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املرحلة األولى من القطار ستشمل الطرق الرئيسية مبسافة 500 كيلومتر.. واملترو بطول 195 كيلومتراً و90 محطة

السكك احلديدية في 2018 وطرح »املترو« األسبوع املقبل

بطاركة الشرق من أربيل: نتضامن
مع مسيحيي العراق ملكافحة اإلرهاب

الكاثوليك  الش����رق  وطنية: عقد بطاركة 
واألرثوذكس مؤمترا صحافيا في ختام زيارتهم 
ألربي����ل، عاصمة اقليم كردس����تان � العراق، 
اس����تهله البطريرك املاروني الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي بالقول: نحن البطاركة 
الكاثوليك واألرثوذكس التقينا في 7 اغسطس 
واتخذنا موقفا وقررنا منذ ذاك اليوم ان نأتي 

باسم البطاركة لنحمل 3 أبعاد للزيارة:
1 � ان الهدف األول إعالن التضامن الروحي 
واملعنوي واالنس����اني واملادي م����ع اخوتنا 
املسيحيني الذين هجروا وطردوا من أرضنا، 
 ولنقول انن����ا معهم وجرحهم ه����و جرحنا،

وال تخافوا فلنا دور روحي نلعبه كمسيحيني 
وأنتم حتملون صليب الفداء الذي له قيمته، 
وقيمته ف����ي القيامة. فال تفك����روا بالهجرة، 
وحافظوا على جذوركم فعمركم 2000 سنة، 
واجلذور التي هيئت للمسيحيني تعود أليام 

ابراهيم، ونحن بجانبكم.
2 � الهدف الثاني هو اللقاء مع الس����لطات 

املسؤولة في الفاتيكان.

3 � الهدف الثالث هو أن نطلب من األسرة 
الدولية حتمل مسؤولياتها، إذ من غير املسموح 
أن يس����يطر تنظيم ارهابي مثل داعش على 
شعوب آمنة، وأن يستولي على أمالكها واملجتمع 
الدولي يتفرج، فهذا األمر نرفضه، فنحن كنيسة 
واحدة، ونؤكد اننا صوت واحد وجسم واحد، 
وجرحكم هو جرحنا. وسنستمر في حتركنا 

على كل املستويات، كما وعدناكم.
وأشار إلى أنه لم يدع إلى حوار مع »داعش«، 
وقال: همي أن قول لهم إنهم فقدوا إنسانيتهم. 
وأضاف: نحن كبطاركة سنطالب املجتمع الدولي 
واالمم املتح����دة بحماية االقليات لئال يكونوا 
مكسر عصا لغيرهم، ومكافحة كل التنظيمات 
االرهابية ومن بينها داعش. أما نحن كمسيحيني 
فنصلي ليمس اهلل ضمائرهم كي ال يضيعوا 
صورة اهلل وليتحرروا من االرواح الشريرة 

والشياطني.

تفاصيل املؤمتر الصحافي اخلتامي لبطاركة الشرق
في أربيل على املوقع اإللكتروني

خريطة توضح املالمح الرئيسية ملشروع مترو األنفاق في الكويت

»داعش« يذبح صحافياً أميركياً.. وأوباما يتوعده
عواص����م � وكاالت: حتت 
عنوان »رس����الة إلى أميركا« 
نشر تنظيم الدولة اإلسالمية 
العراق والشام )داعش(  في 
ڤيديو لقطعه رأس الصحافي 
األميركي جيمس فولي الذي 
خطف في سورية في نهاية 
الرهينة  2012، مه����ددا بقتل 
األخرى الصحافي األميركي 
ستيفن جويل سوتلوف، إذا 
الرئيس األميركي  لم يوقف 
باراك أوباما الضربات اجلوية 
األميركية ف����ي العراق. وفي 
أول رد فع����ل من جانبه، أكد 
الرئيس األميركي باراك اوباما 
على ضرورة ان تعمل شعوب 
وحكومات الشرق األوسط من 
اجل استئصال سرطان تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق 
»داعش« من املنطقة، مشيرا 
الى انه ليس لداعش مكان في 
القرن ال� 21. وقال اوباما في 
بيان امس تعقيبا على ذبح 
فولي في العراق: ان »داعش« 
يقترف إبادة جماعية وليست 
لديه عقيدة او حس إنساني. 
وأكد أوباما أن بالده ستبذل 
قصاري جهدها وبالتعاون مع 
حلفائها من أجل إحقاق احلق 

والقضاء على »داعش«.

التفاصيل ص24 ٭

فرج ناصر

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
النقل في وزارة املواصالت 
م.منصور البدر ان مشروع 
السكك احلديدية قائم وسيتم 
إجنازه في أكتوبر 2018، مبينا 
ان إنشاء املشروع سيكون 
على مرحلتني، األولى ستشمل 
 الطرق الرئيس���ية مبسافة
500 كيلومت���ر، والثاني���ة 
للطرق اخلارجية والفرعية 
بط���ول 300 كيلو، موضحا 
انه سيتم إغالق الباب أمام 
استدعاء الشركات لتأهيلها 

نهاية الشهر اجلاري.
واعلن م.الب���در، خالل 
مؤمتر صحافي عقده امس 
في ب���رج التحري���ر، طرح 
مش���روع املترو األس���بوع 
املقبل بطول 195 كيلومترا  
و90 محط���ة، بحيث يكون 
10% من املشروع حتت األرض 
و90% منه معلقا، مؤكدا انه 
سيخفف من االزدحام على 
الطرق. وبني انه سيتم طرح 
مناقصة للبح���ث واإلنقاذ 
وصيانة 136 داللة مالحية 
وفق مواصفات عاملية ستوقع 
اليوم، باإلضافة إلى توقيع 
عقد مشروع املوازين اخلاص 

بالشاحنات.
التفاصيل ص7 ٭

)رويترز( صورة مأخوذة من الڤيديو الذي بثه »داعش« مللثم يرفع سالحا أبيض قبل ذبحه الصحافي االميركي جيمس فولي  

57 مليون دينار إلنشاء محطة كبد للتنقية تخدم 
اجلهراء والصليبخات واألندلس وغرناطة والقرين

كتب: فرج ناصر

أكد وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم أن اجلولة التي 
قامت بها وزارة األشغال على محطة كبد لتنقية 
املي���اه جاءت إلظهار إجن���ازات حكومة جابر 
املبارك خالل الفترة السابقة، الفتا إلى أنه في 
اآلونة األخيرة مت التنوع في زيارة املشاريع 
املتعلقة مبحط���ات ضخ املياه ومواقع أخرى 
كطريق جم���ال عبدالناصر وطريق اجلهراء. 
وأش���ار االبراهيم في تصريحه للصحافيني 
عقب زيارته حملطة كبد لتنقية مياه الصرف 
الصحي، إلى أن مش���روع محطة كبد يعتبر 

من املش���اريع العمالق���ة املختصة باملعاجلة 
الثالثية، وهي تتكون من ثالثة أجزاء، األول 
عبارة عن محطة ضخ، واجلزء الثاني محطة 
تنقية، والثالث خطوط تغذية وصرف، مبينا 
أن الطاقة االستيعابية للمحطة 180 ألف متر 
مكعب وتس���تطيع أن ترفع إلى 270 ألف متر 
مكعب. وكشف أن القيمة اإلجمالية للمشروع 
تبلغ 57 مليون دينار، واحملطة تخدم محافظة 
اجلهراء مبا فيها مدينة سعد العبداهلل ومدينة 
جابر األحمد إضافة إلى الصليبخات واألندلس 
وغرناطة والقرين، مشيرا إلى أن الطاقة احلالية 

للمحطة تستقبل 140 ألف متر مكعب.
التفاصيل ص9 ٭

اإلبراهيم: مشروع عمالق يختص باملعاجلة الثالثية

الزمني����ة املوضوعة  البرامج 
لهذه املشاريع. 

وأكدت املصادر أنه: سيتم 
املقترحات والتوصيات  بحث 
العتماد كل ما من شأنه التعجيل 

بدوران عجلة اإلجناز. 
وأوضح����ت ان اجتم����اع 
اليوم مخصص ملناقش����ة هذا 
التقرير فقط رغبة من املجلس 
في البح����ث الدقيق في جميع 
املعوقات التي حتد من اجناز 

أحمد مشعل األحمد رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي أعّد 
تقريراً تضّمن املعوقات واحللول املطلوبة لإلسراع في إجنازها 

مجلس الوزراء يبحث املشاريع املتعثرة اليوم
املشاريع الكبرى في مواعيدها 

املعلنة مسبقا. 
هذا، ويحدد املرس����وم رقم 
346 لسنة 2007 اخلاص بإنشاء 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
والذي يشرف على اعماله سمو 
رئيس الوزراء ان من ضمن مهام 
اجلهاز متابعة املوقف التنفيذي 
للمشروعات احلكومية داخل 
كل وزارة او جه����ة حكومي����ة 
بالتنس����يق مع ه����ذه اجلهات 
وفي ض����وء البرنامج الزمني 
املعتم����دة  للتنفي����ذ وعرض 
املقترحات الالزمة على الوزير 
املختص لإلسراع في إنهاء هذه 

املشروعات.
على صعي����د متصل، نفت 
مصادر رفيعة وجود »انتقائية« 
في قرارات املجلس بس����حب 
اوراقا  اجلناس����ي ممن قدموا 
غير صحيحة او نفذوا اعماال 
تضر مبصلحة البالد، مؤكدة ان 
مثل هذه القرارات حتتاج الى 
بحث ومتحيص متأنيني قبل 

اصدارها لضمان الدقة.

مريم بندق 

يعقد مجلس الوزراء اليوم 
جلس����ة خاصة برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك ملناقش����ة تقرير جهاز 
متابعة االداء احلكومي بشأن 
املشاريع احلكومية املتعثرة 
التي القائمة   وبحث املشاريع 

 لم يتم تنفيذ خطوات اجنازها 
وف����ق البرام����ج الزمنية التي 
وضع����ت له����ا ومعوقات ذلك 

وسبل املعاجلة. 
وقالت مصادر في تصريحات 
ل� »األنباء« ان رئيس  خاصة 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
الشيخ احمد مشعل األحمد اعد 
تقريرا ش����امال حول املشاريع 
املتأخرة واملتعث����رة، تضمن 
التعث����ر ومعوقات  أس����باب 
االجناز وس����بل معاجلتها من 
خ����الل احلل����ول والتوصيات 
املناسبة، لتالفي  واملقترحات 
التعثر والعمل على  أس����باب 
دوران عجل����ة االجن����از وفق 

الشيخ احمد مشعل االحمد

يقوم بدعوة اجلمعية العمومية 
النتخاب مجلس إدارة جديد 
ويستمر في تسيير العاجل من 
األمور حلني انتخاب مجلس 

إدارة االحتاد.
وج���اء التمديد بناء على 
مذك���رة مرفوعة م���ن قطاع 
التع���اون بتاريخ 14 اجلاري 
بينت أس���باب متديد أعمال 
إلى ما  املع���ني إضافة  املدير 

تقتضيه مصلحة العمل.

التمديد لعلي حسن رئيسًا معينًا 
في احتاد التعاونيات ملدة 4 أشهر

محمد راتب

أصدرت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح أمس 
قرارا وزاريا حمل رقم »36/ت« 
لس���نة 2014 تضم���ن متديد 
عمل املدي���ر املعني في احتاد 
التعاونية علي  اجلمعي���ات 
علي حسنحس���ن ملدة 4 أشهر على أن 

البرملان اإليراني يحجب الثقة 
عن وزير العلوم: يتمتع بدعم 
وسائل إعالم »معادية للثورة«

طهران � أ.ف.پ � رويترز: حجب مجلس الشورى 
اإليراني الذي يهيمن عليه احملافظون، الثقة امس 
عن وزير العلوم واألبحاث والتكنولوجيا رضا 
فرجي القريب م����ن اإلصالحيني، آخذا عليه انه 
عني في مكتبه مس����ؤولني ش����اركوا في احلركة 
االحتجاجية على إعادة انتخاب الرئيس السابق 
محمود احمدي جناد في 2009، وانه يتمتع بدعم 
وسائل إعالم »معادية للثورة« باللغة الفارسية 
في اخل����ارج، كما اتهمه بانه أعاد الى اجلامعات 
طلبة صرفتهم الس����لطات »ألس����باب أخالقية 

وسياسية«.
وبعد نحو 6 س����اعات كانت صاخبة أحيانا، 
وافق 145 من 270 نائبا موجودا )من 290( على 
حجب الثقة، في مقابل 110 ساندوا فرجي، وامتناع 

15 عن التصويت.
وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون إنه 
كان يتمنى أن يكون في البرملان للدفاع عن الوزير 
لكنه لم يتمكن من حضور اجللسة ألنه كان في 
زيارة ملدينة اردبيل. لكنه أوضح أنه س����يلتزم 
بقرار البرملان مهم����ا يكن من أجل احلفاظ على 

وحدة البالد. 23إسرائيل تستدعي جزءاً من جنود االحتياط  و»حماس« تتوعدها مبواجهة اجلحيم
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فهد األمير بحث إنشاء مجمع 
تكنولوجي جتاري صحي تربوي 

في منطقة العيون

ضمن إطار جهود محافظة اجلهراء في املس���اهمة 
بكل ما من ش���أنه االرتقاء مبس���توى اخلدمات العامة 
باحملافظة، ومتابعة س���ير تنفيذ املش���اريع احليوية 
واملهمة املعتم��دة ف��ي احملافظ��ة، اس���تقبل الفري��ق 
م. فهد أحمد األمير محافظ اجلهراء مبكتبه في ديوان 
عام احملافظة م.حج���رف احلجرف � نائب املدير العام 
لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وعدد من قياديي الهيئة، حيث قدموا شرحا 
تفصيليا حول مش���اريع الهيئة القائمة واملستقبلية، 
ومنها انشاء مجمع تكنولوجي جتاري صحي تربوي 
في منطقة العيون مبساحة 500.000م2، يضم مباني 
لكلية الدراس���ات التكنولوجية والدراسات التجارية 
والعلوم الصحية والتربية األساس���ية )بنني � بنات(، 
وانشاء معهد التدريب املهني للبنني وفرع ملعهد الهيئة 
في مدينة جابر األحمد مبس���احة إجمالية 150.000م2، 
حيث ان هذه املشاريع س���وف تستوعب عدد 20000 

ألف طالب وطالبة تقريبا. 

الفريق فهد االمير خالل اللقاء 

الصقر: تسمية الكويت »مركزًا إنسانيًا 
عامليًا« مسؤولية تتطلب مزيدًا 

من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان
»مفخرة ومسؤولية«، بهذه الكلمات وصف رئيس 
جمعية مقومات حقوق اإلنسان د.يوسف الصقر تسمية 
األمم املتحدة الكويت »مركزا إنس���انيا عامليا« وإطالق 
لقب »قائد اإلنسانية« على صاحب السمو األمير، مؤكدا 
ان تس���مية واحدة من أكبر الهيئ���ات الدولية للكويت 

بأنها مركز إنس���اني 
عاملي لم تأت من فراغ 
وإمن���ا جاءت ترجمة 
جلهود مخلصة تقوم 
بها مؤسسات املجتمع 
واجله���ات  املدن���ي 
اخليري���ة واإلغاثية 
الكويتية لصالح العمل 
اإلنس���اني واخليري 
الدول���ي،  واإلغاث���ي 
وتأتي في ظل حرص 
صاحب السمو األمير 
على بذل كل اجلهود 
الوطنية املمكنة من 

أجل رفع املعاناة عن الشعوب املكلومة أو املتضررة جراء 
االضطرابات التي تش���هدها بعض البلدان، أو الكوارث 
الطبيعية التي تش���هدها بلدان أخرى، معتبرا ان هذه 
التسمية تعد مبنزلة مفخرة للعمل اإلنساني الكويتي 
في هذه املرحلة من عمر البشرية، مؤكدا ان هذا التكرمي 
يضيف مسؤوليات كبيرة على الكويت لالرتقاء مبلفات 
حقوق اإلنسان، وهو ما يتطلب بذل املزيد من اجلهود 

في هذا الشأن.
وقال إن جمعية مقومات حقوق اإلنسان إذ يهمها ان 
تعبر عن تقديرها العميق لهذا اإلجناز الكبير الذي يأتي 
متزامنا مع احتفاء الكويت وشركائها الدوليني باليوم 
العاملي للعمل اإلنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل 
عام، لتجدد مناشدتها السلطتني وكل الشخصيات واجلهات 
املعنية السعي نحو تنقية الثوب الكويتي األبيض من أي 
شائبة في مجال حقوق اإلنسان باستيفاء االستحقاقات 

احلقوقية والتعهدات الطوعية للكويت.

د.يوسف الصقر

الشيخ سلمان احلمود

احلمود: للفن دور في ترسيخ الهوية الوطنية ومعاجلة املظاهر السلبية
بح���ث وزي���ر االعالم 
الدولة لش���ؤون  ووزي���ر 
اللجنة  الش���باب ورئيس 
الدائمة لالحتفال باألعياد 
واملناسبات الوطنية الشيخ 
س���لمان احلمود ومحافظ 
حولي الفريق أول متقاعد 
الش���يخ أحم���د الن����واف 
العاصم������ة  ومحاف������ظ 
الفري�����ق متقاع���د ثابت 
املهنا، التحضير ملناسب���ة 
تكرمي صاحب السمو األمير 
املتح���دة كقائد  األم��م  في 
انس���اني ف���ي س���بتمب��ر 

املقب�ل. 
 وقالت وزارة االعالم في 
بيان صحافي انه مت خالل 
اللقاء مناقشة اوجه التنسيق 
بني وزارة االعالم ومحافظات 

الكوي���ت لالحتف���ال بهذه 
املناس���بة املهمة والعزيزة 
على قلب كل مواطن ومقيم 
الكويت كما مت  على ارض 
بحث ترتيبات االحتفاالت 
الوطني���ة املقبلة وس���بل 

تطويرها. 
 واضافت انه مت في اللقاء 
النظر حول  طرح وجهات 
الدور االعالمي الذي تضطلع 
ب���ه وزارة االعالم في دعم 
جهود احملافظات وس���بل 
تطويره وضرورة تكثيف 
التنسيق بني اجلانبني البراز 
االدوار املهمة التي تضطلع 
بها احملافظات وبحث سبل 
دع���م انش���طة احملافظات 

اعالميا. 
 ونقل البيان عن الشيخ 

س���لمان احلمود قوله ان 
اللقاء يندرج حتت التعاون 
والتنسيق الدائم بني جميع 
األجهزة في الكويت من أجل 
النهوض بها، مسترشدين 
الس���امية  بالتوجيه���ات 
الس���مو االمير  لصاح���ب 
الش���يخ صب���اح االحم���د 
وس���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك. 
 وذكر البيان ان محافظي 
حولي والعاصمة ثمنا دور 
وزارة االعالم ف���ي اظهار 
الوجه احلضاري للكويت 
من خالل ما يبث من برامج 
هادفة واصدارات متميزة 
تسهم في تش���كيل الوعي 

الصديقي: ال صحة لسرقة ملفات 
لشركات فائزة في مشروعات 

األمن الغذائي
محمد راتب

نفى نائب املدير العام لشؤون الزراعة التجميلية ورئيس 
جلنة القسائم الزراعية سابقا في الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الصديقي ما نشر حول 
سرقة ملفات لشركات فائزة مبشروعات األمن الغذائي، 

مستنكرا نشر شائعات 
مغلوطة وبلبلة الرأي 
العام مبعلومات غير 
ان  صحيح����ة، مؤكدا 
جميع امللفات موجودة 
وس����ليمة وقد شكلت 
جلنة ملراجعتها وبيان 
م����دى دق����ة البيانات 

املدرجة بها.
وأضاف في تصريح 
أنه ال توجد  صحافي 
حتقيقات وال شبهات 
لسرقات من هذا النوع، 
والهيئة تواصل عملها 

بناء على توجيهات وزير النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ملراجعة كل ملفات الشركات الفائزة بالقرعة 
لتدقيقها على ضوء تقرير جلنة الفتوى والتشريع في 

شأنها.
وأكد في الوقت نفس����ه أنه ال صحة ملا مت تداوله من 
جتاهل الهيئة لتقرير الفتوى والتشريع، مشيرا الى أنه 
س����بق بيان أن هناك جلنة ش����كلت ملراجعة كل امللفات 
واملستندات على ضوء ما ورد بتقرير الفتوى من مالحظات، 
وعقب انتهاء عمل اللجنة املذكورة ستقوم الهيئة برفع 

تقريرها للوزير.
وأهاب الصديقي باجلميع الى عدم نشر وتداول أخبار 
وش����ائعات غير صحيحة، مبينا ان الهيئة تفتح أبوابها 
أمام اجلميع وميكن الرجوع إليها في أي وقت لبيان مدى 
صحة ما يتم تداوله من أخبار، مش����ددا على أن الهيئة 
حتتفظ بكامل حقوقها القانونية جتاه ما ينسب إليها من 
اتهامات ال سند وال مسوغ لها من احلقيقة وتعمل مبعايير 

املساواة والشفافية حفظا حلقوق اجلميع.

م. فيصل الصديقي

االعالم���ي والثقاف���ي لدى 
املتلقني.

الى ذلك بحث الش���يخ 
سلمان احلمود مع رئيس 
نقاب���ة الفنان���ني د. نبيل 
وأعض������اء  الفيل���كاوي 
الفنان���ني طارق  النقاب���ة 
العلي وعنبر ولي���د وخالد 
بوحيمد سبل دعم احلركة 
املس���رحية والفني���ة في 

الكوي���ت.
ونقلت وزارة االعالم في 
بيان صحافي عن الش���يخ 
س���لمان احلمود اش���ادته 
خالل اللقاء بالدور الريادي 
للحركة املسرحية في تشكيل 
الوعي الثقافي لدى اجلمهور 
املتلقي واسهامها في ابراز 

دور الكويت احلضاري. 

وشدد على ضرورة تبني 
الفن للقيم األصيلة واملقاصد 
النبيلة للشعب الكويتي مع 
العمل على ترسيخ الهوية 
الوطنية ومعاجلة أي مظاهر 
سلبية في املجتمع بأسلوب 

منهجي ووسطي.
وأوضح الشيخ سلمان 
أن الف���ن والفنانني أخذوا 
على عاتقهم حمل رس���الة 
انسانية سامية وأنهم معول 
بناء ترتقي بهم املجتمعات 
وتزدهر وليس معوال للهدم، 
التألق  املزيد م���ن  متمنيا 
والنجاح لنقاب����ة الفنان���ني 
وجمي������ع منتس���بيه���ا 
لدوره�����ا الفاع������ل ف���ي 
االرتقاء باملس���رح والفن 

في الكوي���ت.

بحث مع النواف واملهنا التحضير ملناسبة تكرمي األمير باألمم املتحدة
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نائب األمير استقبل املبارك واخلالد واجلراح ومحمد الصباح

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ د.محمد الصباح سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل س���مو نائب 
العهد بقصر  األمير وولي 
السيف صباح امس نائب 
رئي���س مجل���س الوزراء 
الش�����يخ  الدف�اع  ووزير 

خالد اجلراح.
كما استقبل سمو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح امس الشيخ د. محمد 

الصباح.

واستقبل س���مو نائب 
األمير وول���ي العهد بقصر 
الس���يف صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة 

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
الس���يف صباح امس سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.

خالل اجتماع موسع لالستعداد للعام الدراسي اجلديد

أمر أميري بالتبرع بخمسة ماليني دوالر
للمنظمات الدولية ملواجهة »إيبوال«

الوتيد: احتفاالت وأعياد مبناسبة تسمية األمير
قائداً إنسانياً والكويت مركزاً إنسانياً عاملياً

إنهاء  أنه ت���م  القحطاني 
التيار  معامالت ايص���ال 
الكهربي للفصول اإلنشائية 
بالتعاون والتنس���يق مع 
وزارة الكهرب���اء والم���اء 
إل���زام  أو ع���ن طري���ق 
المقاولين بتوفير المولدات 

الكهربائية.
وعلى صعي���د متصل 
أكدت مدير إدارة التوريدات 
والمخازن فائقة جاس���م 
اإلدارة  محمد اس���تعجال 
لتنفيذ عقود الصيانة مع 
الشركات المختصة، مشيرة 
إلى أن األمور تسير وفق 
خطة العم���ل وعلى أكمل 

وجه.
ومن جانبه أشار مدير 
عام منطقة حولي التعليمية 
أنور العنجري إلى توقيع 
جميع عقود الصيانة مما 
يضم���ن نجاح اس���تعداد 
المنطقة الس���تقبال العام 

الدراسي.
كما أش���اد مدي���ر عام 
منطقة العاصمة التعليمية 
ناجي الزامل بجهود اإلدارات 
التعليمية والهندسية في 

الوزارة والمنطقة.
مؤكدا عل���ى جاهزية 
منطقة العاصمة الستقبال 
العام الدراسي. كما أوضح 
إدارة منطقة مبارك  مدير 
الكبير التعليمية طلق الهيم 
جاهزية م���دارس منطقة 
التعليمية،  الكبير  مبارك 
الفتا الى ان���ه تم تحويل 
مدرستين للبنين من ذات 
معلمات الى ذات معلمين 

االبتدائية بالتغييرات التي 
ت���م اتخاذها ضمن وثيقة 
التعلي���م االبتدائي خالل 
العطلة الصيفية إلحاطة 
الجمي���ع علم���ا بجمي���ع 
المستجدات وعلى رأسها 
اختبارات مستوى الصف 

الخامس االبتدائي.
بالجه���ود  مش���يدة 
المبذولة ميدانيا لتوفير 
عام دراس���ي ناجح على 

جميع األصعدة.
من جانبه أشار الوكيل 
المساعد للبحوث والمناهج 
إلى  د.س���عود الحرب���ي 
مشاركة وزارة التربية في 
االحتفال الخاص بتكريم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كقائد للعمل 
اإلنساني مؤكدا  أن موعد 
االحتفالية س���يكون يوم 
األحد الموافق 14 سبتمبر 

القادم.
ومن جانبها أش���ارت 
الوكيل المساعد للمنشآت 
التربوي���ة والتخطي���ط 
إلى  م.يس���رى القحطاني 
المباني اإلنشائية في  أن 
جميع المناطق التعليمية 
سيصلها التيار الكهربائي 
في أسرع وقت ممكن تزامنا 

مع بداية العام الدراسي.
مؤكدة أن استكمال جميع 
المدرسية  االس���تعدادات 
العام  سيتم مع بدء دوام 
الدراسي وبتواجد الهيئات 

اإلدارية.
وحول توفير وايصال 
التي���ار الكهربائي، ذكرت 

التبرع  وأوضح ان هذا 
يأتي ف����ي وقت تكافح فيه 
منظم����ة الصح����ة العاملية 
بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة للتغذي����ة ملراقبة 
الوضع عن كثب في الدول 
املنكوبة بهذا الڤيروس في 
غرب افريقيا السيما بعد ان 
أعلنت املنظمة امس ضرورة 
مراقبة مس����احة جغرافية 
واسعة تضم حوالي مليون 
نسمة في غرب القارة ينتشر 

فيها الڤيروس.

ان  الغني����م  وأض����اف 
االمكانيات املتواضعة في 
الدول املعني����ة تلقي عبئا 
اضافي����ا عليها في مواجهة 
هذا الڤيروس الس����يما مع 
غي����اب عالج مناس����ب او 
أمصال تقي م����ن االصابة 
به ما يحت����م على املجتمع 
الدولي ان يتضامن مع تلك 
التي  الدول في هذه األزمة 
تهدد سكان غرب افريقيا وقد 
تنتشر في مناطق مختلفة 

من العالم.

الشؤون االنس����انية بذلك 
التبرع بتصريح ل� »كونا« 
ان هذا التبرع يواكب سياسة 
الكويت في اهتماماتها بدعم 
برامج التنمية املستدامة في 
الكويت  ان  افريقيا السيما 
تت����رأس القم����ة العربية � 

االفريقية حاليا.
الكوي����ت  ان  وأض����اف 
لم تغفل يوما املش����كالت 
االنسانية التي متر بها القارة 
وكانت سباقة في دعمها في 

مجاالت مختلفة.

