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املطوع: 25 ألف زائر للمركز العلمي 
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شدد على أن الكويت هي دولة املؤسسات وسيادة القانون وأكد أن املخافر هي خط الدفاع األول عن أمن املجتمع

اخلالد: القيادة السياسية تدعم رجال األمن بكل قوة

سقوط »الهدنة املؤقتة« في طرابلس.. 
وبنغازي »إمارة إسالمية«

وصول خبراء دوليني إلى موقع 
حتطم الطائرة املاليزية

بعد تعليق أوكرانيا عملياتها العسكرية

عواصمـ  وكاالت: جتددت االشتباكات امس بني الكتائب 
املسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من موافقة 
جميع األطراف على هدنة مؤقتة للسماح لرجال اإلطفاء 
بالســــيطرة على احلريق في خزانات الوقود القريبة من 
املطار. وقال ناصر الكربوي، رئيس جلنة األزمة في املجلس 
احمللي لطرابلس، لوكالة األناضول »عادت االشــــتباكات 
بصورة متقطعة إلى املدينة بعد أن ســــادت هدنة خالل 
الـ 24 ساعة املاضية جراء محاوالت إخماد احلريق )في 
مستودعني لتخزين املشتقات النفطية مت قصفهما األحد 
املاضي(. أما في بنغازي، فقد أعلن محمد الزهاوي، املسؤول 
الشرعي لـ »أنصار الشريعة«، عبر »راديو التوحيد« التابع 

للتنظيم »ان بنغازي إمارة إسالمية من اآلن«.
وعلى الفور سيطر محتجون غاضبون، على مستشفى 
اجلــــالء للحوادث في املدينة، بعد طــــرد عناصر تنظيم 
أنصار الشــــريعة الذين كانوا يسيطرون على املكان منذ 

نحو شهر بدعوى تأمينه.

عواصــــم ـ وكاالت: وصــــل اخلبــــراء الهولنديــــون 
واألســــتراليون الى موقع حتطم الطائــــرة املاليزية بعد 
اعالن اجليش األوكراني تعليق هجومه ضد االنفصاليني 
املوالني لروسيا في شرق البالد يوما واحدا بناء على طلب 
األمــــني العام لألمم املتحدة بان كي مون. وأعلنت منظمة 
األمن والتعاون األوروبية ان مراقبيها »وصلوا إلى موقع 
حتطــــم الطائرة املاليزية، يرافقهــــم 4 خبراء من هولندا 
واستراليا« بعد ان اتبعوا مسارا مختلفا عن األيام السابقة. 
وقال وزير العدل الهولندي في بيان ان املهمة تقتصر في 
الوقت احلالي على استطالع املوقع حتى ميكن بدء أعمال 
البحث بأسرع وقت خالل الزيارة املقبلة لكشف ظروف 
حتطم الطائرة. وأعلن اجليش األوكراني التعليق املفاجئ 
جلميع عملياته في شــــرق أوكرانيا، حيث قال اولكسي 
دميتراشيفسكي الناطق باسم القوات األوكرانية لوكالة 
فرانس برس »لقد قررنا أال جنري اي عمليات عسكرية 

في هذا اليوم الذي نطلق عليه اسم يوم الهدوء«.

استدعت 16 ألف جندي إضافي من قوات االحتياط

إسرائيل تواصل عدوانها حتى »تدمير األنفاق« وكارثة إنسانية تلوح في غزة
عواصم ـ وكاالت: لم تفلح 
االنتقادات الدولية الشــــاجبة 
للمجازرة االسرائيلية، السيما 
مجزرتــــي حــــي الشــــجاعية 
ومدرسة االونروا، في تخفيف 
ازدادت وتيرته  الذي  العدوان 
على قطاع غزة أمس، في ظل 
تراجع املساعي الديبلوماسية 
للتوصل الى وقف الطالق النار، 
فقد أعلن اجليش االسرائيلي 
استدعاء 16 ألف جندي جديد 
من قــــوات االحتياط ليصبح 
عديــــد جنوده املشــــاركني في 
احلرب علــــى غزة 86 الفا. في 
حني أكد رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو أنه ال انسحاب لهذه 
القوات قبل ان تنجز مهمتها. 
وتعهد بأنها »ستواصل تدمير 
االنفاق في قطاع غزة سواء مت 
التوصــــل الى وقف اطالق نار 
او لم يتم االتفاق عليه«. وقال 
إنه لن يوافق على »أي مقترح 
ال يسمح للجيش االسرائيلي 

بإنهاء هذا العمل«.
والى جانب عشرات القتلى 
واجلرحى الذين سقطوا أمس 
ايضا، يعيــــش قطاع غزة بال 
كهرباء وال ماء منذ اربعة ايام، 
في أعقاب قصف محطة الكهرباء 
الوحيدة الذي جنم عنه انقطاع 

املياه لتوقف عمل اآلبار.
ويهــــدد انقطــــاع الكهرباء 
واملــــاء بكارثــــة إنســــانية قد 
تطول جميــــع مناحي احلياة 
املقبلة،  القليلــــة  خالل األيام 
وفق تأكيدات مراكز حقوقية 
فلســــطينية ودولية، السيما 
عمل املستشفيات، التي تستقبل 

مئات اجلرحى يوميا.
الدخان والدمار الناجتان عن احدى الغارات االسرائيلية على غزة أمس                                                                                                                                                              )أ.پ( التفاصيل ص20 ٭

التفاصيل ص21 ٭

التفاصيل ص21 ٭

املاجد لـ »األنباء«: بانتظار رد ديوان اخلدمة 
املدنية لصرف مكافآت االنتخابات التكميلية

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد أن وزارة العدل 
بانتظار رد ديوان اخلدمة املدنية لصرف مكافآت العاملني 

بانتخابات مجلس األمة التكميلية التي أجريت مؤخرا.
وقال املاجد انه فــــي حال ورود موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية ســــيتم صرف جميع املكافــــآت فورا ومن دون أي 

تأخير جلميع العاملني في االنتخابات.

الشيخ محمد اخلالد والفريق سليمان الفهد يتابعان اللواء عبداهلل املهنا خالل شرحه جلهود قطاع املرور في معاجلة االزدحامات

فرج ناصر 

اكد مصدر مسؤول ان وزارة 
األشغال ستطرح خالل األسبوع 
املقبل مناقصة مشروع ربط طريق 
الوفــــرة وطريق مينــــاء عبداهلل 
والزور وطريق مدينة صباح األحمد 
اإلسكانية بطريق خادم احلرمني 
الشريفني. وقال ان هناك 6 شركات 
ستقوم بتنفيذ هذه املشاريع بعد 
موافقة جلنة املناقصات املركزية 
وديوان احملاسبة كونهما اجلهتني 
الرقابيتني على مشاريع وزارات 
الدولــــة. وأضــــاف ان كلفــــة هذا 
املشــــروع تبلغ نحو 130 مليون 

دينار.

عبدالهادي العجمي

أكد مدير عام االدارة العامة 
للجمارك خالد السيف ان اجمالي 
حركة الدخول واخلروج للمركبات 
الســـاملي والنويصيب  ملنفذي 
 خالل الفترة من 24 يوليو حتى
30 يوليو بلـــغ 25538 مركبة 
دخلت الكويت عبر املنفذين كما 
بلغ عدد خروج املركبات 24546 
عبر املنفذين. ولفت السيف في 
تصريح خاص لـ »األنباء« الى 
انه مت تســـجيل حركة دخول 
وخروج مركبات املسافرين خالل 
فترة العيد وما قبلها حيث بلغ 
عدد دخول املركبات عبر منفذ 
النويصيب 15677 مركبة بينما 
التي غادرت  املركبات  بلغ عدد 
من خالل منفذ النويصيب 13588 
مركبة. وأضاف السيف: بالنسبة 
ملنفذ الساملي فعدد املركبات التي 
غادرت عبر املنفـــذ بلغ 10958 
التي دخلت  مركبة، واملركبات 

بلغ عددها 9861 مركبة.
التفاصيل ص 8 ٭

محمد هالل الخالدي

أكد مديــــر اإلدارة املالية واإلداريــــة بوزارة اخلارجية 
الســــفير جمال الغامن أن العمل جار فيما يتعلق بالهيكل 
املالي اجلديد لــــوزارة اخلارجية، وهو مطروح في ديوان 
اخلدمة املدنية. وحول تقرير وزارة اخلارجية األميركية 
الصادر مؤخرا، والذي جاءت فيه مزاعم وانتقادات حول 
احلريات الدينية في الكويت، قال الغامن خالل مشــــاركته 
في احتفال أقامته سفارة املغرب مبناسبة الذكرى اخلامسة 
عشرة لتولي امللك محمد السادس مقاليد احلكم: »إن الكويت 
دولة لديها دستور وقوانني ومؤسسات تعمل من خاللها 
وعلى ضوء توجيهات صاحب الســــمو األمير، وكل دولة 
من حقها أن تصرح مبا تريد ولكن هذا شأن داخلي يتعلق 
بقوانني الكويت«. وباملناسبة، وجه السفير الغامن التهنئة 
للمملكة املغربية الشــــقيقة قائال: »انها تأتي متزامنة مع 
عيد الفطر السعيد الذي نسأل اهلل العلي القدير أن يعيده 
على العاملني اإلسالمي والعربي باليمن واخلير والبركات«، 
مســــتذكرا في الوقت نفســــه ما متر به األمة العربية من 
نكبات وجروح خاصة في غزة، مشيرا إلى أن ما تتعرض 
له غزة هو جرمية وحشــــية بــــكل املقاييس حيث يطول 
القصف الهمجي املجرم كل األماكن دون اكتراث باملدنيني 

واملستشفيات ودور العبادة واملنازل.

130 مليون دينار لربط طرق 
الوفرة وميناء عبداهلل والزور 

ومدينة صباح األحمد السكنية 
بطريق خادم احلرمني

أكثر من 50 ألف مركبة 
استخدمت منفذي الساملي 

والنويصيب في العيد الغامن: الهيكل املالي اجلديد 
لـ »اخلارجية« مطروح في »الديوان«

تعد حلركة »الترقية باألقدمية« للعاملني في الوزارة

»الصحة«: وقف النظر في تظلمات 
املرضى للعالج باخلارج

 عبدالكريم العبداهلل

تعــــد وزارة الصحــــة حاليــــا حلركة 
»الترقية باالقدمية« للعاملني في الوزارة 
في جميع قطاعاتها من مستشفيات ومراكز 
صحية وإدارات مركزية، ومرافق الوزارة 
األخرى. وذكرت مصادر صحية مطلعة في 
تصريح لـ »األنباء« أن »الترقية باالقدمية« 
ســــتكون وفق ضوابط وشروط ديوان 
اخلدمة املدنية بهذا الشأن، مشيرة الى أن 
وزارة الصحة كانت قد اعتمدت في العام 
املاضي ترقيــــة ما يقرب من 400 موظف 
وموظفة بـ »االقدمية«، مرجحة االنتهاء 
منها هذا العام في ســــبتمبر املقبل، علما 
بــــأن الوزارة كانت ايضــــا قد انتهت منذ 
شــــهرين من اعتماد ترقية ما يقرب من 

500 من موظفيها باالختيار.
من جهة اخرى، ترددت انباء في أروقة 

وزارة الصحة تفيد بقيام الوزارة بوقف 
النظر في تظلمات املرضــــى من اللجان 
الطبية في العالج باخلارج، والتي كانت 

تنظر من قبل اللجنة العليا.
واشــــارت مصادر صحية مطلعة في 
تصريــــح خاص لـ »األنبــــاء« الى ان هذا 
الوقف ســــيكون مؤقتا بهدف وضع آلية 
جديدة للنظر فــــي تظلمات املرضى من 
اللجــــان الطبية، بحيث حتدد هذه اآللية 
احلاالت التي يتم النظر بها من قبل اللجنة 

العليا.
واجلدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت 
قد اصدرت مسبقا قرارا يتيح للجنة الطبية 
العليا للعالج في اخلارج النظر في تظلمات 
املرضى من اللجان الطبية، مع اختصاصها 
باملوافقة أو رفض توصية اللجان ومقابلة 
املرضى أو ذويهم ملناقشــــة حالتهم بعد 

تقدمي الطلبات.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باإلنابة الشــــيخ محمد اخلالد دعم القيادة 
السياسية لرجال األمن بكل قوة، الفتا الى ان 
الكويت هي دولة املؤسسات وسيادة القانون. 
وشدد اخلالد على ان املخافر هي خط الدفاع 
األول عــــن أمن املجتمــــع، الفتا الى حرص 
الوزارة على االهتمــــام بالدوريات الليلية 
والعمل على رفع مهــــارة وكفاءة العاملني 
باألمن العام باعتباره أولوية مطلقة للوزارة 
في املرحلة املقبلة، ومشــــددا على ضرورة 
االنضباط وااللتزام بحسن استقبال املواطن 

واملقيم.
وأشار اخلالد الى ان شرطة النجدة صمام 
األمان وشريان مهم للعمل باملؤسسة األمنية، 
الفتا الــــى أهمية الوصول الى موقع البالغ 
بســــرعة واألخذ بزمام املبادرة واجلاهزية 

باعتبارهما أساس النجاح في العمل.
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد: ان اجلوالت واللقاءات جتسيد 
لروح األســــرة الواحدة التي جتمع القيادة 
العليا للمؤسسة األمنية بأبنائها، مشيرا الى 
ان الهدف من هذه اجلوالت تفعيل مســــيرة 

العمل األمني وتطوير آلياته.
التفاصيل ص4 ٭

التفاصيل ص 3 ٭

صفحة »األنباء« في »فيسبوك«.. 
األولى كويتياً

أسامة أحمد ـ علي محمد

مع حلول نهاية شهر يوليو املاضي وصلت 
صفحة »األنباء« مبوقـــع التواصل االجتماعي 
األشهر في العالم »فيسبوك« إلى مركز مهم في 
قائمة الصفحات بالكويت. وطبقا إلحصائيات 
موثقة من »فيسبوك« اعتلت »األنباء« املركز األول 
بال منازع على مستوى وسائل اإلعالم متجاوزة 
بذلك جميع الصحف اليومية الكويتية، مبجموع 
مشتركني وصل إلى 230.144 مشتركا، في حني 
سجلت الصفحة متوسط تفاعالت يومية زادت 
علـــى مليوني زائر نتيجة مشـــاركة القراء من 
داخل الكويت وجميع الدول العربية الشـــقيقة 
واجلاليات املقيمة في أوروبا وأميركا للمحتوى 
املنشور سواء كان روابط أو صورا أو ڤيديو مع 
أصدقائهم في »فيســـبوك«. باإلضافة الى العدد 
املتنامي لإلعجاب والتعليقات. من اجلدير بالذكر 
انـــه طبقا لألرقام املذكورة تكـــون »األنباء« قد 
تخطت العديد من صفحات شركات االتصاالت 
والبنوك والعالمات التجارية، فضال عن بعض 

الوزارات والهيئات احلكومية الكويتية.
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سحوبات وجوائز في مقهى 
الصليبخات الشعبي احتفاالً بالعيد

تتواصل احتفاالت املقاهي الشعبية في أيام عيد الفطر السعيد 
من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة والفعاليات التي اعتمدتها 
لهذه املناسبة. وأعلن مشرف مقهى الصليبخات الشعبي عبدالعزيز 
مقدس ان املقاهي الشعبية مستمرة في تنفيذ البرامج والفعاليات 
املتنوع����ة التي مت اعتمادها خالل اج����ازة العيد خللق أجواء من 

الس����عادة والسرور على رواد 
املقاهي. 

واك����د مق����دس ان مقه����ى 
الصليبخات الشعبي سيشهد 
خالل يومي اخلميس واجلمعة 
العديد من الفعاليات واألنشطة 
واجلوائز والسحوبات احتفاال 

في ايام عيد الفطر السعيد.
واش����ار الى ان رواد وزوار 
مقه����ى الصليبخ����ات يوم����ي 
اخلميس واجلمعة سيتمتعون 
في األجواء االحتفالية اخلاصة 
التي مت إعدادها في هذين اليومني 
اضافة الى اجلوائز والسحوبات 

على األرقام حيث ستقدم الهدايا للفائزين من احلضور والزوار.
ودعا املواطنني واملقيمني الى زيارة مقهى الصليبخات الكائن في 
منطقة الصليبخات على البحر واملشاركة في السحوبات والهدايا 
وقضاء اوقات جميل����ة مبا يتوافر في املقهى من خدمات ومرافق 

ومأكوالت متنوعة وألعاب أطفال كثيرة. 

عبدالعزيز مقدس

وصول وفد »رحلة األمل« إلى واشنطن 
ضمن جولته اإلنسانية

وصل فريق رحلة األمل الس���اعة العاش���رة مساء بتوقيت 
الكويت يوم األربعاء 29 يوليو إلى واشنطن لاللتقاء مبسؤولي 
األوملبي���اد اخلاص الدولي املعني باألنش���طة الرياضية لذوي 
اإلعاقات الذهنية في العالم، وسيتم تكرمي املنظمة وتقدمي رسالة 
الرحلة خالل حفل غداء س���يقيمه سفيرنا في واشنطن الشيخ 
سالم العبداهلل يوم االثنني املوافق 4 أغسطس على شرف وفد 
رحلة األمل الذي س���ينضم اليه من الكويت أمني س���ر مجلس 
األمناء واملدير التنفيذي يوسف اجلاسم وعضو مجلس األمناء 
رحاب بورسلي.  ثم يتوجه الوفد إلى نيويورك للقاء املسؤولني 
في منظمة األمم املتحدة لتقدمي رس���الة الكويت اإلنسانية من 

خالل رحلة األمل.

مقهى الصليبخات الشعبي

توقع أن يشهد املركز أعداداً تتراوح بني 3 و4 آالف يومياً خالل نهاية األسبوع

املطوع: 25 ألف زائر للمركز العلمي خالل عطلة عيد الفطر
نتوقع ان عدد الزوار خالل 
فترة عطلة نهاية األسبوع 
سيكون مقاربا لعدد الزوار 
خ���الل أيام عطل���ة نهاية 
األسبوع املرتبطة بعطلة 

العيد.
واختتم قائال: »البد ان 
أشيد بنشاط منتسبي املركز 
والعاملني فيه كونهم كان��وا 
شعل��ة ن�ش��اط خالل فترة 
ف���ي تعاملهم مع  العي���د 
الهائل���ة املتوقعة  األعداد 

من الزوار«.

من التاسعة صباحا وحتى 
العاش���رة مس���اء وميكن 
للجمه���ور حجز تذاكرهم 
عن طريق موق���ع املرك�ز 
www.tsck.org.kw أو ع��ن 
طريق تطبيق املركز العلمي 

.tsck
وتابع: وم���ن املتوقع 
ان يش���هد املركز حضورا 
جماهيريا كثيفا خالل عطلة 
نهاية األسبوع خاصة ان 
نهاية االس���بوع مرتبطة 
بعطلة العي���د ما يجعلنا 

»الرياضي���ات  اجلدي���د 
حياتن���ا«، باإلضاف���ة الى 
تهاف���ت اجلمه���ور عل���ى 
أكواري���وم الكويت، مبينا 
املركز خالل  ان عدد زوار 
فترة عطل���ة عي��د الفطر 
بل��غ نح���و 25 أل��ف زائ��ر 
باإلضاف��ة الى آالف ال�زوار 
عل���ى الواجه���ة البحرية 
التابعة للمركز«. وأضاف: 
»س���يواصل املركز فت��ح 
أبوابه للجمه�����ور بع��د 
إج�ازة العيد بشكل يومي 

خاص ل� »األنباء«: استقبل 
املرك���ز العلم���ي التاب���ع 
ملؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي جمهوره طيلة أيام 
عيد الفطر الس���عيد حتى 
نهاية يوم اخلميس، حيث 
الزوار مبشاهدة  استمتع 
فيل���م آي ماك���س اجلديد 
»مدغش���قر، جزيرة قردة 
الليم���ور« وال���ذي أطلق 
العيد، وكذلك  مبناس���بة 
متتع����وا بزي�ارة معرض 
قاعة االستكشاف التفاعلي 

دانيا شومان

كش���ف رئيس مجلس 
إدارة املركز العلمي العضو 
املنتدب م.مجبل املطوع عن 
ان املركز العلمي الكويتي 
استقبل نحو 25 ألف زائر 
حت���ى نهاية ي���وم امس، 
املركز  متوقعا ان يش���هد 
أعدادا تقدر مبا بني 3 آالف 
و4 آالف يوميا خالل عطلة 

نهاية االسبوع.
وقال املطوع في تصريح 

جموع من الزائرين داخل أروقة املركز العلمي خالل عطلة العيد

مجموعة من األطفال لدى زيارتهم للمركز

موظفو ومتطوعو املركز العلمي شعلة نشاط خلدمة الزوار 

م.مجبل املطوع

8 ماليني زائر للمركز منذ افتتاحه 
دانيا شومان 

احتفل املركز العلمي التابع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي صباح أمس 

 بوصول عدد زائريه منذ االفتتاح في
17 أبريل 2000 إلى ثمانية ماليني زائر، 

حيث أوقف رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب م. مجبل املطوع هديل الرهيف 
وهنأها وقدم لها الهدايا التي خصصها 

املركز العلمي لهذه املناسبة، وهي اشتراك 
عائلي مجاني ملدة سنة في برنامج 

العضوية السنوية في املركز العلمي والذي 

يسمح لها وألسرتها بدخول مجاني ملرافق 
املركز العلمي طوال العام وإقامة ملدة يومني 

في فندق ومنتجع رمال، باإلضافة إلى 
جولة خاصة في مرافق املركز العلمي.

وأعربت الرهيف عن سعادتها بهذه املفاجأة 
السارة شاكرة املركز العلمي على هذه 
البادرة واهتمامهم بزائريهم وتقديرهم 

لهم.
وتقدم املطوع بالشكر اجلزيل »لفندق 

ومنتجع رمال« على دعمهم ألنشطة املركز 
العلمي وتقدميهم اجلوائز لهذا احلدث الذي 

تفتخر به أسرة املركز العلمي.
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اجلراح زار لواء اليرموك اآللي 94 
وأشاد بجهود منتسبيه في الذود عن تراب الوطن

زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح لواء اليرموك اآللي 94 أمس 

مبناسبة عيد الفطر السعيد. 
 وقالت مديرية التوجيه املعنوي بالوزارة في 
بيان صحافي ان الش����يخ خالد اجلراح نقل الى 
منتس����بي القوات املسلحة بهذه املناسبة تهنئة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء. 
 وأشاد خالل جولته داخل اللواء بكل اجلهود 
التي يبذلها املنتسبون والعاملون جميعا من أجل 
االرتقاء بدرجة اجلاهزية واالستعداد للذود عن 
تراب وطننا الغالي، داعيا العلي القدير أن يعيد 
هذه املناسبة املباركة على وطننا الغالي باخلير 
واليمن والبركات وأن يدمي نعمة األمن واألمان 

نيويورك � كونا: قال س����فيرنا لدى املكسيك 
واحملال الى غواتيماال س����ميح جوهر حيات ان 
السياسة اخلارجية للكويت تسعى إلى ترسيخ 
لغة احلوار والتعاون بني دول العالم وتفعيلها. 
 واضاف السفير حيات في محاضرة ألقاها الليلة 
املاضية على هامش زيارة جلمهورية غواتيماال 
سلم خاللها وزير خارجيتها لويس فرناندو كاريرا 
كاسترو دعوة رسمية لزيارة الكويت أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد يوجه دائما 
بدعم جميع أنش����طة األمم املتح����دة في مجاالت 
التنمية ومبضاعفة مساهمة الكويت في العديد 

واالستقرار حتت ظل صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة.   

وكان آم����ر لواء اليرم����وك العقي����د الركن 
عبدالرحم����ن الصلبوخ قد أعرب في كلمة بهذه 
املناسبة عن سعادته بالزيارة »التي تأتي تواصال 
من الش����يخ خالد اجلراح مع أبنائه منتس����بي 
اجلي����ش الكويتي ودافعا له����م لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء للنهوض باملوسسة العسكرية 

ألعلى املستويات«.  
رافق الشيخ خالد اجلراح في الزيارة رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن 
العثمان ونائب رئيس األركان الفريق الركن محمد 
اخلضر ومعاون رئيس األركان لهيئة االستخبارات 
واألمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود وعدد 

من أعضاء مجلس الدفاع العسكري.

من صناديق املنظمة الدولية ووكاالتها املتخصصة 
وبرامجها تقديرا للدور الذي تلعبه املنظمة على 

الصعيد الدولي. 
 واشار الى ان عالقات الكويت باألمم املتحدة 
والتزامها بالشرعية الدولية ودعمها للجهود الدولية 
في إقرار السلم واألمن الدوليني تعتبر من »أهداف 
وركائز الدور الكويتي الديبلوماسي النشط على 
املستوى الدولي«.   وشدد حيات وفقا لبيان تلقته 
»كونا« على دور الكويت اإلنساني الداعم للجهود 
الدولية الرامية ملكافحة الفقر واجلوع في العالم 

واخلطط التنموية ملساعدة الدول الفقيرة.

الشيخ خالد اجلراح متوسطا قادة وافراد لواء اليرموك اآللي 94

اجلراح مصافحا مستقبليه

السفير سميح حيات خالل محاضرة ألقاها على هامش زيارته جلمهورية غواتيماال 

غ����ادر البالد ممث����ل صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد املستشار بالديوان األميري 
محمد ضيف اهلل شرار صباح أمس متوجها الى 

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة لتمثيل 
صاحب السمو في حفل تنصيب الرئيس محمد 

ولد عبدالعزيز رئيسا ملوريتانيا.

املستشار بالديوان األميري محمد ضيف اهلل شرار مغادرا البالد إلى موريتانيا

ممثل األمير غادر إلى موريتانيا للمشاركة 
في حفل تنصيب ولد عبدالعزيز رئيساً

خالل محاضرة ألقاها على هامش زيارته جلمهورية غواتيماال

حيات: السياسة اخلارجية للكويت
 تسعى لترسيخ التعاون بني دول العالم

خالل احتفال السفارة املغربية بالذكرى الـ 15 لتولي امللك محمد السادس مقاليد احلكم

جمال الغامن: الهيكل املالي اجلديد لـ »اخلارجية« 
مطروح في »الديوان«.. وما تشهده غزة جرمية غير مسبوقة

أن  إلى  على اجلميع، مشيرا 
هناك جلنة مشتركة يرأسها 
الكويتي  وزيرا اخلارجي����ة 
واملغربي تتابع باس����تمرار 
سبل تطوير العالقات األخوية، 
وهن����اك جلن����ة اقتصادي����ة 
مش����تركة أيضا أنشأت في 
عام 2010 خصوصا لتحقيق 
أقصى قدر ممكن من التعاون 
والتبادل التجاري، وقد عقدت 
هذه اللجنة أولى جلس����اتها 
ف����ي املغرب ف����ي مايو 2013 
وبحثت آليات اش����راك قطاع 
رجال األعم����ال الذين نعرف 

أهمية دورهم.
اململكة  إن  الرام����ي  وقال 
املغربية تشهد هذه األيام فرحة 
كبيرة مبناسبة عزيزة على 
قلوبنا جميعا حيث تتزامن 
ذكرى تربع جاللة امللك محمد 
السادس عرش أسالفه امليامني 
مع الذكرى اخلامسة عشر لهذا 
امله����م، حيث أمضى  احلدث 
جاللته عق����دا ونصف العقد 
من العمل الدؤوب وقطع آالف 
الكيلومترات ووصل الجنازات 
غير مس����بوقة، حيث تقوم 
سياس����ة جاللته على جعل 

اإلنسان هو محور االهتمام، 
منطلقها اإلنس����ان وغايتها 
اإلنس����ان، وش����هدت املغرب 
في عه����ده امليم����ون العديد 
م����ن االصالحات في مختلف 
املجاالت منها االصالح الديني 
واالعتراف بالهوية املغربية 
املتع����ددة الروافد واالهتمام 
بالتنمية البشرية واالهتمام 
باملرأة واالعت����راف بأهمية 
دورها الكبير واعطائها حقوقها 
السياسية واالجتماعية لتكون 
جنبا إلى جنب مع ش����قيقها 
الرج����ل في خدم����ة املجتمع 
وحتقيق تطلعاته، مش����يرا 
الكثيرة  إل����ى االصالح����ات 
امللك  الت����ي حققها جالل����ة 
محمد الس����ادس في دستور 
2011 واملتضم����ن العديد من 
حقوق املرأة ومنها حقها في 
منح أوالدها اجلنسية املغربية 
إذا كان والدهم غير مغربي، 
وكذلك مبدأ »املناصفة« في 
املناصب ب����ني املرأة والرجل 
وغيرها من االجنازات العديدة 
التي شهدها املغرب في ظل 
املل����ك محمد  قي����ادة جاللة 

السادس.

قائال انها عالقة أخوية يقودها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد وامللك محمد 
الس����ادس وه����ي قائمة على 
التش����اور والدعم واملساندة 
والتنس����يق ف����ي مختل����ف 
القضاي����ا خلدم����ة املصالح 
العربية واإلس����المية، مبينا 
أن العالقات الديبلوماس����ية 
بني البلدين ب����دأت منذ عام 
1960 خالل زيارة املغفور له 
امللك محمد اخلامس للكويت، 
وتعززت بصورة أكبر خالل 
فترة حكم املغفور لهما سمو 
األمير الراحل الش����يخ جابر 
األحمد وامللك احلسن الثاني 
طي����ب اهلل ثراه����م جميعا، 
العالقات  وحاليا تشهد هذه 
فترتها الذهبية في ظل القيادة 
احلكيمة للبلدين الشقيقني.

وأضاف الرامي أن العالقات 
االقتصادية والتجارية تشهد 
بدورها منوا وتقدما إلى جانب 
التميز في العالقات السياسية، 
ونحن نطمح ونتطلع دائما إلى 
الدفع بهذه اجلهود لألمام نحو 
مزيد م����ن التعاون التجاري 
واالقتصادي ملا يعود بالنفع 

محمد هالل الخالدي

اململكة  أقام����ت س����فارة 
املغربية الشقيقة في الكويت 
حفل استقبال مبناسبة الذكرى 
اخلامس����ة عشر لتولي امللك 
محمد السادس مقاليد احلكم، 
وذل����ك مس����اء ام����س األول 
بحضور مدير اإلدارة املالية 
واإلدارية بوزارة اخلارجية 
السفير جمال الغامن وحضور 

ديبلوماسي وشعبي كبير.
وبه����ذه املناس����بة، وجه 
السفير الغامن التهنئة للمملكة 
املغربية الش����قيقة قائال انها 
تأتي متزامنة مع عيد الفطر 
السعيد الذي نسأل اهلل العلي 
القدير أن يعيده على العاملني 
اإلس����المي والعربي باليمن 
واخلير والبركات، مستذكرا 
في الوقت نفسه ما متر به األمة 
العربية من نكبات وجروح 
خاصة في غزة، مش����يرا إلى 
أن ما تتع����رض له غزة هو 
جرمية وحشية بكل املقاييس 
حيث يطول القصف الهمجي 
املجرم كل األماكن دون اكتراث 
باملدنيني واملستشفيات ودور 

العبادة واملنازل.
وح����ول تقري����ر وزارة 
اخلارجية األميركية الصادر 
مؤخ����را والذي ج����اءت فيه 
مزاعم وانتقادات حول احلرية 
الدينية في الكويت، قال الغامن 
إن الكويت دولة لديها دستور 
وقوانني ومؤسسات تعمل من 
خاللها وعلى ضوء توجيهات 
صاحب الس����مو األمير، وكل 
دولة من حقها أن تصرح مبا 
تريد ولكن هذا شأن داخلي 
الكويت،  يتعل����ق بقوان����ني 
العمل جار فيما  موضحا أن 
يتعلق بالهيكل املالي اجلديد 
لوزارة اخلارجية وهو مطروح 

في ديوان اخلدمة املدنية.
من جهته، أكد القائم بأعمال 
سفارة اململكة املغربية الشقيقة 
املهدي الرامي متيز العالقات 
التي تربط الكويت واملغرب، 

عبداألحد امباكي وعدد من السفراء يقدمون التهاني 

السفير جمال الغامن واملهدي الرامي يقطعان كيكة االحتفال     )قاسم باشا(الشيخ فيصل احلمود والسفيران املصري واألردني يهنئون 

الرامي: العالقات 
األخوية بني 

الكويت واملغرب 
تشهدا تطوراً 

كبيراً في مختلف 
املجاالت

نادي ضباط احلرس الوطني احتفل بعيد الفطر السعيد
نظم نادي ضباط احلرس 
الوطن����ي حفال مميزا ألس����ر 
الضباط واألعضاء مبناسبة 
عيد الفطر وذل����ك ثالث أيام 
عي����د الفطر الس����عيد، وأكد 
مدير مديرية التوجيه املعنوي 
ورئيس مجل����س إدارة نادي 
وجمعية احل����رس الوطني 
العميد محمد الفرحان حرص 
إدارة النادي على إقامة األنشطة 
الترفيهية واالجتماعية ألسر 
الضب����اط واألعضاء من أجل 
إضف����اء البهجة والس����رور 
عليهم، إضاف����ة الى حتقيق 
التواصل األسري بني الضباط 
وعائالتهم وتخفيف ضغوط 

العمل عنهم.
وأوضح الفرحان ان النادي 
يسخر جميع إمكانياته ومرافقه 

إلجناح املناسبات املختلفة.
وشهد احلفل حضورا مكثفا 
من قبل األس����ر مس����تمتعني 
بأجواء العيد األسرية، ولقد 
تخلل احلفل العديد من البرامج 
والفقرات واملسابقات التي نالت 
استحسان وإعجاب املشاركني. 
وفي ختام احلفل قامت إدارة 
النادي ممثل����ة بالرائد أحمد 
إبراهي����م الش����كري ومالزم 
أول عبدالعزيز احمد الرشيد 
ومالزم أول مصطفى محمود 
الفيل����كاوي بتوزيع اجلوائز 
والهدايا على أس����ر الضباط 
واألعضاء الذين شاركوا في 
فقرات احلفل املتعددة، وختم 
احلفل مبجموعة من عروض 
األلعاب النارية التي أدهشت 
األسر املش����اركة، وفي نهاية 
احلفل تقدمت العائالت بالشكر 
والتقدير للفريق املشرف على 
تنظيم االحتفالية، مشيدين 
باجلهود التي تبذلها إدارة نادي 
ضباط احلرس الوطني لتقدمي 

أفضل مستوى من اخلدمة.

.. وفقرة مميزةفرحة األطفال باالحتفال

أحد العروض املميزة خالل احلفل
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وزير الداخلية يطلع على أحدث التقنيات التي زود بها قطاع النجدة  الشيخ محمد اخلالد خالل اجتماعه مع قيادات األمن العام ويستمع الى شرح اللواء عبدالفتاح العلي عن إستراتيجية القطاع 

لشرطة النجدة.
الل���واء جمال  وقد ألقى 
الصايغ كلم���ة رحب فيها 
بالوزي���ر وبوكي���ل وزارة 
الداخلية، ومن ثم قام مدير 
العامة لشرطة  عام اإلدارة 
النجدة اللواء زهير نصراهلل 
قدم خاللها إيجازا عن عمل 
دوريات شرطة النجدة خالل 
الفت���رة املقبلة ومرتكزاتها 
انتش���ارها في كل  وآلي���ة 
احملافظ���ات مؤكدا على بدء 
تطبيق الدوريات املزدوجة 
على أرض الواقع من خالل 
البالغات  التعامل مع  طرق 
املتواجدة  املواق���ع  وتأمني 

بها.
التق���ى والفريق  بعدها 
الفهد بقيادات اإلدارة العامة 
لش���رطة النجدة مؤكدا لهم 
أنه���م صمام األم���ان وأحد 
شرايني العمل املهم بوزارة 
الداخلية، باعتبار أن اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة أول 
البالغ ويتعامل  من يتلقى 

معه.
وأش���ار اخلال���د إلى أن 
طريقة التعامل مع البالغات 
حتظى بثقة املواطن واملقيم 
مشددا على أهمية الوصول 
البالغ بس���رعة  إلى موقع 
املبادرة  وأن األخذ بزم���ام 
واجلاهزية هما أساس النجاح 

في العمل.
وق���د اطلع عل���ى غرفة 
التابعة لإلدارة  العملي���ات 
العامة لشرطة النجدة وهنأ 
العامل���ني بها بعي���د الفطر 
السعيد، ثم قام مدير إدارة 

أن يكون اجلميع على قدر 
املسؤولية من حيث التواجد 
واالنضباط وااللتزام، وحسن 
استقبال املواطنني واملقيمني 
وض���رورة التواصل معهم 
واالهتمام بالدوريات الليلية، 
مشددا على أن الكويت هي 
دولة املؤسس���ات وسيادة 
القانون وكلنا فداء للوطن 
ف���ي ظل القي���ادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير وأن 
املخفر هو خط الدفاع األول 
للعمل األمني ونقطة االنطالق 
وأن املخافر هي املالذ األول 
للمواطن���ني واملقيمني وأن 
للتدريب ورفع مهارة وكفاءة 
العاملني باألمن العام أولوية 
مطلقة للوزارة في املرحلة 

املقبلة.
وتوجه بالشكر لقيادات 
األمن العام على ما يبذلونه 
من جه���د ويقومون به من 
عطاء في سبيل الوطن وأمنه 

وأمان مواطنيه.

صمام األمان

وانتق���ل اخلال���د بع���د 
ذلك لزي���ارة اإلدارة العامة 
لشرطة النجدة يرافقه وكيل 
الفري���ق  الداخلي���ة  وزارة 
س���ليمان الفهد، حيث كان 
في استقبالهما وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
العملي���ات الل���واء جم���ال 
الصايغ، ومدير عام اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة اللواء 
النصر اهلل، ومديرو  زهير 
ومس���اعدوهم،  اإلدارات 
العام���ة  وقي���ادات اإلدارة 

شكره وتقديره لعطائهم.

إستراتيجية األمن العام

وعقب ذلك ق���ام اخلالد 
بزيارة لقط���اع األمن العام 
رافقه خالله���ا وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفهد، حيث كان في استقباله 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
العلي، ومديرو  عبدالفتاح 
األمن العام ومس���اعدوهم، 
وقيادات قطاع األمن العام.

ف���ي بداي���ة اجلولة قام 
بزيارة غرفة عمليات قطاع 
األمن العام وهنأ العاملني بها 
بعيد الفطر السعيد واطلع 
على آلية عمل الغرفة وكيفية 
تلقي البالغات واالنتقال إلى 
موق���ع احلدث، ث���م أعقبها 
اجتماع بقاعة االجتماعات 
بقط���اع األمن الع���ام وقدم 
خالله وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
الل���واء عبد الفت���اح العلي 
شرحا شامال عن استراتيجية 
األمن العام وخطط التوزيع 
العليا  القيادة  مشيدا بدعم 
لوزارة الداخلية لقطاع األمن 
العام بكوادر بشرية مؤهلة 
ومدربة تشكل دعما أساسيا 
ورافدا قويا لعمليات التطوير 

اجلارية.
إلى  وقد نق���ل اخلال���د 
العام حتيات  قيادات األمن 
العليا  القيادة السياس���ية 
وهنأهم بعيد الفطر السعيد 
وأبدى عددا من املالحظات 
والنصائح، مؤكدا ضرورة 

موضحا أن القيادة السياسية 
العليا تدعم رجال األمن بكل 
قوة، وأن القضية املرورية 
على رأس اهتمامات وزارة 

الداخلية.
وعقب ذلك ق���ام اخلالد 
بزيارة غرفة عمليات املرور 
إلى ش���رح  حيث اس���تمع 
واف عن طبيعة عمل غرفة 
املناطة  العمليات وامله���ام 
التكنولوجيا  بها واح���دث 
إدارة  املستخدمة في مجال 
الطرق واملرور من كاميرات 
وأنظمة ملتابعة الدوريات.. 
باإلضافة إلى كاميرات املراقبة 
املروري���ة والدورية الذكية 

ودورها املروري واألمني. 
بعد ذلك قام نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد بزيارة 
إلى قس���م التحكم املركزي 
بكامي���را املراقبة والضبط 
املروري حيث اس���تمع إلى 
إيجاز عن عمل القسم وكيفية 
ربط اإلش���ارات الضوئية 
آلية  التحكم ملعرفة  بغرفة 
الطريق من  احلركة عل���ى 
ازدحام أو اختناق مروري.. 
إل���ى احلوادث  باإلضاف���ة 
املرورية وأي أحداث طارئة 
قد تعيق احلركة املرورية، 
ومن خالل غرفة التحكم ميكن 
التعامل الفوري دون انتظار 

وصول بالغ من اجلهات.
م����ن  بع����دد  وتوج����ه 
املالحظات لقيادات اإلدارة 
العامة للمرور وأعرب عن 

املستخدمة في مجال السالمة 
املروري���ة ومتابعة حركة 
الطرق ورصد املخالفات غير 
املباشرة والتنسيق املتواصل 
ب���ني وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة للمرور وبني 
اجلهات األخرى املعنية في 
الدولة من أجل إيجاد حلول 

جذرية للقضية املرورية.

تطوير العمل المروري

ثم التقى الش���يخ محمد 
اخلالد بحضور وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفه���د، والل���واء عبداهلل 
اإلدارة  بقي���ادات  املهن���ا، 
إليهم  العامة للمرور ونقل 
حتيات القيادة السياس���ية 
العلي���ا ممثل���ة بصاح���ب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وس���مو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك، وهنأهم 
مبناسبة عيد الفطر السعيد 
وش���كرهم عل���ى جهودهم 
في تطوي���ر العمل املروري 
وطالبه���م مبواصل���ة هذه 
اجلهود لتحقيق االنضباط 
املروري والعمل على تقليل 
احلوادث وخفض ضحاياها 
واحملافظ���ة على س���المة 
املواطنني واملقيمني، وتلمس 
معه���م معضلة االختناقات 
املرورية وإيجاد حلول لهذه 
االختناقات تكون على أساس 
علمي يتفهم طبيعة املشكلة 
إلى استخدام أحدث  ويلجأ 
الش���أن،  التقنيات في هذا 

في إطار زياراته املتواصلة 
الداخلية  لقطاع���ات وزارة 
العمل  لالطالع على س���ير 
فيها وضمن استراتيجيته 
الش���املة الت���ي تهدف الى 
حتدي���ث آلي���ة املنظوم���ة 
األمنية وتطويرها مبا يواكب 
املتغيرات واملستجدات على 
الس���احة األمنية، قام نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزي���ر الداخلي���ة ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باإلنابة الشيخ محمد اخلالد 
يوم امس االول بجولة تفقد 
خاللها قطاع املرور وقطاع 
األمن العام واإلدارة العامة 

لشرطة النجدة.
وقد ب���دأ اخلالد جولته 
بزيارة اإلدارة العامة للمرور 
حي���ث كان في اس���تقباله 
لدى وصول���ه وكيل وزارة 
الفريق س���ليمان  الداخلية 
الفهد، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور مدير 
ع���ام اإلدارة العامة للمرور 
اللواء عبداهلل املهنا، وقيادات 
اإلدارة العامة للمرور ومديرو 

اإلدارات ومساعدوهم.
وقد استمع الوزير اخلالد 
إلى شرح من اللواء عبداهلل 
إدارة هندسة  املهنا، ومدير 
العقيد م.س���عدون  املرور 
اخلالدي بشأن استراتيجية 
املرور وتناول املشاريع التي 
مت إجنازها في املرحلة السابقة 
واملشاريع اجلاري تنفيذها 
في املرحلة املقبلة واخلطط 
املوضوعة للتعامل مع احلركة 
املرورية والتقنيات احلديثة 

اخلالد والفهد والصايغ يتابعون مراحل تلقي عمليات الداخلية البالغات وتوجيه الدوريات للتعامل معها.. ويستمع الى شرح من اللواء املهنا حول خطط احلد من االزدحامات 

.. الشيخ محمد اخلالد يرصد تتبع مراحل البالغات  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصافح كبار قيادات قطاع املرور 

على هامش جولة شملت املرور واألمن العام والنجدة برفقة وكيل وزارة الداخلية

اخلالد: الكويت دولة املؤسسات وسيادة القانون
والقيادة السياسية تدعم رجال األمن بكل قوة

القضية املرورية 
على رأس 

اهتمامات وزارة 
الداخلية

املخافر هي خط 
الدفاع األول عن 

أمن املجتمع

شرطة النجدة 
صمام األمان 

وشريان مهم 
للعمل باملؤسسة 

األمنية

رفع مهارة وكفاءة 
العاملني باألمن 

العام أولوية مطلقة 
للوزارة في املرحلة 

املقبلة

العمليات العقيد ركن نبيل 
الشطي بشرح واف عن آلية 
العمل بها واطلع على البالغات 
وخطط توزيع الدوريات من 
خالل خرائط املتابعة والرصد 
انتش���ارها مشيدا  ومواقع 
بدور منتسبي اإلدارة العامة 
لشرطة النجدة ومنوها مبا 
يبذلونه من عطاء ويقدمونه 

من عمل شاق ومخلص.
وقد توجه الفريق سليمان 
الفهد في ختام اجلولة بالشكر 
واالمتنان والتقدير للشيخ 
محمد اخلالد على تواصله 
الدائم م���ع إخوانه وأبنائه 
الداخلية  منتس���بي وزارة 
مؤكدا على أن هذه اجلوالت 
واللقاءات جتس���يد لروح 
األسرة الواحدة التي جتمع 
العليا للمؤسس���ة  القيادة 
األمنية بأبنائها قادة وضباطا 

وضباط صف وأفرادا.
الفهد  الفري���ق  وأوضح 
أن الوزير اخلالد يهدف من 
إل���ى تفعيل  هذه اجلوالت 
العم���ل األمن���ي  مس���يرة 
وتطوي���ر آلياته مبا يحقق 
األهداف املوضوعة في إطار 
رؤية معاليه االستراتيجية 
الش���املة لدعم أمن الوطن 

وأمان املواطنني.
رافقهم في اجلولة مدير 
العام���ة  العالق���ات  إدارة 
والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل أحمد احلشاش، 
ومدير ع���ام اإلدارة العامة 
ملكتب وزير الداخلية باإلنابة 

العميد علي الفارس.
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»الزحام« سيكون الظاهرة السائدة في أروقة اجلامعة والهيئة بالعام الدراسي اجلديد

قبول خريجي الثانوية باملؤسسات التعليمية »كارثة حقيقية« 
و»التطبيقي« تواجه أزمة.. وحتى اآلن لم تعلن املقبولني

ثامر السليم

كارثة حقيقي���ة تواجه 
قطاعا كبي���را من خريجي 
الثانوي���ة العام���ة والبالغ 
عددهم 29 ألف طالب وطالبة 
في ظل األزمة التي تعيشها 
مؤسس���ات التعليم العالي 
الكوي���ت والهيئة  بجامعة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الحتواء مخرجات 
الثانوية العامة كل عام في 
مثل هذا الوقت من كل عام، 
ف���ي الوقت الت���ي زيد فيه 
عدد المقاعد الدراس���ية الى 
الحد األعلى في كل الشعب 
الدراسية بعد ان كانت 40 
طالبا وطالبة وصلت الى 80 
طالبا وطالبة، وفي عدد كبير 
تجاوزت تلك القاعات ال� 100 
مقعد باإلضافة الى زيادة عدد 
الشعب الدراسية مع قلة عدد 

الكادر التدريسي.
وقد حاولت وزارة التربية 
جاهدة احتواء تلك الكارثة 
الرقم  من خالل توزيع هذا 
عل���ى البعث���ات الخارجية 
الداخلي���ة في  والبعث���ات 
محاولة للتخفيف من الكارثة 
ولكن دون ج���دوى، حيث 
أعلنت وزارة التعليم العالي 
طرح 6 آالف طالب وطالبة 
وتم قبول 3252 طالبا وطالبة 
فيما ظل ما يقارب 2800 مقعد 

التعليم  ستستكمله وزارة 
العالي في خطة الش���واغر 

المتبقية.
أما مجل���س الجامعات 
الخاص���ة فقد ح���دد خطة 
الداخلية ب� 4000  البعثات 
طالب وطالب���ة، إال ان عدد 
المقبولي���ن للبكالوريوس 
بلغ 2381 طالبا وطالبة من 
خريجي الثانوية في للفصل 
الدراسي األول 2015/2014، 
موزعي���ن عل���ى جامع���ة 
الشرق األوسط األميركية، 
الخلي���ج للعلوم  وجامعة 
والتكنولوجي���ا، والجامعة 
األميركية في الكويت، وكلية 
القانون الكويتية العالمية، 
الدبلوم للفصل  أما لبرامج 
األول م���ن العام الدراس���ي 
2015/2014 فق���د تم اعتماد 
قبول 792 طالبا وطالبة في 
البعثات الداخلية، بإجمالي 
3173 طالبا وطالبة، والمقاعد 
المتبقية تصل الى ما يقارب 

950 مقعدا.
أم���ا جامع���ة الكوي���ت 
العامين  التي أصرت خالل 
األخيري���ن عل���ى المطالبة 
بتقليص عدد المقبولين فيها 
في ظل قلة الشعب الدراسية 
وقلة أعضاء هيئة التدريس 
وعدم وجود مواقف للطلبة 
فانها استطاعت إرغام وزارة 
التربي���ة على عدم قبول ما 

يزيد على طاقتها من خالل 
إعالنها قب���ول 6900 طالب 
وطالب���ة موزعي���ن عل���ى 
الفصلي���ن األول والثاني، 
حيث تم قبول 5851 طالبا 
وطالبة للفصل األول و1049 

للفصل الثاني.
أما الهيئة العامة للتعليم 
والتدري���ب  التطبيق���ي 
فستواجه مشكلة حقيقية 
كونه���ا لم تعل���ن الى اآلن 
أسماء المقبولين في الفصل 
الدراسي األول، مما يجعلها 
تدفع الى قب���ول كل العدد 
المتبقي في ظل ما تواجهه 
»الهيئة« من مشاكل حقيقية 
في قلة القاعات الدراس���ية 
وقلة أعضاء هيئة التدريس، 
حيث س���يتم قبول 15 ألف 
طالب وطالبة موزعين على 
الدراسيين األول  الفصلين 
والثاني، وس���يتم قبول ما 
يقارب 10 آالف طالب وطالبة 
للفصل الدراسي األول و5000 

للفصل الدراسي الثاني.
وتشير اإلحصائيات إلى 
أن إجمالي المقبولين 13.246 
طالبا وطالبة، من أصل 29 
ألف خريج وهذا الرقم يشير 
ال���ى أن ما يق���ارب 17 ألف 
طال���ب وطالبة لم يلتحقوا 
بالمؤسس���ات األكاديمي���ة 
المذكورة حتى اآلن ولم يبق 

لهم إال التطبيقي.

