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اللواء االنصاري يقلد ضابطا رتبته اجلديدة 

 ترقية 14 ضابطًا في اإلطفاء
15إلى رتبة عقيد
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»األنباء« تنشر أسماء 160 ضابطاً متت ترقيتهم إلى رتبة نقيب باجليش

احلكومة: تدقيق املزيد من اجلنسيات بعد العيد
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أقل بـ »40%« من املرصود ألحد أكبر مشاريع التنمية.. والتوقيع نهاية 2014

»نفط الكويت«: 4 عروض مغرية لتنفيذ »النفط الثقيل«

احلرب اإلسرائيلية على غزة تدخل أسبوعها الثالث 
واجليش يعترف بفقدان جندي أعلنت حماس أسره

عواصمـ  وكاالت: تدخل احلرب 
التي تشـــنها إسرائيل على قطاع 
غزة اليوم أسبوعها الثالث، دون 
أدنى مبادرة أمل بوقفها في املدى 
املنظور حسبما تفيد وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية، ما لم يتمكن األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
ووزير اخلارجية األميركي جون 
كيري اللذان يزوران املنطقة من 
إحداث خرق في جدار األزمة، حيث 
أكد األخير أن املبـــادرة املصرية 
هي اإلطار ألي وقف إلطالق النار 
بني إسرائيل وحركة حماس. في 
هذه األثناء، سجلت إسرائيل أكبر 

خسارة لها في آخر خمس حروب 
شـــنتها، إذ أعلنت مقتل نحو 30 
جنديا خالل أسبوعني. واعترفت 
بفقدان جندي لها، سبق أن أعلنت 
كتائب القسام التابعة حلركة حماس 
أسره. وقال اجليش اإلسرائيلي إنه 
متكن من التعرف على جثث ستة 
من اجلنود الســـبعة الذين كانوا 
داخل مدرعة أصيبت قبل يومني 
بقذيفة صاروخية في الشجاعية 
بغـــزة، وإن البحث جـــار ملعرفة 
مصير الســـابع. وأعلنت اإلذاعة 
اإلســـرائيلية أنه »قتل أيضا في 

هذا احلادث«.

أحمد مغربي

قدمت 4 حتالفات عاملية 
عروضا مالية لتنفيذ مشروع 
النفط الثقيل الذي يعد أحد 
التنموية في  اكبر املشاريع 
البالد. وقــــال مصدر نفطي 
مسؤول في شركة نفط الكويت 
لـ»األنباء«: ان أقل العروض 

املالية جاءت من حتالف تقوده 
البريطانية  شركة بتروفاك 
بقيمة 1.2 مليار دينار، وهو 
التكلفــــة اإلجمالية  اقل من 
املرصــــودة للمشــــروع عند 
ملياري دينار )أي أقل بنسبة 
ايجابي  40%( وهو مؤشــــر 
للمضي ســــريعا باملشروع، 
ويهدف املشروع إلى تطوير 

طبقة فارس السفلية في شمال 
الكويت إلنتاج 60 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بحلول 

عام 2019. 
وجاء العرض الثاني من 
حتالف »اس كيه« للهندسة 
واملقاوالت في كوريا اجلنوبية 
بقيمة 1.31 مليار دينار، بينما 
جاء العرض الثالث من حتالف 

ســـايبم ايطاليا بقيمة 1.75 
مليار دينار، فيما تقدم حتالف 
»جي اس« للهندسة واملقاوالت 
في كوريـــا اجلنوبية بقيمة 
1.83 مليار دينـــار، وتوقع 
املصدر أن يتم توقيع العقود 
مع التحالف الفائز في نهاية 

.2014
 ٭

غارة اسرائيلية استهدفت مسجدا في قطاع غزة أمس                    )أ.ف.پ(

41اإليــمـان 40

39 38 المطبخ

37 36 فــنـــــون

 ديوانياتكم في »األنباء« 
16خالل رمضان

برامج الفضائيات
19

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املساعد للعالقات اخلارجية 
واحلج ونائـــب رئيس بعثة احلج 
الكويتية خليف األذينة أن بعثة احلج 
الكويتية انتهت من كل االستعدادات 

الالزمة لهذا املوسم بشكل مبكر.
ودعا الراغبني في أداء احلج إلى 
ســـرعة التسجيل مع حمالت احلج 
الرســـمية، مبينا أن املوعد النهائي 
لتســـجيل احلجاج غير الكويتيني 
هـــو 2014/8/31 وللكويتيـــني هو 

.2014/9/20

األذينة: 20 سبتمبر آخر موعد 
لتسجيل احلجاج الكويتيني 

و31 أغسطس لغير الكويتيني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، صباح امس، رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود الرومي وعضو مجلس 
اإلدارة يحيى العقيلي، حيث أهديا سموه تقريرا 
عن جهـــود »الرحمة العاملية« بجمعية اإلصالح 
االجتماعي في إغاثة الشعب السوري للعام 2011 
2013. وقال الرومي انه قدم شرحا لصاحب السمو 
األمير حول ما تقوم به اجلمعية من أعمال خيرية 
واجتماعية ورياضية الحتواء الشـــباب السيما 

في العطل الصيفية. وأضاف ان اجلمعية هيأت 
للشباب مكانا آمنا يحتضنهم بإشراف مدرسني 
أكفاء لهم خبرة طويلة في مجاالت العمل اخليري 
واالجتماعـــي والرياضي ورعاية الشـــباب. كما 
اســـتقبل صاحب السمو األمير د.ناصر الصانع 
ود.بدر الناشي وم.محمد العليم. وقال العليم في 
تصريح صحافي »ان اللقاء كان مثمرا واستمعنا 
خالله الى توجيهات صاحب السمو االمير في كل 

ما يهم مصلحة الوطن«.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلّم تقريرا عن جهود »الرحمة العاملية« في إغاثة الشعب السوري 
من حمود الرومي ويحيى العقيلي ومشعل الزيد

األمير تسّلم تقريرًا عن جهود »الرحمة العاملية« 
في إغاثة الشعب السوري

صاحب السمو التقى الصانع والناشي والعليم

»للصبر حدود«. واستدركت 
قائلــــة: احلكومــــة ملتزمة 
بالقانون لدعــــم أمن الوطن 
واســــتقراره وسالمته وأمن 
املواطنني واملقيمني واحلفاظ 
العامــــة  علــــى املمتلــــكات 
واخلاصــــة. وعلــــى صعيد 
إضراب العاملني في مؤسسة 
التأمينات االجتماعية قالت 
مصــــادر رفيعــــة: إن مدير 
»التأمينات« حمد احلميضي 
مستمر في منصبه واحلكومة 
وضعت بدائل ممتازة تنفذها 
إلجناز املعامالت بعد عطلة 
العيد، ولــــن يكون هناك أي 

تأخير. هــــذا، وقرر مجلس 
الوزراء عــــدم التجديد ملدير 
 عــــام الهيئة العامة للمعاقني 
د. جاسم التمار لبلوغ سنوات 

خدمته 40 عاما.
واعتمد املجلس ترقية 160 
ضابطا بوزارة الدفاع الى رتبة 

نقيب.

وكذلك كيفية احلصول عليها 
بطرق غير مشروعة واحتواء 
ملف اجلنسية على أوراق غير 

صحيحة.
وقالت: احلكومة لن تتوانى 
من اآلن فصاعدا في تطبيق 
أحــــكام املــــادة 13 واملادة 21 
مكرر )أ( من قانون اجلنسية 
الكويتية رقم 15 لسنة 1959، 
وأي أحــــكام أخــــرى تتعلق 
بقانون اجلنسية، ولن نظلم 
احدا، لكن حفظ أمن الكويت 
هو الهدف االسمى واألساسي 
واجلوهري وفوق اي اعتبار، 
وقد صبرنا ونصحنا ولكن 

 مريم بندق 

كشــــفت مصادر وزارية 
رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« أن مجلس الوزراء 
ســــيواصل عقب إجازة عيد 
النظر في  املبــــارك  الفطــــر 
تدقيــــق املزيــــد مــــن ملفات 
اجلنسيات وحتديدا في جلسة 

4 أغسطس.
وأوضحت املصادر أن الكلمة 
الفصل في قــــرارات مجلس 
الوزراء بســــحب اجلنسية 
تعتمد على حتقيق املصلحة 
الوطنيــــة العليــــا للكويت، 

بدائل إلجناز 
معامالت »التأمينات« 

بعد عطلة العيد 
 واحلميضي مستمر

في منصبه.. وإحالة 
مدير »املعاقني« 

أسماء 160 ضابطًا بوزارة للتقاعد
الدفاع متت ترقيتهم

إلى رتبة نقيب

 توفير 52 ألف وحدة سكنية
في مدينة الشيخ نواف األحمد
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»الصحة«: مجالس األقسام الطبية تعد اخلطط 
والتصورات لالستعانة بـ» اخلاص« قريباً

عبد الكريم العبد اهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحة خاطبـــت جميع مجالس 
االقسام الطبية باملستشفيات لتقدمي املقترحات 
واخلطط والتصورات باخلدمات التي ميكن 
أن يقدمها القطاع اخلاص للوزارة من خالل 
االستعانة به في جميع التخصصات الطبية 
لتخفيـــف الضغـــط عن االقســـام املختلفة 
باملستشفيات. واكدت املصادر ذاتها أن هذا يأتي 
ضمن خطة وتوجه وزارة الصحة لالستعانة 
بالقطاع اخلاص الرسال املرضى اليه لتلقي 
العالج، وذلك فـــي ظل الزيادة الســـكانية 

املستمرة التي تستدعي احلاجة الى اخلدمات 
الطبية بالقطاع االهلي. وافادت املصادر بأن 
مجالس االقسام الطبية باملستشفيات تضع 
اللمسات االخيرة لالحتياجات واملتطلبات 
الضرورية لالســـتعانة من خاللها بالقطاع 
اخلاص من مستشفيات ومراكز متهيدا لرفعها 
خالل الفترة القليلة املقبلة للوزارة، مشيرا 
الى أن هذا يأتي ايضا ضمن رســـالة وزارة 
الصحة في تقدمي اخلدمات العالجية والوقائية 
للمجتمع واالستجابة لالحتياجات الصحية 
في املستويني العام واخلاص، والعمل على 
حتسني نوعية االداء لتطوير اخلدمات الصحية 

باالشتراك مع القطاع االهلي.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل أن مجلس الوزراء 
وافق على مشروع مرسوم بترقية 34 مستشارا مساعدا 

في ادارة الفتوى والتشريع الى درجة مستشار.
 وقال الشيخ محمد العبداهلل لـ »كونا«: ان مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع املرســـوم هذا خالل اجتماعه 

االسبوعي الذي عقد في قصر السيف أمس االول.

ترقية 34 مستشارًا مساعدًا 
في »الفتوى« إلى مستشار

التفاصيل ص 32 ٭

33األسهم السعودية تقفز ملستويات قياسية بعد إعالن فتح أبواب البورصة أمام املستثمرين األجانب 

د.علي العبيدي

العبيدي يصدر قرارًا  
بتشكيل فريق حلماية 

04الطفل 

التفاصيل ص 3 ٭

التفاصيل ص7 ٭

التفاصيل ص29 ٭
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»اإلعالم الديني« تصدر كليب »وداعاً رمضان«
أعلنت إدارة اإلعالم الديني أنها أهدت التلفزيون الكويتي والفضائيات العربية إنتاجها املرئي 
اجلديد »وداعا رمضان« والذي يجسد عبر مشاهده أهمية االجتهاد في العشر األواخر واملداومة 
على قراءة القرآن واستقبال العيد مبا يرضي اهلل وذلك بأسلوب يبعث على الراحة ويتسم 
باملهنية واجلاذبية. من جانبه، قال مدير اإلدارة واملشرف العام على املشروع القيمي لتعزيز 
العبادات )نفائس( صالح أبا اخليل إن الكليب يتوافق مع استراتيجية األوقاف الرامية إلى تعزيز 
اإلعالم القيمي التنموي الهادف ودعم كل ما من شأنه تقوية اجلانب الديني بني أفراد مجتمعنا 
الكويتي والعربي، السيما الشباب باعتباره أكثر الفئات جتاوبا مع العوملة وسلبياتها.

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

محليات
الصبيح: حّل مبرة بيتك اخليرية 

وتشكيل جلنة لتصفية أموالها
بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الش����ؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
لش����ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا 
يقضي بحل مبرة بيتك اخليرية وتش����كيل جلنة برئاسة 

رئيس����ة قسم شؤون 
اجلمعيات  ومشاريع 
اخليرية واملبرات حنان 
الغريب لتصفية اموالها 
وعضوية كل من رئيس 
قسم احلسابات في ادارة 
اجلمعي����ات اخليرية 
واملبرات منيرة الكندري، 
والباحث القانوني في 
االدارة احم����د مجدي 
واختصاصي قانوني 
من ادارة الدراس����ات 
القانوني����ة فؤاد دياب 
واحملاسبني في ادارة 

اجلمعيات اخليرية واملبرات جنالء فتحي وفهد احلربي.
كما اصدرت الصبيح قرارات وزارية بإش����هار عدد من 
جمعيات النفع العام وهي اجلمعية الكويتية حلماية امللكية 
الصناعية وجمعية الرسالة االنسانية الوطنية واجلمعية 

الكويتية للعمل الوطني.

هند الصبيح

أسماء 160 ضابطاً متت ترقيتهم بـ»الدفاع« إلى رتبة نقيب
اعتمد مجلس الوزراء ترقية 160 ضابطا 
بوزراة الدفاع إل���ى رتبة نقيب وفيما 

يلي األسماء:
 ٭ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم التركيت

 ٭احمد حمد محمد راشد الصالح
 ٭احمد عبدالرحمن شريد زيد
 ٭احمد عبداهلل راشد رويشد
 ٭احمد محمد مطلق العتيبي

 ٭احمد مد اهلل عايض العنزي
 ٭انس علي محمد الدمخي

 ٭أحمد حيدر جاسم احلداد
 ٭أحمد سالم صعفك محمد

 ٭أحمد صالح عبداهلل اخلزى
 ٭أحمد عزام عبدالرحمن الغربللي

 ٭بدر عواد بجران العواد
 ٭بدر فقعان راشد العازمي

 ٭بدر فالح عبدالكرمي عبدالرضا
 ٭بدر ناصر نداء املطيري

 ٭براك سعود سفر جاسم البراك
 ٭بندر فرحان سيف النامي

 ٭ثامر بدر عواض نهار
 ٭جزاع خالد مبارك املياس

 ٭حسني ابراهيم محمد الشيخ
 ٭حسني علي اسماعيل العبدالرزاق

 ٭حسني فاضل عباس احملميد
 ٭حمد بدر محمد فهيد

 ٭حمد توفيق عبدالواحد الكلبي
 ٭حمد علي عيد البداح

 ٭حمد فيصل حمد الناصر
 ٭حمد نهار زيد حمود

 ٭حمود محمد حمود الزهمول
 ٭خالد احمد يوسف الفندي

 ٭خالد حامد ابراهيم الهنيدي
 ٭خالد رياض عبداللطيف محمد

 ٭خالد علي عبداهلل حسني
 ٭خالد فراس علي سبتي
 ٭خالد مجري رباح مفرج

 ٭خالد محمود عبداهلل محمد
 ٭خالد ميزد رحيل العنزي

 ٭راشد مشاري حمود العميري
 ٭راشد مشعان بدر املطيري

 ٭زيد خالد محمد العثمان
 ٭سالم سامي سالم احلريص

 ٭سالم هادي محمد هادي
 ٭سامي غازي عارف العنزي

 ٭سعد سعود فنيطل حبي
 ٭سعد عبداهلل سعد العطروزي

 ٭سعد ناصر حشر البرغش
 ٭سعود سلمان غامن احلمدان

 ٭سعود شجعان سعود هريسان
 ٭سلطان شجاع فراج سمران

 ٭صالح عبداحلميد سليمان الصالح
 ٭صالح علي صالح الهويدي
 ٭صالح وليد صالح السني

 ٭صالح احمد سعود احلسن
 ٭ضاحي شريان ضاحي اللوغاني

 ٭ضاري بدر صالح الشويع
 ٭ضاري خالد زيد خلف

 ٭طالل مشعل عبدالكرمي االصقه
 ٭عبدالرحمن راشد سعد اخلرافي

 ٭عبدالرحمن سعد مبارك احلميدي
 ٭عبدالرحمن محمد عبداهلل راشد

 ٭عبدالعزيز خالد سليمان السعيد
 ٭عبدالعزيز عدنان خليفة البحوه

 ٭عبدالعزيز محمد علي الكندري
 ٭عبدالعزيز محمد غلوم قاسم

 ٭عبدالعزيز مساعد مدلج املدلج
 ٭عبداهلل احمد صباح السالم الصباح

 ٭عبداهلل خالد احمد الشرف
 ٭عبداهلل شايع محمد شايع

 ٭عبداهلل عادل محمود املغربي
 ٭عبداهلل عارف ثنيان الشمري
 ٭عبداهلل عارف علي املصيريع

 ٭عبداهلل عبدالوهاب محمد الغنام
 ٭عبداهلل عدنان خالد الزويد

 ٭عبداهلل عيد عبيد مفلح
 ٭عبداهلل فيصل سعود الفريج
 ٭عبداهلل فيصل صياح فيصل

 ٭عبداهلل مبارك حمد العسعوسي
 ٭عبداهلل محسن محمد كميخ

 ٭عبداهلل منصور ابراهيم اللهو
 ٭عبداهلل هادي عبداهلل مسلم

 ٭عبداهلل يوسف ابراهيم اجلناحي
 ٭عبداحملسن ابراهيم حسني احمليمد

 ٭عبدالهادي جاسم محمد العبدالهادي
 ٭عبدالوهاب علي حسني الشطي

 ٭علي خالد حمد الرشود
 ٭علي طليان علي بن حديد

 ٭علي عبدالرحمن ياسني العلي
 ٭علي عبداهلل عويد قنيفذ

 ٭عمار مصطفى عبداحلميد حسني
 ٭عمر احمد عبداهلل النصيب
 ٭عمر أحمد صبري البلوشي

 ٭عمر خالد عبداهلل القطان
 ٭عمر عادل شايع محمد اجليماز
 ٭عمر عبداللطيف محمد بوحمد

 ٭عمر محمد علي الرميحي
 ٭عيد محمد قويعان الشريف

 ٭عيسى يعقوب يوسف بن عون
 ٭فراس محمد عبداللطيف اخلالدي
 ٭فهد جاسم منصور عيسى الدالل

 ٭فهد حمودجلوي الشمري
 ٭فهد صالح فهد علي العون

 ٭فهد عبدالرحمن جليدان عبيد
 ٭فهد عبدالعزيز دريس مبروك

 ٭فهد فالح فهد العجمي
 ٭فهد فهيد ناصر ثوان

 ٭فواز حمد ناصر السواجي
 ٭فواز شايع ياسر الفضلي
 ٭فواز عيسى خليف عتيق

 ٭فيصل جمال فيصل العطير
 ٭فيصل عبداهلل عبدالعزيز مطلق

 ٭فيصل فالح محمد املطيري
 ٭ماجد مبارك مفرج صياح

 ٭مبارك أحمد زيد الصرعاوي
 ٭مبارك حامد عبداهلل املسلم

 ٭مبارك علي مبارك علي
 ٭محسن حمود مطلق محمد

 ٭محمد ابراهيم مصطفى الزهير
 ٭محمد احمد عبداهلل مندني
 ٭محمد أنور محمد الغريب

 ٭محمد جمال علي عطااهلل مبارك
 ٭محمد جمال محمد بن ضيف

 ٭محمد حامد مال حسني التركيت
 ٭محمد راشد شبيب جابر

 ٭محمد سعود محمد حسن
 ٭محمد عادل محمدالهاجري

 ٭محمد عبدالعزيز سليمان الفريح
 ٭محم���د عبدالعزي���ز عبداللطي���ف 

الصفار
 ٭محمد علوش ناصر علوش

 ٭محمد علي محمد طامي
 ٭محمد عماد علي خزام اخلزام

 ٭محمد فهد محمد الصميط
 ٭محمد فوزي مسعود عبداهلل
 ٭محمد مروان عبدالرزاق احمد

 ٭محمد مزيد شريدة املزيد
 ٭محمد مكي محمد عبداهلل

 ٭محمد يعقوب محمد العوضي
 ٭محمود شاكر محمود عوض
 ٭محميد حسني عباس احملميد
 ٭مرزوق مجدي مرزوق محمد

 ٭مشاري شاكر محمود املغربي
 ٭مشاري عبدالرحمن علي مبارك

 ٭مشاري فالح مسفر فالح
 ٭مشعل رياض عبداهلل الفرحان

 ٭مشعل علي صغير العنزي
 ٭مشعل عوض محمد رجاء

 ٭مشعل محمد عبدالرحمن النوري
 ٭مطلق مجبل عبداهلل املطيري

 ٭معاذ محمد سليمان الفهيد
 ٭منذر معال علي ناجي

 ٭منيف معزي ماجد املتلع
 ٭ناصر سعد فهد البارود

 ٭ناصر عبداهلل ناصر سالم
 ٭ناصر فواز سعود الصباح

 ٭هاشم احمد جمعة هاشم
 ٭هزاع مرزوق هزاع سرور

 ٭يوسف احمد جاسم املسباح
 ٭يوسف راشد عوض الشبلي
 ٭يوسف صالح أحمد بوناشي

 ٭يوسف عبداهلل سلطان السنان
 ٭يوسف الفي عبداهلل الفي
 ٭يوسف هادي عبدالرحمن

اخلالدي: »ماي سبورت« يحصد كأس 
بطولة تعاونية سعد العبداهلل

»الصحبة الصاحلة« تكّرم الفائزين 
في مسابقتها الرمضانية

 حلفظ القرآن الكرمي وجتويده

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سعد العبد اهلل 
التعاونية م.صالح اخلالدي فوز فريق »ماي سبورت« 
ببطولة الدورة الرمضاني���ة لكرة القدم التي نظمتها 
اجلمعية على ملعب مدرس���ة زيد بن علي املتوسطة 
للبنني، موضحا أنه مت توزيع جوائز قيمة على الفائزين 
باملركزين األول والثاني وأخرى للجماهير عبر توزيع 
أرقام للسحوبات. وبدوره قال أمني الصندوق ورئيس 
اللجن���ة املنظمة للدورة خالد الديحاني إن التصفيات 
أسفرت عن فوز فريق ماي سبورت على فريق األوقاف 
مؤكدا أن الدورة تعتبر ضمن اخلطة االس���تراتيجية 
املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة والبرنامج املتكامل 

لتقدمي اخلدمات الترفيهية ألهالي املنطقة.

اختتمت جلان الصحبة الصاحلة التابعة جلمعية 
اإلصالح االجتماعي فرع محافظة األحمدي »مس���ابقة 
الصحبة الصاحلة حلفظ الق���رآن الكرمي وجتويده«، 
والتي تقيمها س���نويا في ش���هر رمضان املبارك على 
مستوى الكويت بتبرع س���خي من فاعلي خير، وقد 
أقيمت املس���ابقة هذا العام أي���ام 8 و9 و10 من يوليو 
بعد صالة التراويح في مسجد جمعية ضاحية جابر 
العلي، مبش���اركة أكثر من 200 متنافس، وش���ملت 4 
فئات مبكافآت إجمالي���ة بلغت 3250 دينارا، لكل فئة 
خمس جوائز، باإلضافة إلى تكرمي اخلامس مكرر في 

النشء والبراعم.
م���ن جانبه، قال عمر الكندري مدير اللجنة: إن من 
اهداف املس���ابقة تعزيز املعاني اإلميانية والتربوية 
لدى الشباب، وتعزيز اجلهود التي تستهدف ترسيخ 
القيم اإلسالمية في املجتمع وحتفظ أبناءه من األفكار 
الهدامة، ونشر ثقافة االهتمام بالقرآن الكرمي وحفظه 

في املجتمع. 
وقد أقيم احلفل مبسجد جمعية ضاحية جابر العلي 
بحضور غفير ألقى فيه مدير املسابقة عبداهلل الكندري 
كلمة عن القرآن وفضله، ثم قام بتوزيع جوائز املسابقة 
والتي حاز جوائزها من الفئة العامة كل من: عثمان يوسف 
الشعالن، وعمر يوسف الشعالن، وأحمد عبداحلميد 
العوضي، وسالم فهد الشويع، وعثمان جاسم الفهد. 
ومن فئة الش���باب فاز كل من: عب���داهلل محمد املري، 
وفهد ناصر العجمي، ومحمد ناصر العجمي، وناصر 
فالح العجمي، وناشي فهد العجمي. ومن فئة النشء 
فاز كل من: خالد نوار العتيبي، ومحمد هاني املزيدي، 
وأحمد بركة املطيري، ويوسف عبداهلل سالم، ومنصور 
هاني املزيدي، وخالد وليد املجيبل. ومن فئة البراعم 
فاز كل من: حمدي مطلق املطيري، وبدر سعد العنزي، 
وراش���د مشعل املطيري، وسالم عمر عبداهلل، وأحمد 

نادر إسماعيل، وطالل مشعل الدوسري.

جانب من التكرمي

جانب من التكرمي
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صاحب السمو التقى الغامن واحملمد والرومي والعقيلي والصانع والناشي والعليم وسفيري بلجيكا وإندونيسيا

األمير اطلع على أعمال جمعية اإلصالح الحتواء الشباب
وتسلم تقريراً عن جهود »الرحمة العاملية« إلغاثة الشعب السوري

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف ظهر 
امس س���فير مملكة بلجيكا 
لدى الكويت داميان انجيليه، 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة 

مهام عمله سفيرا لبالده.
كما استقبل سموه سفير 
جمهورية اندونيسيا لدى 
الكويت فيري ادمهار، وذلك 
انتهاء فترة مهام  بمناسبة 

عمله سفيرا لبالده.
وحضر المقابلتين نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي الجراح.
الى ذل���ك، تلقى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد رس���الة خطية من 
الرئيس المنصف المرزوقي 
رئيس الجمهورية التونسية 
الشقيقة تتعلق بالعالقات 
البلدي���ن  الثنائي���ة بي���ن 
والشعبين الشقيقين وسبل 
تنمية أوجه التعاون بينهما 

في المجاالت كافة.
الرسالة  وقام بتس���ليم 
لنائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي الجراح 
سفير جمهورية تونس لدى 

الكويت نور الدين الري.

وأعرب عن األمل في ان 
يحف���ظ اهلل تبارك وتعالى 
الكوي���ت قي���ادة وحكومة 
وشعبا ويديم عليها نعمة 
األمن واألم����ان وان ي�عيد 
ش�هر رمضان المبارك على 
الجمي���ع بالخي���ر واليمن 

والبركات.
كم���ا اس���تقبل صاحب 

وقال العليم في تصريح 
صحافي عقب اللقاء »تشرفنا 
بلقاء صاحب السمو االمير 
جريا على عادة س���موه في 
شهر رمضان المبارك وكان 
اللقاء مثمرا استمعنا خالله 
الى توجيهات سمو االمير 
في كل م���ا يه���م مصلحة 

الوطن«.

الفرصة  األمير على تهيئة 
للجمعية واتاحة الحرية لها 
للعمل الخيري على مستوى 

العالم.
كم���ا اس���تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف ظهر 
امس د.ناصر الصانع ود.بدر 

الناشي ومحمد العليم.

الخيري  العم���ل  مج���االت 
واالجتماع���ي والرياض���ي 

ورعاية الشباب.
وأك���د ح���رص جمعية 
اإلص���الح االجتماعي على 
رعاية الش���باب وحمايتهم 
باعتبارهم مستقبل الكويت، 
معربا ف���ي الوقت ذاته عن 
تقدي���ره وش���كره لس���مو 

شرحا لسمو األمير حول ما 
تقوم به الجمعية من أعمال 
خيرية واجتماعية ورياضية 
الحتواء الشباب السيما في 

العطل الصيفية.
وأض���اف ان الجمعي���ة 
آمنا  هيأت للش���باب مكانا 
يحتضنهم بإشراف مدرسين 
أكفاء لهم خبرة طويلة في 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغانم.
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس سمو 
الش���يخ ناص���ر المحم���د. 
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود 
الرومي وعضو مجلس اإلدارة 
يحيى العقيلي، حيث أهديا 
س���موه تقريرا عن جهود 
الرحم���ة العالمية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي في إغاثة 
الشعب السوري للعام 2011 

.2013 �
واعرب رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في تصريح صحافي عقب 
اللقاء عن سعادته ويحيى 
العقيلي بلقاء سمو األمير 
»حيث طلبنا من سموه رعاية 
حفل الجمعية بمناسبة مرور 

50 عاما« على إنشائها.
وق���ال الروم���ي انه قدم 

صاحب السمو األمير خالل لقائه حمود الروميصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مرزوق الغامن

ولي العهد استقبل الغامن واحملمد 
ورئيس جمعية اإلصالح

رئيس الوزراء استقبل
سفيري بلجيكا وإندونيسيا

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال سفير بلجيكا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. 
واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد 

الش���يخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف امس رئيس مجلس ادارة جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي وعضو 
مجل���س اإلدارة يحي���ى العقيلي ومدير 

العالقات العامة مشعل عبداهلل الزيد.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك في قصر الس���يف 
امس كال على حدة س���فير مملكة بلجيكا 

الصديقة داميان اجنيليه وسفير اجلمهورية 
االندونيسية الصديقة فيري ادمهار، وذلك 

مبناسبة انتهاء عملهما.

د.عبداهلل الطريجي

الطريجي يدعو احلكومة إلى التعاون مع جلنة التحقيق في »اإليداعات«
املهلة املمنوحة للجنة الجناز 
مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون 

اجلهات احلكومية.
وقال الطريجي انه بصفتي 
رئيسا للجنة التحقيق ومؤمتنا 
من االمة اقس����م باهلل العظيم 
انه ال توجد اي تقارير نهائية 
ح����ول التحقيق����ات التي متت 
في املجل����س املبطل، موضحا 
في الوقت نفسه ان املعلومات 
املتوافرة من املجلس املبطل تفيد 
بتضخيم حسابات 13 نائبا، اال 
اننا معنيون بالتحقيق من خالل 
البيانات واملعلومات الرسمية 

التي نطالب بها. واش����ار الى 
التحقي����ق الذي اجرته اللجنة 
اللواء عبداحلميد  السابقة مع 
العوضي وال����ذي ابلغ اللجنة 
بأن القضية لم تنته الى امور 
محددة وان املسألة حتتاج مزيدا 
من التحريات من قبل املباحث 
اجلنائية. وسئل الطريجي ان 
كانت اللجن����ة املالية توصلت 
ال����ى معلومات جديدة فأجاب: 
نعم، فقد وجدنا تقريرا متكامال 
لديوان احملاسبة حول االيداعات 
ومن املهم دراس����ته والوقوف 

على توصياته.

الى افادات بعض العاملني في 
االمانة العامة ملجلس االمة ممن 
شارك وحضر اجتماعات اللجنة 
السابقة في املجلس املبطل االول، 
وتأكدنا من ان اللجنة السابقة 
لم تتخذ اي تقرير حول ما ما 
متت مناقش����ته، وهذا يدحض 
ما كان ي����ردده البعض من ان 
التقرير جاهز. وقال ان ما يؤكد 
عدم وج����ود تقرير ان رئيس 
النائب مسلم  السابقة  اللجنة 
البراك اح����ال الى املجلس في 
2012/6/10 اي قبل ابطاله بأيام 
بسيطة كتابا يطلب منه متديد 

التحقيق  دعا رئيس جلنة 
في االيداعات النائب د.عبداهلل 
الطريجي احلكومة الى التعاون 
مع اللجنة من خالل تزويدها 
باملعلومات التي طلبتها حول 
تضخم حسابات نواب سابقني 
منذ العام 2006، مشيرا الى ان 
اللجنة س����تكتب في تقريرها 
الى املجلس  املتوقع احالت����ه 
بأن وزارت����ي العدل والتجارة 
ل����م تتعاونا معنا في تزويدنا 
باملعلومات. واضاف في تصريح 
الى الصحافيني عقب اجتماع 
اللجن����ة امس اننا اس����تمعنا 

خالد احلجاج 

احلجاج: تشكيل مجلس حي في اجلهراء القدمية من ٩ أعضاء
اهتمام للطلبات التي ترفع من 
خالل احملضر حتى يتسنى لنا 
جميعا تخليص املواطنني من 
املشاكل والهموم التي تواجه 
ابناء املنطقة. وقال احلجاج مبا 
اننا نعيش العشر االواخر في 
شهر رمضان فال يسعني اال ان 
ارفع اسمى التهاني والتبريكات 
الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الصباح وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد والى الشعب الكويتي 
بأن يعيده عليهم اعواما عديدة 
وازمنة مديدة وان يتقبل منهم 
صيامهم وقيامهم وان ميد في 
عمرهم ويجعلهم ذخرا للوطن 

واملواطنني.

من جهته قال املنسق العام 
فهد االمي���ر ان االجتماع كان 
ل���ه بالغ االثر من خالل رصد 
التي  املش���اكل واالحتياجات 
تعاني منها املنطقة بش���كل 
عام، واضاف: اننا طرحنا عدة 
امور تهم املنطقة، منها املطالبة 
بابع���اد مضخة املي���اة التي 
تتسبب في االزدحام واحلوادث 
وكذلك تخري���ب الطرق، كما 
طالبنا ايض���ا بالقضاء على 
ظاهرة س���كن الع���زاب التي 
تفشت في املنطقة بشكل الفت، 
مما ادخ���ل الهاجس واخلوف 
في قلوب اهالي املنطقة وذلك 
للمخاط���ر العدي���دة التي قد 

حتدث منهم.

اجلمي���ع بآرائهم، ودون ذلك 
من خالل محضر حتى يرفع 
الى محافظ اجلهراء. وأضاف 
احلجاج ان فكرة تكوين مجالس 
احلي جاءت بتكليف من محافظ 
املتقاعد فهد  الفريق  اجلهراء 
االمي���ر الذي ال يألو جهدا من 
اجل اخراج احملافظة بش���كل 
يليق بها، مؤكدا على ان هذه 
الفكرة جميلة للغاية وتصب 
في مصلحة احملافظة بشكل عام 
من خالل اختيار مجلس حي من 
ابناء املنطقة نفسها والذين هم 
اعلم بجميع مشاكلها وهمومها 
النهم يعايشونها وتواجههم، 
متمني���ا ان يت���م تفعيل دور 
مجلس احل���ي ويكون هناك 

أعلن مختار منطقة القصر 
القدمية  ومنطق���ة اجله���راء 
باالناب���ة خال���د احلجاج عن 
تشكيل مجلس حي في منطقة 
القدمية مكون من ٩  اجلهراء 
أعضاء، الفتا الى ان اس���باب 
اختيارهم لهذا املجلس تتمثل 
بعدة نقاط اولها انهم من ابناء 
املنطق���ة واألم���ر اآلخر انهم 
ميتلكون سمعة طيبة كما انهم 
الذي  الرأي والفكر  ميتلكون 
جعلهم مؤهلني الداء هذه املهمة، 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
ف���ي مهمتهم، مش���يرا الى ان 
االجتماع مت عقده يوم الثالثاء 
املاضي وقد مت تداول مقترحات 
واحتياجات املنطقة وقد ادلى 

مسؤول أممي ثمّن مساهمة الكويت السخية للنازحني العراقيني
أش����اد مدير مكتب تنسيق 
الشؤون االنسانية في مكتب 
األمم املتحدة في جنيڤ رشيد 
خاليكوف باملساهمة االنسانية 
الس����خية االخيرة م����ن دولة 
العراقيني  الكويت للنازح����ني 
والتي بلغت عشرة ماليني دوالر 
أميركي مت تخصيصها للمنظمات 
العاملة في  االنسانية االممية 

العراق.  وقال مكتب الكويت لدى 
مكتب األمم املتحدة في جنيڤ 
في بيان خ����ص به »كونا« ان 
خاليكوف اعرب خالل اجتماعه 
مع مندوبن����ا لدى مكتب االمم 
الغنيم  املتحدة السفير جمال 
عن خالص تقديره للمساهمات 
االنسانية القيمة التي تضطلع 
بها الكويت في مختلف مناطق 

الصراع والكوارث في العالم. 
الس����فير  البيان عن  ونقل 
الغنيم قوله ان الكويتيني جبلوا 
على العمل االنساني منذ القدم 
وجتسد ذلك كأحد أهم أهداف 
السياس����ة اخلارجية للكويت 
من����ذ االس����تقالل، معبرا عن 
االعتزاز بالعالقة الوطيدة التي 
تربط الكويت مبكتب تنسيق 

املساعدات االنسانية في األمم 
املتحدة إضاف����ة إلى املنظمات 
االنس����انية الدولية.  وأضاف 
السفير الغنيم أنه أطلع املسؤول 
األممي على املساهمة االنسانية 
التي أعلنها اخيرا النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
لدعم قطاع اخلدمات الصحية 

الفلس����طيني بعش����رة ماليني 
دوالر. وكان مجلس الوزراء قد 
قرر في اجتماعه يوم 2٩ يونيو 
املاضي تقدمي مساعدات انسانية 
عاجلة للنازحني العراقيني من 
جراء تدهور االوضاع االمنية 
ف����ي بلدهم معرب����ا في الوقت 
ذاته عن امنياته بعودة السالم 

واالستقرار للعراق.
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الناصر وعميد السلك الديبلوماسي عبداألحد إمباكي

الشيخ خليفة الناصر متوسطا علي الشمري وعلي الهاجري والشيخ طالل الناصر وعدنان القالف وعبدالعزيز الرباح

الشيخ خليفة الناصر وعباس النقي وصافي املطوع خالل الغبقة

خليفة الناصر 
استقبل املهنئني 
في غبقته السنوية

الش���يخ د.خليفة  أق���ام 
الناص���ر الصب���اح غبقت���ه 
الس���نوية واستقبل املهنئني 
بشهر رمضان املعظم وتوافد 
على ديوانية الناصر لفيف من 
الشيوخ والسفراء وقياديي 

القطاع النفطي.

احلرس الوطني يفرج عن جميع 
املوقوفني انضباطياً مبناسبة عيد الفطر

الكويت واألمت����ني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن 
والب����ركات وان ي����دمي على 
الكويت نعمة األمن واألمان 
في ظل قيادتها الرشيدة. هذا 
وأصدر وكيل احلرس الوطني 
بالتكليف اللواء الركن م.هاشم 
عبدال����رزاق الرفاعي قرارا 
باإلفراج عن جميع منتسبي 
احل����رس الوطني املوقوفني 
انضباطيا، بناء على تعليمات 
القيادة العليا للحرس الوطني 
اكتفاء باملدة التي قضاها كل 
منهم ليشاركوا أسرهم فرحة 

العيد السعيد.

تق����دم رئي����س احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل 
األحمد بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات 
املسلحة وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
منتس����بي احلرس الوطني 
من ق����ادة وضباط وضباط 
صف وأفراد مبناس����بة عيد 
الفطر السعيد، سائلني اهلل 
العلي القدير ان يعيده على  اللواء ركن م.هاشم الرفاعي

الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي

»الغوص« يطالب بحماية
الكائنات البحرية في موقع جسر جابر

جانب من أعمال الردم في جسر جابر

دع����ا فريق الغ����وص الكويت����ي باملبرة 
التطوعي����ة البيئية الى وق����ف أعمال الردم 
احلالية مبش����روع جس����ر جابر في جنوب 
جون الكويت حلني تنفيذ عمليات نقل جميع 
الكائنات البحرية القاطنة في موقع الردم.

وذكر الفريق خالل بيان صحافي أن جون 
الكويت يتمتع ببيئات متميزة تتطلب االهتمام 
املباش����ر للحفاظ على احلياة البحرية فيه، 
وأن أعمال الردم تعتبر مخالفة لالشتراطات 
البيئية الدولية والتي تراعي تقليل املضار 
البيئية ملثل هذه املشاريع. وبني الفريق أن 
مواقع الردم احلالية في أعماق ضحلة من متر 
ونصف املتر الى 3 أمتار ومبساحة 4 آالف 
متر مربع وه����ي تعج بالعديد من الكائنات 

البحرية ومس����تعمرات الشعاب املرجانية، 
ومن السهولة رفع هذه الكائنات بطرق عديدة 
وفريق الغوص والكثير من املتطوعني على 

استعداد لتنفيذها خدمة للبيئة البحرية.
وطالب الفريق اجلهات البيئية والعلمية 
املختصة بالتدخل السريع لوقف قرار أعمال 
الردم حفاظا على احلياة البحرية في جون 
الكويت، كما طالب القوارب والسفن بضرورة 
االبتعاد عن مواقع عمل اجلسر خلطورتها 
املالحية. واجلدير بالذكر ان فريق الغوص 
ومنذ ثمانية شهور شكل غرفة عمليات دائمة 
ملراقب����ة أعمال املش����روع ملعاينة اجلوانب 
البيئية واملالحي����ة، ويقوم بإجناز طلعات 

دورية ملتابعة األعمال.

غالف الكتاب

ليلى الشافعي

إدارة اإلع���الم  أجن���زت 
الوقفي���ة باألمانة  والتنمية 
العامة لألوق���اف عدة برامج 
تلفزيونية وإذاعية وبعض 
اإلصدارات املهمة خالل الشهر 
الفضيل. وأكد مراقب العالقات 
العامة واإلعالم وائل الشطي 
حرص األمانة على رفع درجة 
الوقف لدى  الوعي بثقاف���ة 
املجتمع من خالل الوس���ائل 
اإلعالمية املطبوعة واملسموعة 
واملقروءة، مشيرا إلى برنامج 
أوقاف اخلير اإلذاعي الذي يبث 
في إذاع���ة الكويت لتعريف 
املستمع بأنشطة األمانة العامة 

لألوقاف.
 وأوض���ح الش���طي أن 
األمانة أصدرت كتاب »الوقف 
اإلسالمي.. حقائق مضيئة« 
من إعداد مستش���ار التوعية 
العام  الوقفية مبكتب األمني 
لألمان���ة العام���ة لألوق���اف 
د.عيسى القدومي والذي حوى 
150 حقيقة، مقسمة على 15 
مجاال من املجاالت التي يخدمها 
الوقف ويرعاها، وينميها ليدوم 
عطاؤها للمجتمع واألمة، وقد 
جعلها في نقاط يعضد بعضها 

بعضا.

»الوقف اإلسالمي.. 
حقائق مضيئة« أحدث 

إصدارات »أمانة األوقاف«
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وكيل »األوقاف« املساعد للعالقات اخلارجية واحلج حذر من حمالت الرصيف وطمأن بشأن إجراءات السالمة

األذينة: آخر موعد لتسجيل احلجاج الكويتيني 9/20 وغير الكويتيني 8/31

خليف األذينة

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
للعالقات اخلارجية واحلج 
ونائ����ب رئيس بعثة احلج 
الكويتية خليف األذينة ان 
بعثة احلج الكويتية ملوسم 
حج هذا العام 1435ه� انتهت 
من كل االس����تعداد الالزمة 
السنة،  وبشكل مبكر لهذه 
وذل����ك بالتنس����يق مع كل 
املرتبطة طبيعة  اجله����ات 
عملها مبوسم احلج سواء 
كان ذل����ك داخل الكويت أو 
خارجه����ا، وقال األذينة في 
تصريح صحافي ان بعثة 
احلج قامت باعتماد 50 حملة 
حج ه����ذا العام لتس����جيل 
احلج����اج وف����ق اخلدمات 
املطلوبة بعدما مت التأكد من 
سالمة مباني هذه احلمالت 
في مك����ة املكرم����ة وتوافر 
جميع أنظمة وشروط األمن 

والسالمة فيها.
وأوضح ان إدارة مكتب 
شؤون احلج قامت بتنظيم 
دورة تثقيفية حول مرض 

كورون����ا ألصحاب حمالت 
احل����ج والعاملني لديها في 
املسجد الكبير بهدف زيادة 
وعيهم بخطورة هذا املرض 
انتقاله  وأعراضه ووسائل 
بني احلاالت وكيفية التعامل 
مع����ه، وذلك حرص����ا من 
ال����وزارة على صحة جميع 
احلجاج وسالمتهم من أي 
احتماالت قد تواجههم أثناء 

أداء مناسكهم.
ونص����ح األذينة جميع 
الراغبني في أداء مناسك احلج 
بالتسجيل لدى حمالت احلج 
الرسمية لكي يتمتعوا بكل 
اخلدم����ات التي تضمن لهم 
أداء مناس����كهم على الوجه 
األكمل، كما تضمن لهم كل 
حقوقهم القانونية التي كفلها 
لهم قانون احلج والقرارات 
املنظم����ة ل����ه، مح����ذرا من 
التسجيل في حمالت احلج 
غير املرخصة ألنها ال تقدم 
اخلدم����ات الالزمة للحجاج 
وفي غالبه����ا يقع احلجاج 
ضحية للنصب واالحتيال 
الوفاء بالوعود، كما  وعدم 
قد يتعرض لعدم دخول مكة 

نظرا لتشدد اجلهات املختصة 
في اململكة العربية السعودية 
التي تعمل للحد من ظاهرة 
احلمالت غي����ر املرخصة، 
الراغبني في  وحث األذينة 
أداء فريض����ة احلج في هذا 
العام على سرعة التسجيل 
الرسمية  مع حمالت احلج 
ليتسنى لنا التواصل معهم 
وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم 
خاصة ان املوع����د النهائي 
لتس����جيل احلج����اج غير 
الكويت����ني ه����و 2014/8/31 
والكويتيني هو 2014/9/20 
مطالبا كل من لدية استفسار 
أو شكوى س����رعة التوجه 
ملكتب ش����ؤون احلج سواء 
باحلضور شخصيا ملجمع 
ال����وزارات أو االتصال على 
اخلط الساخن أو من خالل 
حس����ابات مكتب ش����ؤون 
التواصل  احلج في وسائل 
االجتماعي، س����ائال املولى 
عز وجل ان ييسر حج هذا 
العام وأن يجعله موس����م 
سهولة وييسر على احلجاج 
ليؤدوا مناسكهم على الوجه 

األكمل.

أشاد مبا جاء في كلمة األمير مبناسبة العشر األواخر

الهاشمي: جمعية فهد األحمد تهب لنصرة املنكوبني 
في غزة باألغذية واملعونات الطبية واإليوائية

أشادت جمعية فهد األحمد 
اإلنسانية بكلمة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
أمير اإلنسانية ووالد اجلميع، 
مبينة أن صاحب السمو االمير 
عودنا عل����ى هذا الدعم الغالي 
والكبير للمسلمني في كل بقاع 
األرض وعودنا على دعم قضايا 
املس����لمني املنكوبني، فقيادته 
الرشيدة عززت من مكانة العمل 
اخليري واإلنساني في الكويت 
ووسعت مناشطه لتصل لكل 
بق����اع األرض، مؤكدة على أن 
صاحب الس����مو لم يأل جهدا 
في دعم الش����باب وحثهم على 
العمل والتطوير، فهم مستقبل 
ه����ذا البلد، داعي����ة إلى العمل 
مبا دعا له صاحب السمو من 
التآلف والتراحم فيما بني أبناء 

املجتمع.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
جمعية فهد األحمد اإلنسانية 
د.هاشم عيسى الهاشمي: نشيد 
مبا تفضل به صاحب السمو، 
ونؤكد على ما جاء في كلمته 
السامية مبناسبة العشر األواخر 
من ش����هر رمضان املبارك من 
أهمية التالحم والتآلف فيما بني 
أبناء املجتمع الكويتي وتعزيز 
روح اإلخاء والعمل مبا جاء به 
ديننا من الس����ماحة والتراحم 
والوحدة والوقوف صفا واحدا 
حلماية بلدنا من املخاطر احمليطة 
به، مشيرا إلى أن صاحب السمو 
أمير اإلنسانية عودنا على دعمه 
ومناصرته لقضايا املسلمني كافة 
ودعمه للمؤسسات واجلمعيات 
اخليرية واإلنسانية في مناصرة 
املسلمني املنكوبني في كل مكان، 
آملني من سموه حماية العمل 
اخليري الكويتي من املشككني 
الذين يحاولون حتجيم العمل 
اخليري والتقليل من أهميته في 
الوقوف بصف القيادة الرشيدة 
ومساهمته في رفع راية الكويت 

في كل احملافل الدولية.
وأكد الهاش����مي أن جمعية 
فهد األحمد اإلنسانية وأخواتها 
من اجلمعيات اخليرية وضعت 
على عاتقها أهمية دعم وتخفيف 
املعاناة ع����ن املنكوبني في كل 
مكان في العالم وال يفوتنا أن 
نعلن اس����تعدادنا التام لفتح 
املجال للمساهمة في حملة إغاثة 
إخواننا املنكوبني في قطاع غزة 
تلبية لنداء صاحب السمو في 
تقدمي الدعم والعون واملساعدات 
اإلنسانية ألهلنا في قطاع غزة، 
موضحا أن اجلمعية كانت وما 
زالت تضع في مقدمة أولوياتها 
العمل اإلغاث����ي لكل املنكوبني 
لتخفي����ف معاناته����م وتقدمي 
أنواع اإلغاثة اإلنس����انية  كل 
الضروري����ة لهم كمؤسس����ة 
كويتي����ة تعمل حت����ت قيادة 

صاحب السمو.
ولفت إل����ى أن من األهمية 
أن نستشعر ما يحيط بنا من 
أخطار إقليمية ودولية وان نعمل 
في ضوئها لتحقيق تطلعاته 
السامية في احلفاظ على األمن 
ف����ي دولتنا احلبيبة  واألمان 
الكوي����ت وان نوح����د الصف 
ونقف كالبنيان املرصوص في 
وجه املخاط����ر اإلقليمية التي 
حتيط بنا وان نكون س����ورا 
يحمي هذه األرض الطيبة التي 
وصلت ثمار خيرها إلى كل بقاع 
األرض، مشددا على أن محرك 
الش����باب وعليه  كل عمل هم 

يجب أن تس����عى كل مؤسسة 
إلى دعم ه����ذه الفئة وتطوير 
مهاراتها، فالش����باب بالنسبة 
للعمل اخليري واإلنساني هم 
احملرك الرئيس����ي ألعمال هذه 
العمل  املؤسس����ات من خالل 
التطوعي والوعي اإلس����المي 
لبناء مجتمع متالحم يسعى 
إلى البناء والتقدم والرقي بكل 
مكوناته. وختم الهاش����مي أن 
اجلمعية تس����خر كل جهودها 
املعاناة ع����ن اخواننا  لرف����ع 
املنكوبني في العالم وستخصص 
حملته����ا اإلغاثية لقطاع غزة 
بالتعاون مع اجلهات الرسمية 
لتلبية نداء اإلنسانية وتقدمي 
املعونة إلخواننا املنكوبني في 
قطاع غزة وخاصة في مجال 
توفير الغذاء واملعونات الطبية 
واخلدمات اإليوائية ولن تغفل 
اجلمعي����ة عن كفال����ة األيتام 
واألرامل واألسر املتضررة من 
هذا العدوان الصهيوني الغاشم، 
سائال اهلل سبحانه وتعالى أن 
يرفع الغمة عن املسلمني وان 
ينصر إخوانن����ا في غزة وأن 
يحف����ظ اهلل الكويت وأميرها 
وولي عهدها وشعبها من كل 

مكروه وسائر بالد املسلمني.

هاشم الهاشمي

دورة تثقيفية 
حول مرض كورونا 
ألصحاب حمالت 
احلج والعاملني 

لديهم
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي 
الغامن والصقر الگرام 

لـــوفـــــــاة فقيدهما �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

صقر ثنيان بن ثنيان الغامن
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

علي حسن

القرار سيمكن الكثيرين من التفرغ وتقدمي األفكار املثمرة

حسن: زيادة مكافأة أعضاء اجلمعيات التعاونية خطوة 
مشكورة لرفد القطاع باخلبرات التطويرية وحتسني األداء

محمد راتب

أك����د املدير املعني في احتاد 
التعاوني����ة علي  اجلمعي����ات 
حسن ان قرار وزيرة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل بش����أن 
زي����ادة احلد األقص����ى ملكافأة 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعيات 
التعاونية إل����ى 6 آالف دينار 
كح����د أقصى يأتي اس����تجابة 
الس����ابقة بأهمية  للمطالبات 
دعم القطاع التعاوني وجعله 
بيئة جاذب����ة للكفاءات إضافة 
إل����ى زيادة االهتم����ام النوعي 
باخلدمات املقدمة وفتح الباب 
عل����ى مصراعيه أم����ام األفكار 
املميزة للتطوير والريادة على 

مختلف مناحيها.
وأضاف حسن في تصريح 

صحافي بأن حتديد املكافأة مبا 
ال يزيد مجموعها على 10% من 
صافي أرباح اجلمعية عن السنة 
املالية بح����د أقصى  6آالف لن 
يؤثر عل����ى اإلطالق في املالءة 
املالية ألي جمعية تعاونية بل 
سيكون له مردود مبشر على 
جودة األداء واالرتقاء باخلدمات 
املقدمة، ويفسح املجال لتفرغ 
بعض األعضاء إلدارة األعمال 
والتواصل املستمر مع املساهمني. 
ورأى أن القطاع التعاوني بدأ 
عهدا جديدا من الفكر التطويري 
والتنويري في ظل إدارة حكيمة 
وعقلي����ة فذة تق����دم خبراتها 
الواقع  العملي����ة عل����ى أرض 
واملتمثلة في ش����خص الوكيل 
الذي  املساعد د.مطر املطيري 
دعا أبناء اجلمعيات التعاونية 

إلى تقدمي األفكار ذات املصلحة 
العامة لتحويله����ا إلى قوانني 

مباشرة.
وتابع: أن القطاع كان يرقب 
ق����رار الوزيرة بف����ارغ الصبر 
وخصوصا أن هناك الكثيرين 
ممن هج����روا العمل التعاوني 
بسبب انخفاض املردود املالي 
واللجوء إلى قطاعات أكثر مناء 
وفائدة، ما جعل القطاع يخسر 
الكثير من الكفاءات التي نعتقد 

أنها ستعود من جديد.
وأشار إلى أن توجه الوزيرة 
في إق����رار زيادة املكافأة يتفق 
مع النظ����رة العامة إلى العمل 
التطوعي من واقع هيئة األمم 
املتحدة وتقديره����ا له وعلى 
املجتمعات جميعها املسارعة 

إلى تنميته ودعمه.

رئيس وأعضاء مجلس ادارة تعاونية قرطبة خالل احلفل اخلتامي للبطولة

رئيس وأعضاء مجلس االدارة يكرمون أحد املشاركني 

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية قرطب���ة التعاونية 
محمد البصري ختام بطولة 
قرطب���ة الثانية لكرة القدم 
بفوز فري���ق ترابزون على 
فريق بوطالل بهدفني لهدف، 
وذل���ك بعد مباراة ش���يقة 
وممتعة ألهبت أرجاء امللعب 
ودفع���ت جمي���ع احلضور 
للتشجيع احلار والتصفيق 
املتواصل، الفتا إلى أنه وفور 
انتهاء املباراة متت إقامة حفل 
لتك���رمي الفريقني الفائزين 
وتوزي���ع اجلوائ���ز القيمة 
عليهما، باإلضافة إلى إجراء 
مس���ابقات وتوزيع الهدايا 
على اجلمهور وسط حضور 
الفت من أبناء املنطقة الذين 
شاركوا في مراسم تتويج 
فريق ترابزون بطال للدورة 

الكروية.
البص���ري: ان  وأضاف 
الثانية  الكروي���ة  البطولة 
استطاعت جذب أعداد أكبر من 

محمد راتب
 

إدارة  أكد رئيس مجلس 
جمعية الش����عب التعاونية 
محمد الشالل أهمية إطالق 
الرمضانية ودعم  األنشطة 
املسابقات القرآنية والتواصل 
مع املساهمني من خالل سلسلة 
الفعاليات واملهرجانات  من 
التس����ويقية التي تعزز من 
أهداف العمل التعاوني وتفتح 
املجال أمام عالقات استثنائية 
بني أعض����اء مجلس اإلدارة 

واملساهمني الكرام.
جاء ذلك خ����الل توزيع 
اجلوائز عل����ى الفائزين في 
مس����ابقة املرح����وم محمد 
درويش العرادي الرمضانية 
السادسة حلفظ وتالوة القرآن 

املشجعني والفرق املشاركة 
ومتت املباريات وفق نظام 
خروج املغلوب حتت إشراف 
ودعم وزارة الدولة لشؤون 

الشباب والرياضة.
املقبلة  األي���ام  وأكد أن 
ستشهد مزيدا من األنشطة 
املختلف���ة  والفعالي���ات 
والتواصل مع املس���اهمني، 
مبينا أن هن���اك الكثير في 
جعبة مجلس اإلدارة والذي 
س���يتم اإلع���الن عن���ه في 
أبناء املنطقة  حينه، مهنئا 

الكرمي ملساهمي وسكان منطقة 
الشعب وأبنائهم والتي أقيمت 
حتت رعاية كل من جمعية 
الشعب وإهاب محمد درويش 
العرادي وبإشراف وحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة.