جني����ڤ � كون����ا: ق����ال 
مندوبن����ا الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية 
السفير جمال الغنيم امس ان 
تبرع الكويت بخمسة ماليني 
دوالر بأوامر صاحب السمو 
األمير الى املنظمات الدولية 
ملواجهة وباء »ايبوال« يعكس 
حرص الكويت على معاجلة 

األزمات االنسانية.
أبلغ  الذي  الغنيم  وقال 
منظم����ة الصح����ة العاملية 
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

وت���م افتتاح مدرس���تين 
لرياض االطفال، إلى جانب 
تنفيذ أعمال الصيانة في 

المدارس.
إنجاز  إلى  الهيم  ولفت 
80% م���ن العمل وس���يتم 
االنتهاء من جميع اجراءات 
االستعداد خالل االسبوع 
المقبل وأنه تم تس���كين 
الوظائف اإلشرافية، مشيرا 
التنس���يق والتعاون  إلى 
الشامل مع إدارة التنسيق 

في الوزارة.
ومن جانبه ذكر المدير 
العام لمنطق���ة الفروانية 
التعليمي���ة باإلنابة وليد 
السعيد أن مدارس منطقة 
الفروانية التعليمية جاهزة 
الدراسي  العام  الستقبال 
الجديد معربا عن حرص 
إدارة المنطقة على تمديد 

عقد صيانة التكييف.
وم���ن جانبه���ا أكدت 
مدير عام منطقة الجهراء 
التعليمية فاطمة الكندري 
أنه تم االنتهاء من أعمال 
ب���كل مدارس  الصيان���ة 
إلى أن  المنطقة مش���يرة 
التكييف  تم تفعيل عقود 
إدارة  م���ع  بالتع���اون 

التوريدات والمخازن.
الكن���دري  وأضاف���ت 
الهيئة  إعادة توزي���ع  أن 
التعليمية يتم وفق حاجة 
المنطقة التعليمية، الفتة 
إلى اكتمال تسكين الوظائف 

اإلشرافية.
وبدورها أكدت مدير عام 
منطقة األحمدي التعليمية 
منى الصالل على التعاون 
المثمر مع إدارة التنسيق 
حيث تم استكمال توفير 
التعليمية طبقا  الهيئ���ة 
المطلوبة  لالحتياج���ات 
إلى تس���كين  باإلضاف���ة 

الوظائف اإلشرافية.
وأضاف���ت الصالل أن 
هناك تنس���يقا دائما مع 
الجهات المعنية بالشؤون 
الهندسية لسد احتياجات 
مدارس المنطقة التعليمية 

نهاية األسبوع القادم.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

رفعت وكيل���ة وزارة 
التربية مريم الوتيد التهاني 
إلى مقام صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بمناس���بة اختياره قائدا 
الكويت  إنسانيا وتسمية 

مركزا إنسانيا عالميا.
وج���اء ذلك م���ن قبل 
منظمة األمم المتحدة التي 
س���تقوم بتكريم س�م��وه 
في س����بتمبر المقبل في 
نيويورك وذل���ك تقديرا 
الكبير  للدور اإلنس���اني 

للكويت وقائدها.
الوتيد قطاعات  ودعت 
المناطق  الوزارة وإدارات 
إل���ى االحتفال  التعليمية 
بهذه المناس���بة الوطنية 
والعالمية من خالل سلسلة 
من الفعاليات واألنش���طة 
التي تعتزم الوزارة تنظيمها 
خالل الفترة المتزامنة مع 
الحدث وبداية انطالق العام 

الدراسي الجديد.
ص���رح بذل���ك الناطق 
الرس���مي باس���م الوزارة 
العالق���ات  إدارة  مدي���ر 
التربوي  العامة واإلعالم 
العجم���ي عقب  ضي���دان 
الذي  الموس���ع  االجتماع 
ترأس���ته الوتيد لقياديي 
وزارة التربية صباح امس 
لمتابعة استعدادات الوزارة 
الدراسي  العام  الستقبال 

الجديد 2014/ 2015.
الوتي���د  وحث���ت 
خ���الل االجتم���اع عل���ى 
التنس���يق والتعاون بين 
الوزارة  جميع قطاع���ات 
الدراسي  العام  الستقبال 
الجديد وحس���ن استقبال 
أولي���اء األمور والرد على 
استفساراتهم واستفسارات 
التعليمية، مؤكدة  الهيئة 
على ضرورة توفير خط 
س���اخن للرد على جميع 

االستفسارات.
الوتيد  كم���ا طالب���ت 
بض���رورة تعريف أولياء 
أمور الطالب في المرحلة 

السفير جمال الغنيم

طلق الهيم

ناجي الزامل

ضيدان العجمي

انور العنجري

منى الصالل د. سعود احلربيمرمي الوتيد

م. يسرى القحطاني

األمير هنأ رئيس هنغاريا بالعيد الوطني

االحتاد األوروبي: دور ريادي للكويت
في مجال املساعدات اإلنسانية

كتانة: إطالق لقب قائد إنساني
على األمير مفخرة للعرب

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جانوس 
ادر رئيس هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث س����مو نائب األمير وولي العهد 

الش����يخ نواف األحمد ببرقي����ة تهنئة الى 
الرئيس جانوس ادر رئيس هنغاريا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لب����الده متمنيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

بيروت � )كونا(: اعتبر مسؤول لبناني اختيار 
الكويت »مركزا إنسانيا عامليا« وإطالق لقب »قائد 
إنساني« على صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مفخرة لكل الدول العربية.
وأشاد األمني العام للصليب األحمر اللبناني 
جورج كتانة في تصريح ل� »كونا« بالعطاءات 
الكثيرة التي قدمتها الكويت وأميرها للشعوب 
احملتاجة مترجم����ني ذلك على أرض الواقع بكل 

تفان وإخالص وإنسانية.
وقال كتانة: »لن ننس����ى فضل سمو األمير 

بدعمه الس����ريع والكبير للشعب اللبناني بعد 
حرب يوليو الع����ام 2006 وما تقوم به جمعية 
الهالل األحمر الكويتي بفضل توجيهات سموه 
في دعم كامل ومتكامل لالخوة السوريني الالجئني 

في لبنان«.
وأش����اد بال����دور الذي تؤدي����ه الكويت على 
املس����تويني الرسمي والشعبي في دعم مشاريع 
اخلير ومساعدة احملتاجني واملنكوبني موضحا انه 
»ال يوجد بقعة على خريطة العالم إال وللكويت 

فيها أياد بيضاء«.

بروكسل � »كونا«: أشادت مسؤولة رفيعة 
املستوى في االحتاد األوروبي بدور الكويت 
الريادي في تقدمي املساعدات اإلنسانية حول 
العالم معربة عن تطلع املفوضية األوروبية 
لتعزيز التواصل مع الكويت. وقالت مفوضة 
االحت���اد األوروبي لش���ؤون التعاون الدولي 
واملساعدة اإلنسانية كريستالينا جورجيفا في 
بيان خاص ل� »كونا« ان »املفوضية األوروبية 
تعترف بدور الكوي���ت البارز واملتصاعد في 
املساعدة اإلنس���انية العاملية خالل السنوات 

األخيرة وخاصة في تلبية االحتياجات اإلنسانية 
الهائلة التي سببها النزاع في سورية«.

وأعرب���ت املس���ؤولة األوروبية عن تطلع 
املفوضية لتعزي���ز تواصلها مع الكويت في 
املس���اعي املش���تركة الى حتديد االحتياجات 
اإلنسانية وترويج املبادئ والقيم اإلنسانية، 
مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة قيام املجتمع 
الدولي ببذل اجلهود من أجل تقدمي املساعدة 
الفعالة للمحتاجني في ظل مواجهة العالم عددا 

غير مسبوق من األزمات اإلنسانية.

وزير الديوان التقى امللك األب مبملكة بوتان

اخلالد:خطة تشغيلية كاملة وتعزيز اإلمكانيات 
البشرية واملادية واخلدمات استعداداً للدراسة

اجتمع وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد مع ملك مملكة بوتان امللك 
األب الرابع جيغمي كيزار نامجيل واجنشوك 
في العاصمة )تيمفو( بحضور رئيس الوزراء 

البوتاني تشرنيك توباكي.
ونقل الشيخ ناصر صباح األحمد للملك 
األب حتيات صاحب الس���مو األمير الشيخ 

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد ضرورة 
تضافر اجلهود وتذليل جميع الصعوبات التي 
تواجه القائمني على الشؤون التربوية والتعليمية، 
خصوصا فيما يتعلق بعملية االستعداد للعام 
الدراسي اجلديد والتعاون املتوخى بني اجلهات 
ذات الصلة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية تثمر 
عاما ناجحا وحتفز الطالب على اجلد واالجتهاد 
والتف����وق، كذلك ضرورة وج����ود خطة زمنية 
تطبق عل����ى أرض الواقع وتس����اهم في خدمة 
امليدان التربوي. كما بحث اخلالد االستعدادات 
التربوية واألمنية وتأمني السالمة املرورية للطالب 
والطالبات والهيئات التدريسية واإلدارية والعاملني 
في امل����دارس، والوقوف على آخر املس����تجدات 
والتجهيزات املبكرة وجتهيز املنشآت التعليمية 
من جميع اجلوانب لبداية العام الدراسي اجلديد 

.2015/2014
جاء ذلك خالل اجتماع احملافظ اخلالد بديوان 

صباح األحمد حي���ث ترتبط مملكة بوتان 
بعالق���ات تاريخية م���ع الكويت تقوم على 
االحترام املتبادل واملصالح املش���تركة التي 

تخدم البلدين الصديقني.
وحضر املقابل���ة القائ���م باألعمال لدى 
س���فارتنا مبملكة بوتان املستشار يوسف 

املسكتي.

ع����ام احملافظة مع عدد من القي����ادات التربوية 
واألمني����ة، حي����ث اطلع احملاف����ظ على اخلطة 
التشغيلية الكاملة وأوجه الرعاية واإلمكانيات 
املقدمة، للحصول  البشرية واملادية واخلدمات 
على منظومة تربوي����ة وتعليمية متناغمة، من 
أجل حتقيق التحصيل العلمي والدراسي املطلوب 
وتخريج جيل واع ومتعلم، قادر على مواجهة 
التحدي احلضاري، متسلح بالعلم ومساير لركب 

الدول املتقدمة علميا.
من جهتهم، أكد احلضور من القيادات التربوية 
واألمني����ة باحملافظة اس����تكمال االس����تعدادات 
واجلهوزي����ة في جميع مدارس منطقة األحمدي 
التعليمية، واالنتهاء من توفير وسائل توصيل 
طالبات الثانوية في منطقة علي صباح السالم 
)أم الهيمان سابقا( الى مدارس منطقة الفحيحيل 
الستكمال دراستهن بها، للقضاء على معاناتهن 
وحل مشكالتهن مع بدء العام الدراسي اجلديد.

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه مع امللك األب مبملكة بوتان

الشيخ فواز اخلالد مع القيادات التربوية 

محافظ األحمدي تابع االستعدادات تربوياً وأمنياً

القحطاني: املباني 
اإلنشائية في جميع 
املناطق التعليمية 

سيصلها التيار 
الكهربائي بأسرع 

وقت ممكن



مجلس األمة
اخلميس 21 اغسطس 2014

04
قالوا إن حنكة وحكمة سموه أكسبت الكويت مكانة مرموقة واحتراماً كبيراً في الساحة العاملية

نواب يهنئون األمير بتكرميه قائدًا لإلنسانية: بصمات سموه 
واضحة في املجال اإلنساني واخليري وهو شخصية نادرة ال تتكرر

مشرقة لدولة الكويت ولقيادتها 
احلكيمة. 

وقال الظفيري في تصريح 
صحافي ان اسهامات سمو االمير 
لها بصمة واضحة في مختلف 
املجاالت، فبفضل اهلل وحكمة 
سموه استطاع ان يوطد جسور 
العالق����ات بني دول����ة الكويت 
العال����م، وع����رف عنه  ودول 
سعيه الدائم الى حل اخلالفات 
والنزاعات بني الدول واإلطراف 
املتنازعة، باإلضافة الى حرصه 
النامية  الدول  على مس����اعدة 
واملنكوبة وتقدمي املس����اعدات 
للفق����راء واحملتاج����ني وبناء 
املنشآت التي رفعت اسم دولة 
الكويت عاليا بني الدول السباقة 
في عمل اخلير، وهو ما يتجلى 
في تسمية العديد من الدول اسم 
سموه واسم دولة الكويت على 

املشاريع الهامة فيها. 
وأكد الظفي����ري ان اهتمام 
القضايا  س����مو االمير به����ذه 
اللحظ����ة امنا هي  ليس وليد 
مسؤولية تعهدها والتزم بها 
منذ بداية حياته املليئة بالعطاء 
االنس����اني، فهو يضع سعادة 
البش����رية ورقيها وتعايشها 
بسالم في مقدمة اولوياته التي 
يبذل ويكرس جهوده من اجل 
حتقيقها، حت����ى باتت منهجا 
وسلوكا له ولشعبه الذي جبل 
على حب اخلير والسعي فيه، 
لذا كانت تسمية دولة الكويت ب� 
)املركز االنساني العاملي( اجنازا 
آخر يحسب لسموه حفظه اهلل 

ورعاه.

ون����وه العتيب����ي ال����ى أن 
شخصية صاحب السمو األمير 
حفظ����ه اهلل وضع����ت بصمة 
واضحة في املجال اإلنس����اني 
واخليري وهو شخصية نادرة 
ال تتكرر، إذ حوت على مجموعة 
من الس����مات األصيلة النادرة 
التي قل أن جندها في س����واه، 
والتي تتضح من خالل العديد 
من املبادرات التي اطلقها لدعم 
الش����عوب الفقيرة واحملتاجة 
عربيا وعامليا، وكان س����موه 
يوجه دائما بتنظيم احلمالت 
اإلغاثي����ة واإلنس����انية حول 
العالم، استش����عارا من سموه 
الكويت االنس����انية  بواجبات 
قيادة وش����عبا نحو مساعدة 
احملتاج����ني واملتضرري����ن في 

مختلف بقاع العالم. 
وخت����م العتيبي تصريحه 
بالدع����اء ال����ى اهلل ان يحفظ 
صاح����ب الس����مو االمير وان 
يدمي عليه الصح����ة والعافية 
وأن يحفظ الكويت وش����عبها 

من كل مكروه.
وهن����أ النائ����ب د.منصور 
الظفيري س����مو االمير الشيخ 
صب����اح االحمد بحصوله على 
لقب )قائد اإلنسانية(، معتبرا 
تكرمي س����موه م����ن قبل االمم 
املتحدة كقائد للعمل االنساني 
الدول����ي، وس����ام فخ����ر لكل 
الكويتيني، سيما ان هذا التكرمي 
مستحق لسموه نظرا إلسهاماته 
االنسانية واخليرية التي امتدت 
الى اقصى بقاع االرض، والتي 
عكست في نفس الوقت صورة 

في مس����اعدة املعوزين وممن 
متس����هم الكوارث واملجاعات، 
الفتا الى أن سمو االمير حفظه 
اهلل ورع����اه يحض دائما على 
تبني االعمال اخليرية واملشاريع 
التنموية للبالد التي حتتاجها، 
ايا كان موقعه����ا، اهتماما من 
سموه بالعمل االنساني وإدراكا 
للمسؤولية االجتماعية لدولة 

الكويت جتاه البشرية.
وبدوره، اكد النائب فارس 
العتيبي انه لم يكن غريبا او 
مفاجئا أن ينال صاحب السمو 
االمير لقب القائد االنساني من 
هيئة االمم املتحدة فهو صاحب 
الش����خصية الفري����دة ودوره 
احليوي على الصعيد العربي 
واإلقليم����ي والدولي معروف، 
والنجاح����ات الكبي����رة في لم 
ش����مل الصف العربي جعلته 
يحصد التميز حتى اصبح اسم 
سموه مالزما للعمل اإلنساني 

واخليري.
وقال العتيبي ان إسهامات 
س����مو االمير وبصماته عديدة 
ومتنوعة على اخلريطة العاملية 
وليس مبس����تغرب أن يحصل 
على هذا اللق����ب االممي إذ ان 
بصمته واضح����ة على مفهوم 
العمل االنساني واالغاثي على 
مستوى العالم، نظير جهوده 
وحكمت����ه ووقوف����ه في صف 
احملتاج����ني واملنكوب����ني حتى 
اصبحت الكوي����ت ذات مكانة 
الدولي  مرموقة على الصعيد 
وواح����دة من ال����دول صانعة 

القرار.

جديدة ناصعة لصورة الكويت 
االنسانية احلضارية.

واختتم الهاجري تصريحه 
قائال: هنيئا لنا بك يا صاحب 
الس����مو قائدا حكيم����ا زعيما 
للديبلوماسية وقائدا لالنسانية، 
داعيا املولى أن يطيل اهلل في 
عمره وان يوفق سموه ملا فيه 

اخلير لصالح البالد والعباد.
من ناحيت����ه اعتبر النائب 
عبداهلل العدواني تسمية االمم 
املتحدة لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد حفظه 
اهلل ورعاه قائدا لإلنسانية امرا 
مستحقا لالجنازات العديدة في 
هذا املجال والتي شملت بقاع 

العالم قاطبة.
وقال العدواني في تصريح 
صحافي ان سمو االمير عرف 
عنه حس����ه االنساني وجندته 
لإلنسانية دون متييز اذ سارع 
س����موه من خ����الل املؤمترين 
الس����وري  املانحني للش����عب 
الش����قيق الى توفي����ر األموال 
الالزمة لنجدتهم  مما يتعرضون 
له من تش����ريد وتهجير، كما 
حرص سموه على إغاثة اخواننا 
في غزة وفي السودان واليمن 
والعراق الشقيق ودول افريقيا 
وآسيا، مشيرا الى ان عطاءات 
سموه الش����خصية ال تتوقف 
وهي مخصص����ة للمحتاجني 
واملعوزي����ن وممن يتعرضون 

لكوارث طبيعية.
وأوضح العدواني ان العمل 
اخلي����ري الكويت����ي بش����قيه 
احلكومي واألهلي ال يألو جهدا 

ن����واب مجلس  هنأ بعض 
األمة سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على تكرميه من قبل األمم 
املتحدة بلقب »قائد االنسانية«، 
معتبرين أن سموه يستحق هذا 
اللقب عن جدارة، مشيرين الى 
الكبير بهذه  أن اهتمام سموه 
القضايا ليس وليد اللحظة امنا 
هي مسؤولية تعهدها والتزم بها 
منذ بداية حياته املليئة بالعطاء 
االنس����اني، فهو يضع سعادة 
البش����رية ورقيها وتعايشها 
بسالم في مقدمة اولوياته التي 
يبذل ويكرس جهوده من اجل 

حتقيقها.
وفي ه����ذا الس����ياق أعرب 
نائ����ب رئيس مجل����س األمة 
مبارك اخلرينج عن س����عادته 
واعتزازه ملنح صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
اجلاب����ر الصب����اح حفظه اهلل 
ورعاه لقب )قائد االنس����انية( 
الذي جاء متوافق����ا مع الدور 
االنساني الكبير الذي يقوم به 
سموه من خالل دعمه الالمحدود 
للعمل االنساني عبر مبادرات 
عديدة للتخفيف عن ش����عوب 
العالم بغض النظر عن العرق 
واجلن����س والدين، األمر الذي 
أسهم في تعزيز مكانة الكويت 
واستحقاقها لقب مركز انساني 
عاملي، واكسبها مكانة مرموقة 
الس����احة  واحتراما كبيرا في 
العاملية بفضل حكمة وحنكة 
صاحب السمو أمير االنسانية 

حفظه اهلل ورعاه.
من جهته هنأ النائب ماضي 
العايد الهاجري س����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد بتكرميه 
قائدا لإلنسانية من قبل األمم 
املتحدة، مشددا على أنه تكرمي 
يستحقه صاحب السمو األمير 
ملا قدم����ه لألم����ة العربية من 
مبادرات شملت أسمى معاني 
العفو ومساعدات انسانية في 
كل بق����اع العال����م، مضيفا أن 
س����موه ال يدخر جهدا من أجل 
جندة اخوانه املسلمني والعرب 
وتخفيف معاناتهم في أوطان 
كثيرة على امتداد الدول العربية 
واالسالمية والصديقة والعالم 

كافة.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي إن س����موه يعتبر من 
التزاما  الع����رب  الق����ادة  أكثر 
بتحمل املهام اجلسيمة ملنصب 
احلاكم، فكان األكثر حضورا في 
املناسبات الوطنية واخلليجية 
والعربي����ة والعاملية، واألكثر 
سفرا في رحالت مكوكية ألجل 
القيام مبصاحلات بني اشقائه 
الع����رب او دعم مبادرة عربية 

خلدمة الشعوب.
وأضاف أن سموه كما أثبت 
جدارته للقب رجل السياس����ة 
الكويتية وعميد الديبلوماسيني 
في العالم، من خ����الل قيادته 
الكويتية في  للديبلوماس����ية 
الكويت ديبلوماس����يا  رب����ط 
واستراتيجيا بالعالم اخلارجي، 
حتى حتولت الكويت في فترة 
وجي����زة مصنع����ا للق����رارات 
العربي����ة واملواق����ف الدولية، 
أثبت أيضا جدارته للقب قائد 
املبادرات  االنسانية من خالل 
التي  واملساعدات اإلنس����انية 
قدمها سموه من جهود اإلغاثة 
التي  للمحتاج����ني واملنكوبني 
طالت العالم كله ورفعت هذه 
املجهودات واإلجنازات اإلنسانية 
لسموه اسم الكويت عاليا على 
املستوى العاملي وشكلت اضافة 

فارس العتيبيد. منصور الظفيريعبد اهلل العدوانيماضي الهاجريمبارك اخلرينج

اخلرينج: مصدر 
فخر واعتزاز 

للكويتيني والعرب 
واملسلمني

الهاجري: سموه 
ال يدخر جهداً من 
أجل جندة إخوانه 
املسلمني والعرب 
وتخفيف معاناتهم

العدواني: تسمية 
األمير قائداً 

لإلنسانية أمر 
مستحق إلجنازاته 
العديدة في شتى 

بقاع العالم

العتيبي: إسهامات 
سموه وبصماته 
عديدة ومتنوعة 
على اخلريطة 

العاملية

الظفيري: حرصه 
دائم على مساعدة 

الدول النامية 
واملنكوبة والفقراء 

واحملتاجني

دشتي: الشعب ينتظر تطبيق 
قانون اجلنسية دون انتقائية

قال النائب د.عبداحلميد دشتي انه في الوقت الذي يتابع فيه 
شعب الكويت الوفي بارتياح بالغ اإلجراءات الصارمة لسمو رئيس 
الوزراء وفريقه احلكومي في س����بيل استعادة هيبة الدولة وأمن 
واس����تقرار البالد والعباد تزداد الضغوطات لثني احلكومة عن 

استمرارها في تطبيق القانون على اجلميع دون متييز.
ووجه النائب دشتي حديثه 
لسمو رئيس الوزراء قائال: ندعو 
العلي القدير ان يحفظ سموك 
ويحصنك من كيد أعداء الوطن، 
لك����ن نثق بأن اهلل س����بحانه 
وتعالى سيحفظكم بعنايته من 
كيد األش����رار كونكم مخلصني 
محبني للكويت وأهلها، حريصني 
على املصلحة العامة، ونستذكر 
في هذا الصدد قول العلي القدير 
)وميك����رون وميكر اهلل واهلل 

خير املاكرين(.
وتابع دشتي: ال أتخيل ان 
سموك سينصاع لضغوطات 
لثني احلكومة عن س����حب جنس����ية أحد احلاقدين على الشعب 
الكويتي ممن مترد على النعم وأضر بالبالد وأس����اء للعباد، بل 
سموك سينحاز ملطالب الشعب الكويتي العادلة املتمثلة في وجوب 

تطبيق القانون على اجلميع دون محاباة أو محسوبية.
وتابع النائب دشتي: الشعب الكويتي يطالب سمو رئيس الوزراء 
واحلكومة بان ميضيا على بركة اهلل في اتخاذ باقي اإلجراءات مع 
كل مخالف بعيدا عن االنتقائية والتمييز وإال فإن الثقة س����تهتز 

بهذا العهد امليمون، الذي تتناغم فيه احلكومة واملجلس.

د. عبداحلميد دشتي
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جزيرة صقلية حتتفل 

بفريق رحلة األمل
روماـ  كونا: حتتفل جزيرة صقلية االيطالية اليوم 
بوصول فريق وإدارة »رحلة األمل« في احتفال كبير 
يقـــام برعاية وحضور حاكم باليرمو وســـفيرنا في 

ايطاليا الشيخ علي اخلالد.
وكان فريـــق رحلة األمل قد غـــادر روما في وقت 
ســـابق إلى مدينة بيزا اإليطالية، بعـــد تلبية دعوة 
الغداء التي أقامها الســـفير الشيخ علي اخلالد تكرميا 

لفريـــق رحلة األمل 
والقائمني بها وعليها، 
وحضره أمني ســـر 
مجلس أمناء الرحلة 
التنفيذي  ومديرهـــا 
اجلاســـم  يوســـف 
فيما يغـــادر الفريق 
مدينـــة بيـــزا اليوم 
إلى باليرمو عاصمة 
جزيرة صقلية حيث 
يقام احتفـــال كبير 
لقارب الرحلة وأفراد 
الطاقم يحضره حشد 
كبير من املسؤولني 

الرســـميني واملختصني من اجلمعيات األهلية املعنية 
باملعاقني عموما والذهنيني خصوصا، وكان قارب رحلة 
األمل قد وصل إلى ايطاليا االثنني املاضي في املرحلة 

الثانية من رحلة العودة إلى الكويت.
من جانبة أعرب أمني ســـر مجلس األمناء واملدير 
التنفيذي لرحلة األمل يوسف اجلاسم عن توقعاته بأن 
تساهم النجاحات التي حققتها الرحلة حول العالم في 
حتفيز اجلهود النطالق مبادرات جديدة حتمل رسالة 
الكويت والعرب االنسانية لصالح قضية ذوي االعاقة 

الذهنية في املجتمع املعاصر.
وعبر اجلاسم لـ »كونا« مبناسبة زيارة وفد قارب 
»رحلة األمل« اليطاليا عن فخره »بالنجاح الذي حتققه 
هذه املبادرة احلضارية واالنسانية التي تبدد الصور 
املغلوطة وتعكس ما منتلك من قيم عميقة مثل العناية 
بذوي االعاقات الذهنية«، موضحا ان »هذه املبادرة غير 

املسبوقة تعكس الوجه املشرق لوطننا«.
وقـــال ان »هذه القيم مكنتنا مـــن مخاطبة العالم 
والتواصل مع منظماته الدولية عبر مكتب األمني العام 
لـــأمم املتحدة بان كي مون ورئيس األوملبياد الدولي 
اخلاص تيموثي شرايفر«، معربا عن شكره لدورهما 
املهم في احتضان ذوي االعاقات الذهنية وتشـــجيع 
اندماجهـــم. وأضاف ان رحلة األمل أخذت على عاتقها 
توصيل رســـالة ونداء جذب االنتبـــاه وزيادة الوعي 
بالعقبات التي تواجهها هـــذه الفئة وتعبئة االهتمام 
بها، موضحا انها تعتمد على اجلانبني التنفيذي املتمثل 
بالقارب الذي حمل أعضاء الوفد املرافق لبطلي السباحة 
من ذوي اإلعاقات الذهنية مشعل البدر وخالد الدوسري 
واالعالمي الترويجي الذي يعد جوهر أغراض الرحلة 

املوجهة جلذب اهتمام الرأي العام والرسمي.
وأعرب عن اعتزازه باالستقبال املتميز الذي القاه 
قارب رحلة األمل في ايطاليا والترحيب العام من قبل 
املؤسسات الرســـمية واحلكومات احمللية واحتضان 
القوات البحرية االيطالية الكامل داخل املياه االقليمية. 
كما تقدم بالشكر الى السفير الشيخ علي اخلالد على 
حفاوة االستقبال واهتمامه الفائق بالرحلة وفريقها.

السفير الشيخ علي اخلالد
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توقيع عقد »موازين« 
الشاحنات اليوم 

10% من مشروع 
املترو حتت األرض 

و90% منه معلق

أصدرنا حوالي
 8500 »ليسن« 
بحري حتى اآلن

تأخر مشاريع الوزارة 
يرجع لطول الدورة 

املستندية

الوكيل املساعد لقطاع النقل في »املواصالت« أكد خالل مؤمتر صحافي طرح مناقصة للبحث واإلنقاذ وصيانة 136 داللة مالحية اليوم

البدر: إجناز مشروع السكك احلديدية في أكتوبر 2018
وطرح »املترو« األسبوع املقبل بطول 195كم و90 محطة

االدارة باصدار ما يقارب 8500 
حتى اآلن، مبشرا املراجعني بانه 
مت نقل اعمال ادارة النقل من 
املبنى القدمي الذي عانوا منه 
بسبب ضيق مساحة املكاتب 
وعدم وجود مواقف سيارات 
الى املبنى اجلديد حيث مت حجز 
عدة ادوار في مبنى مؤسسة 
املوانئ الستخدامه، موضحا 
ان ادارة ام���اك الدولة قامت 
بسحب االرض املخصصة الدارة 
النقل في الشويخ دون معرفة 

االسباب.
وحول تذم���ر البعض من 
تأخر مشاريع الوزارة، أكد ان 
الدورة املستندية في الكويت 
طويلة جدا ما بني االعتماد املالي 
وطلب االستش���اري وتأهيل 
الشركات واملرور على ديوان 
احملاسبة والفتوى والتشريع 
حي���ث ان دق املس���مار االول 
يحت���اج لفت���رة ال تقل عن 5 

سنوات في افضل األحوال.

