحة 
االرهاب« ض����د االنفصاليني 
في شرق اوكرانيا التي علقت 
ملناس����بة عيد الفصح، وذلك 
بعد ساعات على رحيل نائب 
الرئيس االميركي جو بايدن 
في ختام زيارة رسمية لكييڤ، 
ولهذه املناس����بة، رأى وزير 
اخلارجية الروسي ان قرارات 
سلطات كييڤ »موجهة« من 

الواليات املتحدة.
 وقال »من الواضح انهم 
اختاروا توقيت زيارة نائب 
الرئي����س االميرك����ي العالن 

عواص����م � أ.ف.پ: اكدت 
روسيا اس����تعدادها للتدخل 
ان تعرضت مصاحلها للخطر 
في ش����رق اوكرانيا، بعد ان 
حركت كييڤ عملية ل�»مكافحة 
االرهاب« ض����د االنفصاليني 
املوالني ملوسكو املصممني على 

االحتفاظ مبواقعهم.
اي����ام من  فبع����د بضعة 
اش����اعة االمل بالتهدئة على 
اثر توقيع اتف����اق دولي في 
جني����ڤ، تصاع����دت اللهجة 
فجأة بني موسكو وواشنطن 
مع تب����ادل االتهامات بادارة 
حتركات انصارهما وحش����د 

قواتهما على حدود البالد.
وق����ال وزي����ر اخلارجية 
الروسي س����يرغي الڤروڤ 
لتلفزيون آر تي »اذا تعرضت 
مصاحلنا املشروعة، مصالح 
روسيا، للخطر بشكل مباشر 
كم����ا حص����ل في اوس����يتيا 
اجلنوبية )املنطقة االنفصالية 
في جورجيا(، ال ارى اي طريقة 
اخرى سوى الرد ضمن احترام 
القانون الدولي«، مضيفا ان 
»الهجوم على مواطنينا الروس 

هو هجوم على روسيا«.
وفي 2008 اندلعت حرب 
خاطفة بني روسيا وجورجيا 
اعلنت موس����كو في ختامها 
استقالل منطقتني انفصاليتني 
مواليت����ني لروس����يا في هذا 
القوقاز  ف����ي  البلد الصغير 
هم����ا اوس����يتيا اجلنوبي����ة 

وابخازيا.
 ول����م تك����ف الس����لطات 
الروس����ية ع����ن الق����ول ان 
االوكرانيني من اصل روسي 

)أ.ف.پ( موالون لروسيا يرفعون علمها وهم يؤدون حركات راقصة امام مبنى اإلدارة اإلقليمية في دونيتسك  

600 عسكري 
أميركي يشاركون 

في مناورات 
في پولندا ودول 

البلطيق

البحرين: املؤبد لـ 12 شخصاً دربهم احلرس الثوري اإليراني
عواصم - أ.ف.پ - رويترز: قال نشطاء حقوقيون 

لـ »رويترز« ان محكمة بحرينية أصدرت أحكاما 
أمس بالسجن املؤبد على 12 شخصا بعد أن 

أدانتهم بالتجسس وتلقي تدريبات عسكرية على 
ايدي احلرس الثوري اإليراني.

وفي سياق متصل، نفت إيران أن يكون لها 
أي دور في االضطرابات التي تشهدها مملكة 
البحرين، حسبما نقلت وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية عن مسؤول »مطلع« في وزارة 
اخلارجية اإليرانية قوله امس األول.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس القبض 

على موقوفني شيعيني هربا من السجن االثنني 
املاضي، فيما اصدر القضاء البحريني أحكاما 

بالسجن املؤبد على 12 شخصا بعد أن أدانتهم 
بالتجسس وتلقي تدريبات عسكرية على ايدي 

احلرس الثوري اإليراني.
من جهة أخرى، قالت الوزارة على حسابها في 

»تويتر« ان »رجال األمن متكنوا من القبض 
على الهاربني من مركز اإلصالح والتأهيل 

)مركز جو العقابي في جنوب شرق البحرين(«.
وأشارت الوزارة إلى انه مت القبض على الهاربني 

أثناء اختبائهما مبنزل في منطقة سار ذات 

األغلبية الشيعية على شارع البديع، و»معهم 
مجموعة من املطلوبني أمنيا«.

وأفاد شهود لوكالة فرانس برس بأن السلطات 
البحرينية نشرت عدة نقاط أمنية عند مداخل 

القرى الشيعية منذ إعالن هروب املوقوفني.
كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن 

موقوفني اثنني في مركز جو العقابي في جنوب 
شرق البحرين متكنا من الفرار، فيما أمر وزير 

الداخلية البحرينية بفتح حتقيق في الواقعة 
وبنقل مدير إدارة اإلصالح والتأهيل من 

موقعه.

»الداخلية« تلقي القبض على موقوفني هاربني

ولكن املش����كلة ليست في تلك 
األمور ذاته����ا. انها في عالقتها 
التي  العناصر  باحتمال توفير 
تتيح إلي����ران التحول الى قوة 
نووية عسكرية في املستقبل حني 
تريد ذلك، فقد يكون اإليرانيون 
انهم ال  صادقني في تأكيده����م 
يريدون سالحا نوويا اآلن، ولكن 
ما هو الضمان أال يسعون حليازة 
هذا السالح بعد 5 أو 10 أعوام 
بحجة انهم يتعرضون لتهديدات 

بالضرب؟
إن كان����ت القضايا املتبقية 
دون اتفاق ال صلة لها بذلك على 
اي نحو مباش����ر فإن باإلمكان 
عزلها وفق آلي����ة يتفق عليها 
املتفاوضون وإحالتها الى مرحلة 
الحقة من املفاوضات«. وأضاف 
»ان احتم����االت ش����ن هجوم 
أميرك����ي على إيران قد هبطت 
إلى الصفر اآلن ما لم تقم إيران 
باالعتداء على إسرائيل. وفي 
حالة فشل املفاوضات وهو أمر 
استبعده شخصيا إذ ان هناك 
اآلن بالفعل اتفاق على قضايا 
شائكة كثيرة وال تريد املجموعة 
الدولي����ة إهدار هذه االتفاقات، 
وفي حالة الفش����ل املستبعدة 
ميكن بحث احتمال اس����تخدام 
القوة. ولكنني كما قلت ال أجد 
هذا االحتمال واردا اآلن إذ اننا 
سنحصل على اتفاق من نوع ما 
ورمبا على مواصلة املفاوضات 
الى ما بع����د املوعد لنهايتها«. 
ولف����ت هنتر الى ان اإليرانيني 

مسؤول سابق في »القومي األميركي« لـ »األنباء«: 
اإليرانيون قد يقدمون »تنازالت اللحظة األخيرة« 

روحاني يعتبر انتقادات املتشددين
حلفل »باذخ« أقامته زوجته »افتراءات سياسية«

دبي � رويترز: واجه الرئيس اإليراني حسن 
روحاني انتقادات حادة امس بس���بب ما وصفه 
معارضوه بانه »حفل باذخ« أقامته زوجته مبناسبة 

االحتفال بيوم املرأة.
وفي قصر لش���اه ايران السابق محمد رضا 
بهلوي في منطقة ش���مال طهران التي يس���كنها 
األثرياء، أقيم العشاء الذي اقتصر على النساء يوم 
السبت املاضي لالحتفال بيوم املرأة الذي يتزامن 

مع ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء.
وقال املتش���ددون في البرملان إن هذا احلفل 
أظهر ان روحاني يعي���ش في رغد بينما يعاني 
عامة اإليرانيني مصاعب اقتصادية ترجع جزئيا 
إلى العقوبات االقتصادية املفروضة على طهران 
من الغرب. جاء ذلك فيما من املنتظر ان تكشف 
حكومة روحاني عن زيادات في األسعار قريبا في 
إطار خفض كبير للدعم احلكومي للسلع الغذائية 
وهي سياسة ستكون اختبارا لشعبيته بعد عشرة 
أشهر من فوزه في االنتخابات. وقال أحد هؤالء 
النواب املتشددين، حيث وقع 11 عضوا على األقل 

على عريضة تنتقد الرئيس روحاني، »هل ميكن ان 
يدعو أحد للتقشف والتضحية االقتصادية بينما 
يقيم حفال باذخا على حساب اخلزانة العامة؟«. 
من جهته، رفض روحاني االنتقادات بشأن حفل 
العشاء، وقال مكتبه في بيان انه »لشيء صادم 
ومؤسف جدا أال يسلم اجتماع نقي طاهر من فئة 
مروجة لشائعات وافتراءات وأكاذيب ذات دوافع 
سياسية«. وأضاف البيان أن احلفل لم يشهد اي 
مخالفة للتعاليم االسالمية حيث »ارتدت النساء 
مالبس تقليدية محتشمة. ولم يقم سوى عدد قليل 
من الفتيات الصغيرات باملرح واالبتهاج«. وحاول 
البيان نفي االنطباعات بأن احلفل � الذي حضرته 
أيضا ضيفات أجنبيات وزوجات ديبلوماسيني � 
اتخذ طابعا غربيا. ومتيل زوجة روحاني للظهور 
بشكل أكبر قليال من زوجات الرؤساء السابقني 
في إيران والتقطت لها ص���ور فوتوغرافية في 
بعض املناسبات مثل حضور مناسبة تعليمية 
أو خيرية وكانت دوما ترت���دي الزي التقليدي 

االسود »الشادور«.

يقدمون عادة في اللحظة األخيرة 
تنازالت ملموسة، وشرح ذلك 
بقوله »هن����اك دائما عرف في 
الديبلوماسية اإليرانية ميكن 
ان نسميه حل اللحظة األخيرة، 
فهم يقدمون تن����ازالت إلنقاذ 
املفاوض����ات ان كانوا يريدون 
إجناحها. وبالنس����بة للقضايا 
املعقدة في املفاوضات النووية 
مثل عدد أجهزة الطرد املركزي 
الدولي  التفتي����ش  وش����مول 
للمواقع العسكرية والترسانة 
الصاروخية اإليرانية، فإنني 
آمل ان يكون ل����دى اإليرانيني 
حلوال للحظة األخيرة تتيح لنا 
االحتفال بتوقيع اتفاق نهائي 

شامل«.

واشنطن � أحمد عبداهلل
توقع مس����ؤول سابق في 
مجلس األمن القومي األميركي 
ان تنتهي املفاوضات النووية 
اجلارية اآلن بني مجموعة دول 
»5+«1 وإيران ب� »اتفاق من نوع 
ما بني اجلانبني«، متوقعا ان يقدم 
اإليراني����ون »تنازالت اللحظة 
األخيرة« إلنق����اذ املفاوضات 
إذا رغبوا في إجناحها، مشيرا 
إلى ان احتماالت توجيه ضربة 
عسكرية لطهران تراجعت في 

الوقت احلالي إلى الصفر.
وقال روبرت هنتر املسؤول 
الس����ابق عن ش����ؤون الشرق 
األوسط في مجلس األمن القومي 
األميركي في حوار مع »األنباء«، 
عل����ى هامش مؤمت����ر عقد في 
الدراسات اإلستراتيجية  مركز 
والدولية بواشنطن أمس األول، 
إن »املفاوضات متر اآلن مبرحلة 
بالغة احلساسية، فالقضايا التي 
تناقش هي جوهر اخلالف بأكمله، 
وحتى اآلن ميكن استنتاج أمرين 
مشجعني، األول هو ان الطرفني 
يتناوالن املفاوض����ات بجدية 
وبرغبة في إجناحها، والثاني هو 
ان هناك جهدا جادا حلل املشكالت 
القابلة لذلك«. وردا على سؤال 
حول القضايا التي ال ميكن حلها 
خالل املفاوضات، أوضح هنتر 
بالقول: »علين����ا ان نتوقع انه 
لن يح����دث تطابق في املواقف، 
وسيظل هناك دوما بعض األمور 
روبرت هنترالتي ال ميك����ن االتفاق حولها. 
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الپنتاغون تقرر تسليم مصر 10 طائرات »أباتشي« 
لـ »مكافحة اإلرهاب في سيناء«

االعتذارات تؤجل اإلعالن عن تأسيس 
حزب »منشقي اإلخوان« مبصر

واشـــنطن ـ األناضول: قالت وزارة الدفاع 
األميركية إنها ستسلم مصر 10 طائرات مروحية 
من طراز »أباتشـــي«، لدعم عمليات مكافحة 

اإلرهاب في مصر في سيناء.
وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية 
جون كيربي، في بيـــان صحافي امس االول، 
أن الوزير تشاك هيغل أبلغ نظيره املصري، 
الفريـــق أول صدقي صبحـــي بقرار الرئيس 
باراك أوباما »بإطالق صفقة لتســـليم مصر 
عشر طائرات أباتشي لدعم عمليات مكافحة 

اإلرهاب في مصر في سيناء«.
وقال هيغل إن بالده تعتقد »أن الطائرات 
اجلديدة ستساهم في مكافحة املتطرفني الذين 
يهددون أمن الواليات املتحدة ومصر وإسرائيل«، 

بحسب البيان.

القاهـــرة ـ األناضـــول: أدى اعتـــذار عدد 
من القياديني الســـابقني املنشقني عن جماعة 
اإلخوان املســـلمني مبصر، عن االنضمام إلى 
حزب العدالة احلرة اجلديد الذي كان يفترض 
أن ميثل املنشـــقني عن اجلماعة، إلى تأجيل 
مؤمتر اإلعالن عن تأسيس هذا احلزب ألجل 

غير مسمى.
وبحسب عمرو عمارة، منسق حتالف شباب 
اإلخوان، وهو حتالف يضم شبابا انشقوا عن 
اجلماعة وتأسس عقب عزل الرئيس السابق 
محمد مرسي، في يوليو املاضي، فإنه كان مقررا 
عقد مؤمتر اإلعالنـ  بشـــكل غير رسميـ  عن 
تأسيس احلزب في مؤمتر صحافي اليوم، غير 
أن اعتذار عدد من قيادات اجلماعة الســـابقني 
والذين كانوا من املقرر أن يشـــغلوا مناصب 
قيادية في احلزب اجلديد، أدى إلى تأجيل هذا 

املؤمتر ألجل غير مسمى.
واعتـــذر كمال الهلباوي، املتحدث باســـم 
اإلخوان املسلمني في أوروبا سابقا، وعدد آخر 
من القيادات السابقني باجلماعة، عن االستمرار 
في حزب العدالة احلرة، الذي كان مقررا أن يكون 
معبرا عن املنشقني عن جماعة اإلخوان املسلمني، 

بحسب ما قاله عمارة لوكالة االناضول.
وأضاف عمارة أنه كان من املقرر أن يتقلد 

الهلباوي، منصب مستشار للحزب.
أنهم سيســـعون لتكوين  وأوضح عمرو 
احلزب بشـــباب اجلماعة الذين انشـــقوا عن 

وفيما لم يشـــر البيان إلى موعد تســـليم 
الصفقة، أوضح أن هذه املبادرة متثل واحدة 
من مســـاعي الرئيس أوباما ملساعدة شركاء 
الواليات املتحدة في املنطقة لبناء قدراتهم في 
مواجهة التهديدات اإلرهابية، الذي يصب في 

مصلحة األمن القومي للواليات املتحدة.
وقالت مجلة »نيوزويك« األميركية في تقرير 
لها مؤخرا إن »مجلسي النواب والشيوخ كشفا 
النقاب عن مشروع قانون اإلنفاق الشامل للسنة 
املالية 2014، من شـــأنه أن يخفف من القيود 
املفروضة على املســـاعدات األميركية ملصر، 
ويبطل القانون الذي مينع الواليات املتحدة 
من متويل جيـــش أجنبي يقوم بانقالب ضد 
حكومة منتخبة دميقراطيا«، ما يعني استئناف 

املساعدات املجمدة منذ أكتوبر املاضي.

تنظيمها، وأن احلزب سينطوي حتت لوائه 
معظم من أعلنوا انشقاقهم عن اجلماعة، مثل 
مجموعـــات إخوان أحرار وإخوان منشـــقني 

وإخوان بال عنف.
وأشار إلى أن اعتذار عدد من القيادات لن 
مينعنا من تأسيس احلزب، وإعالن مشاركتهم 
وانخراطهـــم في احلياة السياســـية بشـــكل 

محترف.
وأضـــاف: نحن نؤكد علـــى دعمنا لوزير 
الدفاع السابق املشير عبدالفتاح السيسي في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
من جانبه، قال كمال الهلباوي إنه لن ينضم 
ألي حزب سياسي، ألنه يعمل من أجل مصر 

وليس من أجل تيار أو فئة بعينها.
وحول دوره كمستشار للحزب، أوضح أنه 
يشير برأيه ومواقفه لكل األحزاب املصرية، 

ولن يحتكره حزب دون آخر.
من جانبها، رفضت قيادات اجلماعة التعليق 
على هذا األمر، واكتفى مصدر باجلماعةـ  رفض 
الكشف عن اسمه ـ بالقول إن هذه املجموعات 
ال متثـــل اإلخوان، وبالتالي فحديثهم باســـم 

اإلخوان غير مسؤول.
وأضاف: لنا حزب سياسي وحيد هو احلرية 
والعدالة وهو املعبر عن اجلماعة سياســـيا، 
رغم اعتقال رئيســـه ســـعد الكتاتني ونائبه 
عصام العريان، ومعظم أعضاء مكتبه التنفيذي 

وقيادات الصفني األول والثاني به.

قرار دولي بوقف متويل سد النهضة اإلثيوبي
القاهرةـ  العربية.نت: جنحت مصر في استصدار 
قرار أوروبي ـ روسي ـ صيني بوقف متويل سد 
النهضة اإلثيوبـــي الذي يؤثر حال اكتماله على 

20% من حصة القاهرة في مياه النيل.
وصدر قرار رسمي من االحتاد األوروبي وروسيا 
والصني وإيطاليا والبنك الدولي بوقف متويل بناء 
سد النهضة، وجتميد قروض دولية إلثيوبيا بقيمة 
3.7 مليـــارات دوالر، بينها قرض صيني مبليار 
دوالر. وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية ان 
التمويل املعلن للسد هو 250 مليون دوالر، لكن 
حجم األعمال يفـــوق املليار دوالر، مما يؤكد ان 
هناك متويال خفيا من دول تســـعى إلحداث فقر 
مائي في مصر. وأشارت املصادر إلى ان املعركة 
مستمرة ديبلوماســـيا وقانونيا ودوليا لوقف 
بناء الســـد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على االلتزام 

باخلطط املتفق عليها من قبل.

وقالت املصادر ان القانون الدولي يحظر على 
أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في متويل 
أي مشروع على النهر سواء من خالل قرض أو 
منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا 

لقواعد القانون الدولي لألنهار الدولية.
وشـــددت املصادر على ضـــرورة قيام مصر 
باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال 
قيـــام دول معادية بتحركات ضـــد مصر إلثناء 
االحتاد األوروبي والبنـــك الدولي عن موقفهما 

الرافض لتمويل السد.
وأفاد د.محمد نصرالدين عالم، وزير املوارد 
املائية والري األسبق، ان قرار وقف متويل بناء 
الســـد ســـيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة 
أخرى مع مصر، مؤكدا ان القرار طبيعي، وكان 
من املفترض اتخاذه منـــذ بداية املفاوضات مع 

إثيوبيا.

اتهمت األمم املتحدة بعرقلة »جنيڤ 2« واإلبراهيمي بـ»عدم النزاهة«

احلكومة السورية ترفض تدخل أي »جهة خارجية« 
و»النائب« احلجار أول املترشحني النتخابات الرئاسة

الشعب السوري )البرملان(، 
أمس أن املجلــــس تلقى من 
العليا  الدســــتورية  احملكمة 
طلب ترشيح عضو املجلس 
ماهــــر عبداحلفيــــظ حجار، 
ليصبح بذلك أول املترشحني 
ملنصب رئيس اجلمهورية في 
االنتخابات التي ستجري في 

3 يونيو املقبل.
وذكر اللحام في بث مباشر 
نقله التلفزيون الرسمي »ورد 
من احملكمة الدستورية استنادا 
مــــن عضــــو مجلس  لطلب 
الشــــعب ماهر عبداحلفيظ 
حجار مــــن مواليد حلب عام 
1968 اعلن فيه عن ترشــــيح 
نفسه لرئاســــة اجلمهورية 
العربية السورية مع الوثائق 
املرفقة له وقيد طلبه لدينا في 

السجل اخلاص«.
وأضــــاف اللحــــام نقــــال 
الــــذي تلقاه من  الطلب  عن 
رئيس احملكمة الدســــتورية 
انه »استنادا ألحكام دستور 
اجلمهورية العربية السورية 
الدستورية  وقانون احملكمة 
العليا وقانــــون االنتخابات 
العامة نعلمكــــم عن واقعة 
ترشيح ماهر بن عبداحلفيظ 
حجــــار ملنصــــب رئاســــة 
اجلمهورية العربية السورية 
ليتسنى ألعضاء املجلس أخذ 
العلم بذلك وممارسة حقهم 
الدستوري فيما إذا رغبوا في 

تأييد املرشح املذكور«.

الثالثة  الفقــــرة  وتقضي 
من املادة الـ 85 من الدستور 
الذي مت االســــتفتاء عليه في 
بــــأن »ال يقبل  فبراير 2012 
طلــــب الترشــــيح إال إذا كان 
طالب الترشيح حاصال على 
تأييد خطي لترشيحه من 35 
عضوا على األقل من أعضاء 
مجلس الشــــعب، وال يجوز 
لعضو مجلس الشعب أن مينح 

تأييده إال ملرشح واحد«.
وأورد التلفزيون السوري 
في شريط إخباري انه »حاصل 
على دبلوم بالدراسات اللغوية 
العليا من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنســــانية في جامعة حلب 
ولد في حي البياضة في حلب 

القدمية«.
التلفزيون »انه  وأضاف 
انتسب إلى احلزب الشيوعي 
السوري في عام 1984 متزوج 

وله ابنة واحدة«.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن 
االنتخابات القادمة ستكون أول 
»انتخابات رئاسية تعددية« 
في ســــورية منذ 4 عقود، إال 
أن قانون االنتخابات الرئاسية 
الذي اقره مجلس الشعب في 
14 مارس، يغلق الباب عمليا 
على احتمال ترشــــح اي من 
املعارضني املقيمني في اخلارج، 
إذ يشترط ان يكون املرشح الى 
االنتخابات قد أقام في سورية 
 بشكل متواصل خالل األعوام 

الـ 10 املاضية.

السوري الذي صوت على هذا 
الدستور، وأما من رأى أن إجراء 
االنتخابات في موعدها وفقا 
للدستور والقوانني املرعية 
سينسف اجلهود الرامية إلى 
إجناح مؤمتر جنيڤ فإن وزارة 
اخلارجية واملغتربني تعود 
وتؤكد أن من يتحمل مسؤولية 
عرقلــــة جنيف2 هــــو األمم 
املتحدة ووســــيطها األخضر 
الــــذي جعل من  اإلبراهيمي 
نفسه طرفا متحيزا ال وسيطا 
الى  وال نزيها«، في اشــــارة 
االنتقادات التي وجهتها االمم 
املتحدة لالنتخابات وقالت أنه 
»سينسف اجلهود الرامية الى 

اجناح مؤمتر جنيڤ«.
وبالعودة الى االنتخابات 
أعلــــن محمــــد  الرئاســــية، 
اللحام رئيس مجلس  جهاد 

عواصــــم ـ وكاالت: حمل 
النظام الســــوري أمس األمم 
املتحــــدة ومبعوثها األخضر 
اإلبراهيمي مسؤولية عرقلة 
مفاوضــــات »جنيڤ 2« بني 
احلكومة واملعارضة، ورفضت 
ما وصفته بـ»تدخل أي جهة 
خارجية« في إجراء االنتخابات 
الذي  الســــورية  الرئاســــية 
وصفته بـ»القرار السيادي«، 
بحسب ما جاء في بيان لوزارة 

اخلارجية.
ونقلــــت وكالــــة األنباء 
الســــورية »ســــانا« ناطــــق 
باســــم اخلارجيــــة أن »قرار 
الرئاسية  اجراء االنتخابات 
في سورية هو قرار سيادي 
ســــوري بحت ال يسمح ألي 

جهة التدخل فيه«.
واتهمت الدول التي انتقدتها 
بالوقوف اليوم في وجه إرادة 

الشعب السوري. 
وأضــــاف »إذا كانت هذه 
الدول  الدول وعلى رأســــها 
الغربية تدعي الدميوقراطية 
واحلرية والشفافية فإن عليها 
أن تستمع إلى رأي السوريني 
ومن سيختارون عبر صناديق 
االقتراع ما ميثل أعلى درجات 

الدميوقراطية واحلرية«. 
وتابــــع »أن فتــــح بــــاب 
الترشح لالنتخابات الرئاسية 
في سورية يرتبط بالدستور 
السوري فقط وليس بأي شيء 
سواه ويخضع إلرادة الشعب 

مقتل ضابطي شرطة في مصر
بعبوة ناسفة وتبادل إلطالق النار

القاهرة ـ أ.ف.پ: قتل ضابطان في الشرطة 
املصرية امس، احدهما برتبة عميد بانفجار عبوة 
ناسفة في سيارته في القاهرة، واآلخر في تبادل 
اطالق نار مع »ارهابيني« في مدينة اإلسكندرية 
الساحلية، حسبما اعلن املتحدث باسم الداخلية 

املصرية ومسؤول امني.
وقال مسؤول امني ان عميد الشرطة احمد زكي 
في جهاز األمن املركزي )قوات مكافحة الشغب( 
قتل بعدما انفجرت عبوة ناســــفة امس اســــفل 
سيارة شرطة امام منزله في احلي السادس في 
ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة. كما اشــــار الى 
اصابة مجندين اثنني من الشرطة في هذا االنفجار.  
والعميد زكي هو ثالث ضابط شرطة كبير يقتل 
في هجمات بالرصاص والعبوات الناســــفة منذ 

بداية العام احلالي.