 مطلق احلريجي 

د.محمد القناعي

اك����د رئي����س جمعي����ة 
والدوح����ة  الصليبخ����ات 
التعاوني����ة مطلق احلريجي 
ان مجل����س االدارة ح����رص 
على وض����ع برنامج ترفيهي 
خالل ايام العيد الهالي منطقة 
الصليبخات والدوحة حيث 
ب����دأت االحتفاليات من ثاني 
ايام العيد في احلديقة العامة 
في منطقة الصليبخات ق 3، 
وتتضمن االحتفالية العديد من 
الفقرات لالطفال مثل توزيع 
جوائز ونطاطيات وحنطور 
ومشروبات خفيفة باالضافة 
الى فقرات للعوائل وجميع 

عبد الكريم العبداهلل

في الوق����ت الذي مت فيه 
االعت����داء عل����ى طبيب في 
مستش����فى مب����ارك الكبير، 
الطبية  استنكرت اجلمعية 
استمرار مسلسل االعتداءات 
على األطباء، مطالبة احلكومة 
ومجلس األمة باألسراع في 

إجناز قانون حلمايتهم.
وذكر األمني العام للجمعية 
القناعي ان  الطبية د.محمد 
وجود قانون حلماية األطباء 
هو حق مشروع لهم من أجل 
آمنة لتقدمي  العمل في بيئة 
أفض����ل خدم����ة للمرض����ى 

اخلدم����ات والبرام����ج التي 
تضمنتها االحتفالية باملجان. 
واوضح احلريجي في تصريح 
صحافي ان هذه االحتفالية تأتي 
ضمن اخلطط االستراتيجية 
للجمعية من ناحية الترفيه 
والتس����لية واخلدمات، الفتا 
الى ان الفترة املقبلة ستحمل 
الكثير من املفاجات للمساهمني، 
ونتعهد الهالي املنطقة بتقدمي 
افضل انواع اخلدمات الفريدة 
سواء من اجلانب االستهالكي 
او اخلدماتي او الترفيهي او 
املساهمة باملشاريع التنموية.  
وبني ان مجلس االدارة يضع 

واملراجعني ورفع مس����توى 
اخلدمات الصحية في البالد، 
الفتا الى أن األطباء مستعدون 
الظروف  للعمل في أقس����ى 
وحتت أي ضغوط من أجل 

تقدمي رسالتهم اإلنسانية.
ودعا في تصريح صحافي 
اجلهات املسؤولة، ومن بينها 
وزارة الصح����ة الى التدخل 
لوق����ف هذه السلس����لة من 
االعت����داءات املتك����ررة على 
األطباء، وتهيئة اجلو املناسب 
لهم للعمل، مؤكدا على انه من 
حق املرضى اللجوء للقانون 
في ح����ال وجود تقصير من 
أما طريقة شريعة  األطباء، 

نصب عينيه مصلحة املساهمني 
من حيث النواحي اخلدماتية 
واالستهالكية، وعالوة على 
ذلك فإن املفاجات التي ستعلن 
عنها اجلمعية للمساهمني في 
الفترة املقبلة ستكون مميزة 
وفريدة ومبهرة كما ان مجلس 
االدارة يسعى دائما لتوفير 
احتياجات أبناء املنطقة. واكد 
احلريج����ي ان ابواب مجلس 
ادارة تعاوني����ة الصليبخات 
والدوحة مفتوحة امام اهالي 
املنطقة واملساهمني ومن لديه 
اي شكوى او مالحظة او اقتراح 

فليتقدم به للجمعية.

الغاب في ظ����ل وجود دولة 
قانون ومؤسسات فهذا ما ال 

نقبله بتاتا.
القناع����ي دعوته  وجدد 
ل����وزارة الصح����ة للتحرك 
املباشر لوقف هذه الظاهرة 
التي انتش����رت ف����ي اآلونة 
األخي����رة، مطالب����ا جمي����ع 
الذين اعتدي عليهم  األطباء 
باتخاذ اإلجراءات القانونية، 
مشيرا في الوقت ذاته الى أن 
اجلمعية الطبية على استعداد 
تام للوقوف مع جميع األطباء 
املتضرري����ن، الفت����ا الى ان 
اجلمعية م����ع األطباء »قلبا 

وقالبا«.

برنامج ترفيهي ألهالي املنطقة خالل العيد

بعد االعتداء على طبيب في مستشفى مبارك الكبير

احلريجي: خدمات مميزة ومفاجآت سارة
 للمساهمني في تعاونية الصليبخات والدوحة

اجلمعية الطبية تطالب باإلسراع في تشريع
 قانون حلماية األطباء من االعتداءات

تسكني عدد من مراقبي تقدير االحتياج في »القوى 
العاملة« واعتراض من موظفني على بعض القرارات

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في هيئة القوى العاملة 
ان����ه مت ندب عدد من مراقبي 
تقدير االحتياج في عدد من 
احملافظات وهم: علي حمدان 
»مبارك الكبير«، ومش����عل 

ش����ريان »األحمدي«، وسالم 
املري »العاصمة«، ومش����عل 
الرشيدي »حولي«، وعبدالهادي 
مطلق »الفروانية«. وبينت 
املصادر ان عددا من موظفي 
الهيئة توجه في مناشدة الى 
املدير العام جمال الدوسري 
بضرورة إعادة النظر في عدد 

من القرارات التي صدرت قبل 
العيد لعدم أحقية أصحابها وان 
هناك من مت استبعادهم عن 
الترقيات في جميع اإلدارات 
ولهم احل����ق واألفضلية في 
احلص����ول عل����ى الترقية.  
وأضافت املصادر ان البعض 
تعرض لضغوط لكي ال يصل 

صوتهم الى املدير العام وانه 
في حال اشتكوا فسوف يتم 
إلغاء ندبهم في الهيئة، مشيرا 
الى انهم ال يريدون سوى احلق 
وثقتهم كبيرة في املدير العام 
السيما ان منهم قضى سنوات 
طويلة في رئاسة القسم ولديه 

مؤهل عال تخصصي.

عددهم يبلغ 29 ألف طالب وطالبة

مجلس اجلامعات 
اخلاصة حدد خطة 

البعثات الداخلية 
بـ 4000 طالب 

وطالبة إال أن 
عدد املقبولني 

للبكالوريوس بلغ 
2381 طالبًا وطالبة 

من خريجي 
الثانوية

جنود مجهولون وأهميتهم ال تقل عن غيرهم من املدافعني عن الوطن

رجال اإلطفاء.. العني الساهرة لتأمني سالمة املواطنني واملقيمني بالعيد
ربة املنزل خارج البيت، حيث 

عدم املباالة وعدم االهتمام.
أما خال���د الطفيري، فقال 
ان كل مواطن يخدم بلده من 
اي موقع ونحن كرجال إطفاء 
دورنا هو خدمة املواطن واملقيم 

والسهر على راحتهم.
ودعا سلمان العنزي اجلميع 
للتقيد باإلرشادات االحترازية، 
وذلك لتجنب احلوادث. وتطرق 
عبد الرحمن العنزي الى انه 
رغم اننا بعيدين عن أهلنا في 
اننا نعوض  اال  العيد  إجازة 
ذلك بعمل افضل بكثير وهو 
عمل إنساني في املقام األول 

وهو خدمة الناس.
الى  وأشار حمد املطيري 
اننا مستعدون على مدار اليوم 
للتعامل مع أي بالغ يرد إلينا 
من قبل غرفة العمليات لنقوم 

بدورنا على أكمل وجه.
فيم���ا أبدى خالد العجمي 
امتعاض���ه من قب���ل بعض 
الشباب الذين يتعمدون تأخير 
وإغالق الطريق أمام سيارات 

اإلطفاء.
أم���ا احلمي���دي املطيري 
فتحدث عن مخالفات تسبب 

بعض احلوادث واحلرائق.
وقال مشعل العجمي ان 
من ينتقد عمل رجال اإلطفاء 
ليس لديه دراية مبا يقوم به 
رجل اإلطفاء من عمل قاس 
وقد يعرضه���م ملخاطر قد 
تصل ال���ى املوت. وبدوره، 
ق���ال عبدالعزي���ز املطيري 
ان وجودن���ا في مقر عملنا 
هو واجب وطني وإنساني 
وبالتال���ي فنحن في خدمة 
الكويت، فيما أش���ار احمد 
العازمي ال���ى ان من أخطر 
األلع���اب ف���ي العي���د هي 
املفرقع���ات واجلراغي التي 
تساهم بشكل كبير في إصابة 
األطفال بإصابات بالغة قد 
الى عاهة مستدمية،  تؤدي 
مطالبا أولياء أمور األطفال 
باالبتعاد ع���ن توفير مثل 
هذه األلعاب ألوالدهم حتى 

ال تعود عليهم بالضرر.

لرجال وسيارات اإلطفاء.
أما أحمد احلافظ فقال ان 
عملنا في العيد ال يختلف عن 
عملنا في األيام العادية فهو 
املس���اعدة لتقدمي ما يحتاج 
إليه الناس سواء في احلريق 
أو غيره م���ن األمور األخرى 
وبالتال���ي فنح���ن في خدمة 

الناس.
من جهته، قال انور العنزي 
ان أغلب املشاكل التي نستدعى 
لها في العيد هي تعطل الساللم 
الكهربائي���ة وبالتالي فنحن 
نهب لتقدمي ي���د العون لكل 

محتاج.
فيما قال جابر البذالي ان 
تواجدنا في اول يوم العيد في 
مقر عملنا هو خلدمة الناس 
وهذا اعتبره من اجمل اللحظات 
للمشاركة إلنقاذ حياة إنسان 

أو أسرة.
بدوره، قال نايف احلجرف 
ان عبث األطفال وإهمال أرباب 
األسر يولد عنه حرائق تعود 
بالسلب على بيوتهم وتولد 
ما ال حتمد عقباه من حوادث 

تصل الى املوت.
اما مشعل الظفيري فقال 
ان األلعاب النارية واملفرقعات 
هي من أبرز األمور املس���ببة 
للحوادث في العيد، مشيرا اال 
ان زحمة الشوارع تساهم في 
تأخير عملنا على الرغم من 
الى مكان احلادث  اننا نصل 
في وقت يستغرق من 5 الى 
7 دقائق فض���ال عن حوادث 
السيارات التي تكون بنسب 

كبيرة من قبل الشباب.
م���ن جانبه، ق���ال مجبل 
العنقودي ان جاهزيتنا كاملة 
وعلى أمت االس���تعداد الى اي 
بالغ يرد إلينا داعيا املواطنني 
الى وضع طفايات  واملقيمني 
حريق في املنازل والش���قق 
والس���يارات حتى تساعدهم 

في إخماد احلرائق.
فيما أشار حسني احلسيني 
ال���ى ان اخلادمات في املنازل 
لهن النسبة الكبيرة في وقوع 
بعض احلرائق خاصة إذا كانت 

في عملنا عدم الوصول ملكان 
احلدث بس���بب تدفق الكثير 
من الناس األمر الذي يجعلهم 
يقومون بإغالق املمرات وتأخير 
أعمالنا وهذا بحد ذاته مشكلة 
وعليه البد من إفساح املجال 

النارية التي تس���بب أضرار 
كثيرة مطالبا األسر مبتابعة 
اليهم فيما  أبنائهم واالنتباه 
يقومون به من ألعاب تعود 
عليهم باخلطورة، مضيفا ان 
من أبرز املشاكل التي تواجهنا 

ننصح بأخذ احليطة واحلذر 
حت���ى ال تتحول حالة الفرح 

إلى حزن.
ومن جانب���ه، قال صالح 
الشمري ان أغلب اإلصابات 
التي حت���دث هي من األلعاب 

في وضع التشغيل أو جعل 
ايدي األطفال ألن  املبخر في 
هذه األشياء من أبرز األمور 
الت���ي تنتج عنه���ا احلرائق 
وخاصة إذا كانت هناك مواد 
قابل���ة لالش���تعال وبالتالي 

فرج ناصر

رج���ال اإلطف���اء جن���ود 
مجهولون في كثير من البلدان 
وأهميته���م ال تقل أهمية عن 
غيرهم من املدافعني عن الوطن، 
حيث يعتمد عليهم في حماية 
املمتلكات املدنية سواء كانت 
مادي���ة أو معنوي���ة وكذلك 
حماية املنشآت احليوية من 
احلرائق أو غيرها مما تكون 
عادة عرض���ة لهذا النوع من 
احلوادث، ومن هذه املنشآت 
التي يجب  البترول  شركات 
ان تولي أكبر اهتمام باعتماد 
أحدث التقنيات التي تساعد 

على مكافحة احلرائق.
ورجال اإلطف���اء األبطال 
البواسل الذين يبذلون الغالي 
والنفيس من أجل تأمني سالمة 
أرواح الن���اس من املواطنني 
الساهرة  العني  واملقيمني هم 
لهم على ت���راب هذه األرض 
الطيب���ة، والواح���د منهم ال 
يعرف مصيره حيث يخرج 
من بيت الى عمله وال يعرف 

هل سيعود أم ال.
ولرجال األم���ن صوالت 
وجوالت في إنقاذ حياة البشر 
من العديد من احلرائق فضال 
عن اإلصابات والوفيات التي 
حلقت ببعضهم جراء احلوادث 

التي تعرضوا لها.
ورغم اننا في عطلة العيد 
ومن املفروض ان يكونوا بني 
أهليهم وأوالده���م كغيرهم 
من الناس إال ان هذا األمر لم 
يزعجهم ولم يتذمروا منه بل 
ان فرحتهم في عملهم كانت 
بقدر فرحتهم وهم في بيوتهم 

بني أهلهم.
التق���ت عددا  »األنب���اء« 
م���ن رجال اإلطف���اء في مقر 
أعمالهم في العيد فكانت هذه 

السطور:
ف���ي البداية ق���ال املالزم 
انه البد  محمد جمعة احملمد 
م���ن وجود ح���رص من قبل 
املواطن���ني واملقيم���ني جتاه 
منازلهم وعدم وجود الطباخ 

رجال اإلدارة العامة لإلطفاء .. يقظة دائمة للمحافظة على مقدرات الوطن

نايف فهيدأحمد العازميعبد العزيز املطيريصالح محمدخالد الظفيري



محليات
اجلمعة 1 اغسطس 2014

06
اعتبر املستشار في سفارتنا لدى اسبانيا مشعل 
السعيد ان السياح الكويتيني في اخلارج خير سفراء 
للكويت وخير ممثلني لها بنقلهم الصادق ألصالة الكويت 
وقيمها العريقة عبر س����لوكهم احلضاري وتعاملهم 
االنس����اني الراقي. ورحب السعيد وهو رئيس مكتب 
رعاية شؤون املواطنني الكويتيني في اجلنوب االسباني 
في تصريح خاص ل�»كونا« بالسياح الكويتيني الذين 
اختاروا اجلنوب االسباني لقضاء عطالتهم الصيفية، 

متمنيا لهم طيب االقامة والتمتع بإجازات سعيدة.

وذّكر السعيد املواطنني الكويتيني بأهمية االلتزام 
بالقوانني السيادية االسبانية والتأكد من صالحيات 
تأشيرات الدخول واحلرص في تعامالتهم مع اآلخرين 
فيما لفت الى ضرورة وضع جوازات السفر والبطاقات 
االئتمانية في مكان آمن وتسديد جميع رسوم السكن 
اخلاص املترتب����ة عليهم »املاء والكهرب����اء والهاتف 

والبلدية« عبر التنسيق املباشر مع البنوك.
ولفت الى ضرورة ابقاء صورة من جوازات سفرهم 
معهم اثناء خروجهم من منازلهم او اماكن اقامتهم لتكون 

مبثابة االوراق الثبوتية امام السلطات املختصة في 
اسبانيا مع مراعاة الرجوع الى مكتب مصالح الكويتيني 
لالستشارة قبل توقيع اي التزامات قانونية او مالية.\ 
واوضح في هذا السياق ان مكتب ملقة يفتح يوميا من 
االثنني الى يوم اجلمعة من الساعة التاسعة صباحا 
الى الثالثة ظهرا لرعاية مصالح الس����ياح الكويتيني 

والوقوف على احتياجاتهم على مدار اليوم.
وق����ال الس����عيد إن����ه مت تخصيص رق����م الهاتف 
»0034953275848« ورقم الفاكس »0034952375958« 

لتسهيل التواصل مع املكتب املتواجد في فندق »ميليا 
كوستا ديل سول« مبدينة »تورميولينوس« في محافظة 
»ملقة« االندلسية اجلنوبية راجيا عدم التردد في االتصال 

باملكتب او بالسفارة في مدريد الي ضرورة كانت.
يذك����ر ان املكتب كان افتت����ح ابوابه في 15 يونيو 
املاضي وسيستمر في القيام مبهامه حتى 15 سبتمبر 
للسهر على راحة املصطافني الكويتيني وتقدمي املشورة 
واملساعدة لهم بالتعاون مع اجلهات احلكومية االسبانية 

الرسمية في مدن اجلنوب االسباني.

سفارتنا في إسبانيا: 
السياح الكويتيون خير 

سفراء للكويت
في اخلارج
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b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

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

أكد وجود تقصير في أعداد مندوبي احملاكم وعدم خسارة البلدية أي قضية خالل الفترة من 2001 إلى 2005

اجلاسر: إلغاء قرار توزيع احملامني على بلديات احملافظات
وقد أمر وزير الدولة لشؤون 
البلدية بتعيني بعض املوظفني 
من طباعني ومندوبي احملكمة 
والس���كرتارية وجار تنفيذ 

ذلك.
وق���ال: تس���عى اإلدارة 
القانونية متمثلة في ادارتها 
احلالية الى استعادة مكانتها 
التي كانت حتظى بها خالل 
الفترة من عام 2001 حتى عام 
2005 والتي لم تخسر فيها 
أي قضي���ة وكانت محل ثقة 
وشكر من قبل اعضاء مجلس 
الوزراء وأعضاء مجلس األمة 

واملسؤولني بالبلدية.

باإلدارة القانونية لدعم اجلهد 
في االدارة القانونية وس���د 

النقص بني اعضائها.

صعوبات ومعوقات

وح���ول املعوق���ات التي 
تواجه اإلدارة اش���ار إلى أن 
القانوني���ة تواج���ه  اإلدارة 
صعوبات تتمثل في قلة عدد 
املوظفني من طباعني ومندوبي 
احملاكم والسكرتارية اضافة 
إلى كم القضاي���ا والفتاوى 
الكثي���رة التي تف���وق جهد 
األعضاء والعاملني باالدارة 
القانونية وتستغرق وقتهم، 

املستشارين املشرفني على 
أعمال احملامني وبني احملامني 
املختصني بحيث ان كل قضية 
متداولة توجد منها نس���خة 
لدى املستشار ونسخة لدى 
احملامي املختص حتى ميكن 
القضايا وجلساتها  متابعة 
وقراراتها وأحكامها من أجل 
القضية  ف���ي  الدفاع  تدعيم 
وتزويد احملكمة باملستندات 
الالزمة لكسب الدعوى، كما 
قمت وبتوجيه من وزير الدولة 
لشؤون البلدية بإلغاء قرار 
توزيع احملامني باحملافظات 
وإعادتهم إلى العمل األصلي 

أوضح أنه من���ذ ان توليت 
عملي مديرا لإلدارة القانونية 
عقدت عدة اجتماعات تضم 
كل رؤساء املراقبات ورؤساء 
واملستش���ارين  األقس���ام 
واحملامني والعاملني باإلدارة 
القانونية خللق روح التعاون 
بني أعضاء اإلدارة القانونية، 
والعم���ل كفري���ق واحد من 
أجل خدمة العدالة وحتقيق 
الصالح العام للكويت كما قمت 
بتوزيع العمل وحث اجلميع 
على ب���ذل كل جهد وتطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب، أيضا 
عملت على ربط الصلة بني 

وقس���م مخالف���ات اخلدمات 
البلدية وقسم تنفيذ املخالفات، 
إضافة إلى مكتب الدراس���ات 
الفني،  القانونية والتفتيش 
قس���م الدعم اإلداري، وقسم 

السكرتارية.
املراقبة رئيس  وي���رأس 
مراقبة بدرجة مستشار ويرأس 
األقس���ام رئيس قسم بدرجة 
مستشار أو مستشار مساعد 
حتت إشراف املستشار مدير 

اإلدارة القانونية.

تطوير باإلدارة

وحول أعمال تطوير اإلدارة 

النحو التالي:
� مراقبة القضايا: وتتكون 
من قسم قضايا احملكمة الكلية 
وقسم قضايا محكمة االستئناف 
وقسم قضايا محكمة التمييز 

وقسم تنفيذ القضايا.
٭ مراقبة التحقيقات: وتتكون 
من قس���م التحقيقات العامة 
التحقيقات وقس���م  وقس���م 

حتقيقات اخلدمات البلدية.
٭ مراقبة الفتوى: وتتكون من 
الفتوى وقسم مراجعة  قسم 

العقود واملناقصات.
٭ مراقبة املخالفات: وتتكون 
من قسم املخالفات الهندسية 

أكد مدير اإلدارة القانونية 
في البلدية املستش���ار محمد 
اجلاسر أن اإلدارة تسعى إلى 
التي كانت  استعادة مكانتها 
حتظى بها خالل املدة من عام 
2001 الى 2005 ولم تخس���ر 
أي قضية حيث حظيت بثقة 
مجلس الوزراء ومجلس األمة 

وقيادات البلدية.
وقال اجلاسر في حوار مع 
مجلة البلدية »تطوير«: يتكون 
الهي���كل التنظيم���ي لإلدارة 
القانونية طبقا للقرار الوزاري 
رقم 2009/363 في شأن تنظيم 
اجلهاز التنفيذي للبلدية على 

املستشار محمد اجلاسر
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الفريق متقاعد ثابت املهنا ويوسف مصطفى لدى زيارتهما لقصر نايف

العاصمة  ثمن محافظ 
الفريق متقاعد ثابت املهنا 
دور وجهود وزارة االعالم 
في النقل احلي واملباش���ر 
ملدف���ع االفط���ار من قصر 
الى ان جتمع  نايف، الفتا 
الكبار والصغار ملشاهدة 
مدفع االفطار في قصر نايف 
ه���و ما توارثت���ه االجيال 
املهنا  الق���دم. وق���ال  منذ 
خ���الل زيارت���ه الى قصر 
نايف بتواج���د اجلماهير 
من املواطنني واملقيمني ان 
وزارة االعالم تبذل جهودا 
كبيرة ف���ي برنامج مدفع 
االفط���ار وتوزيع اجلوائز 
واجراء املسابقات الثقافية 
على احلضور، موضحا ان 
احملافظة ستقوم في رمضان 
القادم بالتعاون مع وزارة 
االع���الم بتق���دمي اجلوائز 
النقدية والعينية للجمهور، 
موضحا ان برنامج مدفع 
االفطار الذي يعرض يوميا 
على شاشة تلفزيون دولة 
الكويت جنح وحقق جمهورا 
كبي���را اضافة ال���ى توافد 
الكثير من املواطنني الرجال 
والنساء واالطفال الحياء هذا 
املوروث الذي جبل عليه اهل 
الكويت قدميا حيث يجمع 
الكبار مع الصغار لرؤية 
مدفع االفطار والذي اعتاد 
الكويتيون ف���ي القدم من 
خالله معرفة وقت االفطار 
من خالل سماع صوت املدفع 

حيث كان منذ نش���أته في 
قصر السيف ومن ثم وضع 

في قصر نايف. 
من جهة اخرى اش����اد 
محاف����ظ العاصمة الفريق 
متقاعد ثابت املهنا، باجلهود 
التي يبذلها رجال الداخلية 
ف����ي عملية حف����ظ االمن 
واالستقرار في البالد على 
مدار العام وفي املناسبات 
الى  اياهم  املختلفة، داعيا 
التحلي باليقظة  مزيد من 

واحلذر الدائمني.
وقال املهنا خالل الزيارة 
التي ق����ام بها صباح امس 
الى مخفر الصاحلية ومخفر 
شرق ومخفر الشامية يرافقه 
ام����ن محافظة  ادارة  مدير 
العاصمة اللواء طارق حمادة 

لتقدمي التهاني لهم مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، ان امن 
الوط����ن ومواطنيه قضية 
تأتي على سلم اولوياتنا، 
معتبرا ان االمن واالستقرار 
في اي بلد كان يعتبر املدخل 

الرئيسي لتقدمه ومنائه.
واض���اف: ان ضب���اط 
الداخلية  واف���راد وزارة 
يبذلون جه���ودا واضحة 
في احلفاظ على امن البالد 
السيما خالل االيام املاضية 
والت���ي تتضاع���ف فيها 
اجلهود. مؤكدا أن مصلحة 
الوطن ستظل دائما فوق أي 
اعتبار، وأن حماية الدولة 
ستبقى أمانة في أعناق كل 
ضابط وفرد من املؤسسات 

االمنية في البالد.

محافظ العاصمة زار قصر نايف 
وتفقد مخافر الصاحلية وشرق والشامية

املهنا متوسطا اللواء طارق حمادة وضباط مخفر الصاحلية

جانب من توزيع املساعدات في قطاع غزة 

أكد نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحمر انور 
احلساوي ان اجلمعية مستمرة 
في توزيع املساعدات االغاثية 
على األشقاء الفلسطينيني في 
قطاع غزة الذي يعاني بالنقص 
احلاد من املواد الطبية والغذائية 
بس���بب العدوان االسرائيلي 

املستمر على القطاع. 
وقال احلساوي في تصريح 
صحافي ان اجلمعية بالتعاون 
مع املنظمات االنسانية العاملة 
في القطاع اس���تطاعت امس 
توزي���ع الدفع���ة الثالثة من 
احلص���ص الغذائي���ة ومواد 
التنظيف والبطانيات في مدينة 
رفح وغزة كما مت توفير ٣٠ الف 
الديزل ملستشفيات  ليتر من 

وزارة الصحة. 
واض���اف: مت أيضا توزيع 
الرمزية على األطفال  الهدايا 
العالج في  الذي���ن يتلق���ون 
املستش���فيات في قطاع غزة 
الفطر السعيد  مبناسبة عيد 
مشيدا بدور جميع القطاعات 
التي  واملنظمات االنس���انية 
تعاون���ت مع اله���الل االحمر 
الكويتي إليصال جميع املواد 
الغذائية والطبية والوقود الى 

االشقاء في قطاع غزة.
وذكر ان مؤسسة التعاون 
الش���ركاء بالعم���ل االغاث���ي 
م���ع »الهالل االحم���ر« زاروا 
اجلرحي من األطفال وتقدمي 

كل مساعدة ممكنة لهم وذلك 
الستمرار عالجهم ومساعدتهم 
على الش���فاء والتخفيف من 
معاناتهم النفسية والشعارهم 
بأن الكوي���ت والهالل االحمر 
الى جانبهم  الكويتي سيقف 
الع���ادة االمل والبس���مة الى 
نفوسهم والعناية بحياتهم، 
وإن الدعم املق���دم يهدف إلى 
مواجه���ة األزمة اإلنس���انية 
املتفاقمة في قطاع غزة جراء 
القصف والعدوان املتواصل من 
قبل الكيان الصهيوني الذي دمر 
وبشكل كبير املنازل واستهدف 
املستشفيات واملزارع واآلبار 

واملدارس.

وأش���ار احلساوي الى انه 
بعد عيد الفطر ستتوجه الى 
مصر طائرة شحن محملة ب� 
٤٠ طنا من املستلزمات الطبية، 
موضح���ا ان فريق من الهالل 
الى  الطائرة  االحمر سيرافق 
معبر رفح بعد احلصول على 
املوافقات األمنية من السلطات 
املصرية والتنسيق مع الهالل 
االحمر الفلسطيني أيضا، مؤكدا 
ان اجلمعية تعمل وفق اللوائح 
الدولية في إيصال  واألنظمة 
املس���اعدات لألشقاء في غزة 
بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
الكويتية وسفارتنا بالقاهرة 

والهالل االحمر املصري.

احلساوي: »الهالل األحمر« وزعت الدفعة الثالثة
من املواد الغذائية والبطانيات ألهالي قطاع غزة

جمعية الصحافيني: ال نقبل مطلقًا التطاول على 
رسولنا الكرمي ژ وآراء اجلاراهلل ال متثل اجلمعية

السفارة األميركية: تخصيص 3 أيام الستقبال الطلبة 
للتأشيرة الدراسية الشهر اجلاري

عبر مجلس إدارة جمعية 
الصحافي���ني الكويتية عن 
بالغ استيائه مما مت تداوله 
في املواقع ووسائل التواصل 
الفعل  االجتماع���ي وردود 
التي وردت  التغريدة  على 
على احلس���اب الشخصي 
»تويت���ر« لرئيس حترير 
جريدة »السياس���ة« احمد 

اجلاراهلل، واملتضمنة تطاوال 
على رسولنا الكرمي ژ.

ومجلس إدارة اجلمعية 
إذ يش���دد على علو مكانة 
رسولنا الكرمي أشرف اخللق 
وهادي األمة، فإنه يؤكد ان 
هذا األمر ال ميكن القبول به 

مطلقا وال السكوت عنه.
وإذا كان رئيس حترير 

جريدة »السياس���ة« أحمد 
اجل���اراهلل يحم���ل صف���ة 
الرئي���س الفخري جلمعية 
الصحافيني الكويتية فإن هذه 
الصفة أو هذا املسمى ال يعني 
صف���ة تنفيذية في مجلس 
إدارة جمعي���ة الصحافيني 
الكويتية، وتصرفات الرئيس 
الفخ���ري للجمعية وآراؤه 

ومواقف���ه وما يعبر عنه ال 
متثل اجلمعية وال تعبر عن 

آرائها ومواقفها.
وأكد مجلس إدارة جمعية 
الصحافي���ني الكويتية انه 
بصدد متابعة هذا املوضوع 
واتخ���اذ املوقف املناس���ب 
مبا يع���زز ثواب���ت ديننا 

احلنيف.

القنصلي  القس���م  أعلن 
في الس���فارة األميركية في 
الكويت عن تخصيص ثالثة 
أيام خالل ش���هر أغسطس 
الطلبة وذلك في  الستقبال 

األيام التالية:
املوافق  يوم اخلمي���س 
الثالثاء  7 أغسطس، ويوم 

املوافق 12 أغسطس، ويوم 
اخلميس املوافق 21 أغسطس 
وقال في بي���ان له ان هذه 
اخلطوة تأتي لدعم الطلبة 
الكويتيني الذين يدرسون في 
الواليات املتحدة األميركية أو 
يخططون للدراسة فيها من 
خالل منحهم األولية خالل 

األيام املذكورة بعد أن يقوموا 
التأش���يرة  بتعبئة طلبات 
إلكترونيا.وأش���ار إل���ى أن 
الكويتيني  الطلبة  تشجيع 
على مواصلة دراساتهم العليا 
في الواليات املتحدة األميركية 
تعد من أهم أولويات البعثة 
الديبلوماسية االميركية. هذا 

ونشجع الطلبة االطالع على 
www. :املوق���ع اإللكتروني
ustraveldocs.com لتق���دمي 
التأش���يرة وحجز  طلبات 
املقابل���ة واالطالع  موع���د 
على املعلومات التي تتعلق 
املطل���وب  باملس���تندات 

احضارها يوم املقابلة.

الربط اآللي ساهم في تخفيف ازدحام املركبات بشكل كبير 

منفذ الساملي يوم أمس  منفذ النويصيب عصر أمس 

خالد السيف 

أشاد بجهود رجال اجلمارك في املنافذ البرية واجلوية والبحرية

السيف لـ»األنباء«: دخول وخروج أكثر من 50 ألف 
مركبة عبر منفذي الساملي والنويصيب خالل العيد

عبدالهادي العجمي

تقدم مدير عام االدارة العامة 
للجمارك خالد السيف بأسمى 
التهان����ي والتبريكات  اي����ات 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد وس����مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
الوزراء  األحمد وسمو رئيس 
الشيخ جابر املبارك واحلكومة 
الرشيدة وأعضاء مجلس األمة 
جميع الشعب الكويتي واملقيمني 
الشرفاء على هذه األرض الطيبة 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
الس����يف في  وق����ال خالد 

ل�»األنباء« ان  تصريح خاص 
اجمالي حركة الدخول واخلروج 
للمركب����ات للمنافذ احلدودية 
الس����املي والنوصي����ب خالل 
الفترة م����ن 2٤ يوليو وحتى 
٣٠ يوليو بل����غ 255٣8 مركبة 
دخلت الكوي����ت عبر املنفذين 
كما بل����غ عدد خروج املركبات 

2٤5٤6 عبر املنفذين.
واشار الس����يف الى انه مت 
تسجيل حركة دخول وخروج 
مركبات املسافرين خالل فترة 
العيد وم����ا قبله����ا حيث بلغ 
عدد دخول املركبات عبر منفذ 
النويصيب 15677 مركبة، بينما 

بلغ عدد املركبات التي غادرت 
من خالل منفذ النوصيب 1٣588 
مركبة. واضاف السيف: بالنسبة 
ملنفذ الساملي فعدد املركبات التي 
غ����ادرت عبر املنفذ بلغ 1٠958 
التي دخلت  مركبة واملركبات 

بلغ عددها 9861 مركبة.
وأش����اد الس����يف باجلهود 
الكبي����رة الت����ي بذله����ا رجال 
اجلم����ارك في املناف����ذ البرية 
واجلوية والبحرية بعيدا عن 
أسرهم خالل عطلة العيد وهم 
بالتأكيد خط الدفاع األول للوطن 
ويس����تحقون منا كل الش����كر 

والتقدير.

املهنا: ضباط 
وأفراد »الداخلية« 

يبذلون جهوداً 
واضحة في 

احلفاظ على أمن 
البالد

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
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@mohd_alzuabi

adel_alqanaie@yahoo.com
@adel_alqanaie

محمد الزعبي

عادل عبداهلل القناعي

عيد بأية حال عدت يا عيد
مبا مضى أم بأمر فيك جتديد

أما األحبة فالبيداء دونهم
فليت دونك بيدا دونها بيد

هذا البيت اخلالد لشاعر السيف والقلم أبي 
الطيب املتنبي عندما هّم بالرحيل عن مصر في 

يوم عرفة قبل أن يحل العيد وقد رأى من كافور 
ما يسوؤه فأعد إبله وخفف رحله وقد دهمه 

العيد وأحواله على النقيض منه واحلسرة متزق 
فؤاده وحتير لبه، وقد دهمنا العيد اليوم وأحوال 

األمة الغثاء كعيد أبي الطيب ال تسر أبناءها وال 
تكمد أعداءها وقد استحالت فصولهم خريفا 

دائما ال يعتزم رحيال وال حتوال.
لوال املآسي العربية واإلسالمية اجلارية لرمبا ال 
جتد القنوات اإلخبارية العاملية والعربية ما تبثه 

ملشاهديها من أخبار، فالعالم العربي ما خال دول 
اخلليج العربي يعيش في فوضى عارمة جعلت 
من تلهفوا ملا يسمى بالربيع العربي يتمنون أن 

لو عادوا أليامهم اخلوالي الساكنة واملطمئنة، 
وهاهي األعياد تلو األعياد متر عليهم وهم 
يعاينون الدمار ويذيق بعضهم بأس بعض، 

وفي حني نتابع اإلجنازات العلمية والطبية في 
العالم األول التي توجها األمن والرخاء إذا بالعالم 

الرابع »الدول العربية بعد ما يسمى بالربيع 
العربي« ينحدر إلى دركات غير مسبوقة من 
الفشل واالحتراب الداخلي والتيه السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
ال أزعم أن الدول العربية كانت تعيش رغدا قبل 
الثورات في بعضها، وهذه الثورات إمنا اندلعت 
نتيجة الظلم والقهر وشظف العيش الذي عانت 
منه الشعوب، في حني متتعت فئة قليلة بكافة 
االمتيازات املالية والوظيفية، لكن هل حصلت 

الشعوب الثائرة على ما كانت تأمل؟ بالطبع 
اإلجابة تشاهد يوميا على شاشات التلفزة 

اإلخبارية وهي بال ريب ال تسر العاقل بيد أنها 
أيضا ال تقنع اجلاهل الذي اليزال يرى في 

خريف العرب أمال يحدوه ليرى نفسه فجأة في 
املدينة الفاضلة التي لطاملا متناها وحلم بها، غير 

أنه يرى بأم عينيه اليوم ما يصح أن نسميه 
دول الفشل وعواصم الفوضى ومدن اخلوف.
يكفي املرء ـ إن لم يتطلع إلى شهوة السلطة 

واحلكم ـ أن يتعبد هلل كيفما يؤمن دون وجل 

ويحوز قوته وقوت عياله ليومه وليلته ثم يخلد 
إلى فراشه آمنا مطمئنا، واألشياء األخرى إمنا 
هي رفاهية وترف إن حيزت فبها ونعمت وإال 

فال ضرورة لسفك الدماء وإزهاق األرواح واتباع 
دعوة كل ناعق ملظنة الوصول إلى حال أفضل، 

وخير للمرء أن يقدم على اهلل تعالى يوم القيامة 
وهو بريء من دعوات حمقاء مشبوهة اختطفت 
حيوات الناس وقلبت أمنهم خوفا ورغدهم عوزا 

وإميانهم ريبا.
دول اخلليج العربي ـ وهلل احلمد والفضل 
ـ تعيش في بحبوحة وتتقلب في النعيم، 

واستقرارها وأمنها محط حسد الكثيرين، 
ومن الغنب واهلل أن يذر الراشد عقله ويضعه 
بتصرف من يتطلع إلى ما جعله اهلل في أيدي 
غيره ـ حتت ذرائع اإلصالح وإقامة القسط ـ 

ويبيع ما حباه اهلل تعالى به ويبتاع دون أن 
يدري ذهاب ريحه وريح قومه وعيب الدهر 
كله دون أن يتعظ مبا يجري حوله كل يوم.. 

حفظ اهلل الكويت وقيادتها وشعبها وأعاد عليهم 
األعياد أزمنة مديدة وهم يرفلون باألمن والعزة 

والكرامة واللحمة الواحدة.

»عجبا« لهذا الصمت العربي املخزي والقاتل، 
حول ما يجري ويحدث في قطاع غزة من 

مجازر دموية ووحشية فظيعة يرتكبها الكيان 
الصهيوني احملتل، و»عجبا« لهذا البرود 

العربي املدمر والرهيب من بعض قادة الدول 
العربية، بخصوص سكوتهم عن االنتهاكات 

ومونديال القصف اليومي من قبل جيش 
الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 

األعزل، »عجبا« لهذا اخلذالن العربي املتواصل 
واملتتالي، حول عدم مساندة او نصرة الشعب 
الفلسطيني املقيد واحملاصر من قبل مجرمي 
الكيان الصهيوني، وبعض قادة الدول، الذين 

تعاونوا وتشاركوا ومدوا يدهم الى العدو 
الصهيوني اللعني، فما هذا اخلزي والعار 

العربي الذي حلق بأمتنا العربية؟! ماذا سنقول 
ألطفالنا وأحفادنا عن هذا اخلزي والعار الذي 
يالحقنا في كل مكان؟ أما آن ألمتنا العربية أن 
تصحو من صمتها العميق؟ وأن تقول كلمتها 

بأعلى صوت ضد من يقف ويساند الكيان 
الصهيوني في جرائمه )واعتصموا بحبل اهلل 

جميعا وال تفرقوا( ڈ.
فهل يعقل ان تكون أمتنا العربية التي يبلغ 

عدد دولها 24 دولة عربية وسكانها 350 مليون 
عربي، مقابل عدد سكان الكيان الصهيوني 

النشاز الذي يبلغ 8 ماليني صهيوني محتل، ان 
تغفل وتخضع وتستسلم عن دورها في احلفاظ 

على شرف األمة، أين ذهب دور جامعة الدول 
العربية الذي تغافل عن مأساة ومعاناة الشعب 

الفلسطيني األعزل؟ أين ذهب دور مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في حماية الشعب 

الفلسطيني من الهجمات البربرية والهمجية التي 
يفتعلها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة؟ أم 

أنهم خضعوا  واستسلموا ووضعوا رأسهم في 
األرض كالنعام، حينما أمرت أميركا وحليفتها 

إسرائيل بذلك؟
فعال لقد أصبح »صمتنا« جرمية نكراء، افتعلها 
بعض قادة الدول العربية بحق شعوبنا املغلوبة 
على أمرها، وأصبح »صمتنا« لعنة على شعوبنا 
العربية حتى باتت شعوبنا تزدهر مبواسم القتل 

والتدمير والتقسيم، وأصبح »صمتنا« مأساة 

على عروبتنا التي تقتل يوميا، حتى أصبح 
الفلسطيني يصرخ ويقول: »لقد تعبنا وفاض 

بنا الكيل، أين أنتم يا عرب؟«، وأصبح العراقي 
يقول: »باهلل عليكم أنقذونا يا عرب«. وأصبح 

الليبي يصرخ: »أين أنتم يا مسلمون؟« وأصبح 
التونسي واليمني واملصري، ولكن صراخهم 
وجنواهم دون جدوى، فاألمة العربية يا عرب 
باتت في غيبوبة صامتة الى ان يأذن اهلل في 

إيقاظها، واهلل املستعان.
ولألسف الشديد أصبحت غزة العزة حاليا تدفع 
ثمن الصمت العربي، الذي سببه غياب وفقدان 

املوقف العربي املوحد، وإن هذا الصمت املخزي 
هو الذي عزز وأغرى الكيان الصهيوني النشاز 

بارتكابه املجازر الدموية الواحدة تلو األخرى 
ضد أهل غزة.

فاللهم من أعان الكيان الصهيوني بكلمة أو 
شطر أو مساعدة او وقف الى جانبهم وأيدهم 
على إخواننا في قطاع غزة، فأنزل عليه يا رب 

سخطك وارفع عنه عافيتك ودمره يا شديد 
احملال يا رب.

بأية حال 
عدت يا عيد

ال أسمع ال أرى 
ال أتكلم.. 
فأنا عربي

كلم

رأي

متر على الوطن الغالي ذكرى أليمة ال ميكن 
ان تنسى وهي ذكرى اخلميس األسود في 
الثاني من أغسطس لعام 1990 ذكرى الغدر 

واخليانة من جار عربي مسلم انتهك فيه 
أبسط مبادئ اإلنسانية وحسن اجلوار 

بغزو عراقي غادر أليم وقام بالقتل والتدمير 
والنهب والسلب، وفي ذكرى هذا الغزو 

نستذكر وبكل إجالل وتقدير كل من قدم 
حياته دفاعا عن الوطن من شهداء الكويت 
وكل من وقف مع احلق الكويتي من الدول 

الشقيقة والصديقة حتى نالت الكويت 
العزيزة حريتها وحتررت من هذا االنتهاك 
املجرم البغيض وتطهرت البالد من براثن 

الغزاة احلاقدين.
متر علينا هذه الذكرى األليمة ونحن ما زلنا 

لم نستوعب الدروس ولم نستفد من تلك 
الكارثة في تنمية الوالء واالنتماء وغرس 

مفاهيم املواطنة والعمل على ترسيخ الوحدة 
الوطنية ويجب البذل والعطاء في تنمية 

البالد واحملافظة عليها وشكر الباري عز 
وجل على نعمه الكثيرة وعدم البطر بالنعم.
الكويت اليوم تهددها األخطار وهي تعيش 

في رغد من العيش بفضل اهلل، حيث الوضع 
اإلقليمي غير املستقر وبعض املشاكل 

السياسية واالجتماعية احمللية التي لم حتل 
فال ميكن ان نترك األمور بال رؤية وتخطيط 

وإصالح ويجب اتخاذ القرار املناسب وفي 
الوقت املناسب.

في ذكري الغزو العراقي على الكويت 
يجب على احلكومة تعزيز الوحدة الوطنية 

واحملافظة على املكتسبات الدستورية 
وحتقيق مبدأ العدالة والتكافؤ، ونبذ الطائفية 

والقبلية والفئوية.

القيمة والثمن كالهما معيار لتقييم أشياء 
في مواجهة أخرى ولتقريب املعنى أمام 

املهتم بالقيمة، والثمن معيار األشياء املادية 
وكل ما يقدره اإلنسان بثمن مادي والثمن 

قد يكون ماديا أو أن تقدر قيمة الشيء 
بالذهب مثال، ومعيار القيمة والثمن ثابت 

ومنفصل، الثمن يحدد قيمة األشياء املادية، 
أما القيمة فمعيارها مختلف متاما ال ميكن 

تقديره باملال، فيمكنك شراء كل شيء 
إال القيم، كم يبلغ ثمن األمانة والصدق 

والوطنية؟ كم يبلغ ثمن البطولة والتضحية؟ 
هناك أشياء ال تقدر بثمن هي في ذاتها قيمة 

وغاية يتطلع إليها اإلنسان، احلق واخلير 
واجلمال قيم مطلقة ال تتجزأ وال تتغير وال 
تتبدل وال تقدر بثمن، تلك القيم يوزن بها 
الرجال بقدر إميانهم بها شيء ما بداخلك 

يدفعك لإلميان باألمانة وأن تكون أمينا وأن 
تؤمن بالشهادة وتكون مهيأ لها وأن تضحي 

في سبيل وطنك من أجل إحياء قيمة أن 
تؤمن بفكرة وتسعى إلى حتقيقها أن تؤمن 

بحتمية التغيير وأنه الطريق إلى التقدم 
والتطور. 

وتتحدد قيمة الفرد مبا يقدمه ألسرته من 
تقدم وقيم إنسانية ورعاية وأمانة وصدق 

حتى يعبر بهم مرحلة اخلطر ليخرج 
منهم من يقود املسيرة بعد ذلك في بيته 
وأسرته ومجتمعه وترتفع قيمة كل أسرة 

مبا يقدمه رب األسرة من قدوة وكذلك 
تتحدد قيمة األفراد واألسر واملجتمع 

بأسره مبا يحمله هذا املجتمع من جينات 
حضارية وقيم متوارثة تقوده للتقدم وعلى 

املسؤولني بالدولة حتقيق ما حققه رب 
األسرة الصغيرة ألسرته وعليهم رعاية 

الفقراء والضعفاء وإعادة حق كل من ظلم 
ومن اضطهد وأن يكون الضعيف في 

املجتمع قويا حتى ينال حقه وأن يكون 
القوي ضعيفا حتى نأخذ احلق منه وبذلك 
تتوازن األمور ويسود العدل ويعم السالم 

االجتماعي بني أفراد املجتمع بكل فئاته. 