املقبل بطول 195 كيلو ويحتوي 
عل���ى 90 محط���ة ومت تعديل 
اضافي على الطرق الرئيسية 
واحملطات حيث سيكون %10 
من املشروع حتت االرض و%90 
منه معلقا، ليصبح املشروع 
متكاما وي���ؤدي الغرض من 
انشائه، شاكرا اجلهات املعنية 
التي تعاونت مع »املواصات« 
إلظهار هذا املشروع وبتوجيهات 
من وزير املواصات والبلدية، 
خصوصا ان هذا املشروع قد 
اصاب ع���ددا م���ن املواطنني 
باليأس حيث انهم سمعوا به 

منذ سنوات ولم يروا شيئا.
وطال���ب البدر رواد البحر 
بض���رورة اص���دار الليس���ن 
البحري ليمكنه���م من قيادة 
قواربهم ويخوتهم، مبينا انه لن 
يسمح ملن ال يحمل هذا الليس 
من ارتياد البحر واالدارة وفرت 
كل االمكانيات لتسهيل للراغبني 
في اصدار الليسن حيث قامت 

ازالة كافة املعوقات التي تواجه 
املشروع، حيث سيتم انشاء 
السكك احلديدية على مرحلتني 
االولى ستشمل الطرق الرئيسية 
مبسافة 500 كيلومتر والثانية 
للط���رق اخلارجية والفرعية 
بط���ول 300 كيلو وس���يكون 
مس���ارها من النويصيب الى 
الرئيسية في جنوب  احملطة 
الدائري الس���ابع وصوال الى 
مين���اء مبارك وه���و اخلاص 
بالشحن ونقل الركاب، موضحا 
انه س���يتم اغاق الباب امام 
اس���تدعاء الشركات لتأهيلهم 
الشهر اجلاري وسيتم  نهاية 
اختيار 12 شركة لطرح مناقصة 

ادارة املشروع والتصميم.
وفي سياق متصل، بني ان 
املترو هو مشروع  مش���روع 
متميز سيخفف الضغط على 
الطرق ويعطي سهولة ملرور 
السيارات، حيث ستطرح ادارة 
املشروع والتصميم االسبوع 

وفيما يختص مبش���روع 
السكك احلديدية، اوضح ان هذا 
املشروع قائم وجاهز والكويت 
ملتزمة بإجنازه في اكتوبر 2018 
حيث يعكف وزير املواصات 
والبلدية عيسى الكندري على 

وصيانة 136 داللة ماحية وفق 
مواصفات عاملية باالضافة الى 
طرح ممارس���ة لفت���ح مدخل 
جلزيرة فيل���كا متهيدا لطرح 
مناقصة كاملة وفق مواصفات 

عاملية قريبا.

فرج ناصر 

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
ف���ي وزارة املواصات  النقل 
م.منصور الب���در ان الوزارة 
س���تقوم الي���وم بتوقيع عقد 
املوازي���ن اخلاص  مش���روع 
بالش���احنات ال���ذي يتعل���ق 
باختصاصات ث���اث وزارت 
الداخلي���ة واملواصات  وهي 
ان  موضح���ا  واالش���غال، 
»االشغال« مسؤولة عن الطرق 
الرئيسية، واما »املواصات« 
فإنه���ا س���تقوم باملتابعة من 
العامة اجلمارك  االدارة  خال 
ومؤسسة املوانئ ملتابعة املنافذ 
حسب اختصاص كل جهة، اما 
»الداخلية« فستقوم باإلشراف 

على هذه العملية.
البدر خال مؤمتر  وأعلن 
صحافي عقده صباح امس في 
برج التحرير عن طرح مناقصة 
ستوقع اليوم للبحث واالنقاذ 

م.منصور البدر متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  )قاسم باشا(

البراك: »صباح األحمد للموهبة واإلبداع« أطلق البرنامج الصيفي لفصول املوهبة
بنني وبنات.

ولف���ت إلى ان���ه من خال 
البرنامج ستحقق الدورة الكثير 
من األمور منها: تنمية مواهب 
إلى املوهبة  الطلبة وإيصالهم 
وإخراجهم من أجواء الصيف 
إلى أجواء مرحة علمية مفيدة، 
متقدما بالش���كر ملركز صباح 
العديد من  الذي وف���ر  األحمد 
األم���ور والتجهيزات وجامعة 
جونز هوبكنز التي يوجد ممثل 
البرنامج، حيث  عنهم ملتابعة 
سيقوم باملتابعة للتأكد من تنفيذ 
البرنامج كونها اتفاقية منعقدة 
بني املركز واجلامعة، موضحا 
أن برامج املوهبة حتتوي على 
أحدث النظم العاملية للكش���ف 

عن الطلبة املوهوبني.

اخلام���س أو م���ن انتقل إلى 
الصف الس���ادس، مشيرا إلى 
أن البرنامج بدأ من 17 إلى 28 
اجلاري وستكون هناك أنشطة 
يومية من الساعة 9 إلى الساعة 
2 يتخللها يومان ترفيهيان من 
كل أسبوع ستعطي لهم أنشطة 
حتفيزية خاصة. والبرنامج 
يعتمد على األنشطة التي تنمي 
مهارات الطلبة س����واء مهارات 
خاصة في العلوم أو الرياضيات 
وهناك أنشطة متنوعة، حيث 
تقوم املعلمات بتدريب الطلبة، 
الفتا إلى انه كان هناك إقبال كبير 
جدا من الطلبة على املشاركة، 
حيث إن عدد املتقدمني فاق ما 
كانوا يتوقعونه، حيث يوجد 
صفان علوم وآخران رياضيات 

وزارة التربية.
الب���راك يخضع  وأضاف 
ف���ي البرنامج الصيفي طاب 
فصول املوهبة سواء الصف 

العلوم والرياضيات وهي مبنزلة 
دورات تخصصي���ة متهيدية 
لطلبة فصول املوهبة التي قام 
املركز بإنش���ائها بالتعاون مع 

قام بإرسال 8 من معلمي العلوم 
والرياضيات 3 تخصص علوم 
و3 تخصص رياضيات وموجهي 
عل���وم ورياضيات إلى جامعة 
جونز هوبكنز ملدة 5 أس���ابيع 
حصلوا خالها على دورات في 

البراك ف���ي تصريح  وأكد 
صحافي، على أهمية عقد اجتماع 
البرنامج الصيفي ملركز صباح 
بالتع���اون مع جامعة  األحمد 
جونز هوبكنز، الفتا إلى أن مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 

نظمت إدارة املوهبة واإلبداع 
في مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع، أحد مراكز مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي، لقاءات 
مفتوحة مع أولياء أمور الطلبة 
والطالب���ات املنتمني لفصول 
املوهب���ة واإلب���داع »البرنامج 
الصيفي«، وذلك على مدى يومني 
متتالي���ني بحضور مدير إدارة 
املوهبة واإلبداع بالوكالة براك 
البراك، وعدد من مسؤولي اإلدارة 

ومعلمات فصول املوهبة.
اللقاء على مناقشة  اشتمل 
التي تخص  العديد من األمور 
الطلبة والطالبات، ومضمون 
فصول املوهب���ة وأهدافها وما 
تقدمه من مادة علمية للطلبة 
من أجل رفع املستوى العلمي 
لهم بالتعاون مع جامعة جونز 

هوبكنز األميركية.

براك البراك

صالح أبا اخليل

تعليم الرسم لألطفالالطلبة خالل فعاليات البرنامج الصيفي

أبا اخليل: »فالشات 
السفر« لتعزيز التواصل 

اجلماهيري في مختلف 
املناسبات

أعلنت إدارة اإلعام الديني 
في وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسامية ان »فاشات السفر« 
والتي أنتجتها اإلدارة مؤخرا تبث 
حاليا عبر تلفزيون الكويت في 
القناتني األولى والثانية وسلسلة 
كبيرة من القن����وات الفضائية 
األخرى، وذلك تعزيزا للتواصل 
اجلماهيري الذي حترص عليه 
اإلدارة، الس����يما في املواس����م 
واألعياد واملناسبات مبختلف 

أشكالها وألوانها.
وأك����د مدي����ر إدارة اإلعام 
الديني بالوزارة واملشرف العام 
على املش����روع القيمي لتعزيز 
العب����ادات »نفائس« صاح أبا 
اخلي����ل ان ذلك يأت����ي حتقيقا 
إلستراتيجية الوزارة ويتماشى 
في ذات الوقت مع غاياتها الرامية 
إلى رفع مستوى اإلملام واالقتداء 
بهدي وسيرة النبي ژ في جميع 
شؤوننا، مشيرا إلى ان الفاشات 
يتم بثها باإلضافة إلى القناتني 
األول����ى والثاني����ة عبر قنوات 
»الرياضة � إثراء � العربي � كويت 
بلس � الوطن � الراي � العدالة 
� البوادي � الش����اهد � أون الين 
� الصب����اح � اليوم � q8«، وبني 
ان الفاشات حتمل على كاهلها 
سلس����لة من اآلداب والتعاليم 
اخلاصة بالس����فر واملسافرين، 
وذلك عبر مجموعة من املواقف 
واألحداث التي يتم من خالها 
تذكرة املسافر بقيمه ومبادئه 
التي ينبغي أن يتحلى بها سواء 
كان مبفرده أو في جماعة، ومنها 
فاشات »سفر األسرة«، »مقومات 

التقارب األسري«، وغيرها.
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 م.حمد املنصور 

مبركز ضاحية مبارك العبداهلل اجلديد

املنصور: تعاونية مشرف تفتتح أكبر مهرجان للقرطاسية
محمد راتب

أعلن نائب رئيس مجلس 
االدارة ورئيس جلنة املشتريات 
بتعاوني����ة مش����رف م.حمد 
املنصور ان اجلمعية ستقدم 
اكبر مهرجان للقرطاسية على 
مستوى اجلمعيات التعاونية 
في اكبر صالة عرض في مبنى 
مركز ضاحية مبارك العبداهلل 
»غرب مشرف« بجانب الكلية 
االسترالية ليستقبل زواره 
من 8 صباحا وحتى 10 مساء 
حيث يوفر احدث املنتجات 
واملاركات واللوازم املدرسية 
من قرطاسية وشنط ومالبس 
مدرس����ية وكل م����ا يحتاجه 
الطالب مع احدث العروض 
التس����ويقية واخلصومات 
الكب����رى والبي����ع بأس����عار 

تنافسية مبش����اركة كبرى 
الشركات الرائدة بالقرطاسية 
والتي تساهم بهذا احلدث الذي 
يبدأ يوم 8/20 ويستمر حتى 
10/15 خلدمة االسرة بتوفير 
مختلف احتياجاتها بأسعار 
مخفضة ال تتكرر اال من خالل 
املهرجانات التسويقية وبتقدمي 
باقة حصرية من املنتجات التي 
تناسب جميع األعمار في هذا 
املعرض الذي يجمع بني اجلودة 
والس����عر وكل املستلزمات 
التعليمية حتت سقف واحد. 
والى جانب املهرجان ستعمل 
املكتب����ة الرئيس����ية بجانب 
الس����وق املركزي 24 ساعة 
خلدمة املنطق����ة اعتبارا من 
اول سبتمبر.  وأشار املنصور 
الى ان مهرجان القرطاس����ية 
من ضمن سلسلة املهرجانات 

املميزة التي تنظمها اجلمعية 
على مدار العام وهذه السنة 
س����تكون فعاليات املهرجان 
متميزة بتوفير أفضل وأجود 
املستلزمات املدرسية وبيعها 
بأس����عار مخفضة ومدعومة 
كالشنط املدرسية وبعضها 
بأس����عار بنسبة خصم %25 
وهي تش����مل جميع املراحل 
الدراس����ية مؤك����دا ان ه����ذه 
املهرجانات التسويقية تزداد 
تطورا وشمولية عاما بعد عام 
حيث يسعى مجلس اإلدارة 
الى ان تكون مناسبة وشاملة 
للجميع وبأفكار مبتكرة سعيا 
لتلبية حاجات املس����اهمني 
ورواد اجلمعي����ة واخلروج 
من دور التقليد الى االبتكار 
وتقدمي كل ما من شأنه الرفعة 

للمنطقة وأبنائها.

عامر البسيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل االفتتاح

البسيس: إطالق مهرجان العودة للمدارس في تعاونية سلوى
محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية س����لوى التعاونية 
عامر البس����يس عن إطالق 
مهرجان القرطاسية والعودة 
إلى املدارس مبشاركة كبرى 
الشركات العاملية ذات املاركات 
املشهورة، موضحا أن األسعار 
ممي����زة للغاية ويت����م بيع 
األصناف املتنوعة بس����عر 
التكلفة، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى جن����اح مهرجان رمضان 
التسويقي في حتقيق أعلى 
نسبة من املبيعات خالل الفترة 
الس����ابقة. وقال في تصريح 
صحافي إن املهرجان الذي مت 
إطالقه في فرع لوازم العائلة 
القدمي يشتمل على مجموعة 
من االصن����اف املميزة التي 
مت اختياره����ا بعناية فائقة 
لتتناسب مع مختلف األذواق، 
إلى جانب فتح باب املنافسة 
م����ن خالل تنوع الش����ركات 
املشاركة وطرح تشكيلة مميزة 

وواسعة.
وأشار البسيس إلى أنه مت 
توفير كل املستلزمات املدرسية 
واالحتياج����ات االساس����ية 

للطلبة من اجلنس����ني ومن 
مختلف املراحل الدراس����ية 
واالعمار وذلك قبيل أيام من 
انطالقة العام الدراسي اجلديد 
حيث بإمكان جميع الراغبني 
في االس����تفادة من االسعار 
املميزة زيارة الفرع واحلصول 
على القرطاس����ية والشنط 
واملس����تلزمات األخرى.وقال 
إن جمعية سلوى التعاونية 
س����تقوم بإط����الق مهرجان 
لتخفيض أسعار السلع 24 
اجلاري وسيستمر حتى 28 

منه بخصومات مذهلة للغاية 
مع مراعاة التنوع في السلع 
واختيار االصناف األكثر دورانا 
وطلبا من قبل املس����تهلكني 
حيث سيتم توفير 200 سلعة 
أساس����ية واستهالكية خالل 

فترة املهرجان.
وأضاف أننا اس����تطعنا 
الوصول إلى مراحل متقدمة في 
توفير السلع بأسعار مناسبة، 
حيث تعتبر جمعية سلوى 
التعاونية هي االقل سعرا على 

مستوى الكويت.

النوخذة خليفة الراشد يتوسط النوخذة ثامر السيار والنوخذة عبدالرحمن املناعي من البحرين

يس���دل الس���تار اليوم في 
الرابع���ة والنصف عصرا على 
ساحل النادي البحري بالساملية 
عن فعاليات رحلة إحياء ذكرى 
الغوص السادسة والعشرين 
الت���ي نظمتها جلن���ة التراث 
البح���ري في الن���ادي البحري 
حت���ت رعاية صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
الفترة من 14 إلى 21 أغس���طس 
اجلاري مبشاركة ما ال يقل عن 
200 شاب من الكويت والبحرين 
وعمان وبعشر سفن غوص مهداة 
من صاحب السمو األمير، ومن 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد. وسوف يسدل الستار 
من خالل إقامة مراسم »القفال« 
أو ما يس���مى بقفال الغواصني 
وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
ممثلة عن صاحب السمو األمير 
وسط احتفال شعبي كبير ينقله 
التلفزيون على الهواء مباشرة. 
وتبدأ املراس���م بوصول جميع 
سفن الغوص املشاركة إلى ساحل 
النادي وعل���ى متنها النواخذة 
واملجدمية والبحرية، ثم ترجل 
اجلميع منه���ا حاملني عدتهم 
ومحصولهم من احملار في الوقت 
الذي يكون فيه األهالي باستقبالهم 
على الش���اطئ، ثم التوجه إلى 
األماك���ن املخصصة لهم مقابل 
منصة الشرف حسب تقسيمة 
مجموعاتهم )يزواتهم( لتبدأ بعد 
ذلك عملية عرض محصول احملار 
ومن ثم عملية فتح احملار أو ما 
يس���مى ب� »الفالق« في الوقت 
الذي تشارك فيه فرقة النادي 
للتراث البحري وفرقة فتح اخلير 
الشعبية من والية صور العمانية 
بتقدمي بعض العروض والفنون 
البحري���ة إلى أن تنتهي عملية 
»الف���الق« والتوجه إلى ممثلة 
صاحب الس���مو األمير لعرض 
حصيلة اللؤلؤ فيما ستختتم 
مراس���م »القف���ال« باصطفاف 
كافة املشاركني في الرحلة أمام 
منصة الشرف لتبدأ مراسم إنزال 
علم الكويت من قبل مجموعة 
من الغاصة ليتم تس���ليمه إلى 
ممثلة صاحب السمو األمير إيذانا 

بانتهاء موسم الغوص.
وكانت رحل���ة الغوص قد 
بدأت صباح اخلميس املاضي من 
خالل مراسم »الدشة« وبحضور 
الوزيرة الصبيح واشتملت على 
رفع علم الكوي���ت إيذانا ببدء 
موسم الغوص ومن ثم مغادرة 
سفن الغوص س���احل النادي 
متوجهة إلى »هيرات« منطقة 
اخليران وهي األماكن التي يكثر 
فيها وجود احملار لتمارس هناك 
ووسط أجواء حارة وارتفاع معدل 
عملية الغوص الفعلي على امتداد 
أسبوع كامل وبنفس األسلوب 
والطريقة التقليدية القدمية التي 

كان ميارسها الرعيل األول. 
من جانبه أكد رئيس جلنة 
التراث في النادي علي القبندي 
النج���اح الكبير ال���ذي حققته 
رحلة الغوص لهذا العام مشيدا 

باملش���اركة الطيبة من األشقاء 
في مملكة البحرين وس���لطنة 
عمان وبالتعاون الكبير من قبل 
العديد من الوزارات واملؤسسات 
احلكومية ووس���ائل الصحافة 
واإلعالم وعلى رأس���ها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ممثلة 
مبدير عام الهيئة الشيخ أحمد 
املنصور ونائ���ب املدير العام 
لشؤون الرياضة أحمد اخلزعل، 
وبنك اخللي���ج بصفته الراعي 
البالتيني ومؤسس���ة الكويت 
للتق���دم العلمي ومس���اهمتها 
العلمية في تعزيز مفاهيم رحلة 
الغوص باجلانب العلمي من خالل 
توعية الشباب وفي احملافظة على 
البيئة البحرية والثروة السمكية 
والتعرف عل���ى النظم البيئية 
للبحر وللمح���ار والعمل على 
حمايتها، إلى جانب الدعم الذي 
قدمته مؤسسة البترول الكويتية 

ودار اخللي���ج لالستش���ارات 
الهندسية وشركة تعبئة مياه 
الروضتني وشركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية، واجلمعيات 
التعاونية )الروضة - الساملية 
- القادسية - كيفان - اجلهراء( 

وإدارة منتزه اخليران.
وأعرب عن تقديره للجهود 
الكبيرة التي بذلت من أعضاء 
اللجنة التنظيمية وعلى رأسها 
مستش���ار الرحل���ة النوخذة 
املخضرم خليفة الراشد ومسؤول 
الفرقة البحرية النوخذة ثامر 
الس���يار والنواخذة الش���باب 
الذين أنيطت بهم مهام الشؤون 
التنظيمية وهم حامد الس���يار 
مش���رف الش���ؤون اإلداري���ة 
والش���باب وعب���داهلل الفارس 
مس���ؤول التجهيزات والسفن 
وعبدالوهاب الربيعان مسؤول 

الشؤون البحرية. 

بحضور وزيرة الشؤون ممثلة عن األمير وسط احتفال شعبي كبير في »البحري«

»قفال الغواصني« لرحلة الغوص السادسة والعشرين اليوم

شعار رحلة الغوص الـ 26 

سفن الغوص تعود اليوم إلى ساحل النادي البحري 

القبندي: الشباب 
استكملوا الرحلة 
رغم حرارة اجلو 
ونسبة الرطوبة 

املرتفعة

عبداهلل الفارس حامد السيار

علي القبندي عبدالوهاب الربيعان

إطالق مهرجان 
لتخفيض أسعار 

السلع 24 
اجلاري
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بتكلفة 57 مليون دينار وتخدم محافظة اجلهراء مبا فيها مدينة سعد العبداهلل ومدينة جابر األحمد

اإلبراهيم تفّقد محطة كبد لتنقية املياه: 
مشروع عمالق يختص باملعاجلة الثالثية

وبني أن مش����اريع الصرف 
الصح����ي في الكوي����ت مكونة 
من جزأين اجلزء األول خاص 
بتجديد شبكة الصرف الصحي 
وقطعنا فيها شوطا كبيرا، واآلن 
لدينا مشروع ضخم جدا نتوقع 
أن يرى النور قريبا وهو مشروع 
الهيمان بالتعاون مع جلنة  أم 
املبادرات، واجلزء اآلخر خاص 
بالتش����غيل والصيان����ة وهي 
مشاريع مس����تمرة ال تتوقف، 
إضافة إلى إيصال املياه املعاجلة 
إلى أنحاء مختلفة في الكويت 

منها جامعة الشدادية.
وح����ول ش����كوى املزارعني 
من املي����اه التي يت����م إيصالها 
إلى املزارع قال، املياه الرباعية 
التي يتم إيصالها إلى مزارعهم 
مياه رديفة للمياه التي تصل إلى 
ب�  مزارعهم، ونحن محكومون 
200 ألف متر مكعب إلى العبدلي 
و200 ألف متر مكعب إلى الوفرة، 
واملزارع لو تعطيه نهرا سيقول 
هل من مزي����د، ونحن نتعاون 
مع الهيئ����ة العامة للزراعة من 
أجل ترشيد تلك املياه، ونعدهم 
عند زيادة مياه الصرف الصحي 
س����وف نزيد لهم كميات املياه 

املعاجلة املتاحة.
م����ن جانب����ه ق����ال م.علي 
يعقوب مهندس مشروع محطة 
كبد عق����د رقم ه� ص/100 وهو 
خاص بدراسة وتصميم وإجناز 
وتشغيل محطة ضخ ومحطة 
تنقية ملي����اه املجاري الصحية 
وخطوط ضخ رئيسية تابعة 
لها ف����ي جنوب أمغرة وجنوب 

سكراب اجلهراء اجلديد.
وينقسم املشروع إلى ثالثة 
أقسام محطة ضخ مياه الصرف 
باجلهراء ومحطة معاجلة مياه 
الصرف بكب����د، وخطوط نقل 
التدفقات من محطة ضخ اجلهراء 
إلى محطة معاجلة كبد، ويخدم 
املشروع عدة مناطق، وتستوعب 
محطة كبد 180 ألف متر مكعب 
من مياه الصرف الصحي و270 

مترا مكعبا في أوقات الذروة.

فمحطات التنقية مثل محطة كبد 
تخدمها محطة ضخ اجلهراء.

ولفت إلى أن سعة احملطات 
تتفاوت من محطة ألخرى، فلدينا 
على سبيل املثال محطة تنقية 
الصليبي����ة وهي إح����دى أكبر 
احملطات في الكويت، وتنتج املياه 
الرباعية، وهي احملطة الوحيدة 
التي تنتج املياه الرباعية بخالف 
باقي احملطات، مش����يرا إلى أن 
الرباعية  املياه  هناك فارقا بني 
والثالثة، فالرباعية ذات مرحلة 
املياه  التنقية عن  متطورة في 

الثالثية.
الرباعية  املي����اه  أن  وب����ني 
تقارب املياه العذبة في جودتها، 
وميكن الش����رب منه����ا، لكن ال 
نقوم بتوزيعها للشرب، واملياه 
املعاجلة الثالثية أفضل من املياه 
الصليبي، وهناك تعاون مثمر مع 
الهيئة العامة للزراعة لالستفادة 
من تلك املياه التي نقوم بإنتاجها 
في تل����ك احملطات ف����ي زراعة 

الشوارع وتشجيرها.
وبني أن الوزارة سعت إلى 
توفير املياه الرباعية في العبدلي 
والوف����رة من أجل االس����تفادة 
منها ف����ي الزراعات اإلنتاجية، 
وال نس����تخدم املي����اه الثالثية 
في الزراعات اإلنتاجية، بل في 
زراعات الزينة فقط. وأشار إلى 
أن الوزارة لديها تصور مستقبلي 
ملعاجلة احلمأة، بحيث تكون تلك 
احلمأة آمنة وتتم االستفادة منها 

في الزراعة كسماد.
وأوضح أن الكويت بدأت في 
إنشاء شبكة الصرف الصحي منذ 
الستينيات، واآلن الكويت كلها 
متتد بها شبكة الصرف الصحي، 
املناطق اجلديدة  ما عدا بعض 
التي س����يتم ايصالها بالشبكة 
مستقبال، أو يتم إنشاء محطات 

معاجلة لتلك املناطق.
وأش����ار إلى أن الكويت في 
املاضي كانت متتلك 72 محطة 
ضخ صغيرة ومتوسطة احلجم، 
وكانت بها مشاكل وكسور حتدث 
ويتم بسببها حتويل املياه إلى 
البحر، فتم إلغاء تلك احملطات، 
وأقمنا 5 محطات ضخ كبيرة، 
من أجل التقليل من الكس����ور 
والروائ����ح الكريهة التي كانت 

حتدث.
وأوضح أن هن����اك تصورا 
إلنش����اء محطتني جديدتني في 
املستقبل البعيد، مؤكدا على أنه 
ال يتم صرف املياه املعاجلة في 
البح����ر إال في احلاالت الطارئة 
جدا، ويتم التنسيق مع الهيئة 
العامة للبيئة، وال يتم صرف مياه 
إال إذا كانت مياه معاجلة لكي ال 

تتسبب في ضرر للبحر.
وبني أن هناك بعض الوصالت 
غير القانونية التي يتم إيصالها 
على شبكة البحر، ومن ثم يتم 
صرفها إلى البحر، وتتهم وزارة 
األشغال بأنها تقوم بصرف مياه 
ص����رف صحي إلى البحر وهذا 
ال����كالم غير صحي����ح، ونحن 
نتابع ه����ذه القضايا مع الهيئة 
العامة للبيئة ألنهم هم من لديهم 
القضائي����ة، فنقوم  الضبطية 
برفع هذه املش����اكل لهم سعيا 

إلى القضاء عليها.
وح����ول الش����كوى الدائمة 
من الروائح الكريهة في بعض 
املناط����ق بالكويت، بني أن هذه 
الروائح تعود للمياه امللوثة من 
طبقة الكبريت، ومعهد األبحاث 
الظاهرة،  يقوم بدراس����ة هذه 
واختالط املياه اجلوفية مع طبقة 
الكبريت يحولها إلى غاز كبريتيد 
الهيدروجني، وينتج عنها تلك 
الرائحة عند س����حب تلك املياه 
من أجل بناء العقارات املرتفعة، 
ويتم صرف تلك املياه في شبكة 
الناس من  األمطار ويش����تكي 
رائحتها الكريهة، وهناك جلنة 
مكونة من األش����غال والكهرباء 
والبيئة وبلدي����ة الكويت ملنع 
تلك األفعال التي ينتج عنها هذه 
الظاه����رة، قبل أن تتم معاجلة 
تلك املياه للقضاء على الروائح 

الكريهة.