وفي السياق نفسه، قتل ضابط شرطة برتبة 
مالزم اول من امس بطلق ناري في الرأس في تبادل 
اطالق نار مع »عناصر ارهابية« مطلوبة خالل 
مداهمة مخبئهم مبدينة االسكندرية الساحلية، 
شمال البالد، حسبما اعلن املتحدث باسم الشرطة 
اللواء هاني عبداللطيف في كلمة بثها التلفزيون 
الرسمي. وقال املتحدث ان مسلحا قتل واصيب 
آخران في الواقعة، واضاف انه جرى ضبط بنادق 
آلية وأحزمة ناســــفة وقنابل يدوية، مضيفا ان 
»املتهمني من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت 
املقدس اإلرهابي والتي كانت تخطط الستهداف 

املنشآت الشرطية والعسكرية والقوات«.
وشارك رئيس الوزراء املصري ابراهيم محلب 
ووزير داخليته محمد ابراهيم في جنازة العميد 

القتيل في مسجد الشرطة بالقاهرة.

طالب جماعة اإلخوان يحرقون اإلطارات بالقرب من جامعة القاهرة امس  )أ.پ(

5 منظمات أممية تندد بالعجز الدولي:  
أكثر من مليون الجئ بحاجة ماسة للمساعدة في حلب وحدها

 كمــــا ناشــــد »االطراف 
الفاعلة في االزمة السورية« 
رفع احلصــــار املفروض عن 
املدنيني مثل أجزاء من حلب 
القدمية في حمص  واملدينة 
اليرمــــوك والغوطة  ومخيم 
واملعظمية والزهرة.   وشدد 
انهاء  البيان على ضــــرورة 
القصف العشــــوائي وقصف 
املدنيني سواء من قبل احلكومة 
او جماعات املعارضة ووقف 
جميع االنتهــــاكات األخرى 

للقانون اإلنساني الدولي. 
 ووقــــع علــــى البيان كل 

من وكيلة األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون االنسانية 
ومنســــقة االغاثة في حاالت 
الطوارئ فاليري اموس واملدير 
التنفيذي ملنظمة االمم املتحدة 
للطفولة )يونيسيف( انتوني 
ليك ومفــــوض االمم املتحدة 
الســــامي لشــــؤون الالجئني 
أنطونيو غوتيريس واملديرة 
العامة ملنظمة الصحة العاملية 
الدكتورة مارغريت تشــــان 
التنفيذية لبرنامج  واملديرة 
ارثارين  العاملــــي  األغذيــــة 

كوزان.

تضحيات يتكبدها العاملون 
في املجال االنســــاني« اال ان 
اخلبراء االمميــــني يؤكدون 
»ان كل اجلهود ليست كافية 
بالقدر الذي يتناسب مع حجم 

املأساة«. 
 واكد البيان على ضرورة 
قيام اطــــراف النزاع بتمكني 
وصول املساعدات االنسانية 
دون قيد او شرط الى جميع 
األشــــخاص احملتاجني وذلك 
باستخدام جميع الطرق املتاحة 
ســــواء عبر خطــــوط داخل 

سورية أو عبر حدودها. 

جنيڤـ  كونا: ندد خمسة 
من رؤســــاء منظمــــات االمم 
املتحدة أمس بفشل اجلهود 
الديبلوماسية الدولية »الرامية 
الى انهاء سنوات من املعاناة 
التي مير بها السوريون والتي 
تتفاقم بصورة غير مسبوقة 
في التاريخ املعاصر« واعلنوا 
ان اكثر من مليون مدني هم 
بحاجة إلى مساعدات عاجلة 

في مدينة حلب وريفها. 
 واشار املديرون االمميون 
في بيان مشترك الى »النداء 
السنة املاضية  املوجه منهم 
بوقــــف املأســــاة الســــورية 
والتعامل مع التأثير البشري 
املتزايد لألزمة التي وضعت 
حياة ومستقبل ماليني الناس 
على احملك«. ولفت البيان الى 
تصاعد احلرب في العديد من 
املناطق محذرين من أن »القادم 

اسوأ«. 
 واشــــاد في الوقت ذاته 
املدنيني  »بشجاعة وتصميم 
الســــوريني غير العادية من 
أجل البقاء فــــي حني يفتقر 
من لديهم مسؤولية وسلطة 
ونفوذ لوقف هــــذه احلرب 
الرهيبة املأســــاوية الى ذات 

الشجاعة واإلرادة«. 
 واضاف ان كثافة القتال 
في األسابيع األخيرة ابرزت 
حاجة مليون شــــخص على 
االقل الى مساعدات انسانية 
عاجلة في مدينة حلب وحدها 
وعند تصاعد قطع الطريق من 
دمشــــق الى حلب يؤدي الى 
املليون  حاجة مليون وربع 
شخص آخرين الى الغذاء في 
املناطق الريفية باحملافظة. 

 واشار البيان الى تواجد 
40 طبيبا فقط حاليا في حلب 
التي يصل تعداد سكانها الى 
مليونــــني ونصــــف املليون 
نسمة فضال عن عدم وصول 
املســــاعدات االنســــانية الى 
احملتاجني بســــبب القصف 
اجلوي وسقوط الصواريخ 
الهــــاون والبراميل  وقذائف 
املتفجرة والهجمات العشوائية 
األخرى وقتــــل األبرياء من 

الرجال والنساء واألطفال. 
 ووصــــف االوضــــاع في 
سورية بـ»قامتة« مع دخول 
الرابع ما أثرت  االزمة عامها 
على حياة أكثر من 9.3 ماليني 
نسمة وتعطل ثلث محطات 
معاجلة املياه في البالد وتدمير 

60% من املراكز الصحية. 
 واوضح البيان ان حوالي 
3.5 ماليني شخص محاصرون 
حاليــــا وغيــــر قادرين على 
احلصــــول على املســــاعدة 
االنسانية اذ ال يجد املدنيون 
األبرياء في ســــورية سوى 
الشجاعة احملضة يتحلون بها.   
من جهة اخرى اشاد بـ»جهود 
الوكاالت اإلنســــانية وعمل 
بشكل وثيق مع املنظمات غير 
احلكومية الدولية والوطنية 
النقــــاذ األرواح وتخفيــــف 
املعاناة مهمــــا كلف ذلك من 

فرنسا تكشف عن خطة ملنع انضمام مواطنيها للمتشددين في سورية
باريس رويترز: كشف وزير الداخلية 

الفرنسي عن سياسات جديدة ملنع 
املواطنني الفرنسيني من االنضمام 
إلى احلرب األهلية السورية بهدف 

احليلولة دون اعتناق شبان مسلمني 
فرنسيني ألفكار متطرفة مبا يجعلهم 

يشكلون تهديدا لبلدهم.
وتقدر فرنسا وهي خصم قوي 

للرئيس السوري بشار األسد أعداد 
مواطنيها الضالعني بشكل مباشر 

أو غير مباشر في احلرب السورية 
بحوالي 700 مقاتل ثلثهم يقاتل ضد 

احلكومة.
وأعطى الرئيس فرانسوا هوالند 

أولوية التخاذ إجراءات صارمة ضد 

خاليا العنف وأعضاء اجلماعات 
املتشددة الذين يخططون لشن 
هجمات في الداخل منذ أن قتل 

محمد مراح وهو متشدد يستلهم 
نهج القاعدة مقيم في تولوز- سبعة 
أشخاص بالرصاص في مارس 2012.

لكن احلكومة الفرنسية تتعرض 
مع دخول احلرب السورية عامها 

الرابع النتقادات متزايدة لفشلها في 
منع مواطنيها ـ وبعضهم في سن 
اخلامسة عشرة ـ من التوجه إلى 

سورية.
وقال هوالند للصحافيني أمس األول 
»ستتخذ فرنسا كل اإلجراءات إلثناء 

ومنع ومعاقبة كل من يجري اغراؤهم 

للقتال في مكان ال يكون لديهم سبب 
ألن يكونوا فيه«.

ومما يسلط الضوء على مخاوف 
باريس أن أربعة صحافيني فرنسيني 

عادوا من سورية بعد أن ظلوا 
رهن االحتجاز لدى جماعة الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام منذ 

يونيو املاضي قالوا في مطلع 
األسبوع إن بعض خاطفيهم كانوا 

يتحدثون الفرنسية.
وسيجري تشجيع أولياء األمور على 
اإلبالغ عن أي سلوك مريب ألبنائهم 
عبر خطوط ساخنة مخصصة لذلك 

الغرض وسيعقب ذلك على الفور 
ارسال مسؤولني لتقييم املوقف.

أول املتقدمني لطلب الترشح للرئاسة السورية النائب ماهر حجار
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جعجع »48 صوتاً«: 
ما حصل انتصار 

كبير رغم محاوالت 
التشويه

حلو »16 صوتا«:
مستمر في معركة 

اخليار الثاني 
االعتدالي

الورقة البيضاء تتسيّد اجلولة األولى.. وبري يحدد األربعاء املقبل موعداً للجولة الثانية

 »السيد فراغ« يطل على الرئاسة اللبنانية..وبكركي لِقمة »روحيةـ  سياسية« عاجلة 

فلماذا استعجل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري حتديد موعد 

اجللسة االنتخابية؟
اجلواب تقول مصادر نيابية 
ان بري يرى انه قد لبى رغبة 
البطري����رك املاروني بش����ارة 
الراعي في حتديد موعد اجللسة، 
اما اكتمالها بعد جلسة االمس 
الى  الرغبات احمللية  فيتعدى 
احلسابات اخلارجية، بخالف ما 
متنى السفير الروسي، ومعظم 
الت����ي تنصح  الدول  س����فراء 
باالبتعاد عن الش����يء ثم تأتي 

مبثله.
فبعد يوم امس س���يعود 
النواب اللبنانيون الى انتظار 
كلمة السر، بعدما فشلوا في 

التفاعل مع كلمة العلن.
ف���ي ه���ذا الوقت ش���كر 
النائب وليد جنبالط الرئيس 
ميشال س���ليمان على ما قام 
به خالل السنوات الست من 
حكمة وكأنه اراد االيحاء بأن 
صفح���ة التمديد طويت، مع 
ان طي مثل ه���ذه الصفحة، 
كمثل فتح صفحة اخرى في 
السجل اللبناني املفتوح على 
تطورات املنطق���ة، بتخطي 

القدرات احمللية عادة.
اما حزب اهلل فقد اعتبر ان 
اجلد سيبدأ فيما بعد اجللسة 

االنتخابية األولى، والى الدورة 
الثانية يسير ودونها نصاب 
بالثلثني وتوافق على الرئاسي 
واال كان الفوز للسيد فراغا، 
حس���ب قناة املنار. الرئيس 
نبيه بري اعلن عن جلس���ة 
االنتخاب التالية يوم االربعاء 

املقبل.
ه���ذه املالبس���ات لم تثر 
ارتياح البطري���رك املاروني 
بشارة الراعي املصر على اجراء 
االنتخابات الرئاسية قبل نهاية 
والية الرئيس ميشال سليمان، 
ولهذا علمت »األنباء« انه قدر 
االستعانة برؤساء الطوائف 
اللبناني���ة للضغ���ط عل���ى 
القيادات السياسية والنواب 
عبر اجتماع قمة روحية في 
بكركي باشر االتصاالت بشأنها 
اعتبارا من صباح امس بدءا 
م���ن دار الفتوى الى املجلس 
الى مشيخة  الشيعي االعلى 
عقل الطائفة الدرزية فاملجلس 

االسالمي العلوي.
والحقا علمت »األنباء« ان 
البطريرك الراعي قرر توسيع 
القيادات  الدع���وة لتش���مل 
السياسية ايضًا، مع حتويل 
الى مؤمتر  الروحي���ة  القمة 
سياسي حول مذكرة بكركي 

الشهيرة.

واالستحقاق الرئاسي ليحصل 
م����ا يحصل دوم����ا ولكن هذه 
املرة االمر مختلف وستحصل 

انتخابات رئاسية.
وزاد: احترم كل املرشحني 
وامتنى أال يكون هناك لغط عند 
الرأي العام، القول اننا مرشحون 
توافقيون جميل ولكن ال ترجمة 

له على ارض الواقع.
وهنأ الشعب اللبناني وقوى 
14 آذار باخلطوة التي حصلت 
اليوم، موضحا اننا سنكمل في 

محاولة اخرى.
واكد عدم الذهاب الى تسوية 
في االنتخابات الرئاسية موضحا 
ان هذا املنط����ق الدميوقراطي 
ووسائل التعطيل كثيرة ولكن 
لن تع����ود الى م����ا حصل في 
السنوات السابقة واالتفاق على 
رئيس في غرف مغلقة وفرصة 
رئيسا على اللبنانيني، ولفت الى 
انه في اجلوالت النيابية التي 
حصلت جلنا على كل الفرقاء 
واذا كان هن����اك فريق ال يريد 
التعاط����ي معنا فال ميكن فعل 
ش����يء. هل املطلوب مرشح ال 
برنامج له؟ معتبرا ان التلطي 
وراء شعارات غير مفهومة امر 

ال يفيد الدميوقراطية.
ولك����ن مب����ا ان الطبخ����ة 
الرئاس����ية لم تنض����ج بعبدا، 

كانت تتم االنتخابات سابقا وانه 
في الع����ام 1995 كان الرئيس 
الراحل حافظ االسد  السوري 
في القاهرة وقال ان الش����عب 
اللبناني سيحدد للرئيس الياس 
الهراوي وفي اليوم التالي اجتمع 
املجلس وجدد له. واشار الى ان 
الفرقاء اللبنانيني تفاهموا في 
اخر االنتخابات الرئاسية ولكن 
اتى التفاهم بعد احداث امنية، 
وجعلت قوى 14 آذار االنتخابات 

الرئاسية تبدأ في لبنان.
انه كان  واوضح جعج����ع 
هناك فريق يحمل مشروع لبنان 
والوط����ن والدولة وذاهب بكل 
قوته حملاولة ترجمته ولو على 
حساب خسارته، وكان هناك 
فريق اخر يتصرف كأن البلد 
ليس بلده. اريد ان اسأل اجلميع: 
هل حتددت االنتخابات باالمس؟ 
ملاذا الفريق اآلخر غير جاهز؟ 
النه ال يري����د اجراء انتخابات 
رئاسية سيما وانه قام بافعال 
مقززة اليوم واستخدم الشهداء 
في معارك����ه؟ وكنت امتنى لو 
استخدموا وسائل شريفة تؤدي 
النتخ����اب رئيس اخر، الفريق 
االخر لم يتحمل حصول دورة 
ثانية وانس����حب منها. واشار 
جعجع ال����ى ان ما حصل هو 
محاولة لتعطي����ل االنتخابات 

في هذا البلد.
وأك���د اس���تمراره ف���ي 
املعركة االنتخابية أو احلملة 
االنتخابية، أن موقف الكتلة 
واضح ومستمرون للنهاية 

في املعركة االنتخابية.
من جانبه، كش���ف عضو 
كتلة التغيير واإلصالح زياد 
أسود انه هو من خرق قرار 
كتلة بالتصويت بورقة بيضاء، 
وقال في تصريح له انه »هو من 
صوت إلى الشهيدة املغدورة 
جيهان طوني فرجنية )شقيقة 
النائب سليمان فرجنية التي 
س���قطت مع أهلها في هجوم 
كتائبي على اهدن أثناء احلرب 

االهلية«.
جعجع تابع املعركة من مقره 
في معراب عبر شاشات التلفزة، 
العامة  محاطا مبنسق األمانة 
لقوى 14 آذار د.فارس س����عيد 
وباألمني العام حلزب الوطنيني 

االحرار.
ورأى جعجع في تصريح 
له بعد انتهاء الدورة األولى من 
جلسات انتخاب الرئيس ان ما 
حصل هو انتصار كبير وبعضهم 
حاول تش����ويه هذا االنتصار 
بتصرفات غير مسؤولة، مشيراً 
انه خطونا خطوة كبيرة  الى 
الى االمام ويجب اال ننسى كيف 

املرش���ح د.سمير جعجع مع 
حتفظ بعض نواب طرابلس، 
وفريق الثامن من آذار جلأ الى 
األوراق البيضاء، كما أشارت 

»األنباء« أمس األول.
النائ���ب وليد  أما كتل���ة 
جنبالط فقد اخترعت مرشحا، 
منها ولها، هو النائب هنري 
رج  بي���ار حلو حت���ى ال حتحُ
بانتخاب جعجع، أو من هو 

في مواجهته.
بدوره، قال املرشح لرئاسة 
اجلمهوري���ة عض���و جبهة 
النضال الوطني النائب هنري 
حلو، إن ما رأيناه اليوم هي 
عملية دميوقراطية واجللسة 
النيابي���ة االنتخابي���ة كانت 
لبنانية بحتة بدون أي تدخل 
خارجي وهذا أمر جيد. وأضاف 
في مؤمتر صحافي أن ال� 16 
صوتا التي أخذتها تشير إلى 
أن اخليار الثاني الذي يعطي 
االنفتاح واالعتدال واحلوار 
مع اجلميع في ظل االنقسام 
العمودي لكل املؤسسات، هو 
امللتقى، فالتعطيل واالصطفاف 
ال يؤدي���ان إال إل���ى الفراغ، 
الذي  فمرش���ح االعتدال هو 
ال���كل وال خروج من  يجمع 
الفراغ إال باالعتدال واالنفتاح 
واملشاركة من قبل كل الفرقاء 

بيروت ـ عمر حبنجر

س���مير جعج���ع وهنري 
حلو والورقة البيضاء، جنوم 
مجل���س النواب اللبناني في 
الرئاسية  دورته االنتخابية 

األولى أمس.
جعجع حص���ل على 48 
صوتا واملرش���ح الوس���طي 
هنري بيار حلو على 16 صوتا، 
مبقابل 52 ورقة بيضاء لفريق 
8 آذار وكتلة العماد ميش���ال 
عون، ووجدت ورقة باس���م 
الرئي���س أمني اجلمي����ل، فيما 
اعتبرت 7 أوراق بأسماء ضحايا 
الصراع بني القوات اللبنانية 
واملردة مث���ل جيهان طوني 
فرجنية، باالضافة الى طارق 
داني شمعون الذي اغتيل مع 
أفراد عائلته بظروف التزال 
غامضة، وابنته تريسي التي 
تطمح للترشح للنيابة. فضال 
عن د.إلياس الزيك الذي اغتيل 
بصراعات داخلية، والرئيس 
الشهيد رشيد كرامي املنسوب 

جلعجع التورط باغتياله.
سيناريو جلسة األمس، 
انعقادهما:  كان واضحا قبل 
النصاب مؤمن لكن ال انتخاب 

رئيس!
آذار صوت���ت لصالح   14

رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة االولى لالنتخابات الرئاسية

املرشح الرئاسي سمير جعجع يتابع اليوم االنتخابي من معراب      )محمود الطويل(

بيروت ـ اتحاد درويش

٭ عاش مين شافكم مجتمعين: دخل الرئيس نبيه 
بري قاعة املجلس الثانية عشرة ظهرا وهو املوعد 

الذي حدده النعقاد اجللسة في هذا الوقت كانت 
القاعة تزدحم بالنواب الذي وصل عددهم إلى 124 

فبادرهم بري بالقول »عاش مني شافكم واهلل 
مجتمعني«.

٭ فرنجية لم يعر ستريدا أهمية: دخلت النائبة ستريدا 
جعجع قبيل انعقاد اجللسة بدقائق قليلة وهي 
ترتدي اللباس األحمر الذي شد أنظار النواب 

وبدأت مبصافحة النواب في الصفوف األمامية، 
وفيما كانت تصافح النائب أحمد فتفت صودف 
دخول النائب سليمان فرجنية الذي مر بجانبها 

دون أن يعيرها أي اهتمام.

٭ عون حضر باكرا: رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
النائب العماد ميشال عون حضر إلى ساحة 

النجمة عند العاشرة والدقيقة األربعني بخالف ما 
تردد أنه لن يحضر اجللسة.

٭ المتغيبون:أبرز املتغيبني عن اجللسة الرئيس 
سعد احلريري والنواب عقاب صقر، خالد 

الضاهر وايلي عون بسبب وجوده في 
املستشفى.

٭ حضور السفير الفرنسي: حضر السفير الفرنسي 
في لبنان مع وفد من جمعية الصداقة اللبنانية ـ 

الفرنسية في البرملان الفرنسي.

٭ مصافحات حامية:حرص رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط على مصافحة نواب 

تكتل التغيير واإلصالح فردا فردا فيما كانت 
املصافحات حامية بني النواب وكأنهم في مجلس 

شكل حديثا.

٭ حضور إعالمي كثيف: امتألت املقاعد املخصصة 
لإلعالميني مبراسلي وسائل اإلعالم على مختلف 
أنواعها املرئية واملسموعة واملكتوبة احمللية منها 
والعربية فضال عن املستشارين التابعني للوزراء 

مع اإلشارة إلى أن اجللسة قد نقلت مباشرة على 
الهواء.

٭ روحة مع رجعة: اجللسة التي لم يستغرق 
انعقادها أكثر من ثالثة أرباع الساعة كان أول من 

غادرها عند بدء فرز األصوات نواب حزب اهلل 
وحركة أمل ثم نواب التيار الوطني احلر وتيار 

املردة ما دفع بالرئيس بري إلى القول »روحة مع 
رجعة« فرد النائب مجدالني »الظاهر أنها روحة 

مش مع رجعة«.

٭ السجاد األحمر: لم يدس النواب على السجاد 
األحمر الذي يفرش عادة للشخصيات العربية 

واألجنبية.

٭ إجراءات أمنية:أحيطت ساحة النجمة بإجراءات 
أمنية عزلتها عن محيطها مسافات بعيدة بسبب 

احلدث االنتخابي.

لقطات

النائب ميشال عون يدلي بصوته في اجلولة االولى من االنتخابات الرئاسية 

عون مرشح وعلى أساس برنامج
ولكن يحتفظ لنفسه بـ »التوقيت والطريقة«

بي����روت: ل����م يص����در عن 
العماد ميشال عون حتى اآلن 
أي تصريح علني رسمي يشير 
الى أنه مرشح للرئاسة األولى، 
م����ا عدا قوله إنه لن يترش����ح 
ضد د.سمير جعجع. لكن كل 
الدالئل تشير الى أن عون من 
خالل االتص����االت التي يتولى 
إجراءها، وتل����ك التي يجريها 
فريقه السياسي يخطط فعال 
ليكون مرشحا للرئاسة، ولكن 
عبر برنامج وخطة عمل يؤكدان 
على إصالح قانون االنتخابات 
وقضيتي النازحني السوريني 
والالجئني الفلسطينيني، فضال 
عن خطة إنقاذ مالي ملأساة الدين 
)63 مليار دوالر(، وخدمة هذا 
الدين الذي تعاني منه اخلزينة 
واملوازن����ة )7 مليارات دوالر( 
سنويا. »أنا مرشح توافقي، فإما 
أكون كذلك وأعلن ترشيحي على 
هذا األساس، أو ال أكون«. بنبرة 
حاسمة يردد العماد عون عبارته 
أكثر من مرة، رمبا للداللة على 

متسكه النهائي بهذا املشروع.
يقارب عون االس����تحقاق 
الرئاسي على أساس »مشروع 
إنق����اذي ال مناس����بة لتعميق 
الص����راع«. العماد عون حضر 
برنامجه ووض����ع فيه أفكاره 
ورؤيته، وسينشره حال إعالن 

ترشيحه.
وخالفا ملا يظنه البعض، فإن 
تواصل عون مستمر مع الرئيس 
سعد احلريري، إن مباشرة أو 
بالواس����طة، وهو مرتاح لهذا 
التواصل، ومتمسك باملساهمة 
في سياس����ة جم����ع األطراف، 
وخصوصا ح����زب اهلل وتيار 
»املس����تقبل«، ليكون »التيار 

الوطني احلر« ثالثهما.
أوساط الرابية تقول إن عون 
لم يرغب في أن يكون مرشح 
الدورة األولى »االستطالعية«، 
بكل ما ميكن أن تنطوي عليه 
من مناورات وتكتيكات، بل هو 
مرشح الوفاق واالتفاق، وبالتالي 
فإن اسمه س����يطرح جديا في 

مرحلة الحقا، ال اآلن، وذلك في 
انتظار استكمال عملية إنضاج 

ظروف انتخابه.
وفي اعتقاد هذه األوساط ان 
وضع عون في مواجهة ومنافسة 
مع جعجع ال يجوز، ألن من شأن 
ذلك أن يشوه فلسفة مقاربته 
لالستحقاق الرئاسي، وقوامها 
النأي بنفسه عن االصطفافات 
التقليدية والنكايات اللبنانية، 
وصوال الى حتقيق املصاحلة 
بني مفهومي الق����وة والوفاق، 
بحيث يتكامل ه����ذان البعدان 

وال يتصادمان.
وامتدادا لهذا املنطق، يؤكد 
أنصار اجلنرال أنه يتطلع الى أن 
يكون الرئيس القوي الذي يصل 
الى قصر بعبدا، بقناعة مشتركة 
من فريقي 8 و14 آذار على حد 
سواء، وبأصوات نوابهما، الفتني 
االنتباه ال����ى أن عون يريد أن 
يكون الرئيس القوي من دون 
حتد، والرئيس الوفاقي من دون 

ضعف.