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

@ali_alrandi 
alialrandi@hotmail.com

دالي محمد الخمسان

علي الرندي

ذكرى 
احلقد والدمار

القيمة والثمن

انتظارات

من الديرة

mqarawi@hotmail.com
د. مطلق راشد القراوي

كان غاضبا ومتأثرا الى درجة أنه سيتخذ 
كل اإلجراءات الصارمة لو كان األمر بيده.. 

والسبب مع األسف أنه يحكم على األمور من 
اجتاه واحد فقط، وكأن عقله وقلبه وسمعه 
وبصره اختطفوا منه فال يتلقى إال من هذا 

االجتاه.
قال لي وهو يتحدث عن إحدى املؤسسات 
اخلدمية ذات العالقة باملجتمع: إنها فاشلة 

وتعمل خالف نظامها األساسي وإن قياداتها 
متهمون بالسرقة واحلرمنة وتغليب مصاحلهم 
على مصالح العمالء.. دون مراعاة لشخوصهم 
أو عوائلهم، فسألته سؤاال مباشرا: هل تعاملت 

مع هذه املؤسسة؟ أو هل عرفتها عن قرب 
واطلعت على أنظمتها ولوائحها وسياساتها؟ 

هل تعرف قياداتها سواء من اجلانب 

الشخصي واالجتماعي أو العلمي؟ فقال: ال.. 
ال.. ال، قلت له: إذن ملاذا هذا احلكم املتهور 

واالتهامات الباطلة؟ قال: سمعت فالنا وعالنا 
يقوالن..

هنا تكمن املشكلة وهي أننا نحرص على 
الشني، والزين ما نحسب حسابه ونهتم 

بالسلبيات حتى لو هي قليلة أو غير صحيحة 
وما نرحم أحدا.. كل ذلك من مخرجات مدرسة 
يقولون والتي شعارها تقدمي سوء الظن على 

حسن الظن.
هذا بالفعل ما نعانيه في عصرنا املتطور، بل 
إن كثيرا من اعالمنا يعتمد هذا األسلوب إما 

لإلثارة اإلعالمية أو ملن يدفع أكثر، ضاربا 
عرض احلائط مبصالح األمة واألوطان.. 

وما يزيد الطني بلة انتشار وسائل التواصل 

االجتماعي واستخدامها االستخدام السيئ في 
حتريف احلقائق وتزييف املعلومات وتشويه 

الصور والتاريخ وذلك من خالل البرامج 
واالنظمة التي جتعل احلليم حيرانا واخلرافة 

حقيقة، فتنقلب عندنا القيم واألعراف.. 
وتتلون لدينا صور الناس واملجتمعات، فتارة 

انعدام ثقة، وأخرى إساءة ظن حتى نتعود 
الغيبة والبهتان وهذا ما نهانا عنه ديننا 

احلنيف.
إن احلكيم من حكم قلبه وعقله وشار 
واستشار، وأخذ احلقيقة من أي وعاء 

وجدها فيه.. ال مينعه خوف وضعف أو نفاق 
واستحياء، إمنا يعمل بجهد ليضع املوازيني 
في نصابها وفق كل معطيات احلكم الالزمة 

ليصل إلى احلكم الرشيد والرأي السديد.

عيون ال ترى 
احلقيقة

وقفات
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بالدي����ن يعلمه ان أعلى منزلة 
فيه هو اإلحسان الذي فسره ژ 
بأنه: »ان تعبد اهلل كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك«، على 
ان يستحضر هذا املعنى دائما 
في حياته وأن صالح األعمال 
اال تقتصر العبادات اإلصالحية 
فقط ب����ل متتد الى الصدق في 
القول والفعل واألمانة وإتقان 
العم����ل واملداومة على العبادة 

طوال أيام العمل.

محطة

ويضيف د.ناظم املسباح: 
علينا وقد ودعنا رمضان وطوى 
دفاتره وسوى حساباته، على 
كل منا ان يقف مع نفسه حلظة 
صدق وان نستقبل أيامنا القادمة، 
كما استقبلنا رمضان بالتوبة 
واالستغفار وتقارب القلوب على 
الود واأللفة واإلسالم واخلير 
والكرم، وكما كنا في رمضان 
نهتم بالغير لنجعل ذلك شعارنا 
فمن أصبح ال يهتم بأمر املسلمني 
فليس منهم، وكما قال رسول 
اهلل ژ: »ال يؤمن أحدكم حتى 
يحب ألخيه ما يحب لنفسه« 
ولعل فرحة الفطر ال تنسينا أن 
رب رمضان هو رب كل الشهور 
وان يستمر العطاء واإلحسان 

والبعد عن اآلثام.
ولف����ت د.املس����باح الى ان 
رمضان ليس سوى محطة في 

قطار الزمن يتوقف عندها املسلم 
يتزود فيها بأخالق القرآن وآدابه 
اس����تعدادا لبقية أيام وشهور 

العام.

فتور وكسل

ويقول د.راشد العليمي: ها 
نحن ودعنا شهر التقوى والقرآن 
والرحمة واملغفرة والعتق من 
النار، فهل تعلمنا منه الصبر 
واملثابرة على الطاعة والبعد عن 
أنفسنا  املعصية؟ هل جاهدنا 
الفضيلة؟  وربيناها على هذه 
هل فكرن����ا ف����ي ان نغير من 
أعمالن����ا وس����لوكنا وعاداتنا 
املخالفة لشرع اهلل )إن اهلل ال 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسكم( وقال تعالى: )فاستقم 
كما أُمرت ومن تاب معك(، وقال 
)فاستقيموا إليه واستغفروه(، 
فإذا كان انتهى صيام رمضان 
فهناك صيام النوافل، والست من 
شوال، ويوما االثنني واخلميس، 
واأليام البيض وعاشوراء وعرفة 
وغيرها، قال رس����ول اهلل ژ 
»من صام رمضان وأتبعه ستا 
من ش����وال فكأمنا صام الدهر 

كله«.

عباد رمضان

وحذر من ترك العبادة بعد 
رمضان قائال: احلذر كل احلذر 
من أن تكون من عباد رمضان 

الذي����ن يترك����ون العبادة بعد 
رمضان، فبئس القوم الذين ال 
يعرف����ون اهلل إال في رمضان، 
قال تعالى: )واعبد ربك حتى 
يأتي����ك اليقني(، هك����ذا يكون 
العبد مستمرا على طاعة اهلل 
ثابتا على عرشه مستقيما على 
دينه، يعبد اهلل في شهر دون 
شهر او في مكان دون آخر او 
مع ق����وم دون آخرين، فليعلم 
ان رب رمض����ان هو رب بقية 
الشهور واأليام وانه رب األزمنة، 
واألحكام كلها تستقيم على شرع 
اهلل حتى يلقى ربه وهو عنه 
راض، قال تعالى: )فاستقيموا 
إليه واستغفروه(، وقال ژ: )قل 

آمنت باهلل ثم استقم(.
وأضاف: إن كان مضى شهر 
رمضان نخ����رج بعده بتجديد 
الطاقة اإلمياني����ة املتمثلة في 
الص����الة وال جنع����ل بيوتنا 
قبورا بعد رمضان، والصيام 
والتهجد واالمتثال والبعد عن 
الشرك والكذب والزور والغيبة 
والنميمة وغي����ر ذلك ويجب 
علين����ا ان نتحل����ى بالفضائل 
ذخ����را لنا باقي الع����ام، وذلك 
بالنية اخلالص����ة في العبادة 
بح����ب الطاعة وب����ر الوالدين 
وصلة األرحام وإطعام الطعام 
وإفشاء السالم والصدق والبر 
وقول احلق وعدم إيذاء اجلار 
والتس����امح والتقوى والهدى 
والصالح والشفاعة التي نأمل 
فيها كما وعدنا بها ژ عن أبي 
هريرة رضي اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل ژ »ان اهلل عز وجل 
ليرف����ع الدرجة للعبد الصالح 
في اجلنة فيقول يا رب لي هذه 
فيقول: باستغفار ولدك لك« � 
ابن ماجة واحمد في مسنده � 
وأيضا باالس����تمرار في قراءة 
أم����ال في األجر  الكرمي  القرآن 
وبالترقي في اجلنة. فهيا معا 
جنعل العام كله عام طاعة وما 
تزودنا به في رمضان يكون زاد 
التقوى حتى رمضان املقبل ومن 
داوم على التأدب واالمتثال مبا 

أمر اهلل فهو في معية اهلل.

به بني الناس«.

ماذا بعد رمضان؟

ويتساءل د.الطبطبائي، بعد 
أن خرجنا من رمضان بحصيلة 
التقوى وكن����ا من األتقياء في 
رمضان، فم����اذا بعد رمضان؟ 
فإذا متسك املسلم بالتقوى بعد 
رمضان صار من املقبولني، يقول 
اإلمام علي كرم اهلل وجهه، مشيرا 
للتقوى من جليل القدر وعظيم 
األجر »التقوى هي اخلوف من 
اجلليل والعمل مبا في التنزيل 
واالستعداد ليوم الرحيل«، كما 
ان حقيقة التقوى واضحة في 
قول لقمان ÿ البنه: »يا بني إن 
الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه 
أناس كثيرون فلتكن سفينتك 
تقوى اهلل عز وجل وحشوها 
اإلميان باهلل وشرائعها التوكل 

على اهلل«.
وأكد د.الطبطبائي ان تقوى 
اهلل تزيد األرزاق والصيام أهم 
ثمراتها، مشيرا الى انه ال فرق 
بني رمضان وغيره من األعمال 
الصاحلة، فاملسلم الصادق هو 
الذي ميتد بره وعمله الصالح 

في كل شهور حياته.

امتداد العمل الصالح

وعن كيفية استمرار العطاء 
اإلميان����ي للمس����لم، يوضح 
د.الطبطبائي ان تفقه املس����لم 

سؤال يتجدد كل عام، ماذا 
بعد رمضان؟ ماذا بعد ش����هر 
العبادة والصوم، شهر الطاعات 
وترك املنكرات، شهر زادت فيه 
الطائع����ني وكثرت فيه  طاعة 

دموع التائبني؟
بعد اجلد والعبادة والصوم 
نتوقف ونس����أل أنفسنا: ماذا 
س����نفعل بعد رمض����ان؟ هل 
نواصل الطاعة واخلير؟ أم نعود 

إلى املعاصي والذنوب؟
يؤكد العميد السابق بكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
د.محمد الطبطبائي أن الصوم 
عبادة عظيمة تسمو بها الروح 
على الشهوة، وقد فرضها اهلل 
علينا كم����ا فرضها على األمم 
الس����ابقة قبلنا حلكمة سامية 
بينها في قوله تعالى )لعلكم 
تتق����ون( فالفائدة من الصوم 
التق����وى وهي ثم����رة اجلهاد 
)والذي����ن إذا فعلوا فاحش����ة 
أو ظلموا أنفس����هم ذكروا اهلل 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إال اهلل ولم يصروا على 
ما فعل����وا وهم يعلمون( ومن 
أخ����الق املتقني كما بينت اآلية 
الكرمية مراقبة اهلل واخلوف 
اث����ر املعاصي  إليه  والرجوع 
بالندم واالستغفار وعدم اإلصرار 
على فعل السيئات، فالصوم يعد 
الصائمني للتق����وى، ومن هنا 
جند أن التقوى من األمور التي 
ال متنع املسلم في هذه احلياة 
من العمل للدنيا وال حترمه من 
التمتع مبلذاتها املشروعة، بل 
دعوة إلى مراقبة اهلل واخلوف 
منه والثقة به والرجوع  إليه 
وطلب الرحمة واملغفرة في كل 
وقت، ولذا حرص الرسول ژ 
على أن يكون في قلوب اتباعه 
خوف اهلل باعتباره وحده مدبر 
األمر كله قال تعالى: )يأيها الذين 
آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال 
إال وأنتم مس����لمون(،  متوتن 
وقال رس����ول اهلل ژ: »ثالث 
من لم يكن فيه واحدة منهن فال 
تعتدوا بشيء من عمله تقوى 
اهلل حتجزه عن املعاصي وحلم 
يكف به السفيه وخلق يعيش 

الطبطبائي: ال فرق 
بني رمضان وغيره 
واملسلم الصادق 

من ميتد بره وعمله 
الصالح في كل 

شهور حياته

املسباح: رمضان 
ليس سوى محطة 

في قطار الزمن 
يتوقف عندها 
املسلم ليتزود 

فيها بأخالق القرآن 
وآدابه استعداداً 
لبقية أيام العام

العليمي: بئس 
القوم الذين ال 

يعرفون اهلل إال في 
رمضان ويتركون 

العبادة بعده 
فلنجعل العام كله 

طاعة وتقوى

للتواصل

اإلميان صفحتان اسبوعيا تصدران كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة 
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

الدعاة: االستمرار في الطاعة بعد شهر الصوم صفة عباد الرحمن

د. ناظم املسباح د. راشد العليميد. محمد الطبطبائي

حفالت الغناء في العيد
ما رأي الشرع في حضور حفالت الغناء 

في ايام العيد؟
٭ األص���ل أن الغناء جائز ف���ي أيام العيد ألن 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: دخل علي رسول 
اهلل ژ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، 
فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل 
أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند 
النبي ژ؟ فأقبل عليه رس���ول اهلل ژ فقال: 
دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم 
عيد )البخاري 440/2 ومس���لم 609/2(، وعن 
أنس ÿ قال: كانت احلبشة يزفون بني يدي 
رس���ول اهلل ژ ويرقصون ويقولون: محمد 
عبد صالح )أي في لغتهم( أخرجه أحمد 153/3، 
وهذا اذا كان الغن���اء مبصاحبة الدف ونحوه 
كالطبل، وأما املعازف وهي األدوات املوسيقية 
فمحل خالف، من الفقه���اء من مينعها مطلقا، 
ومنهم من يجيزها مطلقا، ومنهم من يكرهها. 
وال خ���الف في حرمة ذل���ك اذا كان احلفل فيه 
منك���رات مثل اختالط الرجال بالنس���اء او ان 

تكون الكلمات ماجنة.

دعوا إلى التحلي بأخالق رمضان طوال العام

)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(

صوم الست من شوال 
والقضاء بنية واحدة

هل يجوز أن أصوم ستة أيام قضاء وأنوي 
معها صوم الست من شوال بنية واحدة؟ 

وهل يحصل لي أجر صوم الست في هذه 
احلال؟

٭ األفضل فصل النيتني فيكون الصوم للقضاء 
بنية القضاء وصوم 
الست من شوال بنية 
صوم الست من شوال، 
ومن الفقهاء من مينع 
ذلك. ومن أراد اجلمع 
بينهم����ا لس����بب كأن 
الوقت على  يضي����ق 
ص����وم األيام الس����ت 
لالنشغال بالقضاء أو 
بقصد التخفيف فيجوز 
ذلك على ما ذهب إليه 
الشافعية ويحصل له 
ثواب الست من شوال 
ويسقط عنه ستة أيام 
من القضاء، قال الشافعية: »ولو صام فيه � أي في 
شوال � قضاء عن رمضان أو غيره أو نذرا أو نفال 
آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ املدار على وجود 
الصوم في س����تة أيام من ش����وال.. قالوا: ويشبه 
هذا ما قيل في حتية املسجد، وهي صالة ركعتني 
مل����ن دخله، قالوا: إنها حتصل بصالة الفريضة او 
بص����الة أي نفل وإن لم تنو مع ذلك، ألن املقصود 
وج����ود صالة قبل اجللوس، وقد وجدت مبا ذكر، 
ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها اخلاص 
وإن لم ينوها على املعتمد« )حاش����ية الشرقاوي 
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ومغني احملتاج 1/49(.

شهادة مرضية كاذبة
هل جتوز كتابة دواء للمريض دون حاجته 

إليه بناء على طلبه؟ وهل يجوز تقدمي 
املرضيات مع العلم بأن الكثير يطلب مرضية 

مع قدرته على الذهاب للعمل؟ يعني ليس 
مرضه شديدا مينعه عن العمل؟ وهل يجوز 

التحدث مع الرجال في امور عادية مثال كيف 
الصحة واالهل ومن هذا النمط سواء دكتور 

أو مراجع مريض؟
٭ هناك أدوية ال تصرف اال بإذن الطبيب، هذه ال 
تصرف ملجرد الطلب كما ال تصرف إذا كان الدواء 
مجانيا من احلكومة حتى يكشف الطبيب ويتبني 
حاجة املريض إلى هذا الدواء، فالطبيب هو الذي 

يقرر وليس املريض.
وإذا ص����رف الطبيب مرضي����ة واملريض ليس به 
مرض يستحق اجللوس في البيت فالطبيب شريك 
مع املراجع في الغش والتزوير في أوراق رسمية 
يستحقان العقوبة القانونية والشرعية، والشرعية 
هنا اعفاء الطبيب من املهمة املقدسة التي تقوم على 

االمانة التي اقسم عليها.
وإذا كان الطبي����ب رجال جاز له احلديث في أمور 
عادية مثل التي ذكرت مع الرجال وإذا كانت امرأة فال 
يجوز ذلك إال إذا كان بينما عالقة قرابة أو جيرة.

التمويل اإلسالمي
 للعالج والتعليم

ما الصيغ الشرعية لتمويل العمالء للعالج 
الطبي والتعليم والتدريس؟

٭ اجلواب: يجب مالحظة أن املجاالت الطبية 
والتعليمية على املنصوص ليس���ت مجاالت 
تستغل لالسترباح والغنم فهي خدمات محضة 
وال مانع من استرباح محدود فيها، وصيغ ذلك 
ان تشتري املؤسسة خدمات صحية حتدد فيها 
نوع اخلدمة أو العمليات احملدودة، وفي اجلانب 
الطبي كذلك شراء مقاعد دراسة لتخصصات 
معين���ة محدودة، أو جامعات معينة وكليات 
معينة أو تدريبات فتش���تري املؤسسة هذه 
اخلدمة وتدفع تكاليفها، ثم تبيعها على العميل 
بأقساط مريحة، وهذا في احلقيقة فيه حل لكثير 
ممن يعجزون عن دفع رس���وم هذه اخلدمات 

الصحية والتعليمية دفعة واحدة.

د.عجيل النشمي

فضائل صوم ست من شوال
ال شك أن املسلم مطالب باملداومة على الطاعات، واالستمرار في 

احلرص على تزكية النفس. 
ومن أجل هذه التزكية شرعت العبادات والطاعات، وبقدر نصيب 

العبد من الطاعات تكون تزكيته لنفسه، وبقدر تفريطه يكون بعده 
عن التزكية. 

لذا كان أهل الطاعات أرق قلوبا، وأكثر صالحا، وأهل املعاصي 
أغلظ قلوبا، وأشد فسادا. 

والصوم من تلك العبادات التي تطهر القلوب من أدرانها، وتشفيها 
من أمراضها.. لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه 

طهارة للقلوب. 
وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه 

بقلب جديد، وحالة أخرى. 
وصيام الست من شوال بعد رمضان، فرصة من تلك الفرص 

الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى، بعد أن فرغ 
من صيام رمضان. 

وقد أرشد أمته إلى فضل الست من شوال، وحثهم بأسلوب 
يرغب في صيام هذه األيام. قال رسول اهلل ژ: »من صام 

رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر« )رواه مسلم 
وغيره(.  قال اإلمام النووي ـ رحمه اهلل: قال العلماء: »وإمنا كان 

كصيام الدهر، ألن احلسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، 
والستة بشهرين..«.  ونقل احلافظ ابن رجب عن ابن املبارك: 
»قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، 

فيكون له أجر صيام الدهر فرضا«. 
أخي املسلم: صيام هذه الست بعد رمضان دليل على شكر 
الصائم لربه تعالى على توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في 
اخلير، كما أن صيامها دليل على حب الطاعات، ورغبة في 

املواصلة في طريق الصاحلات. 
قال احلافظ ابن رجب ـ رحمه اهلل: »فأما مقابلة نعمة التوفيق 
لصيام شهر رمضان بارتكاب املعاصي بعده، فهو من فعل من 

بدل نعمة اهلل كفرا«. أخي املسلم: ليس للطاعات موسما معينا، ثم 
إذا انقضى هذا املوسم عاد اإلنسان إلى املعاصي، بل إن موسم 

الطاعات يستمر مع العبد في حياته كلها، وال ينقضي حتى يدخل 
العبد قبره. قيل لبشر احلافي ـ رحمه اهلل: إن قوما يتعبدون 

ويجتهدون في رمضان. فقال: »بئس القوم قوم ال يعرفون هلل 
حقا إال في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة 

كلها«. أخي املسلم: في مواصلة الصيام بعد رمضان فوائد 
عديدة، يجد بركتها أولئك الصائمون لهذه الست من شوال. 

وإليك هذه الفوائد أسوقها إليك من كالم احلافظ ابن رجب ـ 
رحمه اهلل: 

إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر 
صيام الدهر كله. 

إن صيام شوال وشعبان كصالة السنن الرواتب قبل الصالة 
املفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل 

ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأكثر الناس 
في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من 

األعمال. إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالمة على قبول 
صوم رمضان، فإن اهلل تعالى إذا تقبل عمل عبد، وفقه لعمل 

صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب احلسنة احلسنة بعدها، فمن 
عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك عالمة على قبول 

احلسنة األولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك 
عالمة رد احلسنة وعدم قبولها. 

إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما سبق 
ذكره، وإن الصائمني لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، 

وهو يوم اجلوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه 
النعمة، فال نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، وكان النبي ژ يقوم 
حتى تتورم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: »أفال أكون عبدا شكورا«. 
وقد أمر اهلل ـ سبحانه وتعالى ـ عباده بشكر نعمة صيام رمضان 

بإظهار ذكره، وغير ذلك من أنواع شكره، فقال: )ولتكملوا العدة 
ولتكبروا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون ـ البقرة: 185( فمن 
جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، 

ومغفرة ذنوبه، أن يصوم له شكرا عقيب ذلك. 
وكان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في 

نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. 
وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من األعمال كالطواف 
ونحوه، فيقول: ال تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الذي على من 

وفق لهذا العمل من الشكر، للتوفيق واإلعانة عليه. 
وكل نعمة على العبد من اهلل في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر 
عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى حتتاج إلى شكر 

ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، 
وهكذا أبدا فال يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة 

الشكر االعتراف بالعجز عن الشكر. 
إن األعمال التي كان العبد يتقرب يها إلى ربه في شهر رمضان ال 

تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد 

حيا.
وكان النبي ژ عمله دمية.. وسئلت عائشة ـ رضي اهلل عنها: هل 

كان النبي ژ يخص يوما من األيام؟ فقالت: ال كان عمله دمية. 
وقالت: كان النبي ال يزيد في رمضان وال غيره على إحدى عشرة 
ركعة، وقد كان النبي ژ »يقضي ما فاته من أوراده في رمضان 
في شوال، فترك في عام اعتكاف العشر األواخر من رمضان، ثم 

قضاه في شوال، فاعتكف العشر األول منه«. 

فتاوى تتعلق بالست من شوال

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه اهلل: هل 
يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء 

رمضان؟ 
اجلواب: »قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن املشروع 

تقدمي القضاء على صوم الست، وغيرها من صيام النفل، لقول 
النبي ژ: »من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر« )أخرجه مسلم في صحيحه(. ومن قدم الست على القضاء 

لم يتبعها رمضان، وإمنا أتبعها بعض رمضان، وألن القضاء 
فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى باالهتمام« )مجموع 

فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز: 273/5(. 
وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء: هل صيام األيام الستة يلزم 

بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة، أم يجوز بعد 
العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال؟ 

اجلواب: »ال يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز 
أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو 

متفرقة في شهر شوال حسب ما تيسر له، واألمر في ذلك واسع، 
وليست فريضة بل هي سنة« )فتاوى اللجنة الدائمة: 391/10 

فتوى رقم: 3475(. 
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه اهلل: بدأت في 

صيام الست من شوال، ولكنني لم أستطع إكمالها بسبب بعض 
الظروف واألعمال، حيث بقي علي منها يومان، فماذا أعمل يا 

سماحة الشيخ، هل أقضيها؟ وهل علي إثم في ذلك؟ 
اجلواب: »صيام األيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير 

واجبة، فلك أجر ما صمت منها، ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان 
املانع لك من إكمالها عذرا شرعيا، لقول النبي ژ: »إذا مرض 
العبد أو سافر كتب اهلل له ما كان يعمل صحيحا مقيما« )رواه 

البخاري في صحيحه(، وليس عليك قضاء ملا تركت منها، واهلل 
املوفق« )مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: 270/5(. 
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أكد أن احلملة القت تفاعالً كبيراً جداً من اخليرين من دول العالم

التركيت: فيلم »مكاملة إنسانية« يبني العديد من املشاهد احلية 
التي تشرح حاالت الالجئني من مسلمي أفريقيا الوسطى

تلك احلملة؟
٭ قمنا بإخراج فيلم وثائقي 
يبني مآسي الالجئني هناك وما 
شاهدناه في زيارتنا، وقد صدر 
مؤخرا الفيلم بعنوان »مكاملة 

انسانية«.

مكالمة إنسانية

ملاذا اخترمت هذا االسم 
وما مدة الفيلم؟

٭ ألنن����ا في الفيل����م نخاطب 
الفيلم  االنسانية، ويظهر في 
العديد من املش����اهد امليدانية 
التي تش����رح حاالت  احلي����ة 
الالجئني هناك، ومدة الفيلم 7 

دقائق فقط.

التخفيف

هل من كلمة اخيرة؟
٭ ادعو املتبرعني مبس����اندة 
اخوانه����م في االنس����انية من 
الالجئني في افريقيا الوسطى، 
فأي مبلغ يساعد في التخفيف 
عن كربتهم ومأساتهم االنسانية 
»من خفف عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا خفف اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.

االجتماعي، وقد القت تفاعال 
كبيرا جدا وتسابق اخليرون في 

املساهمة في هذه احلملة.

وهل ما مت جمعه من 
تبرعات لالجئني من 

الكويت فقط؟
٭ مت التجميع من جميع بالد 
العالم وكان هناك تفاعل غير 
مسبوق من استراليا واميركا 
ويت����م ع����ن طري����ق قنوات 

التحصيل في بيت الزكاة.

ما خطتكم في احلملة 
املقبلة؟

اقام����ة خي����ام لالجئ����ني  ٭ 
وناموس����يات حلمايته����م من 
التجهيزات  احلشرات وبعض 
املعيشية باالضافة الى االغاثة 
الغذائية التي يفتقدونها وذلك 
خالل فترة بس����يطة من عام 

.2014

توثيق الحملة

بعد عودتكم ومشاهدتكم 
لهذه املأساة، ماذا 

ستقومون به لتوثيق 

٭ القصص كثيرة واملواقف 
احلزينة اكثر، فعشرات اآلالف 
حاالتهم سيئة جدا جدا وبحاجة 
ابس���ط مقومات احلياة  الى 
وهي االكل وامللبس واملسكن 
والدواء، وكل هذا مفتقد لديهم، 
والذي يؤثر في النفس كثيرا 
ان افاج���أ بوجود الكثير من 
االطفال الالجئني الذين خرجوا 
هربا من دون اهاليهم بسبب ما 
كان من فوضى وتشريد، وكان 
االطف���ال يهيمون في الطرق 
يبكون لتأخذهم اي سيارة متر 

في الطريق إلنقاذهم.
ومن الصور املؤملة ايضا 
رؤي���ة العديد م���ن اجلرحى 
واملصاب���ني مم���ن هّج���روا 
قهرا وقص���را ومعظمهم من 
االطفال واملس���نني والنساء 

واملسلمني.

ما املعونات التي مت 
توزيعها وكم عدد 

املخيمات التي وزعت 
فيها؟

٭ وزعنا طرودا من الطحني 
والزيت والذرة وبعض احلبوب 

ومستلزمات الطعام الغذائية، 
ومت التوزيع على 3 مخيمات 
في احلدود التشادية مع افريقيا 
الوسطى وتبعد املخيمات عن 
العاصمة 1200 كيلو بالسيارة 

وسط طريق وعر جدا.

ما اكثر احتياجاتهم؟
٭ كما قل���ت الغذاء والدواء، 
واملاء ملوث ويحتاجون حلفر 

اآلبار.

كفالة األيتام

مبا انك رئيس قسم 
الكافلني لاليتام في بيت 

الزكاة، هل تفكرون 
في كفالة االيتام من 

افريقيا الوسطى؟
٭ بال شك االزمة ستولد ايتاما 
كثيرين محتاج���ني للرعاية 
والكفال���ة، لذلك نحن بصدد 
دراسة لكفالة هؤالء االيتام.

الحملة

اين مت طرح احلملة وما 
تأثيرها؟

٭ عن طريق مواقع التواصل 

له���ا على احلدود في تش���اد 
واس���تمرت احلمل���ة 6 أيام 
رافقني زميلي صالح القحص 

مببادرة من بيت الزكاة.

الغذاء

هل هناك مراحل أخرى 
الغاثتهم؟

٭ مت توزيع االغاثة الغذائية 
في املرحلة األولى وفي املرحلة 
القادمة ستكون انشاء اخليام 
وتقدمي »النموس���يات« في 
اخليام بسبب انتشار األمراض 

واالوبئة واحلشرات.

بؤس

وهل ستستمرون في 
حملتكم في افريقيا 

الوسطى؟
٭ نعم حتى تنتهي ازمة هؤالء 
الذين يعيش���ون في  الناس 

بؤس حقيقي ال وصف له.

ما اكثر املواقف التي 
اثرت فيك خالل 

زيارتك لالجئني في 
افريقيا الوسطى؟

التركيت، والى نص  يحدثنا 
احلوار:

أزمة

ما سبب اختيار افريقيا 
الوسطى لزيارتها؟

٭ بس���بب وجود مشكالت 
العرقية والطائفية  احلروب 
منذ شهور ولكننا غفلنا عنها 
بسبب االزمات احمليطة مثل 
الس���وريني  الالجئني  احداث 
وغيرها لذلك سلطنا الضوء 
عليه���ا وقمنا به���ذه احلملة 

االنسانية.

على الحدود

وهل هذه أول مرة لهذه 
احلملة؟ ومتى بدأت؟

٭ ه���ي أول حمل���ة اغاثية 
لالجئني في افريقيا الوسطى 
الفارين الى احلدود التشادية 
وقد مت االعالن عنها قبل شهر 
رمضان بعش���رين يوما ومت 
جم���ع حوالي 100 ألف دينار 
حيث قمنا بعمل طرود غذائية 
وتوزيعها على 5333 أس���رة 
تعيش في مخيم���ات يرثى 

أك���د رئيس قس���م كفالة 
األيتام في بيت الزكاة الكويتي 
التركي���ت ان  عبدالرحم���ن 
الالجئني من افريقيا الوسطى 
الهاربني من احلرب العرقية في 
بالدهم الى احلدود التشادية 
يعيش���ون مأس����اة ال ميكن 
وصفها حيث يعيش���ون في 
ابس���ط  الع���راء ويفتقدون 
مقومات احلي���اة ال طع�����ام 
وال ملبس وال مسكن، معظمهم 
من املهجرين قهرا من املسنني 

واألطفال والنساء املسلمني.
ولفت الى زيارته لالجئني 
وتفق���د مأس���اتهم حيث قام 
باخراج فيلم وثائقي يشرح 
هذه املعاناة االنسانية وسمى 

الفيلم »مكاملة إنسانية«.
وقال ان احلملة القت جتاوبا 
كبيرا م���ن انحاء دول العالم 
العربية واالجنبية ملساندة 
الن����اس املنس���يني،  هؤالء 

ح����ول ه�ذه 
احلمل���ة 

4

جمعنا 100 ألف 
دينار لتوزيع الطرود 
الغذائية على 5333 

أسرة تعيش في 
العراء على حدود 

تشاد

العديد من اجلرحى 
ال يجدون الطعام 

وال الدواء

معاناة إنسانية لألطفال في مخيمات الالجئني التركيت يتحدث للزميلة ليلى الشافعي
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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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»الكيماويات البترولية« تعايد املرضى في مستشفى األحمدي

واملس���ؤولية املجتمعية 
الش���ركة  التي تنتهجها 
جتاه املجتمع وفي محاولة 
لزرع البهجة في نفوس 
املرض���ى وخاص���ة في 

أجنحة األطفال.
وف���ي خت���ام الزيارة 
الوفد درعا تذكارية  قدم 
إلدارة مستشفى األحمدي 
ممثلة برئيس آمري إدارة 
)العالق���ات العامة( فهاد 
القحطان���ي تقدي���را من 
شركة صناعة الكيماويات 
البترولي���ة جلهوده���م 
ودعمهم املتواصل ملثل هذه 

املبادرات اإلنسانية.

شاركت شركة صناعة 
البترولية  الكيماوي���ات 
مرضى مستشفى األحمدي 
االحتف���ال بعي���د الفطر 
الس���عيد، حيث قام وفد 
من الشركة بزيارة املرضى 
الهدايا والورود  وتقدمي 
مع تقدمي أطيب التمنيات 

بالشفاء العاجل.
عبداله���ادي  وأك���د 
الهاجري رئيس مجموعة 
واخلدم���ات  االتص���ال 
بالش���ركة ان مث���ل هذه 
الزي���ارات الدورية تأتي 
القيم  ضمن إطار تدعيم 
واإلنس���انية  النبيل���ة 

عبدالهادي الهاجري يقدم الورود للمرضى

د.أحمد احلجي يعايد املرضى

جاسم اخلضر يقدم الورد للمرضى

وفد شركة صناعة الكيماويات يقدم درعا تذكارية إلدارة املستشفى

العدد اجلديد من »نشرة األمل« يغطي تفاصيل الرحلة
التي  الس����امية  اإلنس����انية 
حملها ق����ارب »رحلة األمل« 
ال����ى دول العالم واملتضمنة 
قيما ورسائل سامية تهدف 
الى الدفاع عن حقوق اصحاب 
الذهنية باعتبارهم  االعاقات 
جزءا ال يتجزأ من املجتمع. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل 
حفل افطار أقامه على شرف 
ممثل����ي رحلة األم����ل الذين 
وصلوا الى لندن كأول محطة 
جوية لهم ضمن رحلتهم حول 

العالم.
إن  الدويس����ان:  وق����ال 
رحل����ة األم����ل تع����د مبادرة 
مميزة وفريدة م����ن نوعها، 
وهي مبادرة ليس����ت غريبة 
عن أبناء الش����عب الكويتي. 
واس����تمع الدويسان وأركان 
السفارة وعدد من املدعوين 
م����ن عضوي الرحل����ة بادي 
الدوسري وجاسم البدر إلى 
شرح حول تفاصيل الرحلة 
التي انطلقت من الكويت أول 

مايو املاضي.
وكان قارب »رحلة األمل« 
قد وصل في جولته الدولية 
الى ميناء جزيرة  اإلنسانية 
»ايبيزا « االسبانية، وكذلك 
مدينة برش����لونة قاطعا ما 

يزيد على 6 آالف ميل بحري، 
وذلك في إطار جولته العاملية 
التي تشمل 19 بلدا للتعريف 
بقضية ذوي االعاقات الذهنية 
في مبادرة كويتية ذات طابع 

انساني عاملي.
وكان في استقبال القارب 
وفريق الرحلة سفير الكويت 
لدى اسبانيا د.سليمان احلربي 
وامللحق العسكري في السفارة 
وأركان السفارة، حيث صرح 
السفير احلربي قائال: إن »تلك 
املبادرة تسلط الضوء على 
اهتم����ام الكوي����ت وحرصها 
على دعم مكونات النس����يج 
االجتماع����ي الكويت����ي كافة 
السيما فئات ذوي االحتياجات 
اخلاصة وإمكانية تس����هيل 
دمجهم في املجتمع«، وأضاف 
أن ما يعطي هذه الرحلة زخما 
مضاعف����ا هو دعمه����ا املادي 
واملعنوي من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ومتابعة وتعليمات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر اخلارجية الش����يخ 

صباح اخلالد.

ايضا تغطية لوصول طاقم 
الرحلة إل����ى بريطانيا حيث 
اشاد سفيرنا لدى بريطانيا 
خالد الدويس����ان بالرس����الة 

صدر الع����دد اجلديد من 
»نش����رة األمل« التي تصدر 
عن »املكتب التنفيذي لرحلة 
األم����ل« وتضمنت النش����رة 
تغطية وصول قارب »رحلة 
إلى ميناء تولون في  األمل« 
فرنس����ا قادما من برشلونة، 
وميك����ث القارب ف����ي امليناء 
الفرنسي هناك  العس����كري 
حتى 15 اجلاري، حيث تبدأ 

رحلة العودة. 
وأوضح أمني سر مجلس 
األمناء املدير التنفيذي لرحلة 
األمل يوسف اجلاسم الصقر 
أن طاقم القي����ادة يعود إلى 
الكوي����ت، بينما يغادر طاقم 
إلى واش����نطن  الرحلة جوا 
ونيويورك، ثم يعود إلى لندن 
وباريس لشرح أهداف الرحلة، 
ثم إلى ميناء تولون في فرنسا 
لإلبحار من جديد في طريق 

العودة إلى الكويت.
وأشار اجلاسم إلى أن قارب 
رحلة األمل قطع في مرحلة 
الذه����اب 6500 ميل بحري، 
وعب����ر 15 دولة من خالل ٢٢ 
ميناء، وهو رقم قياسي لقارب 
يحمل معاقني ذهنيا بهذا النوع 

من الرحالت. 
النش����رة  كم����ا تضمنت 

الغالف

محافظ حولي يكرم إطفائيي احملافظة

أش����اد محافظ حولي الفريق أول.م الشيخ 
أحمد النواف باجلهود الكبيرة التي يبذلها رجال 
اإلدارة العامة لإلطفاء حتديدا العاملني في مراكز 
إطفاء محافظة حولي في تأمني سالمة األرواح 
واملمتلكات ودورهم الفعال في احتواء نس����بة 
كبيرة من احلرائق في مختلف املواقع السكنية 

والتجارية والسياحة في نطاق احملافظة.

جاء ذلك خالل تكرميه لرجال اإلطفاء املتميزين 
في أدائهم اجل����اد والفعال وتفانيهم في عملهم 
الشاق وتعرض حياة الكثير منهم للخطر، مشيرا 
إلى أهمية التوعية االيجابية بإتباع وسائل األمن 
والسالمة والعمل على تضافر اجلهود لتحقيق 
أقصى درجات األمان للممتلكات واملرافق العامة 

واحلد من نسبة احلرائق.

الشيخ احمد النواف يكرم العقيد محمد احملميد

تكرمي الرائد يوسف القالف

محافظ حولي يتوسط املكرمني من رجال اإلطفاء

ً »IWC« شافهاوزن والطيران السويسري JU-AIR حتلقان معا
منذ أعوام ودار آي دبليو 
سي ش���افهاوزن والطيران 
السويسري JU-AIR يعمالن 
على تنمية شراكة تقوم على 
إعجابهما املشترك بطائرات 
Junker JU - 5٢ بني 8 طيارات 
5٢s-JU قدمي���ة صاحل���ة 
ف���ي جميع أنحاء  للطيران 
العال���م، واحدة فقط حملت 
شعار IWC لعقدين من الزمن. 
وفي العام ٢000، بدأت بجولة 
حول العالم للترويج لساعة 
»الطي���ار« اجلديدة من »آي 
دبليو سي«، وقد حان الوقت 
لنعترف بالعمل املتميز الذي 
قامت به JU-AIR. وتكرميا 
لشركة اخلطوط اجلوية التي 
أنشئت للحفاظ على أهلية 
الطائرات القدمية في األجواء، 
الكرونوغراف  فإن س���اعة 
»الطيار« من »آي دبليو سي«، 
احملددة ب� 500 نسخة فقط، 

جاهزة لإلقالع.
»في العام 1994، توجهت 3 
 JU-AIR-5٢-JU من طائرات
إلى VENEGONO في إيطاليا 
لع���رض أح���دث مجموعة 

من س���اعات أي دبليو سي 
الرئيس  ش���افهاوزن«، قال 
ل���دار »أي دبليو  التنفيذي 
سي« جورج كيرن، مستذكرا 
بداية الشراكة الطويلة األمد 
لشركتهم مع اخلطوط اجلوية 
السويسرية »لقد ساعدنا منذ 
 JU-AIR ذلك احلني في دعم
ونحن فخورون لكون شعار 
IWC بقي بارزا على واحدة 
من طائرات JU-5٢ في خالل 

السنوات ال� ٢0 املنصرمة.

ساعة بلون الطائر الفضي

مصنوع���ة م���ن معدن 

الس���تانليس س���تيل الذي 
JU- اختير تكرميا لطائرة

AIR وتتميز بعدادات جتعلها 
أشبه بقمرة القيادة لتكون 
الطيارين بامتياز.  س���اعة 
ميناء كرونوغراف »الطيار« 
JU-AIR مغطى بالروديوم 
مع مؤشرات وقت وعقربني 
مضيئني. والنتيجة وضوح 
ف���ي أصعب  ممت���از حتى 

الظروف.  

IWC - JU في رحلتها 
حول العالم

في العام ٢000 أقلت طائرة 
JU-AIR JU - 5٢ باسم اي 
دبليو سي شافهاوزن للقيام 
بجولة ح���ول العالم بغية 
إحداث خبطة. بدأت طائرة 
HOS-HB0 مهمتها الطموحة 
مع صورة عمالقة لس���اعة 
»الطي���ار« تزين جناحيها. 
بالنسبة ل� »اي دبليو سي« 
كان هذا أسلوبا مذهال إلطالق 
س���اعة »الطيار« اجلديدة 
Pilot's Watch Mark XV في 
 5٢ - JU .األسواق اآلسيوية

التي كانت تطير بسرعة 180 
كيلومترا بالساعة توقفت في 
خالل رحلتها الى باكستان 
أثينا،  التالية:  في احملطات 
االسكندرية، مسقط وحطت 
ف���ي مومب���اي، وبانكوك، 
وس���نغافورة.  كواالملبور 
الترويجية  بعد احلم���الت 
ف���ي مانيال، هون���غ كونغ، 
الى مطار  وتايبه وصل���ت 
سنداي في اليابان. لفتت هذه 
املغامرة انتباه الصحافيني، 
وطواقم األف���الم. ومحبي 
الطائرات  الساعات، وهواة 
على مستوى العالم، وشكلت 
احلدث التلفزيوني الرئيسي 
في آس���يا. لكن هذا احلدث 
تع���رض لنكس���ة عندم���ا 
الروسية  رفضت السلطات 
السماح للطائرة بالتحليق 
فوق أجوائها وأجبرتها على 
العودة. لكن على الرغم من 
ذلك ازداد اإلحساس باحلماسة 
في منطقة الشرق حتى فاق 
أكثر التوقعات تفاؤال وحول 
الساعة Watch Mark XV الى 

رمز للمكانة الرفيعة.

»الثقافة االجتماعية« اختتمت أنشطتها 
الرياضية واألدبية الرمضانية

اختتمت على ملعب املرحوم سمير سعيد 
النس����خة الرابعة لبطول����ة جمعية الثقافة 
االجتماعية لكرة القدم بفوز فريق ديوانية 
كس����اب بنتيجة ٢-0 على فريق زريف في 
املباراة النهائية التي كانت خير خامتة ألنشطة 
وبطولة جمعية الثقافة الرياضية واالجتماعية 
حيث اس����تطاع الفريقان الوصول للنهائي 
بعد مش����وار حافل باجلهد وااللتزام بنظم 

وقوانني البطولة.
فق����د امتازت املباراة بال����روح الرياضية 
والندية وقوة اداء الفريقني ليثبتوا بأدائهم 
بأن مباراة النهائي هي عرس كروي برعاية 
مجل����س إدارة جمعية الثقاف����ة االجتماعية 
وأعضاء مجلس إدارتها وفي أحضان ملعب 

املرحوم سمير سعيد.
وعند صافرة احلكم معلنا نهاية املباراة 
والبطول����ة وفوز فريق كس����اب قام العبو 
الفريقني مبصافحة بعضهم البعض في جو 
رائع ميلؤه الرضا والفخر بلعب تلك املباراة 
ومن ثم قام أحمد دشتي رئيس مجلس ادارة 

جمعية الثقافة ومبصاحبة أعضاء من مجلس 
اإلدارة بتوزي����ع جوائز البطولة والتي كان 
ضمنها جائزة افضل حارس مرمى وجائزة 
هداف البطولة وافض����ل العب والتي كانت 
مائة دينار لكل منهم وتكرمي الفريق صاحب 
املركز الثاني مببلغ خمسمائة دينار وتسليم 
امليداليات التذكارية. وفي النهاية تأتي لقطة 
البطولة وتكرمي فريق كساب باجلائزة الكبرى 
ألف دينار وتسليم امليداليات واخذ الصور 
التذكارية والتي وضعت فريق كساب ضمن 
ابطال بطولة جمعي����ة الثقافة في تاريخها 

املشرف رياضيا واجتماعيا.
ومع صافرة احلكم وفرحة الفوز واالبتسامة 
امام اخلسارة جند انفسنا امام دروس ونظم 
اجتماعية ورياضية وادبية قدمتها جمعية 
الثقافة في بطولتها املش����رفة فهنيئا للفائز 
وحظا أوفر للخاسر ومبارك علينا التواجد 
والتعلم في تلك اجلمعية التي تقدم الرياضة 
واالنشطة الترفيهية وهي مغلفة  بجو تربوي 

حبي بني اجلميع كبيرا وصغيرا.

لقطة تذكارية
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رفض العديد من النصوص ألن فيها انحرافاً وال تعكس الصورة احلقيقية ملجتمعاتنا

ً العجيمي لـ »األنباء«: أنا صاحب مبدأ في الدراما وال أتخلى عنه أبدا

والبد ان تتضمن مشاهد في 
املستش����فى واملخفر ويكون 
فيها »طراق����ات«، وأؤكد من 
خالل »األنباء« ان هذا ليس 
التفكك،  واقعنا ولسنا بهذا 
بالعكس هناك حب وترابط 
بيننا، والشاذ من هذه األعمال 
يحفظ وال يشار إليه، وأعتقد 
انن����ا إذا قدمنا أعماال خفيفة 
وكوميدية من واقعنا فستكون 
أقرب الى قلوب الناس، مكمال: 
»كفاية هم ومش����اكل، نحن 
الى السعادة واألمل  نحتاج 
في ظل ما تشهده املنطقة من 

توترات«.
أنا  واستطرد العجيمي: 

صاحب مبدأ في الدراما مليون 
في املائة وال أتخلى عنه أبدا، 
وللعلم جاءتني أعمال كثيرة 
ورفضتها ألنني ش����عرت ان 
النص فيه انحراف وال ميثلنا 
وفيه مبالغ����ات باألحداث ال 
تعك����س الص����ورة احلقيقة 

ملجتمعاتنا.
الفنان محمد  ان  يذك���ر 
العجيم���ي يش���ارك ف���ي 
ب���و  مس���رحية »ق���روب 
خلي« الت���ي تعرض حاليا 
الساملية  على مسرح نادي 
الرياضي مبنطقة الساملية، 
وه���ي من إنتاج مؤسس���ة 
شمس الكويت لإلنتاج الفني 
واملسرحي املنتج جابر احلداد 
ومن بطولت���ه مع: انتصار 
الش���راح، خالد العجيرب، 
شهاب حاجيه، عالء مرسي، 
بدرية طلبة، إسماعيل سرور، 
جواهر، هاني الطباخ، أحمد 
البارود، دانه، بدر الصقر، 
عقيل اتش، فواز حمد، ومن 
إخراج عالء مرسي، تأليف 

امين احلبيل.
وتتناول املسرحية قصة 
»فوج سياحي« ينتقل إلحدى 
دول أوروب����ا، ويعي����ش كل 
املوجودين فيه احللم اجلميل 
ولكن ف����ي نهاي����ة األحداث 
يكتشفون ان ذلك كله مجرد 

سراب.