أعماق عالي����ة لتقليل الروائح، 
مبينا أن احملط����ة تعالج مياه 
الصرف الصحي معاجلة ثالثية 
وتس����تخدم في الزراعة »كلما 
متت معاجل����ة املياه ثالثيا زاد 
الطلب عليها من الهيئة العامة 
للزراعة وهناك تنسيق في هذا 

اجلانب«.
من جانب آخر، أكد اإلبراهيم 
أن مشروع مبنى املطار اجلديد 
يسير في مساره الطبيعي وهو 
مطروح ف����ي جلنة املناقصات، 
موضحا أنه في مثل هذه املشاريع 
الضخم����ة ال يتم االس����تعجال 
فيها، كما نحاول االستماع آلراء 
املقاول����ني ومالحظاتهم بحيث 
يتم توقيع العقد بشكل متكامل 
وبطريقة سليمة »املشروع ماشي 

وال يوجد فيه أي إشكالية«.
الوزي����ر اإلبراهيم  وخت����م 
قائ����ال: »دائم����ا بطبيعة احلال 
ب����ني جميع  التنس����يق  يت����م 
اجلهات فيم����ا يتعلق باألعباء 
الكهربائي����ة والصرف الصحي 
للمدن اجلديدة، باعتبار أنه ال 
املدن اجلديدة دون  ميكن بناء 
وجود طاقة كهربائية«، مؤكدا 
أن جميع األمور مت تنسيقها وال 
يوجد أي مشاكل، ولكن تبقى 
عملية التأخير أمر وارد نتيجة 
اإلج����راءات الروتينية ووجود 

بعض العوائق.
بدوره، قال رئيس مهندسي 
الصرف الصحي محمود كرم: 
الوحيدة  هذه ليس����ت احملطة 
لدين����ا ف����ي الكوي����ت، فلدينا 
أربع محطات كبيرة منها هذه 
احملطة ومحطة الرقة، ومحطة 
أم الهيمان، ومحطة الصليبية، 
ولدين����ا محطت����ان صغيرتان 
إحداهما ف����ي الوفرة واألخرى 
في اخلي����ران وهناك فارق بني 
محطات الضخ ومحطات التنقية، 

كتب: فرج ناصر

أكد وزير األش����غال العامة 
وامل����اء  الكهرب����اء  ووزي����ر 
م.عبدالعزي����ز االبراهي����م أن 
اجلولة الت����ي قامت بها وزارة 
األشغال على محطة كبد لتنقية 
املياه ج����اءت إلظهار إجنازات 
حكوم����ة جابر املب����ارك خالل 
الفترة الس����ابقة، الفتا إلى أنه 
في اآلون����ة األخيرة مت التنوع 
املتعلقة  في زيارة املش����اريع 
مبحطات ض����خ املياه ومواقع 
أخرى كطريق جمال عبدالناصر 

وطريق اجلهراء.
وأشار االبراهيم في تصريحه 
للصحافيني عقب زيارته حملطة 
كبد لتنقية مياه الصرف الصحي، 
إلى أن مشروع محطة كبد يعتبر 
من املشاريع العمالقة املختصة 
باملعاجلة الثالثية، وهي تتكون 
من ثالثة أج����زاء، األول عبارة 
عن محطة ضخ، واجلزء الثاني 
محطة تنقية، والثالث خطوط 
تغذية وصرف، مبينا أن الطاقة 
االستيعابية للمحطة 180 ألف متر 
مكعب وتستطيع أن ترفع إلى 
270 ألف متر مكعب. وكشف أن 
القيمة اإلجمالية للمشروع تبلغ 
57 مليون دينار، واحملطة تخدم 
محافظة اجلهراء مبا فيها مدينة 
س����عد العبداهلل ومدينة جابر 
األحمد إضافة إلى الصليبخات 
واألندلس وغرناطة والقرين، 
مش����يرا إلى أن الطاقة احلالية 
للمحطة تستقبل 140 ألف متر 

مكعب.
ولفت إلى أن محطات التنقية 
في الس����ابق كان����ت عبارة عن 
محطات صغيرة بسبب وضع 
التوس����ع  الكويت قدميا، ومع 
العمراني كانت سياسة وزارة 
األش����غال أنه مع انتهاء العمر 
االفتراض����ي للمحط����ة يج����ب 
استبدالها مبحطة أخرى، واآلن 
التوج����ه ينصب على إنش����اء 
محطات كبيرة تستوعب عدة 
محطات صغي����رة تكون على 

م. عبدالعزيز االبراهيم يطلع على مجسم للمحطة

مراحل معاجلة املياه

)محمد خلوصي( م. عبدالعزيز االبراهيم يستمع الى شرح حول عمل احملطة  

مشروع مبنى 
املطار اجلديد 

يسير في مساره 
الطبيعي وهو 

مطروح في جلنة 
املناقصات
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الشيخ د.صباح جابر العلي

صباح العلي: إحياء 
ذكرى الغوص يرّسخ 
التراث الكويتي في 
أذهان جيل الشباب

أثنى مدير عام مؤسس���ة 
الش���يخ  الكويتية  املوان���ئ 
د.صباح جابر العلي على احياء 
ذكرى الغوص سنويا والتي 
جتس���د ما كان يعانيه قدامى 
البحارة الكويتيني من مصاعب، 
وتبني التقاليد والقيم الرفيعة 

التي متسك بها االسالف. 
وقال العل���ي في تصريح 
صحاف���ي ان رحل���ة إحي���اء 

ذك���رى الغوص ته���دف إلى 
ترس���يخ التراث الكويتي في 
الش���باب، فضال  أذهان جيل 
عن تعزيز أواصر الصلة بني 
مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وتعمل على حفظ 
الهوي���ة الكويتي���ة األصيلة 
واحلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا 
العريقة، موضحا أن الشباب 
املشارك في رحلة إحياء ذكرى 

الغوص ال� 26 واملقامة حتت 
رعاية صاحب السمو األمير 
سيختبر املشقات التي واجهها 
أجدادهم خ���الل الرحالت في 
املاضي وكيفية التغلب عليها، 
من خالل تضحي���ات عززت 
قيمهم وموروثاتهم األصيلة 
كالصبر والتكاتف واالعتماد 
على النفس، وتغرس فيهم روح 
العطاء وتقدمي الغالي والنفيس 

لرفعة وتقدم الوطن.
وأضاف، ان إحياء التراث 
البحري الب���راز مدى اعتزاز 
وارتباط أبناء اجليل احلاضر 
والش���باب بتراث هذا الوطن 
العزيز ومباضيه، والتعبير 
عن عرفانهم لتضحيات اآلباء 
واالج���داد، واس���تلهام العبر 
واملعاني والقيم احلميدة في 
التحمل والصب���ر والتعاون 

واالعتماد على النفس وتعميق 
روح الوفاء والوالء واالنتماء 
لهذا الوطن العزيز والروابط 
التاريخية مع ابناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وان فكرة 
إحياء ذكرى الغوص س���نها 
الراحل  ل���ه األمي���ر  املغفور 
الش���يخ جابر األحم���د، الذي 
قدم لها كل الدعم والتشجيع 
للمحافظة على التراث البحري 

لالجيال احلالية والقادمة، وأن 
تاريخ الكوي���ت القدمي ممثال 
في تراث���ه البحري كان ميثل 
العمود األساسي الذي نهض 
عليه االقتصاد الكويتي القدمي، 
مشددا على أن حصول الرحلة 
على دعم صاحب السمو ميثل 
تتويجا كبي���را لها وموضع 
فخر ودافع نحو استمراريته 

سنويا.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 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�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

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�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - 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�شعر 
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 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

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

حترير 32 مخالفة ورفع 18 سيارة و6 شاليهات في األحمدي

البلدية تواصل حمالتها ضد استغالل الساحات واألرصفة جتارياً

أكبر عدد من املناطق مبختلف 
احملافظات.

ت���رأس احلمل���ة  وق���د 
التفتيشية مدير فرع محافظة 
األحمدي م.يوسف مال علي، 
ومدير إدارة النظافة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية األحمدي 
نواف املطيري، ورئيس فريق 
الباعة املتجولني خالد عذاب، 
ورئيس فريق اإلزاالت عزيزة 
النوبة  عبداهلل، ومش���رف 
الدول���ي، وكل من  عبداهلل 
املفتشني: عبد الهادي العجمي 
وعبد العزيز احملجان وجفيل 
الهاجري، ومن إدارة العالقات 
العامة محمد القالف وأنور 

حميد.

وأسفرت عن رفع 18 سيارة 
مهملة و5 جيكات وحترير5 
محاضر إشغال طريق وحترير 
23 محض����را إداري����ا برف����ع 
سيارات ومخالفتني استغالل 
مساحة من دون ترخيص في 
منطقه الصناعية، إلى جانب 
رفع عدد 6 شاليهات وضعت 
أماكن مخالف����ة األنظمة  في 
ولوائ����ح البلدي����ة، ومت رفع 
حمولة هافلوري خردة )حديد 
وبالستيك( في منطقة كبد، 
إلى جانب حترير 9مخالفات 
باعة متجول����ني على طريق 
الفحيحي����ل الس����ريع ورفع 
حمولة هافل����وري من املواد 

الغذائية املعروضة للبيع.

األحمدي حملة تفتيشية على 
جمي���ع مناط���ق احملافظة، 
وش���ملت عددا من محالت 
احلدادة وكهربائي وبنش���ر 
السيارات للتأكد من وجود 
الترخي���ص وع���دم جتاوز 
املس���احة املرخص���ة طبقا 
الالئحة  لشروط وضوابط 
اخلاصة باستغالل املساحة 
أمام احملالت التجارية. ويأتي 
ذلك في سياق تفعيل الئحة 
تراخيص استغالل الساحات 
العام���ة جتاريا  واألرصفة 
ملختل���ف أنش���طة احملالت 
التجارية وق���د جاءت هذه 
احلملة حسب اجلدول الزمني 
الذي أعدته اإلدارة لتغطية 

للحم���الت  اس���تمرارا 
التفتيش���ية الت���ي أطلقتها 
إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت بالتعاون مع مراقبات 
إش���غاالت الط���رق التابعة 
إلدارات النظافة العامة بأفرع 
ال� 6،  البلديات باحملافظات 
بهدف تفعيل الئحة تراخيص 
استغالل الساحات واألرصفة 
العامة جتاريا ملختلف أنشطة 
احمل���الت التجارية لتفعيل 
القرار الوزاري رقم 149 لسنة 
2006 بشأن الئحة استغالل 
الساحات واألرصفة العامة.

وتواصال مع هذه احلمالت 
فقد نفذت مراقبة إشغاالت 
الطرق في فرع بلدية محافظة 

تواص���ل بلدية الكويت 
حمالتها التفتيشية بالتعاون 
مع مراقبة إشغاالت الطرق 
في جميع احملافظات لرصد 
املخالفات املتعلقة باستغالل 
الساحات واألرصفة العامة 

جتاريا ملختلف األنشطة.
وق���ال رئي���س مراقبة 
الطرق في فرع  إش���غاالت 
الفروانية  بلدية محافظ���ة 
ذاعر املطيري في تصريح 
ام���س ان احلملة  صحافي 
التي تنفذها األجهزة الرقابية 

املختصة في البلدية تواصل 
عمله���ا من خ���الل تفتيش 
املطاع���م واملقاهي ومكاتب 
تأجير السيارات ومحالت 
لع���ب األطفال ف���ي منطقة 
الفرواني���ة للتأكد من عدم 
جتاوز املس���احة املرخصة 

لها.
وأض���اف املطي���ري ان 
احلملة التي أطلقتها البلدية 
قبل أيام تهدف إلى تسليط 
الضوء على جميع السلبيات 
للقوان���ني  والتج���اوزات 

واللوائح املنظمة الستغالل 
الساحات واألرصفة العامة 
الى ان  جتاري���ا، مش���يرا 
احلمل���ة التفتيش���ية التي 
ش���ملت املطاعم واملقاهي 
ومكاتب تأجير السيارات في 
منطقة العارضية الصناعية، 
وأس���فرت عن حترير عدد 
21 مخالف���ة تنوعت بني 20 
مخالفة اس���تغالل مساحة 
ب���دون ترخيص مس���بق 
وحتري���ر مخالف���ة نظافة 

عامة.

رفع سيارة مهملة

حترير إحدى املخالفات

أعضاء الفريق املشارك في احلملة

الصناعية.
وأضاف املطوطح انه متت 
املوافقة على تخصيص 4 
مواقع مؤقتة لقاعات األفراح 
الس���تخدامها للمناسبات 
االجتماعية جنوب املنطقة 
الصناعية باجلهراء مقابل 
الدائري السادس مبساحة 
ألفي متر مربع لكل موقع 
وبأبع���اد )32م × 62.5م( 
مع تخصي���ص مواق���ف 
سيارات مؤقت��ة مبساح���ة 
34240م 2 بأبعاد )428م × 

80م(.

تس���بب في ع���دة حوادث 
مرورية نتيجة حجب الرؤية 
الطريق وتدلي  ملستخدمي 
أغصان وأوراق بعضها ضمن 
ح���رم الطريق وغيرها من 
األسباب، باإلضافة إلى األثر 
الس���لبي على املنظر العام 

للطريق.
وطالب بضرورة اإلسراع 
في صيانة األشجار التي متت 
زراعتها في املناطق السكنية 
قبل موس���م املدارس للحد 
من احلوادث واالس���تمتاع 
باملنظر اجلمالي والصحي 
واالس���تفادة املثل���ى م���ن 

املزروعات اخلضراء.
وأشار إلى أن جلنة البيئة 
في املجلس البلدي برئاسة 
الكندري،  العضو عبداهلل 
قد أقام���ت عدة ورش عمل 
وبحضور جهات حكومية 
متعددة ملناقشة تأثير شجر 
الكوناكارب���س على البنية 

املطوطح يشكر املسؤولني لتخصيص
قاعات أفراح جنوب املنطقة الصناعية باجلهراء

كمال: ضرورة الصيانة واملتابعة املستمرة لألشجار 
والزراعات التجميلية في املناطق السكنية

التحتي���ة وماه���ي أفضل 
املفيدة والتي من  األشجار 
املمكن زراعتها في املناطق 
الس���كنية  والضواح���ي 
وتوصلت إلى عدة توصيات 

مهمة.

أعرب عض���و املجلس 
البل���دي ورئي���س جلنة 
اجلهراء د.مشاري املطوط�ح 
عن شكره وتقديره جلميع 
أعض���اء املجل���س البلدي 
واملس���ؤولني ف���ي بلدية 
الكويت ووزارتي الشؤون 
االجتماعية والعمل واألشغال 
العام������ة عل���ى حس�����ن 
تعاونهم وما بذلوه من جهد 
ووقت في الفترة املاضية، 
ليرى مقترحه بتخصيص 
قاعات أفراح للمناس���بات 
االجتماعية جنوب املنطقة 

أثن���ى عض���و املجلس 
البلدي ومقرر جلنة شؤون 
البيئة د.حس���ن كمال على 
الدور امله���م للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية 
في تخضير املناطق السكنية 
وغيرها في الكويت ملا له من 
أثر بيئي وصحي وجمالي 

على هذه املناطق.
وأش���اد كم���ال باجلهد 
الزراعة  الكبير للهيئة في 
التجميلية في الكويت، مبينا 
أن زراعة هذه األش���جار ال 
بد أن تتبعها صيانة دائمة 
ومتابعة مستمرة لنموها 
لدميومته���ا واالس���تفادة 
منه���ا إيجابيا، إال أن هناك 
التي  العديد م���ن املناطق 
متت زراعتها وأهملت الهيئة 
العام���ة للزراعة صيانتها 
وتقليمه���ا ،مما ترتب على 
ذل���ك منو س���ريع وكثيف 
لألغصان واألوراق وعليه 

 د.مشاري املطوطـح 

د.حسن كمال
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التخرج في الدورة 
بداية الطريق نحو 

التميز لتكونوا حصنًا 
منيعًا للوطن

ليكن العدل مبدأكم 
فال حتيدوا عنه ألنه 

أساس النجاح

العنصر البشري ركيزة احلرس الوطني وأساس نهوضه

احلرس الوطني احتفل بتخريج الدورة التأهيلية لرتبة مالزم

ال تشريف، وأن ما وصلتم 
إليه من رتبة عس���كرية 
يضعك���م ف���ي موض���ع 
املسؤولية فاستزيدوا من 
خبرات من هم أعلى منكم 
رتبة، وأفيدوا من هم أدنى 
منك���م رتبة وليكن العدل 
مبدأكم فال حتيدوا عنه ألنه 
أساس النجاح«. وأضاف: 
كون���وا بقس���مكم بارين 
للوطن أوفي���اء ولقائده 
املفدى حفظه اهلل ورعاه 
مطيعني فالكويت أمانة في 
أعناقنا جميعا ندافع عنها 
بالنفس قبل النفيس ليعم 

األمان ربوعها.
باس���تمرار  وطال���ب 
التحصيل العلمي والتدريب 
للحف���اظ على الكفاءة في 
العمل، مشيرا إلى االهتمام 
البشري  الكبير بالعنصر 

والربط أثناء الدورة وتنفيذ 
ب���كل كفاءة  التدريب���ات 
واقتدار، وقال »اعلموا أن 
اجتيازكم هذه الدورة ما هو 
إال بداي���ة الطريق نحو ما 
يتطلع إليه احلرس الوطني 
من التميز وتأهيل منتسبيه 
علمي���ا وعملي���ا ليكونوا 
حصنا منيعا ودرعا حتمي 

ثرى الوطن«.
وأض���اف أن احل���رس 
الوطن���ي يح���رص على 
االحتفاء بخريجيه بوصفهم 
إضافة جديدة في صرحه 
تقوي دعائمه، وفي الوقت 
ذات���ه تش���جيعا جلميع 
التحصيل  املنتسبني على 

العلمي والتفوق.
وخاطب الدعي الضباط 
قائ���ال »اعلموا أن النجوم 
التي فوق أكتافكم تكليف 

باعتب���اره ركيزة احلرس 
الوطني وأساس نهوضه، 
كم���ا نصحه���م بالتحلي 
مبكارم األخالق والتعامل 
الراق���ي لك���ي يعكس���وا 
الصورة املشرفة للحرس 
الوطني داخل معسكراته 

وخارجها.
وفي خت���ام احلفل قام 
الدعي بتوزيع الشهادات 
واجلوائز على اخلريجني. 
وحض���ر احلف���ل كل من 
مدير ديوان نائب رئيس 
العميد  الوطن���ي  احلرس 
جمال الذياب، وممثل قائد 
التعليم العسكري العميد 
الركن نادر حجيل، ومدير 
مكتب وكيل احلرس الوطني 
إبراهيم بوطيبان،  العقيد 
وعدد من كبار الضباط في 

احلرس الوطني.

برعاية نائ���ب رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ 
مشعل األحمد وبحضور 
وكي���ل احل���رس الوطني 
الفريق ناصر الدعي، احتفل 
الوطني بتخريج  احلرس 
التأهيلية لرتبة  ال���دورة 

مالزم.
 ونيابة عن الشيخ مشعل 
األحمد ألقى الفريق ناصر 
الدعي كلمة خلريجي الدورة 
نقل خاللها حتيات القيادة 
الوطني  العليا للح���رس 
ممثلة في  رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم 
العلي، وراعي احلفل الشيخ 
مش���عل األحمد معربا عن 
التهاني بنجاحهم  خالص 

وتخرجهم في الدورة.
الدع���ي حرص  وثمن 
الضب���اط عل���ى الضبط 

أداء القسم

خريجو الدورة التأهيلية لرتبة مالزم

الفريق ناصر الدعي مكرما أحد اخلريجني

توزيع شهادات التخرج

ضمن جوالت ميدانية يقوم بها في احملافظة

احلمود تفقد مرافق مطار الكويت الدولي
الفروانية  قام محاف���ظ 
الشيخ فيصل احلمود بزيارة 
مطار الكويت الدولي، حيث 
كان في اس���تقباله الوكيل 
املساعد لشؤون أمن املنافذ 
الياسني وكبار  أنور  اللواء 
قادة املطار من عس���كريني 
ومدنيني. وتفق���د احملافظ 
خالل الزيارة صاالت املغادرة 
والوصول ومختلف مرافق 
املطار واطلع على سير العمل 
واخلدمات املقدمة للمغادرين 
والقادمني، السيما أن املطار 
يش���هد ف���ي ه���ذه الفترة 
التي تعتبر موس���م السفر 
حرك���ة مس���افرين كبيرة. 
وأش���اد احلم���ود باجلهود 
التي يق���وم بها  الكبي���رة 
جميع العاملني باملطار وما 
يقدمونه من خدمات وجهود 
طيبة للمواطنني واملقيمني 

والزائرين للكويت.
وتأتي هذه اجلولة ضمن 
اجلوالت امليدانية التي يقوم 

بها احلمود باحملافظة.

الشيخ فيصل احلمود يستمع لشرح داخل أحد املرافق باملطار

الشيخ فيصل احلمود واللواء انور الياسني متوسطني كبار قادة املطار

الشيخ فيصل احلمود واللواء أنور الياسني وكبار قادة املطار 

أسماء 156 طالباً وطالبة محولني لكلية احلقوق
ناج���ي  خل���ف  جميل���ة   ٭

الرشيدي
أنوار نهار سالم السبيعي  ٭

لطيفة علي عوض العوض  ٭
نورة أحمد سعد العدواني  ٭

سميرة عبداللطيف عبداهلل   ٭
الرفاعي

أنفال عبدالرحمن جاس���م   ٭
علي

مشاعل نايف سعد املاجدي  ٭
رقية ياسني علي عبدالكرمي  ٭
شهد نشمي سمران العنزي  ٭
أبرار أحمد محمد اخلميس  ٭
نور وضاح نوح املسباح  ٭

عب���داهلل  طال���ب  بت���ول   ٭
العنزي

حصة مش���عل عبداللطيف   ٭
الشميس

حوراء هاني زيد الزيد  ٭
شوق خالد شريف الشطي  ٭
سارة نايف خلف عشيان  ٭
رمي عيفان عبداهلل عيفان  ٭

هبة مجبل عوض الرشيدي  ٭
فاطم���ة عبدالعزي���ز خالد   ٭

املسفر
صاحلة ان���ور مبارك ذياب   ٭

الراجحي
هنوف عيد عل���ي بوجروه   ٭

بوصويحب
فه���د عبدالعزي���ز  هن���اء   ٭

احلساوي
محم���د  جاس���م  أمان���ي   ٭

الكندري
اإلس���راء حبي���ب ناص���ر   ٭

شنوف
رمي مطل���ق بويتل البغيلي   ٭

الرشيدي
دان������ة م���ن���ص���ور ف����راج   ٭

اسميران
سارة بندر صحن امليع  ٭

أثير مشعل رحيم العتيبي  ٭
غيداء عادل علي اجلمل  ٭

نورة محمد ثامر العتيبي  ٭
شعاع مطلق بويتل البغيلي   ٭

الرشيدي
منيرة سعد صالح احلوطي  ٭
حلى مجبل رجيان البغيلي  ٭

منار ابراهيم مهنا الزيان  ٭
مي مساعد ابراهيم الردهان  ٭
سارة هاشم صالح الذويخ  ٭
رغد محمد زيد احلجيالن  ٭

فضيلة عدنان محمد احلمد  ٭
عب���داهلل  حم���د  مني���رة   ٭

البليهيس
حم���د  بت���ال  البن���دري   ٭

الهاجري
مب���ارك  عس���اف  الدان���ة   ٭

الدويلة
دان���ة يوس���ف مصطف���ى   ٭

احلماد
س���ارة عادل عبداهلل بطي   ٭

بوطيبان

فاطمة كامل حسني الدشتي  ٭
منيرة احمد سيد عبداحملسن   ٭

الرفاعي
إي���الف عبداألمير جاس���م   ٭

شهاب
فجر غن���ام مب���ارك حمدان   ٭

العازمي
نور عايض خالد القصاص  ٭

أنوار محمد عبداحلميد جوهر   ٭
حياتي

جنود جمال العنزي )شؤون   ٭
العلمية(

رمي مس���اعد مشجر فرحان   ٭
السعيدي

مرمي علي خالد املزيد  ٭
هند علي محمد العجمي  ٭

محم���د  توفي���ق  نعيم���ة   ٭
العبادي

آيات احمد سليمان البالول  ٭
عنود هويدي عواد الفضلي  ٭
سارة حمد طارش الرويعي  ٭
دالل فرحان عبيد الرشيدي  ٭

سارة بدر منصور البقمي  ٭
نور عبداللطيف زفير اشبيلي   ٭

العنزي
ورود حمد فهد املغلوث  ٭

هنوف احمد عتيق املاجد  ٭
عبير طالب حسني بولند  ٭

موض���ي منص���ور صال���ح   ٭
الكريديس

ب��در ناصر سعود  اوض��اح   ٭
املطيري

مني���رة يعق���وب يوس���ف   ٭
البارود

شيماء خالد صالح مهاوش  ٭
حياة خالد جاسم احلشاش  ٭
بدرية نايف ثامر احلريص   ٭

امللفي
أفراح ثامر مطلق اجلدعي  ٭

دالل عبداللطي���ف محم���د   ٭
العتيقي

ب�����دور ح��س��ن ع��ب��داهلل   ٭
الصيرفي

 ٭بش���اير أحم���د س���ليمان 
الفرحان

 ٭ع���زوف عبدالعزيز ناصر 
اجلبري

 ٭مي عبداهلل راشد العنزي
 ٭شيخة س���عود عبدالعزيز 

صادق
صال���ح  عل���ي   ٭لطيف���ة 

العليوي
 ٭آيات راشد عبداهلل محمد

 ٭ألط���اف عثم���ان مصطفى 
املرزوق

 ٭سارة حجاب مفرج اجلبلي
 ٭فاطم���ة عبداهلل س���لمان 

األشوك
صال���ح  حس���ن   ٭س���ارة 

الصابري
حم���ود  محم���د   ٭لطيف���ة 

الرومي

مطلق محمود راشد الزعبي  ٭
عبدالعزي���ز مبارك س���عد   ٭

السيحان
طالل جمال بدر النقيب  ٭

بن���در ف���الح عل���ي مط���ر   ٭
املطيري

عبدالوه���اب جم���ال عل���ي   ٭
العتال

محمد مبارك جوهر الشطي  ٭
عبدالوهاب عيس���ى جاسم   ٭

الساعي
بدر ناصر نايف الشمري  ٭

محمد عادل محمد الفودري  ٭
عبدالعزي���ز خل���ف غازي   ٭

املطيري
علي حمود عودة اخلالدي  ٭

عيسى حس���ن عبدالرحمن   ٭
اخلليفي

س���رور  غ���الب  س���لمان   ٭
املطيري

يوسف علي حسني العجمي  ٭
حمد أنور سليمان اخلميس  ٭
حسني أحمد هالل الشمري  ٭

عاي���ش  مفل���ح  عاي���ش   ٭
املطيري

فراج عيد فراج املطيري  ٭
بندر طالل بندر الهاجري  ٭

عب���داهلل فال���ح عب���داهلل   ٭
الرقبة

راشد عيد عشوي اخلالدي  ٭
س���عود عبدالعزيز سعود   ٭

الصديقي
حمد احمد عبداهلل حسني  ٭

عب���داهلل عدن���ان عبداهلل   ٭
املسعود

محمد مفلح نافع الرشيدي  ٭
محم���د  ناص���ر  محم���د   ٭

العدواني
عبدالكرمي عادل عبدالرزاق   ٭

الدوسري
محم���د  فه���د  عب���داهلل   ٭

الديحاني
خالد ملفي منسي العنزي  ٭

يوسف عبداللطيف سريع   ٭
السريع

محم���د عب���داهلل قويعان   ٭
املطيرات

دعس���ان فيحان دعس���ان   ٭
املطيري

محمد عبداهلل علي زمان  ٭
ع���ادل عمر س���يد يعقوب   ٭

الرفاعي
علي خالد محمد اخلضر  ٭

ف���واز عبدالرحمن مصبح   ٭
احلزمي

خالد فهد مدان البناقي  ٭
حس���ن  ناص���ر  مب���ارك   ٭

احلجرف
عبدالعزي���ز ع���ادل عدنان   ٭

النجار
شهد عدنان محمد الوهيب  ٭
نور اصف عبدالرزاق املال  ٭

أعل���ن العميد املس���اعد 
للشؤون الطالبية بجامعة 
الكويت د.عبداهلل الرميضي 
أسماء الطلبة احملولني لهذا 
العام النقابي، مشيرا إلى أنه 
ستجرى املقابلة الشخصية 
معه���م كش���رط أساس���ي 
الس���تكمال قبولهم. وفيما 

يلي األسماء:

عبدالرحم���ن عبدال���رزاق    ٭
خليفة الشايجي

محم���د مريخ���ان ع���وض   ٭
شالش

عبدالعزيز عب���داهلل أحمد   ٭
الكندري

حميد فؤاد حميد الصفار  ٭
طالل عبداملجيد عبداحلميد   ٭

كرمي
عبداملجيد س���لطان سعيد   ٭

الشهري
ناصر محمد خلف العنزي  ٭

عب���اس فيص���ل عب���داهلل   ٭
السلمان

تركي خالد مبارك العرو  ٭
عثمان فهد عامر الشمري  ٭

مش���اري عب���داهلل س���عد   ٭
الرشيدي

فهد محمد عوض املطيري  ٭
أحمد محمد ناصر علي  ٭

خال���د محم���د عبداله���ادي   ٭
الهاجري

جعف���ر علي حس���ني محمد   ٭
العوضي

عيسى ماجد عبدا هلل نعمة  ٭
عبدالعزيز عواد خلف احلزمي   ٭

الشمري
أحم���د عبدالباس���ط صالح   ٭

علي
س���ع���ود س���ع���د س��ع��ود   ٭

اجلويعد
محم���د مني���ف رمي���زان   ٭

املطيري
عبداحملس���ن راضي سليم   ٭

العنزي
أحمد نعيم علي الفهد  ٭

محم���د صاح���ب ضي���دان   ٭
جهيران

خالد جمال نايف الشتيلي  ٭
علي عبدالعزيز عبداحملسن   ٭

جواهري
أحمد حمدان بويتل البغيلي   ٭

الرشيدي
يعق���وب يوس���ف عبداهلل   ٭

حسن
عبدالرحمن مسعود رحيم   ٭

الرشيدي
فهد محمد فهد العجمي  ٭
مالك سعود ناصر لفتة  ٭

عبدالرحمن عب���داهلل فهاد   ٭
املنير

خالد محمد علي العجمي  ٭

 د. عبداهلل الرميضي

املبذولة جتاه مكافحة االنحباس 
احلراري، وهو ما دفع الوزارة 
لتنفيذ املشروع حتى يتم ادراجه 
كمشروع آلية تنمية نظيفة في 
اطار بروتوكول كيوتو »وهي 
معاهدة دولية تنص على احلد 
من انبعاث الغازات التي تنتجها 
الدول«. واضاف ان جهاز الباور 
الفاكتور هو جهاز يتم وضعه 
على شبكات الضغط املتوسط 
واملنخفض، حيث يعمل على رفع 
السعة والقدرة التحويلية دون 
احلاجة الى رفع القدرة االنتاجية، 
كما انه يعمل على تخفيض حرق 
الوقود واالنبعاثات، اضافة الى 
انه جهاز يخضع ملعايير دولية 
عن����د تطبيقه، فض����ال عن انه 
يس����اهم في توفير الطاقة غير 
الفعالة، مش����يرا الى انه جرى 
تركيب 640 وحدة باور فاكتور 
على 230 محطة توزيع كهربائية 
وفي مناطق متفرقة بالكويت، 
متوقعا ان يتم التوسع في هذه 
االجهزة مستقبال وان تشمل عددا 
النوري  املرافق. وقال  آخر من 
الكهربائية  ان قلة االنقطاعات 
التي حدثت هذا الصيف تعود 
الى عدة اسباب، بينها الصيانة 
التحويل  الدوري����ة حملط����ات 
الرئيسية والفرعية والثانوية، 
والصيانات في محطات توليد 
الطاقة واالستعدادات املبذولة من 
قبل فرق الطوارئ والتي تعمل 
على مدار الساعة في القطاعات 
الفنية، باالضاف����ة الى تركيب 
اجهزة الباور فاكتور، مبينا ان 
الوض����ع الكهربائي خالل هذه 
االيام مطمئن حتى اآلن، كاشفا 
عن تعاون مثمر بني الوزارة وبني 
الهيئة العامة للبيئة، السيما في 
مجال توثيق هذه األجهزة املهمة 

واحملافظة على البيئة. 
بدورها، قالت رئيس قسم 
املكثف����ات في قطاع ش����بكات 
التوزي����ع الكهربائية م. أفنان 
اخلليفي ان تخفيض االستهالك 
الكهربائي هو مطلب اساس����ي 

قال إن الصيانة الدورية ساهمت في قلة انقطاعات التيار

النوري: »الكهرباء« تعمل على تطوير مشروع 
آلية التنمية النظيفة للمحطات

»الفنون املسرحية« يعلن نسب القبول: 
50% للتمثيل واإلخراج و60% للديكور والنقد

أعلن املعهد العالي للفنون املس���رحية نسب 
القبول في أقسامه العلمية للعام الدراسي اجلديد 
وشروط القبول للطلبة الكويتيني واملنح الدراسية 

أيضا.
وق���ال املعهد في بيان صحافي امس ان فترة 
التسجيل للطلبة املستجدين تبدأ اعتبارا من يوم 
االحد املوافق 7 سبتمبر املقبل وحتى اخلميس 

11 منه.
وأضاف أن نس���بة القبول في قسم التمثيل 
واالخراج املسرحي هي 50% و60% بالنسبة لقسمي 

الديكور املسرحي والنقد واالدب املسرحي.