العشر األواخر من  بحلول 
رمضان ومتمنيا أن يكون 
شهر رمضان املبارك ساحة 
للتناف���س في الطاعات كما 
كانت س���احة للتنافس في 

البطولة الكروية.
م���ن جانبه، أك���د مقرر 
اللجنة االجتماعية ورئيس 
اللجنة املنظمة للدورة مشعل 
الكوس أن مجلس اإلدارة كرم 
كال من الالعبني السابقني في 
منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم فيصل الدخيل وناصر 
الغامن وصالح احلساوي، 
والع���ب منتخ���ب الكويت 
الوطني للكرة الطائرة بدر 
الكوس، والالعبني السابقني 
في منتخب الكويت الوطني 
الس���لة عبدالس���الم  لكرة 
الشعيب وغسان العصفور، 
مشيرا إلى أن التكرمي جاء ردا 
للجميل وعنوانا من عناوين 
الوفاء مل���ن أدخلوا البهجة 
إلى قلوب جميع  والسرور 
ابناء الوطن من خالل لعبهم 

الراقي ومستواهم املميز.

وم����ن جهته ب����ني عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 
املشتريات فاضل املتروك أن 
املسابقة كانت مميزة للغاية 
وشارك فيها أعداد كبيرة من 
أبناء الش����عب من اجلنسني 
الذين  ومن مختلف األعمار 
عبروا عن اهتمامهم الشديد 
بحفظ القرآن الكرمي وتالوته، 
الفتا إلى أن سياس����ة الدعم 
لألنشطة املتنوعة في املنطقة 
تنطلق من أهمية التواجد في 
مختلف احملافل واالستماع إلى 
رغبات املساهمني والنظر في 
احتياجاتهم، والوفاء بالوعود 
التي قطعها مجلس اإلدارة منذ 
توليه مه����ام إدارة اجلمعية 
أبناء  في حتقيق ما ينشده 

املنطقة.

البصري: فريق ترابزون يخطف املركز األول
في بطولة تعاونية قرطبة الثانية لكرة القدم

الشالل: تعاونية الشعب وزعت اجلوائز على الفائزين
في مسابقة محمد العرادي الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي
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ناصر املساعيد يتوسط احلضور  )انور الكندري(

جانب من احلضور اثناء حفل عرض ملشروع السالم

ندى ابو نصر

أكد رئيس اللجنه العليا 
ملشروع رحلة السالم ناصر 
عبد العزيز املساعيد خالل 
حفل عرض املشروع الذي 
اقيم في مجمع احلمرا حتت 
الذي  عنوان )نقصة داي( 
س���يقام 23 يوليو اجلاري 
وسيكون اليوم العاملي في 
الكويت مبشاركة بريطانيا 
واميركا، وهي عادة كويتية 
قدمية، الفتا الى ان الهدف 
م���ن الفكرة ه���و مخاطبة 
الرأي العام والتشجيع على 
التعايش والرحمة بني اجلار 

واجلار. 
واوضح املس���اعيد ان 
هن���اك جائزة مل���ن يوزع 
اليوم  النقصة خالل ه���ذا 
العاملي في منطقته عبارة 
عن 1500 دوالر، مشيرا الى 
ان اول مش���روع من رحلة 
اقيم للسياسيني  الس���الم 
واصحاب القرار وطرح فيه 
موضوع القصور التشريعي 
الكويت فيم���ا يتعلق  في 
بالطفل واملرأة والش���اب، 
الناقصة  القوانني  وما هي 
القانونية  اللجنة  بحضور 

من مجلس االمة.
وقال ان مشروع رحلة 
السالم مدته 3 سنوات سيقام 
خاللها العديد من االحداث 
الهامة واهمها كتاب السالم 
الذي سيسافر جميع انحاء 
العالم وس���وف يوقع من 
جميع االطفال من عمر 6 الى 
9 سنوات، مضيفا اننا نزلنا 
االرض ومن يحب ان يركب 

القطار معنا فليشاركنا.
واوضح ان رحلة مشروع 
السالم هدفها هو التدريب 
والتعليم واكتساب املهارات 

احلياتية للشعوب احملتاجة 
لتحصيل لقمة عيشهم وليس 
اعطاء املال فقط للمحتاجني 

او الفقراء.

خالل حفل عرض جانب من املشروع في مجمع احلمرا

املساعيد: »نقصة داي« ضمن مشروع »رحلة السالم«

متابعة من احلضور لشاشة العرضالطفلة منال ناصر املساعيد
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بهدف حتديد استعماالت األراضي ونظم البناء واملشروعات التنموية

اجلاسم: االنتهاء من دراسة 5 مناطق إقليمية جديدة
االستراتيجي للمنطقة اإلقليمية 
الغربية على عدد من املشاريع 

التنموية هي:
� املنطق������ة الصناعي�����ة 

بالنعاييم.
� املدن العمالية.

الت���رفيهي���ة  املدين���������ة   �
الصحراوية.

� القرية البيئية النموذجية.
إن احملرك الرئيسي لتنفيذ 
التنمية املقترحة في املنطقة 
اإلقليمية الغربية هو توجيهات 
ورؤية صاحب السمو األمير 
في عام 2011 بضرورة ان تلبي 
دولة الكوي���ت نحو 15% من 
جميع احتياجاتها من الطاقة 
بحلول عام 2030 من مصادر 
الطاقة املتجددة. وقد أظهرت 
دراس���ة املنطق���ة اإلقليمية 
الغربي���ة أنه���ا حتتوي على 
الظروف البيئية املثلى، واالقدر 
في دولة الكويت لتوفير البنية 
التحتي���ة املتج���ددة الالزمة 
لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي 
البدء في تنفيذ واس���تيعاب 
االنش���طة اخلضراء وتقوم 
البيئية  بدعم املس���توطنات 

النموذجية.
كم���ا ان البدء في إنش���اء 
البنية التحتية للطاقة املتجددة 
أصب���ح في اآلون���ة األخيرة 
ضرورة حتمية نظرا لزيادة 
التكنولوجية  الطلب وكفاءة 
املتنامية، ولتكون قادرة على 
حتويل املزيد من النفط بعيدا 
ع���ن االس���تهالك احمللي إلى 

التصدير وزيادة املوارد.

وقال تعتبر املنطقة اإلقليمية 
مناس����بة الس����تيعاب التنمية 
االقتصادية التي تركز على توليد 
الطاقة من املص����ادر املتجددة 
لدعم مجموعة من املستوطنات 
الصديقة للبيئة. وبالتالي فإن 
رؤية املنطقة اإلقليمية الغربية 

هي:
ان تصب����ح قاعدة االختبار 
اإلقليم����ي ومن����وذج التنمية 
املستدامة لتحقيق األمن الغذائي 
والطاقة املتجددة وخلق فرص 
عم����ل ومجتمعات متوازنة مع 

التركيز بوجه خاص على:
1 � توليد الطاقة املتجددة )هناك 
ما يقارب 580 كم مربع مساحة 

مناسبة(.
2 � انت����اج الغ����ذاء والزراع����ة 

احملمية.
3 � التصني����ع األخضر صديق 

البيئة.
4 � مجتمعات متوازنة، ومدن 

بيئية.
5 � منتزه����ات بطاب����ع املناخ 

الصحراوي.
خاصة ان���ه بالتوافق مع 
الهيكلي للدولة، مع  املخطط 
مراعاة التنمية املستدامة، مت 
التخطيط للمنطقة اإلقليمية 
الغربي���ة، م���ع التركيز على 
حماي���ة البيئة وحتس���ينها 
واستغاللها بأسلوب مبتكر 
وواقعي للتنمية االقتصادية، 
مع مراع���اة حتقيق الصحة 
والهناء االجتماعي للس���كان 

في املستقبل.
اش���تمل املخطط الهيكلي 

سكنية على 3 مراحل تستوعب 
املرحل����ة األولى منه����ا حوالي 
36500 وحدة س����كنية، وكذلك 
إقرار مشروع الواجهة البحرية 
باجلهراء والذي تبلغ مساحته 
حوالي 5.5 كم2 ويشمل جميع 
االستعماالت واألنشطة الترفيهية 

والسياحية املناسبة.
4 � املنطقة اإلقليمية الرابعة في 
اجلزء اجلنوبي الشرقي، حيث 
مت دمجها ضمن أعمال ودراسة 
وتطوير املخطط الهيكلي لعام 
2040 م����ع املنطق����ة اإلقليمية 
السادس����ة في اجلزء اجلنوبي 

منعا لتكرار العمل مستقبال.
5 � املنطقة االقليمية اخلامسة 
� املنطقة الغربية � هي منطقة 
مبس����احة 54000 كم2 تقع في 
اجلزء الغرب����ي لدولة الكويت 
على حدودها الغربية واجلنوبية 
والوسطى تقع اململكة العربية 
السعودية ومن الشرق املنطقة 
االقليمية الثالثة ومن الشمال 

املنطقة اإلقليمية السابقة.
وأوضح اجلاسم انه مت حتديد 
الرؤية التخطيطية لتطويرها 
في جتمعني عمرانيني جديدين 
يستوعب كل منهما نحو 50.000 
نسمة في النعامي والساملي، فهذه 
املنطقة األكثر تعرضا للشمس 
والري����اح والى احلد األدنى من 
حرك����ة الرمال والت����ي تعتبر 
الظروف املثلى الستثمار املوقع 
في تطوير البنية التحتية للطاقة 
املتجددة والتي حترص الكويت 
على تنفيذها وسوف تقود عمليا 

التنمية في املنطقة االقليمية.

2 � مش����روع املنطقة اإلقليمية 
الثانية � املنطقة الشمالية � والتي 
شملت مدينة احلرير ومدينة 
شمال الصبية السكنية وجزيرة 
بوبيان واملناطق الس����ياحية 
والترفيهية وتخدم املنطقة ما 
يقارب املليون نسمة مستقبال 
وتوفر لهم الس����كن واخلدمات 
التعليمية والصحية والوظائف 

ومناطق الترفيه والتنزه.
وكان من أهم نتائج املشروع 
الت����ي مت إقراره����ا بالفعل من 
املجلس البلدي هو: تخصيص 
مدينة شمال الصبية مبساحة 
79.9ك����م2 للمؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية والتي ستوفر 
52625 وحدة سكنية للمواطنني 
وهو م����ا قامت به البلدية وفقا 
للبرنام����ج الزمني لتس����ليم 

الوحدات للمؤسسة.
3 � املنطق����ة اإلقليمية الثالثة 
� املنطقة الوس����طى � ويغطي 
املشروع حوالي 4.500 كم2 من 
منطقة غرب البالد وتخدم حوالي 
1.5 مليون نسمة وتشمل العديد 
من املشروعات التنموية احليوية 
التي بلغ عددها 24 مش����روعا 
مهما تخدم كل قطاعات الدولة 
باإلضافة الى مشروعات البنية 
التحتية والطرق واملواصالت.

وكان من أهم نتائج املشروع 
التي مت إقرارها حاليا تخصيص 
مدينة الش����يخ ن����واف األحمد 
الصباح )شمال املطالع( السكنية 
مبساحة 92.72كم2 للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية والتي 
س����توفر حوالي 52000 وحدة 

نتائج املشروعات من املجلس 
البل����دي ووضعها ضمن خطة 
التنمية العمرانية للدولة، وهو ما 
مت بالفعل في عدد من املشروعات 
السابقة بالقطاع، وسيتم تأكيد 

االلتزام به في الفترة املقبلة.
واشار م.اجلاسم انه من خالل 
هذه الرؤية الواضحة وهذا النهج 
اجلديد فقد مت االنتهاء بشكل كامل 
من 5 دراسات اقليمية حسبما مت 
وضعها في اخلطة، حيث مت اقرار 
عدد مهم من القرارات التنفيذية 
من خالل هذه املشروعات وضم 
املنطقتني االخريني ضمن دراسة 
حتديث وتطوير املخطط الهيكلي 
اجلديد منعا من التكرار وبشكل 
طبيعي لتغطيتهم جغرافيا ضمن 

املنطقة احلضرية.
1 � املنطق����ة اإلقليمية األولى � 
املنطقة اجلنوبية � لها خصائص 
عمراني����ة وطبيعي����ة مميزة 
وعناصر متنوعة، فمن ناحية 
اإلسكان: حتتوي املنطقة على 
مدينة صباح األحمد السكنية 
ومدينة الزور اجلديدة )اخليران(، 
ومن الناحية االقتصادية: يشمل 
اإلقليم منطقة الوفرة الزراعية 
باإلضافة الى ميناء الزور املنفذ 
احلدودي بالنويصيب واملنطقة 
احلرة باجلنوب، اما من الناحية 
السياحية والترفيهية، فتشمل 
املنطقة الس����واحل اجلنوبية 
املتمي����زة ومنت����زه اخلي����ران 
باإلضافة الى املخيمات الربيعية 
واملنتزهات الصحراوية، تربطها 
ش����بكة طرق إقليمية سريعة 

حديثة.

هو الوص����ول الى مخطط عام 
للمنطقة ش����املة استعماالت 
محددة ومعايير واش����تراطات 
تنمية واضحة ومش����روعات 
تنموية مفصلة والتي سيتم في 
النهاية رفعها للمجلس البلدي 
القرارها لتأخذ مسارها الطبيعي 
في التنفيذ م����ن خالل برنامج 
عمل احلكومة ومشروعات خطة 

التنمية للدولة.
وهذا النهج في اخلروج بهذه 
املش����روعات الى حيز التنفيذ 
ما اتبعناه ف����ي القطاع في كل 
املشروعات التي قمنا بها والتي 
مت االنتهاء منها حيث اعتمدت 

على احملاور التالية:
٭ أوال: ان يشتمل املشروع على 
تطوير وتنمية منطقة ما بحيث 
ينتج عنه عدد من املشروعات 
التنموية الواضحة التي حتقق 
اهداف املخطط الهيكلي للدولة 
وتوف����ر مش����روعات وخططا 
خلدمة غالبية وزارات وهيئات 

الدولة.
٭ ثانيا: ان يتم حتديد االهداف 
التفصيلية للمشروع مبا يضمن 
املنتج النهائي للمش����روع في 
صورة مخططات عامة للمنطقة 
ش����املة اس����تعماالت محددة 
لالراضي ومعايير واشتراطات 
تنمي����ة واضحة ونظ����م بناء 
واضحة ومش����روعات تنموية 

مفصلة.
٭ ثالث����ا: االلت����زام بأن تخرج 
هذه املش����روعات واملخططات 
واالشتراطات الى حيز التنفيذ 
الفعلي، ويأتي ذلك من خالل اقرار 

اعلن مس����اعد املدير العام 
لشؤون التنظيم م.وليد اجلاسم 
انه مت االنتهاء من جميع الدراسات 
اخلاصة باملناطق االقليمية حسب 
توصيات املخطط الهيكلي من 
خالل حتديد سبع مناطق اقليمية 

على مستوى الدولة.
وقال م.اجلاسم، في مؤمتر 
صحاف����ي عقده ام����س، ان كل 
منطقة اقليمية تشمل عددا من 
اخلصائص االقتصادية وطبيعية 

وعمرانية متميزة.
وقال: كان����ت رؤيتنا لهذه 
الدراس����ات هي وضع مخطط 
عام لالقليم يعمل على التكامل 
بني االستعماالت القائمة باالقليم 
واالس����تفادة م����ن العالق����ات 
التبادلية ملكونات����ه املختلفة 
واقتراح مشروعات تطويرية 
جدي����دة تس����اهم ف����ي تعزيز 
الوظائف احليوي����ة للمنطقة 
وتشجع على مساهمة القطاع 
اخلاص في النهضة العمرانية 
واالقتصادي����ة للمنطقة وعمل 
مخطط عام للمنطقة ش����املة 
اس����تعماالت محددة ومعايير 
واش����تراطات تنمية واضحة 
ومش����روعات تنموية مفصلة 
ليتم رفعها الى املجلس البلدي 
القرارها لتأخذ مسارها الطبيعي 
في التنفيذ م����ن خالل برنامج 
عمل احلكومة ومشروعات خطة 

التنمية للدولة.
واش����ار ال����ى ان الهدف من 
القيام بهذا املشروع الذي يقوم 
به قطاع التنظي����م واملخطط 
الهيكلي وادارة املخطط الهيكلي 

وليد اجلاسم

توفير 105.354 
ألف وحدة سكنية 
في مدينة الشيخ 

نواف األحمد 
وشمال الصبية

إقرار مشروع 
الواجهة البحرية 

باجلهراء مبساحة 
5.5 كيلومترات 

مربعة

لوحة إرشادية واحدة للبنوك والفنادق
تق���دم عض���وا املجلس 
البلدي د.حسن كمال وعبداهلل 
الكن���دري باقتراحا لتوحيد 
اللوحات اإلرشادية اخلاصة 
بالبنوك والفنادق، الفتني إلى 
أن جتميع اللوحات اإلرشادية 
للبن���وك والفنادق في لوحة 
إرش���ادية واح���دة، بدال من 
اللوح���ات املوج���ودة حاليا 
والتي تشوه املنظر العام، وقد 
حتجب الرؤية. وطالب بتجميع 

اللوحات اإلرشادية للبنوك 
والفنادق في لوحة إرشادية 
واحدة وفق الضوابط التالية:  
أن تكون اللوح���ة اإلعالنية 
اإلرشادية مكونة من شرائح 
إعالنية تشمل جميع أسماء 

البنوك والفنادق.
� أن تكون عند مداخل املناطق، 
وتبع���د عن مدخ���ل املنطقة 

الرئيسي )50 مترا(.
� أن تك�����ون اإلض�����اءة 

ذاتي���ة وثابتة.
� أن تكون على ارتفاع 1.5 متر 

من سطح األرض.
� ان يكون تنفي���ذ اللوحات 
طري���ق  ع���ن  اإلرش���ادية 
ش���ركات الدعاي���ة واإلعالن 

املتخصصة.
� ان حتتوي اللوحة اإلعالنية 
اإلرشادية على 6 شرائح على 

الوجهتني.
� يتم حتصيل رسوم اإلعالن 

من الشركة املستثمرة، ويكون 
مببلغ 20 دينارا سنويا للمتر 
املربع الواحد للوجه الواحد.

مال���ي  تأم���ني  يحص���ل   �
يعادل نصف قيمة رس���وم 

اإلعالنات.
� يشترط موافقة إدارة التنظيم 

العمراني.
على ان تكون تلك التعديالت 
مضافة على الئحة اإلعالن رقم 

.2006/172

تخصيص ديوانية خلدمة أهالي القرين
اقرت البلدية تخصيص 
موقع النشاء ديوانية خلدمة 

اهالي القرين.
البلدية  وقال مدير عام 
م.احمد الصبيح في كتابه: 
طلب محافظة مبارك الكبير 
تخصيص موقع النش����اء 
ديوانية خلدمة اهالي مبارك 
الكبير والقرين قطعة )2( 
ضمن مركز الضاحية وايضا 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بتخصيص موقع النش����اء 
ديوانية مبس����احة 500م2 
خلدمة اهالي منطقة مبارك 

الكبير والقرين.
اوال: لعدم توافر مساحة 
كافية لتخصيص الديوانية 
مبساحة 500م2 الضاحية 

والقرين قطعة 2.
ثاني����ا: قد مت تخصيص 
ديواني����ات س����ابقا خلدمة 
اهال����ي املناطق مبحافظات 

الكويت.
الرأي الفني: نرى انه ال 
املوافقة  مانع تنظيميا من 
على طلب وزارة الش����ؤون 
والعم����ل  االجتماعي����ة 
تخصيص موقع مبساحة 
100م2 ضمن مركز ضاحية 
القري����ن قطع����ة 2 القامة 
ديوانية خلدمة اهالي منطقة 
مبارك الكبير والقرين وفق 
ما هو مبني على الكروكيات 
املرفقة ش����ريطة التنسيق 
م����ع وزارات اخلدمات قبل 
التنفيذ وشريطة ان يكون 

تسليم املوقع وادارته من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
من جانب آخر فقد اوضح 
الصبيح انه مت املوافقة على 
طلب ش����ركة املش����روعات 
التراس  السياحية حتويل 
اجلنوبي ضمن مبنى نادي 
الى قاعة متعددة  اليخوت 

االدوار.
وقال ف����ي كتابه: تطلب 
شركة املشروعات السياحية 
الت����راس اجلنوبي  تغطية 
مببن����ى ن����ادي اليخ����وت 
والبالغة مساحته 316.58م2 
بالدور االول وحتويله الى 

قاعة متعددة االغراض.
وتقدمت شركة املشروعات 

الس����ياحية بطلب حتويل 
التراس اجلنوبي مببنى نادي 
الى قاعة متعددة  اليخوت 

االغراض وذلك بتغطيته.
واف����ادت وزارة املالي����ة 
)ادارة امالك الدولة( بأنه ال 
مانع من املوافقة على الطلب 

املقدم في اكتوبر 2013.
لذلك ال مانع تنظيميا من 
املوافقة على طلب ش����ركة 
املش����روعات الس����ياحية 
حتويل الت����راس اجلنوبي 
البالغة مساحته 316.58م2 
بال����دور االول ضمن مبنى 
ن����ادي اليخوت ال����ى قاعة 
متعددة االغراض باالبعاد 
املوضح����ة على املخططات 

املرفقة واملعتمدة.

خالل إحدى جوالتها امليدانية حتت شعار »استعداداتنا غير في شهر اخلير«

إتالف 80 كيلو غرامًا من املواد  الغذائية الفاسدة  
وحترير  3 مخالفات في اجلهراء

احلمالت التفتيش���ية تهدف 
إلى التأكد من سالمة تداول 
وبيع وتخزين املواد الغذائية 
في املطاعم ومحالت بيع املواد 
املوازية  الغذائية واألسواق 
واجلمعيات التعاونية وذلك 
حفاظا على صحة وس���المة 

املستهلك.
أن  اإلدارة  وأوضح���ت 
التي ترأسها مراقب  احلملة 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدي���ة محافظ���ة اجلهراء 
علي القويظ���ي وضمت كال 
م���ن املفتش���ني عبدالرحمن 
العلي وسعود ماطر وجابر 
الش���مري وبدر الرش���يدي 
وه���ادي احلجرف وحميدي 
حماد وسعود الشمري ومن 
إدارة العالقات العامة محمد 
القالف، أس���فرت عن اتالف 
80 كيل���و غراما م���ن املواد 
التالفة وحترير 3  الغذائية 
مخالف���ات وكان من ضمنها 
تسييح وإعادة جتميد مواد 
غذائية وبيع مواد غذائية غير 
مطابقة للمواصفات القياسية 
وعدم االلتزام بقواعد النظافة 

العامة.
وش���ددت إدارة العالقات 
العامة في البلدية في بيانها 
عل���ى أهمية اتب���اع قوانني 
وأنظمة البلدية في مختلف 
املجاالت خاصة املتعلق منها 
باجلانب الغذائي، الفتة إلى 
أن عمليات التفتيش متواصلة 
طبقا لآللية املعتمدة بهدف 
رفع مس���توى عمل األجهزة 
الرقابية في ش���هر رمضان 
نظرا للضغط املتوقع على 
شراء املواد الغذائية من قبل 
اجلمه���ور إلى جانب تفعيل 
دورها الرقابي على مختلف 
املس���تويات السيما ان خط 
البلدية املباشر 139 يعمل على 
مدار الساعة وخالل العطالت 
الرسمية االستقبال أي شكوى 

قد تواجه املستهلك.

املواد الفاسدة وحترير عدد 
)3( مخالفات.

وأش���ارت اإلدارة إلى أن 

حتت شعار »استعداداتنا غير 
في شهر اخلير« والتي أسفرت 
عن إتالف 80 كيلو غراما من 

أعلن���ت إدارة العالق���ات 
العامة في البلدية عن استمرار 
احلمالت التفتيشية الرمضانية 

مدير مستشفى ابن سينا
للجراحات التخصصية

وجميع العاملني به
 يتقدمون بخالص العزاء واملواساة إلى

مدير منطقة ال�صباحية الطبية التخ�ص�صية

د/ عادل مبارك الع�صفور
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

والـــــده
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان
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اال�سم:

رقم الهاتف :

صندوق مرضى السرطان
بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 

بالتعاون مع

الحملة الوطنية للتوعية من السرطان )كان(
ينظم المسابقة التوعوية الثانية

لشهر رمضان المبارك 1435 هـ / 2014 م

بعنوان » قلوب عامرة«

برعاية جريدة

�سروط امل�سابقة:

1- جتمع كوبـونات الإجابات ال�سحيـحة وتو�سع يف مغلف يكتب عليه امل�سابـقة الرم�سانية وا�سم املت�سابق ورقم الهاتف 

    وتر�سل اإىل العنوان التايل: القاد�سية - قطعة1 - �سارع 14 - منزل 2 - ت : 22530184/22530186/ 22530120 

    اأو �ص. ب : 26733 ال�سفاة 13128 دولة الكويت.

2- اآخر موعد ل�ستالم الكوبونات 2014/9/30م و�سيعلن عن اأ�سماء الفائزين يف ال�سحف اليومية.

3- متنح هدية قّيمة للفائزين الع�سرة الأوائل.

4- متابعة الأ�سئلة والأجوبة يف برنامج بالإمكان يف رم�سان - تلفزيون الكويت ال�ساعة 1:30ظهراً يومياً.

•  هل يعترب اجللد االأ�سمر حاميًا من �سرطان اجللد؟

نعم.

ال.

ال�س�ؤال اخلام�س والع�سرون:

www.phf.org.kw

بالتعاون مع جريدة

االســــم :           رقم الهاتف :

نة« املسابقة الرمضانية »املاء والغذاء في القرآن الكرمي والسُّ
لعام 1435هـ/ 2014م

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

شروط املسابقة:
1- جتمع كوبونات اإلجابة الصحيحة وتوضع في مغلف يكتب عليه املسابقة الرمضانية واسم وهاتف 

املتسابق، وترسل إلى العنوان التالي : القادسية – ق1 ش 10 م3 – صندوق إعانة املرضى.
2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2014/10/31م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في ديسمبر 2014م.

واخلليج  الكويت  في  خيرية  طبية  مؤسسة  أول  هي  املرضى  إعانة  صندوق    جمعية 
تأسست عام 1979م على يد مجموعة من األطباء الكويتيني وهي متخصصة في تقدمي 
الـتي  مسيــرتــها  خــالل  استطاعت  وقد  وخارجها،  الكويت  داخــل  الطبيــة  املســاعـــدات 
ناهزت 35 عامًا مـن تـأديـة رسـالتهـا اإلنسـانيـة السامـيـة بفضل من الله تعالى ثم بفضل 
جهود احملسنني واخلّيريـن من أهـل الكويـت، من أن حتقـق جنـاحـات منقطعـة النظير في 

دعم ومساعدة مئات اآلالف من املرضى املعسرين.
السؤال  اخلامس  والعشرون

للعنب فوائد صحية كثيرة وقد ورد ذكر العنب في القرآن 11 مرة.
 ومن فوائده الصحية:

أ- يساهم العنب في خفض الضغط املرتفع، حيث انه يعتبر مدرًا للبول الحتوائه على 
نسبة عالية من البوتاسيوم.

ب- العنب وباألخص أوراقه تسرع في نضج الدمامل والداحوس الذي يتكون في أصابع 
اليد قرب األظافر.

ج- يساهم العنب في عالج الزكام واألنفلونزا ولعالج احلمى والبرد.

   

- ال يحق اال�سرتاك ملن عمره دون 16 �سنة.

- القيمة االجمالية للجوائز تبلغ األفي دينار كويتي (2000) د.ك وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�سرة االأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 - خم�س جوائز بقيمة 100دينار.

- ين�سر كوبون امل�سابقة يوميا طيلة �سهر رم�سان (30) �سوؤاال ، وي�سرتط ان تكون االجابة �سحيحة على الكوبون 

اال�سلي للم�سابقة.

- يدخل ا�سم املت�سابق ال�سحب مرة واحدة.

- يجرى ال�سحب لتحديد الفائزين بح�سور مندوبي وزارتي التجارة وال�سناعة والداخلية.

الفائزين عن طريق  الكوبونات وحتديد  وفرز  اال�سئلة وم�سمونها  اعداد  امل�سـوؤولة عن  العا�سمة هي  - حمافظة 

ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

- يحق اال�سرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط وال يحق اال�سرتاك ملوظفي املحافظة.

- �ستن�سر اأ�سماء الفائزين يف ال�سحف اليومية.

 تر�سل االجابات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة ظهرا 

من يوم اخلمي�س املوافق 2014/8/21 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�سمة – �س.ب: 28483 ال�سفاة  

الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�سابقة الثقافية)

 لال�ستف�سار: 55272159

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

م�ضابقة رم�ضان الثقافية
ملحافظة العا�ضمة 

لعـــام 2014
بالتعاون مع جريدة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

الرقم املدين

رقم الهاتف

العنوان

متى �س��در اأول مر�سوم ين�ص عل��ى اأن الدينار هو وحدة 

النقد الدويل بالكويت؟

اليــوم اخلام�س والع�سرون

1- 1960م
2- 1962م
3- 1964م
4- 1966م

مؤيد الشعبان في االستوديو اإلعالميد. عادل املطيرات

مشاري العفاسي يؤم املصلني في مسجد الراشددعاء وتدبر من اإلمام فهد الكندري واملصلني  )أسامة أبوعطية(

األمن العام

أمّ املصلني في الركعات األربع األولى خالد السعيدي واألخيرة فهد الكندري

16 ألفاً أحيوا صالة القيام باملسجد الكبير في ليلة الـ 24

حني يكون مع اهلل.

البرنامج اإليماني النسائي

البرنامج  وضمن أنشطة 
النسائي »حلظات من نور« 
في ليلة 24 من شهر رمضان 
املبارك، ألقت طيبة األنصاري 
محاضرة حتت عنوان »خطوة 
ربانية« وسط حشد كبير من 
احلضور النسائي املتميز في 
املسجد الكبير في قاعة عبداهلل 

النوري اخليمة الشرقية.
األنص���اري  وب���دأت 
العفو عند  محاضرتها ع���ن 
املقدرة ألنها من صفات املسلم 
الذي يبحث عن املغفرة واألجر 
احلس���ن والفوائد اإلميانية 
التي تترتب عليها مس���ائل 
العفو عند املغفرة وتأصيل 
قي���م الرحمة بني الناس، كما 
ح���دث مع نب���ي الرحمة ژ 
عند فتح مكة وصورة العفو 
في هذه القصة العظيمة من 
أعظم صور العفو، ليرس���م 
رس���ولنا الكرمي قيم اإلسالم 
في أروع صور التسامح في 
الكتاب والسنة، وما أروع من 
اقتدى يهدي الرسول ژ واتبع 
فضائله الكرمية، مشيرة الى 
أن العفو عند املقدرة فضيلة 
كرمية تب���ث روح التعايش 
الس���لمي بني الناس لتسود 
الرحمة واملودة بينهم وهذه 
هي رس���الة اإلسالم السامية 
للتسامح والتعايش السلمي 
فاألم���ن واألوقاف طموح كل 
شعوب العالم في هذه الليالي 

املباركة.
وأضاف���ت األنصاري أن 
اهلل سبحانه وتعالى يقول 
لعباده اطلبوني اس���تجب 
لكم في هذه الليالي املباركة، 
السيما ونحن نتحرى ليلة 
القدر، ولكن الطلب البد أن 
يكون بني���ة صافية وتوبة 
صادقة. واختتمت األنصاري 
محاضراتها بالدعاء للجميع 
والرحم������ة  باملغف�����رة 

والشف��اء للجميع.

استديو اللجنة اإلعالمية 
بالعشر األواخر

وفي استديو »وليال عشر«، 
اللجنة اإلعالمية  استضافت 
رئيس قسم الدعم الفني في 
املسجد الكبير مؤيد الشعبان، 
الذي استهل االستديو بقوله ان 
الفريق يتكون من عدة جلان 
فرعية تعمل جميعها باجتاه 
واح���د وهو خدم���ة املصلني 
وتتفرع هذه اللجان للعمل في 
جميع أركان املسجد الكبير.

وأضاف أن فريق احملراب 
هو أحد الفرق العاملة في امليدان 
خالل العشر األواخر ومهمتها 
اختيار وتنسيق جدول القراء 
باإلضافة إلى استقبال املشايخ 
والوعاظ وتنظيم آلية دخولهم 

وخروجهم.
وبني أن هناك تنسيقا يتم 
مع فريق احملراب الختيار صوت 
القارئ وفق ما يتناس����ب مع 
مكبرات الصوت في املس����جد 
الكبير قبل الليال العشر األواخر 
من رمضان قارئ إعدادات معينة 
لكي يتمكن من اظهار صوته 
بالش����كل املناس����ب ولضمان 
وصوله إلى جميع أرجاء املسجد 
واملصليات سواء كان في اخليام 

أو الساحات احمليطة.
وقال ان العمل بدأ منذ فترة 
مبكرة في كيفية االس���تعداد 
الستقبال كبار الشخصيات 
وضيوف الدولة س���واء كان 
من ضيافة أو مواقف خاصة 
للس���يارات، وهذا لكي نظهر 
املسجد الكبير أمام الضيوف 
الذين من املفترض أن ينقلوا 
صورة حسنة إلى بلدانهم عن 

املسجد الكبير.
وتاب���ع: كم���ا عملنا على 
توفير صوت ونقل مباشر في 
القاعة األميرية وذلك لتوفير 
كل سبل الراحة في حال رغبة 
الضيف أداء الصالة في القاعة 

األميرية.

الخاطرة اإليمانية

من جانبه، قال أستاذ الفقه 
املقارن ف���ي جامعة الكويت 
د.عادل املطيرات إن الصالة 
والقي���ام واحل���ج واألخالق 
والكرم والس���ماحة والعفو 
عند املقدرة كل هذه وغيرها 
الكثير من الصفات احلميدة 
واألخ���الق الكرمي���ة هي من 
العبادات ولهذا علينا التحلي 

باألخالق احلميدة.
إلى  التقرب  أن  وأض���اف 
اهلل عز وجل ليس بالصالة 
والصيام فقط بل هناك مداخل 
كثيرة ميك���ن أن يقدم عليها 
املس���لم وتقربه من اهلل عز 

وجل كمن يبر والديه.
وتابع ان هناك فهما خاطئا 
علينا قدر املستطاع تصحيحه 
فال يجوز حتدي����د الدين بفئة 
معينة من الناس بل علينا جميعا 
التحلي بخلق النبي الذي أمرنا 
بإبعاد ما ميكن أن يعوق حركة 
املسلمني في الطريق وكلنا يعلم 
قصة املرأة البغية التي س����قت 
الكل����ب  املاء يلهث من العطش 
في الصحراء فدخلت اجلنة بهذا 

الكلب رغم معاصيها.
وب���ني أن نعيم الدنيا في 
سعادة النفس ورضاها في ذكر 
اهلل عز وجل وهذا خير األنس 
في الدنيا واآلخر فاألنس التام 
والراحة النفسية تكون مع اهلل 
عز وجل وهذا هو نعيم احلياة 

أسامة أبوالسعود

أحيا 16 ألف مصّل ليلة 
الرابع والعشرين من شهر 
رمضان املبارك في املسجد 
الكبير ب���أداء صالة القيام 
طلب���ا للمغف���رة والثواب 
وأّم املصل���ني في الركعتني 
األولى والثانية القارئ خالد 
السعيدي وتال ما تيسر من 
اآلية 1 إلى اآلية 42 من سورة 
القص���ص وف���ي الركعتني 
الثالثة والرابعة تال القارئ 
الس���عيدي من اآلية 43 إلى 
اآلية 88 من سورة القصص 
وف���ي الركعتني اخلامس���ة 
والسادس���ة تال القارئ فهد 
الكندري من اآلية 1 إلى اآلية 
35 من سورة العنكبوت وفي 
الركعتني السابعة والثامنة 
تال القارئ فهد الكندري من 
اآلية 36 إل���ى اآلية 69 من 

سورة العنكبوت.

العفاسي أمّ املصلني في مسجد الراشد بالعديلية

اجلنفاوي: االستغفار جزاؤه عظيم 
وهو ال يقتصر على أصحاب الذنوب واملعاصي

مصلون في الساحات اخلارجية

تق��ول »الله��م أن��ت ربي 
ال إله إال أنت خلقتني وأنت 
عبدك وأن���ا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء 
ل���ك بنعمتك علي وأبوء 
لك بذنبي فاغفر لي فإنه 
ال يغفر الذنوب إال أنت« 
فمن قالها من النهار موقنا 
بها فم���ات من يومه قبل 
أن ميسي فه���و من أهل 
اجلنة ومن قالها من الليل 
وهو موق�����ن بها فمات 
قب��ل أن يصبح فهو من 

أهل اجلن��ة.

الواح���د أكثر م���ن مائة 
م���رة فقد ق���ال ژ »من 
أراد أن تسره صحيفته 
القيامة فليكثر من  يوم 
االستغفار« وقال أيضا 
»طوبى ملن وجد في كتابه 
استغفارا كثيرا«، وقال 
اهلل تعالى )واملستغفرين 
باألسحار( مشيرا إلى أن 
االستغفار هو طلب املغفرة 

من اهلل عز وجل. 
وأشار إلى أن االستغفار 
ليس فقط ألصحاب الذنوب 
واملعاص���ي ألنن���ا كلنا 
أصحاب ذنوب ومعاصي 
فقد قال ژ »كل ابن آدم 
خط���اء وخير اخلطائني 
التواب���ون«، فق���د كان 
الصحابة يعدون للنبي 
أكثر من مائة استغفار في 
املجلس الواحد، وتساءل 
هل املسلم حريص على 
االستغفار في كل مجلس 
كما حرص عليه رسول 

اهلل ژ.
وبني اجلنف���اوي أن 
ل���ه صيغ  االس���تغفار 
عدي���دة مثل »اس���تغفر 
اهلل، استغفر اهلل وأتوب 
إليه، استغفر اهلل الذي ال 
إل���ه إال هو احلي القيوم 
وأتوب إليه«، وأوضح أن 
االستغفار جزاءه عظيم، 
أعل���ى مراتب  أن  مؤكدا 
االستغفار كما قال النبي 
ژ إن سيد االستغفار أن 

اجلم���وع  تواف���دت 
الغفيرة من املصلني على 
املركز الرمضاني مسجد 
الراشد بالعديلية لالبتهال 
إلى اهلل سبحانه وتعالى 
وطمع���ا ف���ي رضوانه 
ومغفرته وإحياء صالة 
القيام في الليلة الرابعة 
والعشرين من ليال العشر 
األواخر من شهر رمضان 
املبارك، طالبني من اهلل 
تعالى الصفح واملغفرة 
والعتق من النيران، وقد أّم 
املصلني في األربع ركعات 
القارئ س���لطان  األولى 
الصرام وفي األربع ركعات 
القارئ مشاري  األخرى 

العفاسي.
اإلم���ام  وحت���دث 
واخلطي���ب ف���ي وزارة 
الش���يخ فهد  األوق���اف 
اجلنفاوي ف���ي خاطرة 
بعد األربع ركعات األولى 
عن االستغفار وفوائده 
وأن طاعة اهلل عز وجل 
س���بب ملغف���رة الذنوب 
ونزول األمطار واإلمداد 
باألم���وال والبنني ودفع 

البالء ودخول اجلنات.
وقال اجلنفاوي إن هذه 
املقام  الليالي تنقلك من 
املقام األعلى  إلى  األدنى 
الناس يفرط  وكثير من 
فيه���ا فقد كان النبي ژ 
انه  حريص عليها حتى 
م.بدر تركي العتيبيكان يستغفر في املجلس 

األنصاري: العفو عند 
املقدرة من صفات 

املسلم الباحث عن 
املغفرة واألجر
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الدبوس: صاحب السمو وضع األولويات املنطقية للدولة 
في الدستور والشباب والبعدين العربي واإلسالمي

الشطي: مكتب كبار احملسنني للتواصل مع الشركات والتجار
وإطالعهم على مشاريع بيت الزكاة وحثهم على املشاركة فيها

احملافظة عليه متمس���كني 
الذي  الدميوقراطي  بنهجنا 
ارتضيناه وبدستورنا الذي 
نفخر ب���ه وان أمام وطننا 
حتديات مصيرية للنهوض 
بحاضرنا وبناء مستقبلنا«، 
مبينا ان سموه يحرص في 
كل إطاللة من س���موه على 
املواطن���ني ان يش���دد على 
القضاء  نزاهة واستقاللية 
الكويت���ي ألن ه���ذه امليزة 
في الكويت لعبت ومازالت 
تلعب دورا محوريا في بناء 
الدميوقراطية والعدالة، كما 
بني س���موه »أن كل ما أثير 
من قضايا هي حتت مظلة 
القانون وفي عهدة القضاء 
إلظهار احلقائ���ق وإصدار 
األحكام العادلة«. كما أشاد 
الدبوس بح���رص صاحب 
الواقع  السمو على متابعة 
العربي واإلسالمي واملساهمة 
في تغييره نحو األفضل حني 
حتدث سموه عن »العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم املتواصل 
عل���ى قطاع غ���زة وقصفه 
للمناطق السكنية واملنشآت 
املدنية مس���فرا عن سقوط 
الضحايا واجلرحى واملصابني 
من إخواننا الفلس���طينيني 
دون وازع أو رادع إنساني 
في ظل فشل مجلس األمن 
في وقف ه���ذا العدوان مما 

واضاف الدكتور الشطي 
أن من أهداف املكتب األخرى 
عرض مشاريع البيت ودعوة 
احملس���نني لزي���ادة حج���م 
الدعم والتمويل لها، إضافة 
لتزويدهم مبعلومات متكاملة 
التي  عن املشاريع اخليرية 
ساهموا فيها وآثارها اإليجابية 
على املستحقني والرد على 

كافة استفساراتهم.
واض���اف الش���طي: أن 
احملسن يس���تطيع في حال 
تعذر االتص���ال باملكتب من 
خ���الل بدال���ة بي���ت الزكاة 
التواص���ل م���ن س���كرتير 
املكتب على الرقم املباش���ر 
أو االتصال على   22241979

يضع املجتمع الدولي بأسره 
أمام مسؤولياته لوقف هذا 
العدوان اإلسرائيلي السافر 
ورفع هذه املعاناة التي مير 
بها الش���عب الفلس���طيني 
الشقيق في قطاع غزة وتقدمي 
الدعم والعون واملساعدات 
اإلنسانية ألهلنا املنكوبني 

بالقطاع«.
وختم مؤكدا أن س���موه 
ض���رب مث���ال ف���ي الوفاء 
واإلخالص حني اس���تذكر 
سموه »أميرنا الراحل الشيخ 
جابر األحمد وأميرنا الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل طيب 
اهلل ثراهما سائلني املولى 
تعالى ان يتغمدهما بواسع 
رحمته ويس���كنهما فسيح 
جناته ويجزيهما خير اجلزاء 
على ما حققاه من إجنازات 
مش���رفة وأعم���ال جليلة 
العزيز وأن يرحم  لوطننا 
شهداءنا األبرار الذين بذلوا 
دماءهم الزكية دفاعا عن ثرى 
الوطن الغالي وينزلهم منازل 
الشهداء وأن يتغمدهم بواسع 
فضله«، مؤكدا ان من يذكر 
أه���ل الوفاء ويعترف بأهل 
الفضل بعد اهلل س���بحانه 
وتعالى وهو في أعلى املراتب 
السياسية يستحق كل احلب 

والوفاء وكل التقدير.

مدير عالقات كبار احملسنني 
على الرقم 98939696 أو على 
مدير عالقات كبار احملسنات 
على الرق���م 98939899، كما 
التواصل من خالل  ميكنهم 
VIP@ البري���د اإللكتروني

zakathouse.org.kw معربا عن 
استعداد املكتب في تقدمي أي 
معلومات ألي محسن يحتاج 
إليها مبا يخص املش���اريع 
اخليرية التي ينفذها البيت 
سواء داخل البالد أو خارجها 
املالية  التبرعات  واس���تالم 
والزكاة من الشركات مبختلف 
أنواعها وكذل���ك اجلمعيات 
التجاري���ة والتج���ار وكبار 

الشخصيات.

ما يواجهون���ه من عقبات، 
مؤكدين أننا لن نبخل عليهم 
بجهد أو مال، وقد رأينا عددا 
من هذه التوصيات قد برزت 
حقيقة على أرض الواقع من 
أهمها إنش���اء وزارة ترعى 
ش���ؤون الشباب وتأسيس 
صندوق لتنمية املش���اريع 
الصغيرة برأس���مال قدره 
ملي���ارا دين���ار إضافة الى 
مجموع���ة من اإلج���راءات 
والق���رارات والقوانني التي 
تتعلق بش���ؤون الش���باب 
وستشهد األيام املقبلة العديد 
من القرارات واملبادرات التي 
أبناءنا الشباب على  تضع 
طريق اإلجناز ومتكنهم من 
املساهمة في حتمل املسؤولية 
باملشاركة في مسيرة التنمية 

والبناء لوطننا العزيز«.
الدب���وس ان  وأض���اف 
صاحب السمو حتدث أوال 
عن الدستور والقانون ألنه 
يدرك من خالل مسيرة سموه 
السياسية الطويلة أن النظام 
األساسي حلركة أي مجتمع 
القانون والدستور وال  هو 
ميكن للدولة واملجتمع أن 
القانون  يتقدما إال بسيادة 
والتمس���ك بالدس���تور في 
الوطن،  الظ���روف ألن  كل 
كم���ا ق���ال س���موه »أمانة 
أعناقن���ا جميعا علينا  في 

الش���طي إن املكتب يختص 
بجمع وتوثي���ق املعلومات 
عن كبار احملسنني من رجال 
أعمال ومؤسسات وشركات 
وجمعيات تعاونية وخيرية 
التنس���يق مع  عن طري���ق 
اإلدارات املعنية مبا يخصهم 
وتوثيق العالقة معهم، كما قام 
املكتب بتأسيس فريق نسائي 
من موظفات البيت للتواصل 
مع كبار احملسنات بسهولة 
ويسر، وتقدمي عدة خدمات 
لهن مثل خدم���ة التحصيل 
الس���ريع، وخدمة احتساب 
زكاة الذهب وخدمة احتساب 
زكاة األسهم وكافلة األيتام 
وغيرها من خدمات خيرية.

قال النائب األسبق عصام 
الدبوس إن اخلطاب السامي 
الذي ألقاه صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان، جري���ا على عادة 
الس���نوية، وضع  س���موه 
التي  األولوي���ات املنطقية 
يجب ان يتمسك بها كل فرد 
في املجتم���ع الكويتي فكرا 
وممارس���ة كل من موضعه 
ومن منصبه، مشددا على أن 
إفراد صاحب السمو جلزء مهم 
من خطابه للشباب يعكس 
توجه سموه في إعطاء دور 
أكبر لهذه الشريحة البناءة 
والفعال���ة في بناء املجتمع 
والدولة، الفتا إلى ان سموه 
كشف عن خطوات إضافية 
في س���بيل دعم وتشجيع 
الشباب بكل الطرق املمكنة 
ليتمكنوا من القيام بدورهم 
احلقيق���ي م���ع مس���اعدة 
الدولة م���ن خالل خطوات 
ملموس���ة وواضحة بعيدا 
عن اإلنشاء حني قال سموه 
انه وجه احلكومة الى دراسة 
التوصيات الهامة الصادرة 
عن هذا املؤمتر واإلس���راع 
في تنفيذها واتخاذ التدابير 
الكفيلة بتمكني شبابنا من 
تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم 
ومعاجلة قضاياهم وتذليل 

يعمل بيت الزكاة باستمرار 
على مساعدة احملسنني على 
إخراج زكواتهم وصدقاتهم 
في سهولة ويسر وإيصالها 
بالنيابة عنهم إلى املستحقني، 
ويهتم بشكل خاص بفئة كبار 
الذين يعدون من  احملسنني 
أهم مص���ادر الزكاة للبيت، 
ومن ه���ذا املنطل���ق جاءت 
فكرة إنشاء »مكتب التواصل 
م���ع كبار احملس���نني« الذي 
يه���دف للتواصل مع األفراد 
واملؤسس���ات والش���ركات 
وحثهم على التبرع للبيت.

وف���ي هذا الس���ياق قال 
مدي���ر مكت���ب التواصل مع 
كب���ار احملس���نني د. خال���د 

عصام الدبوس

د. خالد الشطي

زكاة الثروة الزراعية )2-1(
أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية:

ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، 
واإلجماع، أما القرآن فقوله عز وجل: )وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 

يوم حصاده( )األنعام:141(. ومن السنة قوله ژ: 
»فيما سقت األنهار والغيم العشور، وفيما سقي 

بالسانية )البعير الذي يسقى به املاء من البئر( 
نصف العشر« )رواه مسلم(. وأما اإلجماع فقد 
أجمعت األمة على وجوب العشر أو نصفه فيما 

أخرجته األرض في اجلملة وإن اختلفوا في 
التفاصيل.

الحاصالت الزراعية التي تجب فيها الزكاة:

اختلف الفقهاء قدميا في احلاصالت الزراعية التي 
جتب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض 

الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، 
أي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال االختيار 

ال في الضرورة، مثل احلنطة واألرز والذرة 
ونحوها، فال زكاة عندهم في اللوز والفستق 

واجلوز ونحوه ألنه ليس مما يقتات به الناس، 
وكذلك ال زكاة في التفاح واخلوخ ونحوه ألنه 

ليس مما يدخر، وذهب آخرون إلى أن الزكاة جتب 
في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وذهب احلنفية 

إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من األرض، 
وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة 
املعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، 

حيث ورد في الئحة جمع الزكاة التي أعدتها 
الهيئة: )جتب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد 

بزراعته استثمار األرض ومناؤها( وهو أعدل 
األقوال وأرجحها لقوله عز وجل )يأيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

األرض( )البقرة:267(، واآلية املتقدمة حيث ذكر 
فيها الرمان وهو من الفاكهة وال يكال ويدخر.

نصاب زكاة الزروع والثمار:

جاء في احلديث الصحيح: »ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة«، )واخلمسة أوسق تعادل ما وزنه 
)612( كيلو غراما من القمح ونحوه(، وفي احلب 
والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير 

السابق بعد اجلفاف ال قبله.

وقت وجوب زكاة الزروع:

ال يراعى احلول في زكاة الزروع، بل يراعى 
املوسم واحملصول لقوله تعالى: )وآتوا حقه يوم 

حصاده(. وعليه لو أخرجت األرض أكثر من 
محصول واحد في السنة وجب على صاحبها 

إخراج الزكاة عن كل محصول.

مقدار الواجب في زكاة الزروع:

يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب 
اجلهد املبذول في الري على النحو التالي، في حالة 

الري دون تكلفة يكون الواجب هو الُعشر )%10(، 
في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئرا 

ويخرج املاء منها بآلة، أو يشتري املاء ونحوه، 
يكون مقدار الواجب نصف الُعشر )5%(، وفي حالة 

الري املشترك بني النوعني يكون املقدار الواجب 
ثالثة أرباع العشر )%7.5(.

مبادئ عامة:

٭ تضم األصناف من اجلنس الواحد من الزرع أو 
الثمار بعضها إلى بعض، وال يضم جنس إلى آخر.

٭ إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من 
أوسطه فما فوق، وال تؤخذ مما دون الوسط.

٭ يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو 
اختلفت األرض التي زرع فيها.

٭ األصل ان يخرج املزارع الزكاة من عني 
احملصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج 

القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من 
احملصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.

من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: زكاة 
الزروع والثمار:

ناقش املشاركون في الندوة البحوث املقدمة في 
موضوع )زكاة الزروع والثمار(، وانتهوا إلى ما 

يلي:
ـ وجوب الزكاة في كل ما تنتجه األرض من 

الزروع والثمار واخلضروات إذا بلغت نصابا.
ـ النصاب الشرعي في الزروع والثمار 

واخلضروات هو خمسة أوسق، وكل وسق ستون 
صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بغدادي، 
وما ال يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في 

أوسط احلبوب املقتاتة في الغالب.
ـ جتب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشر 

أفرق، والفرق ستة عشر رطال بغداديا.

ليلى الشافعي

رحب املدير العام للجان الزكاة 
واخليرات في جمعية اإلصالح 

االجتماعي ناصر الزيد بأي تنسيق 
أو تعاون أو مبادرة لتطوير العمل 
اخليري، لتحقيق املزيد من الفكر 
املؤسسي والشفافية، انطالقا من 
قيم العمل اخليري التي تعتمدها 

جلان الزكاة واخليرات في جمعية 
اإلصالح االجتماعي وهي الشراكة 

والشفافية واألمانة والتطوع 
والتميز. 

وأوضح الزيد في تصريح صحافي 
أن جلان اخلير في الكويت جتد 

كل العون واملساعدة من احلكومة 
الرشيدة ممثلة في وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل وعلى رأسها 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح، التي ال تألو جهدا في 

تذليل العقبات وإبداء املالحظات 
واملقترحات التي حتفظ للعمل 

اخليري الكويتي وجهه املشرق. 
وأضاف: أن أي تنسيق وأي جهود 
تبذل لتنظيم العمل اخليري تصب 
مباشرة في بناء املزيد من جسور 
الثقة وتعزز شفافية األداء، وتفند 

أي شبهات قد تسيء لتجربة العمل 
اخليري األصيلة واملمتدة عبر تاريخ 

الكويت، مرحبا بأي نقد هادف 
يسعى ملصلحة العمل اخليري ويبني 

جوانب القصور فيه بغية تالشيها، 
والعمل على سد أي خلل أو نقص.

الزيد: تنظيم العمل اخليري يبني جسور الثقة ويعزز الشفافية

الناهض: »الهالل األحمر« استطاعت توفير األدوية
واألجهزة الطبية والوقود ملستشفيات قطاع غزة

أعلنت جمعي����ة الهالل األحمر الكويتية أول 
من امس عن تقدمي املس����اعدات الطبية العاجلة 
للمستشفيات في قطاع غزة التي تواجه نقصا 
حادا من األدوية واملعدات الطبية بالتعاون مع 
وزارة الصحة الفلسطينية. وقال عضو مجلس 
اإلدارة وأمني الصندوق الفخري سعد الناهض في 
تصريح صحافي: ان اجلمعية استطاعت توفير 
األدوية واملستهلكات الطبية وتوفير وقود وقطع 
الغيار واألجهزة الطبية للمستشفيات في قطاع 
غزة من السوق احمللي الفلسطيني خصوصا في 
ظل العدوان الغاشم. وأضاف الناهض ان مدير عام 
التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية 
د.محمد الكاشف نقل حتيات وتقدير وزير الصحة 
د. جواد عواد للكويت أميرا وحكومة وش����عبا 
و»اله����الل األحمر« الكويتي عل����ى هذه املبادرة 

الكرمية التي عودتنا عليها الكويت في دعم صمود 
أبناء الشعب الفلسطيني، مبينا انه سيتم أيضا 
بالتعاون مع مؤسس����ة التعاون والتي لها عدة 
مقرات في فلس����طني يوم اجلمعة املقبل توزيع 
املساعدات اإلغاثية على الشعب الفلسطيني في 
مدينة غزة وبيت الهيا، مشيرا إلى ان املساعدات 
تش����مل املواد الغذائية واألغطية واملستلزمات 
الضرورية للمستشفيات في القطاع. وأوضح انه 
وبالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية ستنطلق 
طائرة إغاثية من قاعدة عبداهلل املبارك الكويت 
اجلوية محملة ب� 40 طنا من األدوية واملستلزمات 
الطبية العاجلة خالل األيام املقبلة، مشيدا بجهود 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بسرعة االستجابة إلغاثة الشعب 

الفلسطيني في غزة.