األعمال ال وجود لها واندثرت 
مع الصراخ واخليانة والطالق 
والعنف واملخدرات.. الخ، ما 
جعل اجلمه����ور يبتعد أكثر 
عن املشاهدة، مستدركا: لهذا 
أعارض وبشدة حصر الدراما 
في رمضان فق����ط، ألن ذلك 
يسبب خسارة للتلفزيونات 
والفنانني واجلمهور في آن، 
اعتقد ان املسلسالت اذا وزعت 
السنة ستتغير األمور  على 

إلى األفضل.
وبس����ؤاله ه����ل يفضل 
التراجيدية  متابعة األعمال 
أكث����ر، رد:  الكوميدي����ة  أم 
املسلسالت أصبحت متشابهة 

عبدالحميد الخطيب

أكد الفنان محمد العجيمي 
ان����ه يرف����ض ان يتم حصر 
الدرامي في رمضان  اإلنتاج 
فقط، مشددا على ان توزيع 
اإلنتاجات طوال السنة يصب 
التلفزيونات  ف����ي صال����ح 
والفنانني وايضا املشاهدين، 
وقال: كلم����ا زاد كم االعمال 
وحصره����ا في ش����هر واحد 
قل����ت املتابعة، م����ا ينعكس 
على املسلسالت، حيث جند 
معظمها يظلم وال ينال حظه 

في نسب املشاهدة.
وأض����اف العجيم����ي في 
ل� »األنباء«:  تصريح خاص 
نح����ن ال ننكر ان ش����ركات 
الدعاي����ة واالع����الن تنادي 
لتكثيف اإلنتاج في الش����هر 
الفضيل من اجل الدخل املادي 
وهذا من حقها، لكن في املقابل 
أتصور ان هذا االمر يساعد 
الدرامية،  في قتل األعم����ال 
خصوصا في ظل التوجه العام 
والطابع الديني في مجتمعاتنا 
الناس  اخلليجية وانصراف 
التلفزي����ون والتفرغ  ع����ن 

للعبادة.
وتابع: رمضان في السابق 
كان يتميز بعملني كوميديني او 
3 من واقعنا وتراثنا واجلميع 
يشاهدها، أما اآلن لألسف هذه 

.. والعجيمي مع جواهر والبارود في »قروب بوخلي«

العجيمي في احد مشاهد مسلسل »عقاب« محمد العجيمي

هذه مفاجآت املوسم اجلديد من »أراب آيدول«
سنني عمرنا« ليحلوا ضيوفا 
على »ستار أكادميي«، أما إم 

بي سي فستلجأ إلى خلط 
أوراقها من جديد، وإعادة 

جدولة ظهور الضيوف على 
مسرحها.

وفيما يخص املشتركني 
اكد نفس املوقع ان اللجنة 

اكتفت بلبناني واحد 
وبعدد كبير من املشتركني 

الفلسطينيني في هذا العام، 
فضال عن إقصاء املشتركة 
اليابانية التي شغلت العالم 

والصحافة في مرحلة 
متقدمة من التصفيات، هذا 

إلى جانب التعديل الذي طرأ 
على هيكلية البرنامج وعدد 

احللقات في التصفيات 
األخيرة.

املنتجات لرعاية البرنامجني، 
فيما حرب الضيوف لن 

تقع في هذا املوسم، إذ إن 
احملطة املصرية تعاقدت 

مع عدد من النجوم منذ أن 
أطلوا في برنامج »أجمل 

أندمول الشرق األوسط-
.)CBC

وذكر موقع »نواعم«، ان 
حرب املعلنني بدأت بني 
اجلهتني اللتني تسعيان 
جاهدتني إلى جذب أهم 

ينتظر اجلمهور العربي 
انطالق املوسم الثالث 

واألحدث من برنامج املواهب 
»أراب آيدول« الذي ضم إلى 

جلنته الفنان وائل كفوري 
إلى جانب نانسي عجرم، 
أحالم وحسن الشافعي، 
ومعه ستظهر التغييرات 
التي طرأت على املوسم 

بحلته املعدلة.
فبعد فوز محمد عساف 
في املوسم الثاني، تعمد 
اجلهة املنتجة إلى إدخال 

تعديالت عدة على »الفورما« 
وتطويره، والسيما أنه 

يواجه في الشارع املصري 
انطالقة املوسم العاشر من 

برنامج تلفزيون الواقع 
»ستار أكادميي« )إنتاج 

جلنة حتكيم »أراب آيدول«

منة فضالي: لم أقع في حب من طرف واحد طيلة حياتي
ش����ددت الفنانة على أنها 
لم تقع في حب رجل من 
طرف واحد، وقالت: لم أقع 
في احلب من طرف واحد 
طيلة حيات����ي، بل هناك 
رجال وقعوا في حبي من 
طرف واحد، لكنني كنت 
أتعام����ل معهم ببس����اطة 
أج����رح  أن  أح����اول  وال 
مشاعره���م، ولذلك أعلم 
الذي  إحساس اإلنس���ان 
يحب شخصا ال يبادل���ه 

أي مشاعر، فهو إحساس 
صعب، لكنن����ي لم أعش 

جتربة هذه الشخصية.
أما عن أصعب مش����هد 
واجهته منة في املسلسل، 
فكشفته قائلة: كل مشاهدي 
في املسلسل صعبة، لكن ال 
ميكن أن أنسى املشهد الذي 
حاولت خالل����ه االنتحار 
بعدما علمت أن أحمد عز 
ال يحبن����ي وال يفك����ر في 

الزواج بي.

الش����ابة  الفنانة  أكدت 
منة فضالي أن الشخصية 
التي جسدتها في مسلسلها 
»اإلكس����النس«،  اجلديد 
من أصع����ب األدوار التي 
جس����دتها طيلة حياتها، 
الفتة إلى أن الش����خصية 
مليئة بالتناقضات، ومتر 

مبراحل مختلفة.
وعلى عك����س جتربة 
التي جسدتها  الشخصية 
منة فضالي منة ضمن أحداث املسلسل، 

ماجدة الرومي.. من أجل إنقاذ الطفولة

اختارت ش���ركة مجوهرات عاملية الفنانة 
ماجدة الرومي لالحتفال بذك��رى تأسيسه���ا 
ال� 130، فعينتها سفيرة اإلنسانية حلملة »إنقاذ 
الطفولة«، وأقيم في هذا الشأن مؤمتر صحافي 
ردت فيه الرومي على سبب تعاونها مع هذه 
احلملة، قائلة: الش���ر املستش���ري في العالم 
العربي يشعرني بأن أي عمل خيري ولو كان 
صغي���را هو حاجة ملح���ة خصوصا إذا جاء 
من منبر عاملي، ما يساعد في إطالق الصوت 
والتعبير عن الناس املتأملني لنتعاون، مضيفة: 
أنا اليوم أعبر باسم مئات اآلف األطفال املتأملني 
في هذا الشرق، نحن هنا لنتعاون، وأنا سأقوم 
بهذا العمل من قلبي، وآمل أن أمتكن من خالل 

املهمات التي ستوكل إلي من أن أحقق فرحا في 
هذه احلياة ملن هو بحاجة إلى ذلك.

وأكدت ماجدة أن املجد الفني ال يكفي، بل 
يجب أن تضيف اليه عمال إنسانيا، وأضافت: 
مستمرة، ومنتمية الى رسالة حياة، وذاهبة 
باجتاه اخلير حتى النهاية، ألن ماجدة الرومي 
يجب أن حتقق شيئا في هذه احلياة، غير املجد 
الذي حققته، وتعيش فيه، بل يجب أن تضيف 

إليه دورها ومهمتها األساسية.
وعن املقابل املادي ال���ذي تقاضته مقابل 
قيامه���ا بذلك، أكدت أنه م���ن دون مقابل، بل 
رفضت هدية بولغاري، مشيرة إلى أن »األشياء 

املادية ال حتقق فرحا«.

ماجدة الرومي أثناء املؤمتر

صعبة للغاية بخالف معظم 
الشخصيات التي قدمتها من 
قبل والتي كانت تشبهني في 
بعض صفاتها أو قريبة مني، 
وهذا ما جعل املجهود املبذول 
فيها أقل من أي ش���خصية 

أخرى«.
وعن أكثر مشاهد »الفيل 
األزرق« صعوبة، قال كرمي: 
العمل كله صعب، لدرجة أن 
هناك مشاهد محددة بعد أن 
قم���ت بتصويرها لم أعرف 
كيف قمت بتصويرها بهذا 
الشكل، كما أن الشخصية في 

كرمي عبدالعزيز يلجأ إلى أطباء نفسيني!
حد ذاتها حتمل مجموعة من 
األحاسيس املتداخلة والتي 
لها أثر كبير في حياة يحيى، 
فهو مزيج من حالة حب وندم 
وتأنيب ضمي���ر، وعلّي أن 
أستعرض كل هذه األحاسيس 

في مشاهد محددة.

أكد النجم املصري كرمي 
عبدالعزيز أنه بذل مجهودا 
ضخما في التحضير لفيلمه 
اجلدي���د »الفي���ل األزرق«، 
والذي ينافس به في موسم 
الفط���ر احلالي، بدور  عيد 
العرض السينمائي. ووصف 
كرمي شخصية »يحيى« التي 
يجس���دها في الفيلم، بأنها 
أصع���ب مغام���رة فنية في 
الش���خصية  حياته، وقال: 
جديدة على متاما ألن تفاصيل 
»يحيى« لم أعرفها في حياتي 
ولم أقابلها سواء في وسط 
الش���ارع،  أو في  أصدقائي 
وكان البد أن أحضر لها من 
الصفر بداية من التحضير 
على الورق مع السيناريست 
أحمد م���راد وأيضا مروان 

حامد«.
وأضاف عبدالعزيز، في 
تصريحات له: كذلك اجلزء 
العلمي في الشخصية ألنني 
أجس���د دور طبيب نفسي، 
وهذا ما اضطرني إلى اللجوء 
النفس���يني  لبعض األطباء 
للتعرف على طبيعة التعامل 
مع املرض���ى، وأيضا نطق 
واس���تخدام بعض األدوية 
املناس���بة وتفاصيل أخرى 
كرمي عبدالعزيز عدي���دة كانت ف���ي مجملها 

رسمياً.. يارا تطرح ألبومها اجلديد 16 سبتمبر
قررت املطربة اللبنانية يارا 
باالتفاق مع إدارة أعمالها طرح 
ألبومها اجلديد 16 س���بتمبر 
املقبل، حي���ث كان من املقرر 
طرح األلبوم في ميعاد سابق 
إال أنها فضلت تأجيله قليال 
بسبب أحداث غزة وحتى تهدأ 

األوضاع.
وكانت يارا قد قامت قبل 
أسبوعني بتصوير ڤيديو كليب 
من ألبومها اجلديد وهي على 
األغلب أغني���ة لبنانية، كما 
تراهن يارا بعودتها لس���وق 
الغناء املصري بأغنية مصرية 
هي »على بيت حبيبي« أحلان 
محمد يحيى وكلمات سالمة 
عل���ي وتوزيع ج���ان مارى 
رياشي بعد غياب طويل عن 
الس���احة الغنائية املصرية، 
حي���ث كانت آخ���ر أغنياتها 
باللهجة املصرية »أنت مني« 
التي كتبها هاني عبد الكرمي 

يارا وحلنها أحمد الهرمي.

من يكسب حرب احلفالت بني عمرو دياب وإنريكي إيغليسياس؟
 Egypt« :التواص����ل مع جمه����وره
 coming to golf porto marina august
 .»9th tickets on sale now dont miss
فيما أكد وليد منصور، منظم حفل 
عمرو دياب، ف����ي تصريح له، أن 
التحضيرات جارية على قدم وساق 
للحفل الذي سيقام نهاية أغسطس 
في عيون موسى في البحر األحمر. 
وقال إن احلفل سيحمل العديد من 
املفاجآت، من بينها أن عمرو سيقدم 
أغنيات ألبومه اجلديد الذي أوشك 
على طرحه، كما انه يتم التجهيز 
ملسرح كبير باإلضافة إلى التجهيز 

األمني للحفل منذ اآلن.

فيس����بوك أكد ان حفلته ستكون 
األكث����ر جناحا، وأن ثم����ن تذكرة 
إنريكي إيغليس����ياس مبالغ فيها، 
كما اعتب����ر البعض اآلخر أن حفل 
األخير أه����م، خاصة انه يأتي بعد 
غياب طوي����ل، وذلك على العكس 

من عمرو دياب.
وجتري حاليا التحضيرات حلفل 
الذي سيصل قبل احلفل  إنريكي، 
بيوم واحد ليقيم في فندق جولف 
بورتو مارينا، ليكون قريبا من مكان 

احلفل إلجراء التمارين الالزمة.
وبهذه املناس����بة، كتب إنريكي 
على صفحته على الفيسبوك بهدف 

يبدو أن احلرب قد اندلعت بني 
جمه����وري النجمني عم����رو دياب 
اللذين  إيغليس����ياس،  وإنريك����ي 
يس����تعدان إلحياء حفل أغسطس 
اجلاري في مصر، خاصة أن حفل 
إيغليسياس، الذي سيقام في بورتو 
مارينا، تتراوح أسعار بطاقاته ما بني 
300 و ألف جنيه مصري، وهو احلفل 
األول الذي يحييه إيغليسياس في 

مصر بعد سنوات طويلة.
وأثار هذا األمر اجلدل بس����بب 
ارتف����اع ثمن بطاق����ة الدخول، في 
حني أن أسعار بطاقات حفل عمرو 
عمرو دياب إنريكي إيغليسياسلم تتحدد بعد، لكن جمهوره على 
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علي جنم يدخل القفص الذهبي
أحمد الفضلي

اعلن مقدم البرامج في إذاعة محطة 
»املارينا اف ام« علي جنم عن دخوله 
للقفص الذهبي، حيث قام مساء أمس 

األول »األربعاء« ببث صورة لعقد قرانه 
عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل 
االجتماعي »انستغرام« وهو يقوم بتوقيع 

عقد زواجه. 
ولم يكشف املذيع الشاب عن هوية شريكة 

حياته ومن املرجح ان تكون من خارج 
الوسط اإلعالمي، وتلقى جنم العديد من 
التهاني والتبريكات من أصدقاء الوسط 
اإلعالمي والفني من الفنانني والفنانات 
ممن قام باستضافتهم خالل برنامجه 

الرمضاني اإلذاعي »منيو«. 
كما قام جنم بكتابة رسائل شكر عبر 

حسابه جلميع من شاركه في التحضير 
واالعداد لبرنامج »منيو« أو ساهم بأي دور 

فيه، وجاء شكره تعبيرا عن سعادته مبا 
حققه البرنامج من جناح جاء ثمرة جلهود 

كبيرة من قبل القائمني عليه على امتداد 
احللقات الثالثني التي بثت في ايام شهر 

رمضان. 
ووجه جنم الشكر أيضا لضيوف البرنامج 

الذين ساهموا في جناحه من خالل ما 
ذكروه من تصريحات تطرقوا من خاللها 

للحديث عن أعمالهم الرمضانية، خصوصا 
ان هذا العام شهد وجود العديد من األعمال 

الدرامية وكذلك اخلالفات الفنية.
علي جنم أثناء عقد قرانه

وجّه شكره إلى جميع من ساهم في جناح »منيو«

سعد رمضان لـ »األنباء«: مشروع لزيارة الكويت 
Soni Malaj وانتظروا مفاجأتي مع األلبانية

من خالل كليباتهم كمخرجني 
البان صورة مختلفة عن ما 
تقدم لي عادة، وأيضا طرحت 
فكرة الديو بينهما، وكان أن 
صورت أغنية حملت عنوان 
»إحساسك صنم« ثم صورت 
أغنية ثانية منذ فترة وجيزة 

في البانيا سأطرحها في عيد 
الفطر وهي كلمات الش����اعر 
منير ب����و عس����اف واحلان 
هشام بولس وتوزيع مارك 

عبدالنور.

ما الذي سيمنحك إياه 
هذا الديو؟

٭ ال ش����ك ان الديو سيكون 
مبثاب����ة بصمة ف����ي حياتي 
الفنية على انني قدمت عمال 
م����ع فنان غربي ف����ي أغنية 
اعتمدت املوس����يقى الغربية 
احملترفة وليس التجارية التي 

تطرح اليوم.

متى ستطرح أغنيتك 
اجلديدة والديو؟

٭ خالل هذه الفترة سأطرح 
األغني����ة الصيفية اجلديدة 
وامتنى ان يحبها الناس، أما 
بالنسبة للديو، فسياستي هي 
عدم طرح اغان بشكل متتال، 
أفكر ف����ي جمع األغاني التي 
ألبوم  طرحتها مؤخ����را في 
غنائي واحد، وقد أطرح الديو 

الحقا ك�»سينغل«.

ما الكلمة التي تقولها 
للجمهور الكويتي؟

٭ أن����ا لم أقم بع����د بزيارة 
الكويت، لكن هنالك مشروع 
لزيارة قريبة خاصة ان عالقة 
صداقة تربطني بالكثيرين، 
وهنالك صداقة جتمعني أيضا 
مع خال����د أو صخر منذ أيام 
»ستار اكادميي« وقد التقينا 

منذ فترة، حيث زار لبنان.

األلبانية وكيف مت 
االتفاق على الديو؟

الفنانة  ٭ تواصل����ت م����ع 
األلباني����ة عب����ر اإلنترن����ت 
وس����ألتني عن س����بب عدم 
تصوي����ر كليباتي في بلدها 
األم البانيا، حيث سينقلون لي 

بيروت- ندى مفرج سعيد

دخل سعد رمضان الوسط 
العريض،  الب����اب  الفني من 
السيما ان مشاركته في برنامج 
الهواة »ستار أكادميي 5« الذي 
قدم له فرصة ذهبية استحقها 
المتالكه موهبة فنية عالية 
وحض����ورا ممي����زا. واليوم 
يتحضر سعد إلطالق أعمال 
جديدة منها أغنية صيفية مت 
تصويرها في البانيا وايضا 
يحضر إلط����الق ديو غنائي 
سيجمعه مع الفنانة األلبانية 
Soni Malaj ويتوقع ان يحمل 
له بصمة فنية مميزة. »األنباء« 
التقت س����عد رمضان وكان 

احلوار اآلتي:

ما جديدك؟
٭ مفاج����أة هي عب����ارة عن 
ديو غنائي س����يجمعني مع 
الفنانة األلباني����ة املعروفة 
SONI MALAJ، حيث سأغني 
باللهجة اللبنانية من كلمات 
الكردي فيما ستغني  صالح 
الفنانة باالجنليزية من كلمات 
شاعر الباني، وسيطرح الديو 
بنس����ختني األولى باللغتني: 
عربي – اجنليزي، اما النسخة 
الثانية فستتم ترجمتها الى 
اللغة األلبانية، وس����تكون 
موس����يقى الدي����و أقرب الى 
العاملي����ة وس����يتم تنفيذها 
البانيا، والعمل سيكون  في 
مختلفا عن كل ما قدمه سابقا 

في مسيرته الفنية.
كيف التقيت الفنانة 

سعد رمضان

ممثلة خليجية انغثت من 
طلبات احد املنتجني اللي 

مواعدها يعطيها دور 
في عمله اليديد اللي يبي 
يصوره االسبوع الياي 

لدرجة انها طرشت له مسج 
كتبت فيه الشرهة على من 
يشتغل معاك.. منتج بوربع!

ممثل طلب من أحد 
املنتجني زيادة أجره في 
مسرحيته اليديدة، بس 

املنتج رافض هالشي ألنه 
دوره ثانوي في املسرحية 

واألجر مناسب 
مثل ما يقول هاملنتج.. 

اهلل يعينك! 

ممثلة طلبت من زميل 
لها انه يدور لها واسطة 
كبيرة علشان تتصالح 

مع احد املنتجني بعد 
ما درت أنه راح 

ينتج عمل 
درامي هااليام.. 

خير ان شاء اهلل! 

واسطة  مواعيد  ثانوي

عباس النوري يدخل »عناية مشددة«
نفوذه، وزيادة ثروته، وهو 
من الشخصيات الرئيسية 

في املسلسل.
ويتن������اول »عناي������ة 
املواطن  مشددة« يوميات 
السوري اليوم، في ظل ما 
نشهده البالد، من تغيرات 
اقتصادي����ة، واجتماعية، 
وعنف، وت����دور أحداثه، 
حس����ب وس����ائل إع����الم 
سورية، في العام 2013-

2014 بني دمشق، الالذقية، 

وبيروت.
وكان النجم الس���وري 
عباس النوري أنهى تصوير 
دوره مؤخرا في سابع أجزاء 
السلسلة الشامية الشهيرة 
»باب احلارة« للمخرج عزام 
العادة حتت إشراف  فوق 
بسام املال، في حني يواصل 
التصوير مبسلسل »شهر 
زمان« من تأليف وإخراج 
زهير قنوع، بالتزامن مع 

»عناية مشددة«.

يقف النجم الس���وري 
عباس النوري هذه الفترة 
وألول م���رة أم���ام كاميرا 
املخرج أحمد إبراهيم أحمد، 
ليصور مشاهده األولى في 
مسلسل »عناية مشددة«، 
ويؤدي النوري العمل الذي 
كتبه عل���ي وجيه، ويامن 
احلجلي، وتنتجه شركة 
»قبنض«، شخصية »أبو 
معتصم«، هو رجل فاسد، 
عباس النورييستغل األزمة للتعزيز من 

زينة تتخطى أزمتها وتتواصل مع جمهورها 
وعز: أزمتي مع زينة ابتالء وستظهر احلقيقة قريباً أمام اجلميع

قضية نس����ب طفليها له إلى 
الشهر املقبل، وهي األزمة التي 
قررت أن تتخطاها الى حني 

حسمها.
وتستعد زينة الستئناف 
تصوير دورها في مسلسل 
»الوسواس« مع الفنان تيم 
حسن وسوسن بدر وأحمد 
رات���ب، واملخرج حس���ني 
صالح. من جانب آخر، حتدث 
الفن���ان أحمد عز عن تأثير 
أزمته م���ع زينة في اصداء 

املسلسل فقال: ال أمر بأزمات 
شخصية من األساس، لكنى 
مصاب بابتالء وادعاء، ورغم 
هذا أعيش حاليا في منتهى 
الس���عادة والراحة، ألني ال 
أخشى سوى اهلل، ولم يسبق 
أن خدع���ت اجلمهور بكلمة 
واحدة، ولكن أعود وأكرر: 
»ربنا مش بيضحك عليه«، 
حيث أل���زم الصبر في هذه 
املرحلة حلني ظهور احلقيقة 

قريبًا أمام اجلميع.

الفنان����ة زين����ة  ق����ررت 
التواصل مع اجلمهور بشكل 
مباشر عبر فيسبوك، وتويتر، 
وأنس����تغرام. وكتبت أولى 
تغريداتها عبر حسابها على 
فيس����بوك، قائلة: »أنا بقيت 
متقدمة قولولي مبروك«، ومن 
الثالثة  ثم نشرت حساباتها 

حتى يتابعها اجلمهور.
من ناحية أخرى، ما زالت 
أزمة زينة م����ع أحمد عز في 
زينةاحمد عزأروق����ة احملاك����م، إذ تأجلت 

نادين نسيب جنيم: ال أسامح أبداً في اخليانة.. ولست نادمة على شيء
قالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب 
جنيم: إن كل جناح يحققه زمالءها 

يستفزها ويزودها بطاقة كبيرة 
تدفعها لتطوير نفسها وتقدمي 

األفضل، كاشفة عن أنها لم تفكر في 
دخول مجال التمثيل وأنها رفضت 
األمر في البداية ألنها خجولة جدا، 

على حد قولها. وقالت نادين : إن لو 
بإمكانها أن تلغي شيئا في حياتها 

لكانت ألغت كل األشخاص الذين لم 
يستأهلوا أن تهتم بهم في حياتها 
ورغم ذلك أكدت إنها ليست نادمة 

على أي شيء عاشته. وردت الفنانة 
اللبنانية، حسب صحيفة الشرق 
األوسط اللندنية، االنتقادات التي 
لقيتها بسبب الدور الذي أدته في 

مسلسل »لو« وهو شخصية امرأة 
خائنة قالت: الشخصية التي لعبتها 

كانت متر بفترة ضياع أفقدتها 
توازنها العائلي، وفي احلقيقة ال شيء 
ميكن أن يبرر اخليانة الزوجية، وهذه 

هي الرسالة التي أردنا إيصالها في 
هذا املسلسل، مؤكدة انها من النساء 
التي ال تقبل خيانة الرجل لها وقالت 

في هذا الصدد: أنا ال أسامح أبدا، 
كما أنني ال أجد له مبررا أو سببا 

خليانتي.
نادين جنيم

الشيء الذي ينبض بال قلب

)أ( الماء
)ب( الساعة

هيفاء غاضبة وتقرر إلغاء حسابها على »إنستغرام«

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها 
بقرار اتخذته بش����أن حس����ابها الرس����مي على 
»انستغرام«، وبدا على هيفاء غضبها واستياءها 
الشديد من بعض التعليقات املخلة باآلداب والتي 
حتتوي على ألفاظ خارجة مما جعلها تنشر التالي، 
حسب موقع »النشرة«: »باي باي انستغرام قريبا 

جدا، هيك ش����عب بدو صور خنازير مش صور 
سوبر ستارز رجاء ال حاجة للتعليق حتت هذه 
الصورة ال يوجد ش����باب وال جمال فيها ليأكل 
قلوبكم حرقة انه مجرد شعار انستا، ال تقلقوا 
سيكون لدي حسابي اخلاص والشخصي على 

انستغرام ألصدقائي فقط، قول يلي بدي«.

هيفاء وهبي 

جريئة ومثيرة، لذلك أصبحت 
ال أهتم بتلك االتهامات أبداً.

ول����م تخف الفنان����ة، التي 
شاركت في املارثون الرمضاني 
املاضي مبسلس����ل »الس����يدة 
األول����ى«، تفكيرها في العودة 
للحجاب مرة أخرى، وأوضحت 
ذلك بقولها: أمتنى أن ينعم اهلل 
عليَّ بهذه اخلطوة مرة أخرى 

عبير صبري: ليست مشكلتي أني »حلوة« 
وأمتنى العودة إلى احلجاب

دومينيك حوراني تخطف األضواء من صافيناز
خطف����ت دومينيك حوران����ي األضواء خالل 
حضورها العرض اخلاص لفيلم »احلرب العاملية 
الثالثة« الذي أقيم في »مول العرب« في القاهرة. 
وفوجئ صناع الفيلم واجلمهور بوجود الفنانة 
اللبنانية، ما أثار دهشة اجلميع، خصوصا أنها 
املرة األولى التي حتضر فيها احتفالية سينمائية 
في القاهرة. وتردد أنها حضرت بدعوة من منتج 
الفيلم محمد السبكي الذي تعاونت معه قبال في 
فيلم »البيه رومانسي« ويعتبر أولى جتاربها في 

الس����ينما املصرية. كما تردد أن هناك مشروعا 
جديدا حتضر له مع السبكي، ما جعلها تأتي إلى 

القاهرة لالتفاق على التفاصيل النهائية.
وشهدت االحتفالية نفسها حضور الراقصة 
االستعراضية صافيناز لتهنئة صديقتها املطربة 
بوسي التي تشارك في الفيلم، إضافة إلى حضور 
كرمي محمود عبدالعزي����ز، وأبطال الفيلم أحمد 
فهمي وهش����ام ماجد وش����يكو، وبوسي وأحمد 

فتحي، واملخرج أحمد اجلندي.

في حياتي دون أي تسرع مني 
ويحسن خامتتي، وهذا دعائي له 

دائماً، وأثق برحمته عليَّ.

أعربت الفنانة عبير صبري 
عن استغرابها من االنتقادات 
التي دائمًا ما توجه لها، بتعمدها 
اإلثارة في أعمالها الفنية، مشددة 
على أنها ال تتعمد تقدمي إثارة أو 

جرأة في أي من مشاهدها.
وقال����ت عبير، في تصريح 
لها: لم أقدم مشاهد مثيرة في 
العام املاضي في مسلسل »مزاج 
اخلير«، فال يوجد سوى مشهد 
واحد فقط في املسلسل تلقيت 
هجوماً قاسياً عليه، عندما ظهرت 
مرتدية فوطة بعد االستحمام 
ونّعمت عقب قدمي بالرمل، وإذا 
كانت مثل هذه املشاهد العادية 
مستفزة للجمهور في رمضان، 
فم����ن األفضل ع����دم تقدمي أي 

مسلسل في الشهر الكرمي.
وأضافت: ال أتعمد أبداً تقدمي 
أي إث����ارة أو جرأة في أي دور 
أقدمه، وال أفكر بهذه الطريقة 
وليست مشكلتي أنني »حلوة«، 
وإذا ارتديت أي مالبس مكشوفة 
إنني  عبير صبري بنسبة بسيطة يقولون 
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سوق دبي بعد العيد: مكاسب 2%االقتصادية
جنح مؤشر دبي في حتقيق مكاسب قوية في أولى 
جلسات السوق عقب إجازة عيد الفطر، ليضيف نحو %2، 
من املكاسب بدعم من األسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشر 
سوق أبوظبي بنسبة %1.
ودفعت هذه املكاسب مؤشر سوق دبي ملستوى 4833 
نقطة، بتداوالت جاءت دون مستوياتها اليومية بـ 879 
مليون درهم. 

»املركزي األميركي« يخفّض مشترياته من السندات إلى 25 مليار دوالر

خريف التيسير الكمي
قبل نحو 5 سنوات ما يبرز 
مخاطر انكماش األسعار التي 
تواجه البنك املركزي األوروبي.  
وقال مكتب احصاءات االحتاد 
األوروبي )يوروس����تات( إن 
أسعار املس����تهلكني في دول 
منطق����ة الي����ورو وعددها 18 
ارتفعت 0.4% على أس����اس 
سنوي في يوليو في أضعف 
زيادة سنوية منذ أكتوبر 2009 

حينما نزلت األسعار %0.1.
 وظل التضخم الرئيسي 
الس����نوي ال����ذي يس����تبعد 
تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ 
والكحوليات دون تغيير عند 

0.8% للش����هر الثان����ي على 
التوال����ي.  وهبطت أس����عار 
الطاقة 1.0% على أساس سنوي 
في يوليو بعد ارتفاعها %0.1 
في يونيو بينما زادت أسعار 
اخلدمات 1.3% للشهر الثاني 

على التوالي.
 كان البنك املركزي األوروبي 
خفض أسعار الفائدة وأعلن في 
يونيو عن حزمة من االجراءات 
لضخ الس����يولة في اقتصاد 
منطقة اليورو املتباطئ وقال 
إنه مستعد للتحرك مرة أخرى 
إذا ما تراجعت توقعات التضخم 

عن مستوياتها احلالية.

من الصفر منذ ديسمبر 2008 
وزاد ميزانيته العمومية إلى 
اكثر من اربعة اضعاف لتصل 
الى 4.4 تريليونات دوالر من 
خالل سلسلة من برامج شراء 
السندات. وقال في بيانه في 
ختام اجتماع للجنته لصنع 
السياسة النقدية ان التضخم 
ارتفع بحيث اصبح اكثر قربا 
الى حد ما من املستوى الذي 
يستهدفه لالجل الطويل والبالغ 
2%. من جهة أخرى، أظهرت 
بيانات امس تراجع التضخم في 
منطقة اليورو في يوليو ألدنى 
مستوى منذ ذروة األزمة املالية 

واشنطن � رويترز: خّفض 
مجلس االحتياطي االحتادي 
مشترياته الشهرية من االصول 
الى 25 ملي����ار دوالر من 35 
مليارا، ما يجعله في مس����ار 
نحو انهاء البرنامج في خريف 

هذا العام.
ورفع مجلس االحتياطي 
مس����اء أول من أمس تقييمه 
لالقتصاد األميركي، مش����يرا 
الى انخف����اض معدل البطالة 
وملمح����ا الى ق����در أكبر من 
االرتياح لتح����رك صعودي 
للتضخم نحو املستوى الذي 

يستهدفه.
وم����ع هذا، ف����إن صانعي 
السياس����ة النقدي����ة بالبنك 
املركزي األميركي جددوا بعد 
اجتماع استمر يومني التعبير 
عن القلق من تراخ في سوق 
العم����ل وأكدوا مج����ددا انهم 
ال يتعجل����ون زيادة اس����عار 

الفائدة.
وقال في بيان »احوال سوق 
العمل حتسنت مع استمرار 
تراجع معدل البطالة«، لكنه 
اضاف ان هناك عدة مؤشرات 
لس����وق العمل تشير الى انه 
م����ازال يوجد ق����در كبير من 
عدم االستغالل الكافي ملوارد 

العمالة.
وجدد مجلس االحتياطي 
القول بأنه من املرجح ان يبقي 
اسعار الفائدة قريبة من الصفر 
»لفترة زمنية ممتدة« بعد ان 
ينهي مشترياته من السندات 
وأكد مجددا احلاجة الى سياسة 

نقدية تيسيرية.
وأبقى املركزي األميركي 
سعر الفائدة الرئيسي قريبا 

مشهد من أمام بورصة نيويورك حيث تأثرت التعامالت سلبيا بعد اعالن االحتياطي الفيدرالي مواصلة تخفيض مشترياته من السندات رغم محاولته الطمأنة بإبقاء الفائدة صفرية لفترات طويلة           )رويترز( 

»إيرباص« تطمئن: لسنا على شفا كارثة

A320 طلبات االلغاء تصيب فئة ايرباص

موجة إلغاء طلبيات تثير مخاوف األسواق

القطاعات ازدحاما في السوق 
الت����ي تعرض فيه����ا إيرباص 
ومنافستها بوينغ طرزا مطورة 

مثل إيرباص إيه 320 نيو.
وقال اندرز إنه يتوقع املزيد 
من هذه اإللغاءات، وأن تواجه 
بوينغ نفس املش����كلة عندما 
الطائرة  إنت����اج  تقترب م����ن 
737 ماك����س، وه����ي طائرتها 
املط����ورة املخصصة للرحالت 

القصيرة.
ويقول محللون إن إيرباص 
هدأت على م����ا يبدو املخاوف 
بشأن الطلب في الوقت احلالي، 
لكنها قد تواجه حتديا أكبر في 
س����د فجوة بني الطرز القدمية 
واجلديدة عند تطوير الطائرة 
إيه-330 األكبر، والتي دشنتها 
في مع����رض فارنب����ورو هذا 

الشهر.
وقفزت أسهم إيرباص %4.25 
إلى 45.56 يورو للسهم، بعدما 
ه����وت حوالي 8% منذ معرض 
فارنبورو، وسط مخاوف من 
احتم����ال ضع����ف دورة أعمال 
صناعة الطائرات التجارية، أو 
احتمال اضطرار إيرباص إلبطاء 

إنتاج الطائرة إيه-330.
أن����درز »انخفاضا  وتوقع 
طفيفا« في اإلنتاج القياس����ي 
للطائ����رة، البال����غ 10 طائرات 
شهريا خالل فترة التحول من 

2015 حتى 2017.
وفي الوقت نفس����ه، أعطت 
إيرب����اص أقوى إش����ارة حتى 
اآلن إل����ى أنها تس����تعد لبيع 
حصتها البالغة 46% في داسو 

افياسيون، وهو ما يضع نهاية 
لترتيب مزعج بش����كل متزايد 
لالحتفاظ باحلصة نيابة عن 

احلكومة الفرنسية.
وكان صندوق التحوط »تي 
سي آي« وصف حيازة إيرباص 
للحصة في داسو بأنه »استغالل 
سيئ لرأس املال«، ودعا إيرباص 

إلى بيعها.
وقال إندرز إن البيع لم يعد 
اآلن »مسألة هل سيحدث أم ال، 
وإمنا متى سيحدث«، لكنه رفض 
اإلدالء بتعليق ردا على سؤال 

بشأن توقيت ذلك.
وقالت مص����ادر مطلعة إن 
إيرباص في مرحلة متقدمة من 
محادثات مع الدولة الفرنسية 
وعائلة داسو التي متتلك %50.6 
في الش����ركة، وإنه من املمكن 
التوصل إل����ى اتفاق في وقت 
الحق هذا العام، ومتلك الدولة 

حق الشفعة في أي صفقة.

� رويترز: حتركت  باريس 
مجموعة إيرب����اص األوروبية 
الطائ����رات لتبديد  لصناع����ة 
إلغاءات  املخاوف من موج����ة 
للطلبيات، وهو حترك أدى إلى 
ارتفاع سهمها بدعم من نتائج 
أفضل من املتوقع للنصف األول 

من العام.
وقال ت����وم اندرز، الرئيس 
التنفيذي لشركة إيرباص، إن 
أسواق الطائرات العاملية التزال 
قوية، رغم مخاوف من أن منو 
النشاط في جنوب شرق آسيا 
رمبا وصل إلى ذروته، وإلغاء 
عدد من الطلبيات، وهو ما أثار 
قلق املستثمرين منذ معرض 
فارنبورو اجل����وي الذي أقيم 

هذا الشهر.
وقال أندرز »ال نقترب من 
نهاية الدورة أو من شفا كارثة، 
فسوق الطائرات التجارية التزال 
قوية ج����دا، رغم وجود بعض 
نقاط الضعف اإلقليمية، إال أننا 

نستطيع التعامل معها«.
وكش����ف أندرز النقاب عن 
جانب متنام، لكنه غير معروف 
على نطاق واس����ع في السوق 
التي تبلغ قيمته����ا 100 مليار 
دوالر، قائ����ال إن ما يقرب من 
نصف اإللغاءات األساسية التي 
جرت من����ذ بداية العام نتجت 
عن التحول إلى طلبيات لشراء 
طائرات مختلفة وجتاوز حجم 
احلج����وزات للقدرة اإلنتاجية 

للشركة.
وتتضمن معظم اإللغاءات 
طائرات ضيقة البدن وهي أكثر 

األول النفط والثاني القمار.. والتحديات واحدة للتنويع

أوجه الشبه بني اقتصادي الكويت وماكاو.. مصدر واحد للدخل
مدحت فاخوري

ثمة أوجه شبه بني االقتصاد 
الكويتي واالقتصادي 

املاكاوي، حيث كل منهما 
يعاني املشكلة نفسها وهي 
تركز االقتصاد على مصدر 

رئيسي للدخل.
ففي الكويت هناك النفط، أما 

في ماكاو »Macau« فهناك 
القمار، وتعمل »ماكاو« كما 
الكويت على تنويع مصادر 

دخلها باعتباره من أهم 
التحديات التي تواجهها.
ولعل أول الدروس التي 

يتلقاها الفرد في كلية إدارة 
األعمال هو »تنويع احملفظة« 

أو أنه يجب أال يضع كل 
البيض في سلة واحدة.
وتتبع ماكاو جمهورية 

الصني الشعبية، لكنها تعتبر 

مستقلة إداريا، كما هي 
احلال بالنسبة لهونغ كونغ.

وتشغل ماكاو منطقة 
صغيرة أقل من 30 كيلومترا 

مربعا تقع على السواحل 
اجلنوبية للصني وهي تقع 

على بعد 60 كيلومترا جنوب 
غرب هونغ كونغ.

وتعتبر ماكاو جذابة 
للسائحني لوجود العديد من 
الكازينوهات فيها والنتشار 
القمار باعتباره قانونيا فيها.

ومنذ مطلع األلفية الثالثة 
حظيت ماكاو مبنزلة املكان 

األول أللعاب القمار وخاصة 
بالنسبة ملوقعها القريب من 

الصني مما أدى إلى منو 
إيراداتها بوتيرة سريعة.

ولكن دائما لكل شيء 
نهاية، فللمرة األولى منذ 
ان دعمتها الصني شهدت 

عائدات ماكاو من القمار 
انخفاضا.

فقد انخفضت اإليرادات 
بنحو 3.7% على أساس 

سنوي في يونيو املاضي، 
ويعد هذا أول انخفاض 

لها خالل 4 سنوات، بينما 
انخفضت عائدات 35 من 

كازينوهات القمار إلى 27.2 
مليار باتكا )3.4 مليارات 
دوالر( في يونيو املاضي 

مقارنة بـ 28.3 مليار باتكا 
)3.5 مليارات دوالر( في 

العام السابق، وفقا لبيانات 
صادرة عن حكومة ماكاو 

هذا األسبوع. في حني كان 
يتوقع احملللون انخفاضا 

بني 4% و %6.
وارجع احملللون ذلك إلى ان 

فعاليات كأس العالم لكرة 
القدم األخيرة في البرازيل 

التي غيرت وجهة املقامرين 
ورهاناتهم الضخمة بعيدا 

من أكبر مركز لكازينوهات 
القمار في العالم في ماكاو 

متجهني نحو البرازيل.
لكن بصرف النظر عن 

املراهنني الصينيني الذين 
فضلوا الرهان على مباريات 
كأس العالم لكرة القدم، فقد 
جلأت السلطات الصينية الى 
تقليص األموال التي تخرج 

من الصني للمقامرة بها 
في ماكاو وكان هذا الرصد 

األكثر صرامة للحد من هذه 
التحويالت.

وعلى مدى الشهرين 
املاضيني قلص املستثمرون 
العامليون من رهاناتهم على 

األسهم التي تعود ملاكاو 
بعد مجموعة من القيود 

التنظيمية واملخاوف بشأن 

تباطؤ منو إيراداتها.
فمن بني هذه التدابير قيود 

على استخدام بطاقات 
االئتمان ملصرف يونيون 

باي »UnionPay« الذي 
يستخدمه غالبية الصينيني 

للخروج مباليني اليوان.
فقانونيا يسمح لهم فقط أن 
يأخذوا 20 ألف يوان )3200 

دوالر( من الصني خالل 
اليوم الواحد.

ولكي يتمكنوا من التحايل 
على هذه التدابير، يقوم 
الصينيون بشراء سلع 
باهظة الثمن من املتاجر 

باستخدام بطاقات يونيون 
باي، وبدال من احلصول 

على السلعة في الواقع 
يحصلون محلها على نقود.
وفي مساع حلكومة ماكاو 

في توسيع نطاق الدخل 

حتاول دعوة السياح من 
اجل زيارة ماكاو من دون 
التركيز على سياحة لعب 

القمار.
وتسعى ماكاو، حسب تقرير 
لـ Ipezone، لكي تكون على 
غرار الس فيغاس من خالل 

التفكير لدعوة املطربني 
العامليني مثل سيلني ديون 

والتون جون كذلك من خالل 
الدعوات للحفالت السيرك 

وما شابه ذلك.
كما حتاول ماكاو التوسع 

في برامج احلفالت 
الراقصة مثل ميلكو كراون 

والفعاليات الرياضية مثل 
املالكمة جلذب قاعدة أوسع 

من الزوار الذين سيأتون 
إلى ماكاو من أجل الترفيه 
والسياحة بدال من أن لعب 

القمار.

التضخم ألدنى 
مستوى مبنطقة 

اليورو في
5 سنوات

ماكاو تسعى لتنويع اقتصادها بعدم االعتماد على صناعة القمار وجعل البالد 
مركزا سياحيا.. في الصورة جانب من احلفالت املوسيقية التي تروجها ماكاو 

كمصدر آخر للدخل

S&P: األرجنتني تتخلف »انتقائياً« عن سداد ديونها
نيويورك � أ.ف.ب: أعلنت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« S&P للتصنيف االئتماني أن األرجنتني 
بات���ت في حالة »تخلف انتقائي عن س���داد« 
ديونها، وذلك بعد انتهاء املهلة النهائية احملددة 
لبيونس آيريس لسداد دفعة من ديونها املعادة 
هيكلتها تبلغ 539 مليون دوالر. وهذه ثاني مرة 
في 13 عاما جتد فيها األرجنتني نفسها في حالة 
تخلف عن السداد، وذلك بعدما فشلت مفاوضات 
ماراثونية أجرتها في نيويورك مع اثنني من 
صناديق استثمارات املضاربة في التوصل إلى 
اتفاق على ديون مستحقة لهما في ذمتها. وقالت 
الوكالة إن الديون السيادية األرجنتينية التي 
كانت درجة تصنيفها »سي سي سي-« وهي 
خانة الديون اخلطرة جدا بالنسبة للمستثمرين، 

خفضت درجتها إلى »أس دي« )تخلف انتقائي 
عن السداد(. وأوضحت الوكالة أن سبب هذا 
اخلفض هو تخلف األرجنتني عن سداد دفعة 
بقيمة 539 مليون دوالر من خدمة الدين العام 
بعدما انتهت مساء األربعاء املاضي فترة السماح 

التي أعطيت لها ومدتها شهرا.
وقالت الوكالة إن »مفهومنا جلهة مصدرة 
للسندات حتترم استحقاقاتها املالية هو سداد 
املبالغ املس���تحقة للمس���تثمرين في اوانها 
وبالكامل«. وأضافت انه »إذا وجدت األرجنتني 
حال لتخلفها عن الس���داد« فيما خص الديون 
املتأخرة، فإن وكالة التصنيف االئتماني »ستعيد 
تقييم تصنيف ديونها السيادية جلهة رفعه 

على األرجح إلى سي سي سي أو بي-«.

»بوينغ« قد تواجه 
املصير نفسه

 مع إنتاج
737 ماكس
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األعمال جلون بروكس وقال 
سأبعث لك نس���ختي، وثار 
فضوليو، فلم أكن س���معت 
قبلها عن مغام���رات األعمال 

أو عن جون بروكس.
ويضي���ف: يذكرنا كتاب 
بروكس بأن قواعد إدارة األعمال 

خدمات إعالنيةجهّز رحالتك من خالل موبايلك

يوسف اليتامى يكرم »بيتك«

جانب من املعرض

لتحفيز أصحاب املشروعات الصغيرة

»بيتك« يشارك في أنشطة معرض »جتارتي هوايتي«

..والبنك يشارك في معرض التصاميم املعمارية الهندسية

اليتامى  اخلدمات يوسف 
الذي أش����اد بدور »بيتك« 
الدائم والفع����ال في دعم 

»بيتك« ف����ي تطوير الواقع 
االقتصادي وحتقيق االزدهار 
والتقدم في البالد من الناحية 
العمراني����ة واالقتصادي����ة 

الشباب والطلبة على جميع 
االصعدة سواء فيما يخص 
العلمي ودعم  التحصيل 
مشاريع التخرج واالبحاث 
التي يقدمها الطلبة او في 
املجاالت االخرى الرياضية 

واالجتماعية.
وم����ن ج�انبها، ثمنت 
رئيس�������ة مجم���وع����ة 
املشروعات الصغيرة منيرة 
االبراهيم دور »بيتك« في 
رعاية معرض »جتارتي 
هوايتي« والذي أقيم للسنة 
الثامنة على التوالي، كما 
الدائم  اش����ادت بالدع����م 
واملس����تمر للطلبة بشكل 
عام وألنش����طة مجموعة 
املشروعات الصغيرة على 

مدى السنوات املاضية.

واالجتماعي����ة، وجتس����يد 
مفهوم البذل وتفاني الشباب 
ومتكينهم من العطاء واالبداع 
عن طريق دعم مشروعاتهم 
وتنمية قدراتهم وفق خطط 
مدروسة يفرز عنها نتائج 
ايجابية تساهم في حتقيق 
التنمية الشاملة وتشكل قوة 

دفع لكل مكونات الدولة.
أثنى رئيس  من جانبه، 
جمعية الطلب����ة املعماريني 
الكويتية عبداهلل بوخمسني 
الفعال  على دور »بيت����ك« 
ومبادرات����ه في دعم الطلبة 
والشباب، وهي مبادرة ليست 
بغريبة ع����ن »بيتك« الذي 
يرى بالطلبة والشباب االداة 
االساسية لتحقيق النمو في 
كافة املؤشرات في املرحلة 

املستقبلية.