وذكر املعهد أن شروط القبول في املعهد للطلبة 
الكويتيني واملنح الدراسية تتضمن أن يكون الطالب 
حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

من الشهادات التي تخوله الدراسة فيه.
وبني أن الش���روط تنص على أن يكون سن 
املتقدم في أول سبتمبر املقبل 18 عاما وأال يزيد 
على 22 عاما مع جواز االستثناء بحدود سنتني 

في حال نال االمتياز في امتحانات القبول.
ولفت الى أن الشروط توجب على املتقدم اجتياز 
اختبارات القب���ول العملية والتحريرية بنجاح 

وتسبقها ورشات عمل متتد خمسة أيام.

للوزارة، مبينة انه مت االنتهاء من 
تزويد وتركيب مكثفات القدرة 
في ش����بكات التوزيع مبناطق 
متفرقة، الس����يما ف����ي املناطق 
العالي  التي متتاز باالستهالك 
نوعا ما، مشيرة الى توفير ٩0 
ميجافار وتخفيض االستهالك 
مبقدار 10 الى 20% بشكل عام، 
النتائ����ج االيجابية  فضال عن 
االخ����رى الت����ي س����اهمت في 
تطوير اداء الشبكة الكهربائية، 
وهو ما ادى ال����ى حدوث نقلة 
نوعية في كفاءة الطاقة، مبينة 
ان بع����ض دول اخلليج قامت 
باالسترش����اد بالوزارة في هذا 
املجال واالط����الع على خبرتها 
فيه، واالس����تفادة من جتربتها 
الرائ����دة. واضافت اخلليفي ان 
للمشروع اثارا ايجابية تتمثل 
في تقليل االستهالك ونسبة غاز 
ثاني اكس����يد الكربون املنبعث 
من احتراق الوقود، وهو ما دفع 
الوزارة الى تطبيق مشروع آلية 
التنمية النظيفة في املش����روع 
احلال����ي واملش����اريع الالحقة، 
مؤك����دة ان جهود املهندس����ني 
واملهندسات متواصلة لضمان 
تقليل انبعاث غازات االنحباس 
احلراري واملساهمة في الوصول 
الى بيئة نظيفة وحتقيق التنمية 
املستدامة من خالل هذه املشاريع 

احليوية.

دارين العلي

نظمت وزارة الكهرباء واملاء 
ندوة تعريفية عن اآلثار اجلانبية 
لعمليات حتسني معامل القدرة 
في النظام الكهربائي منخفض 
اجلهد في فندق اجلميرة بحضور 
عدد من قياديي الوزارة واملعنيني 

بالشأن البيئي والكهربائي.
الوكيل  ق����ال  من جانب����ه، 
املساعد لشبكات النقل الكهربائية 
م.جاسم النوري، ان هذا االجتماع 
التش����اوري يأتي ملناقشة آلية 
التنمية النظيفة، مبينا حرص 
الوزارة من خالل مشاريعها على 
احملافظة عل����ى البيئة وتقليل 
االنبعاثات الضارة، وهو ما مت 
من خالل مشروع تركيب مكثفات 
التوزيع،  القدرة في ش����بكات 
حي����ث يعمل ايضا على خفض 
استهالك الطاقة الكهربائية من 
خالل حتس����ني معامل القدرة، 
كما كانت له اثار ايجابية على 
البيئة، موضحا انه اصبح هدفا 
اساسيا في املشاريع املستقبلية، 
مشيدا بدور املهندسات املواطنات 
الالتي قمن بتصميم هذا املشروع 
واالشراف عليه، وهو ما يؤكد 
مش����اركة امل����رأة الكويتية في 
خطة التنمية. وقال النوري ان 
الوزارة ومن خالل قسم املكثفات 
تعمل على تركيب مجموعة من 
املكثفات ف����ي عدد من محطات 
شبكات التوزيع »11/ 415 كيلو 
ڤولت«، حيث تساهم في حتسني 
معامل القدرة في نظام التوزيع 
الكهربائي منخفض اجلهد، مبينا 
ان ال����وزارة تعمل على تطوير 
النظيفة  التنمية  الية  مشروع 
للمحطات املذكورة، وهو املشروع 
الذي يزيد بش����كل اساسي من 
الى  الش����بكة وي����ؤدي  كفاءة 
تقليل انبعاث غازات االنحباس 
احل����راري ويس����اهم في خلق 
بيئة أنظ����ف وحتقيق التنمية 
املستدامة، مشيرا الى انه يعتبر 
العاملية  م. جاسم النوريمس����اهمة في اجلهود 
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د.نرمين الحوطي

شافعي سالمة

في البدء وجب علينا ان نعرف تعريفا مبسطا، 
ما هو الصداع العنقودي؟ وما أوجه التشابه 

واالختالف بينه وبني قضيتنا التعليمية التي 
سنسلط الضوء عليها اليوم؟

الصداع العنقودي هو أكثر أنواع الصداع شدة 
وحده في األلم، يصاب به الرجال أكثر من النساء، 

ذلك املرض »اهلل يبعده عنا وعن القراء« حتل 
أول نوباته على املريض في الغالب بداية مرحلة 

املراهقة وأحيانا يبدأ في سن متأخرة، وإلى 
اآلن عالم الطب لم يعرف له أسباب وال عالج، 

فاملهدئات هي الطريقة الوحيدة التي تعمل على 
تهدئة تلك النوبات.

ذلك هو الصداع العنقودي، وتلك أسبابه غير 
املعروفة طبيا، أما عالجه فال أحد ميلك له غير 

املهدئات لكي يتمكن من التحكم في تلك النوبات 
التي تهلك مريضها، ذلك النوع إذا قمنا بعمل 

مقارنة للتشابه واالختالف بينه وبني إدارة 
البعثات واملعادالت في التعليم جند أنها تطابقه من 

حيث احلدة والشدة في األلم.
أما االختالف فهو بأن الصداع العنقودي أسبابه 

غير معروفة وإدارتنا أسبابها معلومة، ومن 
حيث العالج الطب يعجز بوجود الداء أما البعثات 

واملعادالت الدواء موجود ولكنه محجوب.
لن نقوم بالتفسير والتوضيح في مقاالتنا عن 

ماهية إدارة البعثات واملعادالت، ولن نخوض في 
احلديث عما يحدث من نوبات قد تؤدي للصرع 

التعليمي ملراجعيها ملا يجدونه من بعض موظفيها، 
وعن األسباب فإن قضيتنا الكل يعرف أسبابها 
وكيفية طرق عالجها عكس الصداع العنقودي، 

فالطب عجز أمام ذلك املرض لعدم معرفة أسبابه 
وكيفية عالجه، ولكن قضيتنا ميتلك مسؤولونا 

عالجها ويعلمون أسبابها تلك هي قضيتنا، وذلك 
هو محورنا األساسي.

البعثات واملعادالت تلك اإلدارة التي البد أن متتلك 
أناسا على درجة عالية من العلم مع اخلبرة ألن 
طبيعة عملهم حتتم التعليم العالي قبل اإلدارية 
العالية، فالصداع يأتي عندما يتجه طالب العلم 

ألناس ال يعلمون طبيعة اجلامعات اخلارجية، بل 
أغلبية أصحاب القرار بها قد ميتلكون اخلبرة 

اإلدارية ولكن اخلبرة األكادميية يفتقدون الكثير 

منها، وهذا ما جنده في معادالت تأخذ من الشهور 
العتمادها ومنه يصاب املراجع بالصداع التعليمي.
قضيتنا أساسها العلم وليس العمل، ومن هنا تأتي 

النوبات العنقودية ممن تدرجوا ليمتلكوا زمام 
األمور في تلك اإلدارة وفق التدرج الوظيفي أو 
وفق حرف »الواو«، فالرقي في العلم والوصول 
إليه هما أساس تلك اإلدارة كما نص دستورنا، 

فعلى سبيل املثال ال احلصر اجلامعات سواء 
كانت عربية أو أجنبية تريد من يقوم باالطالع 

عليها ليس فقط لتطبيق القوانني واللوائح عليها، 
ولكن االطالع على ماهية نوعيتها وكيفية تطوير 

أبنائنا الطلبة واحتياج الدولة لتلك املخرجات 
التعليمية بعد ذلك، مو تقولون علم البستنة 

وغيرها من علوم مجمدة.
قضيتنا الكثير تكلم عنها واألغلبية من النواب 

أدرجوها في جداول األسئلة البرملانية، وفي كل 
يوم جند أن تلك اإلدارة لم تصبح فقط صداعا بل 

أصبحت ورما خبيثا وجب استئصاله.
مسك اخلتام: كل الشكر ملكتب الوكيل وإدارته ملا 
يقومون به من عمل اآلخرين، عساكم على القوة.

واحدة من أحدث املصائب واجلرائم التي 
ترتكبها اجلماعات املتطرفة في العراق كانت 

ما قيل إنه ذبح لصحافي أميركي مت خطفه في 
سورية. ال أظن أن أحدا يختلف على أن أبسط 

قواعد اإلنسانية تأبى مثل هذا التصرف 
الغريب، فاملدنيون األبرياء ال عالقة لهم مبا 
يحدث من نزاع أو صراع، وهو ما ينطبق 
أيضا على اإلعالميني والصحافيني الذين 

هم مرآة احلقيقة وال هم لهم إال نقل الواقع 
وتعريف الناس مبا يجري. 

بيد أن ما حدث من ضجة وردود أفعال 
غربية يتطلب وقفة، فقد قطع رئيس الوزراء 

البريطاني إجازته لبحث األمر وكيفية 
التصرف، وقالت الواليات املتحدة إنها تعكف 

على دراسة الڤيديو للتحقق من األمر، فما بال 
من ميوتون يوميا باملئات على أيدي املجرمني 

القتلة من كل لون وجنس ودين؟
لقد رأينا جميعا املسلمني ميثل بهم أحياء 

ويحرقون ويضربون حتى املوت دومنا ذنب، 
وكانوا مدنيني أيضا. لم يتصرف املجتمع 

الدولي جتاه ذلك إال مبزيد من الصمت املطبق 
والسبات العميق وكأن شيئا ال يحدث. حدث 

ذلك ايضا مع مجازر الروهينجيا على يد 
البوذيني في بورما، وغيرها وغيرها. فهل 

يا ترى هناك أناس جتري في عروقهم دماء 
بلون مختلف وهؤالء فقط من يتأثر مبوتهم 

القادة وتتحرك من أجلهم الدول؟
حملة: في خبر غريب تظاهر مئات من 

املواطنني في بلد أفريقي يضربه وباء اإليبوال 
بشدة ضد السلطات احلكومية هناك ألنها 
فرضت عليهم حجرا صحيا ملنع مزيد من 

انتشار املرض. لقد أصبح التظاهر أمرا خطيرا 
يحتاج إلى ترشيد، فبعد أن أدمنت الشعوب 

في العالم كله الصمت املطلق، أصبحوا 
يتظاهرون ضد كل شيء ولو كانت فيه 

مصلحتهم. اعتبروا يرحمكم اهلل.

الصداع العنقودي 
التعليمي

مرآة احلقيقة

   محلك سر 

رؤية

هناك أمور اجتماعية تالمس حياة املواطن أحرص 
على التركيز عليها خالل زاويتي لعلنا جند احلل 

لتلك املشاكل التي يعاني منها. وقد التقيت مبحافظ 
اجلهراء الفريق فهد األمير ودار احلديث بيننا عن 

املشاكل واملعوقات التي تعاني منها احملافظة. حقيقة 
كان في جعبتي العديد من االقتراحات التي قدمتها 
له مباشرة حيث وجدت استحسانا من قبله وأكد 
على متابعتها مع اجلهات املختصة لتنفيذ املمكن 
منها. في هذه األثناء وجدت ان احملافظ شخص 

يريد ان يعمل والدليل على ذلك حجم العمل الذي 
يسعى الى تنفيذه في هذه احملافظة وجعلها تتألق 

في أجمل صورة. 
وقد استمعت الى رؤية الفريق فهد األمير حملافظة 
اجلهراء وأجزم بأنه في حال تعاون جميع اجلهات 

معه في تخطي عقبات الروتني ستكون اجلهراء 
األولى على بقية احملافظات في مختلف األصعدة، 

خاصة ان هذا الرجل ميلك عقلية وجاء في هذا 
املكان خلدمة الوطن. أمتنى من وزارات الدولة أال 
تضع العصا في دوالب التطوير الذي يسعى إليه 

فأهل مكة أدرى بشعابها، ألنه قبل ان يكون محافظا 
للجهراء فهو ابن هذه احملافظة ومالمس لهموم 
أهلها ولديه معرفة بأوجه النقص الذي تعانيه، 

لذلك من الواجب أن ندعم هذا اإلنسان حتى يحقق 
النجاح في عمله، ألنه فعال ميلك فكرا وخططا ال 

جتدها لدى البعض من القياديني. 
فهنيئا ألهالي اجلهراء بهذا االختيار املبارك الذي 

سيكون مردوده بالنفع العام على احملافظة، 
وقد ملست بانه حريص على فتح أبوابه لألهالي 

واالستماع عن قرب لهم دون أي حواجز وتقدمي 
جميع االقتراحات التي تساهم في حل املشاكل 

متهيدا ملعاجلتها مع اجلهات املختصة وفي املقابل 
هو بحاجه الى تعاون من األهالي للقضاء على 

العديد من الظواهر السلبية التي تزعج املواطن 
واملقيم في اجلهراء . 

كلمة شكر ابعث بها الى مدير مكتب محافظ 
اجلهراء احمد العمار حلسن استقباله ودماثة خلقه 

ورقي تعامله حيث انه منوذج رائع يعكس متيز 
الكادر الوطني في عمله فبارك اهلل فيك وأمتنى لك 

التوفيق.

لقد متعنت وحاولت قدر املستطاع أن استوعب املقصود 
من احلديث الذي يقول »ال خير بأمة قادتهم امرأة« 

ووصلت الى نتيجة أقنعتني الى حد ما بأن املقصود 
ليس تقليال بحق النساء الفضليات ألن منهن العلماء 
والعامالت واملنتجات في جميع مراحل احلياة ومنهن 

اللواتي أثبنت ما نقول ويقوله الذين سبقونا في ذكرهن، 
ولكن القصد احلقيقي لهذا احلديث، واهلل أعلم، انه عندما 

ال يوجد رجال يقودون في األحداث واملعارك القصوى 
التي تتطلب ظروفا صعبة ودقيقة، فإن معنى ذلك يا 
سادة ان األمة وصلت الى مرحلة من املراحل اخلطرة 

والتي يندى لها اجلبني في جميع مراحل متطلبات احلياة 
ألي مجتمع تسوده هذه الظاهرة السلبية، مما يجعله 
حيران وتالف الفكر والتفكير وهذا ال يصيب إال من 

تخلى عن دينه وعادات مجتمعه احلميدة التي جبل عليها 
أسالفه.

ونحن عندما نرى التهجم السافر من بعض السفهاء على 
الدين واملتدينني ألنهم يختلفون مع بعض األفراد أو 

التنظيمات التي تتاجر بالدين ملقاصدها الذاتية نقول له 
ليس من حقك أن تهاجم كل من كان يحمل معالم الطاعة 
وحتى لو كنت غير ملتزم بهذه املبادئ احلميدة فال تكن 

من الذين قصدهم القرآن الكرمي من )الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة( ألن هذا معناه ضياع األمة وضياعك 
أيضا. وعلى وسائل اإلعالم االبتعاد عن هذا الصنف 

من البشر حتى ال يقعوا في العقاب اإللهي احملتوم، ألن 
بعض هؤالء يريدون أن يدسوا السم بكلمة حق يراد 

بها الباطل، ونحن لم نشهد هجوما من أعداء الدين كما 
شاهدنا من بعض أهله، وهذا ما جعل هذه األمة تصل الى 

هذه املنحدرات التعيسة، فاحلرية والدميوقراطية دينيا 
أو علمانيا ليست بهذه األساليب التافهة يا سادة فعندما 

يوسد األمر لغير أهله فتوقع الهالك من هذا الصنف التافه 
من الذين يستعملون علمهم ومعلوماتهم لهدم األمة، فال 
تستضيفوهم في مواقعكم اإلعالمية حتت مفهوم حرية 
الرأي التي تتضمن إشعال الفتنة والعنصرية البغيضة.
أبعدوهم حتى ال تقعوا في الذنب مما ينعكس عليكم 

وعلى ذريتكم في املستقبل ألنكم أبرزمت هذه اخلشب 
اخلاوية من معالم اخلير ملا حتمله من شرور رذيلة فال 

تصغوا للناكرين واملنكر.
اخوة الدين أقوى من عرى النسب

اخوة الدين فوق املال والذهب
فحققوا أمل اإلسالم اخوتنا

فقد مضى زمن التشتت واللعب
اخوة الدين يا قوم لنا سكن

ففي حماها يذوب احلقد والفنت.

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

مطلق الوهيدة

محافظ اجلهراء
 صاحب رؤى خالبة

األمة في أزمة

إطاللة 

رأي

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي 

بعيدا عن السياسة وموجها املتحرك، أردت 
ولو خروجا بشكل بعيد عنها بتناول وجوه 

إعالمية مضيئة في الساحة اإلعالمية 
الكويتية تلفزيونيا واذاعيا وصحافيا، 

ووجدت نفسي كمستمع ومشاهد وقارئ 
اكتب عن عمار معرفي واحمد الصراف 

وسازديل دون حتضير او تنسيق او حتى 
ربط بينهم.

>>>
عمار معرفي مذيع استضافني في برنامجه 
صباح الوطن مرتني على مدار عامني وآخر 

مرة كانت منذ 6 أشهر، وأتابعه كمشاهد 
»مشفوح على الفلوس« في برنامجه 

البورصة، ورمبا أكون تأخرت كثيرا في 
الكتابة عنه ولكن من خالل تعاملي معه 

كضيف وكمتابع أستطيع القول انه أحد 
املذيعني القالئل الذين ميتهنون التلفزيون 

باحترافية عالية، مثقف بدرجة خطيرة 
ومتمكن من أدواته كمذيع بشكل خيالي، 

يتمتع بحضور جميل وكاريزما املذيع 
احلقيقية الى درجة انه سواء حتدث عن 

تداعيات انحدار سهم في البورصة او حتدث 

عن عالم الفن فاملشاهد سيقبله باحلالتني، 
عمار معرفي مذيع كويتي شاب من طراز 

خاص يستحق اإلشادة وجنمة مضيئة في 
وسطنا االعالمي.

>>>
من الصعب على ابن كار ان ميدح ابن كاره، 

ولكن االستاذ احمد الصراف الكاتب في 
الزميلة القبس يتمتع بنفس عقالني قل مثيله 

في صحافتنا، غير مؤدلج وان اتخذ اجلانب 
املخالف للسائد، ما يطرحه ال يهمه ان كان 
موافقا لسير التيار ام عكسه، عقالنيته في 
الطرح هي بابه إلى قلوب القراء والزمالء، 

يكتب. من رأسه، او كما يقول رئيس نادي 
الشباب السعودي خالد البلطان في جملته 

التي اشتهرت العام املاضي: »يقدح من راسه« 
وهذا االمر ما جعله صوتا مميزا جدا جدا.

>>>
سازديل مذيعة املارينا اف ام تتمتع بنبرة 
صوت مميز جدا، وحضور صوتي جميل، 

اعرفها كمستمع صوتا، وتقدم برنامجا اسمه 
»حواء« على اإلذاعة اخلاصة األشهر في 

الكويت، أسلوبها وليس صوتها املميز جدا 

هو ما جعلها الصوت النسائي األكثر حضورا 
في أذهان املستمعني، واملنابع اجليد يعلم 
انها تتمتع بثقافة حاضرة خالل برنامجها 

الذي يتمتع بنسبة استماع عالية جدا، جعل 
صوتها يسكن غالبية سيارات الكويتيني عبر 

املذياع.
>>>

توضيح الواضح: لألسبوع الثالث على 
التوالي تخلو جمعية مدينة جابر األحمد 

من انواع محددة من حليب األطفال وعندما 
نسأل يقولون لنا: »الزلنا في حالة جرد« 

وباملناسبة هذه املرة الثالثة التي اكتب فيها 
عن اخللل في توفير اجلمعية لهذا املنتج 

الهام لشريحة كبيرة من املستهلكني، ولكن 
يبدو ان االدارة عمك أصمخ ومنا الى 

احتاد اجلمعيات التعاونية ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، فال يعقل ان منتجا هاما 
لشريحة كبيرة من املستهلكني غير متوافر 
والسبب هو اجلرد الذي يدخل البوم شهره 
الثالث، وواهلل لو جتردون عدد الطلقات التي 
استخدمت في احلرب العاملية الثانية النتهى 

اجلرد منذ وقت طويل.

معرفي... 
والصراف... 
وسازديل تسكن 
السيارات

احلرف29
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»عد تنازلي« خطوة 
قوية إلى األمام.. 

وباب السينما 
أمامي لكنني 

في انتظار العرض 
الساحر

املسؤولون عن حسابها بـ »إنستغرام« قاموا باستخدام حساب آخر

مرام تتعرض للسرقة اإللكترونية.. وشيماء علي تعلن تضامنها

تعرض حساب محبي مرام 
للسرقة وأعلن »قروب محبي 
ش���يماء« في »انستغرام« 
تضامنهم مع ما حدث ملرام 
وقاموا بترويج للحس���اب 
اجلدي���د، كما أك���د »محبي 
شيماء« ان ما قاموا به جاء 
من ب���اب رد اجلميل، حيث 
س���بق أن تعرض حس���اب 
الفنانة شيماء لسرقة وأعلنت 

العديد من احلسابات اخلاصة 
بالفنانني والفنانات تضامنهم 
وعلى رأس���هم كان »قروب 

محبي الفنانة مرام«. 
الفترة املاضية  ان  يذكر 
ش���هدت تعرض ك���م كبير 
الفنية في  من احلس���ابات 
»االنستغرام« لسرقة على 
الكويت  مس���توى فنان���ي 

وخارجها.

وأضطر املسؤولون عن 
احلساب الستخدام حساب آخر 
واإلعالن عن السرقة لتجنب 
التواصل مع من قام بسرقته 
من قبل محبي ومتابعي مرام، 
وأكدوا أن كل ما يتعلق مبرام 
من أخبار وغيرها سيتوافر عن 

طريق احلساب اجلديد. 
وتضامنا مع مرام قامت 
الفنانة شيماء علي بنقل خبر 

أحمد الفضلي

تعرض حس����اب »محبي 
الفنان����ة مرام« عل����ى موقع 
االجتماع����ي  التواص��������ل 
»انس����تغرام« للس����رقة من 
قبل »هكرز« قاموا باقتحامه 
وتغيي����ر األرق����ام الس����رية 
ومراس����لة محب����ي مرام عن 

طريقه. 

شيماء علي مرام

ممثلة نصحوها ربعها انه 
ما تشتغل مع أحد املنتجني 

بس هاملمثلة طنشت 
نصيحة ربعها واشتغلت 

واحلني متوهقة ألنه ما 
 عطاها فلوسها 

مع انها كانت ملتزمة 
مبواعيد التصوير.. 

تستاهلني!

صديقة مذيعة استاءت من 
الطريقة اللي اتبعتها معاها 

هاملذيعة بعد ما عرفتها 
على أحد املخرجني إلخراج 
عملها اليديد، صاحبتنا ما 

صدقت خبر شبكت مع 
املخرج ورفعت اجلام على 

صديقتها.. 
احلمد هلل والشكر!

ممثلة خليجية وبخت 
احد املنتجني اخلليجيني 

بعد ما كشف لها نيته 
الشينة علشان تكون 

بطلة عمله الياي الشي 
اللي خلى هاملنتج يقفل 

يطرش واسطات علشان 
تسامحه.. 

فج عمرك يا مراهق!

نصيحةاستياء توبيخ

يوم« ضمن »مهرجان خريف 
صاللة«، مبشاركة مجموعة 
م���ن املمثل���ني العمانيني من 
فرقة »صاللة األهلية للفنون 
املسرحية«. وستبدأ العروض 
27 اجلاري وتس���تمر أليام 

عدة.
الى  وقد وصلت حس���ني 
صاللة وبدأت البروفات على 
املسرحية التي حتمل املضمون 
الفنانة  التراثي، والتقط���ت 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة مايا  ما إن وصلت 
دياب الى احد شوارع بيروت 
لتصوير كليب حتى احتشد 
معجبوها ملشاركتها تصوير 

املناس���بات  في إح���دى 
بدب���ي ش���وهدت الفنان���ة 
أروى »تس���تحلف« ألح���د 

رغم االستعدادات الكبيرة 
التي اتخذتها مدينة الغردقة 
في مصر وحتديدا في منطقة 

»زمان كل يوم«.. هيفاء حسني في صاللة

جمهور مايا دياب أشعل شوارع بيروت

من هددت أروى في دبي؟

استبعاد الصحافيني من حفل إليسا!

صورا ف���ي إح���دى املناطق 
الطبيعية في صاللة ووضعتها 
على حسابها على »انستغرام« 
العماني  وطالبت اجلمه���ور 
باحلضور، معربة عن اشتياقها 

ملالقاته في املسرحية.
يذكر ان هيفاء حس���ني، 
خضعت الفترة القليلة املاضية 
لتجربة جديدة من نوعها وهي 
قيامها بدبلجة األفالم الهندية 
العربية، حيث نشرت  للغة 
ص���ورة لها عل���ى صفحتها 
الشخصية ب� »انستغرام«، من 
داخل األستوديو وهي تقوم 
بالتسجيل برفقة زوجها حبيب 
غلوم، وعلق���ت عليها قائلة: 
»داخل االس���توديو وجتربة 
الدوبالج دبلجة أفالم هندي، 
لن���ا بالتوفيق في  دعواتكم 
التجربة اجلديدة بالدوبالج«، 
مضيف���ة: »أول م���رة ادخل 
جتربة الدبلجة.. قلت أجرب 
إذا حبيتها بكمل وإذا ما ارحتت 
لها األفضل إني ما أخوضها.. 

دعواتكم«.

كليبها، وحتول احلش���د إلى 
مظاهرة وجلس���ات اللتقاط 
صور السلفي اشعلوا بها موقع 
التصوير. وصورت مايا، التي 
لبست ازياء غجرية ووضعت 
االكسسوارات الكثيرة في يديها، 
الكليب في أكثر من حي لبناني 

شعبي مبتعدة عن التكلف.
وكانت مايا قد أحيت حفال 
غنائيا إلى جانب النجمني حامت 
العراقي، وأمين زبيب، وأطلت 
بأكثر من إطاللة جريئة، ثوب 
أس���ود ش���فاف وآخر أبيض 
شفاف. وشاركت الفترة القليلة 
املاضية في نشاط خيري لدعم 
الصليب األحمر من خالل زرع 
أرزة باسمها في أرز الباروك، 
معبرة عن سعادتها »ألنها في 
الباروك« وألنه واجب حماية 
التي  البيئة  محميات لبن���ان 

أصبحت قليلة.