)أحمد علي( جانب من حملة التبرعات التي أطلقتها »الهالل األحمر« 

اجلمعية أطلقت حملة جلمع التبرعات للشعب الفلسطيني

السكانية من اجلاليات الوافدة 
ذات الدخل احملدود، بالنسبة 
الكويت، وكذلك قمنا  لداخل 
بتحديد املقرات التي س���وف 
يق���ام فيها املش���روع وعمل 
الالزم���ة ومن  التجهي���زات 
ثم قمن���ا بالتعاقد مع احدى 
الغذائية  التجهيزات  شركات 

املتميزة.
وقال: ان مش���روع إفطار 
الصائم من املش���اريع الهامة 
التي حت���رص على تنفيذها 
النجاة خالل ش���هر  جمعية 
رمض���ان املب���ارك، ومواكبة 
الدائم  التطوير والتحس���ني 
العالية في  وضمان اجلودة 
تنفيذ هذا املش���روع املبارك، 
موضحا ان اجلمعية حترص 
على السير قدما وفق آلة العمل 
ادارة املشاريع  التي تضعها 
الفقراء  املتميزة في خدم���ة 
واملساكني، ومساندتهم وتقوية 
وازعهم الديني مشيرا إلى الدور 
التوعوي واالجتماعي والثقافي 
للجمعية في رسم صورة طيبة 
الكويتي املسلم  عن املجتمع 

وأخالقه الفاضلة.
واختتمه بشكر أهل اخلير 

واضاف: نعلم ان االبتعاث 
للمملكة الهولندية جديد وهذه 
السنة الثانية على التوالي التي 
تقوم بها وزارة التعليم العالي 
ابتعاث الطلبة هناك، فالكثير 
م���ن الطالب واولي���اء االمور 
لديهم بعض املخاوف ألنها جهة 
جدي���دة لالبتعاث، فمجموعة 
مستجد وجدت خلدمة جموع 
الطلبة املستجدين في اململكة 
الهولندي���ة ولتوضيح بعض 
الطالب  ل���دى  املبهمة  االمور 

املستجد.
وتابع: نس���عد بالتواصل 
مع الطلبة املقبولني وتهنئتهم 
واجابة بعض استفساراتهم، 
كما مت ابالغهم بش���أن اللقاء 
التنويري للطلبة املستجدين 
الذي يقيم���ه االحتاد الوطني 
الكويت فرع فرنس���ا  لطلبة 
والدول املجاورة، وس���يكون 

أعلن عن لقاء تنويري للطلبة املستجدين غداً

األنصاري: 270 الف وجبة إفطار وزعتها »النجاة«
للصائمني داخل وخارج الكويت خالل رمضان

القحص: حريصون على تذليل كل الصعوبات 
أمام الطلبة الدارسني في هولندا

»الطيران املدني«: فريق إسناد من 300 موظف
لتسهيل حركة املسافرين باملطار في عيد الفطر

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني أمس عن 
تشكيلها لفرق إسناد في مطار الكويت الدولي 
مكونة من 300 موظف لتسهيل وتنظيم حركة 

املسافرين خالل فترة الذروة في الصيف.
وقال نائب املدير العام للطيران املدني لشؤون 
مطار الكويت عادل العوضي ل� »كونا« ان الفرق 
التي ش����كلتها اإلدارة ستبدأ عملها بالتزامن مع 

حركة املسافرين في عيد الفطر السعيد وما تبقى 
من موسم الصيف. وأضاف العوضي أنه مت توزيع 
هذه الفرق على نوبات لتعمل 24 ساعة طوال أيام 
األسبوع حيث تقوم بجهود متنوعة منها تنظيم 
حركة النقل اجلوي للمغادرين والقادمني وسد 
النقص في جميع مناطق مطار الكويت الدولي 

ومبنى الشيخ سعد للطيران العام.

الذين يحرصون على اختيار 
مواقع كاملة ويقومون بالتبرع 
لها واقامة والئم إفطار الصائم 
فيه���ا وهذا يعك���س الريادة 
والتميز الذي حترص النجاة 
اخليرية على ان يكون هدفها 

الدائم مع املتبرع الكرمي.

اللق���اء التنوي���ري للطلب���ة 
املستجدين غدا اخلميس في 
متام الساعة التاسعة مساء في 
جامعة الكويت اخلالدية � مقر 

احتاد الطلبة � بوابة رقم 7.

أكد مدير اخلدمات املساندة 
بجمعية النجاة اخليرية عمار 
األنصاري بان اجلمعية تشارف 
على اجناز مش���روع إفطار 
الصائم بنج���اح بفضل اهلل 
تعالى، والذي يتم تنفيذه داخل 
الكويت حيث قامت  وخارج 
اجلمعية عبر ش���تى جلانها 
بتوزيع عدد 270 الف وجبة 
الفضيل  افطار طوال الشهر 
حتى اليوم، بالتنس���يق مع 
الرسمية اخلارجية  اجلهات 
التي تتعاون معها على تنفيذ 
املشروع في العديد من البلدان 
مثل بنغالديش ومصر واليمن 
ولبنان وب���الد البلقان وذلك 
التكافل االجتماعي  لتحقيق 
وإشعار املس���لمني باألخوة 
واحملب���ة، وابتغاء األجر من 

اهلل جل وعال. 
وأوضح األنص���اري: أن 
النجاة اخليرية تتميز وتتسم 
بعمله���ا املؤسس���ي منذ ان 
تأسست عام 1978 فيما يتعلق 
مبشروع إفطار الصائم فمنذ 
فترة قمنا باإلعداد اجليد لهذا 
املش���روع من حيث اختيار 
بالكثافة  التي تتسم  االماكن 

آالء خليفة

ب���ارك رئي���س مجموعة 
مستجد لشعبة هولندا احمد 
املقبولني  القح���ص للطلب���ة 
في اململك���ة الهولندية، مؤكدا 
حرص املجموعة على مساعدة 
الطلب���ة والطالبات في جميع 
التي  السبل وتذليل الصعاب 
يواجهونها سواء ما بعد القبول 
في الكويت او بعد الوصول ملقر 
البعثة كاجراءات املعيشة وفتح 
حساب في البنك ومساعدتهم 
في اجناز اوراق اجلامعة حني 

وصولهم.
وقام القحص بوضع خطة 
تفاصيل الدراس���ة في جامعه 
التي مت شرحها  ماس���ترخت 
بإيجاز ومت ارس���الها للطالب 
واعطاء التعليم العالي نسخه 

منها.

عمار االنصاري 

احمد القحص

ناصر الزيد
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في مدينة نابولي اإليطالية هناك اكثر من 35 ألف مسلم، يعيشون وسط هذه املدينة التي يتجاوز عدد سكانها اخلمسة ماليني نسمة، وهي مدينة قدمية يعود تاريخ تأسيسها الى ما قبل ميالد املسيح 

عليه السالم، واملسلمون في إيطاليا هم ثاني اكبر جالية بعد املسيحيني الكاثوليك، حيث يتجاوز عددهم مليونا و300 مسلم ومسلمة، اال انهم في نابولي يفتقرون الى وجود مركز يجمعهم، ورغم الظروف 

الصعبة قاموا بجهود تطوعية باستئجار مقر جعلوا السرداب فيه مسجدا للصالة وإقامة اجلمعة فيه، ويستغلون دوره األول مدرسة »نهاية األسبوع«، ويقومون بالتعريف باإلسالم وتدريس القرآن 

والتربية اإلسالمية، هذا باإلضافة الى تسيير أمور املسلمني اليومية. وهناك بارقة أمل موجودة أمام اجلالية اإلسالمية في نابولي إلقامة مثل هذا املركز، حيث حصلوا على موافقة إلنشاء املسجد، وأمامهم 

فرصة المتالك عقارين وسط املدينة ميكن تطويرهما ليكونا مركزين إسالميني يحققان للجالية املسلمة ما حلمت به عشرات السنني، ويوسع أنشطتها ويكون مركزا مهما للتعريف باإلسالم والدعوة إليه. 

وفي لقاء اجرته »جمعية املهندسني« مع املشرف على شؤون اجلالية اإلسالمية بنابولي م.عبداهلل اعمير حتدث عن أوضاع اجلالية اإلسالمية في هذه املدينة اإليطالية القدمية، وآمالها وطموحاتها، في أجواء 

ووسط يسمح بتعدد األديان وممارسة طقوسهم بكل حرية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أكد عدم وجود مضايقات رسمية إزاء ممارسة اجلالية املسلمة لشعائر ديننا احلنيف

ليكون مركزا إسالميا.
ما مكونات هذا املشروع في 
حال حصولكم على هذا املبنى؟ 

وما التكلفة املتوقعة؟
كم���ا ذكرت لك���م أن قيمة 
العقار املط���روح علينا حاليا 
تبلغ مليوني يورو وسنشكل 
جلنة من اجلالية لدراسة إعادة 
تأهيل املبنى في حال احلصول 
عليه من تبرعات أهل اخلير، 
والعقار املعروض علينا حاليا 
يعتبر فرصة سانحة إلقامة هذا 
املركز فهو مبنى مستقل يقع 
في وسط مدينة نابولي، حيث 
إنه يبعد نح���و 200 متر عن 
محطة القطارات واحلافالت في 
املدينة في وسط املدينة ويجاور 
واحدة من أقدم وأكبر الكنائس 
املعروفة في نابولي ونأمل أن 
يتكون املش���روع من مسجد 
وصالة للمحاضرات واألنشطة 
ومدرسة للمس���لمني ومكتبة 
إس���المية ومكتب للتعريف 
باإلس���الم والدعوة، والعقار 
يتضمن إمكانية وجود بعض 
املرافق اخلدمية التي ميكن أن 
تؤمن دخال يضمن استمرارية 
عمل املركز، ولدينا فرصة أخرى 
إلقامة مسجد آخر حيث يتوافر 
لنا مبنى مس���احته 520 مترا 
مربعا قابل لعمل طابق وسط 
ويصبح 850 مترا يتسع ألكثر 
من 1000 مصل ويقع املبنى في 
وسط املدينة يبعد عن محطة 
القط���ار واحلافالت واملتر و3 
األق���دام، وميكن  دقائق على 
أن يس���تفاد منه إلقامة مركز 
يتس���ع ألكثر من ألف مصل، 
وقاعة للمحاضرات و9 غرف 
لتدريس األطفال والكبار في 

مدرسة نهاية األسبوع.

وهل يسمح لكم القانون 
اإليطالي بإقامة مركز 
مثل هذا؟ وهل لديكم 

شروط لتمويل هذا 
املشروع؟

٭ إقام���ة املراك���ز الدينية ال 
حتت���اج إلى موافق���ة ولدينا 
موافقة لبناء املسجد ونرحب 
وندعو إلى املش���اركة والدعم 
إلنش���اء هذا املركز وال نقبل 
بأي شروط سياس���ية لدعم 
أننا  إال  تفرض على املشروع 
نطمح إلنش���اء مركز إسالمي 
يخدم كل املسلمني في نابولي 
ويع���زز منهج الدين احلنيف 

الوسطي في أوروبا.

ما الكلمة التي تودون 
توجيهها الى اجلهات 
أو األفراد الذين قد 

يرغبون في متويل هذا 
املشروع الضخم؟

٭ نتوج���ه إل���ى كل اجلهات 
اخليري���ة في بالد املس���لمني 
والعرب خاصة ومنها الكويت 
الش���قيقة لدعم هذا املشروع 
ونرحب بأي زيارات ميدانية لنا 
ولتفقد املوقع واالطالع على كل 
الوثائق واألنشطة لنشر الدين 
اإلسالمي واملفاهيم احلقيقية 
والصحيح���ة حول هذا الدين 
في املجتم���ع ونبارك للجميع 
أعمالهم ف���ي مختلف البلدان 
ونأمل أن يكون لنا كمسلمني 
في نابولي حظ لدعم هذا العمل 
املب���ارك ليكون صدقة جارية 
لكل من يس���اهم فيه حاضرا 
ومستقبال ومعذرة أمام املولى 
� عز وجل � وب���ارك اهلل لكم 
فيما أنفقت���م وبارك اهلل لكم 
فيما أمسكتم وجزاكم اهلل عنا 

كل اخلير. 

ألن يكون مثل هذا املركز نقطة 
التقاء ونافذة تعاون بني اإلسالم 
واإليطاليني للتعريف بشكل 
حضاري بهذا الدين احلنيف، 
حيث انن���ا نتلقى دعوات من 
الكثير من التجمعات اإليطالية 
للتعريف باإلسالم ويطلب إلينا 
الذهاب إلى املدارس اإليطالية 

للتعريف باإلسالم.

ما معوقات إقامة مثل 
هذا املركز اإلسالمي؟ 

وهل حصلتم على 
ترخيص رسمي له؟

٭ حرية األدي���ان في إيطاليا 
تسمح بإقامة مشروعنا الذي 
نطمح إليه وقدمنا للبلدية منذ 
عام 1989 طلبا بإقامة مسجد 
ومدرسة ومركز إسالمي وقد 
وافقوا على املسجد واملدرسة 
الع���ام 1990 فكما ترون  منذ 
ان أه���م املعوقات هو املعوق 
املادي، كما قدمنا طلبا إلنشاء 
ناد خ���اص باملس���لمني يقدم 
املساعدات االجتماعية ويكون 
منتدى وملتقى ألنشطة اجلالية 
اإلسالمية إال أن التغير املستمر 
في مجالس البلدية الذي يواكب 
املالية  عدم توافر اإلمكانيات 
لتنفيذ هذه املشاريع اخر إجناز 
وإمتام هذا األمر. ولدينا اآلن 
فرصة س���انحة حيث منحنا 
املوافقة الرسمية إلنشاء املسجد 
كما حصلنا على عقار مهجور 
وس���ط مدينة نابولي ميكن 
أن يكون مركزا إسالميا تقام 
فيه جميع النشاطات الدعوية 
واإلسالمية وأن يكون هذا املركز 
وقفا للجالية وقادرا على متويل 
نفس���ه بنفس���ه، حيث تبلغ 
مس���احة املبنى الذي حصلنا 
عليه نحو 2000 متر مربع إال 
أنه يحتاج إلى ترميم ونسعى 
حاليا إلى تأمني املبلغ لشراء هذا 
العقار والذي تبلغ قيمته نحو 
مليون���ي يورو ومن ثم نقوم 
كمرحلة الحقة بترميمه وتأهيله 

تبرعاتهم.

ما آلية الصرف 
واإلنفاق على أنشطتكم 

وفعالياتكم؟
٭ نقوم بصرف ما يرد إلينا من 
تبرعات على أجرة املكان الذي 
نصلي فيه ومصاريف الكهرباء 
واملاء ولدينا 3 موظفني داخل 
املسجد يقومون بفتحه وإغالقه 
امرأة ورجالن  وتنظيفه وهم 
ونس����دد لهم هذه الرواتب من 
مداخلنا احمل����دودة إال أننا لم 
نس����تطع تفريغ إمام أو مؤذن 
براتب بس����بب قلة اإلمكانيات 

املالية.

هل لكم تواصل أو 
تنسيق مع املراكز 

اإلسالمية في املناطق 
اإليطالية األخرى؟

٭ لن���ا عالق���ة وتواصل مع 
التجمع���ات أو املراك���ز  كل 
للمس���لمني في إيطاليا كاملة 
ونتواصل معهم ونتعاون في 
تبادل اخلبرات وتعزيز دور 
املسلمني في املجتمع اإليطالي 
وخاصة عندما نتلقى الدعوات 

للمشاركة.

أال متلكون طموحا 
إلقامة مركز إسالمي في 

نابولي؟
٭ بال ش���ك ان هذا العدد غير 
القلي���ل من املس���لمني الذين 
يتوافدون على مركزنا احملدود 
بإمكانياته يطمحون إلى وجود 
مكان أوسع يؤدون فيه شعائر 
دينن���ا احلني���ف ويجمع هذا 
الش���تات للمس���لمني ويعلم 
أمور  أبناءهم وينوره���م في 
دينهم ودنياهم ويقيم نشاطاته 

بكل أريحية.
الدين  كما يق���وم بتعليم 
احلنيف والتعريف باإلسالم 
لكل من يرغب م���ن املجتمع 
الذي نعيش في���ه كما نطمح 

وهم فئتان من 6 إلى 18 س����نة 
وما فوق لغير الناطقني بالعربية 

رجاال ونساء.

ومن أين متولون هذه 
األنشطة؟ وهل تتلقون 

دعما من أي جهة؟
٭ ال يوج����د دعم مالي من أي 
جهة لنا ونعتم����د في متويل 
مش����اريعنا وأنش����طتنا على 
صناديق التبرعات التي نضعها 
في املسجد والتي يقدمها أهل 
اخلير داخل مدينة نابولي وكل 
مسجد أو مصلى في املدينة أو 
ريفها يقوم باالهتمام بشؤون 
املس����لمني من حوله من خالل 

خاص����ة للنس����اء اإليطاليات 
لتنويره����ن ودعوته����ن إل����ى 
اإلسالم، كما نقوم بكل القضايا 
التي تهم املسلمني في حياتهم 
اليومية مثل عقود القرآن وبعض 
الفتاوى التي نسأل فيها أو تقدم 
إلينا ونستعني فيها باملصادر 
املعتمدة من أغلب املرجعيات، 
هذا باإلضافة إلى جتهيز املوتى 
من غس����ل شرعي وتأمني كفن 

قبل الدفن.

 ما العدد السنوي 
للطلبة؟ وما الفئات 

العمرية؟
٭ لدينا نحو 120 طالبا وطالبة 

اإلسالمية والقرآن الكرمي، وفي 
املدرسة 9 مستويات للتعليم.

هل هناك أنشطة أخرى 
تقومون بها؟

٭ هناك نشاط ينظمه جتمع 
شباب املسلمني التابع للجالية 
وهذه األنشطة باللغتني العربية 
واإليطالية، حيث يتم جتميع 
الشباب وتعليمهم ومتكينهم 
من الدين اإلسالمي ويتم عقد 
حلقات نقاشية حول ما ينفعهم 
إيطاليا،  كمسلمني مقيمني في 
كما يقيمون أنش����طة رياضية 
وفعاليات أخرى، وهناك ندوة 
أس����بوعية تقام كل يوم سبت 

بداية نود أن نعرف 
القارئ بكم.

٭ أخوكم في اهلل عبداهلل أعمير 
املكنى بأبي احلارث، مقيم في 
إيطاليا من����ذ العام 1980 وفي 
مدينة نابولي منذ العام 1984 
ودرس����ت الهندسة ثم أسست 
ش����ركة للتصدير واالستيراد، 
أشرف متطوعا كمسؤول عن 
اجلالية اإلسالمية في نابولي 
وجن����وب إيطاليا، حيث نقوم 
باخلطابة والتدريس مببادئ 
الشريعة اإلس����المية للجالية 
املقيمة ف����ي نابولي واملنطقة 
احمليطة بها، كما نقوم كمتطوعني 
بالدعوة إلى اإلسالم احلنيف.

وكم يبلغ عدد اجلالية 
املسلمة في نابولي 

االيطالية؟
٭ يوج����د في مدين����ة نابولي 
وريفه����ا نحو 35 ألف مس����لم 
ومسلمة من أكثر من 18 دولة 

حول العالم.

هل تتعرضون ألي 
مضايقات؟

٭ ال توجد مضايقات رسمية 
إزاء ممارس����تنا لشعائر ديننا 
احلنيف، ومر تكوين وتأسيس 
اجلالية اإلسالمية في نابولي 
بأطوار متعددة، حيث قمنا بداية 
بالتعريف عن أنفسنا كمسلمني 
في البيئة احمليطة بنا وانتقلنا 
إلى مرحلة توطيد عالقة اجلالية 
املس����لمة مع اجلهات الرسمية 
والش����عبية في نابولي واآلن 
نحن في طور التعايش السلمي 
العالقات وترسيخها  وتطوير 
بالوس����ط احمليط بن����ا، ولنا 
عالقات اجتماعية ودينية في 

هذا الوسط احمليط.

هل يسمح لكم باألذان 
والنداء للصالة؟

٭ نقوم باألذان داخل املسجد 
واإلقامة كذلك.

وهل لديكم مساجد 
تؤدون فيها شعائر 

صالة اجلماعة أو صالة 
اجلمعة؟

٭ بفض����ل املولى ع����ز وجل 
الص����الة تؤدى ف����ي نحو 25 
مصلى ومس����جدا، حيث تقام 

فيها صالة اجلمعة.

وكيف حصلتم على 
هذه املساجد؟ وهل هي 

مرخصة؟
٭ التجمعات اإلسالمية الصغيرة 
هي التي أنشأت هذه املساجد 
واملصليات، بعضها مت شراؤه 
وبعضها اآلخر مس����تأجر إال 
أننا نفتقد وجود مركز إسالمي 
كبير يجمعنا في مدينة نابولي 
وأود اإلشارة إلى أن املسلمني 
في إيطاليا يبلغ تعدادهم نحو 
مليون و300 ألف مسلم ومسلمة 
الثانية  الديانة  وهم يشكلون 

بعد املسيحية الكاثوليكية.

وهل متارسون في 
املكان املستأجر نشاطات 

أخرى كالتعريف 
باإلسالم والدعوة؟

٭ هناك نشاطات دعوية نقوم 
بها غير صالة اجلمعة، حيث 
يتم عقد ندوة أسبوعية للنساء 
والرجال، حيث خصصنا أماكن 
خاصة للنساء ولدينا مدرسة 
تعليمية سميناها مدرسة »نهاية 
األسبوع« نقوم فيها بتدريس 
وتعليم اللغة العربية، والتربية 

عبد اهلل اعمير مشرف اجلالية االسالمية في نابولي 

املسجد احلالي يضيق باملصلني

املسلمون يصلون في الشارع بنابولي

صورة للمبنى الذي سيقام فيه مشروع املركز االسالمي 

أعمير مع ممثل جمعية املهندسني في املوقع 

مدرسة ايطالية تدرس مادة التدريب املهني فصل لتعليم اللغة العربية مسؤول من بلدية نابولي يهنئ املسلمني بعيدهم 

احلاجة ماسة 
إلقامة مركز 

إسالمي كبير في 
ثالث أكبر مدينة 

إيطالية

بلدية نابولي أعطتنا 
املوافقة وتدعم 

أنشطتنا وتشارك 
فيها

املقر احلالي 
مستأجر ويستنزف 

نسبة عالية من 
التبرعات واألموال 

التي نحصل 
عليها

لدينا إمكانية إقامة 
مركزين األول على 
مساحة 865 متراً 

واآلخر على مساحة 
ألفي متر

أعمير: 35 ألف مسلم في نابولي يصّلون داخل قاعة مساحتها 150 مترًا مربعًا 
وهناك بارقة أمل بإنشاء مركز إسالمي لكنه يحتاج إلى دعم ومتويل 

إنشاء مركز إسالمي مشروع يحتاج إلى دعم
يقول اعمير ان لدى اجلالية حاليا فرصة جيدة 

للحصول على مشروع مبنى صغير يكون مركزا 
إسالميا وهو وسط البلد، وتبلغ مساحته 520 

مترا مربعا، وميكن إنشاء دور ثان فيه ليصبح 
إجمالي املساحة 850 مترا مربعا ويتسع لنحو 

ألف مصل. كما ميكن اقامة قاعة للمحاضرات و9 
غرف لتدريس األطفال والكبار على حد سواء 

في مدرسة نهاية االسبوع. وهذا مشروع يحتاج 

الى دعم ومتويل، وميكن ان نزود اي راغب 
في املساهمة، كما ميكن ملن يرغب التبرع على 
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اإلدارة العامة للتحقيق مرة أخرى
تطرقت في مقال نشرته جريدة »األنباء« 

هذا األسبوع عن معاناة املواطن واملقيم من 
معاملة بعض احملققني وقد وردتني الكثير 

من املكاملات الهاتفية، كما الحظت العديد من 
التعليقات نشرت عن املقال وكان البعض 

منها رأيه واضحا، والبعض يتنقد ويشرح 
معاناتهم مع اإلدارة. 

ولهذا قررت نشر هذا املقال للتوضيح فقد 
كتبت ما يقارب اثني عشر مقاال أشرت فيها 

إلى معاناة احملققني وعدم توفير مندوبني 
ومراسلني وفراشني في مكاتبهم وكذلك 
عدم وجود ملفات للقضايا يحفظون بها 

أوراق التحقيق مع حاجتهم املاسة ألجهزة 
احلاسب اآللي تستخدم في التسجيل واحلفظ 

واستخراج شهادات رد االعتبار.
ولكن مشاكل احملققني مع اإلدارة ال تعطي 

احلق للبعض منهم في إساءة معاملة 
املراجعني فهم ليسوا مسؤولني عن ذلك 

القصور اإلداري.

وعندما قلنا إن البعض فاننا نعني ذلك ألن لنا 
زمالء في اإلدارة العامة للتحقيقات يقومون 

بواجبهم على أكمل وجه ومنهم الفريق 
يوسف السعودي واللواء يوسف السهيل 
ويوسف الناجم وجاسم دشتي وسليمان 

النعيمي وحمدان املطيري وطامي العجمي 
وهناك كثير من هؤالء الرجال ممن هم 

حريصون على أداء واجباتهم على أكمل وجه.
كانت متنياتنا من املتصلني أو املعقبني أن 

يوضحوا رأيهم على مالحظتنا التي قدمناها 
واملتعلقة بإبالغ مدير التحقيق أو رئيس 
التحقيق من قبل املخفر عن أي إحالة إلى 

التحقيق ليقوم مبتابعتها ال أن ينبري أحدهم 
في تعليق غريب يطالب باملساءلة اجلنائية 

علينا ونحن نقول له »استريح وروح بيتك 
إذا لم تكن ترغب في أن تكون شخصيه عامة 

وتعلم القانون جيدا«.
نتمنى أن نكون قد أوصلنا الرسالة 

والتوضيح للجميع.

الفهد يستقبل السفير الهندي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
فهد الفهد في مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح 
امس سفير جمهورية الهند لدى الكويت سونيل 
جني ونائب رئيس البعثة شوباسيس جولدر.

وقد رحب الفريق الفهد بضيفه، مؤكدا على عمق 

العالقات بني الكويت وجمهورية الهند الصديقة 
ومت خالل اللقاء مناقشة بعض املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك وتبادل األحاديث الودية. كما 
أشاد الس����فير الهندي بتعاون األجهزة األمنية 

مع سفارة بالده.

الفريق الفهد خالل استقباله السفير الهندي

سيدة حاولت إدخال هاتف البنها السجني

مصرع وكيل عريف في انقالب على طريق كبد 
ووفاة مصري وإصابة 3 في حادث بالعبدلي

هاني الظفيري

أحالت مفتشات السجن املركزي سيدة الى 
مخفر الصليبية بعد ضبطها أثناء محاولتها 
إدخال هاتف نقال الى ابنها املس���جون، ومت 

تسجيل قضية، وقال مصدر أمني ان مفتشات 
السجن املركزي اشتبهن بامرأة حاولت إخفاء 
هاتف نقال بني مالبس���ها ومت اكتشافه. هذا، 
وطلبت السيدة من املفتشات مسامحتها إال انه 

متت إحالتها الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

لقي وكيل عريف مصرعه في حادث انقالب 
مركبة عل���ى طريق كبد، وقال مصدر امني 
ان املتوفى من مواليد 87 ويعمل في وزارة 

الداخلي���ة. من جهة اخ���رى توفي وافد من 
اجلنسية املصرية واصيب في ذات احلادث 
3 وافدين من اجلنسية املصرية مت اسعافهم 
الى املستشفى وسجلت قضية حادث ووفاة 

واصابة.

إلزام »التعليم العالي« بتعويض دكتور 5000 دينار

تأجيل قضية »كفى عبثاً« إلى 30 سبتمبر
مؤمن المصري 

أجلت محكم���ة اجلنايات الي���وم وللمرة 
الثالثة النطق باحلكم في قضية »كفى عبثا« 
واملتهم فيها 17 مواطنا إلى جلسة 30 سبتمبر 

املقبل.
ويواجه املتهمون س���ت تهم منها جتمهر 

مكون من أكثر من 5 أشخاص بقصد اإلخالل 
باألمن، واالشتراك في مسيرة غير مرخصة، 
والطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول 
في حقوق األمير، يشار الى ان النيابة العامة 
طلبت عقابهم وفقا للمادة 25 من القانون رقم 
31 لس���نة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون 

اجلزاء.

قضت احملكمة اإلدارية برئاسة املستشار 
ناصر األثري بإلزام وكيل وزارة التعليم العالي 
بصفته بتعويض دكتور شريعة وأصول الفقه 
مبلغ 5000 دينار تعويضا نهائيا عن األضرار 

األدبية التي حلقت به.
وتتلخص الدع���وى املرفوعة من احملامي 
عبداهلل أحمد الكندري أن موكله حصل على 
حكم صادر من محكمة االستئناف بإلغاء القرار 
السلبي الصادر من التعليم العالي بعدم معادلة 
شهادة الدكتوراة التي حصل عليها من جامعة 
اجلنان في لبنان في تخصص الشريعة وأصول 
الفقه بتقدير جيد جدا، بعد ان أوضحت احملكمة 
خطأ اجلهة اإلدارية في عدم اعتماد ش���هادة 
مرخص له���ا ومعترف بها من وزارة التعليم 

العالي.
وزاد الكندري أن موكله تضرر ماديا وأدبيا، 
متثل في الفروق املالية التي كان سوف ينالها 
لو متت معادلة شهادته منذ عام 2010 وفوات 
فرصة حتس���ني وضعه الوظيفي وترشيحه 
ملنصب مدير إدارة وحرمانه من املزايا العينية 
واملادية باإلضافة إلى حرمانه من مكافأة املؤهل 

الكويتيني احلاصلني على  العلمي للموظفني 
املاجس���تير والدكتوارة، ناهيك عن  درجتي 
حرمانه من االلتحاق بجامعة الكويت واجلامعات 
اخلاصة والهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
ألجل التدريس، فضال ع���ن األضرار األدبية 
التي حلقت ب���ه. وأكدت احملكمة في حيثيات 
حكمها أن اجلهة اإلدارية ارتكبت خطأ واضحا 
بامتناعه���ا عن معادلة الش���هادة التي حصل 
عليها املدعي، وادى هذا اخلطأ إلى احليلولة 
دون االستفادة بشهادة الدكتوراة في حياته 
العملية والوظيفي���ة وحرمانه من احلصول 
على مكافأة املؤهل العلمي للموظفني الكويتيني 
احلاصلني على درجة الدكتوراة وما تكبده من 
وقت ووجهد ونفق���ات التقاضي، فضال عما 
حلقه من ضرر أدبي يتمثل في شعوره بالغنب 
وإحساسه باألسى واحلزن واأللم النفسي الذي 
أصابه من القرار السلبي باالمتناع عن معادلة 
شهادته احلاصل عليها، والذي تقدرها جميعا 
احملكمة مببلغ خمسة آالف دينار على سبيل 
التعويض النهائي وتقضي بإلزام املدعى عليه 

األول بصفته بأدائه للمدعي.

ترقية 14 ضابطاً في اإلطفاء إلى رتبة عقيد
العامة لإلطفاء على هذه الثقة 
الغالية مؤكدين العزم على 
أن يظلوا أهال لها، وأن يؤدوا 

الواجب بكل إخالص.
التقليد  حضر مراس���م 
مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم العقيد خليل األمير 
ومدير إدارة نظم املعلومات 

العقيد محمد القحطاني.
وفيما يلي أسماء الضباط 
الذين متت ترقيتهم من رتبة 

مقدم إلى رتبة عقيد وهم:
خالد محمد حسني  ٭

يوسف حمود طلق  ٭

خالد جاسم السويل  ٭
إبراهي���م  عبداحملس���ن   ٭

العنزي
أحمد حسن اجلزاف  ٭

عبدالرحي���م  فيص���ل   ٭
محمد

بدر علي حسن  ٭
راشد محمد علي  ٭

رياض محمد حسن  ٭
ناصر محمد األنصاري  ٭

عوض عيد املرجتي   ٭
سامي صالح النسيم  ٭

عبداهلل حسيان الدوسري   ٭
علي حسني احمد.  ٭

وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهد والعط���اء والتفاني 
للرقي بالعمل، الفتا إلى أن 
هذه الترقية تقدير جلهودهم 
املتواصلة وعطائهم املشرف 
الهدف  في س���بيل حتقيق 
األسمى لرجال اإلطفاء وهو 
حماية األرواح واملمتلكات 
في هذا البلد املعطاء، راجيا 
التوفيق  القدير  العلي  اهلل 
والنجاح له���م في حياتهم 

العلمية والعملية.
وتقدم الضباط بالشكر 
إلى القيادة العليا في اإلدارة 

أمير زكي

قل���د مدير ع���ام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء يوسف 
عبداهلل األنصاري عددا من 
الضباط رتبهم اجلديدة في 
مبنى اإلدارة العامة لإلطفاء 
صباح يوم االثنني املاضي، 
حيث قلد اللواء األنصاري 
رتبة عقيد لعدد 14 ضابط 
اختص���اص م���ن الدفع���ة 
الرابع���ة، مهنئ���ا الضباط 
املشمولني بالترقية ومثنيا 
على جهودهم في أداء الواجب 

صورة جماعية لبعض املرقني مع مدير عام االطفاء  اللواء االنصاري يقلد ضابطا رتبته اجلديدة 

االستعالم عنه كشف عن صدور أمر إبعاد إداري

البحث عن سوري هرب بسرعة جنونية عكس السير
بعد أن زعم بانتظار زوجته خالل أدائها لصالة القيام

عبداهلل قنيص

ادارة بحث  شرع رجال 
العاصمة  وحتري محافظة 
في البح���ث عن وافد متكن 
من الف���رار من رجال األمن 
بعد ان سار بسيارته بسرعة 
جنونية وتسور احد املنازل 
تاركا مركب���ة كان يقودها 
وكان بداخل املركبة ادوات 
حادة الى جانب هاتفه النقال 

ومستندات شخصية، فيما 
رجح مصدر امني ان تسفر 
املتهم عقب  التحقيقات مع 
ضبطه عن اغ���الق قضايا 
متعلقة بالس���رقات خاصة 

مقابل املساجد.
 وبحس���ب مصدر امني 
فإن القضية س���جلت ضد 
املتهم الهارب بعنوان اشتباه 
بالش���روع في السرقة، اما 
القضية فحدثنا  تفاصي���ل 

عنها مص���در امني بالقول: 
خ���الل جت���ول دورية في 
الفيح���اء وحتديدا  منطقة 
الفارس  في مواقف مسجد 
مت االش���تباه في ش���خص 
يتوقف بش���كل مريب الى 
جوار اح���دى املركبات ومت 
االقتراب منه وبسؤاله عن 
اسباب توقفه تلعثم وقال انه 
التي تؤدي  ينتظر زوجته 
صالة القيام حيث مت طلب 

هويته لالستعالم عنه وخالل 
االستعالم قام املتهم بالقفز 
الى سيارة اميركية وانطلق 
بالسيارة بسرعة جنونية 
وباجتاه معاكس للسير حتى 
وصل الى منطقة الفيحاء ق8 
ومن ثم ترك املركبة بصورة 
سريعة وتسور احد املنازل 
وهرب، واضاف املصدر ان 
رجال االمن اخضعوا سيارته 
للتفتي���ش وعثر فيها على 

هاتف نقال تبني انه يخص 
املتهم ورخصة قيادة ودفتر 
انها  الس���يارة والتي تبني 
تعود لوافد سوري الى جانب 

ادوات حادة.
واشار املصدر الى ان رجال 
االمن اكتشفوا باالستعالم 
عن الهارب »رامبو« انه من 
ارباب السوابق وصادر بحقه 
امر ابعاد اداري ومتهم في 

قضايا سرقات.

تطاير ألسنة لهب تشعل عدة حرائق في مصنع للحديد

وفتحوا حتق���يقا بالواقعة 
ملعرفة ان كان هناك فعل 
فاع���ل أم أن هذه احلرائق 
ناجتة من االنف���جار نفسه 
ال���ذي حدث ف���ي مصنع 

احلديد أثن���اء وضعه في 
أحواض للتجميع خصوصا 
أن احلرائق في أماكن بعيدة 
عن موق���ع االنفجار وفي 

أماكن متفرقة.

عبداهلل والشعيبة الصناعي 
واإلسناد الى مكان احلادث 
وكافح رجال اإلطفاء هذه 
احلرائق وأخمدوها دون 
وقوع أي إصابات بشرية 

أمير زكي

أدى حادث انفجار هائل 
في مصنع للحديد مبنطقة 
ميناء عبداهلل مساء أمس 
الى نشوب عدة حرائق في 
أماكن متفرقة داخل املصنع 
وخارجه. تفاصيل الواقعة 
التي رواها شهود للعيان 
العاملني في  العم���ال  من 
املصانع احمليطة مبنطقة 
احل���دث انه س���مع دوي 
انفجار هائل أعقبه تطاير 
شظايا من احلديد امللتهب 
القريبة من  على املصانع 
مصدر االنفجار تطايرت 
ملسافات تقدر مبئات األمتار 
واندلعت حرائق عديدة في 
أماكن متفرقة تصدى لها 

رجال اإلطفاء.
فقد هرعت مراكز ميناء 

اجلرافات استخدمت الخماد النيران بالتراب أحد ضباط االطفاء يتواصل مع العمليات بالالسلكي

احلادث املروع

املخدرات املضبوطة

تصادم عنيف على الوفرة
يودع مواطناً فائقة العدان

سرية املهام أوقعت في شباكها
أردنياً وسوريني مبخدرات

عبدالعزيز فرحان ـ محمد الجالهمة

أصيب مواطن بإصابات بليغة مساء يوم أمس بعد تعرضه 
حلادث ثنائي مروع على طريق امللك فهد بالقرب من 
جسر الوفرة، وفي التفاصيل هرع رجال إطفاء مركز 
ميناء عبداهلل لبالغ ورد من العمليات وهو عبارة عن 

انحشار مواطن في مركبته بعد حادث تصادم ثنائي قام 
رجال اإلطفاء بتقطيع املركبة وإخراجه منها وتسليمه 
لرجال اإلسعاف وكانت إصاباته بليغة ونقل الى فائقة 
مستشفى العدان، وتواجدت في املوقع دوريات املرور 

لتنظيم حركة السير والطوارئ الطبية.

هاني الظفيري

احال رجال ادارة املهام اخلاصة التابعة لقطاع األمن العام 
3 وافدين الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات حليازة مواد 

مخدرة وتعاطيها، وبحسب مصدر امني فإن دورية اشتبهت 
في مركبة بها 3 أشخاص حيث مت توقيف املركبة وتبني ان 

من فيها سوريان واردني وفي حالة غير طبيعية جراء تعاطي 
مواد مخدرة، وبتفتيش املركبة عثر فيها على ادوات تعاط 

ومواد مخدرة )حشيش(، وعليه مت اخطار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء عبدالفتاح العلي والذي امر 

باحالة الوافدين الثالثة واملضبوطات الى االختصاص.
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ديوانياتكم في »األنباء« خالل رمضان املبارك

مالحظاتاملنطقةموعد االستقبالالديوانية
بعد التراويحالدعية ـ ق 4 ـ شارع حمزة ـ م 23يومياالعمر

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق 1 ـ شارع نصف اليوسف ـ منزل 43األحدبورسلي

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ شارع 26 ـ منزل 20األحدالرفاعي
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالميوميابدر وناصر محمد الساير

اخلرافي
يوسف بدر اخلرافي

بعد التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع نصف اليوسف ـ جادة 16 ـ منزل 10يوميا

بعد صالة العشاءالبدعاالثننيسيد عبدالوهاب الرفاعي

من الساعة 7 حتى 11 مساءالدسمة ـ ق4 ـ قسيمة 1 ـ شارع االستقالل يوميا واليوم الرئيسي هو الثالثاءآل معرفي

الساعة 10 تفسير قرآنق 9 ـ ش بورسعيد ـ بجانب مسجد اإلمام الشيرازي ـ اخلالديةيوميااإلمام الشيرازي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق2  ـ ش 28 ـ م 12يوميا احلاج موسى البكر

بعد صالة العشاءاخلالدية ـ ق2 ـ ش27 ـ م2يومياجمال محمد نايف اخلليفي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق2 ـ ش27 ـ م4اخلميس واجلمعةنايف اخلليفي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ ش18 ـ م10األحد عبداهلل سلطان اخلميس الرميان

بعد التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ شارع البرجس ـ م2األربعاء احمد عبدالعزيز السعدون

بعد التراويحاخلالدية ـ ق3 ـ شارع ادراس ـ جادة 330 ـ م3أالسبت أبناء خميس السعيد

بعد التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ شارع البرجس ـ م1الثالثاء أبناء عبدالعزيز ابراهيم الشاهني

بعد التراويحاخلالدية ـ ق2 ـ ش27 ـ م1األربعاء يوسف خالد املخلد

بعد التراويحاخلالدية ـ ق3 ـ ش39 ـ م6يوميا فيصل حمد عبداهلل الناصر

بعد التراويحالدسمة ـ ق6 ـ شارع برقان ـ م10يومياحبيب حمزة اجلزاف

بعد التراويحالدسمة ـ ق6 ـ ش61 ـ م7االثننياملرحوم عبدالصمد مال جمعة

بعد التراويحالدسمة ـ ق1 ـ ش14 ـ م1االثننيحمود خليفة حمد احلميدة

بعد التراويحالدسمة ـ ق4 ـ ش47 ـ م1يومياالسليم/ سالم عيسى السليم

بعد التراويحالدسمة ـ ق 5 ـ شارع 55 ـ م 8الثالثاءعبداهلل أحمد الشطي

بعد التراويحالدسمة ـ ق 2 ـ شارع الدوحة ـ م 13السبتصاحب محمد علي الصراف

بعد التراويحالدسمة ـ ق 3 ـ شارع الدسمة ـ م 6يومياصالح املرجتى

بعد التراويحالدسمة ـ ق 1 ـ شارع الدسمة ـ م 1األحدعبداهلل عبدالصمد معرفي

بعد التراويحالدعية ـ ق 3 ـ شارع 39 ـ م 1يومياأحمد الراشد

بعد التراويحالدعية ـ ق 3 ـ شارع 32 ـ م 1يومياأبناء سالم إبراهيم املناعي

بعد التراويحالدعية ـ ق 3 ـ شارع 32 ـ م 2يوميااملرحوم عبداهلل مبارك املناعي

بعد التراويحالدوحة ـ ق 4 ـ شارع 5 ـ م 6األحدبدر خليل العنزي

بعد التراويحالدوحة ـ ق 2 ـ شارع 3 ـ م 80اجلمعةصالح يوسف جابر العنزي

بعد التراويحالدوحة ـ ق 2 ـ شارع 3 ـ م 23يوميافهد جاسم املناع العنزي

بعد التراويحالدوحة ـ ق 4 ـ شارع السادس ـ م  80يوميااملرحوم عبدالعزيز ثامر الفضلي

بعد التراويحالروضة ـ ق 1 شارع الروضة ـ م 16االثننيطارق أحمد األحمد

بعد التراويحالروضة  ـ ق 4 ـ  شارع أبو موسى األشعري ـ م 57اخلميس األمير أحمد وعلي األمير

بعد التراويحالروضة ـ ق 5 شارع 57 ـ م 15االثننيبدر يعقوب يوسف الباقر

بعد التراويحالروضة  ـ ق 4 ـ  شارع أبو موسى األشعري ـ م 36السبت والثالثاءعبداهلل وسلمان بورحمة

بعد التراويحالروضة ـ ق 5 شارع البارودي ـ م 14 أيوميااملرحوم سعود حمد بورسلي

بعد التراويحالروضة ـ ق 3 شارع 38 ـ م 8الثالثاء واخلميسمشعل سامي ذياب التميمي

بعد التراويحالروضة ـ ق 3 ـ شارع 38 ـ م 8األحدسامي ذياب بدر التميمي

بعد التراويحالروضة ـ ق 3 ـ شارع 30 ـ م 22يوميامحمد عبداهلل احلبش

بعد التراويحالروضة ـ ق 4 شارع أبو موسى األشعري ـ م 13االثننيمحمد ضاحي احلواس

بعد التراويحالروضة ـ ق 2 ـ  شارع 26 ـ م 29األربعاءمحمد جاسم احليدر

بعد التراويحالروضة ـ ق 2 ـ  شارع 26 ـ م 29الثالثاءأبناء محمد وعبداهلل احليدر

بعد التراويحالروضة ـ ق 2 شارع 20 ـ م 37يومياعبدالوهاب خليفة اخلضر

بعد التراويحالروضة ـ ق 1 شارع 19 ـ م 13يومياوليد الدوسري

بعد صالة التراويحالقرين ـ ق 4 ـ ش 22 ـ م 10يومياأحمد كرم

بعد صالة التراويحقرطبة - ق3 - الشارع الرابع - م 65الثالثاءاحلقان

بعد صالة التراويحقرطبة ـ ق 3 ـ شارع عمر بن هبيرة ـ منزل 9االحدمحمد احلمود

بعد التراويحالروضة - قطعة 3 ـ شارع 39 ـ منزل 12األحدفيصل فهد الشايع

بعد التراويحالزهراء ـ ق2 ـ شارع 215 ـ منزل 10 ـ مقابل مسجد الشايعيوميا خالل رمضان والثالثاء من كل اسبوعطالل محمد السويحل 

بعد التراويحضاحية صباح السالم ـ ق9 ـ ش4 ـ ج3 ـ م16 يوميااملرحوم مفرح ذعار مفرح السبيعي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق3 ـ ش جاسم محمد البرجس  ديوان رقم 48يومياأبناء املرحوم جاسم محمد البرجس

بعد التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش أبويوسف القاضي ج 30 ـ م 10األحد ـ الثالثاءبدر جاسم البرجس

بعد صالة العشاءاجلابرية ـ ق7 ـ ش9 ـ م40 االثننيالدريبان

بعد صالة العشاءالعدان ـ ق2 ـ ش55 ـ م1 االثننيخلف الدريبان

بعد صالة العشاءالروضة ـ ق4 ـ ش أبو موسى األشعري ـ م6الثالثاءالعامر

بعد التراويحاجلهراء ـ ق2 ـ ش9 ـ جادة1 ـ م19األربعاءاألمير

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ شارع 33 ـ منزل 10االربعاء عيسى أحمد العجيل
بعد التراويحاجلابرية ـ ق6 ـ ش102 ـ م220األحد مال اهلل )جبلة(

بعد التراويحالفردوس ـ ق9 ـ شارع األول ـ ج11 ـ م55يوميامانع سرور اجلرمان وإخوانه

بعد التراويحاملنصورية ـ ق1 ـ مقابل مسجد العثماناالحدالنقي

بعد التراويحالفنطاس ـ ق2 ـ ش16 ـ م37 ـ مقابل مسجد احلمداناالثننياحلمدان

بعد التراويحعبداهلل املبارك ـ ق5 ـ الشارع الرئيسي ـ مقابل اجلامعةالثالثاءأحمد عبدالوهاب الدليمي

بعد التراويحالقيروان ـ ق2 ـ ش223 ـ م43 ـ قرب روضة عوهةاالثننيمحمد املسعود

بعد صالة العشاءمشرف ـ ق2 ـ طريق 51 ـ مقابل جسر املشاةاألربعاءاإلبراهيم - سامي فهد اإلبراهيم

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق8 ـ شارع حسن البنا ـ منزل 16الثالثاءالسيد عبدالرضا عبداهلل خورشيد

بعد التراويحمبارك الكبير ـ ق8 ـ امتداد شارع الغوصاالحدزايد مطلق العنزي وأبنائه

بعد التراويحالضاحية ـ ق3 ـ شارع عبدالوهاب الفارس ـ منزل 20 األحدالدغيشم / دغيشم محمد الدغيشم

بعد التراويحالصباحية ـ ق4 ـ ش14 ـ م893 يومياصقر مناور احمليسن وأبنائه

بعد التراويحالصباحية ـ ق3 ـ ش9 ـ م240 ـ على امتداد شارع الغوصيومياأبناء مخلف املنصور العنزي

مالحظاتاملنطقةموعد االستقبالالديوانية
بعد صالة العشاءكيفان ـ ق1 ـ ش10 ـ م38 يوميااليونس 

بعد التراويحالشامية ـ ق7 ـ ش71 ـ م10االثننيأبناء املرحوم صالح سعود الدخيل

بعد التراويحاشبيلية ـ ق3 ـ ش315 يوميااملرحوم سرور جابر البغيلي

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق2 ـ شارع سالم اجلميعان ـ م68االحددار الباذر

بعد صالة التراويحالروضة ـ ت: 99038008االثننيالنجم

بعد صالة التراويحاليرموك ـ ق4 ـ شارع أحمد يوسف الثاقب ـ ت: 97487777االحدمناحي علي الدواس املطيري

بعد صالة التراويحالعمرية ـ ق4 ـ الشارع األول ـ م8يومياناصر غازي اجلدعي

بعد التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش25 ـ منزل1االحدالفارس

بعد التراويحصباح السالم ـ ق12 ـ ش األول ـ م25 ـ مقابل العداناالثننياجلماح

بعد التراويحشرق االحمدي - ق2 - ش2 - ج6 - م460يوميامطلق رجا بن صليبة العازمي

بعد اإلفطارسلوى ـ ق12 ـ شارع 9 ـ منزل 3يومياسعد الناصر احملجان

بعد التراويحالفحيحيل ـ ق1 ـ ش االحمدي مقابل نادي الفحيحيليوميااملرحوم مبارك العدواني

بعد التراويحالفحيحيل ـ ق10 ـ ش6 ـ منزل 59يومياالهمالن

بعد التراويحالقرين ـ ق1 ـ ش3 ـ م25 يومياالشمار احمد عبداهلل احمد الشمار
بعد صالة العشاءالشامية ـ ق7 ـ ش72 ـ م24يومياأحمد محمد املنصور 

الساعة التاسعة مساءضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع صنعاء ـ منزل 31 ـ مقابل محطة البنزينيومياالغنام

بعد التراويحالفيحاء ـ قطعة 8 ـ شارع 81 ـ قسيمة 3االثننيالفضالة

بعد التراويحقرطبة ـ قطعة 2 ـ شارع دمشق بجانب املعهد الدينياألربعاءالبسام

بعد التراويحالفروانية ـ ش129 ـ م35 يومياأبناء محمد سعود النمران

بعد صالة العشاءالعارضية ـ ق3 ـ الشارع العاشر ـ منزل 34االحد القنور د.ناصر محمد القنور

بعد صالة العشاءالروضة ـ ق3 ـ ش34 ـ م20الثالثاءاحلمود

بعد صالة العشاءاليرموك ـ ق1 ـ منزل 35 الثالثاءالفوزان

بعد صالة العشاءالدعية ـ ق1 ـ شارع 18 ـ منزل 2االحدالعماير

بعد صالة العشاءالسرة ـ ق5 ـ ش3 ـ منزل 23 ـ مقابل الدائري الرابعيوميامشاري عبداهلل الدخيل

بعد التراويحمشرف ـ ق5 ـ ش12 ـ منزل 10األربعاءد.زبن العتيبي

بعد صالة العشاءسلوى ـ ق12 ـ ش1 ـ منزل 97الثالثاءراشد األذينة

بعد صالة العشاءمشرفالسبتاحلبيب

بعد صالة العشاءالنسيم ـ ق1 ـ ش4 ـ م12 ـ مقابل قسائم النسيماألربعاءد.فهد الوردان

بعد صالة العشاءالقادسية ـ ق8 ـ ش88ـ منزل 4االثننيأبناء سيد إسماعيل بهبهاني

بعد التراويحالعارضية ـ ق10 ـ ش1 ـ منزل 18 ـ مقابل الفردوس ق6يومياخالد مفلح خالد املطيري

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ش االستقالليومياأبناء مكي حسني اجلمعة

بعد التراويحالعدان ـ ق3 ـ شارع 27 ـ منزل 39السبت واألربعاءعبداهلل محمد النيباري

بعد التراويحاجلهراء ـ النعيم ـ ق1 ـ مقابل فرع اجلمعيةيومياأبناء عبدالرزاق القعود احلريز النبهان

بعد صالة العشاءاجلابرية ـ ق5 ـ ش9 ـ منزل 38 االربعاءاألسد
بعد التراويحصباح السالم ـ ق6 ـ ش1 ـ ج17 ـ م33 الثالثاءالرندي

بعد التراويحالظهر ـ ق6 ـ شارع3 ـ م31 يومياراشد مهدي بن شميالن العازمي

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق4 ـ ش45 ـ منزل 43 اخلميساحملطب

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ شارع حمود النصف ـ منزل 27االحد املضاحكة

بعد صالة العشاءالشعب ـ ق5 ـ ش57 ـ منزل 10 االحدالقطان

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ  ق 3 ـ ش احمد الغامنالثالثاءالهاجري

الثامنة والنصف مساءاملنصورية ـ ق2 ـ ش25 ـ م12األحداملطوع

بعد صالة املغربالفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ جادة 11 ـ م6يومياعبيداهلل عبداهلل الرشود

بعد صالة التراويحاجلابرية ـ ق11 ـ ش107 ـ م7الثالثاءالشيخ دعيج خليفة املالك واخوانه

بعد صالة التراويحهديةاألحدد.مبارك سلطان الناهض واخوانه

بعد التراويحاملنقف ـ ق1 ـ ش141 ـ م57يومياابن مرعي

الساعة 9 مساءكيفان ـ ق3 ـ شارع اخلليل بن احمدكل احداملعيوف

بعد صالة العشاءالعيون ـ ق1 ـ ش2 ـ م138 الثالثاءخلف القبيل

بعد التراويحالصليبية ـ ق2 ـ ش20 ـ م3 ـ مقابل الدائري اخلامساخلميسحبيب حايف الظفيري
بعد صالة العشاءجنوب السرة )الصديق( ـ ق7 ـ قسيمة 35االثننياألنصاري

بعد التراويحالقصور ـ ق1 ـ ش23 ـ م20 يومياعبداحملسن محمد الفايز

بعد صالة املغربالعارضية ـ ق8 ـ ش5 ـ م5 يوميامحسن زويد العازمي

بعد التراويحالدسمةيومياخالد عبدالعزيز البشير اخلالدي

بعد التراويحالعمرية ـ ق 5 ـ ش 4 ـ م 29يومياعوض فالح املسيلم

بعد صالة املغربالصباحية ـ ق2 ـ ش1 ـ م368 ـ مقابل طريق امللك فهد السريعاالحدعبداهلل غدنان روضان الشمري
بعد التراويحاجلهراء ـ الواحة ـ ق4 ـ ش4 ـ م1 يوميا ويوم اجلمعة الديوان الرسميأبناء متعب اخلشمان احلربي

التاسعة مساءضاحية مبارك العبداهلل اجلابر ـ غرب مشرف ـ قطعة 1 ـ ش101 ـ م21االربعاءآل خريبط

بعد صالة املغربالقصر ـ ق3 ـ ش2 ـ م260/37الثالثاءاملشهور املرشد

بعد التراويحالفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج5 ـ منزل 2الثالثاءنزال عبداهلل الظفيري

بعد التراويحاجلهراءيومياالعيار

بعد التراويحالصباحية ـ ق3 ـ شارع 9 ـ منزل 217يومياأبناء عالي حمود الشالحي

بعد صالة املغربالصباحية ـ ق1 ـ شارع 12 ـ منزل 139األحدصاحي الهندال )أبوعادل(

بعد صالة العشاءالروضة ـ ق5 ـ شارع احمد صالح السبيعي ـ منزل 29يومياالنوخذة أحمد صالح السبيعي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ ش طرابلس ـ منزل 16االثنني محمد طيب بستكي

بعد صالة املغربالسرة ـ ق2 ـ ش9 ـ م12أاألحدمحمد التناك

بعد صالة العشاءصباح الناصر ـ ق2 ـ ش3 ـ م10 االثننيمهنا مسفر الشريفة احلياني

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق5 ـ شارع 52 ـ منزل 5 ـ تقاطع شارع اإلسكندرية مع شارع الصانعيومياالسبيعي

بعد التراويحاخلالدية ـ ق3 ـ ش جاسم محمد البرجس ـ ديوان رقم 48يومياأبناء املرحوم جاسم محمد البرجس

بعد التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش أبويوسف القاضي ـ جادة 30 ـ م 10األحد والثالثاءبدر جاسم البرجس

بعد صالة العشاءالسالم ـ ق2 ـ ش213 ـ منزل 27 األحدحمد عبدالعزيز الريس

بعد صالة العشاءالسالم ـ ق2 ـ ش213 ـ منزل 29االثننيعبدالعزيز إبراهيم الريس

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> 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

�أ�صعار خا�صة

مبنا�صبة �ل�صيف



آراء
االربعاء 23 يوليو 2014

17

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

»التربية« والتشكيل 
احلكومي القادم

تسير احلكومة احلالية 
بناقص 3 وزراء، ومن 

املنتظر أن تكمل طاقمها 
الوزاري بعد العيد، 

وإن كان بعض احملللني 
السياسيني يذهبون إلى أننا 

بانتظار تشكيل حكومي 
جديد إال أنه في احلقيقة 

وبعد األحداث األخيرة 
والتسارع في بعض 

األحداث من الواضح أن 
احلكومة لن تستقيل ولن 
يكون هناك إعادة تشكيل 
بل مجرد توزير محدود 
جدا ال يتجاوز احلقائب 
الثالث: العدل واألوقاف 

والتربية، وهو أمر ذكرته 
قبل االنتخابات التكميلية، 

وقلت انه سيتم توزير 
نواب، على األقل نائبان 

والثالث من خارج املجلس، 
فرئيس احلكومة سيبدأ 

مشاوراته بعد العيد على أن 
يتم تسمية الوزراء اجلدد 
الثالثة بعد أقل من 10 أيام 

من بدء املشاورات.
واملشكلة ليست في 

وزارتي العدل واألوقاف 
فهما وزارتان بقيادييهما 

متزنتان إداريا، لكن 
املشكلة في وزارة التربية 
التي تعاني ليس من غياب 

الوزير فقط بل غياب 
الرؤية احلقيقية لكثير من 

قياداتها، فوزارة التربية 
قامت وعلى مدار عام واحد 
بإصدار أكثر من 22 قرارا 
كلها تتعلق بطلبة املدارس 

أو تنظيم العمل في املدارس 
إداريا وماليا وتراجعت عن 

أغلب تلك القرارات بعد 
أن ثبت أنها كانت قرارات 

خاطئة غير مدروسة، ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر 

وثيقة غياب االبتدائي 
التي كانت بحق أسخف 
قرار تربوي في التاريخ 
البشري، ومع هذا مر، 

واملسألة ال يتحملها الوزير 
فقط، بل يتحملها قياديو 
وزارة التربية، فهل يعقل 

أن قياديا في التربية ال 
يجيد »اإلمالء«؟! وميكن أن 
تراجعوا الكتب التي يشير 

عليها مبالحظاته وهذه 
قصة أخرى.