احلمود ال����ذي أناب عنه 
في االفتتاح وكيل وزارة 
الشباب املس����اعد لقطاع 

ملواجه����ة ازم����ة االس����كان 
ولتجدي����د وجتميل املباني 
الكويت،  القدمية في مدينة 
وهو ما يتماش����ى مع رؤية 

التمويل  ش����ارك بيت 
الكويت����ي )بيت����ك( ف����ي 
انشطة معرض »جتارتي 
ال����ذي أقامته  هوايت����ي« 
مجموع����ة املش����روعات 
الصغي����رة بكلية العلوم 
اإلدارية والذي يهدف إلى 
تشجيع الطلبة املبادرين 
م����ن أصحاب املش����اريع 
الصغيرة من خالل تقدمي 
له����م، في  الالزم  الدع����م 
اطار اجله����ود املتواصلة 
التي يقدمها  واملساهمات 
»بيتك« في خدمة الطلبة 

والشباب.
أقي����م املعرض  وق����د 
برعاي����ة وزي����ر اإلعالم 
الدولة لش����ؤون  ووزير 
الش����يخ سلمان  الشباب 

التمويل  ش����ارك بي����ت 
الكويتي )بيتك( في معرض 
التصاميم املعمارية الهندسية 
الذي اقامته جمعية الطلبة 
املعماريني الكويتية كشريك 
اس����تراتيجي، انطالق����ا من 
الدعم  حرصه على تق����دمي 
املتواصل للشباب وتشجيعهم 
عل����ى العط����اء واالبداع في 
تخصصاته����م،  مختل����ف 
وترسيخا ملفهوم املسؤولية 
االجتماعي����ة التي ينتهجها 
اقيم املعرض  »بيتك«. وقد 
في مجمع األڤنيوز بحضور 
عميد كلية العمارة، الدكتور 
عمر اخلطاب ومت من خالله 
ع����رض تصامي����م وحتف 
الطلبة  ابتكار  معمارية من 
حيث أن املشاريع املعروضة 
تطرح حلوال واقعية وعملية 

درجات املتع���ة والراحة خالل 
رحالتكم. فيما يلي 3 تطبيقات 
أخذت رواجا وشهرة في عالم 

السفر والسياحة: 
٭ تطبيق »TripIt«: يتيح لكم هذا 
التطبيق وبكل سهولة تنظيم 
كل مرحلة من مراحل رحلتكم، 
بدءاً من اإلطالع على تفاصيل 
رحالت الطيران املتوفرة، مرورا 
بتقدمي نصائح السفر املناسبة، 
ووص���وال إلى إصدار تنبيهات 
خاصة بخط سير الرحلة، فهذا 
التطبيق يسهل عليكم اتباع كل 
خطوة من خطوات الرحلة التي 

خططتم لها مسبقا.
 :»MuseumsMobile« ٭ تطبيق
هل عانيتم فيما سبق من مشكلة 
التخطيط لزيارة املواقع الثقافية 
خالل إجازتكم؟ هذا التطبيق هو 
عبارة عن مجموعة من قواعد 

البيانات اخلاص���ة باملتاحف، 
يعمل على توفي���ر معلومات 
مفصلة لعشاق الفكر والثقافة 
ح���ول املؤسس���ات التاريخية 
والثقافية الت���ي تفتح أبوابها 
بشكل دائم أو مؤقت طوال العام 
في جميع أنحاء العالم. وبإمكان 
 »MuseumsMobile« تطبي���ق
اقتراح زيارة املتاحف القريبة 
منكم بناء على موقعكم احملدد 
عبر نظام حتديد املواقع العاملي 
»GPS«، كما أنه يشكل وسيلة 
مفيدة جدا ملن ال يطلعون بشكل 
الثقافية  النواح���ي  كبير على 
ولكنهم يقدرون اجلمال بكافة 

أشكاله.
 TimeOut City« تطبي���ق  ٭ 
Guides«: بع���د إج���راء بحث 
مس���تفيض ومفصل، أطلقت 
مجل���ة »TimeOut« تطبيقات 
مجاني���ة ألكب���ر 20 مدينة في 
العالم، وحتتوي هذه الكتيبات 
اإلرشادية املكتوبة بخبرة عالية 
على توصيات حول كيفية التمتع 
بأفضل األوقات عند قضاء احلياة 
الليلية وزيارة املطاعم واإلقامة 
بالفنادق وارتياد املعارض في 
جميع أنحاء العالم. ويتم حتديث 
هذه املعلومات بوتيرة منتظمة، 
التطبيق كل ما  ويختصر هذا 
حتتاجون إليه للحصول على 
جتربة مثالية عن���د زيارتكم 

إلحدى املدن العاملية.

الكثي���ر منا ينوي الس���فر 
خالل الصي���ف، وهناك الكثير 
من التطبيق���ات التي بإمكانها 
توجيهك���م وإرش���ادكم إلى ما 
ترغب���ون القيام ب���ه، بدءاً من 
الفنادق،  ف���ي  الغ���رف  حجز 
مرورا بتوفير اخلرائط املفصلة 
للمدن والوجهات الس���ياحية، 
ووصوال إل���ى تأمني الكتيبات 
واألدلة اخلاصة باملتاحف، األمر 
الذي سيجنبكم حتما الشعور 
بالضي���اع وإه���دار الوقت في 
ش���وارع مدينة جديدة وغير 
معروفة بالنسبة لكم، كما أنه 
س���يضمن لكم التمتع بأقصى 

»مغامرات األعمال« أفضل كتاب تأثر فيه أغنى أغنياء العالم

غيتس وبافيت يؤمنان بأن البشر هم القيمة.. 
ال املنتج وال اخلطة وال التسويق

بيل غيتس: يذكرنا 
أفضل كتاب قرأته 

»مغامرات األعمال«  بأن 
 قواعد اإلدارة 

الكبرى وحتقيق القيمة 
لم تتغير

الصورة وهما ميارسان  في  ويبدوان  األعمال  عالم  ثروة في  أهم  البشري  العنصر  يعتبران  وبيل غيتس  بافيت  وارين 
الرياضة كفن من فنون التواصل والتواضع مع موظفيهم خللق بيئة أعمال مميزة 

يكن السبب أن السيارة خضعت 
الستطالعات رأي كثيرة، بل 
ألن موظفي ف���ورد تصرفوا 
وكأنهم يتصرفون بناء على 

استطالعات الرأي. 
فعلى الرغم من أن اإلعالن 
والترويج إلدسل كان يفترض 
أنها تعبير دقيق عن خيارات 
اجلمهور بحسب استطالعات 
الرأي، إال أن بعض مناهج البيع 
العتيقة تسللت أيضا، ولم يكن 
مفيدا بالقطع أن سلمت أولى 
سيارات إسدل بتسريبات في 
الزيت، وأغطية ناتئة، وحقائب 
ال تفتح، وأزرار ال تعمل... وال 

تتزحزح حتى مبطرقة.

زيروكس وابل وميكروسوفت

ومن أدل مق����االت بروكس 
مقال����ة عنوانه����ا زيروك����س 
زيروكس زيروكس »والعنوان 
وحده يحتل مكان����ا في قاعة 
الش����هرة الصحافية«، وقصة 
زيروكس ه����ذه درس البد أن 
يتعلم����ه كل مهت����م بصناعة 

التكنولوجيا. 
فقد بدأت زيروكس في أوائل 
الس����بعينيات بتمويل ضخم 
لقطاع بحثي ل����م يكن يتصل 
اتصاال مباشرا بالنسخ، ومن 
بينها أبحاث قادت إلى شبكات 
اإليثرن����ت Ethernet وإلى أول 

واجهة غرافيكية للمس����تخدم 
»هي املعروف����ة اآلن بويندوز 

.»OS Xأو ب أو إس إكس
ونظ����را ألن زيروكس رأت 
أن تل����ك األف����كار ال توائم او 
تتالءم مع جوهر نشاطها، فقد 
اختارت أال حتولها إال منتجات 
سوقية. فتقدم آخرون ودخلوا 
إلى السوق مبنتجات قائمة على 
األبحاث التي نفذتها زيروكس، 
فاعتمد كل من آبل وميكروسوفت 
على سبيل املثال على واجهات 

املستخدم الغرافيكية.
أعرف أنني لس����ت الوحيد 
الذي يرى هذا قرارا خاطئا من 
جانب زيروكس. وكنت ألجتنبه 
بال شك في ميكروسوفت. وقد 
دفعت بقوة للتأكد من أننا نفكر 
أفكار ضخمة فيما يتعلق  في 
أبحاثنا  التي تخلقها  بالفرص 
في مجاالت مثل رؤية الكمبيوتر 

ومتييز الصوت. 
ومع أن كثيرا من الصحافيني 
كتبوا عن زيروكس، إال أن مقالة 
بروكس حتكي جزءا مهما من 
قصة الشركة املبكرة. فهو يبني 
كيف نشأت في األصل، من خالل 
التفكير خارج الصندوق، األمر 
الذي يزيد دهش����تنا من عدم 
استغالل زيروكس في نضجها 
ألفكار غي����ر تقليدية هي التي 

طورتها من خالل باحثيها.

كانت وثيقة الصلة باألعمال 
في وقتها. وفي ضوء ما قدمه، 
فإن مغامرات األعمال يقف جنبا 
إلى جنب مع كتاب املستثمر 
الذكي لبنيامني جراهام الصادر 
في ع���ام 1949 وال���ذي يقول 
وارين إن���ه أفضل كتاب قرأه 

في االستثمار.
ويتحدث عن الكاتب جون 
بروكس: نشأ بروكس في نيو 
جيرس���ي أثناء فترة الكساد 
الكبي���ر، ودرس ف���ي جامعة 
برنس���ن »حيث تشارك في 
غرفة واحدة مع وزير اخلارجية 
جورج شولتز«، وبعد خدمته 
العسكرية أثناء احلرب العاملية 
الثانية، اجت���ه إلى الصحافة 
وحلم ب���أن يصب���ح روائيا، 
وعالوة على عمله الصحافي، 
أصدر عددا من الكتب، قليل منها 
هو الذي لم ينفد بعد وتوفي 

في سنة 1993.
بحسب ما كتب الصحافي 
مايكل لويس في مقدمته لكتاب 
 The بروكس سنوات االندفاع
Go-Go Years فحت���ى حينما 
كان بروكس يخطئ كان يخطئ 

بطريقة مثيرة على األقل.
وخالفا لكثير ممن يكتبون 
الي���وم في األعم���ال، لم يكن 
بروكس يتدن���ى بكتابته إلى 
املباشرة  النصائح  مس���توى 
أو التفس���يرات التبس���يطية 
للنجاح، فكم من مرة قرأت عن 
ش���ركة ما جنحت ألنها توفر 
ملوظفيها وجبة غذاء مجانية؟ 
لن تصادفوا في كتاباته قوائم، 
ب���ل مق���االت طويل���ة تؤطر 
املوضوع وتستكشف أعماقه 
وتقدم شخصيات قليلة مقنعة 

وتبني كيف سارت أمورها.
في مقالة عنوانها الفالسفة 
املتأث���رون يس���تخدم قضية 
تثبيت لألس���عار في ش���ركة 
جن���رال إلكتري���ك للتأمل في 
سوء التواصل وسوء التواصل 
املتعمد او املقصود في بعض 
األحيان بني املستويات السلم 
اإلداري املختلفة داخل الشركة. 
كتب عن ذلك يقول: إنها حالة 
من انهيار التواصل بلغت من 
التردي ما يجعل من برج بابل 

نصرا للدعم املؤسسي.
وفي مصير إدسل يدحض 
التفس���يرات الشائعة للفشل 
التاريخي الذي منيت به هذه 
السيارة من سيارات فورد، فلم 

الكبرى وحتقي���ق القيمة لم 
تتغير لسبب واحد، 
هو أن هناك عامال 
بشريا جوهريا 
في كل نش���اط 
فمهما  اقتصادي، 
يكن لدي���ك منتج 
إنتاج  مثالي، وخطة 
جيدة، وحملة ترويجية 
محكمة، ستبقى بحاجة 
إل���ى العناصر البش���رية 
املناس���بة لتنفي���ذ ه���ذه 

اخلطط.
ويقول غيتس: هذا درس 
يتعلمه املرء بسرعة في مجال 
األعم���ال، وقد تذكرته في كل 
خطوة خطوته���ا في حياتي 
املهنية، في ميكروسوفت أوال 
وفي املؤسس���ة التي أديرها 
حاليا، فالسؤال املهم لي كان: 
أي الناس سيكونون في ظهرك؟ 
هل أدوارهم تالئم قدراتهم؟ هل 
لديهم من الذكاء ما يساعدهم 
عل���ى النج���اح؟ ويتابع: في 
الواقع لقد اشتهر وارين بهذا 
املنهج في ش���ركته بركشاير 
هاذاواي حيث يشتري األنشطة 
الكبرى الت���ي يديرها املدراء 

الرائعون ثم ينسحب.
ويش���رح الكتاب كالتالي: 
مغامرات األعم���ال كتاب عن 
قوة القيادات بقدر ما هو عن 
ضعفها، في الظروف القاسية 
العمل  واملواتية، وعن دقائق 
وعموميات���ه، وم���ن هنا فهو 
اليزال وثيق الصلة رغم قدمه، 
أو بسبب قدمه، فهو عمل عن 
الطبيعة البشرية، ولذلك فقد 
خلد رغم الزمن. ويضيف: قد 
يتساءل متشكك كيف لكتاب 
به مجموعة مقاالت نشرت في 
الستينيات أن  نيويوركر في 
يخاطب بأي شيء عالم األعمال 
اليوم. فعندما كتب بروكس عن 
زيروكس سنة 1966 كان أرقى 
إنتاج الشركة من آالت نسخ 
الورق يزن 650 رطال ويباع 
ب���� 27.5 دوالرا ويحتاج إلى 
عامل متفرغ لتشغيله ويباع 
معه مبرد مليله إلى السخونة. 
ولكن أمورا كثيرة تغيرت منذ 
ذلك احلني. ويق���ول غيتس: 
صحيح وال شك أن كثيرا من 
دقائق األعمال قد تغيرت، ولكن 
أساسياته تبقى كما هي، ورؤى 
بوكر العميق���ة التزال وثيقة 
الصل���ة بأعمال الي���وم مثلما 

إعداد: منى الدغيمي 

لطامل���ا كان بي���ل غيتس 
مؤسس شركة مايكروسوفت 
وأغنى أغنياء العالم مثال أعلى 
يحتذى، وكثيرون منا يريدون 
معرفة كيف وصل هذا الرجل 
الى مكانة اإلبداع وكيف يفكر 
وما أفضل الكتب التي قرأها، 
ويقول بيل وهو يسرد جتربة 
مطالعت���ه لكت���اب مغامرات 
الذي  األعمال جلون بروكس 
نشر في الستينيات انه اليزال 
أفضل كت���اب قرأه عن قطاع 
امل���ال واألعمال، كم���ا اليزال 
جون بروكس الكاتب املفضل 
عنده في ه���ذا القطاع أيضا، 
وذلك حسب مقال نشره في 
موقعه لينك���دإن، والطريف 
معرفته في هذا الصدد، أن من 
أشار على غيتس بقراءة هذا 
الكتاب هو احد اغنياء العالم 
أيضا املستثمر العاملي وارين 
بافي���ت، الذي يعتب���ر ملهما 
لكثير من املهتمني في صناعة 
املال واالعمال بعد جناحه في 
اختراق االسواق وجتاوز كل 

األزمات املالية.
ويقول بيل: لم يكن قد مر 
وقت طويل على لقائي للمرة 
األولى سنة 1991 بوارين بافيت 
حني سألته أن يرشح لي كتابه 
املفضل في االقتصاد واألعمال، 
»املستثمر الذكي« أفضل كتاب قرأه وارين بافيت في االستثمار فلم يتردد وقال لي مغامرات 

السؤال األهم في 
صناعة األعمال: 

أي الناس سيكونون 
في ظهرك.. وهل 
لديهم ذكاء كاف؟

 عكس املتعارف
عليه: ال شيء تغير 
في عالم األعمال.. 

الطبيعة البشرية 
واحدة

ال تسمعوا للسطحيني 
أصحاب نصائح 

العمل السخيفة.. 
كقولهم قدم 

وجبة ملوظفيك 
تكسبهم



اقتصاد
اجلمعة 1 اغسطس 2014

19

امللياردير األوكراني املولد ليونارد بالفاتنيك

 ناقلة النفط SCF Byrranga تتواجد حاليا قبالة سواحل والية تكساس وعلى متنها شحنة من النفط اخلام الكردية قيمتها 100 مليون دوالر تبحث عن 
مشتر وذلك يشكل منعطفا حلالة الالستقرار األمني الذي يشهده العراق حاليا                                                                          »رويترز«

ملياردير أوكراني.. املشتري الغامض
لنفط كردستان

100 مليون دوالر »حائرة« في البحر

نيويـــورك ـ رويترز: 
أظهـــرت بيانات للحكومة 
األميركية ومصادر الصناعة 
الكيماويـــات  أن شـــركة 
اململوكـــة  ليوندلبـــازل 
للمليارديـــر األوكرانـــي 
املولـــد ليونارد بالفاتنيك 
هي فيما يبدو املشـــتري 
األميركي الغامض لشحنتني 
من النفط اخلام الكردي مت 

تسليمهما في مايو.
وكانت »رويترز« ذكرت 
في نبأ لهـــا أنه قبل نحو 
شهرين من املواجهة التي 
جـــرت هذا األســـبوع بني 
املركزية للعراق  احلكومة 
ومنطقة كردستان بشأن 
ناقلة قرب تكساس حتمل 
ما قيمته 100 مليون دوالر 
من اخلـــام الكردي أفرغت 
سفينة أصغر محملة باخلام 
الكردي شحنتها من خام 
شـــايكان الثقيـــل املر في 
هيوستون، ولم جتد في ذلك 

أي تعقيدات قانونية.
وتظهـــر البيانـــات أن 
ســـفينة ثانيـــة وصلت 
في وقـــت الحق في مايو، 
النهائي  وما زال املشتري 
لهاتني الشحنتني غامضا 

حتى اآلن.
وقالت وزارة اخلارجية 
إنه ليس لديها  األميركية 
معلومـــات عمن اشـــترى 

شحنتي مايو.
وتقول إدارة معلومات 
الطاقـــة األميركيـــة فـــي 
تقرير نشر اول من امس 
أن هيوســـتون ريفايننج 
اململوكـــة لليوندلبـــازل 
استوردت شـــحنتني مما 

وتظهـــر البيانـــات أن 
واردات شركة هيوستون 
ريفايننج كانت أيضا أعلى 
الكثافة  كثيرا من حيـــث 
العراقي املعتاد  من اخلام 
إذ تبلـــغ الكثافة مبقياس 
البتـــرول األميركي  معهد 
16.7 درجـــة و21.4 درجة، 
أو ما مياثل خام شـــايكان 

الكردي.
وكان كل اخلام العراقي 
الذي مت استيراده  تقريبا 
منذ عام 2012 تبلغ كثافته 
28 درجة أو أخف من ذلك 
البترول  مبقياس معهـــد 

األميركي.
ولم ترد ليوندلبازل على 
رسائل البريد اإللكتروني أو 
رسائل الهاتف من »رويترز« 
التي تســـألها هل تعاقدت 

لشراء اخلام الكردي.
ولـــم يعقـــب متحدث 
باســـم مجموعة أكسيس 
إندستريز العاملية اململوكة 

لبالفاتنيك.
وبالفاتنيـــك مواطـــن 
أميركي ولد في أوديســـا 
ألبوين ناطقني بالروسية 
وترتيبـــه اآلن الـ 33 بني 
العالم بعد  أغنى أغنيـــاء 
بيع حصته في تي.إن.كيه 
- بي.بي لعمـــالق النفط 
الروسي روسنفت، وذلك 

وفقا ملعلومات فوربس.
البيانـــات  وتظهـــر 
الصعوبة التي لقيتها بغداد 
فـــي عرقلة قـــدرة منطقة 
كردستان على بيع نفطها 
اخلام مع سعي قادتها إلى 
نيل مزيد من احلكم الذاتي 

السياسي واالقتصادي.

وصف بأنه خـــام عراقي 
متاثـــالن حجم شـــحنتي 
مايو ولهما خصائص خام 
شايكان الكردي من حيث 

اجلودة املتميزة.
وتقول مصادر السوق 
التي على دراية بخصائص 
النفـــط إن البيانات تظهر 
شحنتني حجمهما 266 ألف 
برميل و267 ألف برميل من 
النفط اخلام وتبلغ نسبة 
احملتوى الكبريتي في كل 
من الشحنتني 4.6%، وهي 
أعلـــى كثيرا مـــن واردات 
املعتاد  العراقـــي  النفـــط 
لكنها متاثل خام شايكان 

الكردي.

عامل يقف امام انشاء مبنى في لندن                                                                                     )رويترز(

بـ 5.4 مليارات دوالر.. والعقار التجاري يكسب

ماراثون صيني لشراء العقارات في اخلارج
هونغ كونغ ـ رويترز: 
قالت شـــركة الجن السال 
ان  العقاريـــة  للخدمـــات 
اســـتثمارات املؤسســـات 
االســـتثمارية الصينيـــة 
العقارية في  في األسواق 
اخلارج زادت بنسبة %17 
في األشهر الستة االولى من 
هذا العام وان االستثمار في 
العقارات السكنية سجل 

قفزة بلغت %84.
 واضافت السال ان لندن 
كانت املقصد األكثر جاذبية 
للمؤسسات االستثمارية 
اجتذبـــت  إذ  الصينيـــة 
استثمارات بلغت قيمتها 
االجمالية 2.3 مليار دوالر 
مع امتداد مساعي العاصمة 
الجتـــذاب  البريطانيـــة 
رؤوس االمـــول الصينية 
الى مشاريع كبرى للبنية 
 التحتية لتشـــمل سوقي
الســـكنية  العقـــارات 

والتجارية.
ســـان  واحتلـــت 
فرانسيسكو املرتبة الثانية 
تليها شيكاغو باستثمارات 
بلغـــت 548 مليون دوالر 
و365 مليـــون دوالر على 

الترتيب.

 وجاءت مدينة سيدني 
االســـترالية فـــي املرتبة 
الرابعـــة تليها مدريد بعد 
ان اشـــترت شركة داليان 
واندا أكبـــر مطور عقاري 
جتاري في الصني ناطحة 
سحاب شهيرة بالعاصمة 
االســـبانية من سانتاندر 
اكبر بنك في البالد مقابل 

361 مليون دوالر. 
اجمالـــي  وبلـــغ 
العقاريـــة  االســـتثمارات 
الى  التي ذهبت  الصينية 
اخلارج في النصف االول 
من هذا العام 5.4 مليارات 
دوالر منها 4 مليارات دوالر 
اســـتثمارات في العقارات 

التجارية.

النفط األميريكي دون 100 دوالر.. وبرنت 106٫5 دوالرات
ســـنغافورةـ  رويتـــرز: 
العقود  تراجعـــت أســـعار 
اآلجلة للنفط األميركي دون 
100 دوالر أوائـــل التعامـــل 
في آســـيا امس لتتجه نحو 
تسجيل أكبر هبوط شهري 
لها في تسعة أشهر مع اشتداد 
املخاوف بشأن ضعف الطلب 
وانحسار املخاوف من نقص 
إمدادات املعروض في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وفي التعامالت اإللكترونية 
لبورصة ناميكس انخفض 
ســـعر العقود اآلجلة للخام 
األميركي اخلفيف لتســـليم 
سبتمبر 0.80 دوالر إلى 99.47 
دوالرا للبرميل بعد هبوطها 
70 سنتا عند التسوية اول 

من امس.
إدارة معلومات  وقالـــت 

الطاقـــة اول مـــن امس إن 
مخزونات الواليات املتحدة 
من النفط اخلام هبطت أكثر 
مما كان متوقعا األســـبوع 
املاضـــي ولكـــن مخزونات 
التقطير  البنزين ونـــواجت 
زادت أكثر مما كان متوقعا.

وأظهر مسح لـ»رويترز« 
ارتفاع إنتاج منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( 

من اخلام في يوليو مقارنة 
بيونيو حيث طغى التعافي 
الهـــش لإلمـــدادات الليبية 
على تأثير القتال الدائر في 
العراق وانخفاض اإلنتاج في 

أجنوال.
وهبطت عقود نفط خام 
برنت 1.21 دوالر لتسجل عند 
التسوية اول من امس 106.51 

دوالرات للبرميل.

عمالء امام بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي                                                                                )د.ب.أ(

6 مليارات خسائر »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي
بعد فرض غرامات أميركية

باريسـ  د.ب.أ: أعلن بنك 
»بي.إن.بي باريبا« الفرنسي 
امس تسجيل خسائر قياسية 
قدرها 4.32 مليارات يورو 
)5.8 مليارات دوالر( خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 
بعد الغرامـــة الباهظة التي 
فرضتهـــا عليه الســـلطات 
األميركيـــة التهامه بانتهاك 
العقوبـــات األميركية على 
عدد من الدول مثل السودان 

وإيران.
كان البنك قد أقر بانتهاك 
العقوبات األميركية على عدد 
من الـــدول خالل الفترة من 
2004 إلى 2012 وعلى سداد 
غرامة قدرها 9 مليارات دوالر 
وهو ما أدى إلى حتميل البنك 
5.8 مليارات دوالر من هذه 
الثاني  الربع  الغرامة خالل 

من العام احلالي.
وبـــدون حســـاب هـــذه 
الغرامة يكون البنك قد حقق 
أرباحا قدرها 1.92 مليار يورو 
خالل الربع الثاني من العام 
احلالي مقابل 1.77 مليار يورو 
خالل الفترة نفسها من العام 

املاضي.

التفاؤل باالقتصاد األميركي حد من شراء الذهب

تأكيد املركزي األميركي على سياسته النقدية امليسرة دفع الراغبني في شراء الدوالر إلى التفكير كثيرا       )رويترز(

ســـنغافورةـ  رويتـــرز: 
استقر سعر الذهب دون 1300 
دوالر لألوقيـــة )األونصة( 
امس متجها لتسجيل ثاني 
خسارة شهرية في 3 أشهر 
مع تراجع إقبال املستثمرين 
على املعدن النفيس كمالذ آمن 
لتفاؤلهم بالنمو االقتصادي 

األميركي.
وأظهرت بيانات أول من 
أمس أن االقتصاد األميركي 
تعافـــى بقوة إذ منا الناجت 
احمللي اإلجمالـــي مبعدل 
ســـنوي بلغ 4% في الربع 
الثاني بعد انكماشه بنسبة 
2.1% بعد التعديل في الربع 

األول.
واســـتقر ســـعر الذهب 
في املعامـــالت الفورية عند 
1294.10 دوالرا لألوقية بعد 
تراجعه 0.3% في اجللســـة 

السابقة.
ويتجه املعدن األصفر إلى 
تســـجيل انخفاض نسبته 

2.5% هذا الشهر.
املســـتثمرون  ووجـــه 
أنظارهم إلى بيانات الوظائف 

لندن ـ رويترز: اســــتقر 
الدوالر عند مستوى أقل قليال 
من ذروته في 10 أشــــهر أمام 
ســــلة من العمالت امس بعد 
أن قال مجلــــس االحتياطي 
االحتــــادي )البنــــك املركزي 
األميركي( إنه ال يتعجل رفع 
أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى 
انحسار موجة صعود بدأت 

في أوائل مايو.
وانتعشــــت آمال مشتري 
الــــدوالر اول مــــن امس بعد 
صدور تقريــــر يظهر تعافي 
االقتصاد األميركي بقوة في 
الربع الثانــــي. غير أن تأكيد 
املركزي األميركي على سياسته 
النقدية امليسرة للغاية دفع 
الراغبني في شراء الدوالر إلى 
التفكير كثيرا قبل اإلقبال على 
الشــــراء. واستقر اليورو في 
بداية التعامالت األوروبية بعد 
وصوله إلى أدنى مستوياته 
في تسعة أشهر عند 1.3366 
مــــن امس. وقفز  دوالر اول 
الدوالر أمام العملة اليابانية 

في القطاعات غير الزراعية 
األميركية التي تصدر اليوم 
بينما يترقبون أيضا بيانات 
البطالـــة األميركية  إعانات 

األسبوعية.
وتركز األنظار كذلك على 
التطورات اجليوسياســـية 
وإن كانـــت الصراعات في 

إلى أعلى مستوى له  ليصل 
في أربعة أشهر 103.15 ين قبل 
أن يســــتقر عند 102.80 ين، 
وتتجه العملة األميركية إلى 
حتقيق مكسب شهري يبلغ 
الني. وارتفع  أمام  نحو %1.4 

الشرق األوسط وبني روسيا 
وأوكرانيا لها تأثير محدود 

على األسواق.
املعــــادن  بــــني  ومــــن 
النفيسة األخرى انخفض 
سعر الفضة في املعامالت 
الفوريــــة 0.2% إلى 20.55 

دوالرا لألوقية.

الدوالر أيضا أمام عمالت أخرى 
مثل نظيره األســــترالي الذي 
تراجع إلى أدنى مستوياته في 
شهرين مسجال 0.9301 دوالر 
قبل أن يصل إلى 0.9310 دوالر 

منخفضا %0.25.

تعافي االقتصاد األميركي يهبط بالذهب دون 1300 دوالر

الدوالر نحو أعلى مستوى في 10 أشهر

»شل«: 30 مليار دوالر توزيعات نقدية وشراء أسهم
لنـــدن ـ رويترز: أعلنت 
شـــركة رويال داتش شـــل 
امس ارتفاع أرباحها الفصلية 
بنسبة 33% مبا يفوق توقعات 
إنتاجها  احملللني بعد زيادة 
من السوائل وارتفاع أسعار 

البيع.

ورفعـــت شـــركة النفط 
البريطانية الهولندية أيضا 
توزيعاتها النقدية الفصلية 
وقالت إن قيمة إعادة شراء 
أسهمها وتوزيعاتها النقدية 
لعامي 2014 و2015 ستتجاوز 
30 مليـــار دوالر، وارتفـــع 

سهم الشـــركة 3% في بداية 
التعامالت.

أرباح شـــل في  وبلغت 
الربـــع الثاني على أســـاس 
التكلفة احلالية لإلمدادات مع 
استبعاد بنود استثنائية 6.1 
مليارات دوالر بارتفاع %33 

عن مستواها قبل عام، وكان 
محللون توقعوا وصول أرباح 
الشـــركة إلى 5.46 مليارات 

دوالر.
وتنضم رويال داتش شل 
إلى منافستها بي.بي في إعالن 

نتائج تفوق التوقعات.
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املقاومة تطلق 
2840 صاروخًا على 

إسرائيل منذ بدء 
اجلرف الصامد

مؤسسة يهودية تستغل االنشغال بغزة للترويج لـ»الهيكل الثالث« 
عواصم ـ وكاالت: كشفت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان في بريطانيا النقاب عن أن مؤسسة 
»الهيكل« اليهودية املتطرفة أعلنت يوم األحد املاضي عن مشروع لبناء ما يسمى بـ»الهيكل الثالث«، 
مستغلة انشغال العالم مبتابعة تفاصيل العدوان على قطاع غزة. وأشارت املنظمة إلى أن عملية جمع 
التبرعات بدأت حتت عنوان »هل أنت جاهز للسالم الذي انتظرناه طويال في الشرق األوسط، وأن 
املؤسسة قامت بنشر ڤيديو على موقعها حتت عنوان »التاسع من آب األطفال جاهزون لبناء الهيكل 
الثالث«. وأوضحت املنظمة في بيان لها، أن مشروع بناء الهيكل الذي أعلنت عنه املؤسسة يحظى 
بدعم واسع في أوساط احلكومة الصهيونية وأعضاء الكنيست.

جيش االحتالل يستدعي 16 ألفاً من االحتياط ويستهدف أكثر من 4200 موقع في غزة

عدوان إسرائيل مستمر حتى »تدمير أنفاق«  غزة وواشنطن متدها بالذخيرة

ان صاروخا سقط في منطقة 
تل ابيب ومت اعتراض اخرين 
الى  فوق عس����قالن. واش����ار 
سقوط 81 صاروخا في اسرائيل 

االربعاء.
واعترف بإط����الق فصائل 
املقاومة ل� 2840 صاروخا من 
غزة عل����ى مناطق مختلفة من 
إسرائيل، جنحت القبة احلديدية 
في إس����قاط 530 منها منذ بدء 
العملية العسكرية على القطاع 

في 7 يوليو اجلاري.
للجي����ش  بي����ان  وق����ال 
اإلس����رائيلي: »أطلقت منذ بدء 
العملية العسكرية على قطاع 
غ����زة 2840 صاروخا جنحت 
القب����ة احلديدية في إس����قاط 

530 منها«.
وأضافت القناة أن الصواريخ 
طال����ت كال من مدينة تل أبيب 
الكبرى وسط إسرائيل، ومناطق 
مختلفة في الشمال منها مدينة 
حيفا، باإلضافة إلى مختلف مدن 
جنوب إسرائيل ومنها عسقالن، 

والنقب، ودميونا.
من ناحيتها، حملت وزارة 
الداخلي����ة في غ����زة االحتالل 
الكاملة  االسرائيلي املسئولية 
الدفاع  عن اس����تهداف طواقم 
املدني بش����كل متعمد، مؤكدة 
أن ذل����ك »جرمية حرب« بحق 
طواقم مدنية وإنسانية يكفل 
لها القانون الدولي احلماية في 

أوقات النزاعات واحلروب.
وقال الناطق باس����م وزارة 
الداخلية إياد البزم إن اثنني من 
جهاز الدفاع املدني استش����هدا 
واصيب خمس����ة اخرون أمس 
بقصف املدفعية اإلس����رائيلية 
لسوق الشجاعية أثناء قيامهم 
بإطف����اء حرائق جراء القصف 
اإلس����رائيلي عل����ى الس����وق، 
مشيرا الى ارتفاع عدد شهداء 
جهاز الدفاع املدني إلى سبعة 
شهداء و26 جريحا منذ بداية 

العدوان.

اإلس����رائيلي عل����ى موقع����ه 
اإللكتروني، فإن عدد األهداف 
التي أغار عليها في قطاع غزة، 
من����ذ اطالق حرب����ه بلغ 4215 

هدفا. 
واس����تمر س����قوط القتلى 
واجلرحى في صفوف املدنيني 
الفلسطينيني، حيث قتل نحو 
عشرة اشخاص لترتفع حصيلة 
القتلى الى نحو 1740 منذ بدء 
الهج����وم في 8 يولي����و بينهم 
اكث����ر من 245 طفال بحس����ب 
اليونيسيف. وقتل اكثر من مائة 
فلسطيني في قطاع غزة أمس 
االول بينه����م ضحايا املجزرة 
االسرائيلية في سوق في حي 
الش����جاعية شرق مدينة غزة، 
ومدرس����ة االون����روا التي جلأ 
اليها فلس����طينيون هربا من 

القصف.
وقتل 17 شخصا على االقل 
في القصف على الس����وق في 
الشجاعية اثناء تهدئة انسانية 
من اربع ساعات اعلنتها اسرائيل 

في اقسام اخرى من القطاع.
وجاءت ضربة السوق بعد 
ساعات على القصف االسرائيلي 
على مدرسة تابعة لوكالة غوث 
الالجئني )اونروا(  وتش����غيل 
تأوي اكثر من 3300 فلسطيني 
هربوا من القصف، ما ادى الى 

مقتل 16 شخصا.
وفي اجلانب االس����رائيلي 
اعل����ن اجلي����ش ان ثالثة من 
جنوده قتلوا في غزة لترتفع 
بذلك حصيلة قتاله الى 56 منذ 
بدء الهجوم، ما يش����كل اعلى 
خس����ائر تلحق باجليش منذ 
حربه ضد حزب اهلل في لبنان 

عام 2006.
م����ن جهتها، اعلنت حماس 
انها اطلقت صواريخ على تل 
ابيب ومدينة عسقالن ردا على 
قصف السوق واملدرسة التابعة 

لالونروا.
واعلن اجليش االسرائيلي 

االميركية مس����اعدة اسرائيل 
على ان تط����ور وحتافظ على 
قدرة قوي����ة وفعالة في مجال 
الدفاع عن النفس«. واضاف ان 
صفقة »التسلح هذه تتناسب مع 
هذه االهداف«، وكانت منظمة 
الواليات  الدولية حثت  العفو 
املتحدة على وقف امداد اسرائيل 

باالسلحة.
وقالت في عريضة وجهتها 
الى وزير اخلارجية االميركي 
ج����ون كيري »لق����د آن االوان 
للحكومة االميركية لكي تعلق 
نقل اسلحة الى اسرائيل والسعي 
لفرض حظر دولي على االسلحة 

الى كل اطراف النزاع«.
ميدانيا، اس����تأنف اجليش 
اإلس����رائيلي عدوانه على غزة 
ف����ي اليوم ال����� 25 من انطالق 
عملية اجلرف الصامد، واعلن 
انه استهدف 110 أهداف داخل 

القطاع. 
وفي تغريدة أخرى له على 
موق����ع التواص����ل االجتماعي 
تويت����ر، قال أدرع����ي »أغارت 
طائرات س����الح اجل����و خالل 
الس����اعات ال� 24 األخيرة على 
110 أهداف للمخربني في القطاع، 
من بينها 5 منازل ملس����ؤولني 
اس����تعملت كمراكز لنشاطات 

إرهابية« على حد قوله.
وبحسب ما أعلنه اجليش 

مخزوناتها رغم االدانة االميركية 
الشديدة للقصف الذي استهدف 
مدرس����ة تابع����ة لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)االونروا( في جباليا، ش����مال 

قطاع غزة.
من جهتها، قال����ت اإلذاعة 
العامة نقال عن  اإلس����رائيلية 
مصدر عس����كري إسرائيلي لم 
حتدد هويته، إن »استدعاء املزيد 
من جنود االحتياط والتوجه إلى 
الواليات املتحدة لسد احتياجات 
اجليش من الذخيرة، يندرجان 
في إطار االستعدادات ملواصلة 

املعركة في قطاع غزة«.
وكانت واش����نطن اعترفت 
بإمداد إسرائيل بشحنة ذخائر 
رغم تصاعد العدوان اإلسرائيلية 

على قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن وزارة 
الدفاع األميركية »الپنتاغون« 
ان اجليش االسرائيلي طلب في 
20 يوليو اعادة إمداده بالذخائر 
بس����بب انخفاض مخزوناته، 
مشيرا الى انه وافق على بيعه 
هذه الذخائر بع����د ثالثة ايام 

من ذلك.
وص����رح املتحدث باس����م 
الپنتاغون جون كيربي في بيان 
بأن »الواليات املتحدة التزمت 
بضم����ان امن اس����رائيل، وانه 
المر حاسم للمصالح القومية 

عواصم � وكاالت: يبدو أن 
املساعي الدولية للتوصل الى 
هدنة في قطاع غزة تراجعت 
لصالح التصعيد العس����كري، 
حيث أكدت اس����رائيل انها لن 
تسحب قواتها من غزة قبل ان 
تنجز مهمتها واعلنت استدعاء 
املزيد من قوات االحتياط، رغم 
أن محللني اس����رائيليني يرون 
أن »اسرائيل عالقة على تخوم 
غ����زة بدون اي اس����تراتيجية 
خروج وبدون اي وقف اطالق 
نار يل����وح في االفق«، وفقا ملا 
كتب مراسل الشؤون الدفاعية 
في صحيفة يديعوت احرونوت 
اليكس فيشمان، واضاف »في 
غضون بضعة ايام سيكون على 
اس����رائيل ان تقرر ما اذا كانت 
ستمضي بالهجوم بكامل القوة 

او سحب القوات«.
لكن اجلواب جاء على لسان 
رئي����س الوزراء االس����رائيلي 
بنيامني نتنياهو الذي تعهد قبل 
بدء اجتم����اع احلكومة االمنية 
املصغرة أمس، مبواصلة »تدمير 
االنفاق في قطاع غزة سواء مت 
التوصل الى وقف اطالق نار او 

لم يتم االتفاق عليه«.
وق����ال نتنياه����و »نح����ن 
مصمم����ون على امت����ام هذه 
املهمة س����واء مع وقف اطالق 
الن����ار او بدون����ه، ولن نوافق 
عل����ى اي مقت����رح ال يس����مح 
للجيش االسرائيلي بانهاء هذا 

العمل«.
وشدد نتنياهو ايضا على 
ان اجليش ال يستطيع »ضمان 
النج����اح بنس����بة 100%« في 
حتدي����د مواقع االنفاق »مع ان 
جنودنا حققوا جناحات مثيرة 

لالعجاب«.
ال����وزراء  واعتب����ر رئيس 
االس����رائيلي ان تدمير االنفاق 
ليس سوى »اخلطوة االولى من 

نزع السالح في قطاع غزة«.
وفي اطار ه����ذا التصعيد، 
قالت مص����ادر عس����كرية إن 
اجليش اإلسرائيلي قرر جتنيد 
16 ألف جندي إسرائيلي اضافي 
للمشاركة في توسيع العمليات 
البرية  العسكرية اإلسرائيلية 
ضد قطاع غ����زة، ليصل عدد 
اجلنود الذين مت اس����تدعاؤهم 
منذ بداية احلرب في السابع من 

الشهر املاضي إلى 86 ألفا.
وقال أفيخاي أدرعي، املتحدث 
باسم اجليش اإلسرائيلي لإلعالم 
العربي، في تغريدة له على موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( 
»اس����تدعت س����لطات اجليش 
16.000 من جن����ود االحتياط 
لينضموا إلى عش����رات اآلالف 
الذين مت جتنيدهم من قبل، في 

إطار عملية اجلرف الصامد«.
وأوضح مكت����ب املتحدث 
العسكري اإلسرائيلي، لوكالة 
األناض����ول، أن����ه بذلك يصل 
عدد جنود االحتياط الذين مت 
استدعاؤهم منذ بداية احلرب 

على غزة إلى 86 ألفا.
ويأتي امر االستدعاء بعدما 
اعلنت واشنطن موافقتها على 
تزويد اسرائيل بكميات جديدة 
الذخائر لتعويض تراجع  من 

جثة احد الصحافيني الذين قتلوا في املجزرة االسرائيلية في حي الشجاعية بغزة  أمس االول                                                                                                                                 )أ.پ( 

حتليل إخباري

بيروت: لم تفلح جميع املبادرات الديبلوماسية 
والدولية لوضع حد حلرب إسرائيل على غزة رغم 

كل اجلهود والضغوط لوقفها، ناهيك عن طلب 
الرئيس األميركي باراك أوباما من رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وقفا فوريا وغير 
مشروط للهجوم برا وبحرا وجوا.

ويبدو من التطورات امليدانية أن احلرب على غزة 
ستطول، وهناك أربعة أسباب رئيسة تدفع إلطالتها:

٭ األول هو أن الطرفني لم يحققا أهدافهما 
السياسية أو العسكرية حتى اآلن، فإسرائيل غيرت 
أهداف حربها، وبالتالي فإنها تريد املزيد من الوقت 
لتحقيق األهداف اجلديدة التي أصبحت اآلن علنية، 

وهي جتريد غزة من السالح والقضاء على البنية 
العسكرية حلماس وللجهاد اإلسالمي، مبا في ذلك 

مراكز القيادة والتحكم واألنفاق والقضاء على 
مسالك تهريب السالح.

وتستند احلكومة اإلسرائيلية إلى رأي عام مؤيد 
الستمرار احلرب على غزة بغض النظر عن اخلسائر 

اجلسيمة التي تضرب املدنيني كما أنها تخضع 
لضغوط اجلناح اليميني األكثر تشددا من نتنياهو.

ويرى القادة العسكريون اإلسرائيليون الذين 
فوجئوا بقدرة حماس واجلهاد على تهديد نصف 

إسرائيل بالصواريخ مبا في ذلك املطار الرئيس 
»بن غوريون« وعزلها عن العالم، أن الفرصة اليوم 
متوافرة للضغط عبر احلرب على األسرة الدولية 

للتخلص من التهديد العسكري، ومن صواريخ 
حماس لسنوات طويلة.

وفي املقابل، فإن حماس بحاجة إلى »انتصار ما« 
يكون مبستوى التضحيات ويستجيب للهدف األول 
من املواجهة، وهو كسر عزلة القطاع وفتح املعابر مع 
مصر وإسرائيل والسماح بدخول وخروج البضائع، 

والوصول إلى تطبيع الوضع بعد التضييق الذي 
تعرض له القطاع.

ومادام الطرفان ال يريان أنهما حققا أهداف احلرب 
بشكل أو بآخر، فإن اجلهود الديبلوماسية لن تنجح 

في وقفها.
٭ الثاني يكمن في ضعف اإلدارة األميركية وعجزها 

عن لي الذراع اإلسرائيلية، إذ إنها خرجت خاسرة 
من املواجهة مع نتنياهو الذي رفض خطة الوزير 
جون كيري بحجة أنها ال تأخذ بعني االعتبار نزع 

سالح غزة، وأنها تراعي مصالح حماس على حساب 
إسرائيل.

وهناك من يعتبر أن إسرائيل ترد على انفتاح أوباما 
على إيران، وتستند في رفضها إلى الدعم الذي 

حتظى به في مجلس الشيوخ وإلى اقتراب موعد 
االنتخابات النصفية في نوفمبر املقبل. وفي الواقع، 
فإن واشنطن لم تنخرط بشكل كاف لوقف احلرب 

أو لتوفير شروط وقفها.
٭ الثالث هو مراعاة العواصم األوروبية الظروف 
اإلسرائيلية، وتفهمها حاجة تل أبيب للتخلص من 

تهديد الصواريخ من غير أن تعبأ باألسباب العميقة 
لهذه األزمة، ورمبا أفضل مؤشر هو ما صدر عن 

قصر اإلليزيه من أن إلسرائيل احلق في اتخاذ جميع 
اإلجراءات حلماية مدنييها من غير اإلشارة إطالقا 

للضحايا املدنيني الفلسطينيني، ما فهم على أنه 
»شيك على بياض« قدم لنتنياهو.

٭ الرابع هو االنقسامات الفلسطينية، وشلل اجلامعة 
العربية وضعف التأثير العربي على املسرح الدولي، 

وقصوره عن الضغط عليه لدفعه إلى التحرك، بسبب 
احلروب والنزاعات التي تضرب الكثير من بلدانها 

)من سورية إلى العراق وليبيا واليمن(.
جتدر اإلشارة الى أن حرب إسرائيل على غزة 

أشعلت اخلالف بني أميركا وإسرائيل.
وال تتعلق اخلالفات بصدامات مصالح بني الدولتني، 
بقدر ما تتعلق باخلالف حول ما تعتبره كل واحدة 

مصلحة عليا إلسرائيل.
فاإلدارة األميركية حتاول التأكيد أن خالفها مع 

نتنياهو ينبع من رغبة في جتنيب إسرائيل أوضاعا 
أسوأ دوليا وإقليميا.

بل إن نظرة واشنطن إلى حماس في الوقت الراهن 
تنطلق من واقع أن البديل للحركة هو تنظيم 

»داعش«، وأن هذا خطر على إسرائيل أوال وبعدها 
خطر على العالم وأميركا أيضا. كما أنها تخشى من 

انهيار السلطة الفلسطينية في رام هلل.
وكانت إسرائيل شنت حملة عنيفة على وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري الذي قدم خطة 
حلل األزمة تتضمن: وقف نار مؤقت ألسبوع يبدأ، 
تبقى خالله القوات اإلسرائيلية في أماكن تواجدها 

وتواصل عملها ضد األنفاق.
وخالل وقف النار تبدأ مفاوضات بني إسرائيل 

وحماس بوساطة مصرية ومبشاركة السلطة 
الفلسطينية لتحقيق تسوية أكثر ثباتا.

وتضمن الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة للطرفني أن املفاوضات ستطول القضايا 

املهمة لهما، نزع الصواريخ واألنفاق كمطلب 
إسرائيلي وإزالة احلصار وإعادة إعمار القطاع 

كمطلب فلسطيني.
ورفضت إسرائيل اخلطة ألنها لم تشتمل على أمرين 
أساسيني: حرية عمل اجليش اإلسرائيلي في تفجير 

األنفاق ومنحها إجنازا سياسيا واضحا يرتبط 
بتجريد غزة من سالحها الصاروخي.

واعتبرت أن خطة كيري تعمل ضد املصالح املعلنة 
لواشنطن في املنطقة من ناحية، وضد حلفاء أميركا 
في املنطقة، وعلى رأسهم مصر والسعودية واألردن 

وإسرائيل طبعا.
وأظهرت كيري وكأنه يخدم حركة حماس ويقدم 

اجلوائز لها ويتبنى مطالب رعاتها القطريني واألتراك.

احلرب على غزة: أسباب
تعثر اجلهود الدولية

واخلالف بني أميركا وإسرائيل

جندي إسرائيلي يغرد على »تويتر« مفتخراً بقتل 13 طفالً فلسطينياً
تل أبيب - وفا: كتب جندي إسرائيلي متطرف 
يدعى داڤيد عوبديا، في تغريدة له على موقع 

التواصل االجتماعي تويتر انه قتل 13 طفال 
فلسطينيا، وان هذه البداية لقتل أطفال 

مسلمني، وقال اجلندي باللغة االجنليزية انه 
سيقتل العديد من األطفال في غزة.