وتقول بطريقة تهديد »أنا 
هوريهم«، وعندما سألت ملن 
أريد  »تستحلفني؟«، قالت: 
االنتق���ام من فري���ق »واي 
ف���اي«، ألنهم قل���دوا فكرة 
برنامج »نورت«، وقلدوني 
في حلقة شائكة جدا وهي 
حلق���ة اس���تضافة الفنانة 
رغدة، وسأنتقم منهم بشكل 

رهيب.
وعندما مت إخبارها بأنهم 
موجودون في املناسبة ذاتها 
التي تتواجد فيها، ردت أروى، 
حسب موقع »سيدتي نت«: 
س���أذهب له���م وأنتقم منهم 
بطريقتي اخلاصة، مضيفة: أنا 
شكرتهم عبر مواقع التواصل 
أنهم  االجتماع���ي، خاص���ة 
قدموني بش���كل جيد، وأكثر 
ما أعجبني أنهم قلدوني وأنا 
مبتسمة، وكانت فقرة جميلة 

أشكرهم عليها.

سهل حشيش الستقبال حفلة 
الفنانة إليسا، إال أن األزمات 
بدأت تالح���ق احلفل، حيث 
قررت اجله���ة املنظمة إلغاء 
املقرر  املؤمت���ر الصحاف���ي 
للفنان���ة، ألس���باب رفض 
املنظمون اإلفص���اح عنها، 
كما مت تقليص عدد املدعوين 
إلى احلفل من أهل الصحافة 
واإلعالم بش���كل كبير، رغم 
توجيه الدع���وة لهم منذ ما 

يقارب األسبوع.
ومن املقرر أن حتضر إليسا 
القاهرة 25 اجلاري، ثم  إلى 
تسافر إلى مدينة الغردقة في 
اليوم التالي، لتطمئن بنفسها 
على االس���تعدادات اخلاصة 
باحلفل، ال���ذي يقام 28 من 
نفس الش���هر، ثم تغادر إلى 
فرنس���ا الرتباطها بحضور 
افتتاح أحد املطاعم الشهيرة 

هناك.

تستعد الفنانة البحرينية 
هيفاء حسني للسفر الى صاللة 
في محافظة ظفار، للمشاركة 
كضيفة في مسرحية »زمان كل 

هيفاء حسني في صاللة

مايا دياب مع املعجبني في شوارع بيروت

أروى

إليسا

هبة طوجي متهمة بتقليد كارول سماحة

أدت للراحل���ة داليدا أغنية 
»حلوة يا بلدي«. وال تبدو 
أغني���ات طوجي، حس���ب 
موقع »نواعم«، بعيدة عن 
أدتها  مواضيع وأغني���ات 
الفنية،  كارول في بداياتها 
أي عندما كانت تعمل مع آل 
الرحباني، وخصها حينها 
الرحباني  الراحل منصور 

بأكثر من عمل مسرحي. 

الفنانة كارول  يذكر أن 
سماحة، التي بدأت حياتها 
الفنية مغنية وممثلة، كانت 
الرحباني  آل  تشارك أيضا 
في مسرحياتهم وأعمالهم 
الغنائية وتعد صديقة للفنان 
أسامة الرحباني الذي صنع 
الراعي  هبة طوجي وه���و 
الوحيد حلفالتها وألبوماتها 

الغنائية.

وكأنه مصن���وع من أوراق 
اخلريف املتساقطة. وعلى 
مدى ساعتني، قدمت طوجي 
أغنيات عدة مثل: »الزم غير 
النظام«، »حلم«، »ميامة«، 
»خل���ص«، »حب���ي الل���ي 
انتهى«، وقدمت ميدلي مع 
رقصة التانغو على أغنيات: 
»المون���ي كتي���ر«، »قلبي 
بحبك« و»ليبرتانغو«، كما 

أحيت الفنانة هبة طوجي 
ليلة خاصة ضمن مهرجانات 
البترون السياحية في شمال 
لبن���ان. واس���تفزت ه���ذه 
احلفلة، الت���ي القت رواجا 
كبي���را وحش���دت جمهورا 
أيضا، بعض املتابعني الذين 
شاهدوا صور طوجي تنشر 
في اإلعالم وقالوا إن ما قدمته 
هب���ة طوجي ه���و صورة 
مستنسخة جدا عن صورة 
الفنانة كارول س���ماحة في 
العرض االستعراضي الذي 
قدمته قبل أشهر وعنوانه 
واس���تغرب  »الس���يدة«، 
البعض كيف تقبل طوجي 
باستنساخ سماحة إلى هذا 
القدر سواء في طريقة األزياء 
أو احلركات التي قامت بها، 
وكذلك االستغراب من التقليد 

الواضح ألسلوب سماحة.
وقد ظه���رت هبة خالل 
حفلها مبشهدية مسرحية 
عمالقة من رؤية وتصميم 
أسامة الرحباني، وهي تقف 
على علو شاهق لتغني »ال 
بداية وال نهاية« مع فستان 
كبير رائع لف وسط املسرح 

كارول سماحةهبة طوجي في احلفل

أكد أن أعمال الدراما الغامضة واألكشن لون جديد يحبه الناس

عمرو يوسف في حوار جريء مع »األنباء«: لست مشغواًل 
بغيري.. وال يهمني ترتيبي في شباك التذاكر

البعض يرى ان 
رسالة العمل الدفاع 

عن »سليم« اإلرهابي؟ 
٭ ال طبعا و»سليم« لم يكن 
إرهابي���ا، ولكنه انضم الى 
جاب���ر ومجموعته من اجل 
االنتقام من الضابط الذي هدد 
حياته وأدخله املعتقل وأفسد 
طبيعته لكن »سليم« لم يكن 
مقتنعا بأفكار جابر وتناقش 

معه كثيرا حولها.

تردد ان وزارة 
الداخلية كانت 

معترضة على كثير 
من مشاهد العمل؟ 

٭ ل����م يحدث وم����ا حدث 
الداخلية  العكس، ووزارة 
أمدتن����ا ببع����ض الضباط 

احلقيقيني ليتواجدوا في 
بعض مشاهد العمل وقدمت 
لنا كل التسهيالت، وهم لهم 
عقلية متنورة ويعرفون 
انه عمل فني ويحمل وجهة 

نظر.

كيف ترى املنافسة 
مع أبناء جيلك؟ 

٭ احلمد هلل حققنا تواجدا 
مهما في السينما والدراما، 
لكنني ال أش���غل نفس���ى 
باآلخرين عل���ى اإلطالق 
وأح���ب أن يك���ون عمرو 
يوسف لونا مميزا ومدهشا 
للناس ويتابعون أعماله.

هل تتابع اللون 
الشعبي في 

السينما؟ 
٭ طبعا أتابع هذه األعمال، 
خصوصا ان بعضها حقق 
إي���رادات ضخم���ة لكنني 
أرف���ض ان تكون االجتاه 

الوحيد والسائد.

وأين انت من 
السينما؟ 

٭ قدم���ت بع���ض األفالم 
وآخرها »ال مؤاخذة« وحقق 
جناحا نقديا وجماهيريا، 
لكن وجودي له حسابات 
أخرى وأنا ال أقبل الظهور 
في عمل سينمائي رخيص 

ملجرد التواجد.

لكن البعض يقول ان 
باب السينما اصبح 

مغلقا أمام جنوم 
الدراما الشباب؟ 

٭ ال، املسألة ليست كذلك، 
باب السينما مفتوح أمامي 
على مصراعيه املهم الفيلم 
الذي يسحرني ويستفزني 
لتقدمي���ه ولي���س مجرد 

التواجد.

به من خالل املخرج حسني 
املنياوي، وأهم ما جذبني في 
املسلسل انه حالة إنسانية 
من املق���ام األول ودراما من 

قلب أوجاع الناس. 

لكن البعض يرى 
ان دراما االكشن 
والغموض جديدة 

على نوعية الدراما 
املصرية وليست 

مضمونة؟ 
٭ أنا فنان وأحب أن أتواجد 
في كل ألوان الدراما وال يهمني 
إن كنت أقدم عمال مضمون 
النجاح أم ال، املهم أن اقدم 
فنيا ما يرضيني، ورغم ذلك 
كان »عد تنازلي« مفاجأة من 

حيث نسبة املشاهدة.

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

أكد النجم املصري الشاب 
عمرو يوسف انه سعيد جدا 
التي تلقاها  بردود األفعال 
جتاه مسلسل »عد تنازلي«، 
مش���يرا الى أن اللون الذي 
قدمه العمل كان جديدا على 
الدراما التلفزيونية، كما ان 
اجلهد الذي بذله فريق العمل 
كان ضخما حتى ان التصوير 
استمر حتى األسبوع األخير 

من رمضان.
ولفت يوسف الى انه لم 
يرد من وراء رسالة املسلسل 
ان يقول ان االعمال العنيفة 
التي قام بها سليم –شخصيته 
في العمل- بعد خروجه من 
املعتقل كانت صوابا أو ان 
أعماله اإلرهابية كانت مبررة، 
قائال ان هذه لم تكن رسالة 
املسلس���ل ولكن النظر في 
الظلم الواق���ع على الناس 
العودة  ومس���اعدتهم على 
حلياتهم الطبيعية س���واء 

بعد السجن أو املعتقل.
حول سليم اإلرهابي في 
»عد تنازلي« وأدواره التي 
اتسمت بالغموض ووجوده 
في السينما كان هذا اللقاء 
مع عمرو يوسف، وإلى نص 

احلوار: 

بداية.. كيف ترى 
ردود األفعال جتاه 

»عد تنازلي« وما الذي 
جذبك اليه؟ 

٭ املسلس���ل حقق معادلة 
صعبة جدا، فاجلمهور تابعه 
وحقق نسبة مشاهدة عالية 
وعل���ى ش���بكات التواصل 
االجتماعي كان »سليم وغادة« 
هما ابرز شخصيتني في دراما 
رمضان، وعلى املس���توى 
اآلخ���ر فان النقاد أش���ادوا 
بالعمل والتكنيك الذي قدم 

عمرو يوسف
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املادة شيء مهم 
لكنها ليست من 

أولوياتي.. وال 
أستطيع تشبيه 

نفسي بأشخاص 
أجهلهم

احتفل��ت مقدم��ة البرام��ج واملغني��ة رزان مغرب��ي مس��اء الثالث��اء املاض��ي 
بعي��د ميالده��ا خ��الل حف��ل أقي��م ف��ي من��زل العائل��ة، وتلق��ت ع��ددا 
كبي��را م��ن ال��ورود والهداي��ا الت��ي عب��رت عن م��دى محب��ة الن��اس لها. 
وأك��دت رزان أن الهدية األهم التي تلقتها ه��ذا العام كانت والدة طفلها األول 
»رام« الذي غير حياتها كثيرا وجعلها إنس��انة أخرى، وقالت: »كانت األمومة 
بالنس��بة إلي حلما حتقق بفضل اهلل، ومن خالل »رام« بدأت أعي املس��ؤولية 
امللقاة على عاتقي، وأمنيتي له فقط أن يتمتع بالسالم والصحة، معتبرة أن هدية 
زوجها اخلاصة أعطتها دعما معنويا ألن ناجي قدم لها سوارا ذهبيا، وبالنسبة 
إليه��ا فإن الورود التي وصلته��ا تعبر عن محبة كبيرة لها في قلوب الناس. 
وأضاف��ت رزان، ف��ي تصريحات له��ا، إنها كان��ت مخطئة بح��ق والدتها 
مرات ع��دة، لكنها اليوم أصبحت تقدر حضور أمها بالنس��بة إليها وكيف 
س��اندتها في التعرف إلى األمومة الصحيحة من خالل خبرتها جتاه »رام«.

الى ذلك تعمل رزان، التي تتحضر ملوسم جديد على قناة احلياة املصرية، 
على إجناز أغنية جديدة لكنها تتكتم على تفاصيلها، وتقول إنها وافقت 
على دور جديد في مسلسل درامي جديد سيكون مخصصا للسباق 
الرمضاني املقبل، مؤكدة أنها ستحاول أن يكون الدور مناسبا 
لشخصيتها، كما حتدثت عن عرض سينمائي قدم لها 
لكنها لن تعطي موافقة عليه إال بعد أن تقرأ 
الدور جيدا، وهو ملنتج معروف جدا لكنها 
ال تريد أن تفصح عن اسمه اآلن.

من جهة ثانية، تغادر رزان مغربي 
إلى لندن في زيارة لوالدها، 
وتصطحب ابنها »رام« معها 
إلى هناك وهو الذي اكتسب 
البريطانية من  اجلنسية 
والدته لكونها حتملها، على 
أن تقسم إقامتها في الفترة 
املقبلة بني بيروت والقاهرة. 

ر حياتي كثيرًا  رزان مغربي: »رام« غيَّ
وجعلني إنسانة أخرى

دومينيك حوراني

القاهرة ـ محمد صالح 

امتدت  زيارة قصي����رة 
أي����ام قضتها  مل����دة ثالثة 
الفنانة اللبنانية دومينيك 
حوراني بالقاهرة بصحبة 
ابنتها »ديالرا« للس����ياحة 
والتن����زه بعي����دا عن الفن 
واحلف����الت واالرتباطات 
الرس����مية، وخ����الل هذه 
الرحل����ة التقتها »األنباء«، 
حيث قالت: حرصت على 
الع����ودة للقاهرة بصحبة 
ابنت����ي، فمن من����ا لم يكن 
حلما م����ن أحالمه أن يأتي 
لزي����ارة »أم الدنيا« مصر، 
فهي أم الفن����ون والثقافة، 
وكنت س����عيدة من خالل 
أول فيلم قدمته فيها »البيه 
رومانسي« مع حسن حسني 
ومحمد عادل إمام وباس����م 
سمرة والذي حقق جناحا 
كبي����را وع����رف اجلمهور 

املصري بدومينيك.
ارتبط مبصر  وتابعت: 
كثيرا، ولي صداقات عديدة 
فيها م����ع زمالئي الفنانني 
الذين اح����رص دائما على 
زيارتهم وم����ن بينهم مي 
عزالدين وس����عد الصغير 
وعصام كاريكا وهاني رمزي 
وحسن حسني واملنتج محمد 
السبكي، مضيفة: أنا أعشق 
األماكن التي بها البحر مثل 
الساحل الشمالي والغردقة 

فحقا وجدت أماكن رائعة في 
مصر وتعد من اهم املعالم 
السياحية التي يأتي لها كل 
الناس من حول العالم، لذلك 

اصطحبت »ديالرا« لزيارة 
هذه األماكن للترفيه. 

وعن عالقة ابنتها بالفن 
الفني����ة، ردت:  وميوله����ا 
»ديالرا« ذات نظرة ثاقبة 
رغم صغر سنها وملاحة جدا، 
حيث تستطيع ان تلتقط 
وترصد ما حولها وتقلده 
بحرفية عالي����ة، غير انها 
ناقدة ل����كل أعمالي وتقول 
لي رأيها بصراحة بالغة رغم 
ان عمرها لم يتجاوز الست 
سنوات، وأمتنى أن يكون 
لها مستقبل مبشر في هذا 
املجال إذا رغبت وحرصت 

على دخول الفن.
وح����ول ما ت����ردد عن 
ارتباطها بأعمال فنية مبصر 
الفت����رة القادم����ة، اجابت: 
بالفع����ل قمت بتوقيع عقد 
لبطولة فيلم سينمائي جديد 
وسيكون مفاجأة للجمهور 
التي  النوعية  ولكنني من 
تخش����ى احلسد فال افضل 
احلدي����ث عن����ه اآلن قبل 
البدء ف����ي التصوير مثلما 
اتفقت معي شركة االنتاج، 
اكثر  الى جانب ذلك هناك 
من عرض لتقدمي برنامج 
تلفزيوني وأحاول أن أفاضل 
بينه����ا، وان كنت اميل الى 
تقدمي نوعية البرامج ذات 
الطابع االجتماعي اخلفيف 
الناس  القريب والذي يهم 

ويلمس حياتهم.

دومينيك حوراني لـ »األنباء«: ابنتي ميولها فنية 
وأرفض احلديث عن أعمالي القادمة بسبب احلسد

أكد أن ميوله عربية وليست غربية.. والرويشد يدعمه معنوياً

عبدالعزيز أحمد لـ »األنباء«: لن أتوقف عن الغناء.. وخططي القادمة في الدراما
الرومانسية؟

٭ ال يوجد عندي مشكلة في 
أدائهم جميعا، ولكن أفضل 
األدوار اجلريئ���ة التي تقدم 
رسالة مثل دوري في مسلسل 

»إلني اليوم«.

هل من املمكن ان نراك 
في قصة حب على 

الشاشة؟
٭ إذا كان هناك دور رومانسي 
ممتاز فسأقدمه بكل تأكيد، 
فه���ذه النوعية م���ن األدوار 
حتظى مبتابع���ة كبيرة من 

اجلمهور.

وماذا عن احلب في 
حياتك الشخصية؟

أكي���د موج���ود، ح���ب  ٭ 
األسرة واألصدقاء والوطن 

والناس.

وأين احلبيبة؟
٭ احلبيبة هي شريكة حياتي 

بإذن اهلل.

هي من الوسط الفني 
أم من خارجه؟

٭ ال من خارجه.

ملاذا ليست من الوسط؟
الفنانات  ٭ جميع زميالتي 
»والنعم فيهم«، لكن إذا كنت 
أنا بلوكيش���ن التصوير أو 
االس���تديو وهي مثلي فمن 

سيكون في البيت؟!

الكثير وم���ن أبرزهم الفنان 
عبداهلل الرويشد.

أنا عندي سؤال 
بخاطري.. من تشبه 
من املطربني العامليني 

وليس العرب؟
اع���رف فق���ط ماي���كل  ٭ 

جاكسون.

تشبه نفسك به؟
٭ هو املطرب العاملي الوحيد 
ال���ذي أعرفه ه���و وإبراهيم 
تاتلس من تركيا وذلك على 
مستوى األغنية، في النهاية 
أنا ميولي عربية وليس���ت 
غربية وال أستطيع تشبيه 

نفسي بأشخاص أجهلهم.

إلى اي مدى تريد 
الوصول كممثل؟
٭ جنم شباك.

ماذا تعني.. »جنم 
الشباك« في السينما 

مثال؟
٭ لألسف السينما في الكويت 
ضعيفة وهناك اجتهادات فيها 
في السنوات األخيرة يشكر 
عليها م���ن يقوم به���ا، وما 
أقصده ان أكون »جنم شباك« 
في الدراما واملسرح من خالل 

بطولة األعمال اجلميلة.

ايها تفضل التراجيديا 
ام الكوميديا ام االعمال 

أبحث عنها وعن االنتشار لكن 
بالطريقة السليمة.

عزيز بصراحة انت 
تعرضت للظلم؟

٭ الظلم مثل الكهرباء موجودة 
لكن ال أحد يستطيع رؤيتها، 
وحتى اآلن لم أجد ش���خصا 
ظلمن���ي أو حاربني، وكلمة 
مح���ارب ال أفكر فيها لكي ال 

أجعلها شماعة في حياتي.

من يدعمك كمطرب؟
٭ صالح أحمد وفهد الناصر 
الكبيران ساهر  والشاعران 
وس���امي العلي، لن أنس���ى 
وقوفهم معي، ومعنويا دعمني 

املطربني الشباب 
والصعوبات اإلنتاجية. 

٭ )مقاطعا( ال أنكر ان الواقع 
صعب، لكن أحاول ان أجتهد 
وأحق���ق ما أصب���و إليه في 
املجالني، وبالنسبة للتمثيل 
الكاميرا،  فأنا أحبه وأعشق 
وهدف���ي وتركيزي ان أثبت 

نفسي فيه مثل الغناء.

البعض قد يفسر 
املوضوع بأنك تبحث 

عن الشهرة واملادة.
٭ املادة ش���يء مه���م لكنها 
ليس���ت من أولويات���ي، أما 
الش���هرة فهي أس���هل شيء 
في هذا البلد، وال أنكر أنني 

أال يوجد لديك خطط 
في هذا اجلانب؟

٭ خططي هذه الفترة التركيز 
الدراما واثبات نفس���ي  في 

كممثل.

قد يأخذك التمثيل من 
الغناء؟

٭ مستحيل، فأنا أسير بخطى 
متوازنة، ولن يؤثر أحدهما 

على اآلخر.

الناس قد تعتقد هذا 
هروبا؟

٭ هروب من ماذا؟

من الواقع اللي يعيشه 

٭ ال، سأعمل بالتمثيل بجانب 
الغناء.

لكن ملاذا أنت مقل في 
أعمالك كمطرب؟

٭ ألن طرح ألبومات وأغاني 
سينغل مكلف جدا.

اجلميع يعلم ان 
الوضع مستمر، هل 

ستتوقف حتى متطر 
السماء لتطرح البومات 

وأغنيات منفردة؟
٭ أنا لن أتوقف عن الغناء 
أبدا، ومستمر حتت أي ظروف، 
املناسبة  الفرص  انتهز  لكن 

ألشبع موهبتي فيه.

عبدالحميد الخطيب

لم يخف »جنم اخلليج« 
الفنان الشاب عبدالعزيز أحمد 
ان لديه طموحات أخرى غير 
الغناء ومنها إثبات نفس���ه 
في مجال التمثيل، الفتا الى 
ان عروض���ا درامي���ة قدمت 
الفترة املاضية ويفاضل  له 
بينها الختيار األنسب، مشددا 
في الوقت نفسه على انه لن 
الغناء ويحاول على  ينسى 
قدر جهده ان يكون متواجدا 
كمط���رب من خ���الل اعمال 

خاصة.
»األنباء« التقت عبدالعزيز 

ودار هذا احلوار:

فينك وفني أخبارك.. 
مختفي؟

٭ واهلل موج���ود بس فتره 
راحة، وإن شاء اهلل سأكون 
متواجدا على الدورة اجلاية 

لألعمال الدرامية.

أعمال درامية جديدة؟
٭ نع���م، حي���ث أقرأ بعض 

النصوص املعروضة علّي.

مع من من املنتجني؟
٭ حت���ى اآلن ال يوج���د أي 
شيء رسمي، ومبجرد االتفاق 

سأعلن عن التفاصيل.

ستتجه الى التمثيل 
نهائيا؟

عبدالعزيز مع سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد عبدالعزيز أحمد

أحالم تكشف أول أسرار »أراب آيدول 3«
قالت املطربة اإلماراتية أحالم، عضو جلنة حتكيم املوسم الثالث من برنامج 
»أراب آيدول«، إن آالف األصوات شاركت في املوسم اجلديد من البرنامج، 
ووصفت أصوات بعضهم باملخيفة. واشادت الفنانة باألصوات، وقالت إنها 
رائعة وتبعث في سامعيها روحا إيجابية، وأن التحدي الذي تعرضوا له في 

أن يثبتوا ألنفسهم وللمشتركني الذين اختاروهم أنهم األفضل بني املتقدمني 
وميلكون مواصفات جنوم »أراب آيدول«.

وأضافت املطربة اإلماراتية، حسب موقع »جولولي«: كنت حنونة جدا، وال 
أخفي حتى وائل كفوري أقنعته في مرات عديدة بأن يعطي بطاقة القبول 

للمشتركني املوهوبني، »كنت أقله يا وائل عشان خاطري إقبله.. وهو يقللي 
أحالميلال عشان خاطرك«.
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الشيخ مشعل اجلراح ومحمود حيدر يباركان

يوسف مصطفى ود.مناور الراجحي ود.عبدالواحد اخللفان وعلي مروي يباركون

اللواء ثابت املهنا والفريق م.عبداهلل الفارس واللواء عبداحلميد العوضي يباركون

الفريق م.الشيخ أحمد النواف وحسني الهيفي يباركان                                                               )هاني عبداهلل(

الشيخ فهد اجلابر وفهد املقلد يباركان

د.بدر الدويش ونايف الدويش يهنئان

د.حسن جوهر والزميل عدنان الراشد وعبداهلل املعيوف يباركون

املستشار فيصل املرشد مباركا

سعود بن سويط مهنئا

الفريق غازي العمر مباركا

اللواء الشيخ فيصل النواف مهنئا

محمد املسيلم مباركا 

محمد الزعبي يبارك للمعرس ووالده اللواء محمود الطباخ الشيخ علي اليوسف مباركا سعد اخلنفور مباركا

علي املتروك مهنئا الشيخ عذبي العبداهلل وعلي الرشيدي يهنئان الشيخ جابر الفيصل يبارك للمعرس ووالده وعمه خليل الطباخ

اللواء محمود الدوسري يباركاللواء عبدالغفور العوضي مهنئا اللواء محمد رافع الديحاني واللواء شهاب الشمري يباركان

املعرس حسني محمود الطباخ

أفراح
الطباخ

احتفل اللواء محمود 
الطباخ بزفاف جنله حسني 
على كرمية يونس الدبيس 
بحضور جمع من الشيوخ 

والنواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة، الف 

مبروك.
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اختتام مسابقة »برجر كنج« اخلاصة بكرة القدم
املسابقة التي استمرت ملدة 

شهرين.
هنأ القيمون على املسابقة 
الفائز احملظوظ وهو الطفل 
مازن اخلطاب، وأعربوا عن 
سرورهم باملشاركة الكثيفة، 
كما أكدوا على التزام برجر 
كنج بالقيام بشكل متواصل 
باألنشطة التي تعتمد على 
التفاعل اإليجابي مع العمالء 
وتستقطب اهتمامهم بشكل 

دائم.
وجرى تسليم اجلائزة 
الكبرى خالل حفل مميز في 
البالجات،  فرع برجر كنج 
يوم االثنني 18 أغس���طس، 
2014 من الساعة 7:00 مساء 
حتى 8:30 مساء، حيث متت 
دعوة الفائز مع 10 أفراد من 
أس���رته وأصدقائه لعشاء 
مميز وسط أجواء موسيقية 
الفتة وإضاءة وعروض فنية 

متنوعة.

العروض حضور  تخلل 
دي جي موسيقي، إضافة إلى 
عروض سحرية حية، رسم 
على الوجوه وألعاب ترفيهية 
أمتعت احلاضرين وشخصية 
برجر كنج املش���هورة التي 
البهجة  أضفت ج���وا م���ن 
واملرح، إل���ى جانب توزيع 
الهداي���ا عل���ى احلاضرين 

واملشاركني.
هذا، وقد انطلقت عمليات 
الكويت  مطاعم برجر كنج 
في العام 1997 وفاق أداؤها 
التوقعات وأثبتت ريادتها 
عل���ى الصعيد اإلقليمي في 
محاف���ل عدة، مب���ا في ذلك 
حصولها على أول ش���هادة 
CRT/CTR، كونها تضم أكبر 
مركز اتصال متخصص في 
دول مجلس التعاون اخلليج، 
ولوجود أكبر مساحة لتناول 
الطعام والذي يضم بدوره 

ما يقارب 365 مقعدا.

توج���ب عل���ى املش���اركني 
نشر صورتهم عبر صفحة 
برجر كنج على انستغرام 
بعد نش���رها على حسابه 
اخلاص، إضافة إلى استخدام 
 BurgerKingKickOff# هاشتاغ
 BurgerKingKW@ ومنشن
على إنستغرام وتويتر و@
BurgerKing.KW لفيسبوك 
في فرصة لربح جوائز قيمة 
للمش���تركني الذين ينالون 

أكبر عدد من الاليكات.
تراوح����ت اجلوائز بني 
6 وجبات كنج يومية ل� 3 
رابحني )وجبتني لكل رابح(، 
 GoSport وقسيمة شرائية من
بقيمة 100 د.ك. أسبوعيا، 
أما اجلائ����زة الكبرى التي 
اختتمت بها املسابقة فهي 
تلفزيون سامس����ونغ ″60 
3D LED، والت����ي ف����از بها 
املش����ترك الذي حاز العدد 
األكبر من الاليكات في ختام 

ف���ي إط���ار اهتمامه���ا 
بتوفي���ر أج���واء ترفيهية 
للعمالء وحفاظا منها على 
التواصل الفعال معهم، نظمت 
برجر كنج، مسابقة خاصة 
مستوحاة من أجواء كأس 
العالم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.
أتت املسابقة التي شهدت 
مشاركة كثيفة، مبنزلة طريقة 
خاصة لالحتفال مع العمالء 
بهذا احل���دث الذي ينتظره 
املاليني بشغف حول العالم. 
طلب من كل مشترك تصوير 
»س���يلفي« مع الكأس التي 

حتمل اسم فريقه املفضل.
وكان قد ج���رى توزيع 
هذه الك���ؤوس املميزة لدى 
طلب الوجبة الكبيرة، التي 
القت إقباال كبيرا من محبي 
سندويشات برجر كنج املميزة 
من كل مكان ف���ي الكويت. 
وف���ق ش���روط املس���ابقة، 

جانب من احلفل وإعالن الفائزين

جمع غفير من احلضور في حفل اخلتام

تسليم اجلائزة 
الكبرى للفائز خالل 

عشاء احتفالي 
مميز

جناح حملة »التجاري« للتبرع بالدم ومكافأة 
املوظفني املتبرعني بإضافة يوم إلى رصيد إجازاتهم

نظم البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع 
بنك الدم حملة للتبرع بالدم ملدة خمسة أيام 
ملوظفيه، وتأتي هذه احلملة ترجمة جلهود البنك 
ومساعيه لتعزيز القيم اإلنسانية وانعكاسا 
اللتزامه بالواجب اإلنساني الذي دأب على تأديته 
جتاه املجتمع. وقد شهدت هذه احلملة إقباال 
واس���عا من قبل املوظفني والعاملني يتقدمهم 
قياديو البنك التجاري للتبرع بالدم تعبيرا عن 

روح املشاركة االجتماعية وخدمة املجتمع.
وبهذه املناس���بة، قام رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري علي املوس���ى بتفقد املوظفني 
املتبرعني، لالطمئنان عليهم، مشيدا بدورهم 

في جناح حملة التجاري للتبرع بالدم.
وأشادت مساعد املدير العام � إدارة اإلعالن 
والعالقات العامة � أماني الورع بسرعة استجابة 
وتلبية املوظفني املتبرعني لدعوة إدارة البنك 
كعمل إنساني نبيل للمجتمع، مشيرة الى ان 
حملة »التج���اري« واكبتها حملة إعالنية في 
الصحف اليومي���ة حلث جميع أفراد املجتمع 
للتب���رع بالدم، كما لفتت الورع الى أن البنك 
سيقوم بإضافة يوم إلى رصيد إجازاتهم تعبيرا 
عن ش���كره لكل من س���اهم في هذه احلملة، 
حيث تأتي هذه احلملة تأكيدا على رس���الته 

االجتماعية الهادفة.