من القرارات التي سيثبت 
خطؤها مع األيام قرار إلغاء 

مشروع الوجبات الغذائية 
لالبتدائي، وهو األمر الذي 

ترتب عليه تسريح أكثر 
من 800 مشرفة تغذية 

وقطع أرزاقهن بجرة قلم 
بعد اجتماع ملجلس وكالء 

وزارة التربية الذي قام 
بإعدام الـ 800 وظيفيا 

دون مراعاة ألي اعتبارات، 
ودون أن يحسبوا أي 

حساب آخر.
هل تعرفون كيف مت 

االجتماع، وماذا جرى 
فيه باختصار، كان 

النقاش كالتالي »حضرنا 
اليوم إللغاء قرار تغذية 

االبتدائي.. موافقة؟« 
وانتهى األمر باملوافقة دون 
نقاش، حضروا واجتمعوا 

من أجل مهمة محددة، وهي 
اإللغاء، ولم يناقش أحد ولم 
يعترض أحد بل لم يسجل 

أحد اعتراضه.
باملناسبة التربية أرادت 
بإلغاء مشروع الوجبات 
الغذائية التوفير املالي، 
ولكن كأنهم »حاسدين 

عيالنا على قوطي عصير 
وفطيرة« وأن هذا »القوطي 
والفطيرة« سيوفران على 

وزارة التربية مئات اآلالف 
في كل محافظة، وباملناسبة 

أمر تغييري واحد في 
مشروع فاشل كالفالش 

كفيل بأن يضيع على 
ميزانية الوزارة 10 ماليني 

دينار.

Sh _aljiran@windowslive.com - @Shaika_a

قضية

شيخة أحمد الجيران
لن أكون تقليدية ألقول هاقد انتهى 
رمضان، ولم نحس به أو منتلئ به، 

لن أقول ملاذا الرحيل يا رمضان، 
ولن أطلب أن تكون كل شهور السنة 
رمضان، أنا أعتقد أن كل نادر غال، 
وأن السنة لو كانت كلها رمضان ملا 
كان طعم القيام وال الصيام كما هو 

في وجوده الثالثيني القصير، وألني 
من األشخاص الذين يحرصون على 

شعور استحقاق فرحة العيد وأجوائه 
ففي آخر أسبوع منه أحرص على أن 
أقيم خطتي التي اعتمدتها في أوله، 
أحب أن أرى ما أجنزت وما جاهدت 

وكابدت قبل حلول صباح العيد. 
صحيح أننا كلنا نعيش العيد بال 

استثناء، فالكسول والنشيط على حد 
سواء، لكن شعور استحقاق الفرحة 

مختلف، وأظنك قد جربته.
كل بني آدم معرض لقصور في إدراكه 

وال شك في ذلك. العبرة مبن يجتهد 
كي يصل للنضج والفالح. وهكذا كانت 

قصتي مع رمضان، كنت في السابق 
كأي شخص آخر أعد كم صفحة قرأت 
وكم ركعة أمتمت وكم ساعة منت. كان 

تفكيري منصبا على مبدأ رمضاني 
ظننت وملدى بعيد أنه صحيح، املبدأ 
يقول كل ما كان خارج إطار الصالة 

والقرآن فال حاجة إليه. وحتى وصلت 
للمبدأ اجلديد صرت أحيا رمضاني 
مرتاحة ساكنة مستقرة. املبدأ يقول 

كلما كانت النية أخروية في امتدادها 
فاستمري في الطريق، ال أبالغ حينما 

أقول لك إني صرت أستمتع بأدق 
تفاصيل احلياة تلك التي كان ضميري 

يرفضها سابقا. لقد صارت قراءة 
القرآن أسلس وأدخلت قراءات خارجية 
وبرامج مفيدة، وزيارات ممتعة ال كما 

كانت هما يقتل الوقت. لقد أدركت 
بعد ذلك أننا كمسلمني نحتاج إلى أن 
نتحرر من عداد العبادات وندخل في 

معانيها. فالقيام ليس ركعات وإمنا 
صلة باهلل، وصلة الرحم ليست أداء 
حقوق إمنا زيادة ود ورحمة. هكذا 

نتحرر من العدد إلى املعنى، وأظنك قد 
أحسست بالفارق.

حرر رمضانك

سقاية

قبل أن أخوض في مقالتي أود ان أوضح ان وجهة النظر 
التي سأطرحها تخص أغلب احلركات اإلسالمية و»أغلب« 
تعني أنه ليس جميع احلركات محل اتهام في هذه املقالة، 
أما حتديد هذة اجلماعات واحلركات فسأتركه لك عزيزي 

القارئ، فالنقاش بني اإلنسان وضميره ال صوت له وبالتالي 
قد يكون اختياره أبعد عن التعصب وأكثر دقة وسرية 

ومغايرا لرأيه املعلن، تعتبر التيارات واحلركات الدينية عائقا 
أساسيا في حل القضية الفلسطينية وليست عامال مساعدا 

للتهدئة أو حلل القضية، ذلك ان التيارات الدينية تعتبر 
القضية الفلسطينية هي حرب دينية بني املسلمني واليهود 
وليست حربا سياسية عسكرية إستراتيجية، ما يعني أن 

الدولة اإلسرائيلية تضع باعتبارها أن هذا الفكر يشكل خطرا 
دائما عليها ال ينتهي بانتهاء مشكلة ترسيم حدود الدولتني، 

وبالتالي ومن هذا املنطلق فإن توجه التيارات الدينية، كما 
ينظر له الكيان الصهيوني يعتبر خطرا البد من التصدي له 

من خالل مبدأ »الهجوم خير وسيلة للدفاع«، وذلك بإضعاف 
الدولة الفلسطينية كمؤسسة وتأمني حدودها مع باقي الدول 

اإلسالمية والعربية.
أعلم يقينا كما توقنون ان هذا املنطق ال يبرر اجلرائم التي 
يرتكبها الصهاينة كنظام سياسي إال أنني أعتقد أيضا ان 
التعصب والغلو لدى أغلب التيارات الدينية هو أحد أكبر 

العوامل التي تعتبر عائقا أمام حل العديد من قضايانا وإعطاء 
املبررات إلسرائيل وغيرها من الدول لسفك دماء املسلمني 

والعرب حتت عذر خطورة اإلرهاب الديني الذي متارسه 
هذه التيارات في جميع القضايا املطروحة وليست القضية 

الفلسطينية فقط.
املصيبة العظمى ال تكمن في هذه النظرة التي ينظر لها 

الكيان الصهيوني والتي يعكسها فكر اغلب التيارات 
اإلسالمية، املصيبة ان هذه الصورة التي تعطي الذريعة 
الكبرى إلسرائيل وللمجتمع الدولي غير اإلسالمي هي 

صورة غير حقيقية وأقصد بغير حقيقة انها مجرد فكر من 
مجموعة من مدعي اإلسالم لم ولن يترجم إلى حرب حقيقية، 

بالتالي فنحن نتحمل عبء فكر ليس حقيقيا إمنا هو مجرد 
شعارات هدفها الوصول للسلطة، أقصد غير حقيقي عندما 

ال يتعلق األمر باختالفهم مع مسلمني آخرين، حيث يلبسون 
اللباس العسكري ويسافرون ليقتلوا ويقتلوا، أما حني 

يتعلق األمر بفلسطني فأقصى ما يفعلونه هو لبس الغترة 
والعقال والتجمع بالساحات وإلقاء اخلطابات وقد تصل بهم 
الوحشية الى حرق علم إسرائيل، يبدو لي كما يبدو لكم ان 
الكيان الصهيوني يعلم ذلك ويعلم ان هدفهم السلطة ولكن 
في ظل حرب في القرن الواحد والعشرين والتي تلعب فيها 
املؤسسات والهيئات الدولية دورا مهما في ترجيح موازين 

القوى يجب أال تعطى الذريعة للخصم أمام هذا املجتمع 
الدولي املنحاز أصال للكيان الصهيوني من خالل مؤسساته 

الرسمية وليس على املستوى الشعبي على األرجح.
ان التيارات الدينية السياسية في شتى امليادين تبدأ حمالتها 

بحجة محاولة إسقاط مؤسسة فاسدة، حتى تسيطر عليها، 
ثم ال تسقطها، ولنا في إخوان مصر خير دليل حني كانوا 

يطالبون على مدى عشرات السنني بقتال الدولة الصهيونية 
وإبادتها بل كانوا يرفضون إبرام املعاهدات واالتفاقات 

الدولية، وأن القضية هي قضية وجود وإنهاء وجود، حتى 
وصلوا إلى السلطة عن طريق االنتخابات ولكنهم لم يسقطوا 

غير أقنعتهم بل كانوا أحن على الصهاينة ممن سبقهم. 
نحتاج سياسيني مسلمني ال نحتاج »إسالمويني« سياسيني.

تلك الثورة املجيدة التي كان في السابق يحتفل بها الكثير 
من املجتمعات التي تعاني إلى اآلن من الطبقية والتمييز 

بني األجناس، تلك الثورة التي انطلقت شرارتها من أرض 
الكنانة في عام 1952م عندما قام الضباط األحرار برفض 

العبودية والثورة على كل من يتعامل معهم مبنطق األسياد 
والتعامل مع اآلخرين على أنهم عبيد، هذا هو يوم الـ 23 من 

يوليو ثورة احلرية التي قامت على أيادي الضباط األحرار 
بانقالبهم العسكري ضد احلكم امللكي واستبداله بحكم 
الشعب، تلك الثورة التي كانت شرارة أضاءت في سماء 

الكثير من املجتمعات والبلدان العربية لتسير بعد ذلك على 
خطى ونهج أرض الكنانة.

23 يوليو ذلك التاريخ الذي كان في السابق يعد شعلة احلرية 
للكثير من املجتمعات العربية، بل كان حلم الكثير بأن ينالوا 
حرياتهم مثلما نالته مصر وشعبها، ذلك اليوم الذي كان في 

السابق تدرس أسسه في املناهج التعليمية ويستمد منها 
بعض السياسيني حيثيات الثورة، واليوم تبقى لنا سؤال 

يطرح نفسه: 
ماذا سنكتب نحن في التاريخ بعد ثورة 23 يوليو؟

القضية ليست معضلة لنقوم بالتفكيك والتحليل لكلمات 
سؤالنا، فالسؤال ما يحتويه من معان كثيرة مختصرة في 
كلمات بسيطة وعلى الرغم من هذا إال أننا جند كلماتنا ما 

حتتويه بني حروفها من تاريخ شعوب وأمم ضحت من أجل 
احلرية ومن أجل كرامة الشعوب العربية، وهنا جتف األحبار 

وتعجز األقالم عن الكتابة، فما األحداث والثورات التي ميكننا 
أن نستكمل بها تاريخ أجدادنا من بعد فجر 23 يوليو؟! 
إن الضباط األحرار عندما أقاموا ثورتهم كانوا يؤمنون 

بقضية شعب، من أجل تلك األمة قاموا بثوراتهم على أسس 
وأهداف لنيل كرامة مجتمعهم، تلك القضية كانت رمزا 

ومنارة تستحق أن تسجل في التاريخ، تلك هي الصفحات 
التي دونت في تاريخنا املجيد وهي تصف رجال مصر 

في ذلك الوقت الذي كان ميأله الفساد والتفرقة والتحيز 
للمصالح الشخصية وكبت وظلم املقهورين من الطبقات 
الكادحة إلى أن سجل التاريخ ثورة 23 يوليو والذي كتب 

بصوت الشعب الذي ثار مناديا باملساواة سعيا منه الى 
حتقيق العدالة االجتماعية إلى حد ما، وأصبحت األغلبية 

من الدول املجاورة ألرض الكنانة تقوم مبا قام به الشعب 
املصري إلى أن سقط الكثير من األنظمة السياسية، ومن 

هنا توقف التاريخ عن الرصد ألن بعض من أتى بعد ثورة 
23 يوليو لم يقرأ التاريخ واستحضر األنظمة امللكية مرة 

أخرى وقام بتطبيقها في سيادة دولته، وأصبحت مجتمعاتنا 
العربية ميألها الكثير من الثورات الفردية التي تقام من أجل 

الرفض، وبني ثورة وأخرى فقدت القضية العربية وأصبح 
التاريخ يعجز عن الرصد بعد 23 يوليو!

مسك اخلتام: »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟!« )عمر بن اخلطاب(.

Nermin-alhoti@hotmail.com

علي الششتري

د.نرمين يوسف الحوطي

احلركات الدينية 
والقضية الفلسطينية

ثورة 23 يوليو

محلك سر

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي الصالح

مفرح النومس

في كلمته مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان املبارك، قال صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد: »..سقوط 
الضحايا واجلرحى واملصابني من 

إخواننا الفلسطينيني من دون وازع أو 
رادع إنساني..«

نعم يبذل أهل غزة اليوم مئات 
القرابني من الشهداء واجلرحى 

ويقدمون بيوتهم وما ميلكون لتفجر 
ظلما وعدوانا، ثمنا رخيصا حلفظ 

ماء وجه هذه األمة، التي تعيش القهر 
والهوان، الشعوب احلرة فيها مقيدة 

عن فعل شيء بحكم األنظمة العربية، 
سوى متابعة الصور املروعة للضحايا 
ثم احلوقلة )ال حول وال قوة إال باهلل 

العظيم(.
هل هذه أمة اإلسالم؟ أين إجاباتهم 
من نداءات أهل غزة: يا مسلمون..

يا مسلمون، وفي احلديث الشريف: 
»ومن لم يجبه فليس مبسلم«، بل 

ان احليرة والوجوم يضغطان على 
غيارى األمة: هل نعيش األمة التي 
تنبأ لها النبي صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: »يوشك األمم أن تداعى عليكم 

كما تداعى األكلة إلى قصعتها« فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: »بل 
انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 

السيل ولينزعن اهلل من صدور عدوكم 
املهابة منكم وليقذفن اهلل في قلوبكم 
الوهن« أيكون ذلك يا رسول اهلل؟ بل 

اصبح اليوم املنكر معروفا، واملعروف 
منكرا انظروا الى من يسمون انفسهم 

جهاديني ويرفعون رايات الشهادتني، 
الى أين توجه بنادقهم؟ إلى أين تقاد 

سياراتهم املفخخة؟ الى أين يذهب 
االنتحاريون ليفجروا انفسهم باسم 
االستشهاد؟ انهم يتوجهون بانخداع 

نحو صدور املسلمني واألبرياء 
ليقتلوهم ذبحا باسم اإلسالم، ونحو 
تخريب بيوتهم وممتلكاتهم بصفتهم 

كفارا خارج امللة، والصهاينة في 
إسرائيل منهم في راحة وانبساط 

متناه ويا لألسف بل ان أكثر األنظمة 
السياسية هي الداعم األكبر ملذبحة 

إسرائيل اليوم في غزة، ولسان حالهم 
يقول »عليكم بحماس والداعمني لهم 
من أهل غزة.. أدبوهم..حتى ميتثلوا 

صاغرين للمشروع االستسالمي 

العربي - اإلسرائيلي.. حتى يكفوا 
عن أي تعاون أو تنسيق مع إيران 
واملقاومة اإلسالمية حلزب اهلل، ألم 
يصرح القياديون الصهاينة بأنهم 

يتلقون اكبر دعم في هذه املذبحة؟.
أهل غزة قد ال ينجحون في جلم 

العدوان اإلسرائيلي املدعوم عامليا، 
ولكن من املؤكد انهم حافظوا على 

وهج املقاومة، وعلى عنفوانها ورفض 
احللول االنبطاحية، وهي األكثر إيالما 

للصهاينة ومن وراءهم، ألن ذلك 
يقضي على أحالمهم في التمدد بهدوء 

واستقرار. وان يوم القدس - وهو 
آخر يوم جمعة من شهر رمضان 

املبارك - سيكون يوم الشعوب احلرة 
عندما تلتقي مع دعوة اإلمام اخلميني 
املنادي بيوم القدس: املوت إلسرائيل.. 
املوت إلسرائيل.. وهو الدعم املعنوي 
األكبر في ظل الروح االنهزامية التي 

يراد لها ان تستشري لدى من يخضع 
للسياسة االستسالمية. ولكن القدس 
- وهي الرمز السامي ألرض فلسطني 

احملتلة وللمقاومة - ستبقى حية إن 
شاء اهلل ولن متوت بإذن اهلل تعالى.

يفترض ان من عانى من احلرمان 
أال يحرم اآلخرين ويفترض ان من 
عانى من املرض ان يساعد اآلخرين 
في شفائهم من أمراضهم ويفترض 

من بنيامني نتنياهو الذي عانى آباؤه 
وأجداده من محارق النازية بأملانيا 

يفترض ان يوقف مسلـسل حـرق 
غزة والذي وصلـت أحـداثه الـى 

احللقة الثالثة بعد 2009 و2012 
ورمبا إذا سيـطرت احللول الوحشية 

مع أهل غزة على قادة إسرائيل 
ستتحول محارق إسرائيل في غــزة 

الى مسلسل مكسيكي ال نهاية له، 
وفي املقابل فمن احملتمل ان هذا 
العنف اإلسرائيلي املتواصل ضد 

الفلسطينيني سيكون مبنزلة مفتاح 
احلرية األبدية لهم.

فإسرائيل متلك األسلحة الفتاكة 
املستخدمة من قبل جيش ذهب إلى 
غزة مبعنويات متدنية وينظر الى 
العودة ساملا بعد نزهته املزعومة 

في غزة، أما املقاتل الفلسطيني فإنه 
يقاتل عن عقيدة ومعنوياته عالية 
جدا، وهو أصعب أنواع املقاتلني 
عند املواجهة إضافة إلى ذلك انه 

يقاتل العدو بأرضه التي هي أرض 

آبائه وأجداده وشعبه يدعمه بكل 
رحابة صدر، وهذه من أهم مقومات 
النصر في حرب العصابات، واملقاتل 

الفلسطيني جند ان احلياة واملوت 
متساويان أمامه، وليس لديه شيء 
يخــسره في املعركة سوى هاتفه 

النقال الرخيص الثمن والذي ال يعمل 
أصال بسبب انقطاع الكهرباء الناجم 

عن قصف العدو اإلسرائيلي حملطات 
توليد الكهرباء وسالحه الهجومي 
الذي اشتراه من السوق السوداء 

اإلسرائيلية بثمن بخس عن طريق 
اخلونة في اجليش اإلسرائيلي )اهلل 

يكثر من أمثالهم(.
وأما العسكري اإلسرائيلي فإنه يقاتل 

في أرض عدوه وقطعة العسكرية 
ستكون أهداف واضحة للمقاتلني 

الفلسطينيني، والعسكري اإلسرائيلي 
يريد ان يعود إلى صديقته وكلبه 
املدلل ووسائل تواصله اجتماعيا 

ويريد ان يعمر بهذه الدنيا ألف سنة 
وعليه فإنه حريص كل احلرص على 

حياته وال يريد ان يفرط فيها في 
غزة.

ولو اننا قمنا مبراجعة سريعة لتاريخ 
العالقات اليهودية مع العرب لوجدونا 

انهم عاشوا بكرامتهم وبكامل 
حرياتهم الدينية واالجتماعية في ظل 
العصر الذهبي للدول اإلسالمية بعد 
ان عاشوا مبذلة خالل حكم الكنيسة 
بأوروبا وخالل حكم الفراعنة مبصر 

قبل اإلسالم.
أما اليوم ومن خالل ملف غزة 

كأقرب دليل فقد أثبت اإلسرائيليون 
انهم ناكرو جميل بامتياز للعرب 
واملسلمني، وغدا حتما سيكونون 

ناكرين للجميل مع حلفائهم األميركان 
واألوربيني، والدالئل التاريخية تؤكد 
هذا السلوك املستأصل فيهم بل انه 

يعتبر جزءا من صفاتهم الوراثية 
)DNA( ان جاز التعبير.

ولو ذهبنا الى أبعــد من ذلك 
فــإننا ال نلومهم بذلك ألنني قرأت 

في كتابهم »التوراة« هذا النص: 
»كما يعلو اإلنسان عن احليوان 

فـإن اليهود يعلون عن خلق اهلل 
من البشر«، من جهة أخرى، يزعم 

اليهود انهم شعب اهلل املختار ورمبا 
زادتهم هذه املكانة الدينية وهذه 

العقيدة احملرفة بأن يستهينوا بفضل 
املسلمني عليهم وبدمائهم وخاصة في 

غزة.

القدس حية
لن متوت

أسرار
محرقة نتنياهو 
في غزة

م36

جوهر احلديث

احلرف29
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سلطان اللغيصم

اعتبر النائب سلطان اللغيصم اخلطاب 
السامي الذي وجهه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في العشر األواخر 
من ش���هر رمضان وصايا مهمة وهادفة 
واكبت األحداث سواء احمللية أو الوضع 
املأساوي في غزة التي تتعرض إلى أبشع 

صور العدوان.
وقال اللغيصم في تصريح صحافي 
ان حكمة سموه وحنكته جتلت في أبهى 

صوره���ا إذ وضع أمير البالد مش���رط 
ال�حدث ورس����م خ�ارط�ة  خبرته ع�لى 
طري���ق لألجي�ال املقب�ل���ة عندما اعتبر 
الش���باب هم الركيزة التي يعتمد عليها 
مستقبل الكويت وأن هناك مبادرات مهمة 
ستصدر قريبا تصب صالح في الشباب 

من اجلنسني.
وذكر اللغيصم أن سموه حرص على 
النهوض بالكويت من خالل العمل الدؤوب 

واجلاد الذي يرسم مستقبال أفضل للوطن 
وللمواطنني وأن األيام املقبلة س���تضع 
التنمية في سلم أولوياتها ونحن كنواب 
سنقوم بدورنا ونضع خطاب سمو األمير 
نصب أعيننا في تشريعاتنا وعملنا، وأن 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا كممثلني لهذه 
األمة حتتم علينا أن ننهل من معني خبرة 
الشيخ صباح األحمد ومهنيته وبعد أفقه 
وقدرته على التعامل مع جميع امللفات.

اللغيصم: اخلطاب السامي لصاحب 
السمو وصايا مهمة وهادفة جتلت

 فيه احلكمة واحلنكة
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15:30 نداء السماء
16:30 طبخة وسالفة

17:00 رمضان حول العالم
18:00 واتل عليهم

18:30 الفترة الدينية
19:15 مسلسل باب املراد

20:15 أدعية رمضانية
20:55 سيرة النبي األكرم ژ

21:30 نشرة األخبار
22:00 مسلسل »ملح التراب«

23:00 أهل الديرة
0:00 برنامج املسابقات »هاتريك«
1:00 مسلسل باب املراد )إعادة(

2:00 طبخة وسالفة )إعادة(
2:30 واتل عليهم )إعادة(

3:00 فترة دينية )إعادة(
4:00 نداء السماء )إعادة(
5:00 أهل الديرة )إعادة(

6:00 برنامج املسابقات »هاتريك« )إعادة(

22:00 سرايا عابدين
00:00 هو وهاي وهي

01:00 رامز قرش البحر
01:30 اصداء العالم

02:30  حروف والوف

19:00 دهشة
20:00 صاحب السعادة
21:00 رامز قرش البحر

21:30 سرايا عابدين
22:30 رمضان جالك

23:00 امبراطورية مني
00:00 دهشة

01:00 ابن حالل
02:00 فهمي جمعه

02:30 صاحب السعادة
03:30 رامز قرش البحر

04:00 سرايا عابدين

22 برنامج فرسان البلوت
23 برنامج الكنج وصل

23.30 مسلسل يوميات بورعد
00.00 برنامج مسابقات طارق شو )مباشر(

13:00 برنامج سفرة عامرة
15:00 برنامج دار السالم

16:00 برنامج وللرحمن صوما
18:00 برنامج الراوي

18:30 مسلسل طماشة
19:00 برنامج ما قل ودل

19:20 مسلسل العافور )إعادة 3:20(
20:00 مسلسل كعب عالي )إعادة 7:00(

21:05 مسلسل يامن كنت حبيبي )إعادة 8:00(
00:00 برنامج حليمة أكسبو

19:00 صمتًا
19:30 واي فاي 3

20:00 صاحب السعادة

19:00 برنامج املسابقات »شط أبطط«
Kidsrun 19:30

19:45 غمزة استجرام
Gathering 20:00

 21:30 هابي هاوس
22:00 ديوان

00.00 املباركية
01.30: الغبقة الرياضية

0.2.30 كاشير أم علي
0.3:30 قصة أثرت فيني

KIDS 16 برنامج
16.30 برنامج ساعة مرح

17.30 برنامج كأس العالم حتدي الديوانيات
18 برنامج كرم تامي

18.49 أذان املغرب
18.55 برنامج الكنج وصل

19.30 مسلسل يوميات بورعد
20 مسلسل قهوة الغطاية

20.30 برنامج عليك واحد
20.45 برنامج جد ولعب

21.15 مسلسل تذكرة داود

13.10 ياهلل
13.40 أحاديث وعبر
14.20 جرح السنني

15.25 ريحانة
16.35 ثريا

17.50 وياكم 2
19.10 خالي وصل

19.55 ثريا )اعادة(
21.15 جرح السنني )اعادة(

22.25 ريحانة )اعادة(
23.40 كراج عبداهلل

00.40 خالي وصل )اعادة(

15:00 من القلب
15:30 آيات بينات

16:00 مسلسل اجلماعة
17:00 الطبخ »سفرتنا«

13.40 البرنامج الديني في ظالل آية )الشيخ صالح النهام(
13.45 البرنامج الديني التراثي في كويت الزمان )الشيخ 

د.خالد السلطان(
14 البرنامج الديني عبدالرحمن الفاحت )الشيخ عبدالعزيز 

العويد(
14.20 برنامج من قال طبخة؟

15 البرنامج الديني بالقرآن اهتديت )الشيخ فهد الكندري(
15.40 مسلسل للحب كلمة

17 مسلسل حب في االربعني
18 برازيلووو

18.30 البرنامج االجتماعي في دقائق 2 )د.راشد العليمي(
18.50 دعاء

18.49 مدفع اإلفطار
18.49 أذان املغرب

18.55 البرنامج الديني أين انت؟ )الشيخ علي العجمي(
19 البرنامج الكرتوني بوقتادة وبونبيل 8

19.40 مسلسل تذكرة داود )سيت كوم ـ داود حسني(
20.30 مسلسل قهوة الغطاية

21 مسلسل مسكنك يوفي
22 اخبار

22.30 خيمة برازيلووو
23 تو الليل

15.30 الغربال )مسلسل سوري(
16.20 غريب بني اهله )مسلسل محلي(
17.10 منطقة محرمة )مسلسل محلي(

18 مطبخ جدتي )املطبخ(
18.30 املسابقات + مدفع اإلفطار

19 االسالم واملسلمون )ديني(
19.15 العافور )مسلسل محلي(

20.10 استكشافات غنائية
22.30 مسابقات رمضان )احلائط(

1.30 املعزب )مسلسل محلي(
 2.20 الوعد )مسلسل بدوي(

3.25 شفاء ملا في الصدور )ديني(

برامج الفضائيات الكبرى

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 115 د.ك 

د. هبة الرفاعي  طبيــــب عـــــــــام  )بـاطنــيـــة(
ت�صخـيـ�س وعـــالج : 

ال�سعبي(  )الــربــو  الــ�ــســدر  ح�سا�سية   • املو�سمية.  والأنــفــلــونــزا  الـــربد  حـــالت   •
والأمرا�س ال�سدرية. • اأمرا�س القلب - ارتفاع �سغط الدم والكولي�سرتول.

• مـــــر�س ال�سكــــري - �ســــــوء التــــغــــــذيــــة )ال�سمـــنـــة والنــحــــــافــــــة(. 
• النزلت املعوية واأمرا�س اجلهاز اله�سمي. • رعاية كبار ال�سن.

• يوجد جهاز لتخطيط القلب.

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�س  )الرئتني(.

• النزلت املعوية.    • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.
• اأمرا�س �سعف املناعة.

• اأ�سعة ت�سخي�سية رقمية.
• حـــ�ســـــوات جتميلـــيـــــة عـــالـــيـــــة اجلـــــودة.
• تركيبات ثابتة ومتحركة عالية اجلودة.

• تبيي�س الأ�سنان يف 45 دقيقة فقط اأو باملنزل خالل اأ�سبوعني.
• عالج اأ�سنان الأطفال بدون اأمل.
• عالج ع�سب الـــــكـــبـــار بدون اأمل.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا - ت�سخي�س وعالج كافة احلالت

مستــوصــف الدكـتـــور صــالـــح الــرومـي الطــبــي

اأوقــــــــات الــــــدوام من 8:30 �سبــاحــًا اإىل 12:30 ظهـــرًا  ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ســـاًءحويل - طـــــريق املــــــغــــرب الــــ�ســـريــــع - جمــــمــــع اأطــــبـــاء النــــقـــرة الـــ�سمـــالـــــي -  الــــدور الــــرابع - ت: 22614130 - 22391175

عيادة طب األسنان
خ�صم خا�س 

%30
على جميع اخلدمات

 لفرتة حمدود

خ�صم خا�س 

%50
على تبيي�س الأ�صنان

ملــدة �صهـريـن

پ ت�سخي�س وعالج جميع الأمرا�س اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

الــوجــه وعالج  لــنــ�ــســارة  املــيــزوثــريابــي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�س الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  الـــتـــعـــرق  ملـــعـــاجلـــة  الـــبـــوتـــكـــ�ـــس  حـــقـــن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد وال�صتف�صار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�صرة

د/ حممد عمران -  اأخ�صائي جلدية وتنا�صلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما
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االحمدي - الرخيص - الفحيحيل ـ شارع مكة ـ ق 5 23921162
الفروانية - ج. الرابية - الفروانية ـ جمعية الرابية 24749977

اجلهراء - اجلهراء - اجلهراء ـ شارع املضخة 24553802
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فرع بلدية اجلهراء 1855552
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مياه اجلهراء 24555231 - 24553640
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الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية: 
8 - 9 - 25387647 - 25387650 ـ فاكس: 25397704 

بيت الزكاة : 76 ـ 77 ـ 25752711
خدمة املتبرعني: 22418025 ـ 1808300

جلنة زكاة الشامية والشويخ:  24821199 
فاكس: 24837929 ـ اخلط الساخن: 99196300
 اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة: 25387639

فاكس: 22455505
فائض األطعمة واملالبس واألثاث:

24830040 ـ 24830050 - 24832772 - فاكس: 24822960
جلنة التعريف باالسالم: 22447526

مشروع بنك الفقراء اخليري: 99554411 - 22550300
جلنة الكلمة الطيبة: 25330029

جمعة احياء التراث االسالمي »فرع اجلهراء«:
24553655 - 24555068

جلنة تشغيل املعاقني: 24817606
جمعية بشائر اخلير: اخلط الساخن: 97214760 - 97217813

website: www.pm.gov.kw
E–mail: info@pm.gov.kw

اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان
)صندوق مرضى السرطان( هاتف: 22530184 - 22530186

الرابطة الكويتية لداء السكري
هاتف: 24819838 ـ 24819242 فاكس: 24819885

Laud@moj.kw وزارة العدل

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات هاتف: 94928282

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هاتف: 1800018

أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق 25739282

د. مساعد ابراهيم العصفور 
1886060/22629091

د. حسام العمد 25747830
د. اياد محمد الرويح 25720380

د. موسى خداده 003 / 22666311
د. عياد العنزي 24558811

د. احمد االنصاري 25658888
د. جواد سعود 22437626

د. عبد الرحمن ابو عيش)سكري( 24757818
د. لطيفة الدويسان 25728004/ 25727004

استشاريو امراض باطنية وقلب
د. مبارك الدوب 24726446

د.محمد عبداملجيد زبيد 22621500
د. طه حسون الطه 25648070/25648040

د. مروان بورزق ـ الصفاة االمريكي 22247999
استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس 23713100
د. رياض النفيسي 25651544

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

د. عبد الناصر العثمان 25339330
د. يوسف يعقوب بو عباس 

25722978/25750756
د. محمد قرطم 22650700

د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد 1 / 25345600
د. وائل عبد احملسن الرشيد 

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

د. سليمان فالح العلي 25338277/66
د. عدنان ابل 22639939

د. موسى خداده 22666300
د. ناصر بهبهاني 3 / 25654300

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

د. جاسم مال حسني 25346728 / 25345873
د. اسامة جبر البكر 22269393/60919666

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

د. يعقوب محمد الشوبكي 66609836/22612990
د. صقر عبدالرحمن السريع 25712420

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

د. محمد براك الهيفي 22665058/9
د. صباح يحيى احلديدي 25745111/1886677

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

د. أحمد الرويح 25628517/25620555
د. عز الدين زكي احلداد 22564529

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

د. عبد الرضا الري 22617700
د. محمد خلف إبراهيم 25638181

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه( 22616122
د. عادل قطينة 25625060/30

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

د. كاظم صالح معرفي 23929828
د. دينا عبداهلل الرفاعي 2 / 25333501

د. نبيل األيوبي 91 / 24577781
د.حمود البراك 23920505

د. نانسي روماني 25630408/9
د. طاهر محمد خان 25611060

د. عبدالرزاق محمد العنجري )طب عائلة( 24758973/8
استشاريو امراض القلب

د. عبد احملسن العبد الرزاق 25739277
صصد. ناصر جوهر حيات 25344765

د. هاني شحيبر 25638844
د. فريدة احلبيب 25755056 / 25755858

د. مروان صالح بورزق 22247999
د. فوزية يوسف الكندري 25625136/7 / 94022640

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

د. منى صالح الشرهان 23511631
د. أميرة فيصل بهبهاني 24734505

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم« 25656886
د. معصومة مخصيد 9 / 22641308

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

د. خالدة صالح البخيت 22631008
د. سامر الريس 8 /25742557

د. منصور الصليلي 24584140 / 24580030
د. سميرة العوضي 22622088

د. فواز الكاظمي 25329050
د. ماجد الشمري 24567850/24567860

د. عمرو محمد الصياد 25630408/9
د. صبرية اللنقاوي 24554066/77

د.جاسم يوسف احلجي 22644475/22621515
د. محمود محمد األسطل 22564592

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

اختصاصيو امراض نساء ووالدة
د.هند محمد احلمدان 24726511/24726614

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

د. هدى الدالي 25343330 / 25342727
د. جنيب قاسم 25739277

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

عيادة امليدان الفروانية 20 / 24727130
عيادة امليدان اجلهراء 32 / 24553591

د. شمة املطر »استشاري« 2 / 22641071
عيادة اخلليج د. انيسة الرشيد 25630002/3/4

د. شيخة بوقريص 25344520
د. عبداهلل العامر 25630002/3/4

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

د. جناة بهمن 25732000
د. عمر عبد اهلل القعود 22613663

د. جاسم املنصور 22622266

املركز الطبي الكويتي/الساملية 5 /25759044
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء 24579288/7

د. سالم العنزي 22572002
د. ابراهيم بهبهاني 25730000
د. عباس الرامزي 22666620

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

د. محمود احمد محمد علي 24763223
د. اقبال عبد احملسن العصفور 25724690

د. عبد الرزاق بن ناجي 22523111
د. سعاد العباد 22611277
د. فؤاد صادق 25320515

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

د. ضحى الشقات 22614614
د. بدري الريس 8 / 25742557

د. حسام عبد الباقي 22269360/1
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان 3 / 2 / 

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(  
22656646/26

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

د. بدر  األنصاري 25622355 / 25620111
د. وليد العلي 22610534

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

د. ياسر القحف 25764232/1
د. سعاد البصيري 25711226
د. سيلفا شحيبر 25638844
د. صالح الرومي 22614130

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية« 25620111
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية« 24756444

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

د. سند الفضالة 25529019/1808088
د. عبد احملسن جعفر )استشاري( 22616122

د. خالد حمد الصبيح )استشاري( 22967770/22967777
أطباء العيون

د. سامي الربيعة 1826826
د. مبارك العجمي 1886060/22629091

د. محسن ابل 25757700
د. جمال علي الكندري 99785613/25620057

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل 25723422/99114344

د. خليل عبد اهلل العوضي 22616660
د. عادل احلنيان)وتناسلية( 25313120

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

د. كاظم ابل 25737773
مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

د. ابراهيم العلي »استشاري« 25321542/3
د. محمد املوسوي »استشاري« 

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع 23717997
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية 

22476566
مكتب استشارات تربوية وأسرية 22476566
مركز الصحة النفسية - د. شريفة اخلميس 

22663018
مركز بن سينا التخصصي لالستشارات النفسية 
واالجتماعية - د. غازي العتيبي  »استشاري«  

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

هيئة التعويضات : 24818917
داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفتوى الهاتفية التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية:   149  -  22444405

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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)أنور الكندري( ضاري السالم ومبارك البشارة والشيخ مبارك العبداهلل  

نواف الرفاعي وعبداهلل اخلشتي وبشار اخلشتي وأمين اخلشتي

جانب من احلضور

من احلضور في غبقة البشارة

عبداهلل البشارة وعبداهلل الكدم ويعقوب الوتار الشيخ دعيج اإلبراهيم ومحمد البشارة ونواف الرفاعي

أحمد البشارة وطارق البشارة

سعود البشارة ومحمد صالح املنصور

لقطة تذكارية في ديوان البشارة

رائد بوخمسني والشيخ يوسف العبداهلل مع مبارك البشارة

الشيخ طالل الفهد مع مبارك البشارة وأحمد البشارة وصالح املنصور وجنله محمد املنصور

طارق البشارة وأحمد البشارة وثامر السابج وعبداهلل الهولي ومبارك البشارة

يوسف املسعود وسعود البشارة وعلي احلساوي ومساعد املوافي

البشارة أقام
غبقته الرمضانية

أقام مبارك سعود عبدالعزيز البشارة غبقة 
رمضانية في منزله الكائن في ابواحلصاني 

حضرها جمع من االهل واالصدقاء الذين تبادلوا 
االحاديث الرمضانية الودية، وكانت الغبقة 

فرصة للتواصل، ومتنوا استمرار مثل هذه 
اللقاءات في مثل هذه االيام املباركة، وان يجعل 
اهلل شهر رمضان شهر خير ومين وبركة على 

الكويت واالمتني العربية واالسالمية.

»السالم« نظم محاضرات توعوية ألخصائية التغذية مرمي التركي في »الكوت«
واألوق����ات املثلى ملمارس����تها 
بحس����ب نوع الرياضة، حيث 
شددت على فائدتها قبل الفطور 
ملن ميارس الرياضات الهوائية 
كاملش����ي والدراجة والهرولة، 
الدورة  ال����ذي ينش����ط  األمر 
الدموي����ة ويحرق الس����عرات 
احلراري����ة ويحس����ن من أداء 
اجله����از العصبي، أم����ا الذين 
ميارس����ون رياضات املقاومة 
ورفع األثقال فنهتهم نهيا تاما 
عن ممارسة أي من نشاطاتهم 
الفطور، بل يجب عليهم  قبل 
أن يتناولوا الوجبات اخلاصة 
بالتمرين بحذر أكثر خالل شهر 
رمضان لتجنب خسارة الوزن 

العضلي.
واختتم����ت محاضرتيه����ا 
ب����ورش عملي����ة وحتضي����ر 
مشروبات رمضان الصحية ذات 
القيمة الغذائية العالية فحضرت 
مشروب »النور« ومشروب قمر 
الدين بحلة جديدة، كما حضرت 
بديال صحيا للمشروبات الغازية 
باإلضافة إلى استعراض الكثير 
م����ن أصناف حلويات ش����هر 
رمضان وكيفية حتويلها من 
حلويات غير صحية دس����مة 
إلى مواد غذائية مفيدة وبأقل 

سعرات حرارية.

البيض واللبنة والبوتاسيوم 
لكبح العطش الذي ميثل املوز 
واألفوكادو أغنى مصادره، ولم 
تنس األخصائية مرمي إعطاء 
بعض وصفات السحور القوي 
الذي يؤمن الشبع وعدم الشعور 
بالعطش، فتحدثت عن السحور 
الكويتي واملصري واألوريانتيل 
والسحور اإلجنليزي، وقالت ان 
اخلشاف املصري كالسحر لعالج 
مشاكل اإلمساك وحتسني حركة 

األمعاء خاصة للصائم.
كما حتدث����ت عن الرياضة 

الضيق بعد الفطور، ووجهت 
نصائح مباشرة لكل من مرضى 
الس����كر والضغط واحلوامل 
واملرضعات في رمضان، وكيف 
لهن أن يصمن من دون عناء.

أوص����ت  الترك����ي  وألن 
بس����حور »الوزير« حس����بما 
ذك����رت، فيج����ب أن يحتوي 
على 3 عناص����ر غذائية مهمة 
النشويات املعقدة  تتمثل في 
والتي حتت����وي على األلياف 
الغذائية مثل احلبوب الكاملة 
والبروتني سهل الهضم كذلك في 

حيث إنها ترهق معدة الصائم 
لفترة أطول بعد اإلفطار وتقلل 
من طاقته. كما أشارت التركي 
الى أهمية السوائل في الشهر 
الفضيل وأنها ال تقتصر فقط 
امل����اء بل ميك����ن تناول  على 
التقليدية  مشروبات رمضان 
املفيدة، مثل التمر الهندي وقمر 
الدين، والتي سمتها املنعشات 
في رمض����ان، وربطت أوقات 
الص����الة بأوق����ات الطعام في 
عبارة »صالتك منبه حياتك« 
وأنها املنقذ لنا في ترتيب وقتنا 

فقير وتسحر وزير ومن أمير«، 
التي م����ن خاللها أوصلت إلى 
احلاضرين أهمية تناول إفطار 
خفيف يحتوي على العناصر 
الغذائية املهمة من الڤيتامينات 
واملعادن والس����كريات سهلة 
الهض����م، كاملوجودة في التمر 
والفواكه املجففة وألياف طرية 
كاملوجودة في شوربة اخلضار أو 
في اخلضار واحلبوب املطبوخة 
باجلريش والهريس وتشريب 
اخلض����ار وجتنب اإلفراط في 
اللحوم وخاصة الدس����م منها 

مثل تكيسات املبايض وبعض 
اضطرابات الغدة الدرقية.

كما تناولت في محاضرتها 
األولى قوانني الصيام الطويل من 
دون تعب، فنصحت باالستعداد 
للشهر الفضيل بصيام بضعة 
ايام من شهر شعبان والتقليل 
الت����ي نفرط في  من األطعمة 
تناولها ع����ادة مثل احللويات 
واملشروبات مثل القهوة والشاي 
لتجنب بعض األعراض كالتعب 
والصداع، وكشفت عن قاعدتها 
الذهبية كما أسمتها وهي »افطر 

مرمي التركي تتحدث للحضورلقطة تذكارية مع عدد من احلضور

الس����الم  نظم مستش����فى 
الدول����ي محاض����رة توعوية 
عن الصحة في شهر رمضان، 
وذلك في مجمع الكوت. وعلى 
ألق����ت أخصائية  مدار يومني 
التغذية في املستش����فى مرمي 
التركي محاضرت����ني بعنوان 
»كيف جنعل من رمضان صحة 
وشفاء؟«، ناقشت من خاللهما 
مواضيع عدي����دة مثل أهمية 
الصيام للجسم، حيث أشادت 
األخصائية مرمي التركي بكثير 
من األبحاث الغربية التي بدورها 
طرحت فوائد الصيام، وما له 
من آث����ار إيجابية على الكثير 
من احلاالت الصحية كتعديل 
مستويات هرمون األنسولني 
الذي بدوره يعدل الس����كر في 
ال����دم وتخفيض مس����تويات 
الدهون الثالثية والكوليسترول 
والدهون الض����ارة التي يؤثر 
ارتفاعها سلبا على صحة القلب، 
كما استعرضت التركي دراسة 
أثبتت أنه بعد الصيام ملدة 15 
يوم����ا صياما صحيا س����ليما 
متواص����ال حتس����نت حاالت 
كثيرة مصاب����ة بالروماتويد 
األلم  حيث انخفضت نس����بة 
املصاحبة للمرض وكذلك حدث 
حتسن ملحوظ حلاالت أخرى 
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أوسبينا ينضم للمدفعجيةالرياضية
وافق احلارس الكولومبي ديڤيد اوسبينا حارس نيس الفرنسي على االنتقال لنادي ارسنال االجنليزي لكرة القدم 
مقابل 4.4 ماليني يورو، ومن املقرر أن يخضع للكشف الطبي ويوقع العقود بعد العودة من عطلته في االسبوع 
املقبل. وذكر موقع »غول« الدولي ان عقد احلارس مع املدفعجية ميتد ملدة اربع سنوات، ومن املقرر أن ينضم 
للفريق بعد انتهاء جولته االعدادية في الواليات املتحدة.  وكان ارسنال حريصا على خضوع اوسبينا )25 عاما( 
للكشف الطبي هذا االسبوع حتى يشارك في املباراة الودية امام نيويورك رد بولز وهي املباراة الوحيدة التي 
يخوضها في جولته االميركية. لكن اآلن يتعني على الفريق أن ينتظر امتام الصفقة رسميا مع احلارس الذي كان 
عنصرا أساسيا في تألق منتخب كولومبيا في نهائيات كأس العالم االخيرة وصعوده الى الدور الثاني.

كلوب: انتقال هومليس 
للشياطني مهاترات

»الباڤاري« سبب فوز أملانيا باللقب

وصف مدرب بروس���يا دورمتوند يورغن كلوب 
التقارير التي أفادت بانتقال ماتس هومليس العب 

الفريق إلى نادي مان يونايتد باملهاترات.
 وذكرت صحيفة امليرور أن فان جال املدير الفني 
لنادي مان يونايتد يرغب في ضم هوميلس مقابل 
16 مليون جنيه إسترليني، خاصة عقب صرف نادي 

برشلونة اإلسباني النظر عن التعاقد معه.
 ونقلت شبكة »إي إس بي إن« الرياضية تصريحات 
كل���وب والتي قال فيها: »اجلميع س���يبقى هنا هذا 
املوس���م، ليس لديهم مكان آخر، يقولون 20 مليون 

يورو؟ تلك األرقام مجرد مهاترات«.
 ويرغب م���ان يونايتد ف���ي التوقيع مع ماتس 
هومليس عق���ب رحيل فيديتش إل���ى نادي اإلنتر 
اإليطالي، باإلضافة لرحيل ريو فرديناند إلى كوينز 

بارك رينجرز.
 يذك���ر أن ماتس هومليس قد ش���ارك مع نادي 
بروس���يا دورمتوند منذ عام 2008، في 227 مباراة 

وأحرز 20 هدفا.

بعد أيام قليلة من فوز املنتخب االملاني بكأس العالم 
2014 بالبرازيل عاد التنافس في املانيا بني نادي بروسيا 
دورمتون���د والعمالق الباڤاري بايرن ميونيخ وكانت 
املش���اركة في حتقيق إجناز املانشافت اول التحديات 

بني االثنني. 
تش���ير اإلحصائيات إلى أن الباي���رن هو اكثر من 
ساهم في اللقب ب�11العبا شاركوا في املباريات مبجموع 
4181 دقيقة فيم���ا ركض الالعب���ون الباڤاريون 520 

كيلومترا. 
في املقاب���ل قطع العبو دورمتون���د 125 كيلومترا 
مبجموع 437 دقيقة، وش���ارك دورمتوند ب� 3 العبني 
فقط في فوز منتخب املانش���افت بكأس العالم للمرة 
الرابعة، وللمرة األولى التي يفوز فيها منتخب اوروبى 

على أراضي األمريكتني.

كاڤاني: »فيفا« ظلم سواريز

سبورت: تشاڤي لن يرحل

اعرب الدولي االورغواياني ادينس���ون كاڤاني عن 
اعتقاده أن االحتاد الدول���ي لكرة القدم كان محقا في 
معاقبة زميله لويس سواريز بعد قيامه بعض املدافع 
االيطالي كيللينى في لقاء املنتخبني في نهائيات كأس 

العالم لكنه يرى ان العقوبة كانت قاسية للغاية. 
وقال كاڤاني العب باريس سان جرمان الفرنسي في 
تصريحات لصحيفة لو اوبزيرفاتير: »لويس بالتأكيد 
كان مخطئ���ا ومن اجليد انه مت عقابه لكنني اعتقد ان 

العقوبة التي فرضت عليها لم تكن مناسبة«. 
واضاف كاڤاني »لقد حرموه من االستمرار في اللعب 
في كأس العالم ومن ان تطأ قدماه ارض ملعب الكرة 
لفترة ليس���ت قصيرة. وال يوجد العب كرة يستحق 
مثل هذه املعاملة، لقد تعاملوا مع حالة سواريز بشكل 

عنيف«.

أفادت صحيفة »سبورت« بأن قائد فريق برشلونة 
تشاڤي هيرنانديز والذي كان على بعد خطوة من التوقيع 
مع النادي األميركي نيويورك سيتي غير قراره بشكل 

مفاجئ وسيستمر مع الفريق الكتالوني.
ووفقا للصحيفة الكتالونية، فقد اتخذ تشاڤي هذا 
القرار بعد إجراء محادثة م���ع املدرب لويس إنريكي 
والرئيس بارتوميو، وم���ن املتوقع أن ينضم الدولي 

اإلسباني للتدريبات مع زمالئه يوم اخلميس.
وس���تظل املفوضات جارية مع نيويورك س���يتي 
حسب املصدر نفس���ه ولكن هناك إمكانية ألن ينتقل 

في صيف عام 2015.
وأشار وكيل أعماله إيفان كوريتخا للصحيفة نفسها 
الى أن تشاڤي شعر بارتياح بعد مقابلة املدرب اجلديد 
للفريق الكتالون���ي وهو حريص على التواجد ضمن 

احلقبة اجلديدة مع لويس إنريكي.
وال يزال تش���اڤي مبوجب عقد مع برشلونة حتى 
عام 2016، ومنذ نهاية املونديال خرجت أنباء تش���ير 
إلى رغبة الالعب بتغيير األجواء خاصة أن مس���تواه 
تراجع ولويس إنريكي سيكون صارما في اتخاذ قرارات 

تتعلق التشكيلة األساسية.
وتعاقد نادي برشلونة هذا الصيف مع جنم إشبيلية 
إيفان راكيتيتش مقابل 20 مليون يورو، وعلى ما يبدو 
فإن صفقة الكرواتي كانت لس���د الفراغ الذي سيتركه 

رحيل تشاڤي.

ادينسون كاڤاني

جنم برشلونة تشاڤي حسم أمره بالبقاء مع البارسا

جيرارد يودع 
»األسود الثالثة« بالدموع

ودع قائد إجنلترا ستيفن جيرارد منتخب 
األسود ال� 3 بعد مسيرة محترمة نال فيها تقدير 

اجلماهير احمللية لوفائه مع املنتخب األول.
كانت الدقائق ال� 17 لغيرارد أمام كوستاريكا 
ف���ي املباراة الثالثة الهامش���ية لالعبي املدرب 
روي هودجس���ون في مونديال 2014، األخيرة 
لقائ���د ليڤربول، إذ أعل���ن اعتزاله الدولي أول 

من أمس.
برغم نيل اجنلترا نقطة واحدة من 3 مباريات 
بتعادلها األخير مع كوستاريكا بعد خسارتني 
أم���ام إيطاليا واألوروغواي، لوح اجلمهور في 
بيلو هوريزونتي وداعا لغيرارد )34 عاما( الذي 

خدم بالده في 114 مباراة دولية.
مب���وازاة االحترام الكبير لش���خصه، بقي 
النجاح الدولي غائبا عن س���جل غيرارد خالفا 
ملش���واره الناجح مع ليڤربول خصوصا على 
الصعيد القاري، ومع ذلك سيبقى الالعب الذي 
يقف وراء احلارس األسطوري بيرت شيلتون 
)124( وصان���ع اللعب ديڤي���د بيكام )115( في 
ع���دد املباريات الدولية، خادما وفيا في تاريخ 

منتخب بالده.
لن ينسى محبو جيرارد املباراة البطولية 
التي قدمها مع ليڤربول في نهائي دوري أبطال 
أوروبا 2005 عندما قلب تأخره 0-3 أمام ميالن 
اإليطالي الى تع���ادل 3-3 ثم انتصار بركالت 
الترجي���ح، ثم قيادته احلمر ف���ي نهائي كأس 
اجنلترا 2006 أمام وستهام لكن  »األحمر« لم 
ينس���حب الى املنتخب »األبيض«، حيث حجز 

مكانا دائما له في خط الوسط.
سجل غيرارد 21 هدفا دوليا، بينها تسديدة 
خارقة من خارج املنطقة في مرمى أملانيا )1-5( 
في سبتمبر 2001، لكن بعد ذلك لم يلمع اسمه 
أمام املنتخبات الكبرى فهز شباك أمثال مقدونيا، 
اندورا، بيالروسيا وترينيداد وتوباغو. كانت 
تلك الليلة األملانية واعدة خالل تدمير املانشافت 
بان يبصر جنم خارق النور في مباراته الدولية 
السادسة. يتذكر غيرارد: »كانت مباراتي املفضلة 

مع اجنلترا. كنا بحاجة لتحقيق نتيجة طيبة، 
وجنحنا في إبعادهم عن مجريات اللقاء«. بقي 
غيرارد ضمن نادي »اجليل الذهبي« إلجنلترا 
الذي لم ينجح بقيادة البالد أبعد من الدور ربع 

النهائي في كأسي العالم وأوروبا.
حصل جيرارد على مباراته الدولية األولى في 
عهد املدرب كيفن كيغان عام 2000 ضد أوكرانيا 
وأصر مذذاك الوقت انه »يس���تمتع بكل دقيقة 
ميثل فيها بلده«. خاض بطولته األولى في كأس 
أوروبا 2000 عندما ودع من الدور األول، ثم غاب 

عن مونديال 2002 إلصابة في فخذه.
لم ينجح جيرارد، الذي عانى للتأقلم مع فرانك 
المبارد في خط الوسط، في انتشال إجنلترا من 
خيبة كأس أوروبا 2004، حيث خسرت في ربع 

النهائي أمام البرتغال بركالت الترجيح.
بعدها بسنتني، أهدر جيرارد ركلة ترجيح 
أمام اخلصم عينه في أملانيا، حيث ودعت من 

الدور ربع النهائي.
منحه املدرب ستيف ماكالرين منصب القائد 
البديل، لكن اجنلترا فشلت بالتأهل الى كأس 

أوروبا 2008 بخسارتها أمام كرواتيا 3-2.
حمل الش���ارة في 2010 في جنوب أفريقيا، 
لكن اخلسارة املرة أمام أملانيا 1-4 في دور ال� 
16 أوقفت حلم اإلجنليز في معانقة اللقب مرة 

ثانية بعد 1966.
أملح غيرارد قبل املونديال ان البرازيل ستكون 
محطته األخيرة ويريد االعتزال قبل ان يتراجع 

مستواه.
بكى غيرارد كثيرا بعد غلطة فادحة ارتكبها 
أمام األوروغواي س���محت للويس س���واريز 
بتسجيل هدف في مرماه ومهدت إلفضاء إجنلترا 

من الدور األول.
يصع���ب على جيرارد ان تكون هذه الهفوة 
مبنزلة الصفحة األخيرة في كتابه الدولي احملترم، 
لكن بالنسبة لعشاق املنتخب اإلجنليزي سيبقى 
»س���تيفي« العبا خلوقا خدم بالده في السراء 

والضراء.