يذكر أن مجموعة من اليهود كانوا يغنون في 
شوارع القدس الغربية وتل أبيب أنهم يفتخرون 
بقتل األطفال ويرددون شعارات مثل: »املدارس 
في غزة لن تفتح ألنه لن يبقى أطفاال في غزة«، 
وأيضا »اجلندي العزيز كم طفال قتلت اليوم في 

غزة، اللهم أكثر من قتلهم«.

العملية اإلسرائيلية في غزة تقسم مشاهير الپوپ والرياضة على مواقع التواصل
أ.ف.پ:   � واش����نطن 
أعرب عدد من جنوم الپوپ 
والرياضيني احملترفني عن 
آرائهم ومواقفهم بش����أن 
الن����زاع في غزة ووضعوا 
بذلك عالقتهم مع معجبيهم 
على احملك وأثاروا ضجة 
عل����ى مواق����ع التواص����ل 

االجتماعي.
ويب����دو ان تعاط����ف 
أكثر مع  املش����اهير مييل 
ف����ي حني  الفلس����طينيني 
العسكرية  العملية  دخلت 
اإلس����رائيلية ضد حركة 
الرابع  حماس أس����بوعها 
وتس����تمر حصيلة القتلى 

في االرتفاع.
وكان زين مالك من فرقة 
وان دايركشن البريطانية 
الذي أعرب  آخر املشاهير 
علنا عن موقفه من الوضع 
عندما كتب على حس����ابه 
على تويتر األحد »حرروا 

فلسطني«.
الثالثاء مت  وحتى يوم 
التغريدة 220  تكرار هذه 

ألف م����رة وحصلت على 
تأييد مماثل بني معجبيه 
الذي����ن يتبعون����ه ويقدر 
ب����� 13 مليونا في  عددهم 

العالم.
لكن ذلك أثار ايضا غضب 
معجبيه اإلسرائيليني حتى 
ان البع����ض ذهب الى حد 
إطالق تهديدات بالقتل ضد 
الشاب البالغ ال� 21 من العمر 
وهو بريطاني مس����لم من 

اصل باكستاني.
وقالت الشابة شاكد اريز 
»ال يحق لألشخاص الذين 
ال يعيشون في إسرائيل ان 
آرائهم علنا«.  يعربوا عن 
مضيفة في هاشتاغ )وسم( 

»حرروا إسرائيل«.
ب����ن  س����تاف  وق����ال 
شوش����ان ان »تغريدت����ك 
أش����عرتني بحزن عميق 
وان����ي واثق م����ن ان قادة 
إسرائيل يشاطرونني هذا 
الى  الشعور«، داعيا مالك 
محو التغري����دة، لكنه لم 

يفعل.

وتطول الئحة املشاهير 
التي علقت على ما يحصل 
في غزة بع����د ان كتب كل 
من جنم كرة السلة دوايت 
هاوورد وجنمة الپوپ ريانا 
تغريدة كتبا فيها »حرروا 

فلسطني«.
وتفسح مواقع التواصل 
أمام املشاهير  االجتماعي 
إمكانية لم تكن قائمة من 
قبل للتفاعل مباش����رة مع 
ماليني املعجبني في العالم 
كما قال األستاذ في اإلعالم 
وليام يومن����ز من جامعة 

جورج تاون.
الذي كان  وقال يومنز 
يتابع تغريدات املشاهير 
حول غزة، الثالثاء لوكالة 
فران����س ب����رس »عندم����ا 
يتخذون مواقف في قضايا 
سياسية يجازفون بخسارة 

معجبني«.
وريانا التي أحيت حفلة 
موسيقية في تل أبيب العام 
املاضي محت التغريدة خالل 
دقائق متاما كما فعل هاوورد 

الذي أعلن انه ارتكب خطأ 
وأن����ه لن يعلق بعد اليوم 

على قضايا دولية.
امل��غ�ن�ي�����ة  وأث����ارت 
سيلينا غوميز ضجة مع 
نش����ر صورة على موقع 
انس����تاغرام وكتبت »انها 
مسألة إنسانية. صلوا من 

أجل غزة«.
أل����ف   654 ونال����ت 
)إعجاب( لكن موقع تي ام 
زي ألخبار املشاهير تساءل 
م����ا إذا كانت جنمة ديزني 
السابقة البالغة ال� 21 من 
العمر »مع اإلنسانية أو مع 

حماس...«.
وأضاف املوقع »رمبا ال 
تدرك ان حماس أطلقت عددا 
كبيرا من الصواريخ لتدمير 
إسرائيل أو رمبا تؤيد ذلك. 

ال نعرف«.
وأجاب����ت غوميز على 
انستغرام »ال أقف مع اي 
من الطرف����ني. أصلي فقط 
من أجل السالم واإلنسانية 

للجميع«.

وكان هن����اك أيضا من 
دافع عن إس����رائيل وبني 
هؤالء املمثلة جوان ريفرز 
التي أعربت صراحة ملوقع 
ت����ي ام زي ع����ن رأيها في 

أحداث غزة.
وقالت ريفرز )81 عاما( 
»دعون����ي أقول لك����م انه 
إذا أطلق����ت نيوجيرس����ي 
صواريخ على نيويورك لكنا 
قضينا عليهم«. وتساءلت 
ما إذا كانت غوميز تعرف 
حت����ى كيف تكت����ب كلمة 

»فلسطيني«.
كما عبر أومري كاسبي 
الالعب في الدوري األميركي 
الس����لة للمحترفني  لكرة 
املولود في إس����رائيل، عن 
موقفه في تغريدة نشرها في 
13 يوليو وال تزال موجودة 
بقوله »أطلقت حماس من 
غ����زة 600 ص����اروخ على 
إسرائيل في األيام األربع 
املاضية. األرقام ال تكذب. 

كفى نفاقا«.
كما أعرب عدي عبوشي 

األميركي الفلسطيني األصل 
املشارك في دورة كرة القدم 
األميركية، عن موقفه على 
تويتر حيث يتبعه 6100 

شخص.
وكت����ب االثن����ني »عيد 
الفطر ليس ككل عام هذه 
الس����نة خصوصا عندما 
نرى ما تفعله إس����رائيل 

بالفلسطينيني كل يوم«.
وفي األثناء في حني يشتد 
القصف على غزة، كش����فت 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
األس����بوع املاضي ان مقدم 
البرامج ساميون كاوول قدم 
مبلغ 150 ألف دوالر للجنود 
اإلسرائيليني في حفل جلمع 
التبرعات نظ����م في لوس 

اجنيليس العام املاضي.
ولم يعلق كاوول على 
املوضوع لكن من السخرية 
الهواة  ان يك����ون برنامج 
اك����س  البريطان����ي »ذي 
فاكتور« اكتشف في 2010 
اليوم  موهبة فرقة حتمل 

اسم وان دايركشن.
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سقوط »الهدنة املؤقتة في طرابلس«.. وبنغازي »إمارة إسالمية«

التسييرية من الذكور بالتواجد 
لـ»تأمينه بعد  باملستشــــفى 
انسحاب أنصار الشريعة وذلك 
بعد توجه شــــباب بنغازي 

إلخراجهم«.
ومنذ أكثر من شهر أعلن 
مســــلحون تابعون لتنظيم 
الشــــريعة ومجلس  أنصار 
شوري ثوار بنغازي )كتائب 
ثوار مسلحني( املتحالف معه، 
ســــيطرتهم على مستشفى 
اجلــــاء احلكومــــي وميناء 
املدينة البحري بدعوى تأمينها 
رافضني تعليمات من الغرفة 
األمنيــــة املشــــتركة لتأمني 
بنغازي )وحدات من اجليش 
والشرطة( بإخائها وتسليمها 
األمر الذي دعا الغرفة أكثر من 
مرة للتهديد بإخاء املستشفى 

بقوة الساح.
 ومنــــذ ذلك الوقت يخلو 
املستشــــفى من أي عناصر 
عاملــــة به كما أنــــه خال من 
املرضى بشــــكل كامــــل بعد 
رسالة وجهتها الغرفة إلدارة 
املستشفى إلخائه من العاملني 
واملرضى استعدادا الستخدام 

القوة.
وفي سياق متواصل، اقتحم 
محتجون مسلحون أحد مقرات 
تنظيم »أنصار الشريعة« في 
مدينة إجدابيا، شرقي ليبيا، 
وقاموا بطرد عناصر التنظيم 

من املقر.
سياســــيا، قــــرر البرملان 

الليبي اجلديد عقد جلســــة 
الوضــــع  لبحــــث  طارئــــة 
اخلطيــــر في البــــاد، بينما 
وافقت األطراف املتناحرة في 
العاصمة طرابلس على هدنة 
مؤقتة للسماح لرجال اإلطفاء 
بالسيطرة على احلريق في 
القريبة من  الوقود  خزانات 
املطار. كما مت انتشال عشرات 
اجلثث في معسكر تابع لقوات 
املتقاعد خليفة حفتر  اللواء 
استولت عليه مليشيا مسلحة 

معارضة له في املدينة.
وقال أبو بكر بعيرة نائب 
املنبثق عن  البرملان اجلديد 
انتخابات 25 يونيو املاضي 
والذي ســــيترأس اجللســــة 
االفتتاحية، إنه يفترض أصا 
أن يبدأ البرملان مهامه يوم 4 
أغسطس املقبل في بنغازي، 
لكن نظرا إلى الوضع اخلطير 
في الباد تقرر عقد جلســــة 

عاجلة في طبرق.
وفي هذا الوقت، واصلت 
عدة بلدان إجاء رعاياها من 
ليبيــــا. وقال رئيــــس جهاز 
اخلدمــــة املدنية فــــي مالطا 
ماريو كوتاجــــار إن الصني 
أجلت بضع مئات من العمال 
عبر نقلهــــم بحرا إلى مالطا، 
وأضاف أن حكومة مالطا ترتب 
إليواء مؤقت للعمال، وتستعد 
لعملية إجاء أكبر من ليبيا 
إذا استمر تفاقم االضطرابات 

هناك.

التعليق لألناضول على هذا 
االتهام.

اما في بنغازي، فقد أعلن 
محمــــد الزهاوي، املســــؤول 
الشرعي ل»أنصار الشريعة«، 
عبر »راديو التوحيد« التابع 
للتنظيــــم »ان بنغازي إمارة 

إسامية من اآلن«. 
وفي سياق الوضع االمني 
في بنغازي، سيطر محتجون 
غاضبون، مساء امس االول، 
على مستشفى اجلاء للحوادث 
في املدينة، بعد طرد عناصر 
تنظيم أنصار الشريعة الذين 
كانوا يسيطرون على املكان 
منذ نحو شهر بدعوى تأمينه، 
حســــب مراســــل األناضول 

وشهود عيان.
تلك الواقعة أعقبت مظاهرة 
نظمهــــا احملتجون بشــــارع 
االســــتقال مبدينة بنغازي 
لدعم اجليش والشرطة ورفض 

ما وصفوه بـ »اإلرهاب«.
وبحسب مراسل األناضول، 
فإن عددا من متظاهري شارع 
االستقال غادروا التظاهرة إلى 
مستشفى اجلاء )حكومية( 
واســــتطاعوا طــــرد عناصر 
أنصار الشريعة، وسيطروا 
على املستشفى بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، طالبت 
إدارة مستشــــفى اجلاء في 
بيان حصلت األناضول على 
نسخة منه العناصر الطبية 
والطبية املساعدة والعناصر 

عواصمـ  وكاالت: جتددت 
االشتباكات امس بني الكتائب 
املسلحة في العاصمة الليبية 
طرابلس على الرغم من موافقة 
جميع االطــــراف على هدنة 
مؤقتة للسماح لرجال االطفاء 
بالسيطرة على احلريق في 
القريبة من  الوقود  خزانات 

املطار.
وقــــال ناصــــر الكربوي، 
رئيس جلنة األزمة في املجلس 
احمللــــي لطرابلــــس، لوكالة 
األناضول »عادت االشتباكات 
بصورة متقطعة إلى املدينة 
بعد أن سادت هدنة خال الـ 24 
ساعة املاضية جراء محاوالت 
اخماد احلريق )في مستودعني 
لتخزين املشتقات النفطية مت 

قصفه األحد املاضي(«.
وتابع الكربوي: ان »عدم 
السيطرة على احلريق ترجع 
لعدم توافر الظروف األمنية 
املناسبة لتدخل احلماية املدنية 
وكل املتطوعــــني )لم يحدد 
عددهم( من أهالي طرابلس 
النداء للمشاركة  الذين لبوا 

في اطفاء احلريق«.
بدورها، حملت رئاســــة 
للجيــــش  العامــــة  األركان 
الليبي وكتائب الثوار، كتائب 
»القعقــــاع« و»الصواعق«، 
مسؤولية قصف مستودعني 
النفطية،  لتخزين املشتقات 
ما أدى إلى اندالع حريق كبير 

فيه.
وقــــال بيان صــــادر عن 
رئاســــة األركان وكتائــــب 
الثــــوار، إن »من قام بعملية 
قصف خزانــــات النفط، هي 
مجموعة من مسلحة من كتائب 
الصواعق والقعقاع«، مشيرة 
إلى أن ذلك مت بصورة مباشرة 

ومتعمدة.
ولفت البيان إلى أن مواقع 
اخلزان كانت حتت سيطرة 
رئاسة األركان أثناء القصف، 
مشددا على أن »التحقيقات 

ستثبت هذا األمر«.
وفي الســــياق ذاته، حمل 
املؤقتة،  البيــــان احلكومــــة 
مسؤولية أزمة البنزين التي 
الليبية  العاصمة  تعيشــــها 
طرابلس، متهما إياها بافتعال 
األزمات لـــــ »التضييق على 
املواطــــن في حياته وســــبل 

عيشه«.
ورفض عــــدد من قيادات 
كتائب »الصواعق« و»القعقاع« 

آثار الدمار الذي حلق باملمتلكات إثر االشتباكات العنيفة التي شهدتها شوارع بنغازي  )رويترز(

انفصاليون أوكرانيون يحضرون محادثات مع موسكو في روسيا البيضاء

وصول خبراء دوليني ملوقع حتطم الطائرة املاليزية 
بعد تعليق أوكرانيا عملياتها العسكرية بوجه االنفصاليني

االنفصاليني عن استعدادهم 
للقــــاء اعضــــاء ما يســــمى 
الثاثية  مبجموعة االتصال 
اضافــــة الى ممثلــــني روس 
واكرانيني، اال انهم اشترطوا 
اوال ان تسحب كييڤ قواتها 

من مناطقهم.
وفي جلسة عقدها امس 
صادق البرملان األوكراني على 
اتفاقيتني مع هولندا واستراليا 
تسمح للبلدين بإرسال نحو 
950 »عسكريا« لتأمني موقع 

حتطم الطائرة.
وتتيح االتفاقيتان للبلدين 
ارسال افراد »عسكريني وغير 
عسكريني« الى املوقع، رغم ان 
مسؤولني هولنديني صرحوا 
سابقا انه من »غير الواقعي« 
إرســــال جنود لدعم خبراء 
الشــــرطة الذين ســــيتولون 

اعمال البحث.
من ناحيــــة أخرى رفض 
البرملان األوكراني اســــتقالة 
الــــوزراء ارســــيني  رئيس 
ياتســــينيوك مــــا يعني انه 
ســــيظل على راس احلكومة 

األوكرانية.
وكان ياتســــينيوك اعلن 
استقالته األســــبوع املاضي 
احتجاجا على انهيار ائتافه 
احلاكم ما اثــــار مخاوف من 
حدوث ازمة سياسية في البلد 

املضطرب.
ورغــــم تعليق القتال بني 
كييــــڤ واملتمرديــــن، اال ان 
القتلــــى واصلت  حصيلــــة 
االرتفاع حيث قالت السلطات 
احمللية ان اشتباكات في مدينة 
لوغانسك معقل املتمردين ادت 
الى مقتل 3 مدنيني من بينهم 
طفل في اخلامسة خال الـ 24 

ساعة املاضية.
ويأتي ذلك وسط تهديدات 
جديدة من الغرب بتشــــديد 
العقوبات على روســــيا بعد 
ان قالت روسيا ان العقوبات 
اجلديدة التي فرضها الغرب 
على قطــــاع الطاقة وصناعة 
املالي  األســــلحة والقطــــاع 
الى نتائج  الروسي ستؤدي 
عكسية وستقود الى ارتفاع 

أسعار الطاقة في اوروبا.

ضحايا الطائرة في الشمس 
احلارقة بعد أســــبوعني من 
اســــقاط الطائرة في منطقة 
يسيطر عليها املتمردون. وقال 
اولكســـي دميتراشيفسكي 
القـــوات  الناطـــق باســـم 
األوكرانيـــة لوكالة فرانس 
برس »لقد قررنا أال جنري 
اي عمليات عسكرية في هذا 
اليوم الذي نطلق عليه اسم 

»يوم الهدوء«.
وحذرت كييڤ التي تلقي 
املتمردين مبســــؤولية  على 
إعاقة احملققني من الوصول 
الى موقع حتطم الطائرة من 
ان املتمردين واصلوا قصف 
فــــي محيط  مواقــــع قواتها 

املوقع.
وانفــــرج الوضع على ما 
يبدو بعدمــــا كان من املقرر 
ان يتوجــــه مفاوضــــون من 
كييڤ وموســــكو الى مدينة 
منســــك عاصمة بياروسيا 
للتفاوض مع املتمردين بشأن 
الى موقع  السماح بالدخول 
حتطم الطائرة، واعرب قادة 

عواصــــم ـ وكاالت: أعلن 
اجليش األوكراني امس تعليق 
هجومــــه ضــــد االنفصاليني 
املوالني لروسيا في شرق الباد 
يوما واحــــدا بناء على طلب 
األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون إلفساح املجال امام 
وصول اخلبراء الدوليني الى 
موقع حتطم الطائرة املاليزية. 
في هذه األثناء وصل اخلبراء 
الهولنديون واألستراليون الى 
املعارك  املوقع بعد ان كانت 

تعيق وصولهم منذ األحد.
وأعلنــــت منظمــــة األمن 
والتعــــاون االوروبيــــة ان 
مراقبيها »وصلوا الى موقع 
حتطم الطائرة املاليزية )التي 
كانت تقوم بالرحلة ام اتش 
17، بني امستردام وكواالملبور(، 
يرافقهم 4 خبراء من هولندا 
واســــتراليا« بعد ان اتبعوا 
مســــارا مختلفا عــــن األيام 

السابقة.
وقال وزير العدل الهولندي 
في بيان ان املهمة تقتصر في 
الوقت احلالي على استطاع 
املوقع حتى ميكن بدء اعمال 
البحث بأســــرع وقت خال 
الزيارة املقبلة لكشف ظروف 
حتطم الطائرة في 17 يوليو 
وعلى متنها 298 شخصا قضوا 

جميعهم.
وتتصاعد االنعكاســــات 
الدولية لألزمــــة التي متزق 
الســــوفييتية  اجلمهوريــــة 
السابقة حيث حذرت مجموعة 
الكبرى  الــــدول االقتصادية 
موســــكو من انهــــا ميكن ان 
تواجه عقوبات أقسى بسبب 
دعمها لانفصاليني، بعد ان 
فــــرض االحتــــاد االوروبي 
والواليات املتحدة إجراءات 
عقابية جديدة على روسيا هي 
األقسى منذ احلرب الباردة.

وأعلن اجليش األوكراني 
املفاجــــئ جلميع  التعليــــق 
عملياته في شــــرق أوكرانيا 
اســــتجابة لنــــداء من األمني 
لــــألمم املتحدة لوقف  العام 
التحطم  فــــي منطقة  القتال 
حيث التزال تتناثر اشــــاء 

)رويترز( اعضاء البرملان االوكراني يصفقون لرئيس احلكومة بعد رفض استقالته  

الدول الغربية 
تواصل إجالء رعاياها 

من ليبيا

البرملان األوكراني 
يرفض استقالة 

رئيس الوزراء 

ً السعودية تتسلم من اليمن 8 من املطلوبني أمنيا

مجلس األمن يعتبر »داعش« 
تهديداً كبيراً ملستقبل العراق

عشيرة سنية تنتفض على »داعش« في دير الزور 
ومعارك طاحنة بني مقاتلي »الدولة« واألكراد

الريـــاض ـ أ.ش.أ: أعلنـــت الســـلطات 
السعودية أنها تسلمت من اليمن 8 سعوديني 

من املطلوبني أمنيا للمملكة.
وقال املتحدث األمنـــي لوزارة الداخلية 
إنه امتدادا للتعاون األمني مع األشـــقاء في 
اجلمهورية اليمنية، وفي إطار اجلهود األمنية 
املشتركة التي تقوم بها األجهزة األمنية في 
البلدين، فقد تســـلمت اجلهات األمنية في 
اململكة 8 مواطنني سعوديني من املطلوبني 

عواصمـ  وكاالت: أصدر مجلس األمن الدولي 
قرارا باإلجماع، يقضي باعتبار تنظيم »الدولة 
اإلسامية« تهديدا كبيرا ملستقبل العراق، معربا 

عن »قلقه البالغ« إزاء الوضع في العراق.
وأدان املجلس في قراره، الذي مت مبقتضاه 
متديد تفويض بعثة املســـاعدات األممية في 
العراق لعام آخر، الهجمات التي يشنها تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش( ودعا إلى إجراء حوار 

دميوقراطي لتعزيز احلكومة العراقية.
وفـــي الوقت الذي لم يغيـــر فيه املجلس 
تفويـــض البعثـــة األممية في ضـــوء األزمة 
األخيرة، إال أن القرار يشهد تغييرا عن القرارات 
السابقة اخلاصة بتجديد عمل البعثة والتي 
كانت تتضمن اإلشـــادة بتحقيق حتسن في 

السنوات املاضية.
في هذا الوقت، قالت مصادر امنية وطبية 
في محافظة االنبـــار العراقية أن ثاثة رجال 
وثاث نساء أصيبوا ودمرت خمسة مساكن 
جراء قصف من مدفعية اجليش العراقي على 

منطقة زنكورة شمال مدينة الرمادي.
وفي مدينة الفلوجة استقبل مستشفى املدينة 
صباح امس جثث ثاثة قتلى وثاثة جرحى 
إثر قصف نفذته مدفعية اجليش العراقي على 
مساكنهم في أحياء نزال والعسكري واجلغيفي 

عواصمـ  وكاالت: اندلعت اشتباكات عنيفة 
بني تنظيم »داعش« الذي اطلق على نفســــه 
مؤخرا تنظيم »الدولة االسامية« ومسلحني 
عشائريني سنة في شــــرق سورية، تسببت 
في مقتل خمســــة مقاتلني من »داعش« على 
االقل، بحسب ما ذكر املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وقد أطلق اعضاء في عشيرة الشعيطات 
التي تشتبك مع التنظيم املتطرف حملة حتت 
عنوان »الشعيطات تنتفض على داعش«. على 

موقع التواصل »تويتر«. 
وقال املرصد في بريد الكتروني ان »مقاتلني 
من تنظيم الدولة اإلسامية اقدموا الثاثاء على 
اعتقال ثاثة من أبناء عشيرة الشعيطات في 
بلدة الكشكية« في ريف دير الزور، »متجاوزون 
بذلك االتفاق الذي مت بني التنظيم وأبناء عشيرة 
الشعيطات والذي نص على تسليم األسلحة 
للدولة اإلسامية والتبرؤ من قتال التنظيم 

مقابل عدم التعرض ألبناء هذه البلدات«.
وردا على ذلك، شن مسلحون عشائريون 
من بلدات الكشكية وأبو حمام وغرانيج التي 
يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات 
فجر أمس األول هجوما على دورية للتنظيم 
في بلدة أبو حمام، وعلى مقر لتنظيم الدولة 
في بلدة الكشكية، بحسب املرصد. واندلعت 
اشــــتباكات على االثر بني الطرفني قتل فيها 
خمســــة مقاتلني من »الدولة اإلسامية« على 

االقل.
وأوضح املرصد ان بني القتلى مقاتل يحمل 
اجلنسية البلجيكية، مشيرا الى فقدان »امير 
محلي« في املعارك »ال يعرف ما اذا كان اسر 

او قتل«.
وعلــــى مواقع التواصــــل االجتماعي، بث 
اعضاء في عشيرة الشعيطات وناشطون صورا 
جلثث مقاتلني من تنظيم »الدولة االسامية« 
مع تعليقات بينها »الشعيطات تنتفض ضد 
الدواعش« و»املقاومة الشعبية ضد املرتزقة 

داعش«.
وأظهرت صورة رجا ملتحيا ميســــك به 
مسلحان من اجلانبني، مع تعليق »البغاة أزالم 
البغدادي في قبضة مجاهدي ريف دير الزور 
األبطال، ريف دير الزور ينتفض«. وبدت آلية 

لداعش حتترق في احدى الصور.
على جبهة أخرى، قتــــل 49 مقاتا كرديا 
و»داعشيا« في معارك في ريف حلب، بحسب 

ما ذكر املرصد أمس ايضا. 
وقال »وقعت اشــــتباكات عنيفة استمرت 
ســــاعات بني مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الكردي وعناصر تنظيم الدولة اإلسامية في 
الريف الغربي ملدينة كوباني )عني العرب(« في 
محافظة حلب، ما تسبب مبقتل 14 مقاتا كرديا 

للجهـــات األمنية، بينهم اثنان ممن ســـبق 
إيقافهم وأطلق سراحهم، باإلضافة إلى زوجة 
أحد املوقوفني لدى اجلهات األمنية باململكة 
والتي مت اســـتدراجها من عناصر التنظيم 
اإلرهابي باليمن ملغادرة اململكة بطريقة غير 

قانونية ومن دون علم ذويها أو زوجها.
وأشـــار املتحدث األمني إلى أنه ســـيتم 
بـهـــا  إخضاعهـــــم للقوانـــني املعمــــول 

باململكة.

أميركا تلغي حتذير سفر رعاياها إلى مصر
العزايزي،  القاهرة- وكاالت: قالت رشا 
املستشار اإلعامي لوزير السياحة املصري، 
إن الواليات املتحدة األميركية ألغت حتذير 

رعاياها من السفر إلى مصر.
وأضافت العزايزي، في اتصال هاتفي مع 
وكالة األناضول، أن وزارة السياحة املصرية، 
تلقت خطابا رسميا بقرار اإللغاء، في ساعة 
متأخرة من مساء االثنني املاضي، من السفارة 

األميركية في القاهرة.
وألغت أملانيا وإيطاليا والدمنارك وايرلندا، 
حتذيرات السفر إلى شرم الشيخ مبحافظة 

جنوب سيناء خال الشهر اجلاري.
وأوضحـــت املستشـــار اإلعامي لوزير 
الســـياحة املصـــري أن الواليـــات املتحدة 
األميركية كانت من بني الدول الغربية التي 

أصدرت حتذيرات سفر إلى مصر خال الفترة 
املاضيـــة، وأن قرار اإللغاء مؤشـــر إيجابي 
للسياحة املصرية خال الفترة املقبلة، مشيرة 
إلى أن هناك تواصا مستمرا مع باقي الدول 
األجنبية إللغاء حتذيرات السفر إلى مصر.

وأصـــدرت الواليات املتحـــدة األميركية 
و15 دولة غربية حتذيرات من السفر لزيارة 
شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من 
شـــهر فبراير املاضي، تخوفا من استهداف 
مواطنيها بعد إعان جماعة تطلق على نفسها 
»أنصار بيت املقدس« مسؤوليتها عن تفجير 
حافلة ســـياحية في طابا، منتصف الشهر 
نفسه، والذي أسفر عن وقوع أربعة قتلى، 
بينهم ســـائق احلافلة، وهو مصري، وعدة 

مصابني.

والضباط.
ولقي 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال حتفهم 
وأصيب 14 اخرون بقصف جوي نفذته طائرة 
مقاتلة طال حفل زفاف في قضاء الشـــرقاط 

شمال مدينة تكريت.
وقالت الشـــرطة أن 26 شخصا على االقل 
قتلوا فيما اصيب 48 آخرون كحصيلة اولية 
لتفجيري األمني ومدينة الصدر شرق العاصمة 

بغداد الليلة املاضية.
وفي محافظة ديالى قالت مصادر امنية ان 
ميليشيا عصائب احلق اختطفت 15 شابا من 
مدينة بعقوبة وقامت بإعدامهم وتعليق جثثهم 

على أعمدة إنارة في شوارع املدينة.
كما عثرت قوة امنية على جثتي شـــابني 
في أطراف قرية احلاوي ضمن ناحية العظيم 

شمال بعقوبة.
وافاد مصدر في شـــرطة صاح الدين بأن 
ثاثة أطفال قتلوا.. فيما اصيب طفان ووالدتهما 
بانفجار عبوة ناســـفة في ناحية الضلوعية 

جنوب تكريت.
وأعلن مركز اإلعام الوطني الناطق بلسان 
احلكومة العراقية عن سقوط عشرات القتلى 
واجلرحى من املسلحني بقصف جوي استهدف 

مطار املوصل.

و35 عنصرا على األقل من تنظيم »الدولة«.
واشار املرصد الى ان االكراد متكنوا خال 
هذه املعارك من السيطرة على عدد من مواقع 

وحواجز »الدولة االسامية«.
ويحاصر تنظيم »داعش« عمليا كوباني 
بعد سيطرته خال االســــابيع االخيرة على 
قرى عدة في ريفها، مــــا دفع وحدات حماية 
الشعب الى استقدام تعزيزات الى املنطقة ملنع 
التنظيم من التقدم نحو املدينة االستراتيجية 

احلدودية مع تركيا.
الى ذلك، وثقت الشبكة السورية حلقوق 
اإلنســــان، مقتل 63 شــــخصا في العمليات 
العسكرية املختلفة التي شنتها القوات النظامية 

في العديد من املدن والبلدات السورية.
وذكرت الشــــبكة السورية التي تتخذ من 
العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات 
العسكرية التي شــــنتها الوحدات العسكرية 
التابعة للنظام الســــوري األربعاء، في كافة 
األنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة القنابل 
الفراغية، والبراميل املتفجرة، ومدافع الهاون 
والصواريــــخ أرض-أرض، أدت إلى مقتل 31 
شخصا في حلب، و19 في ريف العاصمة دمشق، 
و4 فــــي كل من احلســــكة وإدلب، و2 في دير 
الزور، وقتيل واحد في كل من حمص وحماة 

والاذقية.
ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة 
السورية، في بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش 
الســــوري احلر أســــرت 22 جنديا من قوات 
النظام في عمليات مختلفة أجرتها في ريف 

محافظة حماة. 
وقتل 12 شــــخصا، بينهم طفل، في قصف 
شنه اجليش السوري على مدينة دوما في ريف 
دمشق والتي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة، 

بحسب املرصد السوري حلقوق االنسان.
وقال املرصد في بيان تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه »استشهد 12 مواطنا، بينهم 
طفل ومواطنة، على األقل وأنباء عن 5 شهداء 
آخريــــن مجهولي الهوية، بينهم 3 مواطنات، 
جراء قصف عنيف لقوات النظام على مناطق 

في مدينة دوما«.
وبحسب مصور لوكالة فرانس برس في 
دوما فان القصف طال العديد من انحاء املدينة، 

مبا فيها سوق كان مكتظا.
وقال ان »القصف حصل فجأة. كان هناك 
اطفال يلهون في السوق، وبعد دقيقة واحدة 
تناثرت االشــــاء وســــقط اجلرحــــى في كل 

مكان«.
وأضــــاف ان املستشــــفى اكتظ باجلرحى 
لدرجة انه »متــــت معاجلتهم على االرض«، 
مؤكدا ان املستشــــفى أحصى اصابة 28 طفا 

بينهم الكثيرون من الرضع وصغار السن.
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مصادر:حزب اهلل ال يطالب عون بالتنازل »رئاسيًا« حتى ال يخسره 
ويتجنب دعم قهوجي كي ال تكون اخلسارة مضاعفة

امنيا، اس����تمرت املعارك 
السلس����لة الشرقية من  في 
املتاخمة جلرود  جبل لبنان 
القلمون السورية ونقلت اذاعة 
الناطقة بلسان  املدى  صوت 
التي����ار الوطن����ي احلر الذي 
يقوده العماد ميش����ال عون 
عن رئيس بلدية اللبوة رامز 
امهز املوال����ي حلزب اهلل ان 
حتضيرات جتري للهجوم على 

التكفيريني االرهابيني.
وقال����ت االذاعة عينها ان 
املعارك دائرة في هذه املنطقة 
منذ ش����هر والالفت قوله انه 
من اجلان����ب اللبناني هناك 
اجليش اللبناني وحزب اهلل 
ضد املتطرفني واكثريتهم من 
جبهة النصرة وعلى اجلانب 

االخر اجليش السوري.
وحتدثت االذاعة العونية 
ع����ن عملية نوعي����ة ينفذها 
اجليشان اللبناني والسوري 
وحزب اهلل قريبا، وقد نسب 
الى رامز امه����ز حتديده في 
حدي����ث صحافي امس االول 
اكد  امهز  ساعة الصفر، لكن 
حتضي����ر العملية لكنه نفى 
حتديد اي موع����د. من جهة 
اخرى تقول صحيفة »األخبار« 
القريبة من فريق 8 آذار ان نحو 
مئة مس����لح اصولي يجرون 
تدريبات ميدانية في منطقة 
وادي جهنم في الشمال متهيدا 
ملهاجمة احدى القرى وخطف 
مدنيني، متهيدا للتفاوض على 
احلكوم����ة اللبنانية من اجل 
اطالق سراح سجناء اسالميني 

في سجن رومية املركزي.
وقالت ان اجليش س����ير 
دوري����ات واجرى متش����يطا 
لتلك املنطقة مع رصدها جويا. 
وسقط امس صاروخان في 
محيط بلدة الهرمل مصدرهما 
السلس����لة الشرقية من دون 

االبالغ عن اصابات.
اللبناني  واوقف اجليش 
8 سوريني في عرسال دخلوا 

لبنان بطريقة غير شرعية.
وفي كونوفو »أفريقيا« قتل 
الفخري اسعد  قنصل لبنان 
ش����اغوري بالرصاص اثناء 
توقفه على الشارة الضوئية 

وفي ابيدج����ان قتل املغترب 
اللبناني محمد ملك من بيت 

ليف برصاص لصوص.
بتوجيه من الرئيس سعد 
احلريري باشرت قناة املستقبل 
التلفزيونية التحضير للقاء 
يض����م كل وس����ائل االعالم 
املرئي واملس����موع واملكتوب 
االثنني املقبل في مقر القناة 
من اجل التش����اور في سبل 
دعم مس����يحيي املوصل وما 
يتعرضون ل����ه من تهديدات 
من تنظيم الدولة االسالمية.
النقاش مع  اللقاء  وغاية 
مسيحيي املوصول وانتصارا 
والعيش املشترك في املنطقة 
مثلما سبق للرئيس احلريري 
ان اكد ه����ذا النهج في كلمته 
االخيرة ويبدو ان االتصاالت 
مع ممثلي كل وسائل االعالم 
اظهرت جتاوبا وتضامنا مع 

هذه الدعوة.
وف����ي حدي����ث لصحيفة 
املستقبل اوضح رمزي جبيلي 
انه اجرى اتصاالت بكل وسائل 
املرئية  اللبناني����ة  االع����الم 
واملسموعة واملكتوبة الطالق 
حملة تضامن مع مسيحيي 
املوصل الن م����ا يتعرضون 
له يه����دد العيش املش����ترك 
واالعتدال اللذين نؤمن بهما، 
والننا نرف����ض اي نوع من 

انواع التطرف.
الرسمية  وفي املعلومات 
ان عدد النازحني من مسيحيي 
العراق الى لبنان بلغ نحو 50 
ألفا، مت توزيعهم على االديار 
واجلمعيات ومراكز االيواء. 
وقد عقد اجتماع وزاري امس 
لتأمني مستلزماتهم واستقبل 
العماد ميشال عون وفدا من 

هؤالء بحثا عن املساعدة.
واعلن النائ����ب نبيل دو 
فريج بحضور كتلة املستقبل 
االستعداد املطلق الستقبال 
مسيحيي املوصل. وكان دو 
فريج جال مع نواب املستقبل 
الك����دان  عل����ى مطرانيت����ي 
والسريان االرثوذكسي وزار 
الوفد امس مطرانيتي بيروت 
االرثوذكسية واملارونية لهذه 

الغاية.

احلزب يرفض هذه املجازفة مع 
العماد عون، في هذا السياق، 
مما يدل على أنه، أي احلزب ال 
يرى التوقيت مناسبا للتدخل 
مع العماد عون، لسبب إضافي، 
وهو رفض عون لترش����يح 
قائد اجليش العماد قهوجي، 
واحلزب، كما تقول األوساط 
القريبة منه ال يستطيع مطالبة 
حليفه السياسي بالتنحي عن 
املوضوع الرئاسي ثم انتخاب 
من يعتبره عون خصما لدودا، 

وهو العماد قهوجي.
من جهت����ه، اعتبر العماد 
عون  امس أنه ال اس����تقامة 
لإلتيان برئيس للجمهورية 
يتمتع بإجماع مسيحي أوال 
ووطني ثانيا ما لم ينبثق من 
متثيل ش����عبي في انتخابات 
نيابية جديدة تعكس الرؤية 
العام����ة املس����تجدة نتيجة 

التطورات اإلقليمية.
العماد عون، وبحس����ب 
ما نق����ل عنه رئيس املجلس 
العام املاروني الوزير السابق 
وديع اخلازن، بعد زيارته في 
الرابية ان ما يحصل في العراق 
وحتديدا ف����ي املوصل يحتم 
التنبه ال����ى املخاطر احملدقة 
العام  التاريخ����ي  باملصي����ر 
ملسيحيي الشرق، مشددا على 
ض����رور ان تدعو احلكومات 
العربي����ة واالمم املتحدة الى 
قمة عاجلة تداركا للخطر الذي 
يهدد شعوبها مسيحية كانت 
او مس����لمة. عون تلقى امس 
التهنئ����ة بعيد اجليش الذي 
يصادف اليوم اجلمعة من وفد 
عسكري من القيادة بوصفه 

القائد االسبق للجيش.
رئي����س جبه����ة النضال 
الوطني وليد جنبالط حذر من 
اقتراب فكر داعش من احلدود 
اللبناني����ة وق����ال لصحيفة 
»السفير« ان من يتابع خريطة 
توسعه فهذا يتطلب اقصى 

درجات اليقظة.
واضاف: يكفي ان يكون 
فكر داعش على حدودنا حتى 
نشعر باخلطر فكيف اذا متددت 
املترتب على  التهديد  اشكال 

متدد هذا التنظيم.

بيروت ـ عمر حبنجر

رسميا انتهت عطلة عيد 
الفطر السعيد في لبنان أمس، 
وعمليا، اإلجازة مستمرة حتى 
نهاية األسبوع، خصوصا أن 
الوزراء متام س����الم  رئيس 
العائلية  مازال في إجازت����ه 
في سويس����را، ومثله بعض 
ال����وزراء، وكذلك الس����فراء، 
وفي مقدمتهم س����فراء الدول 
الكبرى الدائمي العضوية في 
مجلس األمن، علما أن هناك 
استحقاقان دستوريان ملحان 
اآلن، وقبل اآلن انتخاب رئيس 
الفترة  للجمهورية وحتديد 
الزمنية الت����ي يتعني متديد 

والية مجلس النواب إليها.
وإذا كان استحقاق انتخاب 
رئي����س للبنان م����ازال على 
محطة االنتظ����ار االقليمية 
كما تؤكد مصادر وس����طية 
مطلعة ل� »األنباء« الى جانب 
بعض التفاصيل احمللية التي 
مازالت تعي����ق التوصل إلى 
رئيس توافقي، فإن عقدتني 
التمديد  تتحكمان بعملي����ة 
ملجلس النواب وهي مدة لسنة، 
كما يرى البعض بحيث جترى 
االنتخابات النيابية في بدايات 
التمديد  أو  املقب����ل،  الصيف 
ليكم����ل املجلس والية ثانية 
لتجرى االنتخابات املقبلة في 

ربيع 2017.
غير أن رئي����س مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري نفى أن 
يكون ناقش مع أحد، حتى اآلن 
موضوع متديد والية مجلس 
النواب مع اي طرف سياسي أو 
نيابي وقال لصحيفة السفير 
أن هذا املوضوع ليس مطروحا 

عنده.
وعلى عك����س ما يطرحه 
العماد ميش����ال ع����ون، فقد 
اعتب����ر الرئي����س ب����ري ان 
االولوية عنده هي النتخاب 
رئيس جديد للجمهورية وانه 
يركز كل اتصاالته مع القوى 
السياس����ية على االستحقاق 
الرئاس����ي ال النياب����ي، وان 
املوضوع الرئاس����ي كان من 
أهم القضايا التي مت التداول 
فيها مع النائب وليد جنبالط، 

حيث ال جديد حتى اآلن.
لك����ن توجه ب����ري ومعه 
جنبالط نحو رئيس توافقي، 
واسع القبول من كل االطراف 
أو معظمها، على غرار رئيس 
احلكومة متام سالم، مازالت 
تصطدم بعقبة رفض العماد 
ميشال عون، افساح املجال 
لغيره، رغم ع����دم التجاوب 
مع طرحه نفس����ه، كرئيس 
ل����م يتوصل  توافق����ي، كما 
الوسطيون، وعبر مبادرات 
عدة وف����ي اجتاهات متعددة 
اقناع حزب اهلل بالضغط على 
حليفه العوني الفساح املجال 
للموكب الرئاسي بالعبور إلى 
بعبدا، وتاليا استخراج رأيه 
العتيد للرئاسة،  باملرش����ح 
ب����أي موقع لتياره  ورغبته 

في الدولة.
وفي معلومات »األنباء« ان 

)رويترز( حزب اهلل يشيع احد قادته الذي قضى في جبال القلمون  

نفى أن يكون هناك تفاهم بني برّي وجنبالط على التمديد للمجلس النيابي

جابر لـ »األنباء«: ليس املطلوب تدخّل حزب اهلل ملساعدة غزة
الفلس����طينية وحرصه على 
الفلسطيني  حقوق الشعب 
كاملة، إال أن مفتاح املساعدة 
لغزة ليس بيد اللبنانيني بقدر 
ما هو بيد احلكومة املصرية 
املعابر  القرار بفتح  صاحبة 
مع غزة لفك احلصار عنها، 
الفتا الى ان لبنان منهك نتيجة 
تردي أوضاعه السياس����ية 
إذ  واالقتصادي����ة واألمنية، 
يكفيه انه يتحمل هذا العدد 
املخيف من الالجئني السوريني 
والفلسطينيني على أرضه، 
والذي يزداد ه����وال مع بدء 
الن����زوح العراقي إليه، هربا 
من املمارسات الداعشية في 
املوصل واألنبار وغيرها من 

احملافظات واملدن العراقية.
على صعيد مختلف، وردا 
على سؤال، أكد النائب جابر 
ان كل الفرق����اء اللبناني����ني 
يرغبون في إجراء االنتخابات 
اللبنانية في موعدها احملدد، 
إال أن الوضع األمني في لبنان 
يرخي بظالل����ه على احلياة 
السياسية ويفرمل مساراتها 
الدس����تورية، مبعن����ى آخر 
يعتبر جاب����ر ان االنتخابات 
النيابي����ة مرهونة بالوضع 
األمني ومبدى إمكانية وزارة 
الداخلية على تأمينها بعيدا 
عن التهديدات األمنية، مشيرا 
الى ان اخلطوة األولى باجتاه 
إجناز االنتخاب����ات النيابية 
تبدأ بانتخاب رئيس للبالد، 

وبوق����ف احلمالت اإلعالمية 
التصعيدي بني  واخلط����اب 
الفرقاء، مب����ا يخلق ظروفا 
إيجابية تسهل عمل األجهزة 
األمنية وحتتم حصولها حتت 

مظلة أمنية واسعة.
وختم النائب جابر نافيا 
ما يسّوق إعالميا ومن باب 
التش���ويش، ع���ن وج���ود 
تفاهمات حتت الطاولة بني 
القيادات السياسية  بعض 
الرئيس بري  وحتديدا بني 
والنائ���ب جنب���الط حول 
التمدي���د للمجلس النيابي، 
خصوصا وان أيا من القيادات 
والرافعات السياسية الوازنة 
التكه���ن مبا  ال تس���تطيع 
ستحمله األيام املقبلة، معربا 
بالتالي عن قناعته بأن كل 
الرئاس���ية  من االنتخابات 
والنيابية مرتبطة باملشهد 
اإلقليمي العام، حتى إذا ما 
حتلحلت األمور ستش���هد 
هبوط »الوحي« على الفرقاء 
اللبنانيني واتفاقهم بالتالي 
على رئيس للجمهورية، ومن 
ثم انتخابات نيابية حتمية، 
أما إذا حملت معها مزيدا من 
التدهور األمني والتش���نج 
السياس���ي، سيجد اجلميع 
أنفسهم مضطرين للدخول 
التمديد للمجلس  في لعبة 
وانتظ���ار تبل���ور الصورة 
اإلقليمي���ة النتخاب رئيس 

للجمهورية.

ان املطلوب مبادرة  بقدر ما 
احلكوم����ة املصرية الى فتح 
املعابر مع غزة التي مازالت 
الساعة مقفلة بالرغم  حتى 
من سقوط 1300 قتيل و7000 
جريح، اضافة الى ان املطلوب 
هو ان متارس الدول العربية 
الكبرى أقص����ى ضغوطاتها 
األميركي����ة  االدارة  عل����ى 
بالدرج����ة األول����ى واالحتاد 
األوروبي وكل املجتمع الدولي 
الثانية، إلجبارهم  بالدرجة 
على اتخاذ قرار سريع يوقف 
الع����دوان االس����رائيلي على 
غزة ويضع حدا الستفحال 
آلة القتل والتنكيل بالشعب 

الفلسطيني.
واستطرادا، أعرب جابر عن 
العربي  أسفه لكون الصمت 
وحتديدا املصري منه يوحي 
بوجود تصفية حسابات بني 
مصر وحماس نتيجة وقوف 
الى جانب االخوان  األخيرة 
املسلمني في مصر، علما ان 
احلكومة املصرية تدرك جيدا 
وعن كثب انه ليست حماس 
وحدها من يدفع ثمن العدوان 
االس����رائيلي على غزة، امنا 
الش����عب الفلسطيني برمته 
أكان معارضا أم مؤيدا لسياسة 
االخوان املسلمني في مصر.

وعليه، يوكد عضو البرملان 
الدولي النائب جابر ان أحدا ال 
يستطيع املزايدة على لبنان 
جلهة وقوفه الى جانب القضية 

بيروت ـ زينة طّبارة

التنمية  رأى عضو كتلة 
والتحرير النائب د.ياس����ني 
جابر ان كل اللبنانيني أبلوا 
البالء احلسن في تعاطفهم 
وتضامنهم م����ع غزة، إال أن 
دعوة نائب املكتب السياسي 
ف����ي حركة حماس موس����ى 
أبوم����رزوق حزب اهلل لفتح 
جبهة اجلنوب،، قد ال تلقى 
أصداءه����ا لدى ح����زب اهلل، 
السيد حسن  خصوصا وان 
نصراهلل لم يوح في خطابه 
األخير بوج����ود توجه لدى 
املقاومة بالتحرك عس����كريا 
انطالق����ا من جن����وب لبنان 
ال����ذي عان����ى ما عان����اه في 
سبيل القضية الفلسطينية، 
س����يما وان ما حققته حركة 
حم����اس حتى الس����اعة من 
إجنازات نوعية على األرض 
� باعتراف العدو االسرائيلي 
نفس����ه � يؤكد عدم حاجتها 
ألي مس����اعدة عسكرية من 
اخلارج، متاما كما عدم حاجة 
املقاومة في لبنان ألية مساعدة 
من اخل����ارج، حيث اعتمدت 
في عدوان متوز 2006 على 
قدراتها الذاتية وخرجت منه 

منتصرة ومرفوعة الرأس.
ولفت جابر في تصريح 
ان املطلوب  الى  ل� »األنباء« 
ملس����اعدة غزة ليس تدخل 
حزب اهلل من جنوب لبنان 

 ياسني جابر

جنبالط يحّذر من 
اقتراب فكر داعش 

من حدود لبنان 
وإذاعة »املدى« 
العونية تتحدث 
عن معارك ضد 

التكفيريني يخوضها 
اجليشان السوري 

واللبناني 
وحزب اهلل

هل حمل جنبالط رسالة إلى نصراهلل؟

إجناز سلسلة رتب موظفي الدولة قريباً

بيروت ـ داود رمال

صحيح ان البيان املشترك الذي صدر في 
أعقاب اللقاء الذي جمع األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ورئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي النائب وليد جنبالط لم يتطرق الى 
ملف االستحقاق الرئاسي إال من زاوية ترداد 
مقولة وجوب إجراء هذا االستحقاق إال ان ما 
رش���ح من معلومات خاصة ب� »األنباء« يفيد 
بأن هذا امللف كان »س���يد« اللقاء انطالقا مما 

حمله جنبالط بهذا اخلصوص.
ويقول مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« ان 
جنبالط حمل الى الس���يد نصراهلل رسالة لم 
يحدد اجلهة التي أوكلت إليه نقلها، ولكن هذه 
الرسالة هي خالصة حراكه الباريسي والذي 
توجه بلقاء رئيس تيار املستقبل الرئيس سعد 
احلريري، ومنطلق هذه الرسالة هو محاولة 
إحداث تقاطع بني خطاب سابق للسيد نصراهلل 
حول عدم انتظار اخلارج إلمتام االس���تحقاق 
الرئاسي والبدء بنقاش داخلي حول هذا امللف 
وبني خطاب الرئيس احلريري الرمضاني الذي 
يصب في هذا االجتاه والرس���الة األقوى فيه 

وجوب البحث عن توافق حول اس���م توافقي 
للرئاسة.