إخفاق مسيحي جديد.. حتى اآلن

من يستهدف جان عبيد و»يفبرك« تقارير ضده؟

بيروت: رئيس مسيحي 
قوي يعني تسوية مسيحية 
في البداية، وهو أمر ال يبدو 
أن القوى السياسية املسيحية 
بصدد إجرائه. ه����ذا ما يراه 
محلل سياس����ي في بيروت، 
معتبرا أن ذلك ال يبدو ممكنا 
حتى اآلن وليس تشتت القيادة 
هو السبب على ما تلهج ألسنة 
العامة منه����م. األمر يتعدى 
ذلك على ما يبدو. فالقوتان 
املس����يحيتان الرئيسيتان، 
أي التي����ار العوني والقوات 
اللبنانية، والقوتان الرديفتان 
األخريان، أي حزب الكتائب 
وحزب املردة )سليمان طوني 
فرجنية(، جميعهم عاجزون 
عن إجراء تس����وية تبادلية 
تقدم موقع املسيحيني على 

طموحات زعماء هذه الكتل. 
فالتسوية قد تقضي مثال بأن 
يتوجه ميشال عون الى معراب 
وأن يقدم عرضا لسمير جعجع 
يقضي بأن يدفع عون جلعجع 
ثمن الرئاس����ة، على نحو ما 
دفعه بري لنصراهلل من أثمان 
لرئاسته املجلس النيابي. ال 
يبدو أن الرجلني معدان للمهمة 
املؤملة. الثقة بينهما منعدمة، 
والبطريرك الراعي املفترض 
لتسوية من هذا النوع أضعف 
من أن يتولى املهمة حتى اآلن. 
واذا كان النفوذ السوري قد 
حل مكان الثقة املنعدمة بني 
نصراهلل وب����ري في حينه، 
فإن غي����اب راع خارجي في 
احلالة املسيحية لن يساعد 
عل����ى اإلطالق في بعث األمل 

بتسوية من هذا النوع.
املعطي����ات  أزحن����ا  إذا 
اخلارجية جانب����ا، فإن على 
ميش����ال عون أن ي����درك أن 
الوحيد الذي ميكنه أن يجعل 
اجلنرال رئيس����ا هو سمير 
جعجع. وعلى األخير أن يدرك 
أن رئيسا للجمهورية ذا صفة 
متثيلية سيؤس����س لسابقة 
إيجابية في موقع املسيحيني 
في السلطة، وسيتيح فرصا 
الحقة في الرئاسة. وهذا مع 
العلم أن عون رئيسا هو غيره 
ف����ي الرابية، فيما ان جعجع  
رئيسا لتكتل نيابي أكبر في 
ظل رئاسة عون يعني غير ما 

يعنيه اليوم.
على رغم كل ذلك، يبدو أن 
فرصة الرئيس الضعيف أقوى 

من أي فرصة أخرى. ويبدو أن 
»الطائفية املسيحية« ستخذل 
اللبنانيني مجددا جلهة عجزها 
عن انتاج رئيس مس����يحي 
للبنان يتمتع بقاعدة متثيلية 
متكنه م����ن التصدي ملوقعي 
الرئاسة الثانية )الشيعية( 

والثالثة )السنية(.
واحل����ال أن لبن����ان كله، 
مبسلميه ومسيحييه، محتاج 
اليوم الى رئيس مسيحي قوي، 
السيما بعد أن أثبت املسلمون 
أنهم ليسوا أهال للتفرد بحكم 
لبنان، واحل����ال أن لبنان لم 
يكن بخير طوال فترة االنكفاء 
املسيحي. فقد ضعفت لبنانية 
لبنان الى حد كبير، وتولت 
الطائفتان املنتدبتان حتويله 

ساحة ال بلدا.

نفى النائب والوزير السابق 
جان عبيد »الش���ائعات التي 
طاولته، عبر فبركة مقال من 
تقرير يحم���ل توقيع رئيس 
مركز البحوث حول اإلرهاب« 
)حول اتصاالت مع السفارة 

السورية في بيروت(.
ولفت في بي���ان، الى أنه 
»فتح���ت معركة الرئاس���ة 
اللبناني���ة، التي يفترض أن 
تكون فرصة نبيلة وشريفة، 
يتناف���س فيها املرش���حون 
لتقدمي أفضل ما عندهم، من 
رؤى وأفكار وماض للتتويج، 
واعدين مبستقبل أفضل، من 
قبل بعض املرشحني، كي ال 
أقول أحده���م، بطريقة غير 
ش���ريفة وغير نبيلة وغير 

متعظة من املاضي«.
وذكر أن���ه »طاولتني كما 
طاولت العديد م���ن املراجع 
السياسية والروحية منذ فترة، 

حملة من االفتراء والتشويه، 
عب���ر فبركة مق���ال من هنا، 
وتلفيق تقرير كاذب من هناك، 
كان آخرها تقرير يحمل توقيع 
رئيس مرك���ز البحوث حول 
اإلرهاب، ال جتمعني أي عالقة 
بأي من األشخاص املذكورين 
فيه«، موضحا أن »ذلك ضمن 
حملة ممنهجة باتت معلومة 
عندي باألس���ماء، واملمولني 
واملعدين، وباملبالغ املدفوعة 
للكتابة، والنش���ر هنا وفي 
اخلارج، وبالتفصيل، مع العلم 
أنن���ي أكدت، انني حتى اآلن، 
ومن دون زهد مصطنع، لست 
مرشحا لرئاسة اجلمهورية في 

ظل التنافس القائم اليوم«.
ورأى أن »ه���ذا التقري���ر 
الكذبة، سوف يكون موضوع 
مالحقة قضائية، أمام القضاءين 
اللبنان���ي والفرنس���ي، في 
جرائم القدح والذم والتشهير 

والتزوير واختالق املستندات، 
وقد باشرت باتخاذ اإلجراءات 
القانونية الضرورية لذلك«، 
مؤك���دا أن »م���ن وراء ه���ذه 
احلمالت، معروفون مني جيدا، 
وقد أعطيتهم فرصة لالرتداع 
ولم يرتدع���وا، وفي الوقت 
املناسب والقريب جدا، وعلى 
كل املنابر والشاشات بشكل 
واضح وصريح، لن يكون إال 
من ماضيهم الشاهد عليهم، 
وال���ذي إذا س���برنا أغواره، 
من املؤكد أنن���ا لن جند فيه 
ما يشرف، بل الكثير الكثير 
مما يدين«.مصادر سياسية 
مطلعة أشارت الى أن الوزير 
ال���ذي يحظ���ى بدعم  عبيد 
وتأييد مرجعيات سياس���ية 
أبرزها الرئيس نبيه بري لم 
يسقط مسألة ترشحه في وقت 
الحق، بدليل استعماله عبارة 
»حتى اآلن« في بيان »العزوف 

املوقت«، ما يعني أنه ينتظر 
أن يتحدد »مصير« ترشيح 
األقطاب املوارنة األربعة ليبني 
على الشيء مقتضاه، السيما 
وأن عبيد يطرح نفسه »مرشحا 
توافقيا« وليس مرشح طرف 

من دون آخر.
وفي رأي املصادر نفسها 
أن عبيد الذي يعتبر من أبرز 
من يقرأ في احلياة السياسية 
اللبنانية، يدرك أن ال مكان له 
في ظل »تناحر الكبار« وعدم 
تبلور إرادة دولية وإقليمية 
بعد حلس���م امللف الرئاسي 
اللبناني، في حني أنه يصبح 
في مقدمة املرش���حني األوفر 
حظا إذا ما استقر رأي القادرين 
واملؤثرين والفاعلني في الداخل 
واخلارج على إجناز االستحقاق 
الرئاسي، بعدما تكون البالد قد 
خبرت مرة أخرى طعم الفراغ 

الرئاسي.
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إخالء سبيل متعب بكفالةالرياضية
حرص جنما األهلي محمد بركات وسيد معوض على الوجود مع زميلهما عماد متعب في نيابة 
التجمع اخلامس، تضامنا معه في واقعة خالفه مع ضابط شرطة، والتي انتهت مؤقتا بخروجه من 
النيابة بكفالة 5 آالف جنيه، وحتريك دعوى قضائية ضده، إذا لم يصل إلى التصالح مع ضابط 
الشرطة. وقال محمد عبدالوهاب محامي الالعب عماد متعب، إن سبب اخلالف بني جنم النادي 
األهلي وضابط املرور بالقاهرة اجلديدة مشادة الكالمية عادية بسبب ركن الالعب لسيارته في 
املمنوع، وأنه كان من املمكن حل املوضوع بشكل أبسط، إال أن الضابط صعد اخلالف.

قاسم: ننظر إلى مستقبل اإلعالم الرياضي

امللتقى اخلليجي: جائزة احلربان للتعليق الرياضي

املشهد وفق مقاييس تتسع 
من احملي����ط إلى اخلليج«. 
وانطلقت اجللسات وورش 
العمل اخلاص بامللتقى بعد 
حفل االفتتاح، حيث بدأت 
باجللسة األولى اخلاصة 
بالعالق����ة ب����ن الصحافة 
الورقي����ة واإللكتروني����ة 
وترأس اجللسة عضو جلنة 
اإلعالم حس����ن العصفور 
وحاضر فيها رئيس القسم 
الرياضي بصحيفة األيام 
الس����يد، ورئيس  عقي����ل 
حترير موقع »قوول« أون 
الين السعودي خلف ملفي، 
ورئيس حتري����ر جريدة 
القطري����ة محمد  الوط����ن 

املري.

التعليق الرياضي 
)فنون ومدارس(

الثانية  أم����ا اجللس����ة 
للتعلي����ق  فخصص����ت 
الرياضي »فنون وتدريس«، 
أدارها اإلعالمي علي العربي 

التونس����ي  البارزة بينهم 
الش����هير عصام الشوالي 
وسط مشاركة واسعة من 

اإلعالمين اخلليجين.
وانتقلت الكلمة لرئيس 
جلنة اإلعالم الرياضي محمد 
قاسم الذي قال فيها: »اعتاد 
الن����اس أن يبدأوا حديثهم 
بالكالم عن املاضي، لكنني 
اعت����دت أن أحت����دث عن 
املس����تقبل، وم����ن أراد أن 
يتق����دم فعليه دائما النظر 
إلى األمام، وعلى اإلنسان 
أن يكون عملي����ا وواقعيا 

ومتفائال«.
وقال قاسم في كلمته: »لم 
نكن معتادين مسبقا على 
مثل هذه اللقاءات واملواعيد، 
غير اننا سرعان ما تذوقنا 
حالوة مثل هذه التجمعات 
مما يجعلنا أكثر إصرارا بدءا 
من حتدينا األول أن نلتزم 
مبسؤوليتنا جتاه اإلعالم 
الرياضي اخلليجي، نلتزم 
بح����د الكلمة وإعادة إنتاج 

وحاضر فيها شيخ املعلقن 
خال����د احلرب����ان واملعلق 
التونسي عصام الشوالي 
القدير  البحريني  واملعلق 
محمد علي حسن، وتناولوا 
الكثير م����ن احملاور  فيها 
التعليق في  واملقارنة بن 

احلاضر واملاضي.
فيما خصصت اجللسة 
الثالثة للبرامج التلفزيونية 
واإلذاعية »ما لها وما عليها«، 
وأدارها عضو جلنة اإلعالم 
فواز العبداهلل وحاضر فيها 
رئيس ش����بكة املراس����لن 
بقنوات »بي إن سبورت« 
رائد عابد، واملذيع الكويتي 
محم����د حي����ات وامل����درب 

البحريني خليل شويعر.
فيما حت����دث في دورة 
التعلي����ق كل م����ن املعلق 
املخضرم خال����د احلربان 
والقدير محمد علي حسن، 
واملتألق رائد عابد في الدورة 
اخلاصة مبقدمي ومذيعي 

البرامج التلفزيونية.

افتتح أعم����ال امللتقى 
اخلليج����ي الثالث لإلعالم 
ال����ذي تنظمه  الرياض����ي 
املؤسس����ة العامة للشباب 
والرياضة وجلنة اإلعالم 
الرياضي بجمعية الصحافين 
البحرينية وبإشراف االحتاد 
اخلليج����ي الرياض����ي في 
فندق رامي غراند بضاحية 
السيف، وستختتم أنشطة 
امللتقى برعاية هش����ام بن 
محم����د اجل����ودر رئي����س 
املؤسس����ة العامة للشباب 

والرياضة.
وش����هد حفل االفتتاح 
حض����ور رئي����س جمعية 
الصحافي����ن البحريني����ة 
مؤن����س امل����ردي ورئيس 
جلنة اإلعالم الرياضي محمد 
قاسم ونائب رئيس االحتاد 
الرياضي محمد  اخلليجي 
اجلوكر وعمي����د املعلقن 
اخلليجين خالد احلربان 
وعدد كبير من الشخصيات 
اإلعالمي����ة  اخلليجي����ة 

عصام الشوالي مكرما مع محمد قاسم شيخ املعلقني خالد احلربان 

إلثبات أحقيتهم في نيل اللقب 
على أرضهم وبن جماهيرهم 
بروح معنوي���ة عالية مما 
يبشر مبنافس���ة رياضية 
مشوقة مع العبي املنتخبات 
العربية واملتسابقن األوربين 

املشاركن في البطولة.
هذا، وسيش���هد يوم غد 
اجلمعة التصفيات النهائية 
لتحديد ترتي���ب االنطالق 
للمتسابقن يسبقها التدريب 
احلر حيث مت تخصيص مدة 
نصف س���اعة لكل منتخب 
مشارك في التدريب ووضع 
اإلس���تراتيجية للسباقات 
التي  الرئيس���ية بالبطولة 

ستقام يوم السبت.
من جهته، دعا الش���يخ 
النادي  الداود رئيس  أحمد 
العليا  اللجن���ة  ورئي���س 
للبطولة اجلماهير الكويتية 

بطولة جابر األحمد السنوية املفتوحة
تنطلق اليوم برعاية املالك

سيارة اجلاسم في بطولة فرسان »الصيد«

انطالق بطولة الكويت »للبودي ستايل« 
مبشاركة 93 العباً

برعاية صالح عبدالوهاب اجلاسم ينظم 
فرسان نادي الصيد والفروسية بطولة قفز 
املوانع على جائزة السيارة املقدمة من صالح 
اجلاس����م وتقام البطولة على 3 أيام يحسب 
خاللها نقاط كل فارس بطريقة دوري النقاط 
ويفوز الفارس أو الفارسة احلاصل على أكبر 
مجموع للنقاط بجائزة السيارة، كما ان هناك 
جوائ����ز أخرى توزع يوميا ل����كل من الفئات 
التالية: الفئة األولى: 80-90 سم، الفئة الثانية: 
100-105 س����م، الفئة الثالثة: 120-125 سم، 

الفئة الرابعة: 130-135 سم.
وقيد في منافسات اليوم األول التي تنطلق 

في الرابعة من بعد عصر اليوم 130 فارس����ا 
وفارسة من نادي الصيد والفروسية ونادي 
املس����يلة ومن مركز الكويت للفروسية ومن 
وزارة الداخلية وكذلك من االحتاد العسكري 
الرياضي وش����كلت اللجن����ة املنظمة من كل 
من: جاس����م أس����د � خالد الدويس����ان � وليد 
الدويس����ان � آالء الس����لطان � فهد الشرهان � 

عبداهلل حمادة.
وأشاد صالح اجلاس����م باملساندة والدعم 
املقدم من الش����يخ ضاري الفهد رئيس نادي 
الصيد والفروسية وأسرة القفز بالنادي من 

أجل جناح مهرجان قفز املوانع.

احملبة لس���باقات اإلندورو 
واملوتوكروس والدراجات 
الرباعي���ة للحضور يومي 
اجلمعة والس���بت ملتابعة 
التناف���س ب���ن املنتخبات 
العربية واألوربية املشاركة 
وإعطاء دفعة معنوية ألبطال 
الكوي���ت لتحقي���ق نتائج 
مشرفة باس���م الكويت في 
بطولة عزيزة على قلب كل 
كويت���ي على ه���ذه األرض 

الطيبة.

اليوم اخلميس في  تبدأ 
العاش���رة صباحا  الساعة 
على مضم���ار حلبة جابر 
األحم���د الدولي���ة بطول���ة 
جاب���ر األحم���د الس���نوية 
الت���ي ينظمها  املفتوح���ة 
الن���ادي الكويتي الرياضي 
للسيارات والدراجات اآللية، 
حتت رعاية محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود املالك، 
حيث سيتم إجراء الفحص 
النارية  التقني للدراج���ات 
املشاركة في البطولة والتأكد 
م���ن املس���تندات اخلاصة 

باملتسابقن 
هذا، وقد حرصت اللجان 
العاملة بالبطولة على توفير 
مستلزمات املنتخبات والفرق 
املش���اركة باملطابق���ة م���ع 
الشروط واللوائح والقوانن 
الدولية لضمان متيز تنظيم 
نسخة العام احلالي ولتكون 
عملية التطوير املمنهجة التي 
النواحي اإلدارية  ش���ملت 
والفنية حافزا ألبطال الكويت 
وأقرانهم من املتسابقن العرب 
واألجان���ب إلظهار املهارات 
الت���ي تؤهلهم للمنافس���ة 

والظفر بلقب البطولة.
كما يختتم منتخب الكويت 
املشارك في البطولة معسكره 
التدريبي احمللي الذي أقيم 
على مدار أسبوعن للوقوف 
على جاهزية الالعبن لتحقيق 
انتصارات باسم الكويت في 
التي  املهمة  البطول���ة  هذه 
تنظم سنويا وكان للمنتخب 
إجنازات ونتائج مشرفة على 
مدى األعوام السابقة، لذلك 
سيس���عى العبو املنتخب 

جدارية فنية حتمل أفكاراً رمزية للمبارزة ومعرضاً لرعاية البطولة

عبدالنبي: وضعنا اللمسات األخيرة 
إلجناح بطولة العربي الدولية للمبارزة

أمام اجلماهي���ر احلاضرة 
وهي فك���رة جديدة لم يتم 
تطبيقها م���ن قبل في اي 
الرياضية  البط���والت  من 
الس���ابقة والهدف منها هو 
فتح املج���ال أمام اجلمهور 

للمشاركة بفاعلية.
وس���يتم اإلفصاح عن 
تعويذة خاصة بالبطولة 
خالل ال� 24 ساعة القادمة، 
اللجنة  كما أش���ار رئيس 
العلي���ا عن قي���ام اللجنة 
املنظمة باالتفاق مع نخبة 
الفنان���ن والفنانات  م���ن 
التشكيلين لرسم جدارية 
ضخمة يوم البطولة بهدف 
الرياضة  ب���ن  الدمج م���ا 
والثقافة وإتاحة الفرصة أمام 
اجلمهور ملشاهدة آلية الرسم 
بصورة مباشرة من أرض 
احلدث وهي ستكون بذلك 
طريق���ة مبتكرة ومختلفة 
نحاول م���ن خاللها تقدمي 
أفكار متنوعة تستقطب هواة 
الرياضة والفنون والثقافة 

وحول املشاركات.
وقال: لقد حصلنا على 
موافقة رسمية من منتخبات 
واإلم���ارات  الس���عودية 
البحري���ن وقط���ر ومصر 
أملانيا  إلى  والعراق إضافة 
املوافقات  وبانتظار بعض 
األخرى، كما حصلنا على 
الفرق  موافق���ات بع���ض 
اخلليجية والعربية وفرق 

األندية احمللية بالكامل.
وأش���ار إلى أن اللجنة 
إقامة  املنظم���ة اعتم���دت 
بطولة خاصة لفئة املعاقن 
على هامش بطولة العربي 
الدولية يشارك فيها أبطال 
اللعب���ة ومبش���اركة كل 
منتس���بي النادي الكويتي 
للمعاقن ونهدف من خاللها 
إلى توفير فرصة االحتكاك 
مع الالعبن بعضهم البعض 
وإبراز إجنازاتهم الدولية في 
البطولة التي حتمل طابعا 
دوليا وحتظى مبش���اركة 

واسعة وحضور كبير.

وعدد من الشركات الراعية 
املساهمة في البطولة والتي 
أبدت رغبتها في املشاركة 
واملساهمة الفعلية إلجناح 
البطول���ة الت���ي مت وضع 
خطة فنية وإدارية متميزة 
خاصة بها إلجناحها وجعلها 
واح���دة م���ن البط���والت 
الدولي���ة املتمي���زة عل���ى 
املس���توى اإلقليمي للعمل 
على استقطاب املنتخبات 
والفرق اخلليجية والعربية 
واألجنبي���ة في نس���ختها 
القادمة وه���و الهدف الذي 
بدأن���ا فعلي���ا العمل على 
املقبلة  حتقيق���ه للبطولة 
بعد االنته���اء من البطولة 
احلالية وحتقيق األهداف 

املرجوة منها.
ولفت إل���ى أن البطولة 
س���يرافقها معرض خاص 
بالشركات الراعية وبعض 
أصحاب املواهب من الشباب 
املبدعن الذين سيتسنى لهم 
املشاركة وعرض إبداعاتهم 

أكد رئيس اللجنة املنظمة 
الدولية  العرب���ي  لبطولة 
للمب���ارزة خالد عبدالنبي  
العاملة  انتهاءه واللج���ان 
على وضع اللمسات األخيرة 
م���ن االحتياجات اخلاصة 
بالبطولة من خالل توفير 
شتى أنواع املتطلبات التي 
ستساهم في جناح البطولة 
للظهور مبستوى تنظيمي 
الئق يتناس���ب مع احلدث 
األول من نوع���ه بالوطن 
العربي بنس���ختها األولى 
والتي ستنطلق في التاسع 
من مايو القادم على صالة 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 

العربي.
وقال: البطولة س���تقام 
حتت رعاي���ة نائب رئيس 
العربي عبدالعزيز  النادي 
أحمد عاش���ور الذي وافق 
الرعاية  مش���كورا عل���ى 
الكويتي  مبشاركة االحتاد 
الفني  للمبارزة باإلشراف 
الكويتية كاملة  واألندي���ة 

عبدالعزيز عاشور

فاز عض���و اللجنة الفنية في احتاد ألعاب 
القوى فهد ثامر مبنصب نائب رئيس اللجنة 
الفني���ة باالحتاد العرب���ي للعبة على هامش 
البطولة العربية السادسة عشرة أللعاب القوى 

للشباب وتستمر حتى 26 اجلاري. 

وقال رئي���س وفد الكويت ال���ى البطولة 
العربي���ة صالح املري ل���� »كونا« إن حصول 
فهد ثامر على املنصب جاء خلبرته في مجال 
العمل باللجان الفنية وملكانة الكويت في ألعاب 

القوى العربية.

ثامر نائباً لرئيس »فنية العربي« للقوى

الزي الرسمي للمشاركة وأن 
يكون التناف���س على جمال 
البناء  اجلس���م وليس على 
العضلي وحددت اللجنة الفنية 
األوضاع الرسمية في بطولة 
أوكسجن للبودي ستيل وهي 
األوضاع السبع والتي سيتم 
من خاللها التحكيم واملقارنات 
هي االلتفاف باجلهات األربعة 
لزوايا اجلسم، على أن تبدأ 
بوضع أمامي طبيعي، ثم وضع 
جانبي يسار، ووضع خلفي 
طبيعي، ووضع جانبي مين، 
باإلضافة لدوبل بايس���بس 

أمامي، ودوبل بايسبس خلفي 
معدة.