رونالدو جاهز لأللقاب.. رغم اإلصابة
عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
افضل العب ف���ي العالم، عن جهوزيته 
لوضع خيبة مونديال 2014 وراء ظهره 
والعودة الى طريق االلقاب مع فريقه ريال 

مدريد االسباني.
وقال رونالدو )29 عاما( في حدث ترويجي 
مع احدى الش���ركات الراعية له في طوكيو: 
»سأقوم بكل ما في وسعي هذا املوسم على 
غرار كل سنة، سأساعد فريقي، احاول التسجيل 

واحراز االلقاب«.
ورأى رونالدو الذي ودع من الدور االول 
مع بالده في املوندي���ال البرازيلي ان امامه 
»ستة او سبعة اعوام« يخوضها على اعلى 

مستوى كروي.
وعرف رونالدو نهاية موس���م صعبة 
عرقلته���ا االصابات، لكنه يريد نس���يان 
2013-2014 وفتح صفح���ة جديدة: »انا 
مركز للغاية اآلن. انتهت اصابتي. اشعر 
بحال جيدة جدا«، معتبرا انه يريد ان 
يبدأ وينهي موسم الدوري االسباني 

بلياقة جيدة.
ومن دون االشارة الى املشوار 

الكارثي للبرتغال في كأس العالم، اعتبر رونالدو 
ان موسمه االخير كان »رائعا« في ظل احراز لقب 
دوري ابطال اوروبا للمرة العاشرة في تاريخ 
النادي امللكي ولقب الكأس احمللية وهي االقدم 

في الكرة االسبانية.
كما احرز رونالدو جائزة الكرة الذهبية واضعا 
حدا لسيطرة االرجنتيني ليونيل ميسي غرميه 
في برشلونة، ولقب هداف دوري االبطال والدوري 

احمللي.
ويريد رونالدو ان يكون املوسم املقبل مماثال: 
»لدينا فرصة احراز خمسة او ستة ألقاب هذه 

السنة، انا في غاية التركيز«.

رونالدو يغيب عن انطالقة الموسم

من جهة أخرى، أبلغ كريس���تيانو رونالدو 
عددا من املقربني منه عدم استعجاله العودة إلى 
املالعب بعد اإلصابة التي عانى منها في األشهر 

األخيرة من املوسم املاضي.
 جنم ريال مدريد لعب آخر 3 أشهر في املوسم 
املاض���ي إضافة لكأس العال���م وهو يعاني من 
إصاب���ة في الركبة، ورف���ض الراحة رغم طلب 
الفريق الطبي للنادي امللكي منه ذلك، بل دخل 

في صدام وحرب تصريحات معهم.
 صحيفة »املاركا« نقلت عن مصادر مقربة من 
رونالدو اقتناعه اآلن بعدم استعجال العودة، 
وأن هذا قد يؤدي إلى غيابه عن مباراة السوبر 
األوروبية أمام اش���بيلية وكذلك ذهاب السوبر 

اإلسبانية أمام أتلتيكو مدريد.
 الصحيف���ة ذاتها أكدت ان إدارة ريال مدريد 
تدعم قرار عدم االستعجال هذا، وأنها لن متانع 
من غياب الالعب عن بداية الدوري ايضا حتى 

ال تتفاقم األمور في املستقبل.
 التوقعات تشير إلى حاجة رونالدو الستراحة 
تدوم شهرين قبل العودة للتدريبات اجلماعية، 
وهذا يعن���ي أن الالعب قد يع���ود خالل األيام 

األخيرة من شهر أغسطس املقبل.
فوفقا ملا نقلته »سوي مدريديستا« فإن الفريق 
الطبي والفني لريال مدريد يفضلون عدم املخاطرة 
بسفر رونالدو رفقة بعثة الفريق للواليات املتحدة 
األميركية في جولته االستعدادية للموسم املقبل 
وذلك إدراكا منها بأن رونالدو ان سافر سيرغب 
في خوض كل اللقاءات وخوفا من تفاقم إصابة 
الالعب في ركبته والتي حتتاج لراحة وتدريبات 

مركزة مع فريق طبي مشرف على الالعب.
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على استدامة األلعاب، إذ يتعني 
على املدن املرشحة التركيز على 
اثر هذه األلعاب األوملبية بعد 
انتهاء املنافسات وما ميكن ان 
تقدمه هذه األلعاب الى سكان 
هذه املدينة أو البلد الذي ينال 
االستضافة وتأثير هذه األلعاب 

في املجتمعات.

احلركة األوملبية والتي ستخضع 
ملزيد م����ن الدرس قبل إقرارها 
النهائي وعرضها في اجلمعية 
العادية للجنة  العمومية غير 
األوملبي����ة الدولية في موناكو 
خالل ديسمبر املقبل. وتتركز 
النقاش����ات حول ثالثة محاور 
رئيس����ية ه����ي االس����تدامة 
واملصداقية والشباب. وقد أعلن 
املجتمعون في القمة الرياضية 
دعمهم الكامل للتغييرات التي 
يجري اإلعداد لها خصوصا من 
ناحية خفض كلفة استضافة 
األلع����اب األوملبي����ة وحماية 
الرياضي����ني البعيدين عن آفة 
املنشطات واستقاللية احلركة 
الرياضي����ة واالس����تراتيجية 

املتعلقة بالشباب.
التي  التغييرات  ابرز  ومن 
ستش����هدها احلركة األوملبية 
تغيي����ر نظ����ام ترش����ح املدن 
الس����تضافة دورات األلع����اب 
األوملبية، حيث سيعمل بنظام 
جديد مينح املدن املتنافسة على 
االستضافة هامشا اكبر للتركيز 

اس����تعرضت قم����ة ق����ادة 
الرياضة في العالم التي عقدت 
في مقر اللجنة األوملبية الدولية 
في ل����وزان آخر املس����تجدات 
املتعلقة باألجن����دة الرياضية 
ملا بعد أوملبياد طوكيو 2020، 
وأيضا التغييرات اجلديدة التي 

بدأ األعداد لها منذ فترة.
وقد حضر القمة الرياضية 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
األملاني توم����اس باخ ورئيس 
اللجان األوملبية  انوك )احتاد 
الفهد،  الوطنية( الشيخ احمد 
رئيس االحتاد الدولي للسباحة 
اإليطالي خولي����و ماغليوني، 
ورئيس اللجن����ة األوملبية في 
كل من أميركا وروسيا والصني، 
ورؤس����اء منظمات االحتادات 
الدولية الصيفية والشتوية، 
ونواب رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية، وعدد آخر من املسؤولني 

الرياضيني في العالم.
وبح����ث املجتمع����ون في 
األجندة األوملبية 2020 وخريطة 
الطريق االستراتيجية ملستقبل 

ببالغ احلزن واألس����ى ينعى رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الش����يخ احمد املنصور باألصالة عن 
نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي للهيئة وكافة منتسبي الهيئات الشبابية 
والرياضية، رئيس نادي الكويت الرياضي األسبق 
املغفور له مبارك العصفور، داعيا املولى عز وجل 

أن يتغمده بواس����ع رحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.

كما ينعى رئيس الهيئة أسرة جريدة »القبس« 
في فقيدهم املغفور له محمد اجلمل نائب رئيس 
القسم الرياضي، كما ينعى املغفور له صقر ثنيان 
الغامن، داعيا املولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

قالت إدارة اإلعالم والنش����ر بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة ان 8 أندية وافت هيئة الشباب 
مبعامالتها ومت إجراء الالزم من قبل إدارة شؤون 
الهيئات الرياضية بخصوص بند االحتراف اجلزئي 
وهي »خيطان - الساملية - الصليبخات - الكويت 

- النصر - الساحل - كاظمة - الفحيحيل«.
فيما وافت 5 أندية مبعامالتها للهيئة ومازالت 

الهيئة في دور إعداد الالزم من قبل إدارة شؤون 
الهيئات الرياضية واس����تكمال اإلجراءات وهي 
»اجلهراء - الرماي����ة - املعاقني - البولينغ - 
الش����باب«. وأضافت إدارة اإلعالم والنشر أن 6 
أندية لم تواف الهيئة مبعامالتها حتى تاريخه 
وهي »العربي - القادسية - اليرموك - التضامن 

- القرين - البحري«.

الفهد يحضر قمة الرياضة العاملية

املنصور ينعى العصفور واجلمل والغامن

»الهيئة« توضح حالة األندية املستفيدة 
من االحتراف اجلزئي

»األهلي« يكرم فائزي بطولة ولي العهد للكراتيه

قدم البنك األهلي جائ���زة »أفضل العب« 
تكرميا لالعبني الفائزين ببطولة س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد للكراتيه ضمن فئة 
الناش���ئني وزن حتت 63، حيث حصل العب 
نادي الشباب س���لطان الدوسري على املركز 
األول، ويلي���ه في املرك���ز الثاني العب نادي 
الساملية عبدالرحمن القاسمي، في حني احتل 
املركز الثالث العب نادي كاظمة أحمد الصياد. 
يأتي هذا التكرمي دعما لسياس���ة املسؤولية 
االجتماعية التي يرعاها البنك حتت ش���عار 
»مجتمعنا مس���ؤوليتنا« لتشجيع الرياضة 
والرياضيني، حيث يقدم البنك جائزة )أفضل 
العب( وهي عبارة ع���ن جائزة نقدية تهدف 
إلى تش���جيع الالعب���ني املميزين في مختلف 

األنشطة الرياضية.
وبهذه املناسبة صرح علي إبراهيم البغلي، 
مس���اعد مدير العالقات العامة بالبنك قائال: 
»نبارك لالعبني فوزهم ببطولة سمو ولي العهد 
للكراتيه ونقدر لهم تألقهم امللحوظ وأداءهم 

وروحهم الرياضية«. 
وأض���اف أن البنك األهل���ي ال يتوانى عن 
املساهمة والدعم ملختلف األنشطة الرياضية 
والشبابية وكذلك األنش���طة التي تهدف إلى 
خدمة املجتمع مبختلف فئاته، ومن جانبهم 
عبر الفائزون عن ش���كرهم وتقديرهم للبنك 
األهلي، لرعايته للرياضة والرياضيني والهتمامه 
برياض���ة الكراتيه، ومتنوا اس���تمرار الدعم 

والرعاية.

تكرمي الفريق الفائز 

بستة أش����واط على سيرجيو 
غارس����يا وواجهه في منافسة 
صعبة خالل اجلولة األخيرة 
ليحصل على الصدارة بضربتني 

خالل اجلولة األخيرة.

سفير أوميغا »مكيلروي« يحرز لقب 
بطولة بريطانيا املفتوحة للغولف

متكن سفير أوميغا، روري 
مكيل����روي، من احلصول على 
الص����دارة واالنتصار ببطولة 
املفتوحة  مباري����ات بريطانيا 
للغول����ف، متغلبا على نظيره 
سفير أوميغا سيرجيو غارسيا 
بفارق بسيط في اجلولة األخيرة 
وعلى العب الغولف األميركي 

ريكي فاولر. 
حق����ق روري وفي اجلولة 
الثالثة من البطولة ضربة ثنائية 
في الثالث حفر النهائية ليحصل 
بذلك على الص����دارة بفارق 6 
ضربات في املرحلة األخيرة. 

وتعد هذه املباراة هي ثالث 
أكبر بطولة يحصل عليها البطل 
اإليرلن����دي، ال����ذي يعد ثالث 
العب يربح ثالث بطوالت في 
تاريخ اللعبة وهو في عمر 25، 
حيث متكن من احلصول على 
لقب بطول����ة الواليات املتحدة 
املفتوحة ع����ام 2011، وبطولة 
روري مكيلروي يحمل كأس البطولةPGA ع����ام 2012، حي����ث تقدم 

العازمي بطالً لدورة »الصم الرمضانية«

إل���ى ان الن���ادي جنح في 
استقطاب عدد كبير من أبناء 
الكويت من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
م���ن جهته، ألق���ى أمني 
الكندري  العام محمد  السر 
اإلدارة مقدما  كلمة مجلس 

مختلف األلعاب، وقال لقد 
متكن مجلس اإلدارة وخالل 
فترة وجي���زة من حتقيق 
قفزة نوعي���ة فيما يتعلق 
باملؤشرات واملالعب وكذلك 
األلعاب املختلفة املنضوية 
حتت لواء النادي، مش���يرا 

باللق���ب إال أن الالعب���ني 
أضاع���وا كل الفرص التي 
سنحت لهم وظهر عليهم 

اإلرهاق.
وفي مباراة رفلكش���ن 
ميديا مع املرحوم س���الم 
الزعاب���ي جنح احملترفان 
ماتي���وس وليوناردو في 
قي���ادة فريقهما إلى الفوز 
بسهولة على فريق الزعابي 

بخماسية نظيفة.
الثالثة  املب���اراة  وفي 
متكن فريق طالل املرشاد 
من الفوز على فريق احلاي 

بنفس النتيجة.

صعد فري���ق املرحوم 
د.جابر س���مير إلى الدور 
النهائ���ي لدورة  نص���ف 
احلساوي بعد فوزه على 
فري���ق الش���امية بركالت 
1 بع���د   � الترجيح���ي 2 
تألق احلارس ناصر باغر 
وصد ركلتي فهد الطريجي 
وعبدالرحمن الوادي ليقود 
فريقه إل���ى املربع الذهبي 
للدورة وبالرغم من أن كل 
الترشيحات كانت لصالح 
الشامية قبل انطالق اللقاء 
بعد ظهوره مبستوى طيب 
طوال أيام البطولة ودخوله 
دائرة الفرق املرشحة للفوز 

النادي  التهنئة ملنتس���بي 
بحلول الشهر الفضيل، الفتا 
الى ان مجلس اإلدارة ال يألو 
جهدا في خدمه منتس���بيه 
رجاال وفتيات، مثمنا دعم 
الفخ���ري للنادي  الرئيس 

ومنتسبيه.

مبارك الخالدي

توج فريق عيد العازمي 
بطال لدوره نادي الصم  بعد 
فوزه املثير مساء االثنني على 
غرميه فريق بدر الغنام بهدفني 
دون في املباراة النهائية التي 
جمعتهما على ستاد النادي، 
وشهد احلفل اخلتامي للدوري 
الثقافي والك���روي للنادي 
الفخري  الرئي���س  حضور 
وراعي احلف���ل فهد صياح 
بوش���يبة الذي قام بتتويج 
أصحاب املراكز األولى، كما 
حضر احلفل رئيس مجلس 
النادي إسماعيل كرم  إدارة 
وأمني الس���ر الع���ام محمد 
الكندري وأم���ني الصندوق 
إبراهي���م العتيقي وأعضاء 
مجلس اإلدارة وجمهور غفير 

من منتسبي النادي.
وثم���ن راع���ي احلف���ل 
بوشيبة جهود مجلس اإلدارة 
لالرتقاء مبستوى النادي في 

تتويج الفريق البطل بكأس البطولة

محاولة للمرور من بني املدافعني

العبو العربي خالل تواجدهم في العبّارة

املرشاد ورفلكشن اجتازا احلاي والزعابي في »احلساوي«

األهلي يقيد غالي ورزق وفاروق أفريقيا
مت االتفاق عل���ى كل األمور 
الناديني، وكانت  املادية بني 
»األنباء« قد أشارت إلى تعطل 
الصفقة في اللحظات األخيرة 
بعد طلب مسؤولي املصري 
احلصول على قيمة الصفقة 
»كاش« رغم س���ابق وجود 
اتفاق بني مرتضى منصور 
رئيس الزمالك ونظيره ياسر 
يحيى على تقسيط املبلغ في 
شكل ثالث دفعات قيمة كل 

منها مليونا جنيه.
من جهته استقر اجلهاز 
الفني بالنادي األهلي بقيادة 
اإلسباني جاريدو على قيد 

الثالثي حسام غالي ومحمد 
فاروق ومحمد رزق في قائمة 
األهلي األفريقي���ة ويتبقى 
لألهلي مكان واحد س���يتم 
حتديده بناء على املتغيرات 
التي قد تطرأ على  اجلديدة 
الفريق مع دراسة احتياجات 
األهلي قبل إغالق باب القيد 

األفريقي.
وأمت الثنائي حسام غالي 
وإبراهيم حسن العبا األهلي 
انتقالهما لفريق سموحة في 
صفق���ة انتقال حر بعد عدم 
قيدهما ف���ي صفوف األهلي 

املوسم اجلديد.

الالعب احلصول على مقدم 
تعاقده البالغ 50% من قيمة 
عقده، للتوقيع رسميا ومن 
املنتظر أن يسافر فتح اهلل إلى 
قطر عقب إجازة عيد الفطر 
املقبل لالنضمام رسميا لناديه 
اجلديد الذي يرفض اإلعالن 
عن���ه حلني توقي���ع العقود 
رسميا خالل الساعات القليلة 

املقبلة.
أكد ياس���ر يحيى رئيس 
النادي املصري البورسعيدي، 
أن صفقة بيع أحمد الشناوي 
حارس مرم���ى الفريق، إلى 
نادي الزمالك تعطلت ولكن 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

إدارة  اس���تقر مجل���س 
الزمالك على قيد الثالثي أحمد 
س���مير ونور السيد وأحمد 
جعفر، للرد على ش���كواهم 
وعدم الرحيل املجاني، وذلك 
في حالة متسكهم مبوقفهم 
الرافض للرحيل عن طريق 
النادي ونفس األمر بالنسبة 
ألحمد عي���د عبد امللك، حال 
القيمة املتفق  عدم س���داده 
عليها قبل الرحيل والبالغة 
100 ألف دوالر وطلبه الرحيل 
املجاني دون سداد أي مقابل 

مادي.. وكان الالعبون الثالثة 
قد خرجوا من حسابات ميدو 
للموس���م اجلديد، ولكنهم 
طالبوا مبستحقاتهم املتأخرة 
الرحيل، بينما اشترط  قبل 
مرتض���ى منص���ور رئيس 
التن���ازل عن هذه  الن���ادي 
املستحقات أو نسبة كبيرة 
منها لتس���هيل انتقالهم إلى 

أندية أخرى.
فيما توصل محمود فتح 
اهلل مداف���ع الزمالك التفاق 
نهائ���ي م���ع أح���د األندية 
القطري���ة لالنتقال إليها مع 
بداية املوسم اجلديد، وينتظر 

تعادل مع النصر في أولى مباريات الدورة

الكويت الجتياز العني 
في اإلمارات

عبدالعزيز جاسم 

يلتقي الكويت مع نظيره العني اإلماراتي في ال� 9:15 من مساء اليوم 
األربعاء ضمن منافس����ات اجلولة الثانية ل����دورة العني الدولية الودية 
لألندي����ة التي تقام في اإلمارات مبش����اركة 3 أندية هي األبيض والعني 
والنصر السعودي، وتعتبر اجلولة الثانية هي نفسها اخلتامية للكويت 
عل����ى أن يخوض اجلمعة املقبلة الع����ني مواجهته األخيرة أمام النصر، 
وتقام منافس����ات البطولة بنظام الدوري من دور واحد واحلاصل على 

أكبر عدد من النقاط يحصد اللقب.
وكان األبيض قد تعادل أول من أمس مع النصر السعودي 2-2 في 
مباراة ظهر فيها العبو الكويت مبستوى جيد، حيث تقدم للنصر حسن 
الراهب بعد انفراده باحلارس عبدالرحمن احلس����ينان في الدقيقة )15( 
ووضع الكرة بس����هولة في املرمي، ثم أدرك الكويت التعادل عن طريق 
عبداهلل البريكي من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد إعاقة البرازيلي باستوس 
من قبل املدافع محمد حسني )30(، وجنح البريكي في وضع األبيض في 
املقدمة بتنفيذه لركلة اجلزاء الثانية بنجاح بعد إعاقة احلارس عبداهلل 
العنزي للمهاجم خالد عجب )39(، وفي الشوط الثاني عاد حسن الراهب 

ملمارسة هوايته التهديفية ومتكن من تعديل النتيجة لفريقه )63(.
وش����هدت الدقيقة األخيرة من زمن املباراة طرد املدافع محمد حسني 

بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

العربي وصل إلى بورصة بـ »عبّارة«
مبارك الخالدي

وص��ل فريق العرب��ي إلى مدينة بورص��ة التركية 
ظهر أمس بع��د أن انتقل من اس��طنبول إلى بورصة 
ب� »عبارة«، وكان األخض��ر غادر فجر الثالثاء إلقامة 
معسكر إعدادي للفريق يستمر حتى التاسع من أغسطس 
املقبل، ومن املقرر أن يلع��ب العربي مباراتني وديتني 

أمام فرق تركية.

الشيخ أحمد الفهد
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مرور بالكرة ومضايقة من قبل املدافع محاولة إلبعاد الكرة قبل وصول املهاجم

الركالت الترجيحية تصعد بكويت ستيل وتقصي أثليتس فوت

زانيتي ونيستا وجهاً لوجه في »الروضان« اليوم

يتابعه���ا من���ذ ع���ام 1986 
واستمتع باملش���اركة فيها 
كالعب في العديد من النسخ، 
الفتا إلى انه ملس على مدار 
السنوات املاضية مدى تطور 
الدورة من نس���خة ألخرى، 
اللجنة  مثنيا على جه���ود 
املنظمة بقيادة خالد الروضان 
وأسرة العمل التي تقف خلف 
النجاح���ات الكبي���رة التي 

حتققها الدورة.
وأك���د ش���هاب ان دورة 
الفاكهة  بات���ت  الروض���ان 
الكويتي���ة بالش���هر الكرمي 
من كل عام، حيث ينتظرها 
اجلمهور بشغف، السيما مع 
تطورها وبثها تلفزيونيا في 
دول اخللي���ج مع تلفزيون 

الكويت.
إلى ان جمهور  وأش���ار 
الروضان ومتابعيها ينتظرون 
كل عام املفاجآت التي يعدها 
القائمون على الدورة والذين 
ال يخيبون ظنه���م أبدا من 
خالل استقطاب أفضل العبي 
كرة الصاالت وجلب جنوم 
الكرة العاملية والفنانني مع 
تقدمي التكرمي الالئق للنجوم 
الراحلني وأصحاب اإلجنازات، 
ومتنى شهاب استمرار الدورة 
ألجيال وأجي���ال وأن تبقى 
دائما من معالم الكويت في 

رمضان من كل عام.

املغل���وب، حي���ث يلتق���ي 
القادس���ية مع أمريكانا في 
مواجهة متكافئة، حيث يعتمد 
الفريقان على مجموعة مميزة 

من احملترفني.
ويواصل القادسية اعتماده 
على جنمه املصري رمضان 
غريب، الذي قدم مستويات 
رائعة في املباريات املاضية، 
أمام حتد كبير  وس���يكون 
اليوم  لترجيح كفة فريقه، 
في املقابل يعول أمريكانا على 
الكولومبي  الثنائي  خدمات 
املمي���ز اجنل���و وكاميل���و 
ملواصلة الزحف نحو املباراة 

النهائية.

شهاب: الروضان عنوان 
اإلبداع

أشاد عضو مجلس إدارة 
العربي السابق مؤيد شهاب 
باملستوى الفني الذي شاهده 
خالل فعاليات اليوم ال� 23 
الروضان، مؤكدا ان  لدورة 
ال���دورة بدأت م���ع األدوار 
الرئيسية في زيادة مساحة 
الندي���ة واإلث���ارة واملتعة، 
متوقعا ان تشهد األيام املتبقية 
من عمر املنافسات املزيد من 
اإلثارة واملتعة وصوال للقمة 

باملباراة اخلتامية.
وأض���اف ان ش���هادته 
التي  بال���دورة  مجروح���ة 

باتيس التعادل الس���ند في 
اللحظات األخيرة.

وتأل���ق عب���داهلل حياة 
أمريكانا في ركالت  حارس 
الترجيح وتص���دى لركلة 
الالعب باتيس، فيما سجل 
الثالث  امريكان���ا ركالت���ه 
بنج���اح بواس���طة كاميلو 
واجنلو وعبداهلل راشد، في 
املقابل سجل السند ماوركنال 

ويوسف السلمان.
وفي املباراة الثانية صنع 
الالع���ب الهولن���دي جنيب 
عل���وش الفارق وقاد فريقه 
كويت ستيل للتقدم على ذي 
اثليتس فوت بهدفني حمال 
توقيعه مقابل هدف سجله 
الالع���ب اإليطال���ي فامبيتا 
قبل ان يع���ود أثليتس من 
التعادل عن  بعيد وي���درك 
طريق مش���اري الضبيبي 
في الوق���ت القاتل ليحتكم 
الترجيح  الفريقان لركالت 
التي ابتسمت الستيل، حيث 
سجل له جنيب علوش، محمد 
جاسم ومحمد شرقاوي فيما 
أحرز مش���اري الضبيبي، 
س���ليماني وأضاع فامبيتا 

الركلة األخيرة.

القادسية يتحدى أمريكانا

تقام اليوم مباراة واحدة 
ضمن منافسات أدوار خروج 

تلك املباريات.

أمريكانا يعبر أسند بي

ش���هدت منافسات اليوم 
الثال���ث والعش���رين، فوزا 
صعبا ألمريكانا على اسند 
بي 7، بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
وبادر أمريكانا بافتتاح 
التس���جيل عبر الكولومبي 
كاميلو، قبل ان يدرك البرازيلي 

أعماله، طوال األيام املاضية، 
لالطمئنان عليه.

وأوض���ح رئيس اللجنة 
املنظمة، ان دورة الروضان، 
الذي قطعته  أوفت بوعدها 
مع اجلمهور، عندما تعهدت 
بجل���ب نخبة م���ن جنوم 
كرة الق���دم العاملية، وإقامة 
مجموعة من مباريات احللم 
التي حققت  االستعراضية، 
أيض���ا حلم العش���رات من 
الش���باب الذين شاركوا في 

جاهزيتهما للظهور بأفضل 
مستوى في املباراة، من أجل 
إمتاع اجلمه����ور، وحتقيق 

الفوز.
ب����دوره، أش����اد خال����د 
الروض����ان رئي����س اللجنة 
املنظمة باحترافية زانيتي، 
الذي متس����ك باحلضور الى 
الدورة، رغم احلادث اإلجرامي 
الذي تعرض له في األرجنتني 
قبل 3 أيام، مؤكدا انه كان على 
اتصال دائم بالالعب ووكيل 

تدخ����ل دورة املرح����وم 
عبداهلل مش����اري الروضان 
الرمضانية لكرة القدم، يوما 
آخر، مليئا باإلثارة والتشويق، 
حيث سيكون جمهور الدورة، 
الي����وم مع لقاء  على موعد 
احللم الثالث االستعراضي، 
الذي يجمع منتخب األرجنتني 
بقيادة الالعب األس����طوري 
خافيي����ر زانيتي، ومنتخب 
إيطاليا بقيادة أحد أساطير 
دفاع الكالش����يو اليساندرو 

نيستا.
وشاهد زانيتي ونيستا 
التدريبية  بعض احلصص 
الختي����ار بقي����ة أعض����اء 
فريقهما، من الش����باب الذي 
تقدم للتسجيل لدى اللجنة 
املنظمة، وذلك في إطار سلسلة 
مباريات احللم االستعراضية، 
التي أقيمت هذا العام، وشهدت 
جلب مجموع����ة كبيرة من 
النج����وم أمثال الس����عودي 
الثنيان والفرنسي  يوسف 
روبي����رو بيريز والبرازيلي 
روبرتو كارلوس والبرتغالي 

ديكو.
ورفع زانيتي ونيستا راية 
التحدي قبل 24 س����اعة من 
مباراة احللم املرتقبة، حيث 
عبر الالعبان عن سعادتهما 
بزيارة الكويت، وقبول دعوة 
دورة الروضان، كما أكدا على 

ركلة ترجيح في طريقها ملعانقة الشباكمنافسة قوية بني الالعبني للحاق بالكرة

تسليم اجلائزة ألفضل العب في املباراة

الفنان شعبوال يتحدث للجمهور

اجلماهير لها نصيب من اجلوائزاحلارس في طريقه للتصدي إلى التسديدة

لقطات
٭ أطلقت اللجنة 

املنظمة للدورة اسم 
الراحل حسن كمال 

مؤسس الدورة 
عـــلى جائزة افضل 

العب التي متنح 
سنويا في اليوم 

اخلتامي.
٭ نال جائزة افضل 

العب في اليوم 
الثالث والعشرين 

عبداهلل حيات حارس 
امريكانا، اإليطالي 

فامبيتا محترف فريق 
ذي أثليتس فوت.
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2013 global temperatures, 
weather trends break records

Yogurt, probiotics may help 
lower blood pressure

UPI - A new climate report by 
the National Oceanic and At-
mospheric Administration of-
fers another reminder that the 
planet is getting warmer.

According to The State of the 
Climate report 2013 edition, last 
year was one of the warmest on 
record -- anywhere from the sec-
ond to fifth hottest, depending on 
which data set is used.

Thomas Karl, director of NO-
AA’s National Climatic Data Cen-
ter, likened the latest news on the 
planet’s health to the creeping 
threat of an expanding midsec-
tion as we get older and let our 
bodies go.

“The climate is changing more 
rapidly in today’s world than at 
any time in modern civilization,” 
Karl said. “We’re continuing to 
see ourselves put more weight 
on from year to year.”

The planet is not only getting 
warmer, but -- as expected -- is 
surrounded by an atmosphere 
increasingly composed of green-
house gases. Atmospheric CO2 
concentrations have never been 
higher, with global averages near-
ing 400 parts per million.

“The major greenhouse gas-
es all reached new record high 
values in 2013,” explained Jes-
sica Blunden, a climatologist 
with ERT, Inc., and one of the 
report’s authors.

The report also pointed out that 
sea levels continue to rise, sea 
temperatures continue to warm, 
glaciers continue to shrink and 
permafrost continues to melt.

Last month was the hottest 
June since record-keeping began 
in 1880, according to a month-
ly report by US government cli-
mate scientists.

The combined average tem-
perature over land and ocean 
surfaces was a “record high for 
the month at 61.20 Fahrenheit 
(16.22 Celsius),” said the Na-
tional Oceanic and Atmospher-
ic Administration.

That meant June was a total 
of 1.30°F (0.72°C) warmer than 
the 20th century average for the 
month, surpassing the last re-
cord high temperature for June 
set in 2010, said NOAA.

“Most of the world experienced 
warmer-than-average monthly 
temperatures, with record warmth 
across part of southeastern Green-
land, parts of northern South 
America, areas in eastern and 
central Africa, and sections of 
southern and southeastern Asia,” 
NOAA said in a statement.

“Similar to May, scattered sec-
tions across every major ocean 
basin were also record warm.”

The findings are part of an 
ongoing trend of rising global 
temperatures.

June has been warmer than the 
20th century average for 38 years 
in a row, the agency said.

Its report last month also found 
that May was a record-setter, 
also topping the previous high 
set in 2010.

The last time June broke re-
cords for being cooler than nor-
mal was in 1976.

UPI - Lower blood pressure 
is just a few yogurt smoothies 
away, suggests a new study by 
researchers at Griffith Univer-
sity in Australia.

Probiotics, strains of good bacte-
ria that help the human gut func-
tion, are found in yogurt cultures 
and other fermented food items 
and have been linked with all 
sorts of health benefits. Though 
many such claims are yet to be 
backed by hard evidence, a new 
study -- published this week in 
the journal Hypertension -- in-
sists probiotics’ blood pressure 
benefits are real.

“The small collection of stud-
ies we looked at suggest regular 
consumption of probiotics can be 
part of a healthy lifestyle to help 

reduce high blood pressure, as 
well as maintain healthy blood 
pressure levels,” explained lead 
author Jing Sun in a news re-
lease. “This includes probiotics 
in yogurt, fermented and sour 
milk and cheese, and probiotic 
supplements.”

Though the recent survey can’t 
point to a cause and effect, the 
researchers say previous stud-
ies suggest probiotics help con-
trol blood pressure by lowering 
“bad” cholesterol in the blood 
-- preventing pressure-building 
plaque buildups -- and better reg-
ulating blood sugar levels.

The scientists say addition-
al research is needed to deter-
mine which types and combina-
tions of good bacterial strains 
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Health More than half of consumers 
globally upbeat on job prospects

Keeping a city-by-the-sea 
from becoming a city in it

Economy

Development

Reuters - More than 
half of consumers glob-
ally expect job prospects 
to be good to excellent in 
the year ahead, a survey 
showed on Tuesday.

That helped push glob-
al consumer confidence 
up in the second quar-
ter to its highest since 
the first quarter of 2007, 
according to the survey 
by global information 
and insights company 
Nielsen.

India overtook Indo-
nesia as the most opti-
mistic consumer mar-
ket, while Portugal and 
Slovenia were the most 
pessimistic.

Japan and Hong Kong 
saw the biggest declines 
in confidence from the 
previous quarter.

The Nielsen Global 
Consumer Confidence 
Index rose 1 point in 
the second quarter to 
97, according to the 
survey, conducted be-
tween May 12 and 30. 
The reading headed clos-
er to the 100 mark that 
signals optimism among 
consumers.

U.S. consumers were 
the eighth most upbeat 
globally as optimism 
about job prospects 
surged.

“Payroll growth is vis-
ible across a range of 
(U.S.) sectors, which is 
also positive,” said Ven-

Reuters - Virtually ev-
ery big rainstorm in New 
York now seems to be ac-
companied by a flash-
flood alert sent to cell-
phones. And scientists 
recently reported that a 
vast section of Antarcti-
ca’s ice sheet, now melt-
ing, might bring on as 
much as a 10-foot rise in 
the world’s sea levels in 
the coming decades.

While the nation de-
bates the appropriate re-
sponse, the coastal cities 
threatened most by climate 
change — particularly 
New York — must some-
how address the problem 
themselves.

New York, at least, has 
begun. After Hurricane 
Sandy’s catastrophic im-
pact in late 2012, it became 
obvious that the city must 
be able to minimize the 
serious damage caused by 
future climate “events” 

katesh Bala, chief econ-
omist at the Cambridge 
Group, a part of Niels-
en. “However, real-wage 
growth of workers has 
been anemic so far, and 
needs to pick up substan-
tially, along with oth-
er improvements in the 
labor market, in order 
for consumer spending 
to increase in a broad-
based way.”

By region, consum-
ers in the Asia Pacific 
were most confident about 
job prospects with 65 
percent seeing favor-
able job opportunities 
for the year ahead, up 
from 64 percent in the 
first quarter.

and bounce back.
first step has been to 

ensure that the city’s ex-
isting infrastructure can 
survive severe storm surg-
es and subsequent flood-
ing. But planning is now 
moving forward on a far 
more ambitious program, 
in which the city’s very 
shape adapts to the new 
realities.

The federal govern-
ment recently announced 
it would provide more than 
a third of a billion dollars 
to fund an array of initia-
tives that would strength-
en New York’s resilience, 
including a “U”-shaped 
necklace of landscape 
projects around Lower 
Manhattan. Tens of bil-
lions more in private and 
public financing would be 
needed for an even larger 
proposal — a 1.3-mile-
long, mixed-use “living 
barrier” of housing, of-

Globally, 56 percent of 
respondents to the sur-
vey viewed their person-
al finances positively, up 
from 55 percent over the 
past three consecutive 
quarters. North America 
reported the biggest in-
crease, with 63 percent 
of respondents feeling 
secure in money matters 
over the next 12 months, 
up from 59 percent in 
the first quarter.

While consumer con-
fidence in debt-laden 
euro zone economies 
remained weak it im-
proved sharply in Italy, 
which Nielsen attributed 
to confidence in Prime 
Minister Matteo Renzi’s 

fice space and waterfront 
amenities along the East 
River, called “SeaPort 
City,” to protect the Fi-
nancial District.

This profound shift to-
ward a more resilient city 
will almost surely mean a 
massive amount of con-
struction — and with it 
massive disruption. It will 
also offer new opportu-
nities for re-imagining 
the city’s future.

But in the largest sense, 
the move marks a strik-
ing new chapter in one 
of the epic urban rela-
tionships of the past 400 
years — the extraordi-
nary marriage between 
New York and the water, 
the city and the sea.

Nearly every major city 
in the world is located 
adjacent to a navigable 
body of water. (Mexico 
City, a rare exception, was 
founded on the spot the 

new government, formed 
in February.

Confidence also con-
tinued to slowly improve 
in Greece, France and 
Spain.

Outside the euro zone, 
consumer sentiment in 
Britain rose to its high-
est level since 2007 as 
the country’s economy 
continued to outperform 
euro zone peers.

Ukraine, meanwhile, 
saw a rebound in con-
sumer sentiment after 
a sharp fall in the first 
quarter following a po-
litical crisis and tensions 
with Russia after Mos-
cow annexed the Crimea 
region.

Aztecs sighted an eagle 
on a cactus with a snake 
in its beak — taken as 
an auspicious sign.) But 
New York’s relationship 
with the water has long 
transcended the merely 
functional or economic. 
Almost from the start, wa-
ter has been an essential 
part of its urban DNA – 
and of its global identi-
ty — in ways that recall 
two of history’s greatest 
maritime capitals.

On the one hand, New 
York is Venice — spring-
ing from the sea. 

On the other hand, 
New York is also Amster-
dam — holding back the 
sea. Since its founding 
in the early 17th centu-
ry as New Amsterdam, 
New York has shared with 
its namesake the distinc-
tive Dutch instinct to cre-
ate land by reclaiming it 
from the sea.
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جحا

اسألوا األنباء
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أفقياً:

عمودياً:

تقسيمات
الزمن

الشهور
الساعات

األيام
أسبوع

دهر
سنة

األحداث
التاريخية

توثيق

كتابة
دفة

األقدار
مدار

الذاكرة
حقيقة
الوهم
العتيد
البارز
أماني

جاء رجل الى جحا يريد 
أن يضحك معه، ويس��مع 
نادرة من ن��وادره املمتعة، 
فوض��ع ف��ي ي��ده بيضة 
مسلوقة، وأطبق يده عليها، 
ثم أخفاها خلف ظهره ومنع 
جحا من رؤيتها، وأقبل عليه 

يقول:
هل تعرف م��ا بيدي يا 
جحا؟ إن عرفته أعطيته لك. 

فقال جحا:
وماذا أفعل به لو أعطيتني 

إياه؟
فقال الرجل: تصنع منه 
عجل��ة.. فكر جح��ا قليال 
وق��ال للرجل: صفه لي، ما 
شكله وما لونه! فقال الرجل 
الش��كي، خارجه  بيضوي 
أبيض، وداخله أصفر.. فقال 
الف��ور: عرفتها  جحا على 
يا صديق��ي، عرفتها. فقال 
الرجل: قل ما هي يا جحا؟

أجاب جحا:
ه��ي تفاحة فرغ��وا ما 

بداخلها وحشوها جزرا.

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 - الصال���ح � قس���ا، 2 - حبال 
)معكوسة( � سرق، 3 - م م � منام � 
شد )معكوسة(، 4 - شروق � متائم 
)معكوسة(، 5 - مي )معكوسة( � 
مال، 6 - عدو � رياء، 7 - األقوال 
)معكوسة(، 8 - القتال )معكوسة(، 
9 - دواء � حري���ر، 10 - مارين���ا 

مول.

عموديًا:
1 - املشاعل � دم، 2 - رمال )معكوسة( � 
أوالد )معكوسة(، 3 - صب � و و و و � أر، 
4 - أحمق � أي، 5 - مائل، 6 - حسامي � 
ال، 7 - أمر )معكوسة( � محتار )معكوسة(، 
8 - ق ق � أمي � ورق )معكوسة(، 9 - املد 

)معكوسة( � ليل، 10 - الشتاء � أر.

حل عينك .. عينك

1 - عكس الفاسد � عكس الن، 2 - أمراس )معكوسة( � 
نهب، 3 - متشابهان � رؤيا � عكس أرخى )معكوسة(، 
4 - عكس غروب � أحجبة )معكوسة(، 5 - بحر 
)معكوس����ة( � ضجرا، 6 - عكس صديق � نفاق، 
7 - األحاديث )معكوسة(، 8 - احلرب )معكوسة(، 

9 - عالج � من األنسجة، 10 - سوق كويتي.

1 - لإلضاءة � س����ائل حي����وي، 2 - في الصحراء 
)معكوسة( � أبناء )معكوسة(، 3 - مشتاق � متشابهة 
� للمساحة، 4 - متهور سريع الغضب � للتفسير، 
5 - جان����ح، 6 - س����يفي � للنفي، 7 - عكس نهي 
)معكوس����ة( � متردد )معكوسة(، 8 - متشابهان 
� والدتي � للكتابة )معكوس����ة(، 9 - من الظواهر 
الطبيعية اخلاصة بالبحر )معكوسة( � من األوقات، 

10 - من الفصول � للمساحة.

احلل  أسفل الصفحة

جحا والتفاح احملشي

حل أعرف الشخصية:
ياسر جالل

حل كلمة السر:
شوال

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد األشهر 
الهجرية من 4 أحرف

تاكداتااسش
قمتفلوللنا

سااةذثااةل
ينبةاييقدز
ميةيكقادهـم
اتاخرامارن
تاليةزاررع
معارارلحوو

داحالاعقهـب
اسدتوبتيشس

رلالهـليقلا
واثامادةال

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 كان اإلنسان يعيش قبل 
ستة آالف سنة فيما نسميه 
العصر احلجري. وذلك ألنه 
أدواته  كان يصنع معظ��م 
وأس��لحته من احلجر. فلم 
يك��ن بعد قد ع��رف كيف 

يستخدم املعادن.
رمبا كان النحاس والذهب 
أقدم املع��ادن التي توصل 
الى اس��تخدامها.  اإلنسان 
وسبب ذلك أن هذين املعدنني 
يوج��دان ف��ي الطبيعة في 
حالة خالص��ة كما يوجدان 
في حالة فلزات. وقد وجد 
اإلنس��ان كتال وش��ذرات 
النحاس والذهب وكان  من 
قادرا على طرقها وإعطائها 
أشكاال مختلفة دون حاجة 
الى تذويبها. ال نعرف متى 
اكتش��ف اإلنس��ان كيفية 
املعدنني،  اس��تعمال هذين 
لكننا نعرف ان النحاس قد 
اس��تعمل منذ 5 آالف سنة 
قبل امليالد. اما الذهب فقد 
اس��تعمل منذ ما يقارب 4 

آالف سنة قبل امليالد.
حوالي ع��ام 3000 قبل 
امليالد تعلم اإلنس��ان أهم 
األش��ياء حول اس��تعمال 
األثناء  املعادن. وفي ه��ذه 
كانت معادن أخرى كالفضة 
والرصاص قد اكتشفت، لكن 
النحاس ظل األكثر استعماال 
ألن��ه كان أق��وى من غيره 

وأوفر.
في البداية تعلم اإلنسان 
كيف يطرق املعادن ويعطيها 
أشكاال عملية، فيحولها الى 
أوان وأدوات وأسلحة. وملا 
بدأ يستخدم املعادن اكتشف 
عملية التقوية )وهي العملية 
الت��ي جتعل املع��ادن قوية 
التحمية  ومرنة عن طريق 
ث��م التبريد البط��يء(، كما 
اكتشف صهر املعادن وصبها 
وتصفيته��ا. واس��تخرج 
النحاس من الفلزات، وهي 
أوفر م��ن الكتل في احلالة 

الصافية.
اكتشف اإلنسان فيما بعد 
معدن القصدير، وتعلم كيف 
مي��زج النحاس والقصدير 
ليحصل على البرونز. وبدءا 
من املرحل��ة التي متتد بني 
3500 قبل امليالد حتى 1200 
قبل امليالد كان البرونز أهم 
مادة تصن��ع منها األدوات 
واألسلحة. هذه املرحلة هي 

ما يعرف بعصر البرونز.
أما احلدي��د فقد تعرف 
اإلنسان إليه بواسطة النيازك 
التي وجدها. ومتت له هذه 
املعرفة قبل ان يتعلم كيف 
يصهر احلديد ويستخرجه 
من فلزاته. وقد تعلم اإلنسان 
كيف يعالج احلديد، وانتشرت 
هذه املعرفة في أنحاء العالم، 

وهكذا بدأ عصر احلديد.
ملا جاء العهد الروماني كان 
اإلنس��ان قد تعرف على 7 
معادن هي: الذهب، النحاس، 
الفضة، الرصاص، القصدير، 

احلديد والزئبق.

متى بدأ استعمال املعادن؟

حازم محمود:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

املصدر: كتاب »جحا«لـ عبدالرحمن بكر
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آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

أوباما يدعو لزيادة اإلنفاق الدفاعي حللف »الناتو«عربية وعالمية
واشنطن - أ.ف.پ: اكد الرئيس األميركي باراك أوباما ونظيره الپولندي برونيسالف كوموروفسكي 
أهمية زيادة نفقات الدفاع لدى األعضاء األوروبيني في حلف شمال األطلسي، بحسب ما نقل البيت 
األبيض في بيان دعا الى »التضامن عبر ضفتي األطلسي«. وأورد البيان ان أوباما حتدث الى الرئيس 
كوموروفسكي وناقشا الوضع في أوكرانيا وقمة احللف األطلسي التي ستعقد قريبا في بالد الغال. 
وبحث البيان عن توافق الرئيسني على »أهمية أن تزيد الدول األوروبية األعضاء في احللف األطلسي 
نفقاتها العسكرية، وكذلك على أهمية أن تساهم في شكل ذي صدقية.

 حكومة نتنياهو ترفض طلباً أممياً بهدنة إنسانية خلمس ساعات بالقطاع

إسرائيل تعترف بفقدان أحد جنودها في غزة.. و املقاومة تفّجر منصة للقبة احلديدية
إلى  العملية العسكرية، الفتا 
أن 1600 صاروخ سقطت على 
إسرائيل و396 مت اعتراضها من 
قبل منظومة القبة احلديدية.

من جهته، قال املتحدث باسم 
الفلس����طينية  وزارة الصحة 
القدرة ان فلسطينيني  اشرف 
لقيا حتفهما في غارة إسرائيلية 
على خان يونس، وقبلها، قتل 
7 فلسطينيني في غارات على 
دير البلح جن����وب القطاع، 5 

منهم من عائلة واحدة.
وأش����ار القدرة الى ارتفاع 
الفلس����طينيني  عدد الضحايا 
جراء العدوان اإلسرائيلي إلى 
590 قتي����ال بينه����م 160طفال، 
و77 ام����رأة، وإصاب����ة نح����و 
3660 آخرين حتى ظهر أمس 
وأعلنت األمم املتحدة ان »عدد 
الذين يبحثون عن مأوى لدى 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )االونروا( جتاوز 

عتبة ال� 100 ألف«.
وفي غضون ذلك، تصاعد 
التوتر في الضفة الغربية ايضا 
حيث قتل شاب فلسطيني في 
وقت متأخر مساء امس األول 
برصاص مستوطن بالقرب من 
بلدة الرام احملاذية ملدينة القدس 

في الضفة الغربية.
وفي مدينة اخلليل أصيب ما 
يزيد على 25 مواطنا بالرصاص 
احلي والعش����رات باالختناق 
والرصاص املعدن����ي املغلف 
باملطاط، خالل مهاجمة قوات 
االحتالل املواطنني واملسيرات 
التضامنية واملنددة بالعدوان 

على غزة.
أف����ادت اإلذاع����ة  كذل����ك، 
اإلسرائيلية بإصابة إسرائيلي 
بجروح بالغة بعد إطالق النار 
عليه مساء امس االول من سيارة 
مسرعة في شمال الضفة قرب 

مستوطنة ارئيل.

في قطاع غزة.
ونقل����ت الصحيف����ة ع����ن 
املسؤول الذي لم حتدد هويته، 
قوله إن »منسق أنشطة اجليش 
اإلس����رائيلي ف����ي األراض����ي 
الفلسطينية، يؤاف مردخاي، 
أبلغ رس����ميا مبع����وث األمني 
العام لألمم املتحدة في الشرق 
األوسط، روبرت سيري، بأن 
إسرائيل ترفض طلب اإلعالن 

عن هدنة إنسانية في غزة«.
في ه����ذه األثن����اء، واصل 
اجلي����ش اإلس����رائيلي لليوم 
السادس عش����ر على التوالي 
العسكرية ضد قطاع  عمليته 
غزة التي قت����ل فيها أكثر من 

590 فلسطينيا.
واستمر القصف اإلسرائيلي 
عنيفا على القطاع، ونفذ اجليش 
اإلس����رائيلي عشرات الغارات 
اس����تهدف آخرها برجا سكنيا 
في وس����ط مدينة غزة وأدى 
الى قتل 11 فلس����طينيا بينهم 

5 أطفال.
وأكد اجليش اإلسرائيلي في 
بيان ام����س ان قواته واصلت 

عملياتها في حي الشجاعية.
وأض����اف البي����ان انه »مت 
استهداف اكثر من مائة هدف 
في هذا احلي في الساعات ال� 

24 املاضية«.
وأشار جيش االحتالل إلى 
إنه اكتش����ف 66 مدخال لنحو 
23 نفقا في غزة أعدت ملهاجمة 
أهداف في إسرائيل، مشيرا إلى 
أنه دمر 6 من هذه األنفاق، وذلك 
منذ بداي����ة عمليته البرية في 
غزة، مش����يرا الى انه منذ بدء 
»اجلرف الصامد« مت استهداف 
2925 موقعا من بينها 1388 منذ 

بدء العملية البرية.
ومن جهة ثانية، فقد أشار 
اجليش إلى أنه مت إطالق 2060 
صاروخا نحو إسرائيل منذ بدء 

القدس ب� 4 صواريخ من نفس 
الطراز ومدينة أسدود شمال 
القط����اع بخمس����ة صواريخ 
»جراد«. وأشارت الكتائب في 
بيان آخر إلى أنها فجرت عبوة 
في دبابة »ميركافا« شرق حي 
التفاح وأصابتها بشكل مباشر، 
كما اس����تهدفت دبابة ميركافا 
أخرى شمال بيت حانون )شمال 
القطاع( بقذيفة »آر بي جي«.

من جانب آخر، نقل املوقع 
اإللكتروني لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« اإلسرائيلية امس 
عن مسؤول إس����رائيلي كبير 
قوله ان جيش االحتالل أنهى 

مهمته لتدمير كل األنفاق.
املهمة  وادعى املسؤول ان 
العس����كرية احملددة واملتمثلة 
في تدمير األنفاق قد استكملت 
وأن هناك حت����ركات من أجل 
هدنة مع حماس، مش����يرا إلى 
الدولية جارية  ان االتصاالت 
من أجل التوصل لتهدئة وأن 
هن����اك عروض����ا مختلفة يتم 

دراستها.
وف����ي وقت الح����ق، اعلن 
أفيخاي أدرعي، املتحدث باسم 
اجليش اإلسرائيلي ان قواته 
س����يطرت على معظم األنفاق 
التي حفرتها عناصر التنظيمات 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال أدرعي، في تغريدات 
له عل����ى )تويتر( »لم يتفاجأ 
اجليش بحجم شبكة األنفاق، 
وحقيقة التمكن من السيطرة 
على معظم هذه األنفاق تدل على 
مستوى املعلومات االستخبارية 

التي جمعتها إسرائيل«.
وفي الس����ياق ذاته، نقلت 
صحيفة »هآرتس« عن مسؤول 
إسرائيلي كبير، امس قوله إن 
احلكومة اإلسرائيلية رفضت 
طلب األمم املتحدة اإلعالن عن 
هدنة إنس����انية ملدة 5 ساعات 

القسام مسؤوليتها عن قصف 
تل أبيب والقدس بالصواريخ 
العدوان اإلسرائيلي  ردا على 
وه����دم منازل الفلس����طينيني 
في قط����اع غزة، مؤك����دة انها 
قتلت 52 جنديا إسرائيليا في 
اشتباكات مع مقاتليها وجها 
11 ودمرت 36  لوجه وقنصت 
آلية عسكرية منذ بدء العدوان 

البري.
وقالت »القسام« � في بيان 
عس����كري امس � إنها قصفت 
تل أبيب بصاروخني من طراز 
»إم75« محلية الصنع، وقصفت 

أفرادها نفذوا  ان  حلركة فتح 
ام����س، عملي����ة جريئة  فجر 
القبة  بتفجير إحدى منصات 
احلديدية املوجودة في مطار 

قلنديا شمال القدس احملتلة.
وأكدت الكتائب ان مجموعة 
من مقاتليها متكنت من التسلل 
إلى داخل مطار قلنديا، ونصب 
عبوة ناسفة على القبة احلديدة، 
واالنس����حاب من املكان، ومن 
القبة  العب����وة في  ثم تفجير 
احلديدي����ة داخل حدود املطار 

غير املستعمل.
ومبوازاة ذلك، أعلنت كتائب 

خطيرة.
وحس����ب وس����ائل إعالم 
إسرائيلية فإن أحد القتلى على 
املقدم في اجليش  حدود غزة 
دوليف كيدار وهو قائد كتيبة 

عسكرية.
وقتل مدنيان إسرائيليان 
جراء إصابتهما بشظايا صواريخ 
أطلقت من غ����زة، وأصيب 9 
آخرون اثر س����قوط صواريخ 
على إسرائيل أطلقتها املقاومة 

الفلسطينية.
من جهتها، قال����ت كتائب 
شهداء األقصى، الذراع العسكرية 

عواص����م � وكاالت: أعل����ن 
اجليش اإلس����رائيلي رسميا 
عن فق����دان أحد جن����وده في 
قطاع غزة أثناء االش����تباكات 
مع املقاومة الفلسطينية شرق 

مدينة غزة.
وقال ناطق باسم اجليش 
أم����س إن اجلندي فقدت آثاره 
بعد تفجير مقاومني فلسطينيني 
عربة مدرعة بصاروخ مضاد 
للدبابات في حي الش����جاعية، 
حيث وج����دت 6 جثث جلنود 
إسرائيليني وفقدت آثار اجلثة 

السابعة.
إع����الم  ونقل����ت وس����ائل 
إسرائيلية عن جيش االحتالل 
اعتق����اده بأن اجلندي قتل في 
االش����تباك م����ع املقاوم����ة في 

غزة.
وشهدت املعارك امليدانية 
تطورات نوعية، حيث أعلنت 
»كتائب األقصى« تدميرها ألحد 
منصات القبة احلديدية، فيما 
القسام  قالت كتائب عزالدين 
انها قتلت 52 جنديا إسرائيليا، 
ودمرت نحو 36 آلية عسكرية 

جليش االحتالل.
وق����د اعت����رف اجلي����ش 
اإلس����رائيلي مبقت����ل جنديني 
وإصاب����ة 7 آخري����ن بينهم 3 
جن����ود إصاباتهم خطيرة في 
االش����تباكات التي دارت أمس 
األول في القطاع، ليرتفع بذلك 
ع����دد اجلنود القتلى حس����ب 
إلى 27،  االعتراف اإلسرائيلي 
فيما تؤكد املقاومة الفلسطينية 
مقت����ل أكث����ر م����ن 35 جنديا 

إسرائيليا.
وذكر اجلي����ش ان من بني 
القتلى ضباط كبار فيما أصيب 
أكث����ر م����ن 18 آخرين بجروح 
مختلفة من بينهم أيضا ضباط 
أبرزهم قائ����د وحدة »إيغوز« 
البرية ال����ذي أصيب بجروح 

مظاهرات منددة بالعدوان االسرائيلي على املدنيني بقطاع غزة امام السفارة االسرائيلية ببرلني امس االول                                                             )أ.پ( 

مواجهات مع قوات 
االحتالل بالضفة 
الغربية.. ومقتل 

مدنيني إسرائيليني 
وإصابة 9 آخرين

47 مليون دوالر مساعدات إنسانية أميركية للمدنيني

»حماس«: يجب أن يتزامن وقف العدوان
مع رفع احلصار عن غزة

اإلس����رائيلي على غزة ليس 
له أساس من الصحة.