علي املوسى يتابع تبرع موظفي »التجاري« بالدم

موظفو »التجاري« أثناء تبرعهم بالدم

»الكلمة الكويتية للدعاية واإلعالن« توقع عقد 
شراكة مع »سوشيولوجيكال الكندية«

جيمس هيل وجيف روش وعبداهلل املال وعبد العزيز العنجري وغريغ ستيفنز

في قدرة سوشيولوجيكال على 
تقدمي القيمة املضافة املطلوبة 
لتطوير قطاع أعمال اإلنترنت 
في الكويت ودول اخلليج ملا 
متتلكه شركة سوشيولوجيكال 
من خبرة كبيرة في هذا املجال 
مكنتها م���ن التعاقد مع عدة 
شركات عاملية مثل اجلمعية 
الكندية ملنتجي النفط وإرنست 

آند يونغ.
ومن جهته، قدم جيف روش 
ش���رحا عن خدمات الشركة 
ورؤيتها اإلستراتيجية، كما قام 
باإلجابة عن أسئلة احلضور 

الذي تفاعل مع محتوى الندوة، 
وتعد سوشيولوجيكال من 
الش���ركات الرائدة في مجال 
التدريب وبناء اإلستراتيجيات 
وس���تكون خدماتها متاحة 
للشركات بداية من سبتمبر 

.2014

الكويتية  قامت »الكلمة 
للدعاية واإلعالن« بتوقيع عقد 
شراكة مع سوشيولوجيكال 
الكندية« املتخصصة بخلق 
مناهج وإستراتيجيات لنمو 
القطاعات احلكومية  أعمال 
واخلاصة عل���ى اإلنترنت، 
وحصلت »الكلمة« مبوجب 
الوكالة  العق���د عل���ى  هذا 
احلصري���ة جلميع خدمات 
الشركة الكندية في الكويت 
التع���اون  ودول مجل���س 

اخلليجي.
ومت اإلعالن عن هذه الشراكة 
من خالل ندوة خاصة نظمتها 
»الكلمة« في قاعة املؤمترات 
في أب���راج مزاي���ا، بحضور 
القائم بأعمال السفارة الكندية 
بالكويت جيمس هيل، وعضو 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبداهلل املال، باالضافة لرئيس 
مجل���س األعم���ال األميركي 
غريغ ستيفنز، وعبدالعزيز 
التنفيذي  الرئيس  العنجري 
املالكة  ملجموع���ة روزي���ت 
ملؤسسة الكلمة، وجيف روش 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
الكندية  سوش���يولوجيكال 
وحس���ن الدبس املدير العام 
ملؤسس���ة الكلمة ونخبة من 
مديري التس���ويق في كبرى 
الشركات الكويتية، وعدد من 

أصحاب األعمال اخلاصة.
جيف روش وعبدالعزيز العنجريوأعرب العنجري عن ثقته 

مسؤولو الشركة أثناء تكرمي إحدى الفائزات

»الشباب والرياضة« داعم رئيسي للمواهب والطاقات الشبابية

م فائزي مسابقة »زين الشهور« الرمضانية »زين« تكرِّ

مراكز الشباب أقامت دورة تصميم األلعاب الفالشية

 ،1435 لع���ام  رمض���ان 
باإلضافة جلدول ش���امل 
يتضمن أسماء املساجد التي 
التراويح  تقام بها صالتا 
والقيام في العشر األواخر 
من رمضان حسب جداول 
وزارة األوقاف الرسمية. 

وأضافت الش���ركة أن 
النس���خة اجلدي���دة من 
التطبيق شملت احللقات 
الروحانية احلصرية والتي 
مت عرضها يوميا بالتعاون 
الش���يخ طالل فاخر،  مع 
حيث تضمن���ت مختلف 
اإلس���المية  املواضي���ع 
والنصائح واملواعظ الهامة 
التي أجابت عن تساؤالت 
اجلمه���ور خالل الش���هر 
الكرمي واملتعلقة بالصيام 

وآدابه.

تطوي���ر تطبي���ق »زين 
الش���هور« ليشمل العديد 
من احملتويات واخلدمات 
التي استفاد منها عمالؤها 
خالل الش���هر الكرمي مثل 
التالوات واألدعية القرآنية 
احلكيمة، وإمساكية شهر 

عبداملقصود ومرمي خالد 
محمد البصيري وهدى 
صالح محسن، حيث قامت 
زين بتقدمي مجموعة من 
اجلوائز القيمة للمشاركني 

الفائزين باملسابقة.
وبين���ت زي���ن أنه مت 

كم����ا يس����تعد مرك����ز 
الش����امية إلقامة ندوة عن 
الصفات الدخيلة في املجتمع 
الكويتي والتي يحاضر بها 
د.عبدالعزيز اخللف رئيس 
جلنة رس����الة للوقاية من 

اإلدمان )سمبا(.
من جانبه، أكد مدير إدارة 
مراكز الشباب أحمد الظفيري 
أن الهيئة تسعى دائما لتقدمي 
العديد من األنشطة والبرامج 
التي تساهم في جذب أبناء 
الكوي����ت وانخراطه����م في 
أنش����طة املراكز، راجيا أن 
تثمر هذه الدوارات والندوات 
في تنمية قدرات ومواهب 

أعضاء املراكز.

كرمت »زين« الفائزين 
ف���ي مس���ابقة تطبيقها 
الرمضاني »زين الشهور« 
بنس���خته الثالثة، والتي 
القت جتاوب���ا كبيرا من 
قبل متابعي قنوات »زين« 
للتواص���ل االجتماع���ي 
ومستخدمي التطبيق طوال 
شهر رمضان املبارك، وذلك 
بعد طرح الشركة للنسخة 
احملدثة من التطبيق مجانا 
لعمالئها والذي أطلقت من 
خالله املسابقة اليومية التي 
تكونت من أسئلة تتعلق 

بأحداث الشهر الكرمي. 
وذكرت الش���ركة في 
بيان صحافي أنها قامت 
بإج���راء الس���حب على 
املس���ابقة ومت ف���وز كل 
من ه���دى عبدالصبور 

إدارة مراك����ز  نظم����ت 
الش����باب في مركز شباب 
الشامية دورة اسكراتش في 
الفالشية  تصميم األلعاب 
شملت أعضاء مراكز الشباب 
بهدف إعطاء فرصة ألعضاء 
املراكز للتعبير عن مواهبهم 
وإبداعه����م االلكتروني في 
مج����ال احلاس����ب اآلل����ي، 
الس����يما ان هناك شريحة 
كبي����رة من أبن����اء الكويت 
لديهم الرغبة واملوهبة في 
التقني����ات احلديثة، حيث 
الدورة  قام باإلشراف على 
مجموعة من املتخصصني في 
هذا املجال، والتي استمرت 

حتى 20 اجلاري.

يحتفل سليمان رحيان 
املنخر العنزي بحفل 
زفاف جنليه مشاري 

ومشعل، ويقيم 
باملناسبة حفال مساء 
يوم غد اجلمعة في 

صالة أبورمية باألندلس.

احتفل عبداهلل الظفيري 
وأسرته بعيد ميالد ابنهم 

فهد، وقدموا له الهدايا 
اجلميلة ومتنوا له حياة 

سعيدة. ألف مبروك 
وعقبال 100 سنة يا فهد.

زفاف مشاري ومشعل 
العنزي اجلمعة

فهد احتفل 
مبيالده

مشعل العنزي

فهد الظفيري
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»لكزس«: 20% منو مبيعات الشرق األوسط بالنصف األول
وتواصل لكزس تبوؤ مكانة 
مرموقة وحصري����ة في عالم 
الفاخرة  الرياضي����ة  املركبات 
متعددة االستخدامات، السيما 
عبر مجموعة مركباتها من طراز 
التي تصدرت   ،»LX« لك����زس
املرك����ز األول ف����ي فئته����ا من 
حيث املبيعات خالل األش����هر 
العام 2014.  الستة األولى من 
الرياضية  املركبات  وش����هدت 
الفاخرة متعددة االستخدامات 
بيع 9.178 مركبة مسجلة زيادة 
في املبيعات بنس����بة 12%، من 
 »570 LX« بينها مركبات لكزس
املعززة بسوبر تشارجر والتي 
كشفت عنها الشركة حصريا 
احتفاال بالذكرى السنوية ال� 25 
على تأسيسها. وبفضل األداء 
الكبيرة  االستثنائي والكفاءة 
الظروف،  القيادة في كل  على 
ع����الوة عل����ى فخامته����ا غير 
املسبوقة، توفر »LX 570« مزيجا 
متقنا من القدرات على الطرق 
الوعرة واألداء الديناميكي على 
الطرق املعبدة. ويرجع الفضل 
في الرشاقة والراحة الالفتة في 
درجة التحكم واألداء على الطرق 
التحكم  إلى تقني����ات  املعبدة 
اإللكتروني بالسحب املتطورة 
ونظام التعليق املتغير املتكيف 
)AVS( احلديث، باإلضافة إلى 
نظ����ام الدفع الرباع����ي الدائم 
الذي مت تزويد هذه املركبة به. 
 LX« وتتوافر مركب����ة لكزس
570« بثالث طرازات هي الطراز 
املعزز بسوبر تشارجر والطراز 

الرياضي والطراز الفاخر.

وهو النظام الذي يتيح تعديل 
دواس����ة البنزين واملكابح آليا 
والتحكم ف����ي توجيه املركبة 
إلى حد بعيد، وميكن للسائق 
اختيار 4 أنظم����ة للتحكم في 
التضاريس، إضافة إلى اختيار 
نظام مراقبة التضاريس املتعددة 
الذي يعرض صور الكاميرات 
املوجودة في مقدمة ومؤخرة 
املركب����ة وأجنحتها، مما يتيح 
رؤية ش����املة تق����ارب °360. 
التي تتسع  املركبة  وتتناسب 
لسبعة أشخاص مع احتياجات 
العائالت لتجربة قيادة مترفة 
خالل أيام األس����بوع، وتكون 
في الوقت ذات����ه مركبة الدفع 
املثالي����ة للمغامرات  الرباعي 
املمتعة والشيقة خالل عطلة 

نهاية األسبوع.

أرقاما  لكزس »GX« بدوره����ا 
بارزة، حيث مت بيع 1.332 مركبة 
خالل األشهر الستة األولى من 
العام 2014، محققة نسبة منو 
ف����ي املبيعات بلغ����ت %364. 
وجتمع املركب����ة بني توجهات 
التصامي����م املعاصرة والقدرة 
العالية في القيادة على الطرقات 
الوعرة. ويع����زى أداء املركبة 
إلى عدة أسباب  االس����تثنائي 
لعل أبرزها محركها القوي ذو 
الثماني إسطوانات بسعة 4.6 
إلى جانب اس����تخدام  ليترات 
تقني����ة توقي����ت الصمام����ات 
املتغيرة املزدوجة )VVT-I( التي 
تتيح فتح وإغالق الصمامات 
بشكل مستمر. وتوفر مركبة 
لكزس »GX« أيضا خيار نظام 
التضاريس املتعددة املتطور � 

املركبة اإلجمالية. كما  صالبة 
الفرعي اجلديد  يساعد اإلطار 
والدعامات اجلانبية في حتسني 
القدرة عل����ى التحكم وتوجيه 
املركبة. ويعمل نظام التعليق 
األمام����ي املعدل عل����ى زيادة 
صالبة التأرجح بنس����بة %20 
في حني يتي����ح نظام التعليق 
اخللفي املتعدد الروابط إمكانية 
أكبر على التش����بث والتحكم. 
املركبة بخيارين من  وتتوافر 
احمل����ركات، وهما: محرك ذو 6 
اسطوانات سعة 2.5 ليتر، بقوة 
204 أحصن����ة، ومحرك ذو 6 
اسطوانات سعة 3.5 ليترات، 
يولد قدرة حصانية تصل إلى 

312 حصانا.
وسجلت املركبة الرياضية 
الفاخرة متعددة االستخدامات 

على كل الطرقات وفي مختلف 
الظروف. ويسهم تصميم املركبة 
الرياضي في إكسابها طلة توحي 
بالسرعة والقوة، حتى في حالة 
أناقة وجرأة  سكونها، وتظهر 
املركبة من األمام بفضل شبكة 
لك����زس املغزلية الفريدة التي 
حتمل بصمة العالمة التجارية 
املمي����زة. وتنس����اب اخلطوط 
اجلانبي����ة بسالس����ة وتناغم، 
متدرجة من عتبة األبواب وحتى 
مصابيح اإلنارة اخللفية املمتدة 
بزاوية سفلية وللخارج، وصوال 
إلى اجلن����اح اخللفي في حافة 

صندوق األمتعة. 
ولتحقي����ق أقصى درجات 
املتعة واحلم����اس في القيادة، 
تستخدم لكزس تقنية اللحام 
بالليزر التي من شأنها تعزيز 

شك في غاية الرضا والسرور 
لرؤية هذا اإلقبال الكبير على 
التوج����ه اجلدي����د لتصاميمنا 
ومدى استحسان عمالئنا في 
كل أرجاء منطقة الشرق األوسط 

ملركباتنا املبتكرة«. 
وترتقي لكزس »IS« بفئة 
الس����يدان وأصبحت  مركبات 
اخلي����ار املفض����ل للعمالء في 
املنطقة، حيث سجلت بيع 1.873 
مركبة محققة زيادة في نسبة 
إلى %478  مبيعاتها وصل����ت 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق، وجنحت هذه املركبة 
في خطف األضواء متربعة على 
اختي����ارات العمالء في منطقة 
الشرق األوسط. وحتظى لكزس 
»IS« بقبول كبير بفضل جتربة 
القيادة املمي����زة التي توفرها 

أعلن����ت لكزس عن حتقيق 
املبيعات خالل  منو مطرد في 
النصف األول من العام احلالي 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
)بلدان مجلس التعاون اخلليجي 
واليمن ولبنان واألردن(، حيث 
كشفت الشركة عن بيع 21.598 
مركبة خالل األش����هر الس����تة 
األولى من ع����ام 2014 بزيادة 
قدره����ا 20% مقارن����ة بالفترة 
نفسها من العام املاضي. وساهم 
التركيز الكبي����ر على االبتكار 
والتصميم باإلضافة إلى إطالق 
العديد من املركبات العصرية في 
تعزيز مكانة العالمة التجارية 
لدى املشترين من جيل الشباب 
املغام����رات. وجنحت  ومحبي 
لكزس في حتقي����ق إجنازات 
كبيرة مكنتها من املنافسة بقوة 

في سوق املركبات الفاخرة. 
وفي مع����رض تعليقه على 
ه����ذا اإلجناز، ق����ال تاكايوكي 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
وشمال أفريقيا: »تعمل لكزس 
بشكل دائم على توسيع آفاق 
تقنية تطوير وتصميم املركبات 
بهدف ابت����كار مركبات جتمع 
الفخام����ة واألداء.  مبهارة بني 
ويعتب����ر ه����ذا املب����دأ احلافز 
الرئيسي الذي ميكن أن يعزى له 
منونا املتواصل في املنطقة، إذ 
يتجلى اهتمامنا األول في تزويد 
عمالئنا بتجربة متفردة تستحوذ 
على قلوبهم وترضي حواسهم 
ومتطلباتهم. وإننا ودون أدنى 

 »IS« لكزس
تسجل زيادة في 
املبيعات بنسبة 

478% لتكون مركبة 
السيدان الفارهة 

املفضلة
للعمالء 

منال املطر

عمرو علي

إطار املس����ؤولية االجتماعية 
للبن����ك الوطني وحرصه على 
تشجيع وتوعية موظفيه جتاه 

أهمية العمل اإلنساني. 
وش����ارك موظفو البنك في 
املبادرة من خالل رفعهم  هذه 
الفتات حملت شعارات إنسانية 
متعددة تعبيرا عن دعمهم لليوم 
العاملي. وقد القت املبادرة تفاعال 
واسعا على صفحات التواصل 
االجتماعي للبنك الوطني التي 

عرضتها في ڤيديو قصير.
التنفيذي  املدي����ر  وقال����ت 
إلدارة العالقات العامة في بنك 
الوطن����ي منال املطر  الكويت 
إن البن����ك الوطني جنح على 
مدى عقود في تكريس نفسه 
كأحد أكبر املساهمني في العمل 
االجتماعي واإلنساني، مشاركا 
على نحو فاعل في العديد من 
الفعاليات االجتماعية. ويأتي 
احتفال البن����ك باليوم العاملي 
للعم����ل اإلنس����اني ف����ي إطار 
املناس����بات  مواكبته ملختلف 
االجتماعية مثل اليوم العاملي 
للطفل والبيئة وخالفها. وقد 
تفاعل موظفو البنك الوطني مع 

»الوطني« يحتفل باليوم العاملي للعمل اإلنساني
هذه املبادرة وظهروا في ڤيديو 
قصير رافعني شعارات إنسانية 
عديدة، وذل����ك بهدف حتويل 
هذا اليوم من مناس����بة عاملية 
إلى مشاركة إنسانية حقيقية. 
وأضافت املطر أن البنك الوطني 
يواصل التزامه مبس����ؤولياته 
االجتماعية وواجباته اإلنسانية، 
ويحرص على أن يضيف الى 
سجله سنويا املزيد من املبادرات 
اخليرية واالجتماعية لتلبية 
احتياجات املجتمع وتقدمي يد 
العون واملساعدة أينما اقتضت 
احلاج����ة. ولطاملا أخ����ذ البنك 
الوطني زمام املبادرة في أعمال 
خيرية وإنس����انية كبرى على 
غرار مستشفى الوطني لألطفال 
والذي يتجه اليوم للتحول ملركز 
إقليمي رائد في عالج سرطان 

األطفال. 
يذك����ر أن االحتفال باليوم 
الذي  العاملي للعمل اإلنساني 
حددته منظم����ة األمم املتحدة 
يوم 19 أغسطس من كل عام هو 
ملساعدة اآلخرين الذين يواجهون 
املخاطر واحملن ولتكرمي الداعمني 

للعمل اإلنساني حول العالم.

أطلق بنك الكويت الوطني 
مبادرة بني موظفيه مبناسبة 
اليوم العاملي للعمل اإلنساني 
واكب من خاللها احلملة األممية 
حتت شعار »العالم بحاجة إلى 
مزيد«. وتأتي هذه املبادرة في 

مبادرة البنك الوطني مبناسبة اليوم العاملي للعمل االنساني

لقطة جماعية للمتدربني

نظم بيت التمويل الكويتي )بيتك( برنامجا 
تدريبيا عن »مهارات اإلشراف الفعال« لعدد 
من موظفيه ضمن سلسلة البرامج والدورات 
التدريبية التي تؤكد سياسة »بيتك« في تطوير 
موارده البشرية وتزويدهم باملهارات الالزمة 
لتعزيز جهودهم لالستمرار في رفع مؤشرات 

أداء »بيتك« في مختلف األنشطة واالعمال.
وتناول البرنامج الذي اس���تمر ملدة 3 أيام 
مواضيع متنوعة تركزت على معرفة ودراسة 
أمناط السلوك الوظيفي وطباع املرؤوسني من 
اجل إشراف فعال، وأساسيات وأركان االشراف 
الفعال، وأساسيات حتفيز املرؤوسني، باإلضافة 
التفوي���ض والتمكني الصحيح،  الى مهارات 
واملعايير السليمة لتحديد وصياغة األهداف، 
وطرق جتنب النزاع���ات داخل فريق العمل، 
وأهمية فهم األدوار املختلفة ضمن فريق العمل، 
ومبادئ الثناء وتقدير األداء، ومهارات املشرف 

في التدريب واالرشاد أثناء العمل.

البرنامج مبش���اركات ومناقشات  ومتيز 
املتدربني وطرح العدي���د من االفكار اجلديدة 
التي مت اس���تقاؤها من خالل احلوار املتبادل 
والتي تضيف الكثير الى بيئة العمل واملجال 
االشرافي، كما تأتي هذه الدورة ضمن االحتياج 
التدريبي السنوي للموظف لرفع كفاءته وقدرته 
االنتاجية وتنمي���ة قدراته ليمثل بكل جدارة 

مؤسسة مالية إسالمية عريقة »بيتك«.
ويحرص »بيتك« بش���كل دائم وبأسلوب 
متطور على دعم موارده البش���رية وتعزيز 
إمكانياتهم التي تنعكس ايجابيا على تطوير 
األداء واخلدمات واملنتجات الس���يما في ظل 
املنافسة احملتدمة في السوق، وكذلك فان »بيتك« 
يدرك متاما ان املوارد البش���رية هي من اهم 
االصول في أي مؤسس���ة وان االستثمار فيها 
من أجنح أنواع االستثمارات كونه استثمارا 
طويل األمد يفرز نتائج إيجابية كبيرة يعود 

نفعها على »بيتك« وعمالئه.

شمل عدداً من املوظفني على مدار 3 أيام

»بيتك«: برنامج تدريبي في »مهارات اإلشراف الفعال«
»الشبكة العربية« تطلق وحدات 

سكنية في »صن شاين اليكس«

»VIVA« تعلن الفائزين بـ »فيسبا« 
كأس العالم

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA أن ناصر 
سفاج عبود الظفيري وابراهيم جالل حمدي هما 

سعيدا احلظ من عمالئها الذين ربحوا سكوتر فيسبا 
مع تصاميم كأس العالم.  وبهذه املناسبة، قال أمين 

 :VIVA املطيري، مدير أول اتصاالت الشركات في
»باسم شركة VIVA، أتقدم من ناصر سفاج عبود 

الظفيري وإبراهيم جالل حمدي صاحبي احلظ السعيد 
بأحر التهاني واملباركة كما أشكر كل عميل من عمالئنا 

ممن بذلوا اجلهد من أجل املشاركة في هذا السحب.

دشنت مجموعة الش����بكة العربية العقارية 
وحدات سكنية متكاملة في منتجع »صن شاين 
اليكس« بقلب »كيسيمي - أورالند- فلوريدا«، 
الذي يعد منتجعا سياحيا ملا يتمتع به من موقع 
استراتيجي متميز، وإقبال جماهيري كبير، وذلك 
ضمن مشاريعها العقارية االستثمارية املتعددة 
في كل من الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا 
وإسبانيا. وفي هذا الصدد، كشف املدير التنفيذي 
للمجموعة عمرو علي أن الوحدات السكنية في 
مجمع »صن شاين اليكس« تتمتع مبزايا عديدة 
حي����ث إنها مؤثثة ومجه����زة بالكامل وفق أعلى 
املعايير، من حيث املساحات الواسعة، والطبيعية 
اخلالبة احمليطة بها، باإلضافة إلى وسائل الترفيه، 
مؤكدا أن هذه الوحدات تتمتع بجودة عالية معماريا 
وهندسيا، إلى جانب اخلدمات األمنية والصيانة 
الدائمة لها على مدار الساعة وحتت إشراف وإدارة 
مجموعة الشبكة العربية العقارية، مشيرا إلى أن 
أس����عار هذه الوحدات السكنية تبدأ من 76.900 
دينار. ولفت إلى ما تتمتع به أورالندو � فلوريدا 
من مناخ دافئ ومش����مس يعكس لقبها الرسمي 
»والية الشمس املشرقة«، وأشار إلى أنها رابع أكبر 
مدينة في الواليات املتحدة األميركية، وتتوزع 
فيها أكثر من 100 بحيرة، كما أنها تضم تشكيلة 

رائعة من الرياضات االحترافية.



 29% منو سوق احلوسبة السحابية باخلليج في 2014
توقع تقرير صادر عن شركة األبحاث التقنية »فروست آند سوليڤان« أن حجم سوق احلوسبة السحابية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي مهيأ للنمو من 91.7 مليون دوالر العام املاضي إلى 118.5 مليون دوالر 
بحلول نهاية العام 2014، أي بنسبة منو قدرها 29% مقارنة بـ 2013، وذلك في ظل توقعات تقول إن حجم 
سوق احلوسبة السحابية العاملية سيصل إلى أكثر من 125 مليار دوالر بحلول نهاية العام. ويتوقع التقرير 
أن تسجل سوق احلوسبة السحابية في منطقة اخلليج منوا قدره سبعة أضعاف، بنمو سنوي مركب نسبته 
32.8% لتصل إلى 668.5 مليون دوالر بحلول العام 2020، مع حترك الشركات اإلقليمية الكبيرة والصغيرة 
على السواء باجتاه نقل أنظمة التخزين املادي والنسخ االحتياطي وشبكات األمن واإلدارة إلى السحابية.
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االقتصادية

دعم حكومي الستثمار القطاع اخلاص في القطاعات الغذائية.. واستثمار 377 مليون دينار في 5 سنوات

الكويت مكتفية غذائياً بـ »البيض« فقط

وحاليا يتم استيراد العديد 
من املواد الغذائية األساسية 
وغير األساسية من اخلارج 
لس���د متطلبات املواطنني 

واملقيمني.
وقد ترتفع أسعار بعض 
امل���واد الغذائي���ة نتيج���ة 
التوترات السياس���ية التي 
تشهدها الدول املصدرة لهذه 
املواد للكويت )مثلما حدث 
في حالة املنتجات السورية 
واللبنانية(، ما يجعل الدولة 
مضطرة الى البحث عن بدائل 
عنها من دول أخرى. كما أن 

االحداث املتوترة في الدول 
املوردة للكويت قد تؤدي الى 
رفع اسعار املواد االستهالكية 

على املستهلك.

ضعف االكتفاء 

وحسب اخلطة، فإنه على 
الرغم من التطورات االيجابية 
التي حدثت على مستوى حجم 
وقيمة االنتاج الزراعي، اال انه 
القطاع  يالحظ ضعف قدرة 
الزراعي على الوفاء باملتطلبات 
االساسية للسكان من الغذاء 
على املدى البعيد )باستثناء 

ما سيتخطى %100(.
وتبلغ مساحة األراضي 
القابلة للزراعة  الكويت  في 
واملستغلة من االنتاج النباتي 
في 2010 نحو 110.9 آالف دومن 
)ال���دومن يع���ادل 1000 متر 
مربع(، لتزيد هذه املساحة 
إل���ى 114.4 أل���ف دومن حتى 
نهاية 2012، وكانت نس���بة 
االراضي املستغلة من األراضي 
 %72.1 القابلة للزراعة تبلغ 
في الع���ام 2010 ثم ارتفعت 
بشكل طفيف الى 74.40% في 
العام 2012. وبلغت مساحة 
البيوت احملمية 15.6 الف دومن 
حتى نهاية 2012، مقارنة ب� 
12.7 ألف دومن في العام 2010، 
وبلغت املساحة احلقلية 98.8 
الف دومن حتى نهاية 2012، 
مقارنة ب� 98.2 الف دومن في 

.2010

اكتفاء الكويت 

وحس���ب تقرير للبنك 
الدول���ي عن أس���عار املواد 
الغذائية في العالم العربي، 
فإن دول املجلس تستورد 
ف���ي املتوس���ط 90% مم���ا 
تستهلكه من املواد الغذائية، 
حيث تعتم���د الكويت على 
91% من األغذية املستوردة. 
ولعل ذلك يش���ير الى فتح 
قنوات استثمارية جديدة في 
الكويت ف���ي مجال تخزين 
الغذائي���ة وامتالك  امل���واد 
الزراعي���ة خارج  امل���وارد 
املنطق���ة، وهو م���ا يؤكده 
تقرير البنك الدولي من توجه 
دول املجلس بعد عام 2008 
الى امتالك املوارد الزراعية 
خ���ارج املنطقة حيث كانت 
أفريقيا، والسودان خصوصا، 
هي محور االهتمام بالنسبة 
للمستثمرين من املؤسسات 

واألفراد اخلليجيني.