البودي   وحتظى بطولة 
التي ينظمها معهد  س���تايل 
أوكسجن بإقبال شديد سيما 
وانها حققت في السابق جناحا 

باهرا.

اليوم منافس���ات  تق���ام 
بطول���ة الكوي���ت للب���ودي 
ستايل، والتي ينظمها معهد 
أوكسجن الصحي في فندق 
هيلتون املنقف حتت رعاية 
نائب رئيس االحتاد اآلسيوي 
لبناء األجس���ام بدر جاس���م 
بودي على فترتن صباحية 
ويتخللها الدور التمهيدي، في 
حن يقام الدور النهائي خالل 

الفترة املسائية.
وحتظى البطولة مبشاركة 
خليجية كبيرة باإلضافة لعدد 
من العب���ي األندية واملعاهد 
الصحي���ة، حي���ث يتنافس 
اليوم ف���ي األدوار التمهيدية 

93 العبا.
اللجنة  وأوضح رئي���س 
املنظمة بدر بودي أن املنافسات 
في بطولة »البودي ستايل« 
جتري في ثالث���ة أوزان هي 
حتت 75 كغم و85 كغم وفوق 

85 كغم.
اللجن���ة  أن  وأض���اف 
التنظيمية حرصت على جلب 
حكام دولين م���ن اإلمارات 
وقط���ر وعم���ان والبحرين، 
باإلضافة إلى احلكم الكويتي 
الدولي محمد أشكناني الذي 

سيترأس اللجنة.
اللجنة  أن  إل���ى  وأش���ار 
بدر بودي اش���ترطت أن يكون اجلينز 

اإلسماعيلي يخطف املركز الثاني من الزمالك بعد »لطمة« بتروجيت

منصور لـ »ميدو«: القائد ال يترك تابعيه
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 
تصرفات املدير الفني للنادي األبيض احمد 
حس���ام »ميدو« في اآلونة األخيرة عقب كل 

مباراة يديرها.
وهاجم منصور انسحاب ميدو من الدقائق 
االخيرة من مباراة الزمالك واملنيا التي قام فيها 
األخير باخلروج من امللعب اعتراضا على أداء 
الالعبن بحسب تصريحاته واندهش رئيس 
الزمالك معتبرا ان القائد ال يترك تابعيه في 

أي وقت أو ظرف.
بدأت مظاهر الغضب من مرتضى منصور 
جتاه ميدو، بعد أن تلقى الزمالك خس���ارة 
ثقيلة )2�4( من بتروجيت املتصدر للمجموعة 
الثانية، وهي هزمية أقصت الزمالك من املركز 
الثاني، وأبعدته ال���ى الرابع، بعد ان انفرد 
اإلس���ماعيلي بالثاني عقب فوزه على وادي 
دجلة 2-0، فيما احتل الشرطة املركز الثالث 

بعد فوزه على املنيا 0-1.
جاء غضب منصور في تصريحاته ضد 

ميدو الذي غادر بعد انتهاء املباراة دون أن 
يصاحب العبيه في طريق العودة من السويس 
الى القاهرة، كما أن املدير الفني وجه انتقادات 

شديدة لالعبي الزمالك واحلكم أيضا.
ق���ال منصور انه ال يصح مليدو ان يقوم 
بانتقاد الالعبن في وسائل اإلعالم ضاربا املثل 
بنفسه انه ال ينتقد الالعبن في وسائل االعالم 

وال يقبل ألحد ان ينتقد ميدو علنا.
واستطاع بتروجيت الفوز على الزمالك 
بنتيجة 4� 2 في إطار اجلولة ال� 18 من عمر 

مسابقة الدوري العام املصري لكرة القدم.

اإلسماعيلي في المركز الثاني

الثاني في  وانفرد اإلس���ماعيلي باملركز 
املجموعة الثانية بعد أن تخطى عقبة وادي 
دجلة في املب���اراة التي جرت بينهما ضمن 
اجلولة ال� 18 من ال���دوري، وانتهت بهدفن 

دون رد.
ورفع اإلسماعيلي رصيده الى 27 نقطة 
ليتخطى الزمالك الذي خسر أمام بتروجيت 

واحتاد الشرطة الذي فاز على املنيا.

وارتقى الشرطة برصيده إلى 26 نقطة في 
املركز الثالث في املجموعة خلف بتروجيت 

بفارق نقطة عن الزمالك.
وفي مباراة أخرى، تغلب تليفونات بني 

سويف على القناة 0-1.
ورفع التليفون���ات رصيده إلى 18 نقطة 
في املركز الثامن، فيما استمر القناة خامسا 

برصيد 21 نقطة.

األهلي في المغرب

على صعيد آخر، وصلت مساء أمس الى 
املغ���رب بعثة فريق الك���رة بالنادي األهلي 
استعدادا ملواجهة الدفاع احلسنى اجلديدي 
بطل املغرب، في إياب دور ال� 16 من بطولة 
كأس االحتاد األفريقي، املقرر له السبت املقبل 

مبلعب اجلديدي.
يذكر أن املباراة ستكون صعبة على الفريقن 
النتهاء لقاء الذهاب بالقاهرة بفوز األهلي 0-1، 
ما يجعل هناك فرصا متس���اوية للفريقن 
للصعود لدوري املجموعات بالبطولة، التي 

ستجرى القرعة لها في 29 اجلاري.
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سبورت: على برشلونة التفكير في املوسم املقبل

»فيفا« يجمد عقوبة برشلونة مبنع التعاقدات

إنديانا يعود لسكة االنتصارات
وصفعة ثانية لشيكاغو في »بالي أوف«

من جهة ثانية نش���رت 
صحيفة سبورت الكتالونية 
امس تقريرا أكدت من خالله 
على أن برشلونة يستحسن 
له التفكير في املوسم املقبل 
2015/2014 وتدارك ما فاته 
الفريق في هذا املوسم بسبب 
األخطاء وانخفاض مستوى 

الكثير من الالعبني.
وقد ذكرت سبورت قائمة 
من 6 العبني على أنهم »اخلط 
األحمر« في النادي الكتالوني 
والذين ال ميكن االستغناء 
عنهم أبدا في مشروع إعادة 
الكتالوني  الفريق  صحوة 
ويأتي على رأس هذه القائمة 
النجم األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي إضافة إلى كل من 
ألبا، بوسكيتس،  خوردي 
إنييس���تا، نيم���ار وأخيرا 

جيرارد بيكيه.
وباإلضاف���ة إلى القائمة 
السداس���ية أعاله لم تغفل 

الثال����ث )14-26(  الربع  في 
ال بل تقدم 87-77 في الربع 
االخير، بيد ان الضيوف حققوا 
سلسلة جيدة 14-4 فرضت 
شوطا اضافيا. وسجل بولز 
س����لتني فقط في اكثر من 10 
دقائق واهدر 12 كرة متتالية 
ليتأخر 91-97 قبل ان يقاتل 

للعودة.
وس����جل ن����واه رميتني 
حرتني قب����ل 34 ثانية على 
الصافرة مقلصا الفارق، لكن 
كيرك هينريش اهدر رميتني 
حرتني قب����ل 2.4 ثانية على 
النهاية ليهرب واشنطن بفوزه 
الثاني. وتقام املباراتان الثالثة 
والرابعة غدا اجلمعة واالحد 

املقبل في واشنطن.
وأضاف للفائز البرازيلي 
نين����ي هيالريو 17 نقطة و7 
متابعات وجون وول 16 نقطة 
و7 متريرات حاس����مة، فيما 
كان املوزع دي جي اغوستني 
االفضل لدى اخلاسر مع 25 

الصحيفة عن ثالثة أسماء من 
املدرسة الكتالونية الالماسيا، 
مشيرة إلى ان أدوارهم في 
الفريق مستقبال  مس���اندة 
س���تكون كبي���رة، واضعة 
اسم تشافي هيرنانديز على 
بالتأكيد  القائمة  رأس هذه 
على األدوار التي سيقوم بها 
الالعب خصوصا من الناحية 
املعنوية بني زمالئه، إضافة 
إلى أن تشافي سيكون حجر 
األساس في احملافظة على 

شكل برشلونة في اللعب.
أما االسمان اآلخران في 
قائم���ة الالماس���يا املدعمة 
للفري���ق األول فكانا مارك 
بارترا ومونتويا اللذين أخذا 
فرصة ال بأس بها هذا املوسم 
من املش���اركات مع مدرب 
الفريق تاتا ماريتينو الذي 
أكبر للعب  أعطاهم فرصة 
في ظل الغيابات الكثيرة في 

الفريق.

نقطة و7 متريرات حاس����مة 
بينه����ا 4 ثالثي����ات وأضاف 
تاج غيبسون 22 نقطة و10 

متابعات.
وحقق تورونتو رابتورز 
أول ف����وز له في البالي اوف 
منذ 2008 على حساب ضيفه 
بروكلني نتس 100-95 وعادله 
1-1. على ملع����ب »اير كندا 
سنتر« وأمام 20382 متفرجا، 
تألق دمي����ار دي روزان أمام 
جماهيره فس����جل 30 نقطة 
وأض����اف زميل����ه الليتواني 
يوناس فاالنسيوناس 15 نقطة 
و14 متابعة وامير جونسون 16 
نقطة و9 متابعات، فيما كان 
جو جونسون االفضل لدى 

اخلاسر مع 18 نقطة.
وقال دي روزان: »حقا هذا 
فوز كبير. نعرف انه ميكننا 
الف����وز عليه����م. تخلينا عن 
مباراة صعبة املرة املاضية، 
اآلن بتنا نعرف كيف نتغلب 

عليهم«.

النادي وما  املفروضة على 
تنط���وي عليه القضية من 
تعقي���دات وموعد انطالق 
مرحلة التسجيل املقبلة - 
1 يوليو 2014 - إدراكا منه 
أن جلنة االستئناف ليست 
باستطاعتها اتخاذ قرار بشأن 
القضية الرئيسية في وقت 
مبكر مب���ا فيه الكفاية لكي 
يتم البت ف���ي أي طعن قد 
يرفع���ه النادي ضد قرارها 
إلى محكمة التحكيم الرياضي 
قبل انطالق مرحلة التسجيل 
املقبلة... وبناء عليه، قرر 
رئيس جلنة االستئناف منح 
صفة أثر معلق للطعن الذي 

تقدم به النادي«.
وختم االحتاد الدولي »في 
ضوء ما سبق، فإن رئيس 
جلنة االستئناف يؤكد مراعاة 
إجراءات االستئناف املناسبة 
والكافية، مبا من شأنه أن 
يحترم كل حقوق النادي«.

ليصبح على بعد مباراتني من 
التأهل الى الدور الثاني.

عل����ى ملع����ب »يونايتد 
سنتر« وأمام 21663 متفرجا، 
س����جل برادلي بيل 26 نقطة 
ليقود وي����زاردز الى حتقيق 
افضل بداية له في البالي اوف 

في 32 عاما.
وهذه أول مرة في تاريخ 
الفريق يفوز واش����نطن في 
البالي  ف����ي  أول مبارات����ني 
خارج ملعبه، وأول مرة منذ 
عام 1982 يتقدم 2-صفر في 

االدوار االقصائية.
وبرغم مشاركة الفرنسي 
يواكي����م نواه )20 نقطة و12 
متابعة( بعد يوم على احرازه 
مع بولز جائزة افضل مدافع في 
الدوري قدمها له الكونغولي 
ديكيمبي موتومبو قبل اللقاء، 
اال ان الفريق االحمر لم ينجح 

بإيقاف بيل )20 عاما(.
وتقدم وي����زاردز بفارق 
17 نقطة لك����ن بولز عوض 

علق االحتاد الدولي لكرة 
القدم أمس احلظر املفروض 
على برش���لونة االسباني 
بحرمانه من إجراء انتقاالت 
املقبل ملخالفته  في املوسم 
لوائح متعلقة بانتقال العبني 

حتت السن القانونية.
وذك���ر االحت���اد الدولي 
»فيفا« على موقعه الرسمي 
ان برش���لونة »تقدم بطعن 
لدى جلنة االستئناف في فيفا 
العقوبات  لالستئناف ضد 
التي فرضتها عليه جلنته 
التأديبية الرتكابه انتهاكات 
الدولية  لنظام االنتق���االت 
وتسجيل العبني تقل أعمارهم 
عن 18 سنة. كما طلب النادي 
منح صفة أثر معلق للطعن 

الذي تقدم به«.
وتابع االحتاد الدولي: »في 
هذا الصدد، أخذ رئيس جلنة 
االستئناف الري موسيندن، 
العقوبات  ف���ي االعتب���ار 

عّوض انديانا بيسرز بطل 
املنطقة الشرقية هفوته االولى 
على ارضه امام اتالنتا هوكس 
وعادله 1-1 بفوزه عليه 101-
85 ضم����ن ال����دور االول من 
الدوري االميركي  بالي اوف 

للمحترفني في كرة السلة.
على ملعب »بانكرز اليف 
فيلده����اوس« وام����ام 18165 
متفرجا، تأل����ق بول جورج 
مسجال 27 نقطة و10 متابعات 
و6 متريرات حاسمة، ليمنح 
بيس����رز فوزا ضروريا قبل 
انتقال السلس����لة الى ارض 

هوكس ثامن املنطقة.
وتق����ام املباراتان الثالثة 
والرابعة اليوم والسبت املقبل 
في اتالنتا، حيث فاز بيسرز 

مرتني فقط منذ عام 2006.
ووجه واشنطن ويزاردز 
صفعة ثانية لشيكاغو بولز 
عندما أحلق به خسارة ثانية 
على التوالي ف����ي عقر داره 
101-99 بعد التمديد وتقدمه 

ارتياح في برشلونة بعد جتميد العقوبة

)رويترز( جنم انديانا بيسرز بول جورج قدم اداء رائعا  

ميسي يوجه ضربة موجعة للسيتي وسان جيرمان
كش����فت تقارير صحافية ان نادي برشلونة 
االس����باني توصل التفاق ش����به كامل مع جنمه 
ليونيل ميسي من اجل جتديد عقده على ملعب 
كامب نو. وكانت تقارير قد ربطت االرجنتيني 
مؤخرا باحتمال الرحيل الى مان سيتي االجنليزي 

او باريس سان جيرمان الفرنسي.
لكن وفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« فإن 
العقد اجلديد مليسي مع البرسا اكتمل بنسبة %85 

ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة.
الصحيفة اشارت الى ان ادارة النادي عازمة 
على جعل الالعب االعلى اج����را في العالم لكن 
اجلديد هو ان االموال التي سيحصل عليها ميسي 

س����تكون مرتبطة بنجاحات الفريق مبعنى انه 
كلما حقق برش����لونة بطوالت سيحصل ميسي 

على اموال اكثر.
ميسي قد يوقع العقد اجلديد قبل كأس العالم 

في البرازيل هذا الصيف.
وكثرت التكهنات حول مستقبل ميسي ورغبته 
في ترك النادي لكن البرغوث األرجنتيني حتدث 
إلى وسائل اإلعالم بعد مباراة فريقه أمام أوساسونا 
الشهر املاضي رد ميس����ي على الشائعات التي 
تروج حول رحيله عن برشلونة: »مادام الناس 
يريدونني أن أستمر هنا. فأنا أنوي أن أعتزل بهذا 

القميص في برشلونة وأنا سعيد هنا«.

فيرغسون يرشح أنشيلوتي لقيادة »الشياطني«

مويس: إدارة اليونايتد خدعتني

رودجرز: ليڤربول سيواصل تألقه

كش���فت تقارير صحافية ان املدرب ديڤيد 
موي���س كان غاضبا جدا من قرار إقالته أمس 

من تدريب فريق مان يونايتد اإلجنليزي.
وكان اليونايت���د ق���د أعل���ن أم���س إقالة 
النتائج السيئة للفريق  االس���كوتلندي بعد 

حتت قيادته هذا املوسم.
ووفقا لصحيفة »ميرور« فإن مويس لم يكن 
على علم بنية إدارة النادي إقالته وكان يعمل 
بشكل طبيعي باإلضافة الى انه كان يخطط لعمل 
4 صفقات كبيرة خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة. الصحيفة أشارت الى ان مويس أعرب 
عن حزن���ه من الطريقة التي عامله بها املدير 
التنفيذي للنادي، حيث لم يخبره بأن النادي 

سيقيله من وظيفته وجاء القرار مفاجئا له. 
من جانبها، نشرت صحيفة »صن« البريطانية 
على صفحتها األولى في عددها الصادر أمس 
تصريحات املدرب االسكوتلندي والذي قال: 
»لق���د طعنت في ظهري«، مؤكدا انه يش���عر 
بالغض���ب العارم للمعاملة التي تلقاها داخل 
جدران »الشياطني احلمر«. كما نشرت شبكة 
»سكاي س���بورتس« البريطانية تصريحات 
للمدرب املقال، والذي أكد أنه مستاء وغاضب 
ويشعر بخيبة أمل من إدارة »املانيو«، مؤكدا 
انه لم يأخذ الفرصة الكاملة لبناء الفريق، كما 
كان االتفاق بني الطرفني وأنه علم بقرار إقالته 

من وسائل اإلعالم.

كش����ف مدرب ليڤربول االجنليزي بريندان 
رودجرز عن أن إدارة النادي األميركية راضية 

عن التقدم الذي حققه الفريق هذا املوسم.
ليڤرب����ول اآلن يتصدر جدول البرميييرليغ 
واصبح قريبا من الفوز باللقب األول منذ 1990. 
وفي هذا الصدد ق����ال رودجرز لليڤربول ايكو: 
»انهم سعداء متاما بالتقدم الذي حتقق على مدى 

ال� 20 ش����هرا املاضية، حتدثنا معهم عن كيفية 
احلفاظ على هذا املس����توى ألن هذا هو املهم«. 
وأضاف: »عملية التطور مستمرة منذ وصولي 
هنا، نحن ال نريد أن نؤدي جيدا فقط هذا املوسم، 
نريد استمرار ذلك ألطول فترة ممكنة، هذا شيء 
كان واضحا جدا بالنسبة لنا في املناقشات التي 

أجريناها عندما أصبحت مدربا للفريق«.

كش����فت تقارير إخبارية أن الس����ير أليكس 
فيرغس����ون مدرب مان يونايتد الس����ابق رشح 
اإليطالي كارلو أنش����يلوتي، مدرب ريال مدريد 
احلالي لتدريب »الشياطني احلمر« خلفا لديفيد 

مويس، الذي أقيل من منصبه.
وأشارت صحيفة »تيليغراف« البريطانية إلى 
أن أنشيلوتي هو املرشح املفضل لدى فيرغسون 
لتولي مهمة تدريب مان يونايتد خلفا ملويس، 
الذي »ت����رك تدريب الفريق«، وفق����ا ملا أفاد به 
النادي اإلجنليزي عبر حس����ابه الرس����مي على 
موقع »تويتر«. على صعيد آخر، أكدت صحيفة 
»امليرور« أن السير اليكس فيرغسون سيكون 
من ضمن فري����ق إدارة النادي الذي يعطي رأيه 
بخصوص اختيار خليفة ديڤيد مويس، ولكنه لن 
يكون الرجل األوحد في عملية االختيار هذه املرة. 
ويحتل الشياطني احلمر حاليا املركز السابع في 
ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم ب� 
57 نقطة وبفارق 23 نقطة عن املتصدر ليڤربول، 

فيما تتبقى أربع جوالت فحسب قبل انتهاء املوسم 
اجلاري من البطولة.

وتعرض مان يونايتد حتت قيادة مويس لست 
هزائم في الدوري على أرضه ووسط جمهوره 
وخمس����ة خارج ملعبه، كما ودع دوري أبطال 
أوروب����ا من الدور ربع النهائ����ي على يد بايرن 
ميونيخ. وتبرز من بني األسماء املرشحة خلالفة 
املدير  مويس األرجنتيني دييغو س����يميوني، 
الفني احلالي ألتلتيكو مدريد اإلسباني ومدرب 

املنتخب الهولندي لويس فان غال.
ولم تستبعد الصحيفة البريطانية كذلك خيار 
التعاق����د مع األملاني يورغن كلوب، املدير الفني 
احلالي لبروس����يا دورمتون����د، إال أنها تؤكد أن 

أنشيلوتي هو املرشح املفضل لفيرغسون.
يش����ار إلى أن أنشيلوتي تولى مهمة تدريب 
ريال مدريد اإلسباني مطلع املوسم اجلاري قادما 
من باريس سان جيرمان الفرنسي، وميتد تعاقده 

مع النادي امللكي حتى العام املقبل.

كارلو أنشيلوتي وأليكس فيرغسون 

بيك الصاع����دة من التصفيات 
6-3 و6-2، واإلسبانية كارال 
س����واريز نافارو بفوزها على 
الروس����ية ايكاترينا ماكاروفا 
6-صفر و6-4، والروس����ية 
سفتالنا كوزنتسوفا بتغلبها 
عل����ى اإليطالية جويا باربيير 
التصفيات 2-6  الصاعدة من 
و6-3، والروس����ية األخ����رى 
اليسا كليبانوفا بتغلبها على 
الكرواتية ايال طومليانوفيتش 
التصفيات 2-6  الصاعدة من 

و4-6.

شارابوڤا تستهل حملة الدفاع
عن لقبها بفوز صعب في »شتوتغارت«

املقبل، تلعب  ال����دور  وفي 
فينتشي مع الپولندية انييسكا 
رادفانسكا األولى والتي أعفيت 
من خوض ال����دور األول على 
غرار املصنفات ال� 4 األوليات، 
ونافارو مع األملانية اجنيليك 
الرابعة، وكوزنتسوفا  كيربر 
الرومانية سيمونا هاليب  مع 
الثانية، وكليبانوفا مع التشيكية 

بترا كفيتوفا الثالثة.

الروس����ية ماريا  استهلت 
ش����ارابوڤا املصنفة سادس����ة 
حمل����ة اللقب في النس����ختني 
األخيرتني، بفوز بشق النفس 
على التشيكية لوسي سافاروفا 
7-6 )7-5( و6-7 )5-7( و6-7 
)7-2( في الدور االول لدورة 
ش����توتغارت األملانية الدولية 
لكرة املضرب البالغة جوائزها 

710 آالف دوالر.
وتلتقي شارابوڤا في الدور 
املقبل مع مواطنتها اناستاسيا 
بافليوتش����نكوفا الفائزة على 
الالتفية ديانا مارتشينكيفيتشا 
التصفيات 3-6  الصاعدة من 

و2-6.
وبلغ����ت اإليطالية س����ارة 
إيراني املصنف����ة ثامنة الدور 
الثاني بعد فوزها على التشيكية 

كالرا كوكالوفا 6-3 و4-6.
وتلتقي إيران����ي في الدور 
الثاني م����ع األس����تونية كايا 
كانيبي التي كانت تغلبت على 
البريطاني����ة يوانا كونتا 6-7 

)7-4( و4-6.
وتأهلت أيض����ا اإليطالية 
األخ����رى روبرت����ا فينتش����ي 
بداية صعبة ملاريا شارابوڤا في البطولةبتغلبه����ا عل����ى األملانية انيكا 

االستغناء عن
عدة العبني .. 

و6 العبني
»خط أحمر«



رياضة
اخلميس 24 ابريل 2014

39

جنح تشلسي اإلجنليزي في انتزاع تعادل 
ثمني من مضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني 0-0 
على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد وأمام 
50 ألف متفرج في ذهاب الدور نصف النهائي 
من مس����ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
ويلتقي الفريقان إيابا االربعاء املقبل على ملعب 

ستامفورد بريدج في لندن.
وقدم تشلس����ي مباراة رائع����ة من الناحية 
الدفاعية وسد جميع الطرق املؤدية الى مرماه 

وأوقف زح����ف أصحاب األرض وخرج بتعادل 
ثمني يعزز حظوظه في بلوغ املباراة النهائية 
الثالثة في تاريخه، بيد ان خسر جهود 4 العبني، 
اثنان منهم بسبب اإلصابة هما القائد جون تيري 
وحارس املرمى العمالق الدولي التشيكي بيتر 
تشيك، واالثنان اآلخران بسبب اإليقاف بعدما 
تلقى كل م����ن فرانك المبارد والنيجيري جون 
اوبي ميكل بطاقة صفراء، واألمر ذاته بالنسبة 

الى العب وسط أتلتيكو مدريد غابي.