وفي السياق ذاته، اعرب 
نبي����ل العربي األم����ني العام 
جلامعة ال����دول العربية عن 
أمله في ان يتم وقف إطالق 
النار بقطاع غزة في أقرب وقت 
ممكن والهجوم الغاشم الذي 
تقوم به إسرائيل على القطاع 
الذي يعتبر جزءا من فلسطني 

واألمة العربية.
العرب����ي � ف����ي  وق����ال 
تصريحات عقب اجتماعه في 
القاهرة مع بان كي مون أمني 
عام األمم املتحدة � انه بحث مع 
كي مون بعض األمور اخلاصة 
بوقف العدوان، مشيرا إلى انه 
مت التطرق الى املبادرة املصرية 
التي تدعو بكل وضوح لوقف 

إطالق النار قائال: »رجائي ان 
تقبل من جانب حماس«.

وردا على س����ؤال بشأن 
وجود تنافس على األرض بني 
املبادرة املصرية وجهود عربية 
أخرى، قال العربي ان املبادرة 
املصرية تعتمد أساسا على 
وقف إط����الق النار واجلميع 
يعمل من أج����ل حتقيق هذا 
الهدف وحماس ترغب في إنهاء 
احلص����ار واملبادرة املصرية 
تتحدث ع����ن فتح املعابر، ما 

يعني إنهاء احلصار.
ولفت العربي الى أن األمني 
العام ل����ألمم املتحدة بان كي 
مون يعم����ل اآلن م����ن أجل 
التوصل إلى هدنة إنس����انية 
طويلة من أجل إخالء اجلرحى 
واملصابني من قطاع غزة نظرا 
لتزايد األوضاع املأساوية في 

القطاع.
ف����ي  العرب����ي،  وق����ال 
تصريحات له عقب مباحثاته 
مع وزير اخلارجية األميركي 
جون كيري بالقاهرة: إن الهدنة 
اإلنس����انية لن تكون 4 أو 5 
س����اعات وإمنا ستكون أكثر 
من ذلك »ألن احلالة س����يئة 
جدا«. وبني ان وزير اخلارجية 
األميركي، جون كيري، وعد 
بب����ذل كل اجله����ود املمكنة 
لوقف القتال في قطاع غزة، 
مشيرا الى أنه أبلغ كيري بأن 
»املبادرة املصرية شاملة، وأنه 
من املمكن البناء عليها عندما 

تبدأ مباحثاتها«.

شكل فوري«.
لكن مس����ؤوال كبيرا في 
حماس صرح لفرانس برس 
رافضا كشف هويته ان »كل 
ش����يء ينبغ����ي ان يت����م في 
شكل متزامن: إنهاء العدوان 
)اإلسرائيلي( وإنهاء حصار« 

غزة.
م����ن جهته، ج����دد وزير 
اخلارجية املصري س����امح 
شكري، خالل مؤمتر صحافي 
عق����ب اجتماعه م����ع نظيره 
التأكي����د على ان  األميركي، 
القاه����رة ال تن����وي تعديل 
مبادرتها. وقال شكري »نؤكد 
على عدم وجود أى تعديالت 
على املبادرة«، مشيرا الى أن 
أي حديث عن تعديل املبادرة 
العدوان  املصري����ة لوق����ف 

� وكاالت: وعد  عواص����م 
وزير اخلارجي����ة األميركي 
جون كيري مبساعدة إنسانية 
للمدنيني في قطاع غزة بقيمة 

47 مليون دوالر.
والتق����ى كي����ري عق����ب 
ووصول����ه الى القاهرة امس 
األول األمني العام لألمم املتحدة 
ب����ان كي مون الذي يس����عى 

بدوره الى تهدئة في غزة.
ودافع الوزي����ر األميركي 
ع����ن »اجله����ود املش����روعة 
واملالئمة« التي تبذلها إسرائيل 
»حلماية نفسها« من إطالق 

الصواريخ.
لكن����ه أعرب ع����ن »قلقه 
البالغ« حيال مصير املدنيني 
في قطاع غزة، ضحايا الهجوم 
اإلس����رائيلي املتواصل منذ 
أس����بوعني والذي خلف أكثر 
من 570 قتيال بينهم عشرات 

األطفال.
مس����ؤولون  واعتب����ر 
أميركيون يرافقون كيري ان 
وضع ح����د لهذا النزاع، وهو 
اخلامس بني إسرائيل وحماس 
في أقل من 10 أعوام، سيكون 
صعبا بسبب تبدل الظروف 
اإلقليمية. وحض كل من بان 
وكيري حرك����ة حماس على 

القبول باملبادرة املصرية.
وقال كيري »على حماس 
وحدها ان تتخذ قرار حتييد 
املدنيني األبري����اء عن أعمال 
العن����ف«، مطالب����ا احلركة 
»بوقف إطالق الصواريخ في 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل استقباله وزير اخلارجية االميركي جون كيري بالقاهرة امس   )أ.ف.پ(

تركيا تنفي مزاعم تعاونها مع إسرائيل في الطاقة والدفاع
أنقرة- وكاالت: نفت وزارة 
التركية، صحة  اخلارجي����ة 
االدعاءات الت����ي تتهم انقرة 
بالتعاون مع اس����رائيل في 

مجالي الطاقة والدفاع.
واك����د املتح����دث باس����م 
وزارة اخلارجي����ة التركي����ة 
العالقات  تاجنو بيلغيج أن 
الديبلوماس����ية بني البلدين، 
ج����رى خفضه����ا إل����ى أدنى 

مس����توى، فضال عن تعليق 
العس����كري، بعد  التع����اون 
الهج����وم االس����رائيلي على 
سفينة »مرمرة الزرقاء« في 
املياه الدولي����ة، والتي كانت 
متوجهة لكسر احلصار على 

قطاع غزة، عام 2010.
ف����ي  بيلغي����ج  ولف����ت 
معرض رده على سؤال بهذا 
إل����ى أن بعض  اخلصوص، 

األوساط تروج الدعاءات دون 
أي سند حول العالقات التركية 
- االس����رئيلية، وتتداوله����ا 
وسائل إعالم، بينما تبذل تركيا 
جهودا مكثفة من أجل وقف 
الهجمات االسرائيلية على غزة 
بأسرع وقت، وحتقيق وقف 
إطالق نار دائم، مشيرا إلى أن 
طرح االدعاءات املذكورة التي 
ال أساس لها من الصحة في 

هذا التوقيت مجددا، »ال ميكن 
أن يوصف بأنه أمر ينم عن 

حسن نية«.
وأوضح املتحدث أن تركيا 
علقت كل عالقاتها العسكرية، 
مع اسرائيل عقب الهجوم على 
الذي أودى  س����فينة مرمرة 
بحياة 10 نشطاء أتراك مدنيني، 
مؤكدا عدم توقيع أي اتفاقية 
رسمية في املجال العسكري، 

مع اجلانب االسرائيلي، بعد 
حادثة »مرمرة الزرقاء«.

كما شدد بيلغيج، على 
عدم وج���ود أي تعاون في 
مجال الطاقة على املستوى 
الرسمي بني تركيا واسرائيل، 
مشيرا الى أن وزير الطاقة 
ال���الزم، حيال  الرد  اعطى 
االدعاءات، في تصريحاته 

أمس االول.

األمم املتحدة تدرس طلب عباس وضع 
األراضي الفلسطينية حتت احلماية الدولية

ولى عهد أبو ظبي يطالب بسرعة إجناز 
املشاريع التنموية اإلماراتية في مصر

عواصم � وكاالت: راجع االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون مع كبار مستشاريه طلب 
الرئيس الفلس���طيني محمود عباس بوضع 
االراضي الفلس���طينية حت���ت نظام احلماية 
الدولية الذي تديره االمم املتحدة لضمان حماية 
الشعب الفلسطيني. وقال بان في رسالة وجهها 
الى مجلس االمن ام���س االول انه يراجع مع 
كبار املستشارين الطلب الذي قدمه الرئيس 
عباس في ال� 13 من يوليو اجلاري بشأن تدهور 

األزمة في فلسطني.
وطلب بان كي مون من اعضاء املجلس النظر 
في الوضع في الشرق االوسط مع التركيز على 
العدوان االسرائيلي املستمر على قطاع غزة 
والذي اسفر عن مقتل نحو 600 شخص واصابة 

اكثر 3500 آخرين حتى الوقت احلاضر.
وقال عباس في رس���الته الى بان كي مون 
ان نظام احلماية الدولية س���يحقق الس���الم 
واالمن الدوليني وسيعزز احلقوق السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني 
وسيضمن احترام حقوق االنسان واحلريات 
االساسية والقانون الدولي والقانون االنساني 
الدولي وس���يحمي الش���عب الفلسطيني من 

االحتالل واالعتداءات االسرائيلية املستمرة.
وحث عباس األمني العام لألمم املتحدة على 
اتخاذ جميع التدابير الفاعلة الالزمة لتطبيق 

هذا النظام على االراضي الفلسطينية وحماية 
الشعب الفلسطيني.

من جهة اخ���رى، اعلن كبي���ر املفاوضني 
الفلس���طينيني صائب عريق���ات ان الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس ورئيس املكتب 
السياس���ي حلركة حماس خالد مشعل طلبا 
»وقف العدوان االس���رائيلي ورفع احلصار« 
عن قطاع غزة خالل لقاء جمعهما امس االول 

في الدوحة.
وق���ال عريقات في تصريح لفرانس برس 
ان الرجلني اللذين التقيا للمرة االولى منذ بدء 
الهجوم العسكري االسرائيلي على غزة قررا 
ايضا »مواصلة املشاورات مع مختلف الفصائل 
الفلسطينية وتكثيف االتصاالت« مع اخلارج 

توصال الى وقف الطالق النار.
ومن ناحيته، قال مسؤول ملف املصاحلة 
في حركة فتح عزام االحم���د لوكالة فرانس 
برس بان اللقاء »كان مهما ومت فيه استعراض 
كل اجلهود الدولية واالقليمية من اجل وقف 
العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة«.
وأك���د »اتفقنا على ان نب���دأ بوقف اطالق 
النار اوال ونستمر في النقاش مع مصر وكل 
االطراف االقليمية والدولية حتى يتم بلورة 

الصيغة النهائية التفاق التهدئة«.

أبوظب���ي � أ.ش.أ: طالب الش���يخ محمد 
بن زايد آل نهي���ان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة فريق العمل 
اإلماراتي إلى مواصلة بذل مزيد من اجلهود 
إلجناز املشاريع التنموية اإلماراتية مبصر 
ف���ي تنفيذها  الس���رعة والكفاءة  وضمان 
مبا يكفل أن حتقق املس���اعدات أفضل عائد 
اقتصادي واجتماعي للمواطن املصري، مؤكدا 
»سنواصل املضي في هذا الدرب ألن وقوفنا 
بجانب إخوتنا في مصر يعني الوقوف مع 

أنفسنا«. 
 جاء ذلك خالل استقبال الشيخ محمد بن زايد 
مساء أمس األول فريق عمل املكتب التنسيق 
للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر برئاسة 

د.سلطان اجلابر وزير الدولة. 
وأكد الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان أن 
»دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تنطلق 
في مواقفها الداعمة واملساندة لألشقاء العرب 
من نهج راس���خ وثابت منذ نش���أتها في عهد 
الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان - طيب 

اهلل ث���راه - وهو النه���ج الذي يحرص على 
تعميقه رئيس الدولة في العمل على الوقوف 
إلى جانب الش���عوب الش���قيقة والعمل على 
التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في كل ما 
يحقق مصلحتهم إلى جانب مساندة القضايا 

اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم«. 
وأشاد الشيخ محمد بن زايد باجلهود احلثيثة 
التي قام بها أعض���اء الفريق في التعاون مع 
احلكومة املصرية والعمل على إطالق حزمة من 
املبادرات التنموية الشاملة وتنفيذ مجموعة 
من املشاريع التي تساعد املواطن املصري من 
خ���الل التركيز على قطاعات حيوية تش���مل 
الطاقة واإلسكان والتعليم والرعاية الصحية 
والبني���ة التحتية واملراف���ق فضال عن الدعم 

االقتصادي. 
وقال »إن دول���ة اإلمارات العربية املتحدة 
س���تبقى في طليعة الدول الداعمة واملؤازرة 
لألشقاء العرب ولن تتوانى في القيام بأي دور 
فاعل يدعم أشقاءها ويساهم في رفع معاناتهم 
ومتكينهم من مواجهة األعباء التي تثقلهم مبا 

يعزز استقرارهم ويحقق لهم كل اخلير«.
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االئتالف السوري يُقيل احلكومة املؤقتة برئاسة طعمة

م���ن ناحي���ة أخ���رى، 
اعتب���رت الهيئة العامة أنه 
املناقش���ات خلصت  »بعد 
إلى ض���رورة خلق أرضية 
جدي���دة للعمل، أساس���ها 
انتقال احلكومة إلى الداخل 
بأقرب وقت ممكن، وتوظيف 
الكفاءات السورية الثورية، 
وهي ما دفعتها إلقالة احلكومة 
املؤقتة، للرقي بعملها خلدمة 
الش���عب السوري، والعمل 
على حتقيق أهداف الثورة«، 

على حد وصف البيان.
العامة  الهيئ���ة  وكانت 
لائت���اف ق���د اس���تمعت 
على م���دار يومني، لرئيس 
احلكومة أحم���د طعمة و11 
وزيرا يش���كلون احلكومة، 
التي طرحت  ومن األم���ور 
للنقاش قضايا فساد وفشل 
في تطبيق سياسات حكومية 

فاعلة ف���ي جميع املناطق، 
فضا عن االصطفاف احلاصل 

في الوزارات.
ومن غير الواضح حتى 
اآلن هل س���يحتفظ بعض 
أم ال،  ال���وزراء مبناصبهم 
حيث تبدو ف���رص كل من 
إياد  نائب رئيس احلكومة 
قدسي ووزير الصحة عدنان 
حزوري قوي���ة في خافة 

طعمة.
يذك���ر أن الهيئة العامة 
الغ���ت في وقت  لائتاف 
سابق قرارا أصدره رئيس 
احلكوم���ة املؤقت���ة باقالة 
رئيس اركان اجليش احلر 
عبداالله البشير باعتبارها 

غير ذات اختصاص. 
وبعد ذل���ك طالبت عدة 
اصوات في االئتاف بطرح 
الثقة باحلكومة ورئيسها.

نفس���ها مقترحا لتش���كيل 
جلنة لتقييم أداء احلكومة 
وتقدمي تقريرها الشهر املقبل 
في اجتم���اع الهيئة العامة 

املقبلة.
وتضمن البيان اخلتامي 
ال� 15  ال���دورة  الجتماعات 
شكر الهيئة العامة لرئيس 
احلكومة أحمد طعمة وجميع 
ال���وزراء على اجلهود التي 
بذلوها خال فترة توليهم 
مهامهم، وكلفتهم بتصريف 
إلى حني تش���كيل  األعمال 

حكومة جديدة.
وأوضح البيان أن »الهيئة 
العامة فتحت باب الترشيح 
اعتبارا م���ن أمس، ولغاية 
أسبوعني من تاريخه، على أن 
تقوم الهيئة العامة بتشكيل 
احلكومة اجلديدة خال 30 

يوما من تاريخه«.

عواصم � وكاالت: صوتت 
الهيئ���ة العام���ة لائتاف 
السوري املعارض على اقالة 
احلكومة السورية املؤقتة 
برئاس���ة د.احم���د طعمة 
بأغلبية 66 صوتا من أعضاء 
االئتاف، وكلفته بتصريف 
أعماله���ا إلى ح���ني تكليف 
رئيس جديد لتشكيل حكومة 

جديدة الشهر املقبل.
ج���اء ذلك في اجللس���ة 
انتهت فجر  التي  اخلتامية 
أمس وشهدت تصويت الهيئة 
العامة على مش���روع مقدم 
إلقالة احلكومة، حيث وافق 
66 عضوا، فيما رفض اإلقالة 
35، ورفضت 3 أصوات، من 
مجموع 117 يشكلون أعضاء 

االئتاف.
العامة  الهيئة  ورفضت 
في وقت سابق من اجللسة 

احمد طعمة

روسيا مستعدة لتقدمي »مساعدة كاملة« للتحقيق

االنفصاليون يسلمون الرفات والصندوقني األسودين لـ»املاليزية«

املدن����ي«. وطال����ب املجلس 
اجلماعات املسلحة بالسماح 
بدخول »سالم وآمن وبا قيود« 

الى موقع حتطم الطائرة.
وقالت وزي����ر اخلارجية 
األسترالية جولي بيشوب التي 
سافرت لنيويورك للمشاركة 
في صياغة قرار مجلس األمن 
»ندين للضحايا وأس����رهم 
بكش����ف ما ح����دث وحتديد 

املسؤول«.
وقد وسع حتطم »الرحلة 
ام اتش 17« اخلميس املاضي 
النزاع املستمر منذ 3  نطاق 
أشهر في أوكرانيا ليشمل دوال 
بعيدة مثل ماليزيا واستراليا. 
وكان الرئيس األميركي باراك 

أوباما ش����دد عل����ى ان يثبت 
نظي����ره الروس����ي فادميير 
بوتني انه »يؤدي حتقيقا كاما 

وعادال« في احلادث.
وردت موسكو ان البيانات 
املتوافرة لديها تظهر ان طائرة 
عسكرية أوكرانية كانت حتلق 
على بعد 3 الى 5 كيلومترات 
من طائرة البوينغ 777 قبل 

حتطمها.
وتساءل اللفتنانت جنرال 
الروسي اندري كارتوبولوف 
»ما هو مبرر حتليق طائرة 
عسكرية على مسار للماحة 
الوقت نفس����ه  ف����ي  املدنية 
والعلو نفس����ه م����ع طائرة 
ركاب مدنية؟«. وعجز القادة 
الغربيون ع����ن االتفاق على 
رد فعل موحد جتاه موسكو 
وتعرضت فرنس����ا لضغوط 
من واش����نطن ولندن أمس 
لعزمها تسليم حاملة طائرات 

هيليكوبتر ثانية لروسيا.
وقال ديبلوماس����يون ان 
ف����رض عقوبات اش����د ضد 
قطاعات كاملة من االقتصاد 
الروسي يعتمد إلى حد كبير 
عل����ى املوقف ال����ذي تتبناه 
هولندا نظرا الن العدد األكبر 

من الضحايا من مواطنيها.
ال����وزراء  وق����ال رئيس 
الهولن����دي »من الواضح انه 
على روسيا ان تستغل نفوذها 
لدى االنفصاليني لتحس����ني 

األوضاع على األرض«.
وتابع: »إذا ظل الوصول 
إل����ى منطق����ة الكارث����ة غير 
متاح خ����ال األي����ام املقبلة 
فحينها ستكون كل اخليارات 
السياسية واالقتصادية على 
الطاولة ضد املس����ؤولني عن 
هذا بش����كل مباش����ر أو غير 

مباشر«.

»س����املان مع أضرار طفيفة 
فقط«. وفي وقت تبنى مجلس 
األمن قرارا باإلجماع يطالب 
مبحاسبة املس����ؤولني »وأن 
تتعاون كل الدول بالكامل مع 
جهود احملاسبة«، أكدت روسيا 
اس����تعدادها لتقدمي مساعدة 
»كاملة« للتحقيق في سقوط 
الطائرة املاليزية مبا في ذلك 
عبر إرسال خبراء، ورحبت 
بقرار األمم املتحدة الذي يطالب 
بالسماح بالوصول بحرية الى 

موقع حتطمها.
وأضافت الوزارة »نعتقد 
ان مثل هذه الكارثة يجب ان 
تكشف مابساتها مبشاركة 
املنظم����ة الدولي����ة للطيران 

عواصم � وكاالت: س����لم 
االنفصالي����ون األوكرانيون 
املوالون لروسيا، الصندوقني 
املاليزية  األسودين للطائرة 
التي أس����قطت ف����ي املناطق 
الى  اخلاضعة لس����يطرتهم، 
السلطات املاليزية، كما أعلنوا 
تهدئ����ة في املكان للس����ماح 
الدوليني  بوصول اخلب����راء 
الواقع بش����رق  امل����كان  الى 

أوكرانيا.
احملقق����ون  ويس����تعد 
الهولنديون الذين يترأسون 
الكارثة  الدولي في  التحقيق 
لنقل جثث الضحايا ال� 280 
ال����ى هولندا بع����د وصولها 
الى م����ن خاركيف اخلاضعة 
لسيطرة السلطات املركزية 

في كييڤ.
وس����لم رئي����س وزراء 
دونيتس����ك  جمهوري����ة 
الش����عبية املعلنة من جانب 
الكس����ندر بوروداي،  واحد 
اللذين يسجان  الصندوقني 
معطيات الرحلة واحملادثات 
في قمرة القيادة الى السلطات 
املاليزية بحض����ور عدد من 

الصحافيني.
كما أعلن بوروداي فرض 
وقف إطاق النار ضمن شعاع 
10 كيلومت����رات حول مكان 
احلادث، وذلك بعد ساعات على 
إعان السلطات في كييڤ انها 
ستوقف كل العمليات القتالية 

في املنطقة.
وكان االنفصاليون سمحوا 
للمحقق����ني الهولنديني أمس 
األول مبعاين����ة اجلثث التي 
وضعت على منت قطار مبرد 

حلفظها من احلر.
كم����ا س����مح للمراقب����ني 
الدوليني أخيرا مبعاينة مكان 
احلادث املمتد على مس����احة 
شاس����عة واملل����يء باملت����اع 

واألغراض الشخصية.
وعلى الرغ����م من التقدم 
الظاهر في بدء التحقيق، إال 
ان القادة الدوليني حذروا من 
ان االنفصاليني عبثوا باألدلة 
على نطاق واس����ع في مكان 

حتطم الطائرة.
ال����وزراء  وق����ال رئيس 
الذي  ابوت  األسترالي توني 
فقدت باده 28 من مواطنيها و9 
يحملون اجلنسية األسترالية 
أمامنا  في احلادث »الي����زال 
طريق طويل جدا«. وأضاف 
»بعد اجلرمي����ة هناك طمس 
ملعامله����ا وما نراه هو تاعب 
باألدلة على نطاق واسع. يجب 

ان يتوقف ذلك«.
وقال محقق����ون تابعون 
للخطوط اجلوي����ة املاليزية 
التي التزال تعاني من تبعات 
اختفاء الرحلة ام اتش 370 في 
الهندي قبل 4 أشهر  احمليط 
فقط، ان الصندوقني األسودين 

القطار الذي يحمل جثث 280 من ركاب الطائرة املاليزية املنكوبة في اوكرانيا                                                                                     )أ.ف.پ(

انتقادات شديدة لتغيير مسار طائرة ماليزية
من األجواء األوكرانية إلى السورية

كواالملبور ـ أ.ف.پ: تعرضت اخلطوط 
اجلوية املاليزية النتقادات شديدة بعد أن 

أمرت طائرة تابعة لها بعبور االجواء السورية 
لتفادي املرور باملجال اجلوي االوكراني بعد 

حتطم احدى طائراتها في شرق اوكرانيا، 
لكنها ردت مؤكدة ان هذا املسار منسجم مع 

القواعد الدولية.
 وقالت الشركة الوطنية في بيان ان الرحلة 
ام اتش 4 املتجهة من لندن الى كواالملبور 

سلكت مسارا يحظى مبوافقة املنظمة الدولية 
للطيران املدني.

 واضافت ان »املجال اجلوي السوري لم 
يكن خاضعا لقيود طوال املسار، كانت ام 

اتش 4 موجودة في مجال جوي وافقت عليه 
املنظمة الدولية للطيران املدني«.

 ومنذ حتطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط 
املاليزية )الرحلة ام اتش 17( اخلميس في 

شرق اوكرانيا والتي يرجح انها اسقطت 
بصاروخ، عدلت عشرات الشركات خطط 
الطيران لديها لتفادي هذه املنطقة القريبة 

من احلدود الروسية والتي تشهد نزاعا بني 
االنفصاليني املوالني ملوسكو وسلطات كييڤ.

 وعادة ما حتلق طائرات ايرباص ايه 380 
التي تتجه من لندن الى كواالملبور في 

االجواء التركية، بحسب موقع »فاليت رادار 
24« الذي يرصد حركة املالحة اجلوية في 

العالم.
 لكن املوقع اوضح أمس األول ان الرحلة 
ام اتش 4 حلقت امس االول فوق سورية 

التي تشهد نزاعا عسكريا منذ اكثر من ثالثة 
اعوام.  وكتب املوقع على حسابه على موقع 

تويتر »بحسب معلوماتنا، كانت الرحلة ام 
اتش 4 الوحيدة العابرة للقارات التي حتلق 

فوق سورية«.

االحتاد األوروبي يشدد عقوباته على النظام السوري

21.4 مليار دوالر خسائر النفط والغاز
جراء النزاع في سورية

استطالع: غالبية األميركيني ترفض
التدخل العسكري في سورية أو العراق

»داعش« يحكم حصاره على »العامرية« 
ومجلس األمن يدين تهجير مسيحيي املوصل

»القاعدة« يهدد بقطع يد
»املسؤولني الفاسدين« في حضرموت

ع���دن - أ.ف.پ: ه���ددت جماعة انصار 
الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب املسؤولني احملليني الذين وصفتهم 
ب�»الفاسدين« في محافظة حضرموت بتطبيق 

»حكم اهلل وقطع ايديهم« بعد خطفهم.
وقالت اجلماعة في بيان وزعه انصارها 
في مدن محافظة حضرموت »بعد ان قمنا 
بتصفية عماء أمي���ركا بوالية حضرموت 
وبعد ان حاربنا املشعوذين والسحرة فإننا 
نحذر جميع املس���ؤولني الفاسدين بوالية 
حضرموت الذين يقومون بنهب وس���رقة 
اماك املواطنني والتنكيل بحياتهم من اننا 
سنقوم بتطبيق فيهم حكم اهلل وهو قطع 

اليدين بعد خطفهم وتأديبهم«.
وكان انصار الش���ريعة وزع���وا مطلع 
االسبوع اجلاري منشورات تدعو النساء الى 
عدم اخلروج الى االسواق بدون محرم. كما 
دعوا الى االلتزام بالشريعة االسامية مهددين 

»بإقامة حد اهلل« اذا لم يتحقق ذلك.
في غضون ذلك، حذرت السلطات اليمنية 
من عمليات إرهابية محتملة لتنظيم القاعدة 
وجماعات تخريبية، ضد منشآت عسكرية 
وأمني���ة، وطلب���ت م���ن األجه���زة األمنية 
والعسكرية في مختلف الوحدات والنقاط 
في احلزام األمني للمدن وحرس املنش���آت 

رفع حالة التأهب القصوى. 

عواصم � أ.ف.ب: قرر االحتاد األوروبي أمس 
تشديد عقوباته على النظام السوري من خال 
إضافة أس����ماء 3 أفراد و9 كيان����ات الى قائمته 
الس����وداء. وبذلك يرتفع عدد األفراد السوريني 
الذين يفرض عليهم االحتاد األوروبي عقوبات 

الى 192 والكيانات الى 62.
وأعلن وزراء خارجية الدول ال� 28 األعضاء في 
االحتاد في بيان في ختام اجتماعهم في بروكسل 
»بالنظر الى خطورة الوضع في س����ورية فإن 
املجلس عزز القيود التي يفرضها االحتاد األوروبي 
على النظام السوري. وتابع البيان ان »املجلس 
استهدف 3 أفراد جدد و9 كيانات بسبب تورطهم 
في القمع العنيف للس����كان املدنيني او لدعمهم 

للنظام«.
في غضون ذلك، قدر وزير النفط الس����وري 
سليمان العباس قيمة األضرار التي أصابت قطاع 
النفط والغاز في سورية جراء األزمة املستمرة 
في الباد منذ اكثر من 3 أعوام، بنحو 21.4 مليار 

دوالر.
وقال العباس »ان الظروف الراهنة التي متر 
بها الباد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط 
والثروة املعدنية، حيث بلغت قيمة خسائر قطاع 
النفط املباش����رة منذ بدء األزمة 570 مليار ليرة 
سورية )3.5 مليارات دوالر( باإلضافة الى 2.954 

تريليون ليرة سورية )17.9 مليار دوالر( خسائر 
غير مباشرة«.

وأوضح ان »اخلس����ائر املباش����رة« تتعلق 
بقيمة كميات النفط والغاز »املهدور واملسروق« 
والبنى حتتية واملنشآت وخطوط النقل واآلليات 
التي تعرضت للنه����ب والتخريب، جراء أعمال 

العنف.
أما اخلس����ائر غير املباشرة فتشمل »تأجيل 

إنتاج وفوات منفعه«.
وأشار بيان الوزير الى ان إنتاج الغاز تراجع 
الى نحو النصف منذ اندالع النزاع، ليبلغ 16.36 
مليون متر مكعب يوميا في النصف األول من العام 

احلالي، في مقابل 30 مليونا قبل مارس 2011.
وأعلن العباس انه »من املتوقع االنتهاء من 
تنفيذ مشروع غاز شمال املنطقة الوسطى والبدء 
بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر أغسطس املقبل 
كمرحلة أولى مبعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا«، 
على ان يبلغ مستوى اإلنتاج مع نهاية العام نحو 

3.2 مايني متر مكعب.
وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس 
ان املش����روع يقع في »منطقة آمنة« قرب مدينة 
الطبقة في محافظة الرقة التي تسيطر »داعش« 
أو ما يطلق على نفسه »الدولة اإلسامية« على 

غالبية أجزائها.

واشنطن ـ احمد عبداهلل

اظهر اس���تطاع للرأي العام أجرته مجلة 
»بوليتيك���و« األميركية ان اغلبية كبيرة من 
االميركيني يرفضون ان تتدخل بادهم في أي 
نزاعات في العالم او ان يكون لها دور عسكري 
في أوكرانيا او الش���رق األوس���ط. وحصرت 
املجلة استطاعها في الدوائر االنتخابية التي 
تش���هد س���باقا ال ميكن التكهن بنتائجه بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني في االنتخابات 

النصفية للكونغرس في نوفمبر املقبل.
وكان اجلمهوريون يعدون العدة الستثمار 
االزمات املتاحقة على صعيد السياسة اخلارجية 
� السيما في الشرق األوسط � الحراج منافسيهم 
الدميقراطيني الذين شاركوا الرئيس باراك أوباما 
مواقفه. غير ان نتائج االستطاع تبرهن على 
ان من احلكمة بالنسبة للجمهوريني جتنب هذه 
املساحة التي ميكن ان تفيد منافسيهم بأكثر 
مما تضرهم. ذلك ان الناخبني يؤيدون قرارات 
الرئيس األميركي باالنسحاب من العراق ومن 
العسكري في  التدخل  أفغانس���تان وبرفض 

سورية او العراق.
وقال 67% من الناخبني في االستطاع انهم 
يوافقون على العبارة التي تقول »ان استخدام 

القوة العس���كرية األميركي���ة يجب ان يكون 
محصورا في مواجهة التهديدات التي يتعرض 
لها االمن القومي للواليات املتحدة«. وفي املقابل 
وافق 22% على العبارة التالية »باعتبار الواليات 
املتحدة القيادة املعنوي���ة للعالم فانه عليها 
مسؤولية استخدام قوتها العسكرية حلماية 
الدميوقراطية في انحاء العالم«. وقال 10% انهم 
ال يستطيعون حتديد موقف من العبارتني فيما 

رفض 1% اإلجابة.
اال ان الصورة بدت غير واضحة في ذهن 
الناخب حني أجاب 39% ممن شملهم االستطاع 
بانهم يؤيدون مواقف احلزب اجلمهوري في 
السياسة اخلارجية فيما ذهب 32% الى القول 
إنهم يؤيدون مواق���ف احلزب الدميوقراطي. 
وأشار 28% من الناخبني الى نهم غير متأكدين 
مما اذا كانوا يؤيدون حزبا من احلزبني في مقابل 

اآلخر في مجال السياسة اخلارجية.
ومن املتوقع ان تؤيد نتائج االس���تطاع 
املترددين في البيت األبيض في مجال استخدام 
القوة العسكرية في العراق او سورية. وكانت 
اإلدارة تناقش في األيام األخيرة الظروف التي 
يرتهن بها أي تدخل عسكري ملواجهة داعش في 
العراق ومنها مغادرة رئيس الوزراء العراقي 

نوري املالكي ملنصبه.

عواصم - وكاالت: أدان مجلس االمن الدولي 
االضطهاد الذي ميارسه تنظيم »داعش« أو ما 
يسمى ب�»الدولة االسامية في العراق والشام« 
ضد االقليات في العراق وخاصة مس���يحيي 
املوصل محذرا م���ن ان هذه االعمال ميكن ان 

تشكل جرمية ضد االنسانية.
واع���رب مجلس االمن ف���ي اعان صدر 
باجماع الدول ال�15 مس���اء أمس األول عن 
»ادانته الش���ديدة لاضطهاد املنهجي الذي 
متارسه الدولة االسامية واملجموعات التابعة 
لها ضد افراد ينتمون الى اقليات واشخاص 
يرفضون االيديولوجي���ا املتطرفة للدولة 

االسامية«.
في غضون ذلك، أعلنت »داعش« أمس احكام 
حصارها على ناحية العامرية جنوب مدينة 
الفلوجة بعد رفض مسؤولي األجهزة األمنية 

وشيوخ العشائر فيها مبايعتهم له.
ونقلت وكالة »األناضول«، عن ش���اكر 
العيساوي رئيس مجلس ناحية العامرية، 
ان عناصر »داعش« فرضوا قبل أيام حصارا 
جزئيا على ناحي���ة العامرية الواقعة على 
بعد 30 كم جنوب الفلوجة، بس���بب رفض 
مسؤولي األجهزة األمنية وشيوخ العشائر 
فيها مبايعة التنظيم، وهو األسلوب الذي 
يتبعه األخير للدخول والسيطرة على منطقة 

دون قتال.
واضاف العيساوي أن، »الدولة االسامية« 
املس���يطرة على مدينة الفلوجة منذ أشهر لم 
تسمح أمس بدخول أي كمية من املواد الغذائية 
أو النفطية من غاز ووقود إلى الناحية، ما أدى 

إلى حصول »إرباك وأزمات في حياة املواطنني 
فيها«.

وأشار رئيس مجلس الناحية إلى أن أهالي 
العامرية »لن يستسلموا لهذه الضغوطات، ويتم 
العمل على تشكيل قوة عشائرية بالتنسيق مع 
األجهزة األمنية لفك احلصار بالقوة عن الناحية 

من أجل عودة احلياة إلى طبيعتها فيها«.
وتأتي أهمية »العامرية« أو كما تسمى محليا 
ب�»عامرية الفلوجة«، التي يبلغ عدد سكانها 
نحو 110 آالف شخص، من كونها تربط محافظة 
األنبار )السنية( التي تقع ضمنها، مبحافظة 

كرباء )الشيعية( جنوبا.
في املقابل، أعل���ن مصدر أمني عراقي عن 
مقتل أكثر من 100 عنصر من داعش في قضاء 

الفلوجة غرب العراق. 
وأضاف املصدر أن فرقة التدخل الس���ريع 
األولى متكنت من قتل 100 من عناصر»داعش« 
ودمرت 6 سيارات لهم في منطقة البو حديد 

الناصر بالفلوجة.
كما أعلنت مصادر أمنية عن مقتل 6 مسلحني 
واعتق���ال 6 آخرين يقودهم أجانب في جرف 

الصخر شمالي بابل جنوب الباد.
وأكدت قيادة العمليات املشتركة عن صد 
هجوم لداعش على منطقة اخلسفة في قضاء 

حديثة باألنبار غرب العراق.
وق���ال مصدر في القي���ادة إن قوات قيادة 
عملي���ات اجلزيرة والبادي���ة متكنت من صد 
هجوم لعناصر من تنظيم »داعش« على منطقة 
اخلسفة غرب األنبار وقتلت 5 منهم وأحرقت 

مركبة حتمل رشاشة أحادية. ليبيا: إعالن النتائج النهائية النتخابات البرملان
جتدد اشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي

عواصم � وكاالت: أعلنت 
العليا  الوطنية  املفوضية 
لانتخابات أمس األول عن 
النتائج النهائية النتخابات 

مجلس النواب في ليبيا.
وكش����فت املفوضية في 
مؤمت����ر صحاف����ي عقدته 
الس����ايح،  برئاس����ة عماد 
رئيس املفوضية، عن نتائج 
الدوائر الفرعية التي حدث 
فيها تغيير نتيجة التقاضي 
أمام القضاء وصدرت بشأنها 
احكاما، وفقا لوكالة األنباء 

الليبية.
وأضاف����ت املفوضية في 
أن����ه تطبيقا لنص  بيانه����ا 
املادت����ني 15 و37 للقان����ون 
االنتخابي ذات العاقة بتقدمي 
التقارير املالية حلمات الداعية 

االنتخابية باملرشحني، فقد 
قامت املفوضية بإحالة 350 
مرشحا إلى النائب العام بعد 
تخلفهم عن تقدمي تقاريرهم 
املالية خ����ال املهلة الزمنية 
التي حددها القانون من بينها 
ثاثة مرشحني من الفائزين 
مبقع����د النواب ف����ي كل من 
الدائرتني الفرعيتني طرابلس 

املركز وبنغازي.
العملية  إلى أن  وأشارت 
االنتخابية قد حس����مت 188 
مقعدا م����ن أصل 200 مقعد، 
كان قد ن����ص عليها القانون 

رقم 10.
وقد رحب����ت بعثة األمم 
املتحدة للدعم في طرابلس، 
باإلعان عن النتائج النهائية 
النواب  النتخابات مجل����س 

ف����ي ليبيا، ودع����ت البرملان 
اجلدي����د لاجتماع في أقرب 
فرصة ممكنة، وضمان افضل 
الشروط النتقال السلطة اليه 

من املؤمتر الوطني العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
تشهد فيه العاصمة طرابلس 
مواجه����ات للس����يطرة على 
املطار، هي األس����وأ منذ عام 

.2011
ه����ذه  جت����ددت  وق����د 
االش����تباكات أمس بني ثوار 
الزنت����ان وعناص����ر غرفة 

عمليات ثوار ليبيا. 
وذك����ر مص����در أمني أن 
عناص����ر غرفة )ثوار ليبيا( 
الغراد  قاموا بإطاق قذائف 
الدين  باجتاه منطقة صاح 
احملاذي����ة للمطار من اجلهة 

الغربي����ة اجلنوبي����ة، حيث 
استهدفوا معس����كرا سابقا 
لقوات القذافي يتحصن فيه 

لواء املدني التابع للزنتان.
وفي السياق ذاته، وجه 
محمد عب����داهلل عميد بلدية 
»قصر بن غشير« بالعاصمة 
الليبية طرابلس القريبة من 
محيط مطار طرابلس، نداء 
استغاثة إلى املجتمع الدولي 
للتدخل الدولي وتفعيل قرار 
مجلس االمن رقم 1973 اخلاص 
بحماي����ة املدنيني بعد جتدد 
القصف فجر اليوم في منطقة 

قصر بن غشير. 
وقال عميد البلدية في نداء 
له للمجتمع الدولي نش����ره 
املوقع الرس����مي »لبلدية بن 
غش����ير«: نحن سكان أهالي 

منطق����ة قص����ر بن غش����ير 
نس����تغيث باملجتمع الدولي 
وبكل دولة تستطيع حل هذا 
النزاع الذي يدور حول مطار 
طرابلس واملناطق احمليطة به، 
مش����يرا إلى أن، هذه احلرب 
تدور في منطقة عدد سكانها 
نحو 130 ألف نسمه، وهناك 
العائات ال تزال  الكثير من 
عالقة ولم تستطع اخلروج 

نظرا لشدة القصف.
وكانت جلنة فينة تابعة 
للحكوم����ة الليبية، قد أكدت 
أن نح����و 90% م����ن املرافق 
التش����غيلية ملطار طرابلس 
الدول����ي قد دم����رت، وأن 13 
طائرة من أص����ل 20 طائرة 
مدنية أصيبت وبعضها دمر 

متاما.
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حراك ڤاتيكاني 
دولي باجتاه 
االستحقاق 

الرئاسي

السفير اإليراني: 
ال ڤيتو لدينا على 
أحد واملطلوب 

رئيس قادر

بيروت: في أول إطاللة لألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل في شهر رمضان، بعد 
إلغاء كل اإلفطارات واإلطالالت ألسباب أمنية، 

وبعد شائعات تناولت وضعه الصحي، يلقي 
نصر اهلل خطابا سياسيا شامال يركز فيه على 

العدوان اإلسرائيلي على غزة بعدما فرضت 
أحداث غزة نفسها على كل املستويات متقدمة 

على ما يجري في سورية والعراق، وإن كان 
ألزمتي هذين البلدين حيز في خطاب نصر 

اهلل ومن باب التركيز على اخلطر الذي ميثله 
التطرف التكفيري و»الداعشي«.

جاءت أحداث غزة لتشكل مادة خصبة للكالم 
السياسي، حيث املجال األرحب واملفضل لدى 

السيد نصر اهلل بعيدا عن لغة الفنت والصراعات 
املذهبية واآلفاق الضيقة، وأيضا لتحدث تغييرا 

في األجواء واملناخ العام جلهة: 
ـ إعادة التأكيد على القضية الفلسطينية 

بصفتها »القضية املركزية« الثابتة والدائمة التي 
ال تلغيها قضايا وأزمات ظرفية وعابرة.

ـ تعومي محور املقاومة واملمانعة ورد االعتبار 
إليه بعد إغراقه حتت وطأة العصبيات املذهبية 

ومشاعر التعصب والتطرف.
ـ عودة العالقة بني حزب اهلل وحماس برعاية 

إيرانية الى سابق عهدها وطي صفحة اخلالف 
حول األزمة السورية، فما فرقته سورية عادت 

غزة وجمعته.
وفي انتظار خطاب نصر اهلل، فإن السفارات 
والدوائر الديبلوماسية توقفت باهتمام عند 

كالم أمني عام حزب اهلل الذي أعلن فيه استعداد 
املقاومة اللبنانية للوقوف إلى جانب املقاومة 

الفلسطينية في غزة والتعاون والتكامل معها، 
وأخذت هذا الكالم على محمل اجلد ألنه 

يؤشر إلى وضع جديد تتوحد فيه الساحتان 
الفلسطينية واللبنانية، سياسيا وإعالميا وأمنيا 

وعسكريا. بعدما أصبحت الساحتان اللبنانية 
والسورية بالنسبة حلزب اهلل ساحة واحدة.

وتبدي هذه األوساط قلقا إزاء اإلطالق املتكرر 
للصواريخ من جنوب لبنان باجتاه شمال 

إسرائيل ولو بشكل متقطع وغير محترف ومن 
دون ان تتبناها جهة معروفة، ألن تكرار هذا 

األمر ميكن أن يؤدي الى تدهور مفاجئ وغير 
محسوب، خصوصا ان هذه الصواريخ باتت 

تتمتع بـ »بيئة سياسية حاضنة« بفعل توحيد 
املوقف والتوجه بني املقاومتني الفلسطينية 

واللبنانية وخروج حزب اهلل من موقع املراقب 
واملترقب الى موقع املتضامن واملستعد للتدخل 

إذا دعت احلاجة.
ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة اعتبر أن 
فحوى اتصال نصر اهلل مع خالد مشعل وحديثه 

عن تعاون إلفشال العدوان، مبثابة »رسالة قوة 
تؤكد أن حماس والشعب الفلسطيني ليسا 

وحدهما في امليدان، وبأن استمرار العدوان على 
القطاع ستكون له تداعيات على مجمل األوضاع 

في املنطقة«.
ولكن مصادر لبنانية رسمية تؤكد ان »الطرفني 

املعنيني مباشرة باملوضوع، أي حزب اهلل 
وإسرائيل ليسا بوارد حتريك اجلبهة«، الفتة 

إلى أن »كل احملاوالت األخرى التي نشهدها من 
قبل أطراف آخرين، تبقى محدودة وتعالج«، 

متوقعة أن تستمر عمليات إطالق الصواريخ من 
اجلنوب اللبناني نظرا لصعوبة ضبط املوضوع 

بنسبة 100% من قبل أجهزة الدولة.
ولكن اجلهة اللبنانية األساسية املعنية بجبهة 
اجلنوب، أي حزب اهلل، ليست بوارد إشعال 

هذه اجلبهة مادامت إسرائيل بعيدة عنها. وترى 
جهات معارضة ومعادية حلزب اهلل أن املعادلة 

باتت واضحة، ومعها توزيع املهام، إغالق محكم 
جلبهة اجلنوب وضبط حدودها مقابل استباحة 

كاملة للحدود الشرقية مع سورية وجعلها جبهة 
بديلة وساحة نفوذ مطلق حلزب اهلل.

وإذ وجد كثيرون في قصف غزة فرصة 
الستعادة املقارنات غير املجدية بني وحشية 

إسرائيل ودموية األسد، ومناسبة للتصبب على 
»ظلم األقربني« في سرديات عاطفية ال تفعل 

سوى تأكيد املؤكد، يبقى أن تلك املقاربات كلها 
تصب في منهجية تفكير وتقييم لم تخرج بعد 

من طور »املمانعة«.
فان يطالب جمهور غير قليل من اللبنانيني 

والسوريني املؤيدين للثورة حزب اهلل 
باالنسحاب من سورية وتوجيه بندقيته الى 

إسرائيل نصرة ألهالي غزة، يكشف أوال جهال 
عميقا باحلزب وآليات اتخاذ القرارات داخله، 

وتشبعا كبيرا بحتى »pop culture« »بروباغاندا 
املقاومة« التي ساقها لنفسه طوال سنوات حتى 
حتولت ثقافة جمعية شائعة أو ما يسمى ضمن 

خصومه.
فهؤالء عندما يطلبون ما يطلبون، كأنهم يقرون 

ضمنيا أو ال إراديا رمبا، بأن حزب اهلل مقاوم 
عن حق، وضل الطريق بذهابه الى سورية. لذا 
يكفي تذكيره بأن البوصلة هي فلسطني ليعود 
الى الصراط املستقيم ويحقق رغبة اجلماهير.

وتضيف: ليس بسيطا أن تأتي تلك املطالب من 
بيئة يفترض أن تكون ضد سالح حزب اهلل 

جملة وتفصيال، ال لكونه أطاح مبقاومة علمانية 
ملصلحة أخرى دينية فحسب، وال لكونه وجه 
سالحه الى الداخل اللبناني بعد 2006، بل ألن 
سالحه هذا خارج عن إطار الدولة التي تعاقد 

اللبنانيون على بنائها بعد انتهاء احلرب األهلية. 
وألن هذا السالح نفسه كان واليزال بيضة 

راجحة في قبان السياسة الداخلية واإلقليمية.
إن من يذكرون بالبوصلة الفلسطينية عند كل 
مفترق، ال ميانعون عمليا في انخراط احلزب 
بحروب إقليمية وال يعارضون ان يؤدي دورا 

يتجاوز حدود لبنان، طاملا توافق ذلك مع 
سياساتهم ومصاحلهم. لكن كيف يستوي 
ضدان حتت سقف واحد؟ كيف ميكن من 

يعارض تدخل حزب اهلل في سورية أن يطالب 
به في غزة مبعزل عن أي اعتبار للبنان ورغبة 

اللبنانيني؟ فباعتماد املنطق نفسه، يصبح 
من حق حزب اهلل اختيار قضاياه وساحات 
قتاله وفق أولوياته هو، سواء كانت سياسة 

او إستراتيجية أو حتى دينية بغض النظر عن 
مصالح مواطنيه وأهوائهم.

أما القول إن اللبنانيني مفتونون باملقاومة وأدوار 
البطولة، فيكفي أن أبناء اجلنوب بدأوا يظهرون 

على وسائل اإلعالم ويفصحون صراحة عن 
عدم رغبتهم في إطالق الصواريخ من حقولهم 

واستدراج إسرائيل اليهم.

حزب اهلل بني احلرب السورية ومعركة غزة
تقرير إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

مشعل يزور طهران بعد مصاحلة نصراهلل وحماس
بيروت ـ محمد حرفوش

كشفت مصادر فلسطينية في بيروت عن 
زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل الى طهران، للبحث 
مع القيادة اإليرانية ف���ي »تطورات العدوان 
اإلسرائيلي على غزة وسبل إعادة ترميم جبهة 
املقاومة العربية واإلسالمية في مواجهة العدو 
الصهيوني«. وأشارت املعلومات الى ان األمني 
العام حلركة اجلهاد اإلسالمي رمضان عبداهلل 
شلح لعب دورا أساسيا في إعادة التواصل بني 

مشعل  وإيران وقيادة حزب اهلل.
ولوحظ ان احلزب دعا الى مشاركة جماهيرية 
في مهرجان يوم القدس العاملي الذي سيتحدث 
فيه نصراهلل بعد غد، بعد انكفاء نش���اطاته 
اجلماهيرية في الفترة األخيرة، وإلغاء إفطاراته 
الرمضانية االحتفالية بسبب األوضاع األمنية 
الت���ي متر بها البالد. وحتدثت املعلومات عن 
توافق بني حزب اهلل وحماس وحركة اجلهاد 
على تكثيف اللقاءات املشتركة في املرحلة املقبلة 
بهدف بلورة صيغ وأشكال جديدة للتنسيق 

بني كل قوى هذا احملور.

عراجي لـ »األنباء«: ال حل في ملف الرئاسة على املدى املنظور

٭ معلومات جديدة: في جديد املعلومات التي أبلغت بها السلطات 
املعنية من أجهزة غربية أن »جبهة النصرة« و»داعش« تتسابقان 
لتنفيذ مخطط يقضي بخطف سياسيني وعسكريني ملقايضتهم 
بالسجناء اإلسالميني املتطرفني في سجن رومية. وقد يترافق 

ذلك مع عملية شغب يقوم بها املذكورون للسيطرة على السجن 
واحتجاز رهائن من حراس الزنازين.

٭ 3 شروط: حيال مضي العماد عون في ترشيحه بعد ما 
تضمنته مبادرة الرئيس احلريري، كشف مصدر مقرب من 

الرابية، أن العماد عون يتراجع عن ترشحه أو يخرج ذاته من 
هذه املواجهة، إذا ما متكن من حتصيل ثالثة أمور تتوزع، بني 

تفاهم القوى السياسية وفق ترجمة دستورية الحقا، أوال على 
حتديد آلية انتخاب رئيس اجلمهورية غير املعتمدة حاليا، 

ثانيا،  حتديد آلية تسمية رئيس احلكومة ومهلة التشكيل، 
وثالثا التفاهم على قانون لالنتخابات النيابية حديث ويحرر 
املرشحني املسيحيني من أصوات غير املسيحيني بحيث يفوز 

النائب املسيحي بأصوات املقترع املسيحي.
٭ سجال بني بريد واحلريري: بالنسبة إلى قول الرئيس سعد احلريري 

بأن إجراء انتخابات نيابية في غياب رئيس للجمهورية يعني 
مجلس نواب من دون رئيس للمجلس ألنه من النواب من سينتخب 

رئيسا للمجلس وهو غير قادر على انتخاب رئيس اجلمهورية، 
قال الرئيس نبيه بري: أنا أشارك احلريري في حرصه على رئاسة 

املجلس، لكن ما يجدر التوقف عنده، أنه ال ميكن اختيار رئيس 
احلكومة أيضا بعد االنتخابات النيابية من دون وجود رئيس 

اجلمهورية امللزم بالتشاور مع رئيس املجلس، وإجراء استشارات 

مع النواب لتسمية رئيس احلكومة، وبالتالي فإن استمرار الشغور 
الرئاسي مينع إمتام هذا املسار الدستوري، علما أن املجلس 

يستطيع من حيث املبدأ أن يجتمع وينتخب رئيسه. وأضاف: إذا 
كان انتخاب رئيس املجلس النيابي صعبا بدرجة في ظل غياب 

رئيس اجلمهورية، فإن اختيار رئيس احلكومة أصعب بدرجات، 
لذلك فإن انتظام عمل املؤسسات يستوجب إجناز االستحقاق 

الرئاسي سريعا ألن انتخاب رئيس اجلمهورية هو مبثابة »إفتح يا 
سمسم«. وتقول مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري إنه راودته 

فكرة إجراء مشاورات نيابية وسياسية للوصول إلى مقاربة إيجابية 
حول انتخاب الرئيس وقانون االنتخابات، لكنه بعد إجراء عملية 

جس نبض بعيدا عن األضواء ومتابعة وتقومي املواقف املعلنة وغير 
املعلنة وجد »أن ال بصيص أمل في الوصول الى نتائج إيجابية«، 

كما عبر مؤخرا أمام زواره، ما جعله يتراجع عن هذه الفكرة.
٭ حفل مقتضب: كشفت مصادر حكومية أن املشاورات التي 

جرت بني الرئيس سالم وقائد اجليش بشأن شكل االحتفال 
املنوي إقامته في الفياضية في األول من أغسطس ملناسبة 
عيد اجليش في ظل غياب رئيس اجلمهورية خلصت إلى 

عدم إقامة احتفال رسمي موسع واختصاره بحفل مقتضب 
لتخريج الضباط اجلدد، يتولى خالله قائد اجليش تسليمهم 

شهادات التخرج بدل السيوف التي درجت العادة أن يقوم 
رئيس اجلمهورية بتسليمهم إياها بوصفه القائد األعلى 

للقوات املسلحة، الفتة الى أن سالم أبى ترؤس االحتفال وكالة 
عن رئيس اجلمهورية احتراما منه ملوقع الرئاسة األولى 

ورمزيتها.