ويوضح املصدر ان جنبالط ملس من نصراهلل 
إيجابية كبيرة في مقاربة امللف الرئاسي ولكن 
ليس على قاعدة جتاوز احللفاء امنا على قاعدة 
خوض نقاش جدي بني كل الفرقاء للوصول 
الى حل ال يكون على حساب احلليف املسيحي 
األبرز العماد ميشال عون امنا مبوافقته، كما ان 
اي حوار بني حزب اهلل وتيار املستقبل يجب 
أال يكون أيضا على حساب احلوار القائم بني 

املستقبل والتيار الوطني احلر.
وفي الس���ياق ذاته، كش���ف مصدر نيابي 
وس���طي ل� »األنباء« ان اجلهد ينصب راهنا 
على محاولة إحداث توافق حول سلة متكاملة 
ل� 3 أمور أساس���ية وهي تقوم على تس���وية 
تؤدي الى إمرار االستحقاق الرئاسي والتمديد 
للمجلس النيابي وإقرار سلسلة الرتب والرواتب 
بعد إدخال التعديالت الالزمة عليها، وأن هذا 
األمر يجري تداوله بقوة، حيث يبدو ان ملفي 
التمديد للمجلس وإقرار السلسلة قريبان من 
التوافق، ويبقى ملف الرئاس���ة العالق على 

الكباش املاروني � املاروني.

بيروت: عقد اجتماع أمس ضم الوزيرين 
علي حسن خليل ووائل أبوفاعور ومدير مكتب 
الرئيس سعد احلريري نادر احلريري خصص 
للبحث في التمويل املتاح لسلسلة رتب ورواتب 

موظفي الدولة.
وه���ذا االجتماع هو الثان���ي بني الطرفني، 
وقد تركز على زيادة نس���بة 1% على ضريبة 
القيمة املضافة الت���ي اقترحها الرئيس فؤاد 
الس���نيورة الى جانب خفض أرقام السلسلة 

بنسبة %15.
ويأتي ه���ذا احلراك من ثم���ار لقاء بري � 
جنبالط األخير الذي استكمل بلقاء السنيورة 
� ابوفاعور، الذي ق���ال ان النقاش يدور اآلن 

حول الدرجات.
أوساط النائب وليد جنبالط ردت ل� »األنباء« 
تركيزه على موضوع السلسلة اآلن وسط زحمة 
الى خوفه  املعلقة،  الدستورية  االستحقاقات 
على 100 أل���ف طالب ثانوي في لبنان ميتنع 
املعلمون عن تصحيح مسابقات امتحاناتهم، 
بسبب عدم إقرار السلسلة، وعلمت »األنباء« 
ان جهود جنبالط حققت إقناع بري بزيادة ال� 

1% على ضريبة القيمة املضافة.

الوزير السابق ش���ربل نحاس عقب على 
احلديث عن حس���م 15% من سلس���لة الرتب 
والرواتب واعتبر هذا تنازال عن حق تصحيح 
األجور املتراكم خالل 15 سنة، وقال: لو قابل 
املصرفيون واملودعون الكبار وجتار االراضي 
بالتضحية بنسبة من أرباح مضارباتهم، لكننا 

وفرنا التغطية الشاملة لكل اللبنانيني.
ووصف الوزير نحاس النواب في تصريح 
لصوت لبنان باملستأجرين من قبل »حيتان 
املال« وقال هؤالء فقدوا مشروعيتهم ولم تعد 
لديهم موازنات، مددوا ألنفس���هم ولم يعملوا 

حسابات، هؤالء بنظره خانوا األمانة.
النائب ج���ورج عدوان عضو كتلة القوات 
اللبنانية أشار الى وجود تفهم »لوجهة نظرنا 
بخصوص واردات السلسلة، وحتدث عن بوادر 
إيجابية إلقرار السلسلة، وقال: من دون 1% زيادة 
على القيمة املضافة، لن تتأمن املداخيل التي 

تقربنا اكثر من املصاريف الداخلية.
ودعا إلى إنهاء احلسابات املالية كي تصبح 
باإلمكان ارسال موازنة عامة الى املجلس، ألن 
ه���ذا هو الطريق الصحي���ح لترتيب الوضع 

املالي للبلد.

مصادر: سخونة الوضع من املوصل إلى غزة 
ساهمت في حتريك البحث عن رئيس توافقي

بيروت ـ محمد حرفوش

االعتقاد السائد لدى قيادات سياسية لبنانية 
فاعل���ة، ان عجلة انتخاب رئيس للجمهورية 
مرشحة للتحرك بقوة في املرحلة املقبلة، وان 
فرص التوافق على رئيس للبالد من خارج 8 

و14 آذار متاحة اليوم اكثر من السابق.
وبحسب مصادر متابعة، فإن سخونة الوضع 
في املنطقة، من املوصل الى غزة، ساهمت في 
حتريك خطوط التواصل بني األطراف السياسيني 
في لبنان إزاء ملف االستحقاق الرئاسي وغيره، 
اي االنتقال من مرحلة تقبل الفراغ الرئاسي 

الى مرحلة السعي اجلدي مللئه.
وتش���ير املصادر الى ان لقاء السيد حسن 
نصراهلل والنائب وليد جنبالط انطوى على 
رس���الة نقله���ا األخير من ق���وى 14 آذار عن 

اس���تعدادها للبحث في ش���خصية توافقية 
للرئاسة األولى.

وقالت ان تيار املستقبل يناقش في العمق 
األسماء املطروحة بخالف ما يعلنه من مواقفه 
الرسمية، ال بل يحكي عن تواصل يومي ومستمر 
بني الرئيس سعد احلريري من اخلارج مبرشحني 
مطروحني جديا، وتعتقد بكركي انهم يتمتعون 

باملواصفات التي ترضيها.
املص���ادر ت���رى ان املعطي���ات اخلارجية 
والداخلية تفيد ب���أن حظوظ وصول العماد 
عون الى الرئاس���ة األولى أصبحت معدومة، 
وان عدم تسليمه بهذا الواقع سيجعله خارج 
اي تسوية رئاسية محتملة على غرار استثناء 
نفس���ه من الطائف ومن ثم التسليم بشروط 
هذا االتفاق، كما استثنى نفسه من »التحالف 

الرباعي«.

معلومات عن طرح سلة واحدة.. رئاسة ومتديد وسلسلة الرتب

أخبار وأسرار

٭ تصفية حسابات قدمية: توقفت مصادر عند 
الكالم الذي صدر عن الرئيس بري في معرض 
دفاعه عن وزيره علي حسن خليل في مواجهة 

الفريق »املستقبلي«، والذي حرص فيه على 
القول إنه ال عودة لوزارة املال الى ما كانت 

عليه في العام 2005، في رسالة واضحة بأن 
حقيبة املال لن تعود الى فريق »املستقبل« 

بل ستبقى في يد الفريق الشيعي الذي »لن 
يسكت على ضيم« ما فعله الرئيس السنيورة 

في العام 2005 حني أجاز حلكومته وبقرار 
منها تسديد الرواتب خالفا لألصول القانونية 

املتبعة التي توجب التئام مجلس النواب وإقرار 
قانون بذلك، علما أن الرئيس السنيورة يقول 

في هذا السياق إنه اضطر الى اتخاذ هذا 
اإلجراء بعدما سدت أبواب مجلس النواب في 

وجه حكومته ولم يعد الرئيس بري يسمح 
مبثولها أمام املجلس بحجة أنها أصبحت 

»حكومة بتراء« بعد استقالة الوزراء الشيعة 
منها.

في املقابل، ترى مصادر »املستقبل« أن 
الرئيس بري وفريق عمله يعمالن على 

»تصفية حسابات قدمية« متهيدا لوضع وزارة 
املال نهائيا حتت إشرافهم، السيما ان وزارة 

املال هي مرتكز كل الوزارات واملسار اإللزامي 
لكل الوزراء ألنها تتولى صرف كل االعتمادات 

املالية في الدولة اللبنانية.
٭ االستحقاق الرئاسي: رصدت مراجع رسمية 

وأخرى سياسية تكرار تاريخني محتملني 
إلجناز االستحقاق الرئاسي وهما يرتبطان 

بشكل أو بآخر بالتطورات الراهنة في املنطقة 
والسيما في العراق وامللف النووي اإليراني. 

التاريخ األول يشير الى ما بعد مرحلة تشكيل 
احلكومة العراقية بكل تداعياتها، وهو يصل 
الى بداية أكتوبر املقبل، فيما التاريخ الثاني 
يصل الى أواخر السنة احلالية. وبني هذين 

املوعدين احملتملني، ثمة من يتحدث عن 
إمكانية حصول االنتخابات الرئاسية، بعد 

التمديد للمجلس النيابي احلالي الذي تنتهي 
واليته يوم 20 نوفمبر املقبل، بحيث يطمئن 

رؤساء الكتل الى استمرار مجلس النواب 

في والية ممددة تبعد عنهم »شبح« احلمالت 
االنتخابية ونتائج صناديق االقتراع، فيقبلون 

على إجناز االستحقاق الرئاسي بعدما يتيقنون 
من ان العاصفة التي تضرب املنطقة حتتاج 

الى سنة أو سنتني أو أكثر حتى تهدأ، وبالتالي 
ميكن مترير االنتخابات الرئاسية بالتفاهم مع 
الدول املعنية والقادرة، وإذ ذاك تكون حظوظ 

الوصول الى تسوية على الرئيس العتيد 
املخرج املناسب إلنهاء الشغور في قصر بعبدا 

الذي بدأ شهره الثالث.
٭ جلسة التضامن مع غزة: لم يخف سفراء في 
بيروت استغرابهم التفاق النواب على موقف 

موحد من معضلتني خارجيتني في العراق 
وغزة )في جلسة نيابية يوم السبت املاضي 

بنصاب مكتمل(، وترك بالدهم من دون 
رأس للجمهورية، وفق تعبير أحدهم الذي 

ميثل دولة أوروبية بارزة، وقد حض النواب 
على اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية 
في أسرع وقت من أجل حتصني االستقرار 

السياسي للبالد، ألنه الداعم لالستقرار األمني 
الذي حتاول تنظيمات إرهابية خلخلته. 

ويرى أن مفتاح احلل للتشنج السياسي 
املتمادي املتمثل في تأخير انتخاب رئيس 

للجمهورية، هو في يد مجلس النواب وأن أي 
تأخير إضافي منه يشكل مسؤولية ال ميكن 
أن يتنصل منها بحجة اللعبة الدميوقراطية 
التنافسية بني املرشحني. وحذر من املضي 

في املماطلة داعيا الى جتاوز التحجج بالتفاهم 
السعودي ـ اإليراني.

٭ بقاء احلكومة: ترى مصادر أن ما يعزز 
فرضية أن الشغور الرئاسي مستمر الى أمد 

طويل هو االتفاقات التي أقرتها احلكومة 
في جلستها األخيرة بعد تعطيل كاد يصل 
الى إطاحتها، حيث أتت هذه القرارات لتبني 

أن الفرقاء مجتمعني ومن خلفهم الدول 
اإلقليمية والدولية حريصون كل احلرص على 

بقاء احلكومة وإنتاجيتها، وهذا ما يؤكد أن 
االستحقاق الرئاسي مؤخر الى فترة طويلة 

جدا، وال ميكن فصله عما يحكى عن التمديد 
للمجلس النيابي.
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»الباڤاري« ينفي اهتمامه بضم فالديز
ذكرت صحيفة »املوندو ديبورتيفو« الكتالونية ان نادي بايرن ميونيخ االملاني نفى وجود اي 
اتصاالت مع حارس برشلونة السابق فيكتور فالديز لالنضمام لصفوف الفريق.

الالعب البالغ من العمر 31 عاما كان قد ارتبط باالنضمام لفريق مدربه السابق بيب غوارديوال 
في البايرن ليلعب دور احلارس الثاني في الفريق بعد مانويل نيوير اال ان الصحيفة اكدت ان 
ادارة البايرن لم تفاوض فالديز ولم تطلب التعاقد معه.  الصحيفة اشارت الى ان ادارة البايرن 
تسعى الن تتعاقد مع حارس مرمى سليم وجاهز للعب وهو ما لن يكون متوافرا في فالديز الذي 
لن يكون جاهزا للمشاركة قبل اكتوبر املقبل. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

نيمار: ظهري يتحسن وأريد العودة للعب بسرعة

الى مغامرت����ه األوروبية التي 
انتهت في موسمها االول دون 
القاب، قائال: »لطاملا كان حلمي 
ان العب ف����ي أوروبا وان أفوز 
بأكبر عدد ممكن من األلقاب. انا 
لست احاول ان اكون اعظم العب 
في العالم.. بل ان اكون افضل 
ما ميكنني من اجل مس����اعدة 

البرازيل«.

املقبل ال����ى جانب زميل جديد 
في خط مقدمة برشلونة وهو 
االوروغوياني لويس سواريز 
املنتقل ال����ى النادي الكتالوني 
م����ن ليڤرب����ول االجنلي����زي 
ليش����كل مع البرازيلي والنجم 
األرجنتين����ي ليونيل ميس����ي 

»ثالثي الرعب«.
وقد تطرق نيمار )22 عاما( 

خسرها منتخب بالده أمام املانيا 
)1-7( في الدور نصف النهائي 
من موندي����ال 2014، »يجب ان 
احرص عل����ى مواصلة عملية 
التعافي وان يتلقى ظهري العالج 
املناسب لكي استعيد عافيتي 
100%. انا اتطلع حقا بفارغ الصبر 

للموسم املقبل«.
وس����يلعب نيمار املوس����م 

الدور ربع النهائي من مونديال 
2014 ضد كولومبيا، لكن العب 
سانتوس السابق الذي استقبله 
في مطار هانيدا في طوكيو حوالي 
700 مشجع، طمأن جمهوره قائال: 
»ظهري يتحسن وسأنضم الى 

رفاقي في اقرب وقت ممكن«.
وتابع نيمار الذي كان غائبا 
ع����ن املب����اراة التاريخية التي 

طم����أن النج����م البرازيلي 
نيمار جماهير فريقه برشلونة 
االسباني حول وضع اصابته، 
وذلك خالل حلوله في اليابان 
من اجل توقيع عقد رعاية مع 

احدى الشركات التجارية.
وما زال نيم����ار )22 عاما( 
يتعافى من الكسر الذي تعرض 
له في احدى فقرات ظهره خالل 

البرازيلي نيمار يريد العودة للعب مرة اخرى

ليڤربول يتغلب على »السيتيزن« في »األبطال الدولية«
الش����مالية(، فيما  )كاروالينا 
يلعب سيتي مع اوملبياكوس 
عل����ى ملع����ب »تي س����ي اف 
س����تاديوم« في مينيابوليس 

)مينيسوتا(.
 ويتأه����ل بط����ل كل م����ن 
املجموعتني الى املباراة النهائية 
التي تقام في ميامي 4 اجلاري 
علما ب����ان الفريق االجنليزي 
اآلخ����ر مان يونايت����د يتصدر 
املجموع����ة االول����ى برصيد 5 
نق����اط امام كل من روما وانتر 
ميالن االيطاليني )3 نقاط لكل 
منهما( وريال مدريد االسباني 
بطل دوري ابطال اوروبا )نقطة 

واحدة(.
 وتق����ام اجلول����ة االخيرة 
في ه����ذه املجموعة 2 اجلاري 
حيث يلتقي انتر مع روما في 
فيالدلفيا ومان يونايتد مع ريال 

مدريد.

ادرك التعادل األول )59( قبل 
أن يخطف س����تيرلينغ هدف 
التعادل الثان����ي قبل 5 دقائق 

على النهائي.
 وفي ركالت الترجيح كانت 
الغلبة لليفربول بفضل تألق 
البلجيكي س����يمون  احلارس 
ال����ذي صد ركلتني  مينيوليه 
ترجيحيت����ني، واضعا الفريق 
في الص����دارة برصيد 5 نقاط 
)ليس 6 الن نظام البطولة مينح 
الفائز بركالت الترجيح نقطتني 
والفريق الذي يخسرها نقطة(، 
وبفارق نقطة عن سيتي الذي 
كان اكتسح ميالن االيطالي في 
مبارات����ه االولى )5-1( بفضل 

ثنائية من يوفوتيتش ايضا.
 وستكون املباراة االخيرة 
لليفربول غدا ضد ميالن على 
ملع����ب »بان����ك اوف امي����ركا 
س����تاديوم« ف����ي تش����ارلوت 

حقق ليڤربول االجنليزي 
فوزه الثاني في كأس االبطال 
الدولي����ة الودية في كرة القدم 
وذلك بتغلبه على مواطنه مان 
سيتي بركالت الترجيح 3-1 بعد 
تعادلهما 2-2 في الوقت األصلي 
على ملعب »يانكي ستاديوم« 

في نيويورك.
 وكان ليڤرب����ول اس����تهل 
مشواره في منافسات املجموعة 
الثانية بفوزه على اوملبياكوس 
اليوناني بهدف سجله رحيم 
ستيرلينغ الذي كان على املوعد 
امام ابطال ال����دوري املمتاز اذ 
املدرب  التع����ادل لفريق  ادرك 
الش����مالي برندن  االيرلن����دي 
الدقيقة 85 من  رودجرز ف����ي 
املباراة التي تقدم فيها سيتي 
مرت����ني عب����ر املونتينيغري 
س����تيفان يوفيتيت����ش )53 
حارس ليڤربول البلجيكي سيمون مينيوليه يتصدى لتسديدة يايا توريهو67( لكن جوردان هندرسون 

كاڤاني واثق من البقاء 
مع باريس سان جرمان

لوكاكو ينضم نهائياً إلى ايڤرتون

ڤيدال في طريقه ملان يونايتد

»شيشاريتو« سعيد باهتمام إنتر ميالن

اكد مهاجم نادي باريس سان جرمان ومنتخب االوروغواي 
ادينسون كافاني انه واثق من بقائه في صفوف فريقه بطل 
فرنسا املوسم الفائت على الرغم من الشائعات الكثيرة التي 

حتدثت عن امكانية رحيله وحتديدا الى مان يونايتد.
 وقال كاڤاني في مؤمتر صحافي في بكني حيث يقوم 
فريقه بجولة آس����يوية »انا واثق من البقاء، انا سعيد في 
باريس ولدي عقد م����ع الفريق واريد احترامه. انا مرتاح 
لوضعي وافضل التواجد هن����ا، لكن كما رددت دائما فان 
االم����ر ال يتعلق دائما برغبة الالعب بل ببعض االش����ياء 
التي ميكن ان حتصل داخل النادي«.  وكان كاڤاني ولقبه 
»املاتادور« اعرب عن انزعاجه من شغل مركز على اجلهة 
اليمنى في أواخر املوسم املاضي مؤكدا رغبته في اللعب 
كرأس حربة صريح وهو الدور الذي يشغله النجم السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش وقال حينها »من املهم جدا بالنسبة 
الي مهاجم ان يلعب في مركز طبيعي بالنس����بة اليه، اما 
االن فاجلميع يعرف م����اذا اريد وال فائدة من التحدث في 
هذا املوضوع«.  واعرب عن امله في املنافس����ة بقوة على 
جميع األلقاب مع باريس سان جرمان مشيرا الى ان نادي 
العاصمة الفرنسية اجرى تعاقدات جيدة باحلصول على 
خدمات املدافع البرازيلي دافيد لويز والظهير األمين العاجي 

سيرج اورييه.

أعل����ن نادي ايڤرتون االجنلي����زي تعاقده مع مهاجم 
تشلس����ي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو ملدة 5 اعوام 
مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت 28 مليون 
جنيه استرليني )35.4 مليون يورو(.  وساهم لوكاكو الذي 
لعب املوسم املاضي مع ايڤرتون على سبيل االعارة في 
قيادة النادي الشمالي الى املركز اخلامس في البرمييرليغ 
حيث توج افضل هداف في صفوفه برصيد 16 هدفا في 33 
مباراة.  وقال لوكاكو: »انا متحمس اللتحاقي بايفرتون. 
خضت معه بتجربة رائعة املوسم املاضي وتربطني عالقة 
جيدة مبديره العام ورئيس����ه واجلهاز الفني والالعبني 
واجلماهير. واتلهف لبداية مسيرتي معه مجددا وأتطلع 
إلى حتقيق موس����م ناجح«.  أما مدرب ايفرتون روبرتو 
مارتينيز فقال »التعاقد مع لوكاكو هو اخلبر الذي كانت 
جماهير ايفرتون في سماعه، نحن نعرف ان روميلو اليزال 
ش����ابا وان املؤهالت التي يتوافر عليها فريدة من نوعها 
ونحن نتطلع ملشاهدته يستمتع بكرة القدم ويتطور في 
الس����نوات املقبلة«. وتابع »انضمام روميلو هو أكثر من 
مجرد التوقيع على العقد، انه ثمرة الكثير من العمل الشاق 
ال����ذي بذلناه للحصول على خدمات العب كنا نرغب في 
ضمه الى ضفوفنا. هذه حلظة كبيرة في تاريخ ايفرتون 
وهي أفضل وسيلة العداد الفريق لبدء املوسم اجلديد«.

ذكرت صحيفة »امليركوريو« التشيلية ان ارتورو  ڤيدال 
العب اليوفنتوس تخطي الكش����ف الطبي اخلاص مبان 
يونايتد متهيدا النتقاله للنادي االجنليزي املوسم املقبل. 
الالعب البالغ من العمر 27 عاما ارتبط بش����دة باالنتقال 
لليونايتد هذا الصيف رغم اعالن مسؤولي اليوڤي في اكثر 
من مناسبة ان الالعب ليس للبيع. الصحيفة اشارت الى 
ان اليونايتد يريد االطمئنان على مشاكل الركبة ومشط 
القدم التي تعرض لها ڤيدال مؤخرا كما اكدت الصحيفة ان 
الكشف الطبي اجري في تشيلي وحتي االن غير معروف 

ما ان كان مت مبوافقة اليوڤي ام ال.

اعترف املكسيكي خافيير هرنانديز مهاجم مان يونايتد 
اإلجنليزي مبعرفته وسعادته باهتمام إنتر ميالن اإليطالي 
بضمه، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مصيره الزال مجهوال 
بالنس����بة له. وقال هيرنانديز لصحيفة »كوريري ديللو 
س����بورت«: »أعرف أن هناك اهتم����ام كبير لي من جانب 
النادي اإليطالي، وأشكرهم على ذلك«. وأضاف »هناك أندية 
أخرى أيضا، ولكني في الوقت الراهن العب في صفوف مان 
يونايتد، وسيكون قلة احترام أن أشير إلى أندية أخرى، أنا 
ال أعرف ما الذي سيحدث بعد انتهاء رحلتنا في أميركا«. 
وأشار »هل أحب إنتر ميالن؟ إنه ناد رائع، ولكن فيما يتعلق 
بصفقة االنتقال لن أقول ال ألي ناد«. وأوضح »ولكن كرة 
القدم اإليطالية تبقى ضمن األفضل في العالم، اتابعها منذ 
أن كنت صغيرا«. وختم املهاجم املكسيكي حديثه بالقول 
»أنا العب محترف، ملتزم وأعمل في هذا االجتاه، مستعد 
ألي احتمال، ولكن في الوقت الراهن ال ميكنني قول املزيد«. 
ووفقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« فإن هرنانديز 
يحظى باهتمام أندية كثيرة، أبرزها اتليتكو مدريد بطل 

الدوري االسباني.

كاڤاني يريد اللعب في مركز رأس احلربة

البلجيكي روميلو لوكاكو ومدرب ايڤرتون روبرتو مارتينيز

جيرارد بني الرحيل عن »الريدز«
 و البحث عن اللقب األول للبرميييرليغ

يبدو ان عالقة قائد اجنلترا 
السابق بفريق طفولته 

ليڤربول  الذي بدأ مغامرته 
الكروية معه منذ 1987، لن 
تستمر حتى النهاية بعدما 

أملح قائد »احلمر« الى إمكانية 
الرحيل عن »انفيلد«.

 ومع بقاء عام واحد على عقده مع 
ليڤربول ، قال جيرارد )34 عاما( الذي 

اعلن قبل أيام معدودة اعتزاله اللعب 
دوليا بعد خروج اجنلترا من الدور األول 

ملونديال البرازيل 2014، في تصريح 
لصحيفة »ذي ميرور« البريطانية 

عن امكانية رحيله: »لم اناقش حقا 
هذا األمر مع احد ولم افكر به 

حتى. رمبا وفي يوم من األيام، 
سأختبر حظي بعيدا عن 

ليڤربول  ولفترة قصيرة من 
اجل محاولة اختبار شيء 

مختلف«.
ويبدو ان جيرارد يحضر 

جمهور ليڤربول  لوداع في 
نهاية املوسم املقبل، او انه 
يحاول حتفيز زمالئه من 

اجل حثهم على قيادة الفريق 
الى لقبه األول في الدوري 

منذ 1990. وسبق جليرارد ان 
اعرب عن ثقته في قدرة فريق 

املدرب االيرلندي الشمالي برندن رودجرز 
على تعويض ما فاته املوسم املاضي حني 

كان قاب قوسني او ادنى من اللقب قبل ان 
يخطفه منه مان سيتي في املرحلة اخلتامية 

بعد ان كان فريق »احلمر« متقدما على 
منافسه بفارق 5 نقاط قبل ثالث مراحل 

على اخلتام لكنه خسر امام تشلسي 2-0 
في معقله بسبب خطأ من جيرارد الذي 

تسبب بالهدف االول بعد ان فقد توازنه، 
ما فتح الباب أمام الـ »سيتيزينس« للعودة 
الى املنافسة واخلروج منتصرين في نهاية 
املطاف بعد تعادل منافسيهم مع كريستال 

باالس )3-3( في املرحلة قبل األخيرة.
 وبدا جيرارد متفائال من قدرة فريقه على 

املنافسة مجددا على صعيد الدوري أو 
مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يعود 

اليها للمرة االولى منذ موسم 2010-2009، 
قائال في حديث لصحيفة »دايلي ميرور«: 
»مع وصولنا الى املباريات الـ 10 او الـ 12 
األخيرة )من الدوري(، توقع الكثيرون ان 

نخرج من السباق على اللقب في وقت 
اقرب مما حصل لكننا تعاملنا مع الضغط 

بشكل رائع وقدمنا كرة مذهلة«.
 وواصل »نحن فريق جيد مع مدرب جيد، 

وهذا الفريق أصبح أقوى. الثقة ترتفع 
في غرف املالبس ويجب ان نظهر باننا 

فريق جدي قادر على املنافسة. نحن لسنا 
هنا لكي نكون عددا إضافيا. هناك اميان 

حقيقي بامكانية تواجدنا هناك )على منصة 
التتويج(. الفرق اجليدة ال تكتفي بخوض 
موسم واحد موفق بل حتاول دائما القتال 
من اجل حتقيق ما تريده. تشلسي يفعل 

ذلك ومان سيتي ايضا. مان يونايتد اختبر 
نصف موسم سيئ لكنه سيعود. ارسنال 

اجرى بعض التعاقدات اجليدة«.
 وتابع »الدوري سيكون صعبا جدا جدا 

لكننا ندرك اننا احد الفرق التي متلك 
حظوظ الفوز باللقب. أؤمن بذلك«.

 وسيفتقد ليڤربول  في حملته املقبلة الى 
عنصر لعب دورا أساسيا في تألق الفريق 
املوسم املاضي وهو االوروغوياني لويس 
سواريز املنتقل الى برشلونة االسباني، 

لكن جيرارد ورغم اعترافه بان رحيل 
سواريز سيشكل خسارة هائلة للفريق، 
فهو اكد على وجود الكثير من العوامل 

اإليجابية التي تدفعه للتفاؤل«.
»من املؤكد ان الفوز )باللقب( سيكون صعبا 

للغاية«، هذا ما قاله قائد »احلمر«، مضيفا 
»الفوز سيكون صعبا بوجود لويس أو 
عدمه. جميع الفريق األخرى ستتطور 

وتتقدم خالل فصل الصيف، لكن السبب 
الذي يدفعني الى التفاؤل هو اخلبرة التي 

حصدناها من مباريات املوسم املاضي، 
اضافة الى وجود مدرب يعرف الفريق 

والتعاقدات التي يجريها. انا واثق متاما من 
قدرتنا على املنافسة مرة اخرى«.
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البروفيسور التركي يطلب إراحة خلف

بداية جيدة لسيرينا في دورة ستانفورد

انسحاب نادال من دورتي تورونتو وسينسيناتي

بوش يجدد عقده مع ميامي

مبارك الخالدي

زارت بعثة الفريق األول للنادي العربي 
إدارة نادي بورصة التركي مساء امس األول، 
وكان في استقبال الوفد العرباوي نائب رئيس 
النادي نهاد صبان حيث رحب صبان بالوفد 
العرباوي متمنيا لهم طيب اإلقامة وجناح 
املعسكر كما تبادل الطرفان األحاديث الودية 

الرياضية التي تهم اجلانبني. 
إلى ذلك، ظهرت نتائج الفحوصات الطبية 
التي أجراها العب���و األخضر على على يد 

بدأت سيرينا وليامز املصنفة أولى وبطلة 
2011 و2012 مش���وارها في دورة س���تانفورد 
االميركية الدولية للتنس على األراضي الصلبة 
والبالغة جوائزها 710 آالف دوالر، بشكل جيد 
من خالل فوزه���ا على التش���يكية كارولينا 

بليسكوفا 7-5 و6-2 في الدور الثاني.
 وكانت سيرينا، الباحثة عن لقبها الرابع في 
2014 واحلادي والستني في مسيرتها االسطورية، 
تخوض مباراتها األولى منذ خروجها من الدور 
الثالث لبطولة وميبل���دون االجنليزية على 
يد الفرنس���ية اليزيه كورنيه والذي أتبعته 

بانسحاب من دورتني بسبب االصابة.
 واحتاجت س���يرينا التي خرجت خاسرة 
من مش���اركتيها األخيرتني في بطولة روالن 
غاروس الفرنسية )من الدور الثاني على يد 
االسبانية غاربني موغوروسا( ووميبلدون، الى 
ساعة واربع دقائق لكي تتخلص من منافستها 
التشيكية وتتأهل الى الدور ربع النهائي حيث 
س���تواجه الفائزة من مباراة بني الصربية آنا 

اعلن االس���باني رافايل ن���ادال املصنف 
ثانيا عامليا انس���حابه من دورتي تورونتو 
الكندية وسينسيناتي االميركية الدوليتني في 
التنس، احدى دورات املاسترز واللتني يحمل 
لقبيهما، وذلك بس���بب اإلصابة في معصم 

يده اليمنى.
 وقال نادال في بي���ان له: »تعرضت الى 
االصابة في التدريبات، وبعد اخلضوع لفحص 
بالرنني املغناطيس���ي واستش���ارة األطباء، 
نصحوني بالراحة على األقل ملدة أسبوعني 

أو ثالثة«.

جدد العب االرتكاز كريس بوش عقده مع 
ميامي هيت، وصيف بطل دوري كرة الس���لة 
األميرك���ي للمحترفني، ملدة 5 أعوام مقابل 118 

مليون دوالر.
ويأتي العقد اجلديد بني ميامي وبوش الذي 
يدافع عن ألوان الفريق منذ 2010 وتوج معه 
بلقب الدوري عامي 2012 و2013، بعد ان اصبح 
العب���ا حرا وهو رفض العرض الذي قدمه له 
هيوسنت روكتس وقرر مواصلة املشوار مع 
فريق���ه على غرار دواين وايد الذي مدد عقده 
ملوسمني آخرين، وذلك رغم رحيل النجم املطلق 
ليبرون جيمس وعودته الى فريقه الس���ابق 

كليفالند كافالييرز.
»كريس بوش بط���ل الدوري مرتني واحد 

البروفيسور التركي حيث ثبت تعافي املدافع 
احمد عبد الغفور ودخل التدريبات بشكل 
رسمي، كما أوصى براحة ملدة أسبوع خلالد 
خلف حلاجة العضلة ملزيد من العالج املكثف، 
ويس���تعد العربي ملواجهة بورصة بعد غد 

وهي املباراة الودية األولى للفريق.
من جانب، آخر أشاد رئيس الوفد خليل 
البالم بس���ير البرنامج التدريبي الفتا إلى 
تعاون الالعبني مع اجلهاز الفني ما س���اهم 
كثيرا في تطبيق خط���ة اإلعداد بالصورة 

املطلوبة.

ايفانوفيتش اخلامس���ة والكندي كارول زاو 
الصاعدة من التصفيات.

 ولم تكن البولندية انييس���كا رادفانسكا 
الثانية والتي الت���زال تبحث عن لقبها االول 
ف���ي 2014 موفقة بقدر س���يرينا في مباراتها 
األولى منذ خروجها من الدور الرابع لبطولة 
وميبلدون على يد الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا، 
اذ ودعت الدورة من الدور الثاني بخسارتها أمام 
األميركية فارفارا ليبشنكو 3-6 و6-3 و6-4 
وذلك للمرة االولى من اصل س���ت مواجهات 

جمعتها باألخيرة.
 وتلتقي ليبشنكو في ربع النهائي مواطنتها 
ساش���يا فيكيري الفائزة على البورتوريكية 

مونيكا بويغ 6-7 )4-7( و6-2 و1-6.
 وبلغ���ت ربع النهائ���ي االملاني���ة اندريا 
بتكوفيت���ش الثامنة بفوزها عل���ى اليابانية 
ناوومي اوس���اكا 6-2 و6-2، وهي ستواجه 
البيالروس���ية فيكتوريا ازارن���كا الرابعة او 

االميركية فينوس وليامس.

 وأضاف أنه سيكون جاهزا للمشاركة في 
بطولة أميركا، اخر البطوالت االربع الكبرى، 
على مالعب فالش���ينغ ميدوز في 25الشهر 

اجلاري: »بالتأكيد أنا مستاء جدا«.
وتنطل���ق دورة تورونتو االثنني املقبل، 

وسينسيناتي في االسبوع التالي.
وكان ن���ادال )28 عاما( تخلى عن صدارة 
التصنيف العاملي مطلع يوليو املاضي لصالح 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب فوز األخير 
بلقب���ه الثاني في بطول���ة وميبلدون، ثالث 

البطوالت االربع الكبرى )الغراند سالم(.

أكثر الالعب���ني العمالقة متعددي املواهب في 
الدوري«، هذا ما قاله رئيس ميامي بات رايلي 
عن العب تورونتو رابتورز السابق، مضيفا 
»موهبته الفريدة جتعله احد افضل الالعبني 

في يومنا هذا«.
وتابع رايلي عن بوش الذي بدأ مشواره في 
الدوري مع تورونتو عام 2003 وبقي مع الفريق 
الكندي حتى 2010، قائال: »لطاملا شعرت بأنه 
ملتزم بهذه املنظمة )فريق(، بهذا الطاقم وبهذه 
املدينة. اعتقد انه سيحصل على فرصة العمر 
بقيادة هذا الفريق املوسم املقبل، ووجود هذا 
الالعب ال���ذي خاض مباراة كل النجوم واول 
ستارز و9مرات في فريقنا يعتبر بالشيء املهم 

جدا بالنسبة لنا«.

خالد خلف يتوقف عن التدريب السبوع

األميركية سيرينا وليامز تواصل تقدمها

أوصى بدخول عبدالغفور التدريبات اجلماعية للعربي

حمادة قاد التدريبات بتواجد 26 العباً

األبيض تدّرب على ملعب »درمي«

العضالت وبعض التدريبات 
اكتفى  التكتيكي���ة حي���ث 
بذلك، واس���تغرق التدريب 

60 دقيقة.
و متن���ى ع���ادل عقلة 
الذي  التوفيق في املعسكر 
يطمح بأن يرتقي باملستوى 
الفني واللياقي لالعبني وذلك 
لبداية انطالق املوسم بكل 

قوة، وعن س���بب اختيار 
القاهرة معس���كرا للفريق 
قال بأن األج���واء املناخية 
شبه مقاربة ألجواء الكويت 
وبالطبع أن مثل هذه األمور 
مهمة، وكذلك توافر مباريات 
ودية قوي���ة تتيح للمدرب 
رؤية الالعبني والفريق بشكل 

جيد.

األول عل���ى ملع���ب درمي 
الفندق  الذي يق���ع بجانب 
بقيادة امل���درب عبدالعزيز 
حمادة وال���ذي وجه كلمة 
لالعبني يحثه���م فيها على 
املواظبة وااللتزام واجلدية 
ف���ي التدريبات وبعدها بدأ 
التدريب حيث اعتمد على 
تدريبات اللياقة البدنية لفك 

وصل صباح أمس الفريق 
األول لكرة القدم في نادي 
القاهرة  إلى مطار  الكويت 
الدول����ي إلقامة معس����كره 
التدريب����ي الصيفي ملدة 11 
يوم����ا، يتخلل����ه تدريبات 
صباحية ومسائية وإقامة 
مباري����ات ودي����ة، حي����ث 
يترأس وف����د الفريق نائب 
مدي����ر جهاز الك����رة عادل 
الفريق محمد  عقلة ومدير 
الهاجري، ويضم الوفد 26 
العبا وهم: مصعب الكندري، 
عبدالرحمن احلسينان، بدر 
العازمي، خالد الصالح، جراح 
العتيقي، حسني حاكم، وليد 
عل����ي، علي الكندري، خالد 
عجب، عبداهلل البريكي، فهد 
حمود، ناص����ر القحطاني، 
خمي����س،  عبداله����ادي 
فه����د األنص����اري، عبداهلل 
الرفاعي، يوسف يعقوب، 
محمد العازمي، فهد صباح، 
محمد الفارس����ي، ش����اهني 
اخلميس، يعقوب الطراروة، 
بدر العن����زي، احمد حزام، 
الهمامي  باستوس، شادي 
إلى  وماكليل����ي، باإلضافة 
أعضاء اجلهاز اإلداري احمد 
العويد،  الصبيح ويوسف 
الفن����ي بقيادة  واجله����از 
عبدالعزيز حمادة )مدربا( 
وسمير دشتي مدربا حلراس 
املرم����ى وكولونيل )مدربا 
للياقة البدنية( واملستشار 
الفني للفريق محمد عبداهلل، 
واجلهاز الطبي شبل أحمد 
وشادي ش����اهني، واملنسق 
اإلعالمي عمر الزامل واملنسق 

اإلداري باسل الظفيري.
الفريق تدريبه  وخاض 

تدريبات لياقية لالعبي األبيض في امللعب

العبو الكويت بعد وصولهم إلى القاهرة

اعتراضات »الوايت نايتس« تطيح بالسعيد من إدارة الفريق

جاريدو يعود لقيادة األهلي استعداداً لرحلة زامبيا

سبورت، التي أقيمت على 
ملع���ب الدفاع اجلوي، في 
إطار اجلولة الرابعة لبطولة 
الكونفدرالية، والتى انتهت 
بفوز الفريق األحمر بهدف 

نظيف.
»جاريدو«  ويح���رص 
على شرح أخطاء الالعبني 
لالستفادة منها قبل التوجه 
إلى زامبيا، خلوض مباراة 
اجلولة قب���ل األخيرة أمام 
فريق نكانا، املقرر إقامتها 

يوم 9 أغسطس املقبل.
وقد عاد جاريدو املدير 
إل���ى القاهرة بع���د إجازة 
قصيرة في بالده لالطمئنان 
على أسرته، واصطحابهم 
الى القاهرة لبداية العيش 
معه في مق���ر عمله حيث 
س���يقود األهل���ي فنيا هذا 

املوسم.
من ناحية أخرى استأنف 
الفريق  أم���س اخلمي���س 
بالن���ادي  الك���روي األول 
املص���ري تدريباته حتت 
قيادة جهازه الفني بقيادة 
طارق يحي���ى ومعاونيه 
طارق سليمان، مدحت مكي، 
انتهاء  املأمور، عقب  عادل 
املبارك،  الفطر  إجازة عيد 

التي امتدت ملدة 4 أيام. 
وش���ارك ف���ي التدريب 
جميع العبي الفريق اجلدد 
التي تعاق���دت معهم إدارة 
النادي مؤخرا، ورمبا يشهد 
مران الفريق تواجد 40 العبا 
ميثل���ون الالعبني القدامى 
واجلدد ومعهم الصاعدون 
من قطاع الناشئني، باإلضافة 
إلى الالعبني الذين يخضعون 
لالختب���ار بالنادي متهيدا 
للتعاقد معهم حال إعجاب 
اجله���از الفني مبس���توى 
اي منه���م، وأبرزهم أحمد 
اجليار الذي يلعب في دوري 

اجلامعات األميركي.
وفي ش���أن آخ���ر يعقد 
األح���د املقبل مجلس ادارة 
االحتاد السكندري مؤمترا 
صحافي���ا بحضور رئيس 
نادي لش���بونة البرتغالي 
مبشاركة العب الفريق وجنم 
السابق شيكاباال،  الزمالك 
مبناسبة املباراة الكبرى بني 
االحتاد السكندرى ولشبونة 

مبناسبة مئوية االحتاد.
وأك���د رئي���س جلن���ة 
االحتف���ال مبئوية االحتاد 
السكندري محمد مصيلحي، 
أن دور اإلع���الم قوي في 
جناح تنظيم املئوية، مشددا 
على دور اإلعالميني الفعال 
في حتقيق وإبراز مجهودات 
اللجنة، وبطوالت االحتاد.

انتقالهما للزمالك في  قبل 
ظروف مماثلة، وامام هذه 

الضغوط مت التغيير. 
وقاد أمس حسام حسن 
تدريب���ه األول مع الزمالك 
مبلعب حلمي زامورا مبيت 

عقبة.
من جه���ة أخ���رى قاد 
اإلس���باني خوان كارلوس 
الفني أمس  املدير  جاريدو 
التدريب األول لفريق األهلي 
التي حصل  بعد االج���ازة 
عليها الالعبون مبناس���بة 
عيد الفط���ر، وعقب الفوز 
على فريق سيوي سبورت 
البطول���ة  ف���ي  العاج���ي 
الكونفدرالي���ة وح���رص 
جاريدو على االجتماع مع 
الالعبني لشرح أخطائهم في 
املباراة السابقة أمام سيوي 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

جنحت حملة الفيسبوك 
من جماهير الزمالك والوايت 
نايتس في اإلطاحة باملدرب 
الع���ام للفريق األول طارق 
السعيد الذي اختاره حسام 
حسن املدير الفني للفريق، 
وذلك قبل أن يتسلم عمله 
بشكل رس���مي مع الفريق، 
حيث تقرر بش���كل رسمي 
تعيني طارق سليمان املدرب 
العام للنادي املصري ضمن 
اجلهاز الفني احلالي للزمالك 
بقيادة حسام حسن، بديال 
لطارق الس���عيد الذي لقي 
تعيينه اعتراضا كبيرا من 

اجلماهير البيضاء.
وشهدت الساعات املاضية 
اتصاالت مكثفة بني مجلس 
إدارة نادي الزمالك، وحسام 
حس���ن التخاذ ه���ذا القرار 
وتوص���ل الطرف���ان لقرار 
انضمام س���ليمان للجهاز 
ب���دال من  الفن���ي لألبيض 

السعيد.
وكانت موجة قوية من 
االعتراض���ات على اختيار 
طارق السعيد الذي سبق له 
االنتقال من الزمالك لألهلي، 
الس���عيد  ورغم محاوالت 
توضيح ان انتقاله لألهلي 
كان في ظروف قهرية، وألن 
اإلدارة الفنية في ذلك الوقت 
لم تكن مرحبة بوجوده مع 
الفريق، اال ان احلملة كانت 
اقوى من أي توضيح، كما 
الزمالك  ادارة  ان مجل���س 
برئاسة مرتضى منصور، 
فضل ع���دم الص���دام مع 
اجلماهير، وتناسى اجلميع 
ان حسام وابراهيم حسن، 
هما ايضا من جنوم االهلي 
وصنعا معه تاريخا كبيرا 

طارق السعيد لن يتواجد مع الزمالك
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كميل مراقبًا 

ملواجهة السد والهالل

عني االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، احلكم الدولي سعد 
كميل كمراقب للح���كام خالل املواجهة املرتقبة التي جتمع 
الهالل السعودي والسد القطري في ذهاب الدور ربع النهائي 

لدوري أبطال واملقرر إقامته 19 اجلاري بالرياض.
حي���ث يصل كميل إل���ى الرياض 17 اجل���اري مع أفراد 
طاقم التحكيم الذي س���يدير اللق���اء بعد يومني من تاريخ 

وصولهم.

احلكم املونديالي سعد كميل

احملطب: »الطاولة« يستعد بقوة 
للمشاركة في البطولة العربية

القادسية يستقبل الالعبني اجلدد
في ألعاب القوى

ق����ال رئيس احتاد الطاولة ط����الل احملطب إن املنتخب 
يستعد بقوة للمش����اركة في البطولة العربية للعبة التي 
تنطلق في العاصمة األردنية عمان 24 اجلاري مبش����اركة 

16 منتخبا.
وأض����اف احملطب ان الفريق يتدرب يوميا منذ أكثر من 

ش����هرين في صالة االحتاد 
للمشاركة في تلك البطولة 
بواقع 13 العب����ا ب� 3 فئات 
عمرية من بني أربع مقررة 
الناشئني  البطولة، هي  في 
حتت 18 سنة واألشبال حتت 
15 سنة والبراعم حتت 12 

سنة.
وذك����ر أن االحتاد اعتذر 
عن عدم املش����اركة في فئة 
العمومي نتيجة اإلصابات 
الت����ي يعانيها عدد من أهم 
العبي الفريق وفي مقدمتهم 
النجم إبراهيم احلسن، إال أن 

الفرصة س����تكون مواتية لبروز العبني آخرين في الفئات 
العمرية األصغر.

وأش����ار إلى املنتخب للعبة سيقيم معس����كرا تدريبيا 
خارجي����ا في املجر بني الرابع وال� 22 اجلاري بغية ضمان 
أفضل االستعدادات لهذا االستحقاق املهم، معربا عن األمل 
في أن يحقق املعس����كر أهدافه في جتهيز العبينا بأفضل 

إعداد خلوض غمار البطولة.
م����ن جانبه، قال عضو مجلس إدارة االحتاد للعبة علي 
املطي����ري ان اختيار املجر من جلن����ة التدريب في االحتاد 
إلقامة املعسكر مرده إلى توافر صاالت مميزة للتدريب هناك 
واالحتكاك القوي مع األندية املجرية التي تتمتع مبستوى 

عال وتعتبر من أهم مدارس هذه اللعبة أوروبيا.
وأضاف املطيري الذي سيرأس وفد املنتخب إلى املعسكر 
التدريبي والبطولة، أن االحتاد عمد إلى إش����راك عدد من 
الالعبني صغار السن في البطولة من أجل صقلهم وتطوير 
مستواهم الفني كونهم مستقبل كرة الطاولة في توجه يلقى 

اهتماما كبيرا من قبل أعضاء االحتاد كافة.
وذكر ان الالعب����ني عازمون على حتقيق مراكز متقدمة 
في هذه البطولة التي تش����هد مشاركة فرق عربية مميزة، 
الس����يما أن كرة الطاولة حققت العديد من اإلجنازات على 
الصعيد العربي في البطوالت السابقة، مثمنا دعم الهيئة 

العامة للشباب والرياضة ألنشطة االحتاد.
يذكر ان البطولة ستش����هد مشاركة منتخبات اإلمارات 
والبحرين وعمان والعراق واليمن وليبيا ومصر واملغرب 
وتونس واجلزائر والسودان ولبنان وفلسطني فضال عن 

الكويت واألردن مستضيفة البطولة.