وعلى الرغم من س����قوطه ف����ي فخ التعادل 
فان أتلتيكو مدريد ميلك حظوظا كبيرة ببلوغ 
املباراة النهائية الثانية ف����ي تاريخه واألولى 
منذ عام 1974، ألنه يقدم مباريات كبيرة خارج 
القواعد ويسجل دائما أهدافا، حيث تغلب على 
مضيفه ميالن اإليطالي 1-0 في ذهاب ثمن النهائي 
وتعادل مع مضيفه ومواطنه برشلونة 1-1 في 

ذهاب نصف النهائي.
يذكر انها رابع مرة يتأهل فيها أتلتيكو مدريد 

الى نصف النهائي واألول����ى منذ 1974، عندما 
تغلب على سلتيك السكوتلندي وخسر النهائي 
الوحيد املعاد أمام بايرن ميونيخ األملاني حامل 
لقب العام املاضي والذي يالقي ممثل العاصمة 
األول ري����ال مدريد في مب����اراة نصف النهائي 

الثانية غدا األربعاء.
ودخل أتلتيكو مدريد مباراته أمام تشلسي 
منتش����يا بفوزه على ضيفه التش����ي 2-0 يوم 
اجلمعة املاضي في الدوري احمللي، حيث يواصل 

زحف����ه نحو اللقب األول منذ 1996 عندما حقق 
الثنائية )ال����دوري والكأس احملليان(. وحافظ 
فريق العاصمة اإلسبانية الوحيد غير املتوج 
بني الرباعي املتبقي في املسابقة القارية العريقة، 
على س����جله الرائع هذا املوس����م كونه الفريق 
الوحيد الذي لم يتجرع طعم اخلس����ارة حتى 
اآلن، كما انه لم يخسر على أرضه أمام اي فريق 
إجنليزي في املسابقات القارية في 10 مباريات 

حتى اآلن.

باهتة في »الكالديرون«
.. واحلسم في »عاصمة الضباب«

أوضح اإلسباني فيرناندو توريس مهاجم تشلسي االجنليزي أن عودته إلى 
ملعب فيسنتي كالديرون بعد غياب سبع سنوات كان لها طابع خاص وذلك 

في ذهاب نصف نهائي دوري األبطال. 
ونقلت صفحة دوري األبطال عبر تويتر تصريحات مهاجم أتلتيكو مدريد 

وليڤربول السابق والذي قال: كان لزاما علي أن اقاتل رغم وجودي بني 
جمهور فريقي األول.

وأبدى توريس إعجابه مبدى ترحيب جمهور األتلتيكو به قائال انه شاكر لهذا 
الترحاب وأظهر سعادته بهذه اللفتة الطيبة. 

وعن نتيجة اللقاء والتي انتهت بالتعادل السلبي أكد توريس أن النتيجة جيدة 
لصالح الفريقني لكن النتيجة ستكون خطيرة على تشلسي إذا سجل أتلتيكو 

مدريد ألن املباراة ستقام على أرضنا.

توريس: أشكر جماهير »األتلتي«
وجه العب املنتخب االجنليزي السابق مايكل أوين انتقادات مباشرة 

ملدرب فريق تشلسي جوزيه مورينيو.
وعلق العب ليڤربول ومان يونايتد السابق على مباراة تشلسي 
وأتلتيكو مدريد على حسابه الشخصي في تويتر قائال »الناس 

يستعجلون ويتحدثون عن دفاع البلوز اجليد وأن املهاجمني سيئني، 
لكن انظروا إلى فريق مورينيو وما هي الفرص التي حصل عليها 

توريس؟«.
وقصد أوين في تصريحه تشكيلة تشلسي التي بدأت املباراة والتي 

كانت دفاعية حلد كبير، بوجود كل من راميريس والمبارد ولويز 
وميكيل في خط الوسط إضافة إلى وليان وفرناندو توريس، حيث ظهر 

املهاجم اإلسباني معزوال لوحده وهو يواجه فريقه السابق.

أوين: ملاذا اخلوف يا مورينيو ؟
أكد املدير الفني لتشلسي جوزيه مورينيو أن فريقه لم يكن يقصد 

اللعب من اجل التعادل السلبي في املباراة ضد اتلتيكو مدريد على ملعب 
كالديرون.

وكان مورينيو قد تعرض النتقادات بسبب اتباعه للطرق الدفاعية في 
املباراة.

وقال سبيشيال وان: بدأنا املباراة ولم نكن نفكر في انها ستنتهي بالتعادل 
بدون أهداف.

وأضاف: لكن املباراة تسير على هذا النحو عندما تكون حذرا وحتاول 
تسجيل هدف من الفرص القليلة التي تتاح لك.

واختتم: كنت أمتنى أن نحرز هدفا، كان هذا سيصبح جيدا لنا، ويجب أن 
ننتظر مباراة اإلياب على ملعب ستامفورد بريدج.

»مو«: لم نكن مملني

العراقة عنوان املواجهة بني 

وصراع إسباني بني إشبيلية و»اخلفافيش«
بنفيكا  ويوڤنتوس.. 

يعول بنفيكا البرتغالي على حماسة 
العبيه املنتعش���ني من التتويج بلقب 
الدوري احمللي عندما يستقبل يوڤنتوس 
االيطالي في قمة الدور نصف النهائي 
ملسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
لكرة القدم اليوم، فيما يلتقي اشبيلية مع 
ڤالنسيا في مواجهة اسبانية خالصة.

ويتوق بنفيكا، الوحيد بني رباعي 
املربع الذهبي لم يظفر بلقب املسابقة 
لكنه ميلك لقبني في املس���ابقة الغالية 
)كأس االبطال( عامي 1961 و1962، الى 
نسيان كارثة املوسم املاضي عندما كان 
الدوري  بألقاب  التتويج  على ش���فير 
والكأس احملليني والدوري األوروبي، 

قبل أن يفشل في الرمق األخير، حيث 
فقد لقب الدوري األوروبي أمام تشلسي 

االجنليزي.
وتغلب العبو املدرب جورج جيسوس 
على اولهاننس���ي 2-0 األحد املاضي، 
ليبتع���دوا بفارق 7 نق���اط عن اقرب 
مطارديه قبل مرحلتني عل ختام الدوري 
ويضمنوا احراز لقبهم الثالث والثالثني، 
ولكن النج���اح األوروبي يبدو أصعب 
على بنفيكا، كونه قد خسر 7 مباريات 
نهائيات قارية بعد إحرازه لقبه األخير 

في كأس األبطال عام 1962.
 وما يزيد من طموح بنفيكا لالقتراب 
الفريق  التتويج تكرمي اسطورتي  من 

انطونيو كونتي حيث انتصر الفريق 
اإليطالي 4-2 مبجموع املباراتني.

المواجهة اإلسبانية

ويش����هد األندلس اإلس����باني مواجهة 
منتظرة بني اشبيلية وجاره ڤالنسيا هي 
األولى بينهما أوروبيا، وضرب اشبيلية 
بقوة في اياب ال����دور ربع النهائي عندما 
حول تأخ����ره 0-1 ذهابا امام بورتو بطل 
املسابقة عامي 2003 و2011، الى فوز كبير 
4-1 ايابا، وواصل زحفه نحو اللقب الثالث 
في تاريخه في املسابقة بعد عامي 2006 
و2007. وبدوره ابلى ڤالنسيا البالء احلسن 
وحقق املعجزة املستحيلة عندما سحق بازل 

اللذين رحال  اوزيبيو وماريو كولونا 
مطلع العام احلالي.

ويقف أمام طموحات بنفيكا يوڤنتوس 
بطل اعوام 1977 و1990 و1993 الباحث عن 
خوض النهائي على ملعبه »يوڤنتوس 
س���تاديوم« في 14 مايو املقبل، بعد أن 
اقترب من حس���م لقب الدوري احمللي 

للموسم الثالث على التوالي.
ويطمح فريق »السيدة العجوز« الذي 
خرج خالي الوفاض من دور املجموعات 

لدوري األبطال، إلى معانقة لقب قاري 
أول له بعد تتويجه األخير في دوري 

األبطال 1996.
وبرغ���م عراقة الفريق���ني، إال انهما 
قد التقي���ا مرتني فقط أوروبيا، األولى 
في نصف نهائ���ي كأس األبطال 1968 
عندما ابتسمت لبنفيكا قبل أن يخسر 
في النهائي أمام مان يونايتد، والثانية 
في ربع نهائي كأس االحتاد األوروبي 
1992-1993 مبش���اركة املدرب احلالي 

السويسري بثالثية نظيفة ايابا وهي 
النتيجة ذاتها ذهابا في سويسرا قبل 
أن يعزز بثنائية في الوقتني اإلضافيني 
وأنهى اللقاء بخماس����ية نظيفة أبقت 
حظوظه قائمة في التتويج بلقب املسابقة 
للمرة الثانية بعد األولى عام 2004 خالل 
عصره الذهبي الذي خاض خالله مباراتني 
نهائيتني في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عام����ي 2000 و2001. ولن تكون هناك 
مباراة نهائية إسبانية على غرار العام 
قبل املاضي عندما احرز اتلتيكو مدريد 
اللقب على حساب مواطنه اتلتيك بلباو، 
لكن اسبانيا ضامنة وجود احد ممثليها 

في تورينو.

كوستا حاول ولكن بال جدوى 
)رويترز(

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
ذهاب نصف نهائي )يوروباليغ(

beIN SPORTS HD 10:059اشبيلية � ڤالنسيا
beIN SPORTS HD 10:0510بنفيكا � يوڤنتوس
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في اآلونة األخيرة بعد تراجع 
مستوى الفريقني في املوسمني 

األخيرين بشكل خاص.
الفريقان ش���عار  ويرفع 
اليوم  ف���ي لقائهم���ا  احلذر 
الكؤوس  نظرا ألن مباريات 
ال مج���ال خاللها للتعويض، 
وذلك ألنها تقام بنظام خروج 
املغلوب وبالتالي فإن اللعب 
بكل األوراق س���يكون مطلبا 
ملحا ملدربي اجلهراء )الصربي 
زوران كريكوفيتش( وكاظمة 
)البحريني سلمان رمضان(. 
وتضم صفوف اجلهراء نخبة 
مميزة م���ن الالعبني بتواجد 
عبدالعزيز ض���اري ونايف 
الصندلي وأحمد فالح ويحيى 
كليب واألميركيني جونسون 
وجوناث���ان، وف���ي املقاب���ل 
يبرز في تشكيلة كاظمة كل 
من عب���داهلل توفيق وأحمد 
البلوش���ي ومحمد أشكناني 
واإليراني أصغر كوردس���ت 

الذي ال يقدم املأمول منه.
ووصل الفريق اجلهراوي 
الى الدور نصف النهائي بعد 
عبوره عقبة اليرموك 75-96، 
والتضامن 91-86 في ساعة 
متأخرة من مس���اء أول من 
أمس، فيما خاض كاظمة مباراة 
وحيدة أمام الشباب ومتكن من 
التغلب عليه بصعوبة كبيرة 

وبنتيجة 69-72.

ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس »السلة«

تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم 
مباراة القمة والتي جتمع فريقي العربي والقرين 
ضمن منافس���ات الدوري املمت���از لكرة اليد، 
ويدخ���ل األخضر في هذا اللقاء منتش���يا إثر 
حصوله على 3 نقاط وبدعم جماهيري كبير 

عاد مجددا للتش���جيع واملؤازرة فيما يدخل 
غرميه القرين وفي جعبته 4 نقاط متطلعا ألن 
يحقق عالمة كاملة، وتسبق هذا اللقاء مباراة 
جتمع فريقي كاظمة والشباب في متام الساعة 

السادسة والنصف.

القادسية واجلهراء يواجهان النصر وكاظمة

العربي والقرين في قمة اليد اليوم

وكان الش���باب قريبا من 
حتقيق مفاج���أة مدوية من 
خالل الفوز على »البرتقالي« 
لوال عامل اخلبرة في الثواني 
الذي انحاز لصالح  األخيرة 

كاظمة.
وتق���دم »البرتقالي« في 
الرب���ع األول 21-20، قبل أن 
يتعادال ف���ي الثاني 39-39، 
والثال���ث 55-55، وتف���وق 
»أبناء األحمدي« حتى الثواني 
األخي���رة لوال اس���تعجالهم 
وإضاعتهم للكرة ليستحوذ 
عليها العبو كاظمة ويحرزوا 

الفوز.
ويستحق الشباب التحية 
الذي قدمه  نظرا للمجه���ود 
أمام فري���ق ميتلك مجموعة 
من العب���ي املنتخب الوطني 
وكذلك محترفون أجانب مببالغ 
مرتفعة، وباتت بصمات املدرب 
الوطني خالد القالف واضحة 
مع الفريق الذي يحتاج ملزيد 
من الدعم ليتمكن من مقارعة 

الكبار.

يحيى حميدان

الى  القادس���ية  يس���عى 
مواصلة مشواره الناجح في 
بطولة كأس احتاد كرة السلة 
عندما يواج���ه النصر في ال� 
5 مس���اء اليوم ضمن الدور 
نصف النهائي، وذلك في صالة 
نادي الكويت مبنطقة كيفان، 
وتليها مواجهة أخرى جتمع 
بني كاظمة واجلهراء في ال� 7 

بالصالة نفسها.
الذي  ويعيش األصف���ر، 
يقوده املدرب البوسني منصور 
بايراموفيتش، أفضل حاالته 
الفنية في الكأس وغير الصورة 
الباهتة التي ظهر عليها الفريق 
في بطولة الدوري والتي توج 

بلقبها الكويت.
الكفة في مواجهة  ومتيل 
القادس���ية والنص���ر لألول 
الذي يبدو أكثر جاهزية من 
منافسه، وذلك قياسا لألسماء 
الت���ي ميتلكها الفريق أمثال: 
ش���ايع مهنا وصالح يوسف 
وفهاد السبيعي ومحمد ساملني 
واألميركي راشاد وودز، فيما 
يغي���ب عن الفري���ق كل من 
عبدالعزيز احلميدي وعبداهلل 
ساملني لإليقاف، وأحمد درويش 

لإلصابة.
وفي اجله���ة املقابلة، فإن 
النصر سيشكل إزعاجا كبيرا 
للقادسية في حال ظهر العبوه 
بصورة جيدة والذين يسعون 
بدورهم الى تكرار فوزهم على 
األصفر ف���ي الدور التمهيدي 
م���ن بطولة ال���دوري، إال أن 
أح���وال »العناب���ي« تغيرت 
الفوز وشهد  متاما عقب هذا 
الفريق تراجعا رهيبا وبات ال 
يشكل أي خطورة على الفرق 

الكبيرة.
النص���ر املدرب  ويق���ود 
الصربي نيكوال ستيكوفيتش 
والذي يعتمد على عناصره 
املعتادة واملتمثل���ة بتواجد 
يوس���ف عقاب واألميركيني 
الب���رت وتريل روبنس���ون 

ومنصور جلوي.
وكان األصفر قد وصل الى 
»مرب���ع الكبار« بعد جتاوزه 
العرب���ي 90-62 ف���ي الدور 
التمهي���دي، وأزاح غرمي���ه 
التقلي���دي الكوي���ت 68-72 
مس���اء أول م���ن أمس ضمن 
دور ال� 8، ليتأهل الى مواجهة 
النصر ال���ذي جنبته القرعة 
خ���وض دور ال� 8 بعد فوزه 
على الصليبخات 84-46 في 

التمهيدي.

الجهراء يتحدى كاظمة

وفي املواجهة األخرى من 
الدور نصف النهائي، يطمح 
الى جتاوز  اجلهراء وكاظمة 
كل منهما اآلخر والتأهل الى 
املب���اراة النهائي���ة للبطولة 
والتي ستقام بعد غد السبت 
والتفكي���ر الحقا ف���ي الظفر 
احلذر الدفاعي سيكون شعار كاظمة واجلهراء اليومبالكأس وم���داواة جراحهما 

األصفر يواجه »ذات رأس« بالدور الثاني في »اآلسيوية«

إبراهيم: احلد استحق الفوز

الفوز بسبب ارتكابنا للكثير 
من األخطاء التي أثرت علينا 
ومنح����ت الفرص����ة للفريق 
املقاب����ل كي يحقق الفوز ولم 
يقدم العبونا مستوى جيدا 
ألنهم كانوا متعبني بس����بب 
التي  كثرة وأهمية املباريات 

خاضوها أخيرا.

وأضاف »خس���رنا في 
اليوم حافظنا على  املباراة 
صدارة ترتيب املجموعة، وقد 
قمنا بإراحة بعض الالعبني 
البدالء مستوى  حيث قدم 
جي���دا وصنعوا العديد من 
التس���جيل، ولكننا  فرص 
أخفقنا في االس���تفادة من 
هذه الفرص لنسجل املزيد 

من األهداف«.
من جانبه قال مدرب احلد 
البحريني خليفة الزياني إن 
املباراة كانت مفتوحة ولهذا 
شهدنا تسجيل خمسة أهداف، 
حاولنا ما بوسعنا االستفادة 
من الف����رص التي س����نحت 
لنا، وقد جنحنا في تسجيل 
ثالثة أهداف منحتنا الفوز في 

املباراة.
وأشار إلى أنه بعد تسجيل 
الهدف الثالث طلب من الالعبني 
أال يتقدموا إلى األمام كثيرا، 
ألننا كنا نريد احملافظة على 
تقدمنا، واآلن س����نحاول ما 
بوس����عنا معاجل����ة األخطاء 
الدفاعية التي ارتكبناها والتي 
تسببت في دخول هدفني في 

مرمانا.

متصدر ملجموعته وحس����ب 
قوانني االحتاد اآلسيوي فإن 
املتصدر في املجموعة يكون 
له األفضلية للعب على أرضه 

في هذا الدور.
م����ن جهت����ه ق����ال مدرب 
القادس����ية الوطن����ي محمد 
إبراهي����م إن احلد اس����تحق 

عبدالعزيز جاسم

باشر الفريق األول لكرة 
القدم في القادسية تدريباته 
اليومية على ستاد محمد احلمد 
بعد عودته أمس من البحرين 
بعد أن خاض مباراته األخيرة 
في دوري املجموعات ضمن 
منافس����ات املجموعة الثالثة 
لكأس االحتاد اآلسيوي والتي 
كانت أمام احل����د البحريني 
وتعرض فيها األصفر للخسارة 
2-3 وهي الثانية هذا املوسم 
في جميع املسابقات الرسمية، 
حيث لم يخسر في كأس سمو 
ول����ي العهد الذي ن����ال لقبه 
وكذلك في الدوري الذي بات 
قريب����ا منه ومتكن من الفوز 
على الفحيحيل 3-1 في ربع 

نهائي كأس سمو األمير.
وسيواجه األصفر في 13 
أو 14 ماي����و املقبل ذات رأس 
األردني وصي����ف املجموعة 
الثاني  ال����دور  الثانية ف����ي 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
والتي س����تقام بنظام خروج 
املغلوب من مب����اراة واحدة 
تقام في الكويت ألن القادسية 

القادسية لم يظهر مبستواه املعهود أمام احلد

سيواجه الرفاع البحريني في الدور الثاني لكأس االحتاد اآلسيوي

ين »فقط« لفنجاء الكويت لردّ الدَّ

فنجاء الكويت

 beIN HD 6 - الساعة 5

عبدالعزيز جاسم

يدخل الكوي����ت مواجهة اليوم أمام 
فنجاء العماني على ملعبه في اجلولة 
األخيرة ضمن منافسات املجموعة الثانية 
لدور املجموعات بكأس االحتاد اآلسيوي 
وهو يعلم متاما أن املباراة بكل املقاييس 
س����تكون حتصيل حاصل بالنسبة له 
ألنه من اجلولة املاضية ضمن التأهل 
ومعها صدارة املجموعة كما أنه تعرف 
على منافس����ه في الدور الثاني والذي 
سيكون أمام الرفاع البحريني وصيف 
املجموعة الرابعة ف����ي 14 مايو املقبل 
لذل����ك لن يكلف األبيض عناء نفس����ه 
ويجهد العبيه من أجل مباراة رسمية 
بأجواء ودية وتنتظره مباراة حاسمة 
في الدوري أمام الس����احل في اجلولة 
األخيرة والت����ي يحتفظ فيها األبيض 
ببصيص األمل باحلف����اظ على اللقب 
في حال خس����ارة القادسية من النصر 
املباراة  الساحل، وتعتبر  وفوزه على 
مهمة بالنسبة لفنجاء ألنه قد يتأهل في 
حال الفوز وخسارة أو تعادل النجمة 
اللبناني مع اجليش الس����وري اللذين 

سيلعبان في نفس التوقيت.
ومن املتوقع أن يشرك مدرب الكويت 
الروماني إيوان مارين تشكيلة من العبيه 
البدالء واملوقوفني حتى يريح باقي العبيه 
الس����احل وكذلك  األساسيني ملواجهة 

ملباراة الساملية 29 الشهر اجلاري في 
إياب ربع نهائي كأس االحتاد اآلسيوي، 
وستكون مش����اركة كل من البرازيلي 
روجيريو واإليراني جواد نيكونام مؤكدة 
كونهما موقوفني بسبب حصولهما على 
البطاقة احلمراء ولن يشاركا في مواجهة 
الساحل كما سيشارك وليد علي أيضا 
لكي يعطي قوة خلط الوسط الذي لن 
يشترك فيه أي العب أساسي، ويحاول 
اجلهاز الطبي لألبيض جتهيز املصاب 
عبدالهادي خميس بأسرع وقت ممكن 
والذي من املتوقع أن يغيب عن املباراة 

بصورة شبه أكيدة.
وعلى الرغم من أن املواجهة ال تعني 
للكويت الكثير إال أن ذلك لن يردعه عن 
مواصلة هوايته بتحقيق االنتصارات، 
كما أنه سيلعب بأريحية عكس املنافس 
ما يعني أن األبيض سيهاجم حتى يثبت 
للجميع أنه قادم بقوة لالحتفاظ بلقبه 

اآلسيوي.
وعلى اجلهة األخرى يدرك فنجاء أنه 
عندما حقق الفوز على الكويت في الذهاب 
2-1 لم يكن األبيض في مستواه وانه 
كان يعيش حتت الضغوطات فاستغل 
ظروفه لذلك سيحاول الفريق العماني 
أن يقاتل م����ن أجل الفوز اليوم والذي 
سيكون أهم بكثير من باقي املباريات 
األخرى، وميلك فنجاء العديد من الالعبني 
املميزين القادرين على حتقيق الفوز.

             ُكن 
    ا�فضل 

  وإختار 
ا�فضل

alanbaa.newspaperalanba_news_kwalanbanews

تواصلوا وصوتوا معنا عبر 
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)حمدي شوقي( جاسم اخلرافي وكامل العوضي يباركان  

عبدالواحد العوضي وسالم الهندي وعبداهلل املعيوف وسعدون حماد يباركون

محمد السنعوسي وكامل العبداجلليل يباركان

الشيخ فهد اجلابر مباركا

ناصر الروضان يبارك للمعرس ووالده أحمد الدوغجي

عبدالكرمي عبدالقادر مباركا املعرس مشاري أحمد الدوغجي متوسطا األصدقاء في لقطة تذكارية أحمد املشاري مهنئا

العميد عادل احلشاش وخالد العبداجلليل وخالد العجيرب يباركون

عبداهلل التميمي والشيخ سلمان احلمود وكامل العوضي يباركون سمو الشيخ جابر املبارك ومرزوق الغامن يقدمان التهاني

الشيخ أحمد اليوسف وعيسى الكندري والشيخ فيصل املالك يباركون

وليد اجلاسم ود.علي العمير وراشد الردعان يهنئون

داود حسني وعلي جمعة وباسم عبداألمير يباركون د.صالح العجيري مهنئا عبدالعزيز احلساوي وطالل البرجس يهنئان

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ علي جابر العلي والشيخ ماجد الصباح وأحمد بهبهاني ويعقوب العوضي وعبداهلل السابج وإبراهيم الصالل يباركون

ناصر الهاجري وإبراهيم جمعة وعبداهلل بن دملوك وعدد من األصدقاء اإلماراتيني يباركون

املعرس مشاري أحمد الدوغجي

احتفل أحمد عبدالرحمن 
الدوغجي بزفاف جنله 

مشاري على كرمية املرحوم 
عيسى صقر اخللف بحضور 

جمع من الشيوخ والنواب 
والشخصيات واألهل 

واألصدقاء الذين قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة، ألف مبروك.