التي أوصلت املالكي إلى احلكم 
النظام  العراق، وتسيير  في 
السوري مبا تقتضيه مصاحلها 
وطموحاتها، تسعى لالستيالء 
على احلكم في لبنان لضمه إلى 
منظومتها السياسية واألمنية 
ضمن نط���اق االمبراطورية 

املوهومة.
واستطرادا يؤكد عراجي أن 
كل مبادرة حريرية كانت أو 
جعجعية لن تلقى آذانا صاغية 
من قبل ح���زب اهلل والعماد 
عون، ألن األولوية لدى فريق 
إيران والنظام الس���وري في 
لبنان هي لتعطيل االستحقاق 
الرئاس���ي وش���ل احلكومة 
الن���واب، متمنيا  ومجل���س 
في املقاب���ل على العماد عون 
كأحد أطراف التعطيل، أن يعي 
خطورة املشروع اإليراني في 
لبنان واملنطقة، وأن يدرك أن 
حزب اهلل يستعمله كحصان 
طروادة في مهمته التعطيلية 
لالنتخابات الرئاسية، مستدركا 

بالقول ان السياسة األميركية 
واإليرانية واإلسرائيلية، ثالثة 
أوجه ملشروع واحد أال وهو 
تقسيم العالم العربي، خصوصا 
أنه من غير املستبعد أن تكون 
عملية تهجير مسيحيي املوصل 
اللعبة  العراق من ضمن  في 
االستخباراتية لهذا املثلث الذي 
انزلق العماد عون إلى ضفته 
اإليرانية في إطار بحثه عن 

كرسي الرئاسة.
وردا عل���ى س���ؤال ختم 
النائب عراج���ي مؤكدا أنه ال 
حل على املدى املنظور لألزمة 
الرئاسية في لبنان، وأن كل 
اللبنانية  الساحة  ما تشهده 
من ح���راك ومس���اع إلنقاذ 
االستحقاق ما هي إال خطوات 
لن تثمر انفراجا، وس���يبقى 
الفشل مادام حزب  مصيرها 
اهلل يأب���ى فتح األف���ق أمام 
اللبناني���ني النتخاب رئيس 
وعودة االنتظام إلى املؤسسات 

الدستورية.

إقليمي���ة متكنها من  فرصة 
وضع يدها على موقع الرئاسة 
اللبنانية بعد أن وضعت يدها 
على رئاسة احلكومة العراقية 

والرئاسة السورية.
لف���ت عراجي في  وعليه 
تصريح ل���� »األنباء« إلى أن 
إي���ران تريد وضع يدها على 
قرار املنطقة في إطار سعيها 
الس���تعادة اإلمبراطوري���ة 
الفارس���ية، بدليل ما صرح 
ب���ه القائد الس���ابق للحرس 
الثوري اإليراني واملستشار 
احلالي للخامنئي الفريق يحيى 
رحيم صفوي، بأن حدود بالده 
احلقيقية ليست كما هي عليها 
اآلن بل تنتهي عند ش���واطئ 
البحر األبيض املتوس���ط، ما 
يعن���ي أن دور حزب اهلل في 
لبنان هو تقويض الس���لطة 
الش���رعية والهيمن���ة على 
السياسة احمللية واخلارجية 
للدولة متهيدا إلخضاعها حتت 
شعار املقاومة واملمانعة، فإيران 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.عاص���م عراجي أن 
قوى 14 آذار لم تفاجأ مبواقف 
املتنطح���ني لالعتراض على 
مبادرة الرئيس احلريري، وذلك 
لكونهم موظفني لدى أنظمة 
إقليمية أوكل���ت اليهم مهمة 
الرئاسية  عرقلة االنتخابات 
وقطع الطريق أمام كل مسعى 
من شأنه إعادة االنتظام إلى 
املؤسسات الدستورية، معتبرا 
بالتالي أن إيران ومن خلفها 
حزب اهلل ال تريد حال لألزمة 
الرئاسية قبل اجنالء صورة 
مفاوضاتها مع األميركي حول 
امللف النووي، خصوصا بعد 
أن تلقت صفع���ة كبيرة في 
العراق حيث يتالش���ى حكم 
املالكي أمام التمدد »الداعشي«، 
مشيرا مبعنى آخر إلى أن إيران 
تريد إبق���اء الوضع اللبناني 
على حال���ه بانتظار اقتناص 

عاصم عراجي

استقالة أعضاء من املجلس الشرعي األعلى
ومصادر دار الفتوى تتحدث عن مفاجأة قريبة

بيروت: تقدم أربعة من أعضاء املجلس اإلسالمي 
الش����رعي األعلى الذي يرأسه مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني، منضمني إلى سبعة 
سبقوهم لالستقالة احتجاجا على تأزم الوضع 
بني فريق املفتي واملجلس الشرعي اآلخر املدعوم 

من رؤساء احلكومة.
وأعلن األعضاء استقالتهم في مؤمتر صحافي 
في نقابة الصحافة، وهم: الشيخ مصطفى بنبوق 
ود.هيثم الفوال واحملامي عمر طربية وس����عد 
الدين عانوتي. وسبقهم إلى االستقالة دون إعالن: 
احملامي هاني قباني والشيخ أمير رعد واحملامي 
صالح الدسوقي وموفق الرواس وطالل مجذوب 

ومحمد سنو وربيع قاطرجي.
وفي حني اعتبرت أوساط املجلس الشرعي 
اآلخ����ر الذي يرأس احملامي عمر مقاوي، أن عقد 
»مجل����س املفتى« انفرط عق����ده، وبالتالي بات 
بإم����كان املجلس املدعوم من رؤس����اء احلكومة 

انتخاب مفت جديد، قالت أوس����اط دار الفتوى 
ل����� »األنباء« ان االس����تقاالت احلاصلة لن تفقد 
املجلس الشرعي نصابه )املجلس مؤلف من 32 
عضوا وعدد املستقيلني 11 فيما النصاب القانوني 
13( وان معظم االستقاالت متت لتفادي املالحقة 
القانونية التي باشرتها النيابة العامة ضد اعضاء 
هذا املجلس بجرم »انتحال صفة« تبعا لرفض 

مجلس الشورى االعتراف بانتخابهم.
ومتسكت األوس����اط بالقول إنه لو استقال 
املجلس بكامل اعضائه فإن الهيئة الناخبة للمفتي 
والت����ي جعلها من 2500 ناخب بدال من 104 كما 
في الس����ابق وهذا ليس ملصلحة مرشح رؤساء 

احلكومة الشيخ عبداللطيف دريان.
األوساط عينها حتدثت ل� »األنباء« عن مفاجأة 
افتائية، منتظرة في ضوء مباحثات بني عواصم 
إقليمية، وأش����ارت إلى »خطاب مهم« س����يكون 

للمفتي قباني صبيحة يوم العيد.

الشاشات اللبنانية توحدت حول غزة

خارطة طريق احلريري تواجه بحملة عونية
وسالم يُعلن: ال خطة أمنية بالتراضي بعد اليوم

االستحقاق.
غاتش���يا  وس���يلتقي 
املاروني بشارة  البطريرك 
اكد من جهته  الذي  الراعي 
ان املسيحيني سيواصلون 
صمودهم في لبنان والشرق 
االوس���ط من دون خوف، 
وق���ال: من غي���ر املمكن ان 
تعيش دولة من دون رئيس، 
واصفا ما جرى بأنه اغتيال 

لرئاسة اجلمهورية.
السفير  ابلغ  من جهته، 
االيراني محم���د فتح علي 
وزير العمل سجعان القزي 
ن���ه ال ڤيت���و ايرانيا على 
اي مرش���ح للرئاس���ة في 
لبنان، باستثناء ان يكون 
الرئيس قادرا على احلفاظ 
على االستقرار واالستقالل 
والعالقات اجليدة مع محيطه. 
واضاف: االستحقاق الرئاسي 
هو استحقاق لبناني بامتياز، 
واللبناني���ون هم اصحاب 

القرار في هذا الشأن.
ف���ي املقابل ب���رز امس 
تصعيد الفت من جانب التيار 
الوطني احل���ر في املبادرة 
عكسه بيان اللقاء املسيحي- 
بيت عينا الذي تاله النائب 
الفرزلي ورد  ايلي  السابق 
فيه على طروحات احلريري 
حول رئاس���ة اجلمهورية 
رافض���ا اياها باملطلق، وقد 
الى  سارع مكتب احلريري 
الرد اسفا للقراءة املغلوطة 
خلطاب���ه، والت���ي تعمدت 
النبيلة  حتريف مقاص���ده 
واغراقه بتحليالت ومحاسبة 
نوايا غير موجودة اصال، 
والعودة باحلوار السياسي 

الى دائرة التعقيد.
في هذا الوقت جدد حزب 
اهلل الدعوة النتخاب رئيس 

بالتوافق.
ابراهيم  النائب  بدوره، 

كنعان امني سر كتلة التغيير 
واالصالح علق على مبادرة 
احلريري بالقول ان احلاصل 
هو اعطاء كل طرف وجهة 
نظره باتفاق الطائف، وسأل 
هل يقول الطائف انه يجب 
اال يتمثل املس���يحيون في 
الرئاسة مبن ميثلهم لذلك 
نحن نق���ول باحترام ارادة 

املسيحيني مبن ميثلهم.
وعل���ى صعيد جلس���ة 
ال���وزراد غدا، قال  مجلس 
رئيس احلكومة متام سالم 
ان ملحق بند الرواتب اضيف 
الى جدول اعمال اجللس���ة 
بناء عل���ى طلب وزير املال 
علي حسن خليل، موضحا 
ان بند تفريغ اساتذة اجلامعة 
وتعيني العم���داء مازال في 
املقدمة، واصفا هذه اجللسة 
بانها امتحان للنيات حيال 

تسهيل عمل احلكومة.
في غضون ذلك، ذكرت 
مصادر هيئة علماء املسلمني 
انها تلق���ت وعدا من وزير 
الداخلية نهاد املش���نوق، 
باالفراج عن الشيخ حسام 
الصباغ خالل 48 ساعة، واال 

فالنزول الى الشارع.
وقال الشيخ خالد السيد 
في اعتصام احتجاجي: ان 
كنتم عاجزي���ن عن رفض 
الهيمنة على السلطات االنية 
والعسكرية لصالح حزب 
ايران فبئس هذه الشراكة 

الوطنية.
الرئيس متام سالم قال 
من جهته ان االجهزة االمنية 
لن تطبق اخلط���ة االمنية 
بالتراض���ي، بعدما اظهرت 
جاهزية متقدم���ة جدا في 
مواجهة االرهاب اخلارجي، 
واخللل االمني الداخلي وقال 
ان االس���تقرار يكون بنزع 

فتيل الفتنة املذهبية.

د.سمير جعجع.
واكد اجلميل والسنيورة 
على وج���وب اخلروج من 
مرب���ع االنتظ���ار واحياء 
دينامية تقوم على طرد شبح 
التعطي���ل بدءا من انتخاب 
رئي���س اجلمهورية، ودعا 
حزب الكتائب الى انهاء والية 
الى  الرئاسي، ودعا  الفراغ 
حماية دولية للمس���يحيني 

في العراق.
ه���ذه اجلول���ة طرحت 
تس���اؤالت حول ما اذا كان 
ف���ي وارد 14 آذار ترش���يح 
ش���خصية ماروني���ة من 
صفوفه���ا في اطار »اخلطة 
الرئاسية، وبعدما اكد  ب« 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع استعداده 
لسحب ترشيحه الرئاسي.

وتقول اوساط متابعة ل� 
»األنب���اء« ان معالم اخلطة 
)ب( لم تتبلور بعد، مشيرة 
ال���ى ان في صفوف 14 آذار 
اكثر من مرشح، وان الرئيس 
امني اجلميل مرشح تلقائي، 
يرى انه ميتلك فرصة جيدة، 
وهو الذي كان التزاما بإجماع 
14 آذار على ترشيح جعجع، 
وينظر الى وحدة هذه القوى، 
معتب���را ان االلتفاف حول 
ترشيحه من اآلن وصاعدا 
سيتخذ مسارا جديدا يؤدي 

الى جناح هذا التحالف.
وترافقت جولة السنيورة 
واحلريري مع حترك ڤاتيكاني 
حتدثت عن���ه »األنباء« في 
وقت س���ابق، وقد باش���ره 
البابوي غبريال  الس���فير 
غاتشيا الذي اجرى اتصاالت 
مع سفراء الدول االساسية 
املعنية باالستحقاق الرئاسي 
في لبنان، ومن بينهم السفير 
االيراني اجلديد في محاولة 
الستكشاف آفاق حتريك ملف 

بيروت ـ عمر حبنجر

التلفزة  بثت محط���ات 
اللبنانية نشرة اخبار موحدة 
مساء االثنني الثالثاء حتت 
عنوان »فلس���طني لس���ت 

وحدك«.
وتزامن توحد الشاشات 
اللبنانية حول غزة مع اتصال 
اجراه االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل مع 
املسؤول السياسي حلماس 
خال���د مش���عل مؤك���دا له 
وق���وف املقاومة الى جانب 
االنتفاض���ة الفلس���طينية 
الفلسطيني قلبا  والشعب 
وقالبا، وارادة ومصيرا، مع 
استعداده للتعاون والتكامل، 
مبا يخ���دم حتقيق اهدافها 

وافشال اهداف العدوان.
التواص���ل  مواق���ع 
االجتماعي تخطت االحداث 
االمنية والتطورات لتركز 
على مبادرة توحيد نشرات 

االخبار حول غزة.
في املقابل، كان هناك من 
لم تعجبه املبادرة الى درجة 
اعالن االستياء من االعالم 
اللبناني، حيث قالت احدى 
املغردات: انتظرمت غزة كي 
تتوحدوا وتتوقفوا عن سب 
بعضكم بعضا، وقال آخر: 
لبنان لم يجمعنا، جمعتنا 
غزة. وغرد احدهم ساخرا 
بالقول: الي���وم والول مرة 
ش���اهدنا على قناة »املنار« 
)ح���زب اهلل( مذيع���ة بال 

حجاب.
وامام هذا املشهد االقليمي 
املش���تعل، بدا ملف رئاسة 
اجلمهورية اللبنانية عشية 
التاسعة النتخاب  اجللسة 
اليوم باردا وسط  الرئيس 
ارتفاع وتائر الس���جال بني 
التيار  تيار املستقبل وبني 
الوطن���ي احلر بع���د بيان 
»اللقاء املسيحي« احملسوب 
على هذا التيار، والذي رفض 
مبادرة سعد احلريري، وقد 
استتبع امس مبوقف لكتلة 
التغيي���ر واالص���الح رمبا 
افضى الى كسر اجلرة نهائيا 

بني احلريري وعون.
وعشية اجللسة النيابية 
اليوم  املق���ررة  التاس���عة 
النتخ���اب رئي���س جديد 
للجمهورية، لم تظهر معطيات 
مشجعة، والالفت جولة كتلة 
املستقبل على عدد من قيادات 
14 آذار للبحث في خريطة 
الطريق التي عرضها الرئيس 
سعد احلريري وصوال الى 
انتخاب رئيس اجلمهورية، 
وقد اس���تهل الرئيس فؤاد 
السنيورة اجلولة، بزيارة 
ام���ني اجلميل في  الرئيس 
بكفيا يرافقه نادر احلريري 
مدير مكتب سعد احلريري 
وس���يلتقي وفد املستقبل 

)محمود الطويل( وقفة تضامنية مع ابناء غزة بدعوة من مؤسسة اطفال الصمود على كورنيش الرملة البيضاء 
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السوق يعطل أعماله أسبوعًا..
 ويعود 3 أغسطس
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن تعطيل أعماله 
اعتبارا من األحد املوافق 2014/7/27 وحتى اخلميس 
2014/7/31، على أن يستأنف الدوام الرسمي بالسوق 
كاملعتاد األحد 2014/8/3، وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد لسنة 1435 هجرية. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
بزنس رمضاني

احملترفون جتاوزوا األزمة!

بعد مرور هذه الس���نوات على 
إفرازات األزمة املالية ميكن القول ان 
األسواق األوروبية واألميركية شهدت 
حتسنا كبيرا مقارنة بالسنوات التي 
تلت األزمة، فعند النظر ألداء األسواق 
العاملية جند أن الش���ركات الكبرى 
والبنوك ع���ادت لتحقيق الربحية 

من جديد.
وإذا نظرنا للسوق احمللي جند 
أن البن���وك الكويتي���ة جنحت في 
ائتمانية  احلصول على تصنيفات 
جيدة من كبرى املؤسس���ات املالية 
املتخصص���ة، وجنده���ا تتج���اوز 
اختبارات الضغط بنجاح وحتقق 
منوا عل���ى مس���توى األرباح رغم 
صعوبة البيئة التشغيلية، وهذا يدل 
على ان البنوك الكويتية التي متثل 
عصب االقتصاد الكويتي جتاوزت 

األزمة بنجاح وهذا مؤشر جيد.
وعلى مستوى الشركات فالوضع 
يختلف نسبيا، فهناك شركات تعمل 
باحترافية عالية وهذه جتاوزت آثار 
األزمة سريعا، بل استفادت مما حدث 
لغيرها، أما الش���ركات التي تعمل 
بعشوائية ومن دون مهنية فكانت 
والت���زال متضررة م���ن تداعيات 

األزمة.
وعندم���ا نتحدث ع���ن الدورس 
املستفادة من األزمة املالية ال بد أن 
نذكر أنه ال بد من العمل وفق القوانني 
والقواع���د التي حتمي الش���ركات 
وأصولها، وإال فاألزمات قادمة، كما 
ينبغي عند وضع قوانني أو قواعد 
تنظيمية من ه���ذا النوع ال بد من 
أخذ رأي جمي���ع اجلهات املختصة 
لتكون قابلة للتطبيق على الوجه 
األكمل وال حتدث إشكاليات بعد إقرار 

القوانني.
ويجب االهتمام بإدارات املخاطر 
أكثر من ذي قبل، فالتجربة أثبتت 
مدى احلاجة لهذه اإلدارات وضرورة 
أن تضم كف���اءات وأال تكون مجرد 
إدارات ديكورية كما كان في السابق، 
كما يجب األخذ بعني االعتبار النظر 
إل���ى تصنيفات ال���دول التي ميكن 
االستثمار فيها، فالشركات الكويتية 
يفترض أنها استوعبت الدرس كي ال 
تكرر نفس األخطاء التي وقعت فيها 
بالس���ابق وأدت إلى خسائر كبيرة 

أثرت بشكل بالغ على مسيرتها.

عثمان العيسى
مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة

اعداد : شريف حمدي
تعرض »األنباء« زاوية يومية خالل 
شهر رمضان، يكتبها املسؤولون في 
القطاعات املختلفة كاستراحة يومية 
يتذكرون خاللها عبرا من األزمة املالية 
في 2008 األكبر تاريخيا واملستمرة 
تبعاتها حتى اآلن، إذ يجيبون عن أسئلة 
حول ذكرى األزمة والعبر االقتصادية 

منها، والدروس التي تركتها فيهم.

الكويت في طريقها لدخول عصر النفط الثقيل بإنتاج 60 ألف برميل يوميا بحلول 2019 

4 عروض من حتالفات عاملية.. أقلها بـ 1.2 مليار دينار من »بتروفاك«

»نفط الكويت«: عروض »النفط الثقيل« أقل 40% من املرصود

وذكر أن حتالف س���ايبم 
ايطاليا تق���دم بالعطاء املالي 
الثالث من حيث اقل األسعار 
عبر وكيله احمللي شركة توتال 
العام���ة واملقاوالت  للتجارة 
بعرض مالي يبلغ 1.75 مليار 
دينار للمش���روع، فيما تقدم 
حتالف ج���ي اس للهندس���ة 
واملق���اوالت كوريا اجلنوبية 
الوكيل احمللي مجموعة  عبر 
الكاظم���ي الدولي���ة للتجارة 
بعرض مالي رابع قيمته 1.83 

مليار دينار.

إدارة المشروع

وباحلدي���ث ع���ن اخلطة 
املوضوع���ة إلدارة مش���روع 
النفط الثقيل، قال املصدر انه مت 
تكوين فريق عمل متخصص من 
الشؤون التجارية في الشركة 
وفريق النفط الثقيل في مديرية 
شمال الكويت لدراسة العطاءات 
وتقييمها متهيدا لرفع التوصية 

النهائية لترسية املشروع.
وتوقع املصدر أن يتم توقيع 
عقد مشروع النفط الثقيل مع 
التحالف الفائز بحلول نهاية 
العام احلال���ي على أن تكون 
فت���رة تنفيذ العقد حوالي 42 
شهرا إضافة إلى 10 أشهر أخرى 

لعملية التشغيل التجريبي.
وحول التكنولوجيا احلديثة 
التي ستستخدم في املشروع، 

ذك���ر أن م���ن التكنولوجي���ا 
املستخدمة في مشروع النفط 
الثقيل هي استخدام السخانات 
احلرارية للحصول على بخار 
املاء الالزم ضخه في آبار النفط 
الثقيل بع���د مروره من خالل 
الفالتر املتطورة وذلك للتخلص 
الش���وائب املصاحب���ة  م���ن 
له لضم���ان احلص���ول على 
املواصفات املطلوبة للبخار، 
شارحا طريقة عمل سخانات 
مياه للنفط الثقيل وهي عبارة 
عن معدات وفالتر مير من خاللها 
املاء بعدة مراحل ليتحول بعدها 
إلى بخار يتم ضخه داخل مكمن 
النفط الثقيل ملدة 4 أسابيع ثم 
يحبس البخار داخل املكمن بعد 
ذلك مل���دة تتراوح بني 15 و30 
يوما حتى يتش���بع ويسخن 
النفط الثقيل وتنخفض درجة 
لزوجته لنتمكن من استخراجه 

مبساعدة املضخات.
جتدر اإلشارة إلى أن حقل 
الرتقة الذي يحوي النفط الثقيل 
ستبلغ طاقته اإلنتاجية عقب 
اكتمال املشروع 60 ألف برميل 
يوميا بحل���ول نهاية 2018 أو 
بداية 2019 وسيصل اإلنتاج إلى 
120 ألف برميل يوميا بحلول 
2020، وستقوم الشركة عقب 
ذلك بتقييم مدى احلاجة لزيادة 
اإلنتاج إل���ى 270 ألف برميل 

يوميا بعد هذا التاريخ.

عبر الوكيل احمللي املجموعة 
التجارية املستقلة.

الذي  الس���عر  أن  وأضاف 
قدمته الشركة البريطانية في 
التي ستنفذ بنظام  املناقصة 
الهندسة والتوريد واإلنشاء جاء 
مطابقا لتوقعات »نفط الكويت« 
في السابق، ولم يختلف كثيرا 
ع���ن رأي املستش���ار الفن���ي 
للمشروع.ويأتي مشروع النفط 
الثقيل في إطار خطة الكويت 
لزيادة اإلنت���اج إلى 4 ماليني 
برميل يوميا بحلول عام 2030 
ويبلغ إنتاج الكويت حاليا نحو 
3 ماليني برميل يوميا ويجري 

تصدير نحو ثلثيه.
وبني أن حتالف »اس كيه« 
للهندس���ة واملقاوالت كوريا 
اجلنوبية قد تقدم عبر وكيله 
احمللي ش���ركة س���يد حميد 
بهبهاني عرض مالي للمشروع 
بقيمة 1.31 مليار دينار، مشيرا 
إلى أن العط���اء الثاني يعتبر 
منافس���ا قوي���ا للعطاء االول 
)مجموعة بتروف���اك(، وذلك 
في حال وج���دت حيود فنية 
ومالية وقانونية في العرض 
األول لبتروفاك، وقال املصدر 
إن العرض الثاني يعتبر اقل 
ايضا بالنسبة ملا هو مرصود 
للمشروع، وهو ما يجعلنا في 
وض���ع مريح في حال اختيار 

العرض الثاني.

أحمد مغربي

الكويت  تلقت شركة نفط 
أمس مظاريف مشروع النفط 
الثقي���ل الذي يع���د أحد أكبر 
التنموية  النفطية  املش���اريع 
ف���ي الب���الد يه���دف لتطوير 
طبقة فارس السفلية في شمال 
الكويت إلنتاج 60 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بحلول 
عام 2019، حيث تقدم 4 حتالفات 
عاملية بعروض مالية للمشروع 
الذي طال انتظاره إلنتاج النفط 

الثقيل في الكويت.
وعلمت »األنباء« من مصدر 
نفطي مسؤول في شركة نفط 
الكويت ان الشركة تسلمت أمس 
مظاريف العطاءات املالية من 
قبل جلنة املناقصات املركزية 
والتي أظهرت تنافسية كبيرة 
في العروض من قبل التحالفات 
املؤهلة للمشروع حيث بلغت 
املالية املجمعة  العروض  أقل 
للمشروع ما قيمته 1.2 مليار 
دينار، وهو اق���ل من التكلفة 
اإلجمالية املرصودة للمشروع 
واملقدرة مبلياري دينار، أي أقل 

بنسبة 40 ٪.
وذكر املص���در أن حتالف 
الشركة البريطانية »بتروفاك« 
و»سي سي سي« قد قدما اقل 
املالية للمش���روع  العروض 
بقيم���ة 1.2 مليار دينار وذلك 

سداد 4 ماليني دينار سنوياً 

لتوريد معدات طبية ملستشفى األحمدي

»آبار« تفوز بعقد صيانة مع نفط الكويت
 بـ 52 مليون دينار

»كفيك«: اتفاق مع أغلب البنوك الدائنة 
على تخفيض الدفعات السنوية

»التقدم«: توقيع عقد بـ 3.5 ماليني دينار

أفادت شركة برقان لحفر اآلبار )آبار( 
بأنه قد تمت ترسية المناقصة على شركة 
برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة، 
لخدمات صيانة اآلبار بقيمة 52.5 مليون 

دينار لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الش���ركة أن نسبة الربح 
الممارس���ة تترواح  المتوقعة في تلك 
بي���ن 5 و6٪ خالل مدة العقد وأنه جار 
حاليا ت��وقيع العقود مع ش���ركة نفط 

الكويت.

الكويتية للتمويل  الش���ركة  ذكرت 
واالس���تثمار )كفيك( أنها حصلت على 
الدائنة على  البن���وك  موافقات أغلبية 
التي تقوم  الدفعات السنوية  تخفيض 
كفيك بسدادها وفقا خلطة إعادة هيكلة 
ديونها املوقعة مع الدائنني في عام 2012، 
بحيث يتم سداد 4 ماليني دينار سنويا 
بدال من 8 ماليني دينار سنويا من أصل 
القروض القائمة ومد فترة السداد سنة 
إضافية حتى يناير 2018 بدال من يناير 

.2017
وأوضحت الشركة أن تغيير دفعات 
السداد هذا، سيساعد كفيك على تنفيذ 

خططها االس���تثمارية واالستثمار في 
أصول وعقارات طويلة األجل ذات عوائد 
مرتفعة والتوس���ع في مجال التمويل 
االس���تهالكي، علما بأن الش���ركة قامت 
بانتظام بس���داد مبلغ 18 مليون دينار 
خالل الفترات م���ن يونيو 2012 وحتى 
يونيو 2014 من أصل القروض القائمة 
وفقا خلطة إعادة هيكلة الديون ليصبح 
إجمالي الق���روض القائمة 22.6 مليون 
دينار كما في 30 يونيو 2014، وجار حاليا 
احلصول على موافقة أحد البنوك الدائنة 
وحملة السندات لتنفيذ تطبيق الشروط 

اجلديدة في شهر أكتوبر 2014.

التكنولوجي  التقدم  أعلنت ش���ركة 
)التقدم( عن توقيع عقد جديد مع المقاول 
الرئيس���ي شركة س���يد حميد بهبهاني 
لتوريد جديد معدات طبية لمستش���فى 
األحم���دي الجديد والمباني الس���كنية 
بقيمة إجمالية وقدرها 3.5 ماليين دينار 
والخاص بتوريد وتركيب وصيانة معدات 
الطبية ومعدات واجهزة غرف العمليات 
وتجهيزات الصيدلية – المرحلة الثالثة 
من ضمن 5 مراحل لتجهيز مستش���فى 
األحمدي الجديد بالمعدات الطبية حيث إن 

مدة تنفيذ العقد )الت��وريد والت��ركيب( 
سن��ة واحدة. 

وأوضحت الشركة أن األثر المتوقع على 
الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة 
هامش ربح وقدرها 8٪ مع مالحظة أن نسبة 
هامش الربح المذكورة هي نسبة تقديرية 
وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على 
ضوء مراحل سير التوريد والتركيب ومدة 
التنفيذ ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد 
التنفيذ الكامل للتوريد والتركيب وتسليم 

األعمال للمقاول الرئيسي.

3 مشاريع كبرى لـ »بتروفاك« في الكويت
بتقدمي شركة بتروفاك البريطانية اقل العروض املالية ملشروع 

النفط الثقيل، سيكون للشركة 3 عقود نفطية كبرى في الكويت 
في حال فازت بعقد مشروع النفط الثقيل. وكانت »بتروفاك« 

فازت قبل عدة أشهر بعقد مع شركة البترول الوطنية الكويتية 
لتنفيذ احلزمة األولى من مجموعة الوقود البيئي ملصفاة ميناء 
عبداهلل 1 بقيمة 1.07 مليار دينار وملدة 45 شهرا، ويوجد لدى 

»بتروفاك« مشروع ضخم آخر وهو إنشاء مركز جتميع جديد في 
شمال الكويت. وفي استفسار من مسؤول في شركة نفط الكويت 

حول إمكانية تنفيذ الشركة البريطانية ملثل تلك العقود الضخمة 
في وقت واحد، قال إن »نفط الكويت« ستدرس ذلك األمر وتركز 
عليه في العطاء املالي، السيما ان مشروع النفط الثقيل مشروع 

ضخم والبد أن نراعي فيه استيفاء كل األمور املطلوبة.

»اس كيه« تقدم 
ثاني أقل العروض 

بـ 1.31 مليار دينار.. 
والترسية نهاية 

العام احلالي

»نفط الكويت« 
تشكل فريق عمل 
لدراسة العطاءات 

الفنية واملالية 
والقانونية

توم وايت يلتقط صورة سيلفي ويبدو خلفه رابع أغنى رجل في العالم امللياردير وارن بافيت وجنم فرقة البيتلز الشهير بول ماكرتني

بافيت يحول »سيلفي« ألغلى صورة في العالم
»رب مصادفة خير من ألف 

ميعاد«، مثل ينطبق كثيرا على 
املراهق توم وايت )16 عاما( 
الذي قد ميتلك حاليا أغلى 
صورة »سيلفي« في العالم 

حاليا. والتفاصيل أن املراهق 
توم وايت التقط الصورة أثناء 

خروجه من متجر للمثلجات 
وهو ميضي إلى منزله في 

مدينة أوماها في والية نبراسكا 
األميركية، لكنه لم يدرك أنه 
سيكون حديث مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث جتمع الصورة الفتى في 

إحدى ساحات املدينة، برابع 
أغنى رجل في الواليات املتحدة 

األميركية امللياردير وارن 
بافيت، وجنم فرقة البيتلز 

الشهير بول ماكرتني، خالل 
جلوسهما على أحد املقاعد 
العامة، في طريق وايت إلى 

منزله. والتقط وايت الصورة 
من دون أن ينتبه الرجالن، 

وقبل أن يدرك هو أن ثمنها 
»مجازا« يضاهي 63 مليار 
دوالر، إذ تقدر ثروة وارن 

بافيت بنحو 62 مليار دوالر، 
وثروة ماكرتني بنحو 1.2 مليار 

دوالر.
ونشر املراهق وايت هذه 

الصورة على حسابه في موقع 
االنستغرام، والذي يحمل 
 ،)speed_of_white( عنوان
وتناقلتها مواقع التواصل 

االجتماعي والصحف األميركية 
والعاملية نظرا لعفويتها 

وزاويتها االستثنائية. وعلق 

ماكرتني على الصورة، قائال 
»مجرد لهو مع األصدقاء«، 

وكانت هذه الصورة قد لقيت 
أكثر من 3885 تفضيال من قبل 
متابعي ماكرتني فيما أعاد أكثر 

من 2711 شخصا تغريدها.
وكانت دراسة حديثة نشرها 

موقع »كفور« األميركي قد 
بينت أن مليون صورة تؤخذ 
يوميا بطريقة »سيلفي«، وأن 
هذه الظاهرة تكثر بني األفراد 
الذين تتراوح اعمارهم بني 18 
و24 عاما، وذكرت الدراسة أن 
35% ممن يلتقطون »سيلفي« 

لتخليد حلظة مهمة في حياتهم، 
فيما يستخدمها 34% لتصوير 
حلظة يعتبرونها مضحكة، أما 

15% فيستخدمونها لتصوير 
املالبس اجلديدة، وأن %14 

يستخدمونها لتصوير اطاللة 
متميزة، فيما يستخدمها %13 

لشعورهم بضرورة عدم 
إحراج اآلخرين.
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هجوم االستثمارات 
يقفز باملؤشر فوق 

10 آالف نقطة 
ألول مرة منذ 

6 أعوام

منو إجمالي الناجت 
احمللي خالل 
2014 بـ %4.2 

مقابل 3.8% في 
2013

توجه االستثمارات 
نحو الشركات 

القيادية.. 
و»سابك« من كبار 

املستفيدين

مكرر الربحية 
للسوق 14.6 مرة 
مقارنة بـ 11 مرة 

MSCI ملؤشر

فرصة للوصول إلى أكبر بورصة في العالم العربي بقيمة نصف تريليون دوالر

السوق السعودية.. العمالق النائم يفتح أبوابه للمستثمرين األجانب

األكبر حجما واألكثر عمقا في 
املنطقة، فإنه يحظى باهتمام 
قوي م����ن قبل املس����تثمرين 
اإلقليميني من قطاع املؤسسات، 
كما تشكل التركيبة السكانية 
األساس����ية للمملك����ة العربية 
الس����عودية )التي تشهد منوا 
سكانيا متسارعا بغالبية من 
املواطنني(، قاعدة طلب جذابة 
للشركات العاملة في اململكة، ما 
يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات 

أمام املستثمر األجنبي.
وأشار أس����جاد يحيى إلى 
أن ه����ذه اخلطوة ستس����اعد 
في حتس����ني حظوظ السوق 
الس����عودية لالنضمام  املالية 
 MSCI إلى مؤشرات عاملية مثل
الناش����ئة وFTSE و لألسواق 
S&P Dow Jones، وغيره����ا، 
مؤكدا أن عدم الس����ماح بتملك 
األجانب لطاملا ش����كل معوقا 
رئيسيا إلدراج »تداول« ضمن 

املؤشرات العاملية.
م����ن جهته، ق����ال الرئيس 
التنفيذي لش����ركة كي آي سي 
للوس����اطة فه����د الش����ريعان 
ل�»األنب����اء« أن اح����دى قواعد 

األس����واق املالي����ة ه����ي فتح 
املجال لالس����تثمار األجنبي، 
وان الس����عودية رغم أنها آخر 
األسواق اخلليجية تنتهج هذا 
النهج إال أنها اتخذت اخلطوة 
في الوقت املناسب بعد تقييم 
التجربة في األسواق املجاورة 

والتأكد من جدواها.
إلى هذه  وأشار الشريعان 
اخلطوة س����تفتح للمستثمر 
األجنب����ي ان يعم����ل بش����كل 
مؤسسي واحترافي في سوق 

مهم في املنطقة.
أبرز األس����هم  إل����ى  ولفت 
التي ستشهد إقباال أجنبيا هي 
أسهم الشركات البتروكيماويات 
وفي مقدمتها »سابك« وكذلك 
الكبرى  الش����ركات الصناعية 
التي تعمل في هذا النش����اط، 
مبين����ا أن البيئ����ة الصناعية 
السعودية مشجعة للمستثمر 
األجنبي ال����ذي دائما ما ينظر 
لألداء التشغيلي للشركات قبل 

االنخراط في أسواق املال.
وخطوة السعودية ستمنح 
األجانب فرصة أكبر للوصول 
العالم  أكبر بورص����ة في  إلى 

العربي في الوقت الذي تسعى 
اململكة الغنية بالنفط إلى تنويع 
اقتصاده����ا، وفقا لبلومبيرغ. 
وتبلغ قيمة السوق السعودية 

531 مليار دوالر. 
وستنشر هيئة أسواق املال 
السعودية الشهر القادم قواعد 
املش����اركة من قبل املؤسسات 
املالي����ة األجنبي����ة املؤهلة في 
سوق األوراق املالية السعودية، 
جاء ذلك في بي����ان للبورصة 
السعودية أمس على موقعها 

على االنترنت. 
وتعمل سابك »SABIC« على 
إزالة احلواجز امام املستثمرين 
الدوليني ف����ي واحدة من أكثر 
البورصات حتفظا في العالم، 
كما تسعى احلكومة لتنفيذ خطة 
انفاق بنحو 130 مليارا من أجل 
تعزيز الصناعات غير النفطية.  
وش����هد االقتصاد الس����عودي 
امللك عبداهلل  توسعا في عهد 
مبعدل 6.4% خالل الس����نوات 
األربع املاضية حتى مع الدول 
العربية  املج����اورة للمملك����ة 
الس����عودية من دول الش����رق 
االوسط من مصر إلى العراق 

ودبي، متشابكا مع االضطرابات 
السياسية وأسواق املال.

وق����ال كبي����ر مس����ؤولي 
االس����تثمار في بن����ك أبوظبي 
الوطني غ����اري دوغ����ان، إن 
الكبير في  النائ����م  العم����الق 
املنطقة هي الس����عودية وهي 
سوق ذات رأسمال جيد وكبير، 
وان األجانب ال ميكنهم الوصول 
إليه، معربا عن فتح الس����وق 
أمامهم قد يعطي مصداقية أكبر 

للمنطقة.
وقالت هيئة أس����واق املال 
الس����عودية انه����ا ستس����عى 
للحص����ول عل����ى ردود فعل 
املس����تثمرين واجلمهور على 
هذا القرار خالل مدة 90 يوما، 
وسوف تستعرض ذلك بنهاية 
العام. وفي الوقت احلالي يقتصر 
التداول في بورصة السعودية 
عل����ى املس����تثمرين احملليني 
واألجان����ب م����ن دول مجلس 

التعاون اخلليجي الست. 
وقال دوغان ان هذه اخلطوة 
هي »خطوة عمالقة« نحو إدراج 
السعودية في مؤشر األسواق 

.MSCI الناشئة

شريف حمدي
مدحت فاخوري ووكاالت

أخيرا، وبعد نحو 10 سنوات 
انتظار، قررت السعودية فتح 
أبوابها امام االستثمار األجنبي، 
بع����د ق����رار مجلس ال����وزراء 
السعودي السماح لهيئة السوق 
املالية السعودية بفتح املجال 
املالية واألجنبية  للمؤسسات 
لش����راء وبيع األسهم املدرجة. 
وقررت الهيئة بدء تنفيذ القرار 
اعتبارا من منتصف 2015. وعلى 
الفور قفز الس����وق السعودية 
قفزة كبيرة لدى افتتاحه جللسة 
تعامالت أمس، وارتفع بنحو 
300 نقطة بعد مرور س����اعة 
تقريبا من التداول بقيمة بلغت 
5.6 مليارات ريال س����عودي، 
ليتخط����ى ألول مرة منذ نحو 
6 سنوات مستوى ال� 10 آالف 
نقطة. ودفع التفاؤل الى توجه 
املتعاملني نحو الشراء بكميات 
كبيرة خاصة لألسهم القيادية 
في مجاالت البتروكيماويات وفي 
مقدمتها سهم »سابك« وكذلك 

أسهم البنوك والعقارات.
وتأتي هذه اخلطوة تزامنا 
مع ارتفاع احلصيلة اإلجمالية 
الش����ركات السعودية  لنتائج 
خالل الرب����ع الثاني من 2014، 
وذل����ك بنس����بة 25% مقارنة 
بذات الفترة من 2013 وهو ما 
عزز من اإلقبال على الس����وق 

السعودية.
من جهته، قال نائب رئيس 
أول ألبح����اث الس����وق ل����دى 
ش����عاع كابيتال أسجاد يحيى 
ان التأثي����رات احملتملة للقرار 
س����تفتح السوق بش����كل عام 
خاصة على مس����توى األسهم 
غير املتاح����ة إطالقا لألجانب 
حاليا، مبا فيها األسهم اجلديدة 
أو أسهم الشركات األصغر من 
حي����ث رأس املال، وفي املقابل 
فإن األس����هم املتاحة فعال أمام 
االس����تثمار األجنبي من خالل 
املش����تقات املالية، قد تستفيد 
من زيادة الطلب بشكل كبير من 
قبل املستثمرين الذين يتجنبون 

التداول بطرق غير مباشرة.
وأوضح ان السوق السعودية 
»تداول« باعتبارها السوق املالية 

متداول في البورصة السعودية يجلس مرتاحا لقرار الدولة بفتح ابواب البورصة أمام املستثمرين األجانب اعتبارا من النصف الثاني من 2015 

يدير 40 مليار دوالر 
وسيضاعف استثماراته بالسعودية

 قال مارك موبيس الذي لديه استثمارات بأكثر من 
40 مليار دوالر حول العالم ورئيس مجلس ادارة مجموعة 

تيمبلتون لألسواق الناشئة خالل شهر نوفمبر املاضي 
بأنه سيضاعف استثماراته في السعودية حال منحت 
هيئة اسواق املال املستثمرين األجانب فرصة للدخول 

السواقها.

اخلطوة املقبلة
MSCI اإلدراج في

تعتبر السعودية هي أكبر سوق لألوراق املالية خارج 
الصني في مؤشر MSCI لألسواق الناشئة، حيث ان االسهم 

احمللية مستبعدة من مقياس MSCI العاملي بسبب القيود 
املفروضة على املستثمرين األجانب، وفقا لبيانات جمعتها 

بلومبيرغ. 
وقد انضمت كل من بورصتي اإلمارات وقطر ضمن 

األسواق الناشئة الشهر املاضي بعد تصنيفها في مؤشر 
MSCI خالل يونيو 2013.

وستساعد هذه اخلطوة من جانب السعودية على تسريع 
اجلهود التي تبذلها دول اخلليج لتصبح وجهة أكثر 

انتشارا للمستثمرين الدوليني وفقا لريان هوانغ لدى 
شركة استراتيجيات األسواق IG بسنغافورة. واضاف أن 

فتح السوق سيدفع بالسيولة للشركات السعودية. 
وارتفع املؤشر بـ 1.7%، وهو اكبر معدل له منذ سبتمبر 

ليصل إلى 9.912.53 عند الساعة 11:05 صباح أمس 
بتوقيت الرياض وبذلك يكون املؤشر حقق ارتفاعا خالل 
العام حتى تاريخه بـ 16% مقابل 6.8% ارتفاعا في مؤشر 

 MSCI لألسواق الناشئة، وزيادة 15% في مؤشر MSCI
لدول مجلس التعاون اخلليجي.

ويتداول املؤشر السعودي عند 14.6 مرة أرباحا متوقعة 
خالل الـ 12 املقبلة، مقارنة مع 11.1 مرة ملؤشر األسواق 

الناشئة و15.1 مرة بالنسبة لدبي.
ويتوقع ان ينمو إجمالي الناجت احمللي السعودي خالل 

2014 بـ 4.2% مقابل 3.8% العام املاضي. 
وقد وضعت هيئة سوق املال السعودية مجموعة من 

القواعد املقترحة للمستثمرين الدوليني منذ أكثر من عام، 
من ضمنها ان يكون احلد األدنى لألصول املدارة بقيمة 
5 مليارات دوالر وان يكون مضى عليها خمس سنوات 

تشغيلية. وقال شخص مطلع على املسألة في مايو املاضي 
ان القواعد املصصمة للحد من تدفقات املضاربة أو ما 

يعرف باألموال الساخنة.

أرباح السوق السعودية تنمو 26% بالربع الثاني
أظهر حتليل اقتصادي أن 
الش���ركات املدرجة في سوق 
األسهم السعودية حققت منوا 
في أرباحها للربع الثاني 2014، 
ق���دره 26%، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، وهي 
خامس ربع تنمو به األرباح 

بشكل متواصل.
وبلغ���ت قيم���ة األرباح 
املجمع���ة 32.2 ملي���ار ريال 
مقارنة ب���� 25.6 مليار ريال 
بالربع الثاني من العام املاضي 
2013، أي أن قيمة النمو بلغت 

6.6 مليارات ريال.
فيما بلغت األرباح املجمعة 
خالل النصف األول 57.6 مليار 
ريال مقارنة ب���� 48.4 مليار 
ريال، أي بنمو نسبته 19% ما 

يعادل 9.1 مليارات ريال.
وأوض���ح حتلي���ل وحدة 
التقارير االقتصادية حسب 
»ارقام« ان شركتني ساهمتا 
ب� 53% من منو أرباح السوق 
خالل الربع الثاني لهذا العام 
بالفترة نفس���ها من  مقارنة 
العام املاضي، جاءت األولى 
وفي املقدمة الشركة السعودية 
للكهرباء حي���ث بلغت قيمة 
الثاني  أرباحها للرب���ع  منو 
بالفترة نفسها  2014 مقارنة 
من الع���ام املاضي 2.2 مليار 
ريال، شكلت نحو 32% من منو 

األرباح املجمعة للسوق.
وأرجعت الش���ركة سبب 

ارتفاع أرباحها إلى مخصصات 
كان���ت الش���ركة ق���د جنتها 
خالل فترات سابقة ملواجهة 
بعض الديون املتعثرة لديها، 
وعكستها خالل الربع الثاني 
من العام احلالي، وعند عكس 
املخصصات يتم حتويلها إلى 
قائمة الدخل كأرباح. وبلغت 
قيمة تل���ك املخصصات2631 

مليون ريال.
وبلغت قيمة أرباح الشركة 

ف���ي الربع الثان���ي من العام 
احلالي نحو 2.7 مليار ريال 
مقارن���ة ب� 1.5 ملي���ار ريال 
بارتفاع نسبته 143%. وتعتبر 
أرباح الربع الثاني من العام 
احلالي أعلى أرباح ربعية منذ 
الع���ام 2008، في حني كانت 
أرباح الربع الثالث من العام 
الربع  أرباح  2012 قريبة من 
الثاني 2014 وتعتبر هي ثاني 
أعلى أرباح، حيث بلغت حينها 

2.9 مليار ريال.
أما الش���ركة الثانية وهي 
أكثر الش���ركات مساهمة في 
منو األرباح املجمعة للسوق 
بعد شركة الكهرباء السعودية، 
شركة »االتصاالت السعودية«، 
حيث منت أرباحها بقيمة 1.4 
مليار ري���ال مثلت نحو %21 
من قيمة منو أرباح السوق. 
وقد حققت الشركة منوا في 
أرباحها من الربع الرابع على 

التوالي.
وبلغت أرباح الشركة في 
الربع الثاني من العام احلالي 
2.8 مليار ريال مقارنة ب� 1.4 
مليار ريال بنسبة منو قدرها 
96%. أما بقية الشركات فقد 
ساهمت بالنس���بة املتبقية 
والبالغة 47%، على رأس���هم 
»سابك«، حيث منت أرباحها 
إلى 420 ملي���ون ريال من 6 
ملي���ارات ريال إلى نحو 6.5 
الربع  مليارات ريال خ���الل 
الع���ام احلالي،  الثاني م���ن 
بنسبة منو قدرها 7%. ثم بنك 
»الري���اض« بنمو قيمته 168 
مليون ريال من 968 مليون 
ريال إل���ى 1136 مليون ريال 
بنس���بة منو قدرها 17%. ثم 
»ساب« بنمو قيمته 153 مليون 
ريال من مليار ريال إلى 1.2 
مليار ريال بنمو نسبته %15. 
ثم السعودي الفرنسي بنمو 
قيمته 121 مليون ريال من 763 
مليون ريال إلى 884 مليون 
ري���ال في الرب���ع الثاني من 
العام 2014، بنسبة منو قدرها 
16%. وأوضح التحليل ان 96 
شركة حققت منوا في نتائجها 
املالية في الربع الثاني مقابل 
الفترة املماثلة. منها 7 شركات 
حققت أرباحا مقارنة بخسائر 
ومن الشركات 8 شركات، و5 
التأمني،  ش���ركات من قطاع 
والشركات ال� 7 هي: التعاونية 
للتأمني، ومدينة املعرفة، وبوبا 
للتأمني، والراجحي للتأمني، 
عذيب، وبترورابغ، وسايكو، 

وسالمة للتأمني.
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.750.941.191.38الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.55الدوالر األميركي

0.020.080.170.260.43اليورو
0.470.490.550.711.06اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.070.19الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26670الدوالر االسترالي0.07602الريال السعودي
0.7590الدينار البحريني0.28390الدوالر األميركي

0.0783الريال القطري0.38284اليورو
0.7410الريال العماني0.48462اجلنيه االسترليني
0.0776الدرهم اإلماراتي0.31516الفرنك السويسري

0.0403اجلنيه املصري0.00280الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

106.170.02النفط الكويتي
106.631.11برنت

0.20-105.24غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

6.03-1305.56الذهب
0.10-20.79الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.096.9825.62الكويت

46.23-4.678.72دبي
10.61-4.977.22أبوظبي

6.89-1.474.22البحرين
13.258.42168.46قطر

7.284.951.93عمان
4.20-1.192.03لبنان
2.119.618.80األردن
8.551.9680.81مصر

17.19-9.237.90املغرب
4.695.4420.39تونس

48.45-17.051.73داو جونز
7.45-4.424.70ناسداك م
S&P5001.973.63-4.59

21.01-6.728.44فاينانشال ت
9.692.1480.09داكس
4.339.9735.23كاك40

8.560.7546.79السويسري
15.343.28127.57نيكاي225

1.273.279.98توبكس
23.782.11394.97هانغ سينغ

»ضمان«: 9% تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة 
بالدول العربية إلى 48.5 مليار دوالر بـ 2013

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االس���تثمار وائتمان 
الص���ادرات )ضم���ان( عن أن 
تدفقات االس���تثمار األجنبي 
املباش���ر الواردة إل���ى الدول 
العربية شهدت تراجعا بنسبة 
9% من 53.5 مليار دوالر عام 
2012 إلى 48.5 مليار دوالر عام 
2013، لتمثل ما نس���بته %3.3 
م���ن اإلجمالي العامل���ي البالغ 
1.45 تريلي���ون دوالر، و%6.2 
من إجمالي الدول النامية البالغ 

778 مليار دوالر.
واوضحت املؤسس���ة في 
ال� 29 ملناخ  التقرير السنوي 
االس���تثمار في الدول العربية 
لعام 2014، ان االس���تثمارات 
الواردة إلى الدول العربية خالل 
العام 2013 تواصل تركزها في 
عدد محدود من الدول العربية 
حيث استحوذت كل من االمارات 
والسعودية للعام الثاني على 
التوالي على أكثر من 40% من 
إجمالي التدفقات الواردة للدول 
العربية، وتص���درت االمارات 
مجموعة ال���دول العربية في 
هذا املجال بقيمة 10.5 مليارات 
دوالر وبحص���ة 21.6%، تلتها 
الس���عودية في املركز الثاني 
بقيم���ة 9.3 ملي���ارات دوالر 
وبحصة 19.2%، كما جاءت مصر 
ف���ي املرتبة الثالثة بقيمة 5.6 
مليارات دوالر وبنسبة 11.5% من 
االجمالي العربي، ثم حل املغرب 
رابعا بقيمة 3.4 مليارات دوالر 
وبحصة 6.9%، ثم الس���ودان 
في املركز اخلامس بقيمة 3.1 

مليارات وبنسبة %6.4.
وأش���ارت »ضمان« وهي 
منظم���ة عربي���ة دولية تضم 

في عضويتها جمي���ع الدول 
العربي���ة الى أن���ه ومن واقع 
احصاءات االونكتاد توجد 92 
دولة عربي���ة واجنبية لديها 
تدفقات اس���تثمارية سنوية 
بلغ مجموعها خ���الل الفترة 
ب���ني عام���ي 2001 و2012 أكثر 
من 300 مليار دوالر. وضمت 
قائمة أهم الدول املس���تثمرة 
حسب الترتيب كال من فرنسا 
والكوي���ت والواليات املتحدة 
واإلمارات واململك���ة املتحدة 

والسعودية واليابان وهولندا 
والصني واملانيا بقيمة إجمالية 
بلغت 211.5 مليار دوالر وبنسبة 
تزيد على 70% من االجمالي. 
كما حل���ت ايطاليا والبحرين 
واس���بانيا وقطر وسويسرا 
وكندا واألردن واستراليا ولبنان 
وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 
دولة مس���تثمرة في املنطقة 
خالل الفت���رة بقيمة 58 مليار 
دوالر وبنسبة 19.3% لتشكل 
القائمتان نحو 90% من إجمالي 
االستثمارات في املنطقة خالل 
الفترة. كما أشار التقرير الى 
أن أرصدة االستثمار األجنبي 
املباش���ر الوافدة إل���ى الدول 
العربية شهدت ارتفاعا من 717.7 
مليار دوالر عام 2012 مبعدل %7 
لتبلغ 766.9 مليار دوالر عام 
2013، ومثلت االرصدة الوافدة 
إلى الدول العربية ما نس���بته 
3% من اإلجمالي العاملي البالغ 

25.5 تريليون دوالر.
وش���أنها ش���أن التدفقات 
تركزت االرصدة في عدد محدود 
من الدول، اذ اس���تحوذت كل 
من االمارات والسعودية على 
41%، حيث تصدرت السعودية 
مجموعة الدول العربية بقيمة 
208.3 مليارات دوالر وبحصة 
27.2%، ث���م تلتها االمارات في 
املركز الثاني بقيمة 105.5 مليارات 
دوالر وبحصة 13.8%، كما جاءت 
مصر في املرتبة الثالثة بقيمة 
85 مليار دوالر وبنسبة %11.1 
م���ن االجمالي العربي، ثم حل 
لبنان رابعا بقيمة 55.6 مليار 
دوالر وبحصة 7.3%، ثم املغرب 
في املركز اخلامس بقيمة 50.3 

مليارا وبنسبة %6.6.

سعدون علي الشيخ مبارك الصباح

مشروع العطريات يخفض أرباح »القرين« %77.6

»JLL«: منو وحدات السكن املمتازة بأبوظبي
قال تقرير صادر عن ش����ركة 
JONES LANG LASALLE عن أداء 
أسواق أبوظبي العقارية بالربع 
الثاني من ع����ام 2014 ان منو 
قطاع الوحدات السكنية املمتازة 
في أبوظبي استمر خالل الربع 
الثاني بينما شهدت القطاعات 
املكتبي����ة وجت����ارة التجزئة 
والضيافة تغيرا طفيفا، كما ظلت 
استثمارات الدوائر احلكومية 
ذات الصلة تهيمن على سوق 
أبوظبي لتلبية الطلب على املدى 
القصير، تغذيه االستثمارات 
وازدياد فرص العمل اجلديدة 
من جان����ب مش����اريع البناء 
اجلديدة الرئيس����ية املدعومة 
حكوميا مثل توسعات املطار، 
وشبكة شركة االحتاد للقطارات، 

ومتاحف جزيرة السعديات، 
والبنية التحتية الرئيس����ية 
األخرى، ومب����ادرات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. وقال 
التقرير ان االنتعاش املستدام 
يتطلب أن تس����تمر احلكومة 
في مواصلة تنفيذها لضوابط 
العرض ذل����ك ألن العديد من 
شركات التطوير العقاري تراجع 
اآلن املخططات التي كانت قد 
وضعت في قائمة االنتظار في 
أعقاب تراجع السوق. وبينما 
التزال هناك حاجة إلى مزيد من 
العرض، السيما من الوحدات 
السكنية عالية اجلودة، إال أنه 
من الضروري وضع ضوابط 
للع����رض لضم����ان األولوية 
للوحدات التي تتناس����ب مع 

البنية التحتية القائمة. وقدم 
التقرير حملة سريعة عن أسواق 

أبوظبي العقارية كما يلي:
٭ قطاع العقارات الس����كنية: 
مت االنته����اء من حوالي 1.750 
وحدة س����كنية ف����ي جزيرة 
الرمي ومشروعي دانة أبوظبي 
والريف خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، ليصل إجمالي 
املعروض إلى حوالي 240.000 
وحدة سكنية. كما زادت أسعار 
بيع الوحدات السكنية للربع 
السادس على التوالي ووصلت 
إلى نسبة 7% في الربع الثاني من 
عام 2014، بينما وصل متوسط 
الزيادة خالل النصف األول من 
عام 2014 إلى 17%. وكان إلزالة 
الغطاء اإليجاري في أبوظبي 

مؤخرا أثر كبير على ايجارات 
املباني األقل جودة، حيث اغتنم 
مالك العقارات الفرصة لزيادة 
االيجارات السابقة التي كانت 
أدنى بكثير من سعر السوق، 
لتتماشى مع مستويات السوق 

احلالية.
٭ قطاع العق����ارات املكتبية: 
ظلت إيجارات هذه الشريحة 
دون تغيي����ر في الربع الثاني 
من عام 2014 مبع����دل 1.540 
درهم للمتر املربع للمساحات 
املكتبية املمتازة و1.180 درهم 
للمتر املربع للمساحات األقل 
جودة، ولم تكن هناك مساحات 
جديدة رئيسية للتسليم في 
س����وق العقارات املكتبية في 

هذا الربع.