أعلن مدير ألعاب القوى بنادي القادسية ماضي املطيري 
عن فتح باب استقبال الالعبني اجلدد من مواليد 2000 حتى 
2003 بدءا من يوم غد السبت حيث سيكون التسجيل م�ن 
ال� 4 وحتى ال� 7 من مساء كل يوم عدا اجلمعة وذلك في مقر 
ألعاب القوى الكائن في ستاد محمد احلمد بنادي القادسية 

مؤكدا أن القائمني على هذه 
األلع���اب س���يعملون على 
العناصر املوهوبة  اختيار 
معتمدي���ن عل���ى مالءم���ة 
الوافدين اجلدد ملمارس���ة 
اللعبة سواء بالتكوين البدني 
التي  اللياقية  الناحي���ة  أو 
تعد أساسا مهما إضافة إلى 
عنصر املوهبة الذي عادة ما 
يسهل في عملية بناء جنوم 

للمستقبل.
وأض���اف املطي���ري أن 
اختيار الالعبني سيكون من 
قبل الكفاءات الفنية واإلدارية 

املشرفة على اللعبة والتي حترص بدورها على غرس مبادئ 
أم األلعاب الرياضية وقوانينها في البراعم والناشئة ومن 
ثم تطوير وصق���ل مواهبهم األمر الذي يصب في مصلحة 
هذه األلعاب بنادي القادس���ية في ظل اجلهود الرامية إلى 
بناء قاعدة قوية واكتش���اف جنوم جدد يعززون مس���يرة 
ألعاب القوى في القلعة الصفراء التي حققت كأس التفوق 
العام للموسم املاضي عن جدارة واستحقاق شاكرا رئيس 
نادي القادسية الشيخ خالد الفهد على االهتمام والدعم الذي 

يوليه لقوى األصفر.

طالل احملطب

ماضي املطيري

العبيدلي يعود للتدريبات اجلماعية بعد تعافيه من اإلصابة

GREEN PARK  األزرق تدرب في
عبدالعزيز جاسم

خاض منتخبنا الوطني 
األول لك���رة القدم تدريبه 
األول في معسكره التركي 
وت���درب عل���ى ملع���ب 
 »GREEN PARK« الفندق
بحضور جمي���ع الالعبني 
التدريب  ال� 30 واس���تمر 
ملدة س���اعتني حتت قيادة 
املدرب البرتغالي جورفان 
فييرا الذي حرص ان يكون 
هناك تدريب صباحي في 
حمام السباحة وهو لزيادة 
اللياق���ة البدنية من خالل 
قوة التحمل، كما أن فييرا لم 
يعط الالعبني أي تدريبات 
في يوم الوصول خوفا من 
اإلرهاق جراء السفر وهو 
األمر الذي القى استحسان 

الالعبني.
وتأتي استعدادات األزرق 
قبل املشاركة في خليجي 
22 بالرياض نوفمبر املقبل، 
وكذلك من أجل خوض غمار 
منافس���ات نهائيات كأس 
آس���يا 2015 في استراليا 
املقبل، حيث وضع  يناير 
الكرة خطة طويلة  احتاد 
املدى من اجلهازين اإلداري 
والفني للمنتخب من أجل 
االستعداد بصورة مميزة 
للبطولت���ني، حيث بدأت 

خطة اإلع���داد األولى في 
مايو املاضي وشهدت السفر 
إل���ى دولتني هم���ا تايلند 
وكوريا اجلنوبية وخاض 
م���ع منتخباتهما مباراتني 
البالد  إلى  وديتني ثم عاد 
في األول من يونيو، وفي 
مطلع يولي���و عاد األزرق 
إلى التدريبات وخاض ودية 
واحدة مع األوملبي فاز فيها 
بهدف دون رد، قبل أن يغادر 
إلى تركيا حيث من املقرر 
أن يواج���ه بورصة في 5 
الشهر اجلاري ثم يواجه 
بش���كتاش ف���ي 10 منه، 
ويبحث األزرق على ودية 
ثالثة ستكون في 12 اجلاري 
قبل العودة إلى الكويت في 
13 منه، وسينضم الالعبون 
بعدها إلى أنديتهم ومن ثم 
تنطلق املرحلة الثالثة من 
فترة اإلعداد في س���بتمبر 

املقبل.
تدريب���ات  وش���هدت 
منتخبنا األخيرة في تركيا 
عودة املدافع حماد العبيدلي 
للتدريبات اجلماعية بعد 
ان غاب عنها لفترة ال تقل 
عن 10 أيام بسبب إصابته 
بتمزق في العضلة األمامية 
فضل عل���ى اثرها اجلهاز 
الطبي إراحته حتى يتعافى 

التدريبات الصباحية لالزرق في حمام السباحةبصورة أفضل.

فهد العنزي يسعى للعودة بقوة ملستواه املميز مع األزرق

كاظمة يواجه احلد في ثاني ودياته

للعب مع انطالقة املوسم 
اجلديد.

البناي بعد تعرضه لإلصابة 
مؤخ���را، وم���ن املتوق���ع 
أن يك���ون البن���اي جاهزا 

إلى ذلك، يحاول اجلهاز 
إعادة  الفريق  ف���ي  الطبي 
املدافع عبدالرحمن  تأهيل 

باتريك فابيانو وواالسي 
اللذين تعاقد معهم النادي 

مؤخرا.

عبدالعزيز جاسم

يخ���وض الفريق األول 
لكرة القدم في نادي كاظمة 
مباراته التجريبية الثانية 
في معسكره املقام بالبحرين 
حاليا، حيث سيواجه احلد 
البحريني بع���د أن واجه 
مساء امس الرفاع في أولى 
ودياته ضمن استعدادات 
البرتقالي للموسم اجلديد، 
وسيخوض الفريق املباراتني 
بتشكيلني مختلفني للوقوف 
على مستوى جميع الالعبني 
ومن املقرر أن يعود الوفد 4 
اجلاري ملواصلة التدريبات 
على ستاد الصداقة والسالم، 
حيث سيبدأ كاظمة موسمه 
اجلديد مبواجهة من العيار 
الثقي���ل في ال���دوري أمام 

العربي في 22 اجلاري.
الفريق  ويحاول مدرب 
البرازيلي جانسينيز داسيلفا 
مواصلة العمل املتميز الذي 
ختم به موسمه املاضي مع 
الفري���ق، حيث تطور أداء 
البرتقالي بشكل كبير وعاد 
املنافسة وبات  إلى أجواء 
معادل���ة صعبة في جميع 
البط���والت، كما يس���عى 
جانسينيز إلى الوقوف على 
مستوى الوافدين اجلديدين 
البرازيلي���ني  احملترف���ني 

البرازيلي باتريك فابيانو انضم لتدريبات البرتقالي
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

3941
724

1
9217

8974
7256

1
815

5879

17
4738
823754
532

691
689

736948
9425
53

347
289

685
18354

591
42185

675
835
538

أفقياً:

عمودياً:

املرجان
االبتسامات

الوديع
الساملية

سراب
ورود

مراكب
طرق

سريعة
سالم
املطر
مكان 

سالحف
مالحم
مريح
سرو
مرير
عطر

الساقي
رداء

عاطفة
السفن
اجلدال

٭ سنة االكتشاف: 1934.
هو: اكتش��ف بيدل كيفية 
قيام املورثات بوظيفتها احليوية 

األساسية.
 George( ٭ اكتشفه جورج بيدل

.)Beadle
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ تصطف املورثات على طول 
أوامر  الصبغيات وتتضم��ن 
عم��ل اخلاليا ومنوه��ا، لكن 
كيف ميكن جلزيء من حمض 
نووي )مورثة( أن يوجه خلية 
معقدة بكاملها لتعمل بطريقة 
محددة؟ أجاب ج��ورج بيدل 
عن هذا السؤال املهم وحّسن 
التطورية  للمورث��ات  إدراكنا 

بشكل كبير.
اكتشف بيدل أن كل مورثة 
تقود تشكيل انزمي محدد، وبعد 
ذلك تق��وم االنزميات بدورها 
بوضع اخللية في موضع العمل. 
مأل اكتشافه فجوة كبيرة في 
إدراك العلم��اء لكيفية ترجمة 
النووي  مخططات احلم��ض 
DNA الى اعمال بناء فيزيائية 
للخاليا، عمل بيدل املؤس��س 
ح��ّول تركي��ز أبح��اث حقل 
املورثات بكامله من الدراس��ة 
الكيفية للخصائص اخلارجية 
)ما التشوهات الفيزيائية التي 
تنشأ عن طفرات وراثية( إلى 
الكمية  الكيميائي��ة  الدراس��ة 
للمورثات وأس��لوب توليدها 

لالنزميات.
٭ حقائ��ق طريف��ة: للبش��ر 
ب��ن 25000 و28000 مورثة، 
املختلفة حتدد كل  واملورثات 
نواحي منونا ومظهرنا، بعض 
هذه املورثات ال يقوم بأي شيء 
على اإلطالق ويدعى باملورثات 
املتنحية، هذه املورثات املتنحية 
تنتظر بصبر اجليل التالي حيث 
ق��د حتظى بفرص��ة لتصبح 
مسيرة وتتحكم في شيء ما.

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:
1ـ  البحرينـ  اا، 2ـ  سواسيةـ  ل ل 
ل، 3 ـ رأي )معكوسة( ـ مربيات، 
4ـ  أؤجـــلـ  بالهة، 5ـ  دويـ  اا، 6 
ـ ضيـــاء ـ )ن د ل ت ل(، 7 ـ اا ـ ل 
ل ـ آه )معكوسة(، 8 ـ لئيم ـ جب 
)معكوسة(، 9ـ  وسادتيـ  نبع، 10 

ـ هن )معكوسة( ـ إماء ـ ند.

عموديًا:
1 ـ آســـيا ـ ضالون، 2 ـ لواء ـ يائسة، 3 ـ 
اجلراب )معكوسة(ـ  يا، 4ـ  حسـ  املدى، 5 
ـ رميـ  مت، 6ـ  يهربونـ  أين )معكوسة(، 7ـ  
بليدة، 8ـ  أيل )معكوسة(ـ  نبال )معكوسة(، 

9 ـ اآلهات ـ جنب، 10 ـ التالي ـ عد.

حل عينك .. عينك

1ـ  احدى دول مجلس التعاونـ  متشـــابهان، 2ـ  
متساوونـ  متشابهة، 3ـ  وجهة نظر )معكوسة( 
ـ معلمـــات، 4 ـ ارجئ ـ غباء، 5 ـ صوت املدافع ـ 
متشابهان، 6ـ  نورـ  تدللن )مبعثرة(، 7ـ  متشابهان 
ـ متشابهانـ  للتوجع )معكوسة(، 8ـ  حقودـ  بئر 
)معكوسة(، 9ـ  مخدتيـ  مصدر مائي، 10ـ  ضمير 

منفصل )معكوسة( ـ جواري ـ مثيل.

1ـ  من القاراتـ  منحرفون عن الصواب، 2ـ  رتبة 
عسكريةـ  كئيبة، 3ـ  يلبس في القدم )معكوسة( 
ـ للنداء، 4ـ  شـــعورـ  االفق، 5ـ  غزالـ  أكتمل، 6 
ـ يفرونـ  لالســـتفهام )معكوسة(، 7ـ  خاملة، 8 
ـ رمي )معكوسة( ـ سهام )معكوسة(، 9 ـ اغنية 
الم كلثوم ـ من مشـــتقات احلليب، 10 ـ التتابع 

ـ حسب.

احلل  أسفل الصفحة

وظيفة املورثات

حل أعرف الشخصية:
هاني شاكر

حل كلمة السر:
السرة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

منطقة كويتية
من 5 أحرف

لادجلاسموا
الوديعرررا

اتناكمياول
لااورسعكدم
سملرطعةبةر
اامسرسلعيج
قسطلممراما

يترارردطلن
طبمحييافاس

راافحرءةسر
قللملاحملا

ةاسنفسلااب

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 عندم��ا يرم��ي الصي��اد 
بصنارته الى امل��اء نرى ان 
جس��ما صغيرا يطفو فوق 
السطح، نحن نعرف وكذلك 
الصياد ان هذا اجلس��م هو 
الفلن، لكن الذي ال نعلمه هو 
ما ال��ذي يجعل الفلن يطفو 
فوق املاء بدل ان يغوص الى 

االعماق؟
ان قدرة الفلن على البقاء 
فوق س��طح املاء قد عرفت 
منذ العصور القدمية ولطاملا 
االنقاذ  استخدمت وس��ائل 
الفلن في  املصنوع��ة م��ن 
انقاذ حياة البشر منذ آالف 

السنن.
فالفلن كما نعرفه اخف 
من املاء، وه��و بالتالي غير 
ق��ادر عل��ى اخت��راق جدر 
اخلاليا بسبب احتوائها على 
اله��واء، وه��ذا بالتالي مينع 
الفلن من التحول الى جسم 
قابل المتصاص املاء ومن ثم 

غرقه.
والفل��ن عادة يصنع من 
القشرة اخلارجية جلذع شجر 
السنديان الفليني ويأتي ثلثا 
االنتاج العاملي منه من اسبانيا 
والبرتغ��ال حيث يزرع على 

نطاق واسع.
ينمو سنديان الفلن بطول 
يتراوح ب��ن 6 و12 مترا مع 
قطر يصل الى املتر تقريبا، 
يبدأ استخراج الفلن بتعرية 
جذع الش��جرة من قشرتها 
عندما تبلغ عامها العشرين، 
وهذه التعرية ال تؤذي الشجرة 
او تقتلها، ب��ل انها عادة ما 
تكون مفيدة لها، وتعاد عملية 
التعرية مرة اخرى بعد حوالي 
9 سنوات، لكن الفلن املأخوذ 
من هاتن العمليتن عادة ما 
يكون خشنا وغليظا، اال ان 
الفل��ن املنتج م��ن عمليات 
التعرية التي جتري كل تسع 
سنوات جتعله فائق اجلودة 

والنوعية.
فبع��د نزعه يجمع الفلن 
ويترك عدة اسابيع، ومن ثم 
يغلى بهدف تليينه واستخراج 
التني��ك، وبعد غليه  حمض 
يوضع في صفائح مسطحة 
ومرنة الى ان جتفف ومن ثم 
تبدأ عملية شحنها الى مختلف 

انحاء العالم.

ملاذا يطفو الفلني فوق املاء؟

كرمي أحمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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سرقها اللص من منطقة أبوحليفة وكانت في وضعية تشغيل

األمن العام أعاد »قطرية« مسروقة بعد مطاردة
امتدت من »الظهر« حتى شارع محمد بن القاسم

هوشة سكارى تسفر عن إصابة 3 بطعنات نافذة
مقابل مستشفى الفروانية

.. وضرب مواطن بحديدة بني صباح الناصر والعارضية

.. وحارس يبلغ عن مشاجرة في شقة أنس بالفنطاس

أمير زكي

لم متر ساعات على القضية 
التي نشرتها »األنباء« امس 
وتعلقت بس����رقة مركبة في 
وضعية تشغيل وكان بداخلها 
طفل حتى اس����تجدت قضية 
مشابهة، وإذا كانت السيارة 
الوافدة  التي س����رقت م����ن 
العربية واش����ارت الى خبر 
سرقتها »األنباء« في عدد أمس 
لم تعد وعاد الطفل فقط بعد 

تركه مقابل احد املساجد، فإن 
سرقة الس����يارة التي حتمل 
لوح����ات قطرية ع����ادت الى 
صاحبها بعد مط����اردة بني 
الع����ام واللص  رجال األمن 
حي����ث امتدت املط����اردة من 
منطقة الظهر مرورا بالدائري 
السادس انتهاء بشارع محمد 
القاسم، وبحسب مصدر  بن 
امني فان خليجيا ابلغ عمليات 
الداخلية بان مركبته تركها 
ف����ي وضعية تش����غيل في 

منطقة أبوحليفة ودخل الى 
احد احملالت وفوجئ بتحرك 
مركبته، وقام املبلغ باخطار 
عملي����ات الداخلية باوصاف 
مركبته وانها حتمل لوحات 

خليجية.
واض���اف املصدر: مت نقل 
البالغ الى عموم رجال األمن 
حيث متت اقامة نقاط متحركة 
لرصد املركبة ومت رصدها في 
منطقة الظهر ولدى الطلب من 
اللص التوقف انطلق بسرعة 

جنونية حتى الدائري السادس 
الدوريات بخط  ليتم اخطار 
سير املركبة املسروقة ومن 
خ���الل اقام���ة االكمنة متكن 
رجال األمن من توقيف املركبة 
اللص في ش���ارع  وبداخلها 
محمد بن القاسم وبعد اتخاذ 
االجراءات القانونية مت تسليم 
الى صاحبها واحالة  املركبة 
اللص الى املباحث للتحقيق 
معه في قضايا مماثلة سجلت 

ضد مجهول.

أمير زكي

أش���خاص   3 أصي���ب 
بطعنات نافذة إثر مشاجرة 
جمعت بينهم أسفل جسر 
الدائري السادس في تقاطعه 
الفروانية،  مع مستش���فى 
وبحس���ب تقرير الطوارئ 
الطبي���ة الذي أع���ده فنيو 

طوارئ مستشفى الفروانية 
وهما مسؤول النوبة عادل 
الرفاعي والفني محمد سهيل 
فإن هن���اك ترجيحات بأن 
يكون املصابون في املشاجرة 
واقعني حتت تأثير السكر، 
وكانت عملي���ات الداخلية 
تلقت بالغا بوقوع مشاجرة 
وإصابة 3 أشخاص حيث نقل 

البالغ الى إسعاف مستشفى 
الفروانية وبانتقال رجال 
ان  الفني���ة تبني  الطوارئ 
املشاجرة أحلقت إصابات ب� 
3 أشخاص وكانت اإلصابات 
كالتالي: األول تلقى طعنة في 
الظهر والثاني تلقى طعنة 
في الفخذ واشتباه كسر في 
األنف والثالث مصاب بطعنة 

في الكتف، واشار املصدر الى 
ان رجال اسعاف مستشفى 
الفرواني���ة نقلوا املصابني 
ال� 3 الى املستش���فى نحو 
اخلامسة والربع من صباح 
امس حيث ورد البالغ، هذا 
ومت التحفظ على املصابني 
للتحقيق معهم بعد تقدمي 

العالج لهم.

محمد الجالهمة

اس����عف رج����ال إس����عاف 
مستشفى الفروانية وهم فنيو 
الطوارئ سعد الشمري وخالد 
إلى مستشفى  القطان مواطن 

الفرواني����ة وذل����ك بعد تقدمي 
اإلسعافات الضرورية، وبحسب 
مص����در امني ف����ان بالغا ورد 
الداخلية بوجود  إلى عمليات 
شخص ينزف الدماء من أنحاء 
متفرقة من جسده اثر هوشة 

الناصر  بني منطقتي صب����اح 
والعارضية حيث نقل البالغ إلى 
إسعاف الفروانية بحكم املوقع 
املكاني ليس����ارع للتعامل مع 
البالغ فنيو الطوارئ الشمري 
والقطان وتبني من خالل الفحص 

الطبي ان املصاب إصابته عبارة 
ع����ن نزيف في الف����م والرأس 
نتيجة ضربه بحديدة وطعنه 
بأداة حادة، وأفاد املصاب بأن 
اصابته نتيجة مش����اجرة مع 

آخرين جار ضبطهم.

محمد الدشيش

تعامل رجال أمن األحمدي 
مع بالغ ورد ال����ى عمليات 

»الداخلية« من حارس عربي 
تضمن وقوع مشاجرة عنيفة 
بني عدد من الش����باب داخل 
شقة أنس، وقال مصدر أمني 

ان رجال األمن توجهوا إلى 
الش����قة الواقعة في منطقة 
الفنط����اس ومت توقي����ف 3 
شباب كانوا في حالة سكر 

كما مت التحفظ على زجاجات 
خمر كان����ت متواجدة داخل 
التي وقعت بداخلها  الشقة 

املشاجرة.

املتهمة أخفت املواد املهربة بني مالبسهااملواد املهربة تنوعت بني هواتف وشواحن وسجائر

ضبط مشرفة بسجن النساء أثناء محاولتها تهريب 
هواتف وشواحن وكروت ذاكرة وسجائر للنزيالت

عبدالعزيز فرحان - هاني الظفيري 

قالت إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلي���ة ان اإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية 
متكن���ت من ضبط مش���رفة 
س���جن تابعة لسجن النساء 
أثناء محاولتها تهريب أجهزة 
هواتف نقالة ومس���تلزماتها 
وس���جائر الى داخل س���جن 

النساء.

وأضاف البيان ان الواقعة 
أثناء تنفيذ اإلجراءات املعتادة 
بتفتيش املوظفني املشرفني 
على السجون، حيث كشفت 
إح���دى املش���رفات زميلتها 
وهي تقوم مبحاولة تهريب 
الهواتف والس���جائر مخبأة 

داخل مالبسها الداخلية.
وش���ملت املضبوطات 3 
أجه���زة هواتف و2 ش���احن 
و3 كارت ذاك���رة »ميموري« 

و2 سماعة وخط هاتف و80 
سيجارة.

اتخ���اذ اإلج���راءات  ومت 
الالزمة وحتويلها  القانونية 
ال���ى جهات  واملضبوط���ات 

االختصاص.
ويؤكد قطاع املؤسس���ات 
اإلصالحي���ة وتنفيذ األحكام 
حرصه على تطبيق القانون 
واللوائح على جميع منتسبيه 

بال استثناء.

املضبوطات أحيلت إلى »املكافحة«

كوكتيل مخدرات وسكني يحيالن
شابني في طريق كبد إلى »املكافحة«

هاني الظفيري

أحال مدير أمن محافظة اجلهراء بالوكالة العقيد فالح محسن 
شابني كويتيني إلي اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، وأرفق 
في ملف اإلحالة مضبوطات ترقى إلى توجه تهمة االجتار 

في املواد املخدرة للشابني املوقوفني، وبحسب مصدر أمني  
فإن رجال أمن اجلهراء ومنهم املالزمان أوالن عبدالرحمن 

العفاسي وأسعد العنزي واملالزم مشعل عجمي وخالل 
اقامتهم حملة تفتيشية على طريق كبد مت توقيف مركبة 

بقيادة شاب كويتي يدعى )س.ع( من مواليد 1990 حيث كان 
في حالة ارتباك شديد وبدا في حالة غير طبيعية هو ومرافقة 

)م.ع( من مواليد 1992.
وأضاف املصدر: قام رجال احلملة بالتدقيق على الشابني 
حيث رصدوا سكينا في يد مرافق قائد املركبة وفي يده 

األخرى حقيبة، مشيرا إلى أن رجال احلملة احاطوا باملركبة 
وطلبوا من الشابني النزول وبتفتيش الشنطة عثر بداخلها 
على قطعة حشيش و8 أكياس شبو و11 حبة كبتي وأدوات 

تعاط.

إصابة مسعف في انقالب سيارة 
إسعاف في اجلهراء

خادمة »هسترت« ضربت مخدومتها 
املسنة في منطقة األندلس

مجهوالن سلبا بقااًل كروتًا
بقيمة 465 ديناراً في الفروانية

أشقاء فتاة لقنوا متحرشًا
علقة لن ينساها

إصابة شاب في انقالب مركبته 
مقابل »املركزي«

خالف على قيمة سيارة مستعملة 
تشعل مشاجرة في ديوانية

4 عرب ضبطوا بشبو في حولي

سرقة 2000 دينار والب توب
من مركبة عربي مقابل منتزه ترفيهي

محمد الجالهمة

اودع مسعف كويتي في مستشفى اجلهراء صباح 
امس جراء اصابته بجروح اثر انقالب سيارة اسعاف 
كان يس���تقلها في اجلهراء، وقال مصدر في الطوارئ 
الطبية ان املسعف كان في طريقه الى نقل حالة مرضية، 
واشار الى ان حتقيقا س���يفتح للوقوف على أسباب 

انقالب السيارة.

محمد الدشيش

احتجزت خادمة آس���يوية في مخفر االندلس على 
خلفية إقدامها على ضرب مخدومتها املس���نة، وكانت 
عملي���ات الداخلية تلقت بالغا من س���يدة ان اخلادمة 
استغلت وجودهما معا في املنزل وانهالت عليها ضربا 
بيد املكنسة واحلقت بها اصابات، وعلى الفور توجهت 
دوري���ة الى موقع البالغ ومت القبض على اآلس���يوية 
والت���ي كانت في حالة مضطربة ونقلت الس���يدة الى 

املستشفى لتلقي العالج.

هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن لصني 
مجهولني دخال بقالة وافد عربي في الفروانية وأشهرا 
اسلحة بيضاء وسلباه كروت شحن بقيمة 465 دينارا 
وقال الوافد ان اجلانيان هدداه بالقتل فما كان منه إال 

أن سلمهما الكروت التي بحوزته.

هاني الظفيري

أس���عف ش���اب كويتي )21 عاما( الى مستشفى 
الع���دان ومتثلت إصابته بج���رح قطعي في الرأس 
واشتباه بكسر في الساعد األمين ونزيف من األنف، 
وقال مصدر ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن 
وقوع مشاجرة في مجمع جتاري في األحمدي، حيث 
سارع رجال األمن ومت توقيف املتشاجرين، وتبني 
من التحقيقات ان الشاب املصاب حترش بفتاة كان 
يظن انه���ا مبفردها داخل املجمع ليقوم أش���قاؤها 
املرافقون لها بضرب املتحرش علقة س���اخنة، هذا 
ونف���ى املجني عليه ما ذكره اجلناة من انه حترش 

بشقيقتهم.

محمد الدشيش

نقل شاب كويتي )24 عاما( الى مستشفى الفروانية 
ووصفت اصابته باملتوسطة جراء انقالب مركبة كان 
يقودها مقابل السجن املركزي وحلقت تلفيات شديدة 
مبركبة املواطن، وقال املواطن في افادته انه حاول تفادي 
جسم ملقى في الشارع العام ليختل مقود القيادة في يده 

وتنقلب مركبته، وسجلت قضية انقالب واصابة.

محمد الدشيش

تبادل 3 مواطنني وشخص من غير محددي اجلنسية 
االتهامات فيما بينهم في خفر العارضية. ففي الوقت 
الذي قال البدون ان املواطنني احتجزوا حريته وضربوه، 
قال املدعى عليهم ان البدون هو من بدأ الضرب مستغال 
بنيان جسده القوي. وقال مصدر امني ان التحقيق في 
القضي���ة التي حملت عنوان »تبادل اعتداء بالضرب« 
وقعت بسبب تسليم احد املواطنني الشخص البدون 
س���يارة بقصد بيعها، وان البدون استولى على 500 
دينار عمولة بيع، وهو مبلغ كبير، وكان هذا السبب 
وراء املشاجرة التي وقعت في ديوانية احد املواطنني 

في العارضية.

هاني الظفيري

أحال رجال أمن حولي 4 وافدين عرب كانوا داخل 
مركبة واح���دة وعثر بحوزتهم على 3 أظرف ش���بو 
وق���ال مصدر أمني إن الش���باب األربعة ضبطوا فجر 
أمس األول خالل حملة تفتيش���ية أقامها رجال األمن 
عند مدخل حولي، واضاف املصدر ان الشباب األربعة 
كانوا حت���ت تأثير تعاطي املواد املخدرة ومت احالتهم 

إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

محمد الدشيش

تقدم وافد عربي إلى مخفر ميدان حولي واتهم شخصا 
مجهوال بكس���ر زجاج مركبته وسرقة جهاز الب توب 
ومبل���غ 2000 دينار وقال الوافد ان املبلغ يخص جهة 
عمله وكان معه مبثابة عهدة، وبحسب الوافد فإنه ذهب 
وأسرته إلى منتزه ترفيهي في منطقة حولي وبعد ان 
امضى داخل املنتزه قرابة ال� 3 ساعات عاد إلى سيارته 
ليجد زجاج بابها اجلانبي قد ُكسر واختفت من داخلها 

املسروقات الواردة في مقدمة اخلبر.

إخماد حريق مخلفات في حديقة 
منزل في مبارك العبداهلل

حريق يعتقد أنه متعمد أتلف
3 مركبات في الفروانية

هاني الظفيري

أخمد رجال اإلطفاء حريقا اندلع في حديقة منزل دون 
وقوع أي إصاب����ات، وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات 
اإلدارة العامة لإلطفاء بالغا عن نشوب حريق في حديقة 
منزل وقد طال أجزاء من حديقة املنزل املجاور بس����بب 
تخزين أخشاب وكراتني، وقد هرعت للتعامل مع احلادث 
مراكز إطفاء مش����رف والساملية اجلنوبي بقيادة النقيب 
حمزة السلمان والنقيب مشعل الناقة حيث متت عملية 
مكافحة احلريق دون وقوع أي إصابات، فيما استخدم رجال 
اإلطفاء كركتر من مركز اإلسناد والطوارئ للمساعدة في 

رفع األغراض املخزنة إلخماد النيران بشكل كامل.

عبدالعزيز فرحان 

ش���رعت االدارة العامة لالطفاء م���ن خالل وحدة 
التحقيق في فتح حتقيق للجزم بأن حريقا اندلع في 
مركبة وامتدت ألسنة اللهب الى 3 مركبات كان متعمدا 
او نتيجة عب���ث مراهقني، وقال مصدر في االطفاء ان 
هناك ش���بهة بأن يكون احلريق متعمدا، وكانت غرفة 
عمليات االدارة العامة لالطفاء تلقت عصر امس بالغا 

يفيد بحريق 3 مركبات مبنطقة الفروانية.
وعلى الفور هرع فرقة رجال اطفاء مركز الفروانية 
بقيادة الرائد عبدالرحمن البصيري وعند الوصول تبني 
ان اشتعال مركبة في س���احة ترابية ادت الى انتقال 
احلريق الى املركبات االخرى، ومتت على الفور عملية 

مكافحة احلريق واخماده دون وقوع اي اصابات.

نيران املخلفات واملهمالت اتلفت االشجار 

احدى املركبات الثالث وقد اتلفت بالكامل

احلريق بدأ في مركبة وامتد إلى سيارتني مجاورتني

»األحوال اجلعفرية« أسقطت حضانة 
مواطن اتهم باالجتار في املخدرات

مؤمن المصري

ألغت دائرة احوال جعفري برئاسة املستشار علي 
املعتوق احلكم الصادر بدائرة اخرى باثبات حضانة 
مواط���ن البنيه وقض���ت باثب���ات حضانتهما مجددا 

لوالدتهم���ا، م���ع عدم 
التعرض لالخيرة.

وتتلخص تفاصيل 
الدعوى التي تقدمت بها 
دفاع االم احملامية انعام 
حيدر، على س���ند من 
القول ان موكلتها كانت 
زوجة املواطن ورزقا 
املوجودين  بالولدين 
بيد موكلتي ومت الطالق 
بينهما مبوجب اشهار 
الزوج  مخالعة، وكان 
اقام دعوى احوال  قد 
بطلب اثبات حضانته 
للولدين وقضي له بها 

ولم يتم الطعن على هذا احلكم من قبل موكلتي، وملا 
كانت الظروف املتعلقة بأطراف احلضانة فقد تغيرت 
عما كانت عليه، االم���ر الذي يحق معه ملوكلتي اقامة 

هذه الدعوى.
واضافت حيدر ان طليق موكلتي صدر ضده حكم 
جناية باحلبس املؤبد الدانت���ه بتهمة االجتار باملواد 
املخدرة، وقد نفذ العقوبة املقضي بها داخل الس���جن 
املركزي، كما متت ادانته بتهمة التخلف عن اداء اخلدمة 
العسكرية وتهمة الضرب، االمر الذي يؤكد سوء سلوكه 
وع���دم صالحيته حلضانة الصغيري���ن لعدم امانته 

عليهما.
وقالت انعام حيدر: اخلشية من تأثرهما بسلوكياته 
وان طليق موكلتي ال يهتم مبصالح الولدين وال يهتم 
بشؤونهما وتخلى عن مسؤوليته جتاههما وتركهما 
في يد االم لتتحمل مسؤولياتهما وانه غير متفرغ 
للولدين بدليل عدم تسلمه للولدين رغم صدور حكم 
حضانته لهما وانه ال يستطيع االنفاق عليهما، حيث 
ليس لديه مصدر دخل ثابت وليس له مسكن خاص، 
حيث انه يقيم مع والديه في مسكن واحد والذي به 
اسرة كبيرة العدد من االبناء والبنات واالحفاد، مما 
يجعل الس���كن غير صالح القامة الصغيرين، وانه 
دائم االعتداء على موكلتي ما جعلها تخش���ى على 

وجود الولدين معه باعتباره غير مأمون.

احملامية انعام حيدر 



خووش حچي يا ألطاف اهلل
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»احملاسبة« يدقق على مرضيات موظفي الدولة 
قبل العطلة.

عالم فيزياء إسباني يخترع آيس كرمي »يغير« 
لونه مبجرد تناوله.

٭ على چذيه يحتاج حتى عطلة الفطر املقبلة 
حتى ينتهي من التدقيق!

٭ و»تغيير« املواقف من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمني أصبحت سمة لدى معظم شعوبنا العربية.
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حبيبي وقرة عيني أيها الطفل »الغزاوي« الباسل..
أحييك من احتفاالتنا بالعيد السعيد ومعي أكثر من 

مليار ونصف املليار عربي ومسلم يشاهدون ما 
يحدث في أرضك، في غزة، أرض العزة والنضال 

والبطولة.
اعذرنا حبيبي نحن ـ صحيح ـ مليار عربي 

ومسلم إال اننا ال منلك القرار املعطل لنصرتك!
نعم، لدينا رتب عسكرية ونياشني وآليات عسكرية 

تسد عني الشمس لكننا لألسف منارس رؤية املظالم 
واملذابح واملآسي والكوارث في صمت معيب.

قد يبكي الكثير منا وهم في صمت داخل أنفسهم 
فقط، أما األغلبية فكأن هذا ال يعنيهم بشيء الهني 

بالعيد وبهرجته واحتفاالته وطقوسه واملصيبة 
هناك شامتون مستهزئون لألسف!

هذا هو حال أمتكم، لذا يا ابني النصيحة ان 
تستمروا معتمدين على اهلل ثم صمودكم ألننا 

أمة هوان وذل أمام هذه الغطرسة اليهودية 
الصهيونية.. يقول ابن الرومي:

ل�����ه ال�ح�ق����د داء دوي ال دواء 
ي���ري الصدور إذا م���ا جمره حرثا

فاستش���ف منه بصفح أو معاتبة
فإمن���ا يب���رأ املص���دور م���ا نفثا

ومضة )1(: 

1400 شهيد وأكثر من 8000 جريح حتى اآلن في 
يوم اخلميس 4 من شوال 1435 املوافق 2014/7/31 

كلهم من النساء واألطفال واملدنيني ولرمبا أكثر 
منهم حتت األنقاض من املفقودين.. انهم بشر 

من بني آدم، ناس مثلنا تهدم عليهم مساجدهم 
وأبنيتهم دون نصير.

ومضة )2(:

رسالتي ألهل غزة وأطفالها وناسها، أهل الكويت 
يدعون لكم بالنصر والتمكني ومازالت اجلهات 

اخليرية الشعبية تستقبل املتبرعني الكرام خاصة 
هؤالء األطفال والشباب الذين قدموا عياديهم 

للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ـ جلنة فلسطني، 
وجمعية اإلصالح والتراث والنوري والنجاة 

إليصالها للمحتاجني املنكوبني، وكالعادة الشعب 
الكويتي معطاء متواصل مع أهلنا في الشام 

وفلسطني.

آخر الكالم:

البارونة البريطانية جيني تونغ تقول للزميل أحمد 
منصور في قناة اجلزيرة: كلنا مذنبون، كلنا 

خاسرون.. وأنا أقول: سيدتي تصدقني انك أفضل 
بكثير من أبناء أمتنا املتخاذلني االنبطاحيني.. هلل 

فقط نشكو همنا.
غزة تقاوم ونحن نتثاءب وأمامنا في املشهد عجز 
دولي واضح بدليل ممثل األمم املتحدة )األونروا( 

يبكي أمام أجهزة اإلعالم! وتآمر عربي.. من يفسر 
الصمت والتصريحات اإلسرائيلية التي تؤكد 

موافقة العرب على هذا العدوان؟! من ينفي هذا 
االتهام حتى اللحظة؟!

ويبقى قول الشاعر املتنبي ماثال أمامنا:
عيد بأية حال عدت يا عيد؟!

اعتذار إلى طفل.. 
غزاوي

السايرزم
صالح الساير 

العربي.. األبي
انتفخت أوداجه، وتورمت حنجرته، ونزت حبات 

العرق من جبينه. صاح وناح وقام فطاح وهو يتحدث 
بعمق وإميان وحماسة واندفاع عن الوحدة العربية 
التي أضعناها فأصبحنا بعدها كمثل األعواد التي 

تفرقت فتكسرت »أحادي«، وأضاف أنه ال قيام للعرب 
من كبوتهم وال نهضة مرجتاة إال بالعودة إلى تلك 
الوحدة العربية التي انفصمت عراها فتناثر العرب 

كحبات عقد منفرط.
>>>

حاص وباص وغاص والص قبل ان تشفط رئتاه 
نفسا قويا كاد يفرغ املكان من الهواء، كر وفر وثار 
ونار ثم انقض بالهجوم على االستعمار الكولينالي 

واملخطط االمبريالي واملؤامرة املاسونية واالستعمار 
االجنلوسكسوني الذي مزق وحدتنا وفرق شملنا 
وطمس تاريخنا املاجد، في جزر معزولة فضعفت 

قوتنا وصرنا فريسة سهلة لألعداء الغاشمني.
>>>

وحاملا فرغ اخلطيب )اخلليجي( من هديره الوحدوي 
الصاخب غادر املجلس إلى منزله حيث أم العيال 

تنتظره على أحر من اجلمر لتخبره بحكاية ابنته التي 
جتمعها قصة حب مع زميلها )العربي( الذي يعمل 
معها في الشركة. وما ان انتهت األم من حكايتها 

)املعيبة( املرعبة حتى جن الرجل وانفجر غاضبا وبدا 
وكأن العفاريت سكنته، فأخذ بالصراخ والتهديد 

والوعيد رافضا فكرة املصاهرة )العربية(.
>>>

وبعد أن أقسمت األم أال تفاحته ثانية باملوضوع 
)الشني( هدأ القومجي وفتح املذياع ليطرب على أغنية 
املوسيقار محمد عبدالوهاب.. أخي أيها العربي األبي 
أرى اليوم موعدنا ال الغدا.. أخي أقبل الشرق في أمة 

ترد الضالل وحتيي الهدى.

موس���كو � أ.ف.پ: أج���رى 
روبوت جراح أو بصورة أدق 
»منظومة دافينتشي للجراحة« 
عملية جراحي���ة باملنظار في 
مستش���فى مدينة روس���توف 
جنوب روسيا. الروبوت اجلراح 
»دافينتشي« ذو األذرع األربعة 
يعم���ل بتوجيه م���ن الطبيب 
اجلراح، لكنه أسرع من األخير 
بنسبة 30%، كما ميكنه عمل شق 
في أماكن يعجز الطبيب اجلراح 
ع���ن الوصول إليه���ا. العملية 
اجلراحية األولى التي يجريها 
الروبوت اجلراح، كانت مكرسة 
الستئصال ورم خبيث من جسم 
شخص عمره 58 عاما ، وتكللت 
بالنجاح. إذ لم يبد األطباء أي 
الروبوت  ش���كوى حول عمل 
اجلراح، في تأكيد ضمني على 
أن املستقبل في عالم اجلراحة 

سيكون لهذه الروبوتات.

روبوت جراح ينجح في استئصال ورم خبيث

پولندية تتسوق عارية!

عالم فيزياء يخترع آيس كرمي
يغير لونه مبجرد تناوله!

دخلت سيدة پولندية أحد املتاجر املزدحمة في مدينة 
»كراكوف« وهي عارية متاما، من دون أن تثير دهش����ة 

املوجودين، من عمال ومتسوقني.
وبحسب موقع ميرور نيوز فإن سيزار زوادزكي )24 
عاما( التقط الڤيديو الذي يظهر السيدة العارية وهي تشتري 

فطيرة وشرابا، وتوجهت إلى الصندوق لدفع املال.
والالفت في الڤيديو أن أحدا لم يعط السيدة أي انتباه، 
وكأنها متشي مرتدية مالبس����ها. وروى سيزار للموقع 
تفاصيل احلادثة قائال: »رأيت س����يدة عارية تتوجه إلى 
املتج����ر بينما كنت أمأل س����يارتي بالوقود، وحني ذهبت 
ألقول للموظفني داخل املتجر، فوجئت بأن أحدا لم يعطها 

أي نظرة استغراب أو تعجب«.

مدريد � يو.بي.اي: اخترع عالم الفيزياء اإلسباني 
واخلبير في صناعة اآليس كرمي مانويل لينارس نوعا 
جديدا منه يغير لون���ه مبجرد تناوله، ولينارس في 

انتظار احلصول على براءة االختراع.
وعلى الرغم م���ن أن لينارس ال يريد اإلفصاح عن 
أي تفاصيل حول س���ر االختراع الذي ميثل رس���الة 
املاجس���تير اخلاصة به، إال أنه يقول إن كل مكونات 
اآلي���س كرمي اجلديد طبيعي���ة، وأطلق على اختراعه 

اسم »خامليون«.
كما أوضح أن الس���ر في تغيير اآليس كرمي لونه 
يرجع إلى أسباب كيميائية ويقول: »من املمكن أن يغير 
أي طعام لونه اعتمادا على درجة احلرارة، ونس���بة 

األكسدة«.
وقد أفاد من تذوق اآليس الكرمي اجلديد، بأنه يشبه 
خليطا م���ن الفواكه الطبيعية، ويعمل لينارس حاليا 
على تطوير نوعني آخري���ن من اآليس كرمي، أحدهما 
يتفاعل مع األضواء فوق البنفسجية في األندية الليلية 
ويغير لونه، واآلخر يغير لونه من األبيض متاما إلى 

الوردي متاما من تلقاء نفسه.

البقاء هلل

يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

سارة مبارك فهد العتيبي ـ 15 عاما ـ جنوب السرة 
ـ الزهراء ـ ق4 ـ ش49 ـ م40 ـ ت: 99990521 ـ 

.60606551
أحمد سليمان أحمد ماتقي ـ 83 عاما ـ الرجال: حسينية 

معرفي اجلديدة ـ شرق ـ ت: 66666764 ـ النساء: 
حسينية خير النساء ـ شرق ـ مقابل حسينية الرجال ـ 

ت: 66882882.
أمينة محمد عبدالرزاق بن عوض ـ 64 عاما ـ الرجال: 

بيان ـ ق3 ـ ش2 ـ م12 ـ ديوان بن عوض ـ ت: 
55559008 ـ النساء: الفيحاء ـ ق6 ـ ش67 ـ م5 ـ ت: 

.99853004
فاطمة محمد جاسم، زوجة سالم حسن اليوسف ـ 73 
عاما ـ األندلس ـ ق10 ـش3 ـ م82 ـ ت: 66989889 ـ 

99635503 ـ الدفن التاسعة صباحا.
شابور عبداحلسني محمد علي بهبهاني ـ 75 عاما ـ 

الرجال: حسينية معرفي القدمية ـ شرق ـ ت: 99019109 
ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش44 ـ م5 ـ حسينية أم 

صادق ـ ت: 99757420.

شارون ستون: املوت والدة جديدة
كاليفورنيا � إيالف: حتدثت 
النجمة شارون ستون ألول مرة 
عن جتربة إصابتها بنزيف في 
الدماغ خالل إطاللتها في برنامج 
 .»Master Class« أوبرا وينڤري
ففي الع����ام 2011، مت نقلها الى 
املستش����فى على عجل، حيث 
كانت تعاني م����ن ألم حاد في 
الدماغ، وكأنها تعرضت إلطالق 
نار، وشرحت ستون مخاوفها 
حلظة وصولها إلى املستشفى 
وهي تعاني من متدد في األوعية 
الدموية قائلة: اتصلت بوالدتي 
وأخبرتها أني أحدثها من غرفة 
الطوارئ، كنت أعاني من نزيف 
في املخ. وردت عل����ي: أنا في 

طريقي إليك، أحبك.
وأوضحت »ستون« البالغة 
من العم����ر 65 عاما ان حالتها 
كانت حرجة جدا فاس����تلزمت 
جراحة عاجل����ة، وأنها عندما 
استيقظت كان عليها أن تتعلم 
املشي، واالس����تماع، والكالم، 

وتذكر كل شيء في حياتها من 
جديد.

وأضافت: اعتق����دت لفترة 
طويل����ة أنني س����أموت، حتى 
بعد عودت����ي إلى املنزل. ولقد 
عانيت م����ن أزمة أخرى بعد 3 
س����نوات عندما انفصلت عن 
زوجي فيل برونشتاين. فعندها 

كانت مهنتي قد انتهت، وزواجي 
أيضا، وابني أخذ مني، وهويتي 

أيضا، كما كنت اعتقد.
وتابعت: كانت أحوالي من 
سيء إلى أسوأ، وشعرت بأنني 
كأسطورة العنقاء التي حتترق 
حتى املوت. الالفت ان »ستون« 
خرجت من جتربتها هذه التي 
قاربت فيها املوت، بحكمة وعبرة 
وعمق فلسفي بعد أن كان عليها 
أن تتأقلم مع احلياة من جديد، 
حيث عبرت عن جتربتها املؤملة 
في هذا املجال قائلة: »كل ما حدث 
لي خالله����ا، أصبح أكثر ثراء، 
كل شيء بعدها سار على نحو 
أفضل، وكان علي البدء من جديد. 
نحن نربى على أن نقيم حدادا 
على املوتى، ونخاف ونحزن من 
جتربة املوت، وال نربى على أن 
نحتفل ونختبر جتربة املوت، 
وكأنها شيء طبيعي يحدث لنا. 
لقد اكتشفت أن املوت هو الوالدة 

من جديد«.

شارون ستون

نيودلهي � العربية: بحضور أكثر من 5 آالف شخص، 
أقام رجل هندوس����ي مراسم زواج لبقرة وثور في قريته، 
ولم يتوقف اخلبر عند هذا احلد، بل إن تكاليف زواج الثور 

والبقرة جتاوز املليون روبية )أكثر من 15 ألف دوالر(.
الطائفة الهندوسية تعتبر البقرة »مقدسة«، ويتم اللجوء 
إليها في حاالت الشدة، بل إن صاحب البقرة، غوبال باتواري، 
أقام الزواج بهدف إنقاذ محصول األرض من الكوارث. الزيجة 
التي أقيمت مراس����مها في منطقة ماديا براديش في الهند، 
حضرها س����كان املنطقة، وأقيمت األفراح ضمن الطقوس 
الهندوسية. وبحس����ب التقرير، فإن حفل الزواج البهيج 
استمر التحضير له ألكثر من شهرين تقريبا، ليتوج الثور 

الذي يدعى »غانغا« من البقرة »براكاش«.

فرح بقري

كلفة زواج البقر في الهند
أكثر من 15 ألف دوالر

حالة طوارئ في سيراليون بسبب اإليبوال
سيراليون � )رويترز(: قال 
رئيس سيراليون ارنست باي 
كوروما في بيان، إن البالد أعلنت 
حال���ة طوارئ صحي���ة عامة، 
للتعامل مع أسوأ تفش لڤيروس 
اإليبوال، وأنه سيطلب من قوات 
األمن فرض حجر صحي على 
مراكز انتشار الڤيروس املميت. 
ويشبه القرار سلسلة اإلجراءات 
التي أعلنتها ليبيريا املجاورة 
للتصدي لإليبوال مساء األربعاء. 
كما أعلن كوروما أنه س���يلغي 
زيارة لواشنطن، حلضور قمة 
أميركي���ة � أفريقية األس���بوع 
املقبل بس���بب األزم���ة. ووفقا 
العاملية فقد  ملنظمة الصح���ة 
تسبب الڤيروس شديد العدوى 
في وفاة 672 شخصا في دول 
غرب أفريقيا، »ليبيريا وغينيا 

وسيراليون«.
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