أفراح الدوغجي 
واخللف
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متجر »فيراري« يطلق مجموعة
اليف ستايل لربيع وصيف 2014

أطلق متجر فيراري مؤخرا مجموعته اجلديدة 
لربيع وصيف 2014. وتأتي هذه املجموعة ضمن 

فئة اليف ستايل للرجال والنساء واألطفال فالتفرد، 
اجلودة والنوعية املمتازة هي القيم األساسية 

والسمات املميزة التي ساعدت في خلق األسطورة 
التي هي فيراري. وكما هو احلال مع سيارات 

فيراري، فان منشئ مارانيلو يعزز التفوق أيضا 
من خالل مجموعته اخلاصة جدا من املالبس 

واإلكسسوارات في جميع أنحاء العالم التي صممها 
لتلخص أسلوبا متطورا مستخدما فيها أفضل 

املواد وأجودها بحرفية ممتازة جنبا إلى جنب مع 
السمات اخلاصة والتفاصيل التي تعكس املكونات 
املميزة لسيارات فيراري الشهيرة. ملجموعة ربيع 
وصيف 2014، استوحى املصمم بعض األفكار من 
سيارة فيراري في خياطة مالبس جديدة بدءا من 
فكرة التخييط املتبع على مقاعد السيارات، حيث 
كرر ما رآه في خياطة السترات اجللدية الناعمة 
واملترفة متبعا تصميما عصريا ومميزا، وأكمل 
فكرة السيارة فوضع رقما تسلسليا على الياقة 

وجيب داخلي للمفتاح. وللسترات الرياضية، 
تستخدم أكثر األقمشة التقنية مثل النايلون 

اخلفيف واملقاوم للماء والرياح. ان القطن واحلرير 
هي املواد املميزة املختارة لتعزيز مجموعة اليف 

ستايل في فيراري مبا في ذلك قمصان البولو 
والتي شيرت، في حني ان الكتان، قطن أكسفورد 

والدنيم توفر مجموعة رائعة ومثالية ملوسم 
الصيف. وتعكس املجموعة ألوان فيراري التقليدية 

ـ بيانكو ايطاليا، بلو تور دو فرانس وروسو 
موجيلو ـ برزت مع ظالل حيوية جديدة، مبا في 

ذلك األزرق للرجال والوردي الصارخ للنساء. 
اضافة الى ذلك، وكجزء من مجموعة ربيع/ صيف 
2014، يقدم متجر فيراري مجموعة خاصة لهواة 

جمع سيارات فيراري حتتوي على: أربعة موديالت 
جديدة وحصرية من قمصان الرجال حتمل صورا 

حقيقية لسيارات فيراري األكثر شعبية لدى 
 F12 ،عشاق فيراري: كاليفورنيا 30، 458 سبايدر

بربرلينيتا وFAF.  أما مجموعة االكسسوارات، فهي 
مصنوعة 100% في ايطاليا، منها حقائب كالسيكية 
للرجال )مثل حقيبة Boston(، قطع جلدية صغيرة 

وقطع خاصة بالسفر.
وأخيرا، مجموعة األطفال املهداة الى جميع 

العشاق الشباب حلصان فيراري، حيث تعكس 
هذه املجموعة شعار فيراري القوي والواضح 

في املالبس اليومية والعملية وتأتي بألوان جديدة 
كاألصفر الفاحت املدمج مع صور مطبوعة مستوحاة 

من عالم فيراري.

»ڤجن إكسبرس« تطلق حملة »نهتم بصحة عيونك« في األڤنيوز

تطلق ڤجن اكسبرس، العالمة 
ف����ي مجال  الرائدة  التجاري����ة 
البصريات والعناية بالعيون، 
حملتها »نهتم بصحة عيونك« 
في االڤني����وز، الوجهة املفضلة 
للتسوق في الكويت. وتهدف هذه 
احلملة املميزة الى توعية زوار 
االڤنيوز بأهمية صحة العيون 
والعناي����ة بالنظ����ر، من خالل 
فحص مجاني للعيون وجتربة 
عدسات®ACUVUE الالصقة، الى 
جانب التوعية بأحدث املنتجات 
البصرية املتوافرة. وتأتي حملة 
»نهت����م بصحة عيون����ك« التي 
تطلقها ڤجن اكسبرس انطالقا من 
التزامها بتعزيز توعية املجتمع 
بأهمية الفحص السنوي للنظر، 
وذلك عبر استخدام منصة خاصة 
، وذلك  باحلملة في االڤني����وز 
الستقبال زوار املجمع الراغبني 
في احلصول على فحص للعيون 
 ACUVUE® او جتربة عدس����ات
الالصقة، وتشجع ڤجن اكسبرس 
اجلميع على االستفادة من احلملة 
وفح����ص نظرهم خ����الل فترة 
فعالي����ات احلملة التي انطلقت 
في 16 اجلاري وستستمر حتى 
24 منه. وتنظم ڤجن اكسبرس 
حملة »نهت����م بصحة عيونك« 
الول مرة في الكويت، بالتعاون 
مع ادارة االڤنيوز باالضافة الى 
ماركات ®ACUVUE  للعدسات 
 Luxottica و Essilor الالصقة و
العالمة  Group S.P.A. وتق����دم 
التجارية ®ACUVUE  املتخصصة 
في العدسات الالصقة التي تعد 
العدس����ات الالصقة  انواع  اول 
الرقيقة املخصصة لالستعمال 
اليومي في العالم، تقنيات فريدة 
حائزة على براءات اختراع، حيث 
النعومة  تضمن س����طحا فائق 
للعدسة واحلفاظ على رطوبة 
وراحة وصحة العني على مدار 
اليوم، وعدسات ®ACUVUE  هي 
االكثر مبيعا من اية ماركة عدسات 
اخرى حول العالم، حيث متنح 
من يرتديه����ا احلرية واالطالقة 
الرائعة، عبر تشكيلة واسعة من 
خيارات العدسات الالصقة لتلبي 
متطلبات الراغبني في تصحيح 

نظرهم.
 Luxottica Group S.P.A ام����ا
فتحتل الريادة في عالم التصميم، 
والتصنيع، والتوزيع، واملبيعات 
الراقية  النظارات  انواع  ألفضل 
والرياضية. وتوفر محالت ڤجن 
اكسبرس اروع التصاميم التي 
تقدمها هذه املاركات، من خالل 

تشكيلة واس����عة من النظارات 
الراقي����ة والعصرية. وتش����مل 
الت����ي توفرها ڤجن  امل����اركات 
 Ray-Ban اكس����برس مارك����ة
بتقنياتها التي تأتي في الطليعة 
وتصاميمه����ا املميزة، باالضافة 
 Vogue Eyewear ال����ى مارك����ة
بنظاراته����ا االنيقة التي تضفي 
مظهرا جذابا، باالضافة الى ماركة 
Burberry بتصاميمها الكالسيكية 
التي تناسب  االنيقة واملتنوعة 
 Versace جميع االذواق، وماركة
التي دائما ما تتألق بتصاميمها 
 Emporio Armani اجلذابة، وماركة
بنظاراتها ذات اإلطارات االنيقة، 
العصرية والبس����يطة. وتأتي 
الريادة في  ف����ي   Essilor ماركة 
مجال تصنيع العدسات حسب 
الطبي����ة، كما تلتزم  الوصفات 
مارك����ة Essilor بتق����دمي افضل 
انواع العدسات وفقا للمتطلبات، 
التطوي����ر املتواصل  من خالل 

واستخدام احدث التقنيات.
وسيقدم فريق االخصائيني 
املعتمدي����ن في مج����ال العناية 
بالعيون لدى ڤجن اكس����برس 
فحصا دقيق����ا للعيون مجانيا، 
باالضافة الى تركيب عدس����ات 
ACUVUE® الصقة من مارك����ة
الزبائن  مجان����ا، وس����يحصل 
ايضا على عدسات مجانية من 

®ACUVUEعند شرائهم نظارات 
 Ray-Ban، Vogue Eyewear، من
 Emporio أو Burberry ،Versace
Armani، وتتسم فعاليات احلملة 
بطابع تثقيفي، حيث يتفاعل زوار 
االڤنيوز م����ع االخصائيني لدى 
ڤجن اكس����برس حول مختلف 
املواضيع املتعلقة بصحة العيون، 
وذلك من خالل استخدام احدث 

التقنيات والشاشات الرقمية.
وعلق طبيب العيون املتميز 
د.هشام احمد كامل على احلدث 
قائال: الكثير من الناس ال يدركون 
ان نظرهم من املمكن ان يش����ح 
تدريجي����ا، وذلك من ش����أنه ان 
يؤثر سلبا على طريقة قيادتهم 
للس����يارة، وادائهم ف����ي العمل 
ورؤيته����م للعالم بش����كل عام، 
يشرفني ان تتم دعوتي للمشاركة 
في هذه املبادرة الهادفة في الركن 
اخلاص لڤج����ن، كما اتطلع الى 
املساهمة في تثقيف الناس حول 
العناية الشخصية بعيونهم من 
خالل مجموعة اخلدمات املتاحة 

لهم في ڤجن اكسبرس.

متابعة من احلضور  د.نسرين اخلطيب تتحدث للمشاركني في الدورة

ممثلو مستشفى الراشد وبيت التمويل 

ACUVUE® النظاراتي حسن« تطلق عدسات«

املتحدثون في املؤمتر الصحافي      )هاني عبداهلل(

مستشفى الراشد يطلق برنامج التمويل الصحي والطبي
 بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي

»سانت أونوريه« لدى »روائع جنيڤ للساعات«

»كيفية اإلنعاش القلبي والرئوي« في مستشفى رويال حياة

حرصا عل����ى تقدمي أفضل 
اخلدم����ات العالجي����ة وتلبية 
الحتياجات املراجعني واملرضى 
أعلن مستشفى الراشد )الرائد 
األول لرعاية العائلة( عن إطالق 
خدمة متويل العالج واخلدمات 
الطبية باالتفاق مع بيت التمويل 
الكويتي بأقساط شهرية تتناسب 
مع دخل العم����الء الكرام وفقا 
ألحكام الش����ريعة اإلس����المية 
الس����محة.  وفي هذا السياق، 
عّلق املدير الطبي في مستشفى 
الراش����د د.احمد ط����ارق قائال 
»لقد جاء هذا التعاون مع بيت 
التمويل الكويتي ليترجم امياننا 
بدورنا املجتمعي وأهمية ايجاد 
الفرص املناسبة لتوفير اخلدمات 
التي من ش����أنها متويل العالج 
الطبي والعملي����ات اجلراحية 
في مستشفى الراشد ابتداء من 
250 دينار ولغاية 15000 دينار، 
علما بان بيت التمويل ال يشترط 
ض����رورة حتويل الراتب حيث 
تتسم إجراءات احلصول على 

تقوم سانت أونوريه، شركة 
الس����اعات الفاخرة املعروفة 
بالنم����ط الباريس����ي الفريد، 
بالكشف عن ساعة استثنائية 
تتميز بروعة التصميم والدقة 
العالي����ة باإلضافة إلى جمال 
خطوطها وفوق كل ذلك ال� 172 
ماسة التي يبلغ قطر كل منها 1 
ملم والتي تزين العلبة وامليناء. 
جتعل هذه األحجار الثمينة 
التي يصل وزنها اإلجمالي إلى 
قيراط واحد من الساعة قطعة 
حلي استثنائية حتول الوقت 

إلى رؤية متألقة. 
يقترن تصميم الساعة 
الهندسي اجلريء مع علبة 
على ش����كل الوس����ادة مع 
ميناء مستديرة مدمجة مع 
ملحقات سوار بالغة التعقيد 
ما يكسب ساعة »يوفوريا 
 Euphoria One -وان كارات

نظمت مستشفى رويال 
حياة بالتعاون مع اجلمعية 
األميركية للقلب حملة تدريب 
القلبي  على كيفية اإلنعاش 
بش����كل محترف وصحيح، 
حيث قامت د.نسرين اخلطيب 
استشاري طب أطفال ورئيس 
قسم األطفال والعناية املركزة 
حلديثي الوالدة في مستشفى 
رويال حياة ومتخصصون 
من اجلمعية األميركية للقلب 
باإلشراف على إطالق احلملة 
بقاعة اجلوري في مستشفى 

رويال حياة. 
ومت توزيع الدورة على 3 
فترات إفس����احا للمجال أمام 
اجلميع للمشاركة في التدريبات 
التي من ش����أنها إنقاذ حياة 
الوعي على األساليب  ورفع 
الصحيحة التي يجب اتباعها 
لإلنعاش القلبي والرئوي في 

التمويل بالسرعة والسهولة في 
الوقت نفسه، مع امكانية حتويل 
املنفعة بحيث يكون املستفيد 
ش����خصا آخر بخالف صاحب 
املعاملة فقد بات بإمكان الزوج 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
زوجته في حاالت الوالدة على 
س����بيل املثال أو بإمكان األبناء 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
األب أو األم بأقس����اط مرن����ة 

Carat« ش����كال فريدا.  وفي 
قلب الساعة تخلق املاسات 
وشارات الساعات البيانية 
خلفية رائع����ة مليناء عرق 
اللؤلؤ التي تشير فيها عقارب 

احلاالت التي تستدعي ذلك.  
القلب����ي  ويعود»اإلنع����اش 
والرئوي« لعام 1740، إال أن 
القليل من الن����اس يعرفون 
الطرق الصحيحة لتنفيذه رغم 
أنه ينقذ أرواحا من املوت، وقد 

على فترات من س����نة ولغاية 
5 س����نوات حس����ب الشروط 
االئتمانية املعمول بها، على أن 
يدعم العمالء معامالتهم ببعض 
املستندات واألوراق املطلوبة، 
وهي ش����هادة الراتب، كش����ف 
حساب عن آخر 3 شهور، البطاقة 
املدنية وصورة عنها وصورة 
جواز السفر للمقيمني. واختتم 
املدير الطبي حديثه قائال »يشمل 

كبرى على شكل سيف إلى 
الساعات والدقائق. 

تتزين الساعة بالعقيق 
األسود فيما يبرز التاج رائع 
االنحناءات جاذبية وفخامة 

حرص املنظمون في مستشفى 
رويال حياة في هذا السياق 
على توفي����ر أقراص دي ڤي 
دي لنشر الوعي بني األفراد 
والعائ����الت ممن لم يتمكنوا 
من حضور جلسات التدريب 

التمويل العالجات املختلفة ومن 
بينها عمليات الوالدة، تقنيات 
وأساليب التلقيح االصطناعي، 
العمليات اجلراحية وعمليات 
الس����منة املفرط����ة وعالجات 
األسنان وجميع اخلدمات الطبية 
والعالجية األخرى باس����تثناء 
العالجات التجميلية دون سبب 
طبي واحلاالت الطارئة وحاالت 

األمراض املزمنة«.

س����اعة تتميز بالبس����اطة 
والروعة في نفس الوقت. 

تتوافر بجميع تشكيالتها 
لدى ش����ركة روائ����ع جنيڤ 
للساعات وخاصة فرع البحر 
 Euphoria One سنتر. ومع ساعة
Carat اجلديدة، التي ستكون بال 
شك واحدة من جنوم معرض 
بازل ورلد، تكش����ف س����انت 
أونوريه عن وجه جديد من 
درايتها وإتقانها لفن تصنيع 
اجلواهر. ترصيع حصري ب� 
172 ماسة يكسب هذه الساعة 
األنثوية جدا بريقا ال يضاهى 
ويجعلها قطعة اكسس����وار 
فاخرة في املساء. وألن احللم 
يكون أجمل حني ميكن حتقيقه 
لذلك قررت س����انت أونوريه 
 Euphoria أن تطرح س����اعتها
One Carat بأسعار مذهلة في 

متناول اجلميع.

واحلصول على شهادات من 
اجلمعي����ة األميركية للقلب 
متكنهم م����ن القيام بإنعاش 
القلب بالشكل الصحيح الذي 
يضمن سالمة املريض وإنقاذ 

حياته.

ACUVUE® لقطة مبناسبة اطالق عدسات

ACUVUE® عدسات

احلملة بالتعاون 
مع اجلمعية 

األميركية

د.أحمد طارق
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» كورفيت شفروليه ـ الغامن« تتألق في  سباق »كويت مايل«

»املتحولون« يعود بـ »شفروليه« إلى شاشات السينما

»نيسان باترول« يقود السائقني املتميزين في رالي أبوظبي

السرعة من 0 ـ 60 كلم خالل 
3.8 ثوان، قطع مسافة ربع مايل 
خالل 12 ثانية بسرعة 119 ميال 
في الساعة، القدرة السريعة 
على التوقف حتى أثناء السرعة 
القصوى وقوة جذب السيارة 

عند املنعطفات.
متتــــاز ســــيارة كورفيت 
ستينغراي بهيكل ألومنيوم مت 
تركيبه منهجيا ليصبح أخف 
وأصلب إطار حتى يومنا هذا، 
وهو يوظف نهجا متطورا في 

دقة الهندسة.
ويعمل معــــدن األملنيوم 
الذي يعــــادل وزنه ثلث وزن 
الفوالذ، على حتسني الصالبة 
التي بدورهــــا تعزز التحكم 

تيم ماهوني، املدير التنفيذي 
للتسويق في شفروليه العاملية: 
»تعتبر أفالم املتحولون شراكة 
عظيمة بالنسبة إلى شفروليه، 
حيــــث إنها متكننا من تقدمي 
ســــياراتنا إلى معجبني جدد 
من األجيال الشابة واملتقدمة 
بالعمر، حــــول عالم، واآلن، 
وللمرة الرابعة، ستشاهدون 
كامارو بدور البطولة أوتوبت، 

الراليــــات الصحراويــــة من 
كافــــة دول العالم. وفي هذه 
املنافسة الشديدة، استطاع 
اجليل األحدث من نيســــان 
باترول الفوز في فئة من فئات 
السباق في أول مشاركة، ما 
ميثل اجنازا متميزا. ونتقدم 

في الســــيارة.أما االستخدام 
االستراتيجي لعملية الربط 
والتماسك فيقلل من التناقضات 
ويزيد من قوة متاسك السيارة.

هذا الهيكل الثوري يعمل على 
حتســــني الصالبة االلتفافية 
ويقلل من الضجيج ويحسن 
من أداء السيارة إلى مستوى 
اإلبــــداع. كل ملليمتــــر فــــي 
ستينغراي مصنوع مبنتهى 
الروعة والدقة ليؤدي غرضه.

فاألشكال الهندسية تغيرت من 
منحنيــــات ناعمة إلى حواف 
متموجــــة، والهواء ينســــاب 
ببساطة تامة لتخفيف حدة 
االنزالق ورفع مستوى األداء. 
إن زيادة ثقل السيارة يحافظ 
على ثباتهــــا أمــــا الفتحات 
الوظيفية في جسم السيارة 
فتعمل على ابتكار أجواء تهوية 
جديدة بالكامل تســــاعد على 

احلد من رفعها وانزالقها.
باإلضافة إلى نظام التهوية 
املتطور الذي يساعد على حركة 
الهواء مــــن األمام إلى الوراء، 
وتبريد مكوناتها احليوية ما 
يؤدي إلى حتســــني مستوى 
نقل السيارة، وتصميمها املبهر 
وتلبية استراتيجية السباق.

متتلــــك هــــذه الســــيارة 
مقصورة داخليــــة تضاهي 
مقصورة الطائــــرات النفاثة 
املقاتلة وتختلف عن الشكل 
ملقصــــورات  االعتيــــادي 

وهو الدور الذي يعتبر مناسبا 
جدا إلحدى الطرازات املشهورة 

لدى شفروليه«.
مــــن جانبه قــــال لي آن 
التنفيذي  النائب  ســــتابلز، 
للرئيس في قســــم الشركات 
التســــويقية العاملية بشركة 
باراماونت بيكتشــــرز: »إن 
شراكة شــــفروليه مع فيلم 
مايكل باي األيقوني أصبحت 
إحدى العالقات األطول عمرا 
واألكثــــر ابتــــكارا في تاريخ 
صناعة األفالم. هذه احلملة 
اجلديدة من شفروليه ستوفر 
بكل تأكيــــد عناصر جديدة 
العاملي  وممتعة للجمهــــور 
لفيلم املتحولون في مختلف 

أنحاء العالم«.
إلــــى تقدمي  وباإلضافــــة 
السيارات في الفيلم، تضمنت 
مواقع تصوير الفيلم اخلاصة 
بجنرال موتورز كال من مركز 
جنرال موتورز للتصميم في 
مركز وارين التقني، ومنشأة 
ميلفورد بروفنــــغ غراوند، 
التجميع النسنغ  ومنشــــأة 

جراند ريفر.

بالتهنئة للفائزين وخاصة 
امييل خنيصــــر الذي انضم 
للرالي هذا العام وأثبت مهارات 
وقوة استثنائية ودرجة عالية 
مــــن التحمل«.وقــــال يحيى 
بلهلي: »كان رالي العام احلالي 
تنافسيا كما هو احلال دائما 
وإني فخــــور بتحقيق املركز 
الثالث في فئتي بعد تنافسي 
السائقني  مع عدد من أفضل 
من دول العالم املختلفة. وكان 
أداء نيسان بيك اب خاليا من 
أية أخطاء وأتطلع للمشاركة 
في حدث العــــام املقبل«. أما 
امييــــل خنيصر فقــــال: »إن 
احلصول علــــى املركز األول 
في أول سباق لسيارة معينة 
ميثل إجنازا الفتا وأنا في غاية 
السعادة بهذه النتيجة. وقد 
أثبت اجليل األحدث من نيسان 
باترول أن لديه كل ما هو الزم 
ملتابعة تراث االنتصارات الذي 
حققته الطرازات السابقة خالل 

السنوات املاضية«.

اجلديدة كليا قسمني فقط من 
اجليل السابق من كورفيت، إذ 
تتميز بإطار هندسي وشاسي 
جديد، فاعلية في اســــتهالك 
الوقود، تكنولوجيات متطورة 
وتصميم خارجــــي وداخلي 

حديث بشكل كامل.
تعتبر كورفيت ستينغراي 
2014 الطراز األقوى من كورفيت 
 SAE على اإلطالق، مع محرك
الذي أعيد تصميمه بالكامل 
بقوة 455 حصانا وعزم 624 
Nm ومحرك بقوة 460 حصانا 

.Nm 630 وعزم
كما تفخر كورفيت بكونها 
السيارة األكثر قدرة مع طرازات 
Z51 املجهزة بقوة عزم لزيادة 

 Transformers: Dark of( القمر
the Moon(، وتتضمن نسخة 
هذا العام من الفيلم سيارتي 
كامارو التــــي مت تصميمهما 
بشكل خاص للفيلم، إحداهما 
كامارو SS كالسيكية معدلة 
بشكل كبير، واألخرى متثل 
الطراز النموذجي املستقبلي 

من كامارو.
املناســــبة قال  وفي هذه 

التنفيذي لشــــركة نيســــان 
الشرق األوسط، معلقا على 
النتائج: »يعتبر رالي أبوظبي 
الصحراوي برعاية نيســــان 
 Abu Dhabi Desert Challenge(
POWERED by Nissan( حدثا 
دوليا يجتذب أفضل سائقي 

في خطوة مميزة تضيفها 
إلى نشاطاتها، وتأكيدا على 
دورهــــا الريــــادي فــــي عالم 
السيارات، قامت شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده للسيارات، 
املوزع احلصري لســــيارات 
شفروليه في الكويت باملشاركة 
بشــــكل بارز في حدث كويت 
مايل الذي جرى طوال النهار في 
منطقة الصبحان يوم 12 أبريل.

توجه هذا احلدث بشكل خاص 
لفئة الشباب الكويتي الذين 
حضروا بحماس وشاركوا في 
سباق مشوق مع سياراتهم في 
منطقة آمنة وخاصة للسباق.

وكانت جنمة احلدث كورفيت 
ستينغراي 2014 اجلديدة كليا 
التي أطلقتها شفروليه ضمن 
فعاليات كويت مايل لتتصدر 
العرض وتستقطب الشباب 
بشكلها املذهل ومواصفاتها 
الشــــرق أوســــطية إذ قدموا 
ليأخذوا صــــورا، ويتعرفوا 
أكثــــر على هــــذه الســــيارة 
اخلارقة مبساعدة املسؤولني 

املبيعات.
أعادت شفروليه تعريف 
األداء العصري مع كورفيت 
ستينغراي اجلديدة كليا التي 
يعلم العديــــد باقتنائها، هذه 
األيقونة الرائعة التي تشكل 
التوازن املثالي بني التكنولوجيا، 

التصميم واألداء.
وحتمل كورفيت ستينغراي 

شفروليه وسيارة كامارو 
املتحولة إلى شخصية »مببل 
بي« )Bumblebee( املتميزة 
ســــتلفت األنظار مرة أخرى 
مع عودة فيلم »املتحولون« 
)Transformers( إلى شاشات 
الســــينما حــــول العالم في 
فيلــــم »املتحولــــون: عصر 
 Transformers:( »االنقــــراض
Age of Extinction(، للمخرج 
مايكل باي، والذي يبدأ عرضه 
يوم 27 يونيو املقبل.ويتضمن 
الفيلم املنتظر مجموعة من 
طرازات شفروليه املبيعة في 
أرجــــاء العالم منها كورفيت 
ستينغراي التي تتحول إلى 
»أوتوبت كروسهيرز«، وطرازا 
تراكس وسونيك بتجهيزات 
الرالي.وكان اجليل  سيارات 
اخلامس من ســــيارة كامارو 
الذي يتحول إلى شــــخصية 
العام  فــــي فيلم  »مببل بي« 
2007 »املتحولون«، ونسخة 
العام 2009 »املتحولون: انتقام 
 Transformers:( »املهزومــــني
Revenge of the Fallen(، وفيلم 
العام 2011 »املتحولون: ظالم 

أثبت نيسان باترول مرة 
أخرى أنه »بطل الدروب« بعد 
أن أوصل السائقني األوائل من 
منطقة اخلليــــج إلى حتقيق 
النجــــاح في رالــــي أبوظبي 
الصحراوي 2014 برعاية نيسان 
 Abu Dhabi Desert Challenge(
 ،)2014 POWERED by Nissan
وشارك نيسان باترول للجيل 
اجلديد في ظهوره املثير للمرة 
األولى في الرالي الشهير وفاز 
في فئته بقيادة امييل خنيصر 
 ،)T2( ورعاية نيسان في فئة
كما حقق يحيى بلهلي الذي 
رعت نيسان مشــــاركته في 
الرالــــي املرتبــــة األعلى بني 
جميع املتنافسني من منطقة 
اخلليج فــــي فئة )T1(، وجاء 
في املركز الرابع في الترتيب 
العام.وحصد نيسان باترول 
املراكز اخلمسة األولى في الفئة 
)T2( وسجل أزمنة أفضل من 

.)T1( املشاركني في الفئة
وقال سمير شرفان، املدير 

36% منواً مببيعات »جاكوار« الشرق األوسط

الشرق األوسط ميثل إجنازا 
مذهال يضعنا بقوة ضمن أكبر 
5 أسواق جلاكوار على الصعيد 

العاملي«. وأضاف: »أنا فخور 
بشــــكل خاص بتفوقنا على 
منافســــينا من خالل حتقيق 
منو جتاوز معدالته اإلجمالية 
لشريحة املركبات املخصصة 
للــــركاب ومركبــــات الدفــــع 
الرباعــــي، ويعتبر هذا دليال 
على متيز مجموعة منتجاتنا 
املذهلة، وتركيزنا القوي على 
مزايا التصميم والتكنولوجيا، 
والتزامنا بتقدمي خدمة عمالء 
استثنائية«. ونظرا لإلقبال 
املتزايد علــــى طرازها الرائد 
جاكوار XJ، شــــهدت العالمة 
الفاخرة مبيعات  التجاريــــة 
قياسية بزيادة نسبتها %21 
منذ أبريل 2013 حتى مارس 
2014 مقابــــل الســــنة املالية 

السابقة.