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماوي���ات البترولي���ة عن 
حتقيق صافي ربح بقيمة 0.93 
مليون دينار خالل الربع األول 
من الس���نة املالية 2015/2014 
واملنتهي في 30 يونيو 2014، 
مقابل 4.15 ماليني دينار خالل 
نفس الفترة من العام املاضي، 
ممثل���ة انخفاض���ا بنس���بة 
77.6% أو 3.2 مالي���ني دينار، 
نظرا لتراجع ربحية مشروع 
العطريات بشكل كبير. وبلغت 
ربحية السهم الصافية خالل 
الرب���ع مبلغ 0.88 فلس مقابل 
ربحية بقيمة 3.89 فلوس  خالل 
نفس الفترة من العام املاضي. 
وفي معرض تعليقه على هذه 
النتائج، صرح رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية، الشيخ 
مبارك عبداهلل املبارك الصباح 
»يرجع الس���بب الرئيسي في 
حتقيق هذه األرباح إلى حصصنا 
من أرباح شركاتنا الزميلة وعلى 
األخص في الشركة السعودية 
ملنتج���ات األلب���ان واألغذية 
)سدافكو(، باإلضافة إلى األرباح 
احملققة إثر بيع بعض من أسهم 
محفظة القرين االستثمارية. 
علما أن التباي���ن في النتائج 
احلالية مقارنة بنتائج العام 
املاضي يرج���ع إلى انخفاض 
أرباح شركة العطريات الكويتية 
بشكل ملحوظ، وبالتحديد من 

مشروع شركة الكويت إلنتاج 
البرازيلني اململوك بالكامل من 
قبلها«. أما على صعيد اخلطط 
املستقبلية لشركة القرين فقد أكد 
الشيخ مبارك أن شركة القرين 
مستبشرة بتوجهات احلكومة 
الرشيدة بتطوير القطاع النفطي 
الذي بدت عليه عالمات التهالك 
من جراء التجاذبات السياسية 
في السابق، وكلنا أمل أن يتم 
تسريع عجلة التنمية للنهوض 
بهذه الصناعة احليوية لدولتنا 
احلبيبة ولتأمني هذه الصناعة 
في ظل حتديات املرحلة القادمة 
م���ن تط���ورات التكنولوجيا 
العاملية واستكش���افات الغاز 
والنفط الصخري والرملي، علما 
أن الشركة تتطلع على الدوام 
النتقاء الفرص االس���تثمارية 
التي نتوقع لها عوائد مجدية 
محليا وإقليميا، وذلك بالتعاون 

مع كبراء االستشاريني املاليني 
العامليني لالرتباط مع الشركات 
العاملية ذات السمعة املتميزة 
في املجال. من جهته، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة سعدون علي 
»ش���هدت اإليرادات االجمالية 
للشركة ارتفاعا بنسبة %7.5 
لتصل إلى مليون دينار، وبلغ 
إجمالي األصول في الشركة كما 
في 30 يونيو 2014 مبلغ 358.8 
مليون دينار، باملقارنة مع 364.3 
مليون دينار كما في 31 مارس 
2014، كما ارتفعت االستثمارات 
في الش���ركات الزميلة بنسبة 
0.2% أي ما يقارب 0.26 مليون 
دينار خالل الربع احلالي نتيجة 
لزيادة حصة الشركة من ارباح 
شركة سدافكو والشركة الوطنية 
للخدمات البترولية )نابيسكو(«. 
وأضاف علي فيما يخص مشروع 
العطريات »حتققت توقعات 
إدارة الش���ركة بتراجع أسعار 
منتجات املشروع عن مستوياتها 
القياسية في عام 2013، والذي 
يتوقع استمراره خالل الفترة 
املقبلة وبدأ ذلك بالتأثير جذريا 
على ربحية املشروع. علما أن 
شركة القرين ما زالت في انتظار 
التدخل الفعال ملؤسسة البترول 
الكويتية التخ���اذ اإلجراءات 
املناسبة حلل املشاكل القائمة 
وإعادة الهيكلة لتفادي تعثر 

االستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة املشروع«.
من الدول العربية

ذكر تقرير »ضمان« أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الصادر من الدول العربية شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة %62 

من 18.2 مليار دوالر عام 2012 إلى 29.5 مليار دوالر عام 
2013. ومثلت تدفقات االستثمارات الصادرة من الدول العربية 

ما نسبته 2.1% من اإلجمالي العاملي البالغ 1.4 تريليون دوالر 
و6.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 454 مليار دوالر.

ومثلت دول اخلليج املصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من 
املنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة 
الدول العربية املصدرة بقيمة 8.4 مليارات دوالر وبحصة 

بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم 
السعودية في املرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 
16.8% ثم االمارات في املركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 

9.9% ثم سلطنة عمان في املرتبة اخلامسة بقيمة 1.4 مليار 
وبحصة 4.7% ثم البحرين في املرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار 

دوالر وبحصة %3.6.
اما على صعيد ارصدة االستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة 

من الدول العربية فقد بلغت 231.6 مليار دوالر بنهاية عام 
2013. ومثلت أرصدة االستثمارات الصادرة من الدول العربية 

أقل من 1% من اإلجمالي العاملي البالغ 25.5 تريليون دوالر.

930 ألف دينار 
صافي األرباح
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»بيتك« يدعم أنشطة طلبة بريطانيا وإيرلندا

»زين« توزع هدايا على املصلني

ساهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« في 
دعم األنشطة والفعاليات التي ينظمها االحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وإيرلندا خالل هذا الصيف، وتتضمن لقاءات 
تنويرية للطلبة املقبولني للدراسة في اململكة 
املتحدة وايرلندا ومبشـــاركة ممثلي وزارة 
التعليم العالي، باإلضافة إلى بعض األنشطة 
التـــي ينظمها االحتاد  والفعاليات األخرى 
للطلبة خالل شـــهر رمضان املبارك وخالل 
فترة العطلة الصيفيـــة، وذلك من منطلق 
حرص »بيتك« على دعم الشـــباب والطلبة 
ورعاية أنشطتهم تأكيدا على أهميتهم ودورهم 

في التنمية.
ويولي »بيتك« اهتماما كبيرا لشـــريحة 

أعلنت »زين« أنها قامت مبشاركة املصلني 
في مساجد الكويت األجواء الروحانية في 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك من 
خالل توفير الهدايا واملستلزمات الرمضانية 
على مجموعة من أكبر املساجد التي تشهد 
ازدحاما في مختلف محافظات الكويت، حيث 
قامت بتوزيع الهدايـــا على املصلني خالل 
تواجدهم في املساجد كبادرة منها لتوفير 
املستلزمات التي تخدم احتياجات املصلني 

خالل هذه األيام املباركة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان هذه 
البادرة السنوية التي تأتي ضمن البرنامج 
الرمضاني الذي تختتمه الشركة في العشر 
األواخر من الشهر املبارك متثل لها فرصة 
جميلة لتجديد العالقة الوطيدة بينها وبني 
املجتمع، خصوصا انها تأتي في إطار اجلهود 
املبذولة من الشركة لتوفير الراحة للمصلني 
ورواد املساجد خالل فترة صالة القيام، حيث 

الشباب يتمثل في دعم مشاريعهم وأنشطتهم 
املختلفة مبا فيهم شريحة الطلبة واخلريجني 
ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل يحقق 
طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، ويحرص »بيتك« 
على االستمرار في مبادراته التي تدعم الشباب 
لتحقيق أهدافهم مبا يساهم في إضفاء طابع 
املشاركة وزيادة الوعي وتعزيز العالقات بني 

فئات املجتمع.
وقد ثمن رئيس الهيئة اإلدارية باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا عبدالعزيز سعود دور »بيتك« في 
تقدمي الدعم املتواصل للطلبة والشباب بشكل 
عام وألنشطة االحتاد بشكل خاص على مدى 

السنوات املاضية.

قامت بتوفير الهدايا الرمضانية على مجموعة 
كبيرة من أكبر املساجد التي تشهد ازدحاما 
في مختلف محافظات الكويت، من ضمنها 
مسجد الدولة الكبير في العاصمة ومسجد 
جابر العلي في جنوب السرة ومسجد عقال 
الظفيري في اجلهراء، باإلضافة لدعم العديد 

من أنشطة متطوعي املسجد الكبير.
وأضافت »زين« ان الهدايا الرمضانية التي 
قامت بتوفيرها تضمنت املستلزمات األساسية 
لرواد املســـاجد خالل صالة القيام، ومنها 
الكراسي املتحركة لكبار السن، والكراسي 
الثابتة للمصلني جلوسا، وسجادات الصالة 
وأجهزة التسبيح اإللكترونية، باإلضافة إلى 
توفير املرطبات واملثلجات املجانية للمصلني 
من خالل السيارات املتنقلة كرغبة منها في 
توفير سبل الراحة على املصلني وتلطيف 
أجواء الصيف احلـــارة عليهم أثناء صالة 

القيام.

»بيتك« يقدم الدعم الحتاد الطلبة

فريق »زين« مع مدير إدارة مسجد الدولة الكبير عبداهلل الشاهني »هوندا الغامن« تطلق خصومات عيد الفطر

الراقية واختيار السيارة التي 
تناسب متطلباتهم أو جتربة 
قيادة أي من سيارات هوندا 

أيضا.
يســــتقبل معرض هوندا 
الغامن في الري زواره خالل 
رمضان من السبت إلى اجلمعة 
من 10:00 صباحا وحتى 2:00 
ظهرا ومن 8:30 مســــاء حتى 
12:30 ليــــال، ليعــــود بعدها 
الســــتقبالكم خالل ساعات 
العمل العادية ابتداء من ثاني 

أيام العيد.

هونــــدا الغــــامن املــــوزع 
الوحيد في الكويت ملنتجات 
هوندا اليابانية العمالقة من 
السيارات ومنتجات ومعدات 
الطاقة، باإلضافة إلى احملركات 
واملعدات البحرية، والدراجات 

النارية.
وتلتزم الشــــركة بتوفير 
أنســــب اخلدمــــات واحللول 
املميزة ابتداء من حلول الدفع 
إلى  امليسرة واملرنة وصوال 
أعلى مستويات اجلودة في 

اخلدمة.

اخللفية، نظام التشغيل الذكي 
وتقنية بلوتوث وHFT وصوال 
إلى شاشة 7 إنشات لعرض 

املعلومات.
هذا ويضم العرض أيضا 
سي آر في، بايلوت وأوديسي 

موديالت 2014.
ويأتي هذا العرض اخلاص 
تشــــجيعا للعمالء وعشاق 
ســــيارات هونــــدا العامليــــة 
لالحتفال بعيد الفطر مسبقا 
من خالل زيارة معرض هوندا 
الغامن واالستفادة من العروض 

مــــع عمالئهــــا  احتفــــاال 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
تطلق هوندا عرضا خاصا على 
تشكيلة كبيرة من موديالت 

.2014
ومبوجب هــــذا العرض 
العمالء على  املميز، يحصل 
خصومات عند شراء إحدى 
سيارات هوندا املشمولة في 
العرض، في فرصة لتتشارك 
هوندا مــــع عمالئها األوفياء 
أجواء العيــــد على طريقتها 

اخلاصة.
يشمل هذا العرض هوندا 
السيارة  أكورد سيدان، هذه 
التــــي  العمليــــة والراقيــــة 
جتمع بــــني الراحــــة واألداء 
وتالئم أصحــــاب املتطلبات 

العصرية.
تتميــــز أكورد ســــيدان 
 LED بإضاءة أمامية وخلفية
ساطعة، شاشــــتني للتحكم 
الترفيــــه ولعرض  بنظــــام 
املعلومات، كاميــــرا مراقبة 
احلارة اجلانبية، نظام مالحة 
مع كتابــــة وتوجيه صوتي، 
مقاعد جلد كهربائية، ونظام 

الدخول والتشغيل الذكي.
إلى أكورد كوبيه  إضافة 
التي ترتقي باألداء الرياضي 
إلى مستوى جديد بالتصميم 
الراقي والديناميكي من خالل 
مقاعد اجللد الكهربائية املريحة 
والتجهيــــزات املتطورة مثل 
شاشة ملس للتحكم باملعلومات، 
نظام مراقبة احلارة اجلانبية 
وأضــــواء أماميــــة مزدوجة 

.LED بتقنية
أما سيتي 2014 اجلديدة 
كليــــا بتصميمهــــا الرياضي 
واالنســــيابي، تتفــــوق هذه 
السيارة على سابقاتها مبزايا 
عديدة، بدءا بفتحات التكييف 

كاديالك إسكاليد 2015 اجلديدة كلياً.. مذهلة

املـــؤذن على ذلـــك بقوله: 
»لطاملا كان هدفنا في شركة 
الغامن للســـيارات يتمحور 
حول تزويد عمالئنا بطرازات 
عالية اجلـــودة وتتضمن 
جتهيزات اســـتثنائية، إلى 
جانب خدمة عمالء متميزة. 
كاديالك إسكاليد 2015 تتميز 
في جميع هـــذه املجاالت، 
وهـــو األمر الـــذي يجعلها 
اخليار الشـــعبي لعشـــاق 
السيارات الرياضية متعددة 
االستعماالت في الكويت«.

وتعتمد كاديالك إسكاليد 
2015 في تصميمها وعناصرها 
التقنيـــة على توســـعات 

منتجات كاديـــالك لترتقي 
بفئة الســـيارات الرياضية 
التي  متعددة االستعماالت 
تقدمها العالمة. وستتضمن 
مجموعـــة إســـكاليد 2015 
الطراز األساســـي، إضافة 
إلى نسخة ESV ذات الطول 
اإلضافي، والتي تقدم قاعدة 
عجالت أطول بـ 14 إنش )355 
ملم(، وطـــول إجمالي أكبر 
بحوالي 20 إنش )508 مم(، 
األمر الذي يعـــزز الرحابة 
لركاب صف املقاعد الثالث، 
أكبر  ويوفر مساحة أمتعة 
بـ 60% خلف الصف الثالث 

من املقاعد.
وتتضمن إسكاليد 2015 
التـــي تقـــدم بقـــوة الدفع 
الرباعـــي، محـــركا جديدا 
V8 ســـعة 6.2 ليترات أكثر 
قـــوة وفعالية باملقارنة مع 
الســـابقة، وهي  الطرازات 
حتتوي أيضـــا على نظام 
التحكم املغناطيسي بالقيادة 
من كاديالك - نظام التعليق 

األسرع جتاوبا في العالم.
ويقدم التصميم اخلارجي 
أســـطحا صافية، وجديدة، 
وأكثر أناقة، تتخللها ملسات 
درامية مـــن تقنية الصمام 
الثنائـــي الباعـــث للضوء 

.LED

لدى أبرز الوكالء في املنطقة، 
وتأتي هذه السيارة الفاخرة 
من الفئة الرياضية متعددة 
االســـتعماالت - املصممة 
لتؤسس عالمة فارقة لإلبداع 
املبتكر يدويـــا والتقنيات 
املتطورة - ليلبي ويفوق 
العمـــالء، ويقدم  توقعات 
جتربة قيادة ال ميكن مقارنتها 
ألكثر عشاق السيارات متيزا، 
ويعكس هذا االهتمام الهائل 
بطراز إسكاليد 2015 سمعة 
عالمة كاديالك املرموقة في 

منطقة الشرق األوسط«.
املبيعات في  وأكد مدير 
الغامن للسيارات، عبداهلل 

أثبتت كاديالك إسكاليد 
2014 اجلديدة كليا - املقرر 
وصولها إلى صاالت العرض 
في منطقة الشرق األوسط 
في شهر أغسطس املقبل - 
جناحها الهائل ومتيزها لدى 
العمالء في الكويت وبحسب 
مجموعـــة يوســـف الغامن 
وأوالده للسيارات - الوكيل 
احلصري لعالمة كاديالك في 
دولة الكويت - فقد سجل 
الرائـــد عددا  الطـــراز  هذا 
مذهال من حجوزات الشراء 
املسبقة خالل األشهر الثالثة 
املاضية. ويعود هذا املستوى 
العالي من الطلب إلى اإلبداع 
الرائع واملطور في تصميم 
الداخلية لهذه  املقصـــورة 
السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت الفريدة، والذي 
يجمع ما بني املســـتويات 
الفخامة مع  اجلديدة مـــن 

أحدث التقنيات املتطورة.
ويقول فيليكس ويلر، 
الســـيارات  مدير مبيعات 
واخلدمة والتســـويق في 
الشـــرق األوسط:  كاديالك 
»كاديـــالك إســـكاليد 2015 
اجلديـــدة كليا تلقى صدى 
واسعا بني العمالء، ويبدو 
ذلك جليا في العدد املتصاعد 
من حجوزات الشراء املسبقة 

»املتحد«: علي يعقوب يفوز بـ 25 ألف دينار
فريني كالستلينو، سناء فؤاد 
القناعي، فهد  شاهني، لولوة 
أحمد محمد، رمضان مصطفى 
سادون، ســـعود عبدالعزيز 
حبيب، زهرة حسن منياوي، 
كامـــل محمـــد القاضي، ندى 
حسن الصادق، محمد محمد 
عبداخلالق، عبداإلله يعقوب 
يوســـف، فـــاروق محمـــود 
أبوشـــمات، عدنـــان محمـــد 
أحمـــد، حســـن عبدالعزيز 
حســـن، جريجيوس فوتيو، 

مرمي سلمان احلمر، آمنة علي 
عبدالرســـول، محمد فنخير 
خليف، أحمد علي حســـني، 
وهيبة سيد هاشم، منى خليفة 
الدوسري. يقدم برنامج جوائز 
البنك  احلصاد اإلسالمي من 
األهلي املتحد جائزة أسبوعية 
كبرى تبلـــغ قيمتها 25.000 
دينار كل أسبوع، إلى جانب 
جوائز أسبوعية بقيمة 25.000 
دينار، موزعة على 25 جائزة 
بقيمة 1000 دينار لكل رابح.

كذلك أعلن عن 25 بجائزة 
قيمة كل منها 1000 دينار وفاز 
بها كل من: حســـني إبراهيم 
أكبر محمد،  البحريني، علي 
علي غلوم مالك، ميرســـيني 

أجرى البنك األهلي املتحد 
الثاني من شـــهر يوليو  في 
اجلاري الســـحب األسبوعي 
لبرنامج حصـــادي للجوائز 
املضـــاف حلســـاب التوفير 
»احلصـــاد  االســـتثماري 
اإلسالمي«، علما بأن جوائز 
احلصاد اإلسالمي ذات حسابات 
مســـتقلة، حيـــث أعلن عن 
الكبرى  اجلائزة األسبوعية 
بقيمة 25 ألف دينار نقدا، وفاز 

بها علي حسن يعقوب.













فنون
االربعاء 23 يوليو 2014

41

الشيخ وليد آل ابراهيم مع عاصي احلالني وحكيم ومجموعة من الضيوف

جانب من احلضور احلاشد في دبي

ناصر القصبي وتركي الدخيل واسعد الزهراني يلتقطون »سيلفي«

وليد آل ابراهيم يتوسط عادل امام وقصي خولي وغادة عادل ومجدي الهواري

على جابر مع جنوى كرم

عبداهلل بوشهري وعبداهلل الطليحي ومنير الزعبي

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل واملنتج عامر الصباح

مازن حايك وشيرين

النجمة منى شداد

وكيل االعالم صالح املباركي اثناء احلفل

حضور حاشد تقدمه الشيخ وليد آل إبراهيم ووكيل »اإلعالم« صالح املباركي

»MBC« جنوم الكويت والوطن العربي أضاؤوا سماء دبي في سحور

 MBC الكوي���ت ومجموعة
ليس ولي���د اللحظة وهناك 
أعمال كثي���رة جمعتهما في 
السابق، وقال في تصريح ل� 
 »MBC« األنباء«: تعاوننا مع«
مستمر، ونحن حريصني على 
ش���راكتنا معها على جميع 
املستويات درامية كانت او 
فنية، مضيفا: لدينا جتارب 
سابقة مثل البرامج الغنائية، 
والسنة املاضية مسلسل »ابو 
املاليني« وهو كان ناجحا بكل 
املقاييس، وايضا هذا العام 
اتفقنا على مشروع شراكة 
لكن لضيق الوقت لم يتم. 

وعن مس���توى شاش���ة 
تلفزيون الكويت في رمضان، 
رد املبارك���ي: نحن راضون 
بش���كل كبير ع���ن دورتنا 
هذه الس���نة، خصوصا انها 
مختلفة وقد ادخلنا اإلعالن 
التجاري بقوة، ومسلسالتنا 
منوعة، وقد أجرينا تقييمات 
موضوعية واحتلت أعمالنا 
الدرامي���ة وبرامجنا مراكز 
متقدمة في نسب املشاهدة، 
أبرزه���ا مسلس���ل  ولع���ل 
»العافور« و»الوعد« و»منطقة 
محرمة« ومسابقات احلائط، 
نحن في النهاية سعداء مبا 
نقدم واحلكم في النهاية عند 

اجلمهور. 

الرس���مي باس���م مجموعة 
»MBC« ومدير عام العالقات 
العامة والشؤون التجارية، 
وال���ذي قال: احلف���ل تقليد 
سنوي يجتمع فيه أبناء عائلة 
التي  واحدة سواء ألعمالنا 
في رمضان أو خارجه، وهذه 
السنة هناك غصة بالقلب ملا 
يحدث في غ���زة من أحداث 
دامية جترح القلب، مستدركا: 
لكننا لم نستطع اال ان نلتقي 
بنجومنا على السحور الذي 
كان مقررا مسبقا، ونتمنى 
ان جنتم���ع العام املقبل في 
أجواء افضل يكون فيها العالم 

العربي اكثر استقرارا. 
واردف: األحداث كثيرة، 
ونحن لن نتوقف في انتظار 
النهار وحتى تستتب األوضاع 
لكي نفرح ونضع بسمة على 
وجوه اجلمهور، خصوصا ان 
الناس املوجودة في منازلها 
تريد األمل وسط هذه املناظر 
 MBC املأسوية وهذا ما تقدمه
لهم من خالل محتوى برامجي 

نوعي مميز. 

»MBC«تلفزيون الكويت و

والتقت »األنباء« بوكيل 
وزارة اإلعالم صالح املباركي 
الذي كان في مقدمة احلضور، 
حيث أكد ان عالقة تلفزيون 

امام،  مطاوع، املخرج رامي 
ادوارد، مؤل���ف »دهش���ة« 
الكات���ب عبدالرحيم كمال، 
املخرج عمرو عرفة، انوشكا، 
ميار الغيطي، لقاء سويدان، 

محمد شاهني، وغيرهم. 

أحداث دامية

وعلى هامش احلفل التقت 
»األنباء« مازن حايك، املتحدث 

دبي ـ عبدالحميد الخطيب

ف���ي أج���واء رمضانية 
الدراما  مميزة، أضاء جنوم 
والبرام���ج إل���ى جانب أهل 
الصحافة واإلعالم، سحور 
مجموعة MBC السنوي الذي 
أقيم مس���اء أمس األول في 

دبي. 
ضم حفل السحور حشد 
م���ن النجوم الع���رب وفي 
مقدمته���م رئيس املجموعة 
الش���يخ وليد ب���ن ابراهيم 
ابراهيم، وأضاءه جنوم  آل 
الكويت ، وكيل االعالم صالح 
املباركي، الفنانة القديرة سعاد 
عبداهلل، هبة مشاري حمادة، 
الشقيقان محمود وعبداهلل 
بوشهري، منى شداد، نورة 
العميري، عبداهلل الطليحي 
واملنت���ج رزاق املوس���وي 
الزعبي،  واملخ���رج مني���ر 
وشاركهم هذه الليلة املميزة 
من ليالي دب���ي: عادل امام، 
يس���را، خالد زكي، الفنانان 
السعوديان حسن عسيري 
القصب���ي، واملنتج  وناصر 
عامر الصباح. وحضر احلفل 
ايضا: هند صبري، حكيم، 
مي كساب، احمد زاهر، ماجد 
املصري، غادة عادل وزوجها 
املخرج مجدي الهواري، حنان 

سعاد عبداهلل: هذه أسباب جناح  »ثريا« 

.. ويسرا ترد على الهجوم!

عبرت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل عن سعادتها 
بردود األفعال الطيبة التي واكبت عرض مسلسل 

»ثريا« وقالت في حديث جانبي: رأي اجلمهور 
يهمني جدا ومن خالله عرفت ان العمل ناجح، 

مشيرة الى انها حترص على تقدمي قصص درامية 
مختلفة من الواقع، وهذا ما توفر في »ثريا« الذي 

يناقش قضايا مهمة متس الناس. 
ولفتت ام طالل الى ان األعمال االجتماعية سالح 

ذو حدين وحتتاج الى تركيز حتى ال تفلت 
األحداث ويصبح العمل مكررا وال يقدم جديدا، 

وهذا ما يجعلها ندقق في جميع التفاصيل، 
متمنية ان تكون دائما عند حسن الظن بها. 

هبة مشاري لـ »األنباء«: لم أشوه اخلديو إسماعيل 
وفي »سراي عابدين« قدمت دراما افتراضية وليست تاريخية 

في تصريح خاص لـ »األنباء« وردا على 
الهجوم الذي يواجهه مسلسلها »سراي 

عابدين«، قالت الكاتبة هبة مشاري حمادة: انا 
لن ارد على احد واملسلسل هو من يرد عني، 
نحن نقدم تاريخا افتراضيا او دراما عبسية 

وهذا يتيح للكاتب استعارة الشخصيات 
التاريخية واستخدامها كحواضن للدراما، 

مبعنى ان نستخدم التاريخ وال نسمح 
له باستخدامنا، وهذه الفكرة مستخدمة 

من قبل في املسلسالت التي تتحدث عن 
السير الذاتية، مستدركة: اشعر بأن االنتقاد 

للعمل كله »ظاهرة صحية« ويكفي ان 
الكلمة األكثر شيوعا في »غوغل« حاليا هي 
»سراي عابدين« وهذا يدل على اننا نتعامل 

مع مشاهد عنده أدوات معرفية متكنه من 
احلصول على التاريخ في حال أراد معلومة  

تاريخية، وما نقدمه له في هذا العمل هو 
عبارة عن مساحة درامية وليس تاريخا. 

وبسؤالها عن البيان الذي صدر من أسرة 
محمد علي باشا والذي تتهم فيه العمل 

بتشويه صورة اخلديو اسماعيل، أجابت هبة: 
نحن ال نقلل من قيمة احد، كل انسان يتابع 

وله مالحظات نأخذها في عني االعتبار، العمل 
متابع وهو ليس تاريخا، وقد ذكرنا ذلك اكثر 

من مرة لنخرج من دائرة التوثيق، وللعلم 
استعنا في املسلسل مبراجع تاريخي وأعطانا 
مالحظاته وهو دكتور متخصص في اجلامعة، 
وأكملت: لو نفذنا التاريخ كما هو، ملا تواجدت 
»الوالدة باشا« في القصر او اجتمعت زوجات 

اخلديو في مكان واحد، ولن جند حتى 
قصص احلب والغيرة والشك والدسائس التي 

الكاتبة هبة مشاري حمادةيناقشها العمل. 

وفي مقابل الهجوم عليه هناك 
نسب مشاهدة تدل على اننا 

جنحنا في جذب الناس ملتابعتنا 
واالستمتاع باملناظر التي لم 

ترد في اي دراما عربية، كاشفة 
ان هناك جزءا ثان من العمل.

لم تخف النجمة يسرا 
امتعاضها من الذين يهاجمون 

»سراي عابدين«، وقالت 
لـ »األنباء« على هامش حفل 

سحور »MBC«: من اخلطأ ان 
نحكم على عمل ضخم مثل 

»سراي عابدين« ملجرد انه ال 
يناقش التاريخ كما هو، نحن 

فيه نقدم قصة مستوحاة وقد 
أجادت الكاتبة هبة مشاري 

حمادة في نقلها وتخيل املواقف 
والشخصيات واملؤامرات 

والصراعات داخل القصر بهذه 
الصورة املتقنة. 

واستطردت يسرا: أؤكد ان 
»سراي عابدي« أضخم عمل 

ميكن ان يراه املشاهدين على 
مدى سنوات طويلة، وقد 

سخرت له جميع اإلمكانات 
ليخرج بهذه الصورة املشرفة، 

لفت العميد علي جابر والفنانة 
جنوى كرم االنظار اثناء 

دخولهما قاعه احلفل، حيث كان 
ميسك كل منهما يد االخر، ما 

اعاد لالذهان االشاعات التي 
انتشرت حول وجود عالقة 

حب بينهما وهو ما نفياه في 
تصريحات كثيرة.

فهل ستعود الشائعات مرة 
اخرى، خصوصا أننا على 
مشارف موسم جديد من 

برنامج »آربز غوت تالنت« 
والذي سيبدأ حسب ماصرح 
علي جابر لـ »األنباء« اكتوبر 

املقبل؟

يسرا مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

حقيقة عالقة 
جنوى  كرم

وعلي جابر
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بورحمة: التوافق 
الفكري بني فريق 

العمل ساعدنا
في التصوير

البريكي: مالمسة 
الواقع أهم عوامل 
جناح السينما في 

الكويت

العميري: نسعى 
لتواجد اسم 

الكويت باستمرار 
في املهرجانات 

السينمائية

مدير انتاج قاعد ميدح احد 
املنتجني علشان يشتغل معاه 

في مسرحيته اليديده بس 
للحني مو معطيه ويه وال 

مبلغه أنه راح ميسك الشغل..
بسّك مدح!

ممثلة شابة خليجية تفكر 
باالنتاج بس موالقية 

شريك ثقة يتعاون معاها 
من غير شروط النها 
يديدة على االنتاج.. 

عيل قعدي بالبيت احسن! 

مغنية خليجية مسوية 
حق نفسها شنة ورنه في 

الساحة الغنائية مع ان 
ألبوماتها طايحة بجبدها 
وتفكر تروح للتمثيل.. 

خير ان شاءاهلل!

مدحتعاون تفكير

رميوت كنترول..

نسلط الضوء في هذه الزاوية على أهم املسلسالت والبرامج 
للتعليق عليها سواء باإليجاب أو السلب بعيداً عن التجريح

ماجد املهندس..
»للحب كلمة«

»شمس« ليلى علوي.. 
والتكرار!

علي كاكولي
و»جرح السنني«

اختيار املطرب ماج���د املهندس لغناء 
مقدمة مسلسل »للحب كلمة« التي كتبها 
الشاعر املميز ساهر وحلنها د.عامر جعفر 
اختي���ار موف���ق من قبل اجله���ة املنتجة 
للمسلس���ل الن احداث العمل تتماشى مع 
لونه الغنائي املعروف عنه وس���اهم في 
انتشار املسلسل بشكل كبير مع ابطاله.. 

اختيار في محله.

املتاب���ع ملسلس���ل »ش���مس« للفنانة 
ليلى علوي يش���عر بان ما تقدمه في هذا 
املسلسل هو تكرار ملا قدمته في »فرح ليلى« 
ومشكلة ليلى علوي انها عنيدة و»تسوي 
اللي براسها« حتى وان لم تعجب قراراتها 

جمهورها الكبير..
التواضع حلو يا ليلى!

املتابع لدور الفن���ان علي كاكولي في 
مسلسل »جرح الس���نني« يشعر بان هذا 
الفنان اذا وجد نصا جميال يبدع فيه ويعطيه 
م���ن قلبه وما يقدم���ه كاكولي في »جرح 

السنني« خير دليل.. براڤو كاكولي.

»االخرس« حمد اشكناني

 دور حمد اشكناني في مسلسل »كسر 
اخلواطر« حصد اعجاب اجلميع ملا ميتلكه 
هذا الفنان الشاب من طاقة فنية في جتسيد 

االدوار املركبة وهذا ان دل على شيء فانه 
يدل على اختياراته الدقيقة حتى تظل اعماله 

عالقة في عقول املشاهدين..الى االمام.

وحش الشاشة لقب:

ا( رشدي أباظة

ب( محمود املليجي

ج( فريد شوقي

أكد أن الشخص »املتني« عنده مشاعر ويحب وحاله حال »الشباب« ويقدر »يشيل« أعمال

بوغازي لـ »األنباء«: »صار لي 29 سنة بالتمثيل وللحني ما أخذت
أكثر من عشر حلقات ألني »مو وسيم«.. معقولة يا منتجني؟!

 مفرح الشمري
@MefrehS

بحرقة كبيرة فتح النجم الكوميدي »املتني« فيصل بوغازي 
قلبه ل� »األنباء« ليوصل رسالة للمنتجني واملخرجني املوجودين 
في س����احتنا الفنية بعد ش����عوره بعدم االهتمام من قبلهم في 
اسنادهم له حلقات معدودة في اعمالهم الدرامية ليجسد شخصيات 

محدودة ايضا ال يتجاوز ظهوره بها اكثر من عشر حلقات.
يقول بوغازي: انا صار لي 29 سنة في التمثيل ولي قاعدة 
جماهيرية من الكبار والصغار كونتها من خالل اعمالي التلفزيونية 
واملسرحية واحلمد هلل، ولكن ما يحز بخاطري انه منذ ظهوري 
وحتى هذه اللحظة اشارك في االعمال التلفزيونية بحلقات قصيرة 
جدا من خالل جتس����يدي لكركترات معينة يختارني من اجلها 
املخرجون واملنتجون، وعندما اجس����د تلك الكركترات بالشكل 
اجلميل مثل  مسلس����ل »ام البن����ات« و»فرصة ثانية« و»رحلة 
شقى« ومسرحية »عودة التجنيد« وحاليا في »مسكنك يوفي« 
حتقق النجاح، ولكن أفجأ بأن املنتجني واملخرجيني ينادونني 
لتجس����يد مرة ثانية هذه الكركترات دون جتديد وبنفس عدد 
احللقات وكأنهم ال يرونني اال بتلك االدوار، مع ان هناك ممثلني 
ش����باب ال يفقهون بالتمثيل ش����يئا يعطونهم ادوار بطولة ألن 
اشكالهم »حلوة« وهو من داخل فارغ وما يعرف »يتحچى« چدام 
الكاميرا، لكن هذه االمور ال يهتم بها املنتجون واملخرجون، املهم 
انه شكله حلو و»البنات« يبونه لهالشي يعطونه بطولة حتى 

لو »ألتغ« وما يعرف يحچي.
واضاف: اقول الخواني املنتجني واملخرجني اذا كان هذا الوسيم 
واللي مخارج حروفه »غلط« بس هو يعرف يحب وعنده مشاعر 
تراكم »غلطانني«، ألنه حتى »الشخص املتني« عنده قلب ومشاعر 
ويعرف يحب ويعش����ق و»مو ذنبه« انه يكون متني علشان ما 
تعطونه ادوار بطولة وتعطونه بس عشر حلقات او اقل، ترى 
في الغرب يدورون على »املتني« ويعطونه حلقات كثيرة ومرات 
بطولة مسلسل او برنامج ألنه انسان حاله حال الشاب الوسيم، 
بس لالسف ربعنا اللي بالوسط وخصوصا املنتجني واملخرجني 
ما عندهم هالوعي وما يؤمنون بحب وال مبش����اعر »املتان« وال 

يعدونهم فنانني وبامكانهم حتقيق النجاح العمالهم، لالسف 
بهذه النظرة التشاؤمية ل� »ملتني« فتحوا الباب ملن هب ودب 
انهم يصيرون جنوما على االكتاف مع انهم ال يفقهون في 

التمثيل شيئا سوى وسامتهم.
واشار الفنان الكوميدي فيصل بوغازي الى انه 

ال يق����در ان يرفض تل����ك االدوار القصيرة التي 
تعرض عليه من قبل املنتجني، مشيرا الى انه 

اذا رفضها فال يوجد بديل عنها، ولذلك يشارك 
حتى يكون متواجدا في الس����احة الفنية 

ألنه يعش����ق التمثيل وتلبية لطلبات 
محبينه ان يكون متواجدا في االعمال 

التلفزيونية من اجل عيونهم.
وطلب الفنان الكوميدي فيصل 
بوغازي من املنتجني واملخرجني 

ان يقدروا مشواره الطويل بعد هذا 
العمر ويعطوه ما يستحق 

مشواره الفني حتى يكون 
هناك انصاف، فاملمثل 
الذي ميتلك خبرة يفيد 
العمل بخبرته واملمثل 
الذي ال ميتلك خبره 
العم���ل، مؤكدا  يدمر 
ان العمل التلفزيوني 
واملسرحي ال يعتمدان 
على «وسامة" االنسان 
وامنا على اخالصه 
ف���ي تأدي���ة ما هو 
مطل���وب منه في 
لوكيشن التصوير 
او على اخلش���بة 
حت���ى ال يغ���رق 
اجلمي���ع معه في 

أخطائه!

.. ومع طارق العلي في كواليس مسرحية »عودة التجنيد«فيصل بوغازي مع طلعت زكريا في مسرحية »وبعدين«

جتربة سينمائية جتمع بني بورحمة مؤلفاً واخللف مخرجاً

»كان رفيجي« فيلم العيد الذي ظل حبيس األدراج 10 سنوات

اللحظة يعمل على الفيلم«.
كما قال »لسنا في نطاق 
املنافس���ة مع األف���الم التي 
ستعرض في موسم عيد الفطر 
سواء كانت عربية أو أجنبية، 
التي  اللحظ���ة األولى  فمنذ 
قررنا فيها العمل على الفيلم، 
درسنا الوقت الذي سنعرضه 
خالله، وكان عيد الفطر هو 
املوعد األفضل للعرض، لكن 
ليس لدينا طموح محدد وال 
سقف لإليرادات، فكما أكدنا 
ه���ذا الفيلم يع���د نوع من 
أن���واع املغامرة التي نطمح 
من خاللها على التواجد ضمن 
سوق السينما، لنعطي دافع 
للشباب من محبيها على العمل 

وخوض غمار جتربتها«.
أما الفنان خالد البريكي 
الذي وضح من خالل حديثه 
في املؤمتر على اكتس����ابه 
عمقا ونضجا فنيا كبيرا، 
فأكد على سعادته أيضا مبا 
س����يقدمه الفيلم من قصة 
س����نتمكن من خاللها من 
مالمسة شيء من الواقع في 
املجتمع الكويتي، وتعيد لنا 
مفاهيم الداقة التي اختفت 
عند البعض، بفعل وسائل 
التي  االتصال احلديث����ة، 
من املفترض أن جتمع بني 
البش����ر، لكنها مع األسف 
زادت من الفجوات بينهم.

وأجاب البريكي في سؤال 
خاص ل� »األنباء« حول ارتباط 
حركة الس���ينما في الكويت 
بفيلمي بس يا بحر ومؤخرا 
تورا ب���ورا قال »ليس هناك 
كثير ممن يحبون املغامرة 
في هذا املجال، وعلى الرغم 
من أن كثي���را من املخرجني 
قدميا قدموا عددا من األفالم 
الس���ينمائية، إال أن ذه���ن 

اجلمهور ارتبط بفيلم بس 
يا بحر بسبب مالمسته للواقع 
الكويتي اخلاص الذي يعيشه 
اجلمهور، فكان هذا س���بب 
الذاكرة، ومن  ف���ي  تخليده 
ه���ذا املنطلق ج���اءت قصة 
)كان رفيجي(، التي حرصنا 
جميعا على ان تكون مالمسة 

للواقع«.
هذا وأك���د الفنان فيصل 
العميري أن النص الذي ظل 
حبيس األدراج منذ عش���ر 
س���نوات، وكان شاهدا على 
البداية  مراحل كتابته م���ن 
يجمع في طياته الكثير من 
املشاعر اإلنسانية واملعاناة 
التي يعيشها األبطال والتي 
تغلفها كوميديا تخفف من حدة 
األحداث التي ستتناول قصة 
الصديقني، وأيضا ستساهم 
املوسيقى التي وضعها امللحن 
مشعل العروج، واألغنية التي 
غنتها الفنانة نوال في الفيلم 
في ايضاح الرسالة التي يهدف 

إليها الفيلم.
ل�  وفي س���ؤال خ���اص 
»األنب���اء« ح���ول امكانية 
ف���ي  بالفيل���م  املش���اركة 
الس���ينمائية  املهرجان���ات 
العميري »منذ  الدولية قال 
بدأنا التصوير حرصنا على 
بدء التواصل مع كل إدارات 
املهرجانات العربية والدولية، 
املنافسة  الهدف  ولكن ليس 
بقدر ما ان الهدف األساسي 
الكويت في  هو تواجد اسم 
مثل ه���ذه املهرجانات، لكي 
يك���ون ذلك دفع���ة لغيرنا 
من الش���باب نح���و اإلنتاج 
السينمائي واحلضور الدائم 
لهم كمشاركني في املهرجان، 
ولي���س حض���ور مش���اهد 

فقط«.

برفقة املخرج أحمد اخللف، 
وأن هذا العمل الذي بدأ في 
كتابته منذ ما يقارب العشر 
سنوات، وكان حبيس األدراج 
الفترة، س���يرى  طوال تلك 
الن���ور أخيرا، من خالل هذا 
النجوم  الكبير م���ن  الك���م 
الذين يعتبرهم شركاء له في 
التي تعد مغامرة  التجربة، 
في حد ذاتها، ولكن الساحة 
الش���بابية  الفنية وخاصة 

بحاجة لها.
وأض���اف بورحمة الذي 
يخوض جتربة تأليف فيلم 
روائ���ي طويل ألول مرة، أن 
التوافق في األفكار الذي جمع 
بينه وبني املخ���رج وفريق 
العم���ل واملقصود الفنانون 
ب���أداء األدوار،  الذين قاموا 
هو ما جعل ه���ذه التجربة 

ترى النور.
ل� »األنباء«  وفي حديث 
ق���ال بورحمة »من���ذ بداية 
الفيلم  كتابتي لس���يناريو 
قررت انتاجه بالشكل الذي 
يجعلني أرضى عنه، وبالشكل 
الذي يليق مب���ا قدمته في 
الس���ابق من أعمال، لذا كان 
من الصعب جدا أن أس���لمه 
ليد أي شخص ال أثق بأنه 
سيقدم الرؤية التي دفعتني 
لكابته من البداية، لذا عندما 
عرضته على املخرج أحمد 
اخللف كنت على ثقة كبيرة 
بأنه سيقدمه بالشكل والرؤية 
التي ترضين���ا كمخرجني، 
فرؤيتنا اإلخراجية كثيرا ما 
كانت تتوافق وتتوحد وقت 
التصوير، وهذا ما يطمئنني 
ملا س���يراه اجلمه���ور من 
نتيجة، ألن اخللف حريص 
أشد احلرص على ما يقدمه، 
لدرجة جتعل���ه حتى هذه 

خلود أبوالمجد

التجارب  كثي���رة ه���ي 
السينمائية في الكويت والتي 
يعمل على تقدميها الفنانون 
الشباب، الذين عشقوا السينما 
وقرروا خوض غمار جتربتها، 
ولكن أغلب ما مت تقدميه في 
الفترة األخيرة كان مجموعة 
من األف���الم القصيرة، التي 
ش���ارك به���ا مخرجوها في 
مهرجانات السينما العربية، 
والبعض منهم حقق النجاح 
وحصد عددا من جوائز هذه 
املهرجان���ات، وم���ن بينهم 
املخ���رج أحمد اخللف، الذي 
بدأ مشواره السينمائي منذ 
سنوات كثيرة، ويقدم اليوم 
أولى جتاربه الروائية الطويلة 
من خالل فيلم »كان رفيجي« 
الذي سيبدأ عرضه في دور 
الع���رض الكويتية أول أيام 

عيد الفطر املقبل.
وكان املخ���رج ومؤل���ف 
العمل يعرب بورحمة وشركة 
 lightbug media productions
عقدا مؤمت���را صحافيا في 
جمعية املهندسني الكويتية، 
الفنان���ني فيص���ل  برفق���ة 
البريكي،  العميري وخال���د 
الفيلم  الرسمي عن  لإلعالن 
الذي يشارك في بطولته إلى 
جانب العمي���ري والبريكي 
مرام وفاطمة الصفي وعبد 
القفاص، وهذا بعد  احملسن 
حملة كبيرة انطلقت مع بداية 
أعمال تصوي���ر الفيلم على 
شبكات التواصل االجتماعي، 
ومازالت مستمرة حتى موعد 

عرض الفيلم.
وأك���د بورحمة في بداية 
حديثه في املؤمتر أنه سعيد 
جدا بهذه التجربة التي يقدمها 

)محمد خلوصي(بوستر فيلم »كان رفيجي« يعرب بورحمة يتوسط خالد البريكي وفيصل العميري في املؤمتر 
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إعالنات األدوية غير املرخصة عادت لالنتشار 
مرة أخرى وبقوة.

تقرير: سياح غربيون يلغون حجوزات سفرهم إلى 
الشرق األوسط.

٭ ومنهـا أدويـة لعـالج السـكري وأخرى 
للتخسيس.. عسى بس اجلماعة في »الصحة« 

عندهم خبر!

٭ طبيعـي يلغـون.. إذا كان أهلـه يريـدون 
مغادرته!

البقاء هلل

صقر ثنيان ثنيان الغامن ـ 76 عاما ـ الرجال: 
الفيحاء ـ ق 2 ـ ديوان الغامن ـ الدائري الثاني ـ 

ت: 22575939 ـ 99030949 ـ ت: النساء: النزهة 
ـ ق 2 ـ شارع محمد صالح احلميضي ـ ج 22 ـ 

م 16 ـ على الدائري الثاني ـ ت: 22523573.
برمون يعقوب سلمان، أرملة حسني عبدالرحمن 

عناني الفيلكاوي ـ 81 عاما ـ الرجال: جابر 
العلي ـ ق 3 ـ ش 23 ـ م 34 ـ ت: 66550446 ـ 

 النساء: جابر العلي ـ ق 3 ـ شارع 23 ـ م 1 ـ
ت: 23831881.

ناصر عيد منير الديحاني ـ 58 عاما ـ الرجال: 
األندلس ـ ق 5 ـ ش 10 ـ م 249 مقابل الدائري 

 اخلامس ـ ت: 65143434 ـ النساء: األندلس ـ
ق 5 ـ ش 5 ـ م 49 ـ ت: 69988973.

دعسان خليفة علي العازمي ـ 74 عاما ـ صباح 
السالم ـ ق 9 ـ ش 4 ـ ج 17 ـ م 10 ـ ت: 

50933352 ـ 50406086.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حالة الطقس

حالة البحر

شديد احلرارة والرياح 
شمالية غربية مثيرة 
للغبار سرعتها من 20 
الى 40 كلم/ س���اعة.

العظمى: 46
الصغرى: 31

أعلى مد:
8.20 ص � 10.50 م

أدنى جزر:
2.25 ص � 4.25 م

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك   ص 16

تقديـرا مـن »األنبـاء« للـدور االجتماعـي للديوانيـات فـي الكويت، 
وتجسـيدا لمكانتها واثرهـا االيجابي بين المواطنين مـن خالل تبادل 
الزيارات، فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيات وعناوين 
ومواعيد ديوانياتهم خالل شـهر رمضان المبـارك، فعلى الراغبين من 
اصحاب الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسـال اسم الديوانية 
 والعنـوان والموعـد علـى فاكـس رقـم: 22272830، او ايميـل:

.editorial@alanba.com
وكل عام والجميع بألف خير.
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براغ � يو.بي.اي: شهدت العاصمة التشيكية براغ للمرة 
الرابعة عشرة، حفل انتخاب ملكة جمال العالم للفتيات 
املصابات بعاهة الصمم، حيث فازت بها الس���لوڤاكية 

»ليديا سفوبودوفا« من بني 32 فتاة مشاركة.
وال تختلف هذه املسابقة عن مسابقات ملكات جمال 
العالم الكالسيكية، إذ شهدت عرضا لألزياء وآخر بلباس 
البحر، كما ش���هدت عرضا حرا قدم فيه املش���اركون 

واملشاركات عروضا مختلفة وفقرات فنية.
وعلى الرغم من ان جميع املشاركني مصابون بالصمم، 
إال أن أغلبهم اختاروا الرقص في الفقرة احلرة، وذلك 
من دون التمكن من سماع أي موسيقى، لكن األداء كان 
رائعا ومؤثرا، حيث متاوجت أجس���ادهم مع أصوات 

املوسيقى وكأنهم يسمعونها.

واشنطن � العربية: جاء شهر يونيو 2014 األكثر حرا 
في العالم منذ بدء تدوين سجالت احلرارة في العام 1880، 
حس����بما أفادت الوكالة األميركي����ة للمحيطات واألجواء 
)نوا(. وبلغ متوسط احلرارة احملسوب مع سطح األرض 
واحمليطات في يونيو 16.22 درجة مئوية أي 0.72 درجة 
فوق املعدل الوس����طي في القرن العش����رين لهذا الشهر 
متجاوزا املستوى القياسي األخير للحرارة في شهر يونيو 

واملسجل في العام 2010 وفق وكالة نوا.
وأوضحت الوكالة في بيان أن »غالبية الكرة األرضية 
واجهت درجات حرارة شهرية جتاوزت املعدل مع مستوى 
قياسي للحر في مناطق في جنوب شرق غرينالند وشمال 
أميركا اجلنوبية ومناطق في شرق أفريقيا ووسطها فضال 

عن أجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرقها«.
وأضافت »كما حصل في ش����هر مايو سجلت مناطق 
متفرقة من أحواض احمليطات الرئيسية مستويات قياسية 

من احلر أيضا«.
وقالت الوكالة األميركية إن املرة األخيرة التي سجل 
فيها شهر يونيو درجات حرارة تقل عن املعدل الوسطي 

للقرن العشرين، تعود الى العام 1976.
وفيما يتعلق بحرارة سطح احمليطات فقط، فإن تلك 
املسجلة في يونيو كانت األعلى أيضا في التاريخ محطمة 

املستوى القياسي املسجل في العام 1998.

ملكة جمال العالم

»ليديا« ملكة جمال العالم للصم

يونيو.. األكثر حرًا في العالم
منذ عام 1880

كوريا اجلنوبية تسمح بـ »القيلولة« أثناء العمل

جنمة البوب مادونا متهمة بالسرقة
� وكاالت: طالبت  فلوريدا 
جنمة البوب األميركية مادونا 
بإسقاط الدعوى التي أقامتها 
عليها شركة التجميل واألزياء 
»ه���ارد كاندي« باعتبارها قد 
تع���دت على حق���وق امللكية 
الفكري���ة للش���ركة، وقامت 
باملنافسة غير املشروعة، حيث 
قاضت الشركة النجمة مادونا 
ومدير أعمالها غي أوس���يري 
أنها سرقت  وذكرت بادعائها 
اسم الش���ركة لتبيع مالبسها 

الرياضية، وأقراصا مدمجة عن 
اللياقة البدنية، حتى بعد أن 
رفضت هيئة براءة االختراع 
األميركية تس���جيلها كعالمة 

جتارية لها.
وذكرت الوثائق التي حصل 
عليها موقع »رادار أون الين« 
أن مادون���ا ادعت أنها لم تقم 
بأي أعمال جتارية في والية 
فلوريدا، وبالتالي فإن الدعوى 
القضائية تخ���رج عن دائرة 
اختصاص احملكمة ما دفعها 

ملطالبة احملكمة برد الدعوى. 
وذكرت مادونا أنها ومدير 
أعماله���ا ال يتدخ���الن في أي 
قرارات إدارية للشركة التجارية، 
أنها املس���ؤولة عن  مدعي���ة 
اجلوانب اإلبداعية باملنتجات 
فقط، وأنه���ا تعاملت مرتني 
فقط مع الش���ركة التي قامت 
برفع الدعوى عليها، وطالبت 
أنها  الدعوى، بحجة  بإسقاط 
لم تش���ارك في اتخاذ قرارات 

إدارة أعمال الشركة.

� إيالف: اعتمدت  سيئول 
الكورية اجلنوبية  العاصمة 
سيئول خطة لزيادة إنتاجية 
األفراد ورفع كفاءتهم تقوم على 
السماح لهم باخللود للراحة 
وأخذ غفوة نوم بسيطة ملدة 
ساعة بعد الظهر أثناء الوجود 
في العم���ل اعتبارا من بداية 

أغسطس.
وأك���د مجل���س املدين���ة 
النوم  العم���ال ميكنه���م  أن 
ف���ي الردهات أو ف���ي قاعات 
االجتماعات أو في أي أماكن 
أخرى. ومينح القرار اجلديد 
احلرية للموظ���ف باختيار 
ساعة للنوم في الوقت ما بني 
الواحدة والسادسة بعد الظهر، 
ولكن إذا ما غط املوظف في 
النوم ملدة أطول، سيكون عليه 
إما يواصل العمل بعد ساعات 
العمل الرسمية أو القدوم مبكرا 

في اليوم التالي.
ووعد مجل���س العاصمة 
الكورية بتخصيص املزيد من 
األموال، العام املقبل، إلنشاء 

أماكن راحة أكثر للموظفني.
وبحسب منظمة التعاون 
االقتص���ادي والتنمية، فإن 

الكوريني اجلنوبيني ينالون 
القس���ط األقل من النوم من 
املتقدمة،  ال���دول  بني جميع 
إذ ينامون في املتوسط 469 

دقيقة )7.8 ساعات( يوميا.
يذك���ر ان كوري���ا تعيش 
تطورا الفتا في شتى املجاالت 
الصناعي���ة، فحت���ى بداي���ة 
ستينيات القرن املاضي كانت 
كوريا تعد من الدول الزراعية 

الفقيرة، قبل أن تتحول خالل 
السنوات ال� 20 املاضية إلى 
عمالق صناعي وتكنولوجي، 
بعدم���ا وضعت ع���ام 1966 
أسس���ا للتصنيع، وجنحت 
البن���اء الصناعي  في تهيئة 
للدول���ة، والتحول من دولة 
الزراعية  املوارد  تعتمد على 
إلى دولة تقوم على التصنيع 

احلديث والتصدير.
البطالة  وتبدو مع���دالت 
منخفضة في كوريا اجلنوبية 
قياس���ا بدول أخرى متقدمة 
رغم أن املؤش���ر ارتفع خالل 
فبراي���ر املاضي، فبلغ %4.5، 
فيما تس���ارع الدولة لتوفير 
الوظائ���ف بأعلى وتيرة منذ 

12 سنة.
وأظهر تقرير أصدره مكتب 
اإلحصاءات الكوري أن معدل 
البطالة بلغ 4.5%، قياسا إلى 
3.5% قبل س���نة. لكن وتيرة 
فرص العمل تسارعت، حيث 
بلغ عدد املوظفني 24.82 مليونا 
في فبراي���ر، بزيادة 835 ألفا 
عليها عام 2013. ويذكر أن هذا 
الرقم ه���و األكبر منذ مارس 

.2001
اتصل بالشرطة ليشكو.. 

اختفاء منزله!
لندن � وكاالت: تلقت الشرطة الرومانية شكوى من 
مواطن يش���كو من اختفاء منزله الذي يطل على نهر 
الدانوب. وبحسب موقع »دايلي مايل« البريطاني، فإن 
آندي باس���كالي البالغ من العمر 40 عاما ميتلك منزال 
يطل على نهر الدانوب الذي يعتبر ثاني أطول نهر في 
أوروبا حيث ميضي في إجازته لالستجمام، وقد أحاطه 

بسور من األسالك حلمايته من اللصوص.
وعندما س���افر إلى منزله بعدما قدم من العاصمة 
بوخارست، فوجئ بحقل ذرة في املكان الذي كان فيه 
منزله فأصيب بالذعر واستنجد بالشرطة الرومانية 
لكنها لم تصدق صحة ادعاءاته إال حني حضرت ملعاينة 
املنزل. وأشار إلى أن املنزل الذي بني عام 1986 والذي 
ورثه عن أج���داده كان ممتلئا باألثاث واملفروش���ات 
ومطبخ وحمام حديثني وكان يعتزم جتديده وزراعة 
حديقته وإنشاء نافورة، غير أن اللصوص استبدلوا 

مادونامخططاته بالذرة.
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