أيضا على أكثر اجلوائز في 
تاريخ الشركة، ميكن القول 
بثقة بأن أداءنــــا في منطقة 

أعلنت جاكوار أنها شهدت 
منوا قويا مرة أخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مع زيادة مبيعاتها على أساس 
سنوي بنســــبة 36% للسنة 
املالية مــــن أبريل 2013 حتى 
مارس 2014.وتعكس النتائج 
استمرار األداء القياسي ملبيعات 
الشــــركة املصنعة، مع منو 
جتاوز املعــــدالت اإلجمالية 
لشــــريحة املركبات املمتازة 
ومركبــــات الدفع الرباعي في 
املنطقة.وتعليقــــا على هذه 
النتائج، قال بروس روبرتسون 
املدير العام جلاكوار الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »مع 
جناحنا في إطالق أقوى وأشمل 
تشكيلة ســــيارات حتى اآلن 
لهذه السنة املالية، وحصولنا 

واجلهات الدولية لالطالع على 
أحدث برامجها السياحية حول 
العالم وعــــرض كل ما يتعلق 
باملناطق السياحية على مستوى 

العالم.
وذكرت أن قطاع السياحة 
في الوزارة يسعى إلى تسليط 
الضوء على التــــراث الكويتي 
القدمي وإظهار الوجه احلضاري 
والتراثي والعــــادات األصيلة 
للكويت من خالل جناح الوزارة 
في املعرض إلى جانب التقنيات 
احلديثة في عالم السياحة حيث 
ســــيعرض اجلنــــاح اخلدمات 
العديدة املقدمة في مجال السياحة 
وأيضا املقتنيات التراثية إضافة 
إلى عرض األنشطة املستقبلية 

واملشاريع.
وأشارت إلى ضرورة تضافر 
جهود اجلهات املعنية بالشأن 
الســــياحي في البالد لتطوير 
املعرض ليصبح من املعارض 
اجلاذبة لتبادل اخلبرة واألعمال 
في ســــوق الســــياحة والسفر 
خصوصا أن الكويت بأجهزتها 
كافة تسعى إلى حتقيق مكانة 
متميزة فــــي املنطقة ولتكون 

للعميل استثمارا ثانيا من خالل 
حتصيل أمواله الضائعة، والتي 
تعتبر مبنزلة خصم مالي آخر 
على مجمــــوع مصروفاته في 
اخلارج وما عليه سوى االحتفاظ 
بجميع فواتير مصروفات رحالته 
في اخلارج وإعادتها لنا ويترك 
لنا مهمة حتصيلها له، ليتمكن 
رجال األعمال من االســــتمتاع 

بقضاء رحلة مميزة.
وعن طبيعة عمل شركته في 
مجال حتصيل مبالغ الضرائب 
الضائعة قال األسعد ان طبيعة 
عملنا تنحصــــر في حتصيل 
الضرائب املترتبة على فواتير 
مصروفات جميع املســــافرين 
في رحالتهم كرجــــال األعمال 
وغيرهم من املسافرين، بحيث 
تندرج حتتها فواتير مصروفات 
جميــــع اخلدمــــات املقدمة من 
الفنــــادق والشــــقق الفندقية 
واملفروشــــة وتكاليف تأجير 
السيارات ووقودها واملكاملات 
الهاتفيــــة وفواتيــــر املطاعــــم 
واملتاحف واملسارح واملعارض 
واملؤمترات.وأكد األســــعد اننا 
كوكالء حصريني معتمدين من 
الدوائر الرسمية باململكة املتحدة 
ـ ايرلندا، ونعمل بالشراكة مع 
 GBB( جي بي بي تاكس ري فند
Tax Refund LLC(، ينحصر عملنا 
في بريطانيا وأملانيا وفرنسا، 
ويتواجد مكتبنا الرئيسي في 
ايرلندا، حيث اننا الشركة األولى 
والرائدة في الكويت ودول الشرق 
األوسط واملعتمدة من السلطات 
البريطانيــــة لتحصيــــل قيمة 
الضريبة املضافة على جميع هذه 
اخلدمات أعاله جلميع املقيمني في 
الكويت ودول الشرق األوسط.
نســــبة التحصيل 80%: وأشار 

»التجارة« تشارك في معرض »سوق السفر«

.. و»ايزي تاكس باك« تشارك في املعرض

مركزا ماليــــا وجتاريا مرموقا 
وفقا للرغبة السامية، وأعربت 
عن األمل في أن يعكس معرض 
»ســــوق الكويت للسفر 2014« 
احلجم احلقيقي الذي تتمتع به 
البالد في هذا املجال سواء من 
حيث البنية التحتية أو املقومات 
السياحية العامة أو حتى السلوك 
االستهالكي للكويتيني كمحبني 

للسياحة حول العالم.

عماد األســــعد إلى انه ال يوجد 
مواســــم محددة لتحصيل هذه 
الضرائب وانه ما على املسافرين 
الى الدول األوروبية )بريطانياـ  
أملانياـ  فرنسا( سوى االحتفاظ 
بفواتيرهم التي تكبدوها أثناء 
رحالتهم لهذه الدول، مؤكدا اننا 
نستقبل جميع فواتيركم حتى 
ولــــو مضى عليها عــــام كامل، 
وتصل نســــبة التحصيل التي 
يحصل عليها عمالؤنا إلى %80 
من قيمة الضرائب، وذلك يعد 
مبثابة خصم على رحلة كل عميل 
مما يشجع على زيادة العائدات 
وأربــــاح الشــــركات واألفــــراد 
والفنادق.فترة عملية التحصيل: 
وعن مدة عملية التحصيل قال 
األسعد انها تأخذ فترة بني 4 و6 
شهور يتم فيها حتصيل املبلغ 
كامال، وسياستنا تقوم على أال 
رسوم في حال عدم التحصيل 

وعدم استرداد الضرائب.

يشارك قطاع السياحة في 
وزارة التجــــارة والصناعة في 
فعاليات معرض »سوق الكويت 
للسفر 2014« الذي تقيمه وتنظمه 
شــــركة ليدرزجروب وشركة 
معرض الكويت الدولي على أرض 
املعارض الدولية في الفترة من 
28 إلى 30 أبريل اجلاري مبشاركة 
مجموعة من الشركات والهيئات 

واجلهات املتخصصة.
وقالت وكيل وزارة التجارة 
والصناعة املســــاعد لشــــؤون 
الســــياحة األســــتاذة سميرة 
الغريب في تصريح صحافي، 
إن الــــوزارة حريصــــة علــــى 
املشــــاركة والرعاية الرسمية 
ملعرض »سوق الكويت للسفر 
2014« باعتباره يشكل ملتقى 
للتواصل بني العارضني والزوار 
املهتمني بالسياحة، وحدثا يفتح 
احلوار حول العديد من القضايا 
املرتبطة بالسياحة وطموحات 
العاملني فيها، وأضافت الغريب 
أن املعرض يســــتهدف حتقيق 
الترويــــج اجلماعي للمنتجات 
الســــياحية الداخلية وإفساح 
املجال أمام الشــــركات احمللية 

أعلنت شــــركة »اي تي بي« 
ايزي تاكس باك ـ فرع الكويت 
عن مشــــاركتها فــــي معرض 
ســــوق الكويت للســــفر الذي 
تنظمه وتقيمه شركة معرض 
الكويت الدولــــي بالتعاون مع 
شركة ليدرز جروب في صالة 
6 مبشــــرف في الفترة من 28ـ  
30 اجلاري املقبل مبشاركة جمع 
من مكاتب وشــــركات الطيران 
ووكاالت السياحة والسفر احمللية 
واإلقليميــــة والدولية وممثلي 
الهيئات السياحية بالسفارات 
األجنبية.وفي هذا الصدد، قال 
عماد األسعد الرئيس التنفيذي: 
»ان معرض سوق السفر يعتبر 
وسيلة للتعريف بعروض مكاتب 
السياحة والسفر حول الوجهات 
السياحية املثالية لقضاء أجمل 
وأمتع العطالت، أما بالنسبة لنا 
فيعد فرصة ووسيلة لتعزيز 
الوعي لدى العاملني في الهيئات 
العاملــــة في مجال الســــياحة 
والسفر وعمالئها من املسافرين 
الى اخلارج بخدمات حتصيل 

الضريبة املضافة«.
وأضاف األسعد ان شركته 
والتي تأسست في العام 2009 
وباشرت نشــــاطها انطالقا من 
ايرلندا ببريطانيا وعمان ومن 
ثم الكويــــت، حريصــــة على 
املشــــاركة في معرض »سوق 
الكويت للسفر« 2014، حيث ان 
هذا املعرض يعد فرصة جيدة 
للقاء العمالء وتسويق خدماتنا 
وأنشــــطتنا إضافة الى توعية 
جمهور املســــافرين بحقوقهم 
املهملة من قبلهم، والتي يترتب 
عليها ضياع أموالهم في اخلارج 
دون إدراك منهم بضرورة العمل 
علــــى حتصيلها، فنحن نحقق 

سميرة الغريب

عماد األسعد

»بيتك« يشارك في ملتقى التصوير »فوتوتوكس«
ضمن اهتمامه بشريحة الشباب

في هذا املجال الذي أصبح مهما 
وينال زخما كبيرا، السيما في 
ظل تسارع التطور التكنولوجي 
وتوافر كاميرات ذات دقة عالية.
وحرص »بيتك« بدور الشريك 
االستراتيجي على إجناح امللتقى، 
وتقدمي الدعم للمنظمني والعاملني 
إلظهار امللتقى بأفضل صورة 
الــــذي يعتبر  تليــــق بحجمه 

األكبر على مســــتوى الكويت 
واملنطقة، ويعكس دور »بيتك« 
والتزامه مبســــؤولياته جتاه 
املجتمع والشباب بشكل خاص 
ودعم أنشــــطتهم ومشاريعهم 

املختلفة.

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في فعاليات اكبر ملتقى 
للمهتمني بالتصوير على مستوى 
املنطقــــة »فوتوتوكس« ضمن 
اهتماماته بدعم أنشطة الشباب 
واحملترفني في التصوير وتعزيز 
مهاراتهم مما يرسخ مفهوم التزام 
»بيتك« باملسؤولية االجتماعية 
واهتمامه بالشباب.وشهد امللتقى 
إقبــــاال كبيــــرا مــــن احملترفني 
واملهتمني بالتصوير، حيث ميثل 
امللتقى فرصة لعرض املهارات 
واالستفادة من اخلبرات وتبادل 
اآلراء واألفكار الشــــبابية التي 
تتعلق بفن التصوير وأحدث 
ما وصل إليه.وخالل امللتقى الذي 
أقيم في جامعة اخلليج مت طرح 
مجموعة من املواضيع وتنظيم 
احملاضرات، تناولت النواحي 
القانونيــــة للتصوير، وكيفية 
التفكير في الصورة، باإلضافة 
إلى سرد عدد من قصص النجاح 



صفحة أسبوعية تهتم باألخبار التكنولوجية 
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أحمد يوسف عبدالرحمن

هي لعبة استراتيجية حربية حيث تقوم على شخصية حتارب 
األشرار باستخدام أسلحة عديدة، باالضافة الى عدد كبير 

من املؤثرات البصرية والسمعية، وفي كل مرة تهزم فيها أحد 
األعداء حتصل على نقاط ومكافآت كبيرة تؤهلك للمرحلة 

التالية مع مستويات متدرجة من الصعوبة، وهي حتوي 
رسوما ثالثية األبعاد رائعة الشكل جتعلك متضي في مراحلها 

املختلفة، وامكانية اللعب مع األصدقاء عن طريق االنترنت، 
وميكنك تنزيلها من متجر»غوغل بالي«.

أحمد يوسف عبدالرحمن

هو تطبيق مجاني للحفاظ على خصوصية ملفاتك وحمايتها من 
العبث بكلمة سر، كذلك تخزين قائمة األلعاب والتطبيقات وامللفات 

املوجودة بجهازك في حافظة بكلمة سر أيضا، ويقوم التطبيق 
بعمل حماية جلميع تطبيقات التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« 
و»تويتر« وحتى البريد االلكتروني، عالوة على امكانية إغالق كل 

شبكات االتصال في هاتفك بكلمة سر أخرى مع وجود خاصية 
حلماية املكاملات سواء الصادرة أو الواردة، وميكنك تنزيله من 

متجر»غوغل بالي«.

علي محمد

هي لعبة حتتوي على 89 مرحلة من التعقيد والصعوبة، وقد 
مت تصميم مشاهدها وأبطالها بتقنية األبعاد الثالثية، ما مينحها 
واقعية أكثر، حيث تؤدي دور الكائن الفضائي املدجج باألسلحة 
املتطورة التي تطلق شعاع الليزر على مئات الكائنات الصغيرة 
التي متأل أركان الشاشة، وعليك التخلص منها بسرعة ونهائيا 

كي تنتقل الى املرحلة التالية، وميكن تنزيل اللعبة من متجر 
»آب ستور« بشكل مجاني.

علي محمد

هو تطبيق مناسب لكل هواة ومحبي التصوير، حيث يقدم 
العديد من املميزات واالمكانيات التي ستساعدك على التقاط 
صور وڤيديوهات مميزة للغاية، التطبيق يوفر لك اضافات 
واعدادات كثيرة جتعل جهازك يلتقط الصور مثل كاميرات 

احملترفني DSLR، حيث ميكنك االختيار ما بني 5 أنواع عدسات 
مختلفة، مع امكانية التقاط الڤيديوهات بالتصوير البطيء، 

وهو يعمل على أجهزة اآليفون واآليباد واآليبود تاتش التي 
حتمل نظام تشغيل iOS 7.0 أو أحدث.

 Dark AvengerAppLock  Mutant StormProCam

 Google Play  Android  iTunes iOS 

G A M E S

@osama4855 أسامة أحمد                        

ان أهمية الشبكات االجتماعية وخصوصا »فيسبوك« وانتشار 
فكرة الربح من هذا املوقع بالذات يتساءل املستخدمون حول 
العالم اليوم عن الطرق الصحيحة لتحقيق الثروة املالية من 
هذا املوقع العاملي، وفي األسطر التالية سنتعرف على بعض 

من هذه الطرق، فهيا بنا عزيزي القارئ:

ترويج منتجات الشركة

ملاذا الش����ركات العاملية مهتمة وحريص����ة للتواجد على 
»فيسبوك« ووفق صفحات متعددة وموجهة ملختلف البلدان 
والفئات؟ اجل����واب هو كون الصفحات مصدرا مهما لتحقيق 

عائدات مادية مهمة، حيث يتم بناء 
جمهور عريض على املوقع وطرح 

املنش����ورات املصورة واملكتوبة التي 
تتناول منتجات الش����ركات وتروج له����ا، وتتيح الصفحات 
للجمهور إمكانية االستفس����ار حول خدمات هذه الش����ركات 

وطلبها أيضا ما يجعلها مصدرا مهما للدوالرات.

اإلعالنات على صفحتك

عندما تصبح صفحتك مشهورة ولديها الكثير من املتابعني، 
فمن املؤكد أن الكثير من أصحاب الصفحات املنافسة أو التي 
تستهدف جمهورك غالبا ما سترحب باإلعالن على صفحتك 
مبقابل مادي، حيث تطرح منش����ورا يشير إلى صفحتهم أو 

يوصي بها مبقابل مادي محدد.

جلب الزوار إلى الموقع 
اإللكتروني

معظم املواقع االلكترونية تنشئ صفحة رسمية لها على 
»فيسبوك«، والتي تعمل من خاللها على نشر روابط محتوياتها، 
ما يجعلها تس����تقبل أعدادا كبيرة من الزوار تتزايد بانتشار 

الصفحة وبازدياد املتابعني لها.

الصفحة

هناك الكثيري����ن من العاملني باالنترنت والذين يحاولون 
تنمية صفحة »فيس����بوك« وجعله����ا تفاعلية مع جمع أعداد 

كبيرة م����ن اإلعجابات واملتابعني، وهو ما يدفع الكثيرين من 
أصحاب املواقع لش����رائها من أجل اس����تغاللها فيما بعد في 

الترويج ملنتجاتهم وخدماتهم.

عرض منتجات الشركات التي تعمل بمجالك

إذا كان����ت لديك صفحة تعرض فيها معلومات طبية، ومع 
كونه����ا كبيرة وجتلب الكثير من اإلعجابات والتفاعالت، فإن 
هذا يتيح لك عرض بعض املنتجات عليها في بعض األحيان، 
ومنها مثال كت����ب مدفوعة متخصصة في احلمية أو تقليص 
الوزن، وغالبا ما ميكنك استغالل ذلك من التسويق بالعمولة 
لتلك املنتجات أو تلقي عروض اإلعالن عن املنتجات لديك من 

الشركات واملؤسسات التي توفرها.

Lenovo 
A10

@osama4855 أسامة أحمد                         

أطلقت شركة »لينوفو« الصينية جهازها اللوحي الذي جاء 
ضمن سلس���لة من األجهزة اجلديدة التي مت إنتاجها في الفترة 
القليلة املاضية، حيث يأتي مع شاشة من نوع IPS LCD مقاس 
10.1 إنشات بدرجة وضوح تبلغ 1280 في 800 بيكسل، ويعمل 
 Quad ويحمل معالج ،Android 4.4 KitKat على نظام تش���غيل
Core وس���رعته 1.3 جيجاهرتز، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 
16 جيجابايت، وذاكرة تبلغ 1 جيجابايت، ويس���تطيع االتصال 
mi�و ،microSD  باإلنترن���ت عبر »واي فاي«، ويأتي مع منفذي
croUSB ويحمل اجلهاز كاميرا خلفية تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، 
وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 2 ميغابكس���ل، واجلهاز يس���تطيع 
تشغيل اجليل الرابع من شبكات الهواتف النقالة، أما البطارية 
فهي سعة 6340 ميللي أمبير، ويزن 560 غراما، ويأتي باللون 

األسود واألزرق.

طرق كسب األموال من صفحات » فيسبوك«
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في تصريحات على هامش افتتاح معرض الكتاب اإلسالمي الـ 39 بحضور سمو رئيس الوزراء

العبداهلل: من لديه أدلة على أي شبهة تخص املال العام
فليتقدم بها إلىجهات التحقيق فوراً

آية نزلت في القرآن الكرمي هي 
)اقرأ باسم ربك الذي خلق(، 
فبدون القراءة لن جتد األمة 
سبيال للتقدم والتطور ألن 
كل مهنة ووظيفة مهما بلغت، 
تتطلب املعرفة، وال يتم ذلك 
اال من خالل القراءة وفي ظل 
الثورة املعلوماتية واستخدام 
األجهزة املتطورة واملتقدمة 
ومواقع التواصل االجتماعي 
تك���ون الق���راءة ض���رورة 
حتمية«. وتأتي اقامة معرض 
الكتاب اإلسالمي اسهاما من 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في دفع عجلة التنمية ونهضة 
املجتمع على أس���س علمية 
وتربوية سليمة حتى تكون 
الكويت احلبيبة في مصاف 

الدول املتقدمة والرائدة«.
ان   الروم���ي  واض���اف 
الكتاب اإلس���المي  معرض 
يعتبر احدى الوسائل الهامة 
لنشر ثقافة الفكر اإلسالمي 
م���ن منابعه���ا اإلس���المية 
الصحيحة، ولتحصني أجيالنا 
ضد التطرف والغلو، وذلك 
عن طريق ترس���يخ مفهوم 
الوس���طية دون افراط وال 
تفري���ط، ولتمكينه���م من 
االطالع على جميع املعارف 
والثقاف���ات وجميع اوجه 
النشاط اإلنساني بسهولة 
ويس���ر، ما يجعل الكويت 

منارة للثقافة والعلم«.
وأشار الى ان مجلس ادارة 
اجلمعية قرر ان يكون شعار 
املع���رض لهذا العام »ثقافة 
اسرة« تأكيدا منه على دعم 
الكويتية،  استقرار األسرة 
ألن في اس���تقرارها سالمة 
للمجتمع وامن وامان الوطن، 
الوقت يس���هل  وف���ي ذات 
لألجيال القادمة طرق العلم 
واملعرفة، فمن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل اهلل 

له به طريقا الى اجلنة.
وفي خت���ام كلمته وجه 
الرومي الشكر لكل من ساهم 
في تنظيم هذا املعرض وفي 
مقدمتهم وزير اإلعالم الشيخ 
سلمان احلمود ومسؤولو 
وزارة اإلعالم على تعاونهم 
البناء مع اجلمعية ومختلف 
اجلهات األخرى املش���اركة، 
داعيا اهلل ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني.

ان ارفع الى سموكم أسمى 
آيات الشكر والتقدير واشكر 
رعايتكم وحضوركم حفل 
افتتاح املعرض الذي تقيمه 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في هذا العام حتت ش���عار 
»ثقافة اسرة« كما يسرني 
الترحيب بجميع الضيوف من 
داخل وخارج الكويت الذين 

شاركونا حفل االفتتاح«.
جمعي���ة  ان  واض���اف 
اإلصالح االجتماعي � بفضل 
اهلل تعالى � متيزت بكونها 
اول مؤسسة كويتية تنظم هذا 
املعرض املتخصص منذ 39 
عاما العتقادها بأهمية الكتاب 
والقراءة في تقدم الشعوب 
ونهضة األمم خاصة ان اول 

اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلم���ود بجه���ود جمعية 
اإلصالح ودورها الرائد في 
اقام���ة مثل هذه األنش���طة 
التي تهدف الى نشر ثقافة 
التس���امح والبناء والعطاء 

لبلدنا احلبيب الكويت. 
بدوره، وجه رئيس جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود 
الرومي الشكر لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك لرعايته وحضوره 
حفل افتتاح معرض الكتاب 
ال� 39 حيث قال:  اإلسالمي 
»باسمي ونيابة عن اخواني 
اعضاء مجلس ادارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي يسعدني 

وعن الوساطة الكويتية 
النظر بني  لتقريب وجهات 
ال���دول اخلليجي���ة وايضا 
الوساطة الكويتية لتقريب 
النظ���ر املصرية  وجه���ات 
� القطري���ة ق���ال العبداهلل 
الديبلوماسية  »منذ نشأت 
الكويتي���ة على يد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والكويت أدت دورا 
في تقريب وجهات النظر بني 
االشقاء، ونسأل اهلل العلي 
القدير ان يوفق كل من يرغب 
ويعمل ويدأب من اجل تقريب 
وجهات النظر وان يبعد عنا 
كل من يحاول ان يزرع بذور 

الفرقة والفتنة«. 
من جهته، أش���اد وزير 

الش���يخ جابر املبارك ليس 
فقط بالثقافة والعلم بل حتى 
بالثقافة اإلسالمية والعلوم 
اإلس���المية، محاول���ة منه 
لغرس هذه املفاهيم لدى عامة 
املجتمع الكويتي وبالتحديد 
الشباب، آملني ان شاء اهلل 
ان يوفق اجلميع والقائمني 
على هذا املعرض وان يزوره 
اجلميع ويستفيدوا مما هو 
معروض واالهتداء بتعاليم 

ديننا اإلسالمي السمحة«.
العبداهلل بجهود  وأشاد 
جمعية اإلصالح ،مؤكدا ان 
اجلمعية مش���هود لها من 
جميع أطياف املجتمع ونسأل 
للقائمني عليها وعلى العمل 
اخليري الكويتي التوفيق. 

أسامة ابوالسعود 

أبدى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
الشديد  العبداهلل استغرابه 
ممن يطلقون التصريحات 
دون أدلة، مشددا على ان من 
لديه أدلة على أي شبهة تخص 
املال العام فليتقدم الى جهات 
التحقيق بها فورا. جاء ذلك 
خالل رد العبداهلل على أسئلة 
الصحافيني على هامش افتتاح 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك معرض 
الكتاب اإلسالمي ال� 39 مساء 
امس بأرض املعارض، حول 
ما اثاره النائب السابق مسلم 
البراك ف����ي احدى القنوات، 
مضيفا »انا ال أود ان أحتدث 
عن شخص ولكن انا استغرب 
من اي شخص يدعي الضلوع 
والعل����م ومعرف����ة القانون 
والدس����تور واي ش����خص 
سواء كان عضو مجلس امة 
او عضوا س����ابقا او وزيرا 
او وزيرا س����ابقا او متنفذا 
او غير ذلك، ان يدعي علمه 
مبعلومات وأدلة سواء تشكل 
شبهة جرمية او بيانات تعتبر 

تعديا على املال العام.
وق���ال العب���داهلل: »أود 
ان اذكر اجلميع بأن قانون 
حماية املال العام ينص في 
مادته األولى ويوجب على كل 
من لديه معلومة عن التعدي 
على املال العام ان يذهب بها 
الى جهات التحقيق وان يدلي 
مبا لديه من بيانات«. و»كذلك 
قانون اإلجراءات في املرافعات 
اجلزائية واملدنية في احدى 
مواده يوج���ب على كل من 
لديه علم بشبهة جرمية ان 
يتوجه الى جهات التحقيق 
واإلدالء بالبيانات التي لديه 
لكن االكتفاء باالستعراض 
اللجوء  اإلعالمي فقط دون 
التحقي���ق، وأترك  جلهات 
تفسير ذلك للشعب الكويتي 
الواعي  الذي اتوقع ان يصل 

الى كبد احلقيقة«. 
وع���ن مع���رض الكتاب 
اإلس���المي وأهميته ودور 
جمعي���ة اإلص���الح ق���ال 
العبداهلل »ال شك ان رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك للمعرض 
بالغ���ة تدل على  لها داللة 
اهتمام احلكومة ممثلة بسمو 

سمو رئيس الوزراء مفتتحا املعرض بحضور حمود الرومي

سمو رئيس الوزراء يطلع على احدى املطبوعات جولة في املعرض

درع لسمو رئيس الوزراء من وزارة االوقاف سمو رئيس الوزراء في جناح بيت الزكاة

الشيخ سلمان احلمود متحدثا للصحافيني

سمو رئيس الوزراء متوسطا الشيخ محمد العبداهلل والشيخ سلمان احلمود  والشيخ احمد النواف وفيصل احلجي وحمود الرومي 

جمعية اإلصالح لها 
دور رائد في إقامة 
مثل هذه األنشطة 

التي تهدف إلى 
نشر ثقافة التسامح 

والبناء والعطاء 
للكويت 

الرومي: معرض 
الكتاب اإلسالمي 

إحدى الوسائل 
املهمة لنشر ثقافة 

الفكر اإلسالمي
من منابعها 
اإلسالمية 

في ختام املؤمتر الدولي للمحامني

درايفوس: الدميوقراطية بالكويت تضاهي نظيرتها في أميركا

الكوي����ت بها نظام  أن  وجد 
دميوقراطي ال يقل عن املعمول 

به في أميركا.
ودعا درايف����وس جميع 
احملام����ني الكويتي����ني ال����ى 
االشتراك في االحتاد الدولي، 
مؤكدا أن االحتاد له دور فاعل 
على الس����احة وميثل مظلة 

حلماية حقوق احملامني والدفاع 
عنهم. 

النقاشية  وفي اجللس����ة 
)الزكاة نظام مالي إس����المي 
يساهم في التنمية( استعرض 
مدير ادارة كبار متبرعي الزكاة 
د.خالد الشطي اآلثار اإليجابية 
لل����زكاة عل����ى املجتمع التي 

 مؤمن المصري 

اختت����م املؤمت����ر الدولي 
للمحامني أعماله أول من أمس 
في مس����رح مكتبة البابطني، 
وأك����د رئيس االحتاد الدولي 
للمحامني ستيفن درايفوس 
أن ما مت عرضه في اجللسات 
النقاشية حول النظام املالي 
اإلسالمي جعله شغوفا لالطالع 
أكثر على هذا النظام الذي لم 
يتأث����ر باألزمات االقتصادية 
أمام االحتاد  ما يفتح املجال 
الدولي لتنظيم املزيد من هذه 

الفعاليات املهمة.
ولفت الى أنه خالل تواجده 
في الكويت اطلع على نظامها 
القضائي والقوانني املعمول 
بها، مشيرا الى اعتقاده السابق 
بأن الكويت تعمل بالقوانني 
البريطاني����ة نظرا للعالقات 
البلدين، لكن  التاريخية بني 
بعد زيارته الى مجلس األمة 
واملجل����س األعل����ى للقضاء 

تشمل املزكي واملستفيدين من 
الزكاة واملجتمع بكل شرائحه، 
مؤك����دا أن لها دورا فاعال في 
التنمية االقتصادية من خالل 
زي����ادة الدخل القومي، حيث 
تعتبر الزكاة أهم موارد الدولة 
اإلس����المية، وتعتبر موردا 
سنويا دائما للدولة يساعدها 

على تنمية مواردها. 
وأضاف أن الزكاة لها دور 
في زيادة االجتاه االستثماري 
وحتريك عجلة االقتصاد ألن 
ض����خ املزكني أم����وال الزكاة 
للمحتاجني يساهم في زيادة 
احلركة الشرائية في السوق، 
ما يدعم تعزيز قوة السوق. 
وقال ان الزكاة تساهم في 
زيادة اإلنتاج، حيث ان وجود 
رأس����مال عند احملتاجني من 
أموال الزكاة يساعد على إنتاج 
املصانع والشركات مزيدا من 
السلع واملواد االستهالكية، كما 
أنها تساهم في زيادة رؤوس 

أموال املزكني. 

 املتحدثون في اجللسة النقاشية 

املليفي يصدر قرارات ترقية في » التطبيقي« 
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أحمد املليفي عدة قرارات 

تقضي بترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 
بكلياتها.

كلية الدراسات التكنولوجية

الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.عبداهلل ابراهيم املزروعي

كلية التربية األساسية
الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذأستاذ مشاركد.وليد أحمد الكندري
أستاذأستاذ مشاركد.حمد بلية العجمي

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.سلوى حسن الدرويش
أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.أسامة أحمد محمد عبدالرحيم

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.عبداهلل ابراهيم العنجري
أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.زيد مرزوق الوصيص
أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.سليمان ناصر الشطي

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.مرمي خليفة عرب

كلية الدراسات التجارية

الوظيفة املرقى إليهاالوظيفةاالسم

أستاذأستاذ مشاركد.فيصل عبداهلل احلماد

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.تركي سطام املطيري

أستاذ مشاركأستاذ مساعدد.خالد عبداهلل العنزي
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 صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء  البحريني مستقبال املشاركني في املؤمتر   )بنا( 

املنامةـ  وكاالت: انطلقت في 
البحرين أمس فعاليات مؤمتر 
أمني ينظمه مركز البحرين 
للدراســــات االســــتراتيجية 
والدولية والطاقة ملناقشــــة 
الوطني  أبرز مهددات األمن 
واإلقليمي لدول اخلليج، وذلك 
بحضور ورعاية سمو الشيخ 
محمد بن مبارك نائب رئيس 

مجلس الوزراء البحريني.
ويعقد املؤمتر على مدار 
يومني، حتــــت عنوان األمن 
الوطنــــي واألمــــن اإلقليمي 
ملجلس التعاون لدول اخلليج: 

رؤية من الداخل.
وحتدث في املؤمتر صاحب 
الســــمو امللكي األمير تركي 
الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
امللك فيصل للبحوث  مركز 
اإلســــامية،  والدراســــات 
والشــــيخ د. محمد الصباح 
وزير اخلارجية السابق، وعدد 
من الشخصيات اخلليجية. 
وخال كلمته االفتتاحية، قال 
د.محمد عبدالغفار مستشار 
البحريني للشؤون  العاهل 
ورئيــــس  الديبلوماســــية 
مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراســــات االســــتراتيجية 
والدوليــــة والطاقة، انه في 
زمن تغير التحالفات كنتيجة 
واألحــــداث  للمســــتجدات 
اإلقليمية والدولية فإن دول 
مجلس التعاون بحاجة الى 
صياغة استراتيجية مفهوم 
استراتيجي شامل على غرار 

ما يفعله حلف الناتو كل عشر 
سنوات. 

بدوره، أكد الشيخ د.محمد 
الصباح انه آن األوان النتقال 
دول مجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية الى حتالف 
امــــر  كونفيدرالــــي، وهــــو 
يستوجب االنتقال من مرحلة 
الديبلوماسية الى أشكال من 
السياسة احلقيقية التي تضع 
في االعتبار املخاطر واملهددات 
الوجودية لكيان دول املنطقة 

وأمنها الداخلي.
وبــــني ان اي خافــــات 
خليجية حالية في ظل وجود 
ملفــــات خطرة مثــــل اخللل 
الكبير بالتركيبة السكانية 
ميثــــل تهديدا وجوديا لدول 
مجلس التعــــاون، مؤكدا أن 
دول التعاون ليس لديها مجال 
لترف اخلافات في ظل وجود 

هذه املهددات. 
وقال الشيخ محمد الصباح 
إن دول املنطقة تواجه رغبات 
قوى إقليميــــة في أن تكون 
راعية وحامية لعقيدة معينة 
الطائفة  أبنــــاء  وتعتبر كل 
هم رعايــــا بغض النظر عن 
انتماءاتهم الوطنية، قائا إن 
هذه القــــوى تدفعها رغبات 
إيران  إلى  السيطرة، مشيرا 
الطائفة  التي تنظر ألبنــــاء 
الشيعية في املنطقة على أنهم 
تابعون لها رغم التصاق أبناء 
الطائفة بأوطانهم وأراضيهم، 
مؤكدا ان ذلك يشكل حتديا 

امام مخططي  وخطرا قائما 
وصانعي السياسات في دول 

املنطقة.
وقــــال الشــــيخ محمــــد 
الصباح إن ثمة درســــا مهما 
جدا نستخلصه من احلرب 
العاملية األولى املدمرة وهي أن 
االحتماء باخلارج واالستقواء 
باألجنبي والبحث عن قوى 
خارجية لدعم موقف محلي 
أمــــر فــــي غايــــة اخلطورة 
ونتائجه كارثية، ويشــــكل 
هذا األمر ايضا حتديا لدول 

مجلس التعاون.
وأوضح ان ايران تنظر بهذا 
املفهوم، فأينما حل املنتمون 
للمذهب الشيعي فهي راعية 
النظر  لهــــم بغض  وحامية 
عن درجة اميــــان املواطنني 
والتصاقهم بأرضهم وانظمتهم 

الوطنية والسياسية.
مــــن جانبه، قــــال االمير 
تركي الفيصل ان املؤمتر يأتي 
في ظل ما تشــــهده منطقتنا 
من انكشاف استراتيجي في 
أعلي مراحله على املستويني 
الوطني واالقليمي في الوقت 
الذي كان يجدر بنا بعد أكثر 
مــــن 30 عاما من تأســــيس 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية أن نكون قد وصلنا 
الى أعلى درجات التنســــيق 
والتعــــاون والوصــــول الى 
مرحلة االحتاد لضمان أمننا 
واستقرارنا ورفاهية شعوبنا 

في هذه املرحلة الصعبة.

انطالق أعمال مؤمتر األمن الوطني واإلقليمي لدول اخلليج بالبحرين

محمد الصباح: آن األوان لالنتقال إلى حتالف كونفيدرالي 
تركي الفيصل: حفظ أمننا يدفعنا إليجاد توازن مع إيران

وأضاف ان اهم ما كشفته 
مجريات االمور في املنطقة أن 
االمن الوطني ليس عسكريا 
فحسب لدرء املخاطر اخلارجية 
بل هو أمن سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي واعامي. 
وقال االمير تركي الفيصل اننا 
في هذا اجلانب من اخلليج 
نكن كل احترام ومحبة إلخوة 
لنا يقطنــــون اجلانب االخر 
من اخلليج، معربا عن اسفه 
أن تكــــون سياســــات ايران 
منغصا لألمن اإلقليمي نظرا 
للسياسات االيرانية املعادية 
فــــي منطقة اخلليــــج وفى 
العالم العربي ســــواء أكانت 
هذه السياسات هدفها فرض 
الهيمنة السياسية ام التدخل 
في الشؤون الداخلية لبلداننا 
عبر تأجيــــج الفنت الطائفية 
ومحاولة تصديرها الينا ام من 
خال غموض نواياها بشأن 
النووية  خططها للمعرفــــة 
الســــاح  امتاك  وبالتالــــي 
النووي ام من خال احتال 
اجلــــزر االماراتية ام بدعمها 
للحكم الطائفي في العراق أو 
تدخلها العسكري لدعم النظام 
السوري االجرامي او التدخل 

لتفتيت اليمن مذهبيا.
واكد أن الضرورة للحفاظ 
على امننا تدفعنا الى العمل 
علــــى ايجاد توازن معها مبا 
في ذلــــك املعرفــــة النووية 
واالستعداد الي احتماالت في 

امللف النووي االيراني.  
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يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   

فادخلي  في عبادي  وادخلي 
جنتي

محمد غلوم علي نور ـ 79 
عاما ـ الرجال: األحمدي ـ 
مسجد اإلمام الرضا ـ ت: 
51011018 ـ النساء: مبارك 

الكبير ـ ق4 ـ ش39 ـ م1 ـ 
ت: 98885395.

محمد هزاع مشلش السبيعي 
ـ 86 عاما ـ القصور ـ ق1 ـ 

ش41 ـ م37 ـ ت: 66900441 
ـ 51588555.

سكينة حسني أمير علي، 
أرملة أسد حسني علي أكبر 
ـ 72 عاما ـ الرجال: مسجد 
اإلمام الباقر ـ الزهراء ـ ت: 

66377774 ـ النساء: الرميثية 
ـ ق6 ـ ش شاهني الغامن ـ 

م31.
شيخة عبداهلل علي بورحمه ـ 
79 عاما ـ الرجال: الشامية ـ 
ق8 ـ الدائري الثاني ـ م15 ـ 
ت: 24838652 ـ 25611914 ـ 
النساء: الساملية ـ ق12 ـ ش 
ابوذر الغفاري ـ م55 ـ ت: 

.96661737
لولوة حمد عبداهلل اجليران 

ـ 83 عاما ـ الرجال: اخلالدية 
ـ ق8 ـ ش طرابلس ـ 

م26 ـ ديوان الشطي ـ ت: 
50030009 ـ النساء: اليرموك 

ـ ق1 ـ ش1 ـ ج4 ـ م7.
فاطمة حمد حرمييس 

الهرشاني ـ 65 عاما ـ الرجال: 
الفروانية ـ ق2 ـ ش146 

ـ م108 ـ ت: 97987541 ـ 
النساء: الرابية ـ ق4 ـ ش6 

ـ م12.
طارق محمد ناصر السنعوسي 

ـ 46 عاما ـ الرجال: السرة 
ـ ق1 ـ ش14 ـ قسيمة 315 
ـ ت: 97873000 ـ النساء: 

السرة ـ ق1 ـ ش11 ـ م8 ـ ت: 
.66661600

فاطمة عبداهلل محمد 
عبدالرحمن الصغير، أرملة 

عبداحلميد عبدالكرمي الشطي 
ـ 75 عاما ـ الرجال: بيان ـ 
ق2 ـ ش الثاني ـ م51 ـ ت: 

65544441 ـ النساء: مشرف 
ـ ق5 ـ ش16 ـ م19 ـ ت: 

99606113 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

سوسن حسن مهدي طاهر 
ـ 15 عاما ـ الرجال: العمرية 

ـ مسجد اإلمام علي بن 
أبي طالب ـ ت: 50512313 ـ 

97944118 ـ النساء: العمرية ـ 
حسينية اإلمام الكاظم ـ ق1 ـ 
ش2 ـ م19 ـ ت: 66830253 ـ 

.50114164
خيرية محمد ابراهيم محمد 

املزيدي، زوجة موسى حسني 
الصراف ـ 65 عاما ـ الرجال: 

حسينية احمد عاشور ـ 
بنيد القار ـ ت: 99077240 ـ 

66789240 ـ النساء: اجلابرية 
ـ ق9 ـ ش3 ـ م8 ـ ت: 

25313268 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

مرفت محمد محمود حجازي، 
زوجة موسى غلوم علي 

ميرزا ـ 59 عاما ـ الرجال: 
مسجد الوزان ـ غرب مشرف 
ـ ت: 99989995 ـ 97886888 
ـ النساء: حطني ـ ق4 ـ ش15 

ـ م20 ـ ت: 99048452 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

آمنة يعقوب يوسف بن جبل 
ـ 71 عاما ـ الرجال: القرين 
ـ ق3 ـ ش17 ـ م37 ـ ت: 

97770770 ـ النساء: سلوى ـ 
ق1 ـ ش عبدالرحمن الغافقي 

ـ م46 ـ ت: 66134431 ـ 
الدفن بعد صالة العصر.

عبدالعزيز ابراهيم العبداملنعم 
ـ 101 عام ـ الرجال: قرطبة ـ 
ق4 ـ ش5 - ج 1 ـ م28 ـ ت: 

51101112 ـ النساء: النهضة 
ـ ق1 ـ ش127 ـ م15 ـ ت: 

.66223363
شاهه سعدون الهندال، أرملة 

علي فزع الهندال ـ 75 عاما 
ـ الرجال: الصباحية ـ ق1 ـ 

ش17 ـ م867 ـ ت: 67099916 
ـ 50402077 ـ النساء: 

الصباحية ـ ق1 ـ ش12 ـ 
م140 ـ ت: 66609616.

محمد تركي الرشيد ـ 84 
عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق3 ـ 

ش7 ـ م27 ـ ت: 90041008 
ـ النساء: صباح السالم ـ 

ق11 ـ ش2 ـ ج5 ـ م61 ـ ت: 
99067119 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
8 ص ـ 6.44 م

أدنى جزر:
1.01 ص ـ 1.08 م

حالة الطقس

مشـــمس والرياح شمالية 
غربية ســـرعتها من 10 الى 

32 كلم/ ساعة.
العظمى: 36
الصغرى: 21

3:49 الفجر  
الشروق  5:13
الظـهـر  11:46

العصر  3:22
املغرب  6:20
7:42 العشاء 
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»التربية« ترى ان تعديل دوام املدارس
ال يساعدة في حل املشكلة املرورية.

تعليقا على جولته اآلسيوية.. »لوفيغارو«: 
أوباما ينسحب من الشرق األوسط.

٭ ألن هاملشكلة حتى مارد مصباح عالء الدين 
ما يقدر يحلها!

٭ هذا يسمونه.. انسحاب تكتيكي.. 
وكأنه يقول: »فاصل ونواصل«.

السايرزم رماح
صالح الساير
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hotmail.com

أصدرت األمم املتحدة عام 
1947 قرار التقسيم القاضي 

بإنهاء االنتداب البريطاني 
على فلسطني وتقسيم 

األرض إلى ثالثة أقسام: 
األول يهودي لإلسرائيليني، 

والقسم الثاني عربي 
للفلسطينيني، والثالث 

دولي ويشمل القدس، غير 
أن العرب رفضوا القرار 

بحجة أنه يضع مقدساتهم 
اإلسالمية حتت اإلشراف 

الدولي! فنشبت احلرب 
بينهم وبني اليهود في عام 
1948 املعروف بعام النكبة.

من يُجل في خفايا املسكوت 
عنه في عواملنا املريضة 

يدرك أن العديد من القوى 
العربية ومنهم »الشيوعيون« 
وكذلك العديد من »احلكماء« 

في فلسطني طالبوا بقبول 
القرار األممي وحذروا من 
مغبة رفضه، إال ان صوت 

العقل غرق في جلة الضجيج 
خاصة ضجيج جماعة 

االخوان املسلمون )!( األمر 
الذي زج بالشعب الفلسطيني 
في متوالية عذاب وتشرد فلم 
يقبضوا من العرب سوى ما 

تقبضه الريح من البالط.
ميكن القول ان قضية 

العرب املركزية )فلسطني( 
كانت صناعة عربية وقفت 
خلفها ـ من وراء ستار ـ 

القوى العظمى لإلفادة منها 
في احلرب الباردة وتشكيل 

النظام العربي القدمي حني 
قام شعار »حترير فلسطني« 

بدور الرافعة الرئيسية 
للراغبني من الضباط 

املغامرين الطامعني بتولي 
احلكم في بالدهم فكان 
الشعب الفلسطيني هو 

اخلاسر األكبر جراء ذلك 
اخلطأ التاريخي الناجم عن 

تزاوج اخلبث واجلهالة.

يسألني كثير من الناس عن سبب تواجدي 
في مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك 
ـ تويتر( وسبب سؤالهم أنهم يالحظون 

عدم ردي على البعض وعدم مباالتي مبن 
يتهجم علي أو يحاول شتمي، بل ان البعض 
يستغربون حني أقوم أحيانا بإعادة ما كتبوه 

عني.
وألن السؤال يتكرر من األصدقاء وممن 

ال أعرفهم، لذلك فضلت أن يكون ردي من 
خالل مقال وليس 140 حرفا فقط، وليعلم 

اجلميع أنني في تلك املواقع اإللكترونية ال 
أرد إال على من أعرف شخصياتهم احلقيقية 

وأستثني من أعرفهم ولكنهم يكتبون 
باسم مستعار لظروف عملهم أو لوضعهم 

االجتماعي.
في تلك املواقع يعتقد البعض حني يهاجمني 

أنه قد وضع نفسه ندا لي، لذلك أحب أن 
أوضح أنني منذ فترة طويلة وأنا أنتقي 
أعدائي وخصومي بعناية فائقة حتى ال 

يفرح الصبية بشرف مخاصمتي أو منحهم 
حجما أكبر من حجمهم وعليهم أن يريحوا 
أنفسهم فعليهم أن يفهموا أنهم لم يكونوا 

هّما حتى أبحث عن إزاحته ولم يكونوا 
»حلما حتى أبحث عن تفسيره« فأنا حلمكم 
املزعج الذي سيجثم على قلوب من أرسلكم.

ونصيحتي لكل من يريد مواجهتي أن 
يتذكر املقولة املشهورة »إذا خفت ال تقول 

وإذا قلت ال تخاف« فإن كان علي حق 
فليظهر شخصيته وموقعه من االعراب، 

ويجب أن يكون ندا وليس تابعا ملن أرسله، 
أما النكرات فهم كثر ولن أسمح لنفسي بأن 

ألتفت إليهم حتى لو كانوا ميلكون ماليني 
املتابعني الوهميني.

أدام اهلل الشجعان الذين يكتبون بأسمائهم 
احلقيقية، وال دام اجلبناء الذين ال 

يستطيعون املواجهة. 

فلسطني..
صناعة العرب

أنا جاثومكم 
املزعج

أميركي يطالب طبيبيه
مبليون دوالر لسخريتهما منه

واش���نطن - وكاالت: رفع أميركي دعوى 
قضائية ضد طبيبيه يطالبهما فيها بدفع تعويض 
قيمته مليون دوالر بعد أن س���جل على هاتفه 
اخللوي حديثهما وهما يسخران منه بعد تخديره 

ليخضع لعملية تنظير القولون.
وبحسب الدعوى املرفوعة مبقاطعة فيرفاكس 
في فيرجينيا، فإن املريض كان يس���جل عبر 

هاتفه اخللوي تعليمات األطباء ملا عليه فعله 
حني يستيقظ من التخدير حتى ال ينساها. وفي 
التسجيل، مزح الطبيبان حول كيف »سيطلقان 
مسدسا عليه« املريض، كما تساءال حول ما إذا 
كان مثليا جنسيا. ويطالب املريض بتعويض 
بقيمة مليون دوالر باإلضافة إلى غرامات عقابية 

ب� 350 ألف دوالر.

الوفيات ومواقيت الصالة 
الصفحة األمنية 
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