مليون دينار، ومبتوس���ط 
س���نوي قدره 75.5 مليون 
القطاع  دينار ومبس���اهمة 
اخلاص بشكل اساسي. كما 
تهدف اخلطة الى رفع نسب 
االكتفاء الذاتي من املنتجات 

االساسية،
وكذلك تعزيز دور القطاع 
الزراعي وزيادة معدالت منوه 
لرفع نسب االكتفاء الذاتي.

امكانية  الدولة  وتبحث 
رف���ع االكتف���اء احمللي من 
االس���تهالكية  املنتج���ات 
التلف،  الس���ريعة  اليومية 

املنتج���ات فانها س���ترتفع 
بنسب متفاوتة، مثل اخلضار 
الذي سيرتفع بنسبة %83، 
كما هو مب���ني في اجلداول 

املرفقة.

أهداف مستقبلية

وتهدف اخلطة االمنائية 
ال���ى حتقي���ق مع���دل منو 
حقيق���ي للقط���اع الزراعي 
يبلغ 6.6% س���نويا وزيادة 
حجم االس���تثمار االجمالي 
املوجه له ليصل الى 377.5 

عاطف رمضان

أظهرت خط���ة اإلمنائية 
الت���ي اعتمدتها  اخلمس���ية 
املمتدة  احلكومة للس���نوات 
م���ن 2015 الى 2020 وتنتظر 
املوافقة من البرملان، أن الكويت 
مكتفي���ة ذاتيا ف���ي انتاجها 
احمللي م���ن »البيض فقط«. 
وبلغت نسبة االكتفاء حتى 
آخر بيان���ات متاحة للخطة 
بنس���بة 121%. وف���ي قائمة 
عرضتها اخلطة لتطور االكتفاء 
النباتي  الذاتي من االنت���اج 
واحليواني والداجن بني عامي 
2009 و2012، تب���ني أن هناك 
الذاتي  تراجعا ف���ي االكتفاء 
للحليب والداوجن واالعالف 
واخلض���راوات، ف���ي وقت 
شهدت هذه املنتجات املرتبطة 
اليومية للمواطنني  باحلياة 
واملقيمني ارتفاعا في االسعار 
نتيجة اضط���رار الدولة الى 
النقص. من  استيرادها لسد 
ناحية اخرى، شهدت اللحوم 
احلمراء والبيض فقط ارتفاعا 
في نسبة االكتفاء احمللي بهما، 
إذ تخطت نسبة اكتفاء البيض 
107% كما في 2010 لتصل الى 
121% كما في 2012، لكن نسبة 
اللحوم احلمراء  االكتفاء في 
ظلت عند مستويات متدنية 
نس���بيا، اذ بلغت 22% بينما 

كانت 14% في 2010.

االكتفاء المستقبلي

وف���ي خط���ة احلكومة 
أن  يب���دو  ال  اخلمس���ية، 
الس���نوات اخلمسة املقبلة 
ستش���هد اكتفاء ف���ي هذه 
اذ من  املنتجات جميعه���ا، 
املتوق���ع أن يرتفع االكتفاء 
احمللي في االعالف الى %112 
في 2016/2015، وهي السنة 
االول���ى للخط���ة التنموية 
الى  اجلدي���دة، وس���يصل 
152% في السنوات االخيرة 
للخطة )2020/2018(، وهو 
ما يفسر استثماريا بأن هناك 
استثمارات سيشهدها هذا 
املنت���ج لرفع���ه الى فائض 
ف���ي االنت���اج، واملتوقع أن 
يتم تصدي���ره الى اخلارج 
في حال لم يتم اس���تهالكه 
محليا. اما البيض فسيتراجع 
االكتفاء احمللي منه الى %108 
في السنة االولى للخطة، ثم 
يرتفع الى 115% في الس���نة 
االخيرة. وبالنس���بة لباقي 

مميزات »5 جنوم« ألصحاب 
املشاريع الصغيرة 

في مبارك الكبير

استقالة في »بيتك«

مؤشر التقدم االجتماعي: 
الكويت الثانية عربيًا.. 

والـ 40 عاملياً

عبدالرحمن خالد

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا يقضى 
باستقبال إدارة عمل مبارك الكبير ملفات املشاريع 
الصغيرة القابلة للتنفيذ، وذلك لالستفادة من املميزات 
اخلاصة بالشباب املبادرين أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وكانت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قد 
شكلت في وقت سابق فريقا يشمل 5 أشخاص من 
املبادرين الشباب يقومون على حل مشاكل أصحاب 
املشاريع الصغيرة والعمل على اكتشاف القطاعات 
التي هي بحاجة إلى دعم، وذلك عن طريق تسهيلها 

وإبعادها عن الروتني احلكومي املعتاد.
وجاء في القرار الذي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه عدد من املميزات ألصحاب املشاريع الصغيرة، 
أهمها سرعة إجناز املعامالت، منح عدد 5 عمال عند 
فتح امللف، منح عدد 1 عامل عن كل 5 أمتار ومبا ال 
يقل عن 10 عمال للرخصة الواحدة، منح عدد 2 عامل 
عن كل سيارة، متنح الرخصة الواحدة بحد أقصى 
100 عامل، إمكانية تس���جيل 5 شركات كحد أقصى 
لنفس صاحب العمل ومنحه 500 عامل كحد أقصى 
جلميع الشركات التابعة لنفس صاحب العمل، يجوز 
لصاحب العمل استقدام عمالة من اخلارج بعد دفع 
الضمان املالي وقدره 250 دينارا لكل عامل، وأخيرا 
يجوز حتويل العامل املستقدم من اخلارج املسجل 
لدى صاحب املشروع الصغير واملتوسط إلى صاحب 
عم���ل آخر بعد مضي 3 س���نوات عمل، على ان يتم 

التحويل لذات النشاط.
ونص القرار على عدد من الشروط ينبغي توافرها 
عند التسجيل وهي ان يكون صاحب العمل كويتي 
اجلنس���ية وحاصال على ترخي���ص معتمد ملزاولة 
النشاط ومس���جال لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة على الباب اخلام���س وأال يزيد عمره 
على 45 عاما وأال يكون متقاعدا أو طالبا وأال يكون 
نشاطه من ضمن األنشطة احملظورة في القرار وأال 
يزيد رأسمال الشريك األجنبي إن وجد في املشروع 

على %20.
إل���ى هذا علمت »األنباء« م���ن مصادرها ان عدد 
املتقدمني لالستفادة من القرار بلغ 120 مبادرا، علما 
ان املعاملة ستنجز في الوقت نفسه الذي سيتقدم 

فيه املبادر.

أفاد بيت التمويل الكويتي )بيتك( بأن ماثيو ويلش 
� مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة ستنتهي خدماته 
ل���دى »بيتك« اعتبارا من نهاية عمل االثنني 3 نوفمبر 

2014 بناء على استقالته ألسباب شخصية.

احتلت الكويت املركز ال� 40 عامليا والثاني عربيا 
بع���د دولة اإلمارات العربي���ة املتحدة، وذلك ضمن 
ال���دول األكثر تقدما من الناحي���ة االجتماعية لعام 
2014 وفقا ملؤش���ر التق���دم االجتماعي الصادر عن 
منظمة »سوشيال بروغرس امبيراتيف« األميركية 

غير الربحية.
وتصدرت نيوزيلندا قائمة دول العالم األكثر تقدما 
من الناحية االجتماعية، تلتها سويسرا ثم أيسلندا 
وبحسب الدراسة فإن هذه الدول الثالث حققت نسبا 

متقدمة في جميع أبعاد التقدم االجتماعي.
وفيما يخص باقي الدول العربية جاءت السعودية 
في املركز ال� 65، فيما جاءت كل من العراق واليمن 

والسودان في مراتب متأخرة، طبقا ل� »أرقام«.
وش���مل التصنيف 132 بلدا واعتمد على دراسة 
مختلف النواحي االجتماعية أهمها مدى كفاية احلاجات 
األساسية لألفراد، التعليم املتقدم، الرعاية الصحية، 

وحرية األفراد.

في عام 2020 
ستكتفي الكويت في 

البيض واألعالف.. 
واخلضار سيصل 

%83

75 مليون دينار 
املتوسط السنوي 
الستثمارات زراعية 

بنمو 6.6% سنويًا

في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في بريطانيا إلى %1.6 
خالل شهر يوليو املاضي، تشهد العاصمة البريطانية لندن 
إقباال كبيرا على الشراء من قبل السائحني من دول اخلليج 

العربي، حيث شهدت املتاجر واملقاهي واملطاعم ارتفاعا 
كبيرا في املبيعات.وفي الصورة متسوقون خليجيون أمام 
احد احملالت التجارية في لندن، حيث يزداد حاليا االزدحام 

في شوارع ومحال وسط العاصمة البريطانية، ويصل 
اإلقبال على التسوق من أكبر املتاجر العاملية حده األقصى.

)رويترز(

اخلليجيون ينعشون اقتصاد لندن
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»املركز«: الكويت تنفذ مشاريع بتروكيماوية 
بـ 7٫5 مليارات دوالر حتى 2017

75.2% من إجمالي إيرادات قطاع 
البتروكيماويات في العام 2012. 
وتسيطر ش����ركة الصناعات 
األساس����ية )س����ابك( وهي 
شركة صناعة البتروكيماويات 
األكبر في املنطقة على قطاع 
الكيماويات البترولية في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
ويتمثل التح����دي األكبر 
املرتقب في تقلص حجم املواد 
اخلام املتوافرة من جهة وزيادة 
تكلفة استخراج املواد اخلام 
من جهة أخرى، ومن املتوقع 
أن يش����هد إنتاج الغاز والذي 
يشكل املادة اخلام الرئيسية 
في مصانع البتروكيماويات 
ذات القاعدة األثيلينية، تراجعا 
مستمرا مع مرور الوقت في 

منطقة اخلليج العربي.
كما أن إنتاج البتروكيماويات 
في منطقة اخلليج يعتمد بشكل 
أساسي على توريد مادة اإليثان 
بأس����عار منخفضة نسبيا، 
وتعتبر اإليثان املادة املفضلة 
بسبب ميزة تكلفتها الواضحة، 
حي����ث تق����وم دول مجلس 
التعاون بتوريد اإليثان بسعر 
0.75 دوالر أميركي لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية مقارنة 
مبا ال يقل عن 3.20 دوالرات 
لكل مليون وح����دة حرارية 
بريطانية في كل من أوروبا 
وأميركا. وسيؤدي التحول إلى 
املصانع التي تعتمد على النافتا 
في دول مجلس التعاون إلى 
خسارة املنتجني مليزة التكلفة، 
حيث إنها س����تصبح ملزمة 
باحلصول على النافتا بسعر 
السوق، كما أن أسعار النافتا 

متقلبة جدا.
كذلك تسهم االحتياطيات 
النقدية القوية وميزة انخفاض 
أس����عار امل����واد اخل����ام في 
االستفادة من سوق مشتقات 
البتروكيماويات مبا يساعد 
قطاع البتروكيماويات الكويتي 
على حتقيق مستويات أعلى 

من النمو والتوسعة.
وسيس����هم التوس����ع في 
االس����تثمارات ف����ي املصافي 
والكيماويات البترولية والدخل 
في املزيد من املشاريع املشتركة 
وتنويع محفظ����ة املنتجات 
في مساعدة ش����ركة صناعة 
الكيماوي����ات البترولية على 
مواجهة التحديات وحتقيق 

أهدافها.

كما تش����هد كل من الصني 
والهند اليوم نهضة عمرانية 
سريعة، ومن املتوقع أن يرتفع 
عدد س����كان املدن في هاتني 
الدولتني بنسبة 50% بحلول 
العام 2020 مقارنة بالعام 2010. 
وسوف يؤدي هذا إلى زيادة 
سريعة في الطلب على منتجات 
كالبالس����تيك والبوليمرات، 
وتشير تقارير االحتاد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات 
إلى أن الكويت قررت في ضوء 
توقعات تزاي����د الطلب رفع 
طاقته����ا اإلنتاجية في قطاع 
البتروكيماويات من 3.4 ماليني 
طن متري في العام 2012 إلى 
7.9 ماليني طن متري في العام 
2015، أي مبعدل منو سنوي 
مركب بنسبة 32% خال فترة 

الثالث سنوات املذكورة.
وعلى الرغم من توقعات 
منو قط����اع البتروكيماويات 
الكويت����ي، غير أن����ه يواجه 
حتديات وعوائق على مسار 
منوه، منها املنافسة الشديدة 
من دول أخ����رى في املنطقة 
وخصوص����ا اململكة العربية 
السعودية والتي انفردت بنسبة 

بسبعة مليارات دوالر، ومن 
املتوقع أن يبدأ تش����غيله في 
العام 2015. كما تعمل شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
 SINOPEC وشركة صينوبك
على إنشاء مصفاة متكاملة في 
مقاطعة غواندونغ الصينية، 
من املتوقع أن يبدأ تشغيلها 
في العام 2017، وستسهم هذه 
املصفاة في مساعدة الشركة 
على االس����تفادة من س����وق 
البتروكيماويات الضخمة في 
الصني. كذلك من املتوقع أن يتم 
تنفيذ مشاريع بتروكيماويات 
في الكويت على مدى الفترة من 
2011 إلى 2017 تقدر قيمتها مبا 
مجموعه 7.565 مليارات دوالر. 
وكان قطاع البتروكيماويات 
الكويتي قد واجه مشاكل في 
املاضي نتيجة انخفاض الطلب 
العاملي على مدى العامني 2008 
و2009 خ����الل األزمة املالية 
العاملية. غير أن الطلب على 
البتروكيماويات عاد لينتعش 
بعد العام 2010 مع تزايد معدالت 
النمو االقتصادي وخصوصا 
في األسواق اآلسيوية الناشئة 

كالهند والصني.

أصدر املركز املالي الكويتي 
)املركز( مؤخرا تقريره حول 
قط����اع البتروكيماويات في 
الكويت، تن����اول فيه وضع 
القطاع وألق����ى الضوء على 
عوامل حتفيز النمو والفرص 
املتاح����ة في����ه والتحدي����ات 
الرئيسية التي تواجهه. كما 
عرض التقري����ر أيضا نبذة 
ع����ن أهم الش����ركات العاملة 
في القط����اع وتضمن مقارنة 
بقطاعات البتروكيماويات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
األخرى. ويشير التقرير إلى 
أن منو قطاع البتروكيماويات 
الكويتي انطل����ق من بدايات 
متواضعة في العام 1963 تعززه 
االستثمارات احلكومية وازدهار 
قطاع إنتاج الهيدروكروبونات. 
ومت تأس����يس شركة صناعة 
الكيماويات البترولية لتصبح 
الشركة الوحيدة العاملة في 
قطاع البتروكيماويات حتت 
إش����راف مؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة، بينم����ا تصنف 
جمي����ع الش����ركات األخرى 
العاملة في ه����ذا القطاع إما 
كشركات تابعة لها أو مشاريع 
مشتركة معها. وتتبع شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
»استراتيجية 2020-2002« 
لتطوير قطاع البتروكيماويات 
في الكوي����ت، وتقوم الرؤية 
االستراتيجية للشركة على 
تطوير مصانع ضخمة متكاملة 
ومصاف للكيماويات البترولية 
في الكويت إلى جانب أسواق 
رئيسية أخرى كالهند والصني 
من خالل مشاريعها املشتركة. 
وقد بدأت احلكومة الكويتية 
في العام 2010 بتنفيذ قانون 
يسمح باالستثمارات األجنبية 
املباشرة بنسبة 100%، ومن 
املتوق����ع أن ي����ؤدي ذلك إلى 
اجتذاب مس����تثمرين أجانب 
وتش����جيع ش����ركات القطاع 
اخلاص للدخ����ول إلى قطاع 
البتروكيماويات والذي يتم 
متويله حتى اآلن بشكل رئيسي 

من احلكومة الكويتية.
وتش����مل قائمة املشاريع 
الكب����رى التي تعمل ش����ركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
على إنش����ائها حاليا مصنع 
األولفيين����ات - 3 في منطقة 
الش����عيبة الصناعي����ة ف����ي 
الكويت وال����ذي تقدر قيمته 

منو االئتمان يقفز إلى 8.3% على أساس سنوي في يونيو

»الوطني«: العملة اجلديدة حتدث قفزة 
في تداول العملة بأكثر من 362 مليون دينار

أنها تقتطع نقطتني مئويتني 
من نسبة النمو السنوي.

ولكن هذا االعتدال في وتيرة 
النمو قد سبق عمليات التسوية 
لقروض صندوق األسرة ومن 
املتوقع أن يستمر متاشيا مع 
اعتدال منو دخل األسرة الذي 
كان ل����ه دور ف����ي زيادة منو 

القروض الشخصية.
وبالفعل، تؤكد بيانات بنك 
الكويت املركزي عن املبيعات 
عند نقاط البيع للربع الثاني 
من العام 2014 اعتدال وتيرة 
نشاط قطاع املستهلك، إال أنها 
التزال جيدة. حيث ارتفعت 
قيم����ة املبيعات عن����د نقاط 
البيع بواقع 13.6% على أساس 
سنوي، مقارنة مع 17.4% قبل 

عام.
وقد شهد االئتمان املمنوح 
للمؤسس����ات املالي����ة غي����ر 
املصرفية زيادة للشهر الثاني 
على التوالي، ولو مبقدار أقل 
بل����غ 3 ماليني دين����ار، وذلك 
بعد أن شهد تراجعا مستمرا 
لشهور عدة. وال يزال االئتمان 

إجمالي االئتمان ارتفع بواقع 
480 مليون دينار خالل يونيو، 
مع تسارع النمو ليصل الى 

8.3% على أساس سنوي.
وق����د حافظ����ت القروض 
الشخصية على مستوياتها 
اجليدة، إال أنها واصلت التراجع 
كما هو متوقع نتيجة تسويات 

قروض صندوق األسرة.
بينما شهد االئتمان املمنوح 
لقطاع األعمال غير املالية قوة 
ملحوظة ف����ي يونيو، وذلك 
يعزى بشكل أساسي إلى قطاع 
العقار واالئتمان املمنوح لشراء 

األوراق املالية.
الق����روض  وارتفع����ت 
الش����خصية )التس����هيالت 
الشخصية باستثناء االئتمان 
املمنوح لشراء األوراق املالية( 
بواقع 90 مليون دينار ليتراجع 
مع����دل منوها الس����نوي الى 
13.2%، وهو أقل مس����توى له 

منذ عامني.
ويرج����ع جزء م����ن هذا 
التراجع الى تسويات قروض 
صندوق األسرة التي من املقدر 

املمنوح لهذا القطاع منخفضا 
بواق����ع 13.9% مقارنة بالعام 
املاضي، كما أنه يشكل 5% من 
إجمالي االئتمان وذلك مقارنة 
بأعلى مس����توى له في العام 
2008 عند 13%. ومن املرجح 
استمرار االنخفاض في ائتمان 
املؤسسات املالية خالل األشهر 
املقبلة. كم����ا ارتفع االئتمان 
في بقية القطاعات بواقع 387 
مليون دينار ليصل منوه الى 

8.2% على أساس سنوي.
وقد جاء جزء كبير من هذا 
االرتفاع من قطاع العقار الذي 
شهد ارتفاعا بواقع 138 مليون 
دينار، واالئتمان املمنوح لشراء 
األوراق املالية الذي ارتفع بواقع 

147 مليون دينار.
وقد تس����ارع منو كليهما 
الس����نوي ليصل ال����ى أعلى 
مس����توى له منذ أكثر من 4 
س����نوات بواقع 9.3% و%7.2 
على التوالي. وقد شكل قطاعا 
التج����ارة واخلدمات األخرى 
معظم ما تبقى م����ن زيادات 

شهر يونيو.

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان االئتمان 
سجل أداء قويا خالل يونيو 
على أساس س����نوي، حيث 
تسارع منوه ليصل الى أعلى 
مس����توى له منذ العام 2009 
متخطيا بذلك فترة ش����هرين 

من األداء الضعيف.
وسيس����اهم األداء القوي 
للشهر، والذي يعكس انتعاش 
نشاط القطاع غير املالي، في 
حتقي����ق منو يف����وق 8% في 
املتوس����ط لكامل العام 2014. 
وقد شهد النقد املتداول ارتفاعا 
ملحوظا نتيجة تدشني العملة 
اجلدي����دة إال أن ذلك األثر قد 
يكون أم����را مؤقتا. وقد ظلت 
أسعار الفائدة في الغالب ثابتة 

عند مستوياتها.
وقال التقري����ر ان عرض 
النقد مبفهومه الواسع )ن2( 
ارتف����ع ليصل الى 7.4% على 
أساس سنوي، وذلك متاشيا 
مع تدش����ني العملة الكويتية 
اجلديدة من قبل بنك الكويت 
املركزي، األمر الذي أدى الى 
إحداث قفزة في تداول العملة 
بأكثر من 362 مليون دينار. 
وقد تراجع����ت ودائع القطاع 
اخلاص بواقع 69 مليون دينار 
على خلفية تراجع الودائع ألجل 
بواقع 168 مليون دينار، إال أنه 
قد قابل ذلك التراجع زيادة في 
الودائع حتت الطلب وحسابات 
التوفير. وتسارع عرض النقد 
مبفهومه الضيق )ن1( ليصل 
الى 18.1%. واس����تقر متوسط 
أس����عار الفائدة على الودائع 
ألجل بالدينار الكويتي دون 
تغيير عن مستواه في يونيو. 
وقد وصلت أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل شهر واحد و3 
أشهر و6 أشهر و12 شهرا عند 
0.59% و0.78% و0.98% و%1.18. 
وارتفعت أسعار االنتربنك بني 
البنوك، كم����ا ارتفع الكيبور 
لش����هر واحد )سعر الصرف 
السائد بني البنوك في الكويت( 
بواقع 3 نقاط أساس ليصل 
الى 0.97%. وقال التقرير ان 

أظهر استقصاء حديث أن ما نسبته 78% من 
الشركات العاملية يبدي التزاما قويا بالتأسيس 
لثقافة عمل قوامها األساسي الصحة، لتعزيز 

مشاركة األفراد ولالرتقاء بأداء الشركة. 
وذكر استقصاء »بك كونسلتانتس« التابعة 

لزيروكس الذي أجري على الشركات العاملية، 
أن هناك 43% من الشركات تقدم للعاملني بها 
برنامج رفاه متميزا ومرتبطا باسم الشركة، 
بينما تعرض 52% من الشركات تخفيضات 

على أقساط التأمني الصحي، بينما تعتقد %65 
من الشركات أن برامج الرفاه أمر غاية في 
األهمية الجتذاب املوظفني واالحتفاظ بهم. 

وحسبما ذكر االستقصاء، فقد تطورت نظرة 
أصحاب األعمال إلى مفهوم الرفاه على مدار 

السنوات السبع املاضية. 
وفي سياق تعليقه على التقرير، يقول 

ديف راتكليف، مدير بك كونسلتانتس في 
زيروكس: »حينما شرعنا في هذا االستقصاء 

في العام 2007 كان تركيز أصحاب األعمال 

منصبا على أنشطة الترويج الصحي. أما 
اليوم، فيظهر من هذا االستقصاء السادس 

تطورا في تفكير الشركات وتبنيهم نهجا أكثر 
شمولية وقابلية للقياس. وصارت النظرة إلى 
رفاه العاملني تتعلق بالصحة والثراء واملسيرة 

املهنية. فالرفاه جزء من القيمة التي يتم بها 
جذب املوظفني، وتعتبر شبكات التواصل 

االجتماعي واالستعانة بفكر وأساليب األلعاب 
في العمل مع التقنية املتحركة والتوجيه اآللي 
ووسائل التواصل الشخصي من بني مفردات 

هذه الباقة اجلذابة«. 
ويظهر من نتائج االستقصاء أن 52% من 

الشركات العاملية تقوم بتقدير نتائج برامج 
الرفاه اخلاصة بها ـ مقارنة بنسبة %36 

في العام 2012. ومع هذا، جند أن 59% من 
الشركات األميركية تصرح بعدم تأكدها مما 

إذا كانت برامجها ذات تأثير على معدالت 
تكلفة الرعاية الصحية أم ال »حيث إن هذه هي 

الغاية التي تأتي في مقدمة أهدافها«.

سنغافورة ـ رويترز: قفز الدوالر األميركي 
إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر ونصف 

أمام العملة اليابانية أثناء التعامالت اآلسيوية 
أمس بعد أن ساعدت بيانات قوية بشأن سوق 

املساكن في الواليات املتحدة على زيادة اآلمال 
مبزيد من االنتعاش ألكبر اقتصاد في العالم. 

وصعد الدوالر إلى 103.23 ينات وهو أعلى 
مستوى له منذ أوائل أبريل املاضي.

رويترز: أكد مصدر مطلع في منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( أن السعودية 

والكويت واإلمارات العربية املتحدة قد تخفض 
اإلمدادات بشكل غير رسمي، إذا دعت لذلك 

ضرورة مثل إفساح املجال أمام املزيد من 
التعافي في اإلنتاج الليبي أو لدعم األسعار.

وقال املصدر »دول اخلليج قد تخفض اإلنتاج 
إذا رأت ضرورة لذلك... بخالف ذلك لم تصل 

إلى مسامعي أي بواعث قلق«.
من جهة أخرى، قال مندوبون لدى املنظمة 

إن أوپيك ال تشعر بالقلق من انخفاض أسعار 
النفط صوب 100 دوالر للبرميل، حيث تعتبر 
األسعار احلالية مقبولة بالنسبة للمنتجني في 
حني يتوقع أن حتصل السوق على دعم في 
األسابيع القادمة من ارتفاع الطلب ألسباب 

موسمية.
وهوت أسعار خام برنت ألدنى مستوى لها في 
14 شهرا حيث سجلت 101.11 دوالر للبرميل مع 

انحسار قلق املستثمرين بشأن الصراع في 
العراق وأوكرانيا في وقت ارتفع فيه اإلنتاج 

الليبي. ودفع هذا االنخفاض األسعار دون 
املستوى الذي يحتاجه بعض أعضاء أوپيك 

لتغطية احتياجات امليزانية لديهم.
لكن مندوبني من ثالث دول أعضاء في املنظمة 

أبلغوا رويترز اليوم الثالثاء أن انخفاض 
األسعار ال يبعث على القلق في الوقت احلالي.
وقال مندوب إحدى دول اخلليج »ال يوجد ما 
يدعو للقلق. نعتبر الهبوط عملية تصحيح... 

لن يتم التحرك إال بناء على العوامل األساسية.. 
وفي الوقت احلالي اليزال السعر عادال بالنسبة 

للمنتجني«.
ويبلغ هدف إنتاج أوپيك 30 مليون برميل 

يوميا وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج املنظمة 
كان قريبا من هذا املستوى في يوليو. وستعقد 
املنظمة اجتماعها القادم ملراجعة سياسة اإلنتاج 

في نوفمبر.

لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار مزيج برنت 
صوب 102 دوالر للبرميل أمس بعد أن 

انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 14 شهرا 
في اجللسة السابقة مع وفرة اإلمدادات في 

األسواق بسبب تزايد إنتاج ليبيا والعراق 
بالرغم من استمرار العنف في البلدين.

وبلغت خسائر خام القياس الدولي أكثر من 

12% من ذروته هذا العام البالغة 115.71 دوالرا 
التي سجلها في يونيو. ولم يتسبب التقدم 

الذي أحرزه مقاتلو الدولة اإلسالمية في العراق 
والذي أصاب األسواق بالتوترات في البداية في 
انخفاض كبير إلمدادات العراق ثاني أكبر منتج 
في أوپيك. وارتفعت عقود برنت تسليم أكتوبر 

37 سنتا الى 101.93 دوالر للبرميل.

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
83 سنتا للبرميل في تداوالت أمس األول 

ليستقر عند مستوى 98.68 دوالرا للبرميل 
مقارنة بـ 99.51 دوالرا للبرميل وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
واستمر التراجع في سعر النفط باألسواق 

العاملية أمس متأثرا بارتفاع الدوالر 
األميركي أمام سلة من العمالت الرئيسية 

عقب البيانات اإليجابية الصادرة عن 

االقتصاد األميركي األكبر بالعالم في وقت 
تترقب األسواق التطورات اجليوسياسية 

الدولية في أوكرانيا ومنطقة الشرق 
األوسط.

وأظهرت البيانات االقتصادية األميركية 
ارتفاع مؤشر أسعار املستهلكني خالل شهر 
يوليو املاضي كما ارتفع املؤشر الذي يقيس 

حركة البدء بتشييد املنازل بعد شهرين 
متتاليني من التراجع.

الشركات العاملية تزيد استثماراتها في رفاهية العاملني

الدوالر يزيد مكاسبه أمام العملة اليابانية 
ويخترق حاجز الـ 103 ينات

»أوپيك«: دول اخلليج قد تخفض 
إمدادات النفط بشكل غير رسمي

برنت يتعافى ويرتفع صوب 102 دوالر

..والنفط الكويتي ينخفض إلى 98٫68 دوالراً

سلة أخبار

تنامي الطلب 
العاملي 

على صناعة 
البتروكيماويات 

بعد سنوات 
عجاف خالل 
األزمة املالية
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أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان

اندلع حريق مساء اول من امس في مخزن 
للمواد الغذائية مبنطقة الشويخ الصناعية 
تقدر مساحته االجمالية بـ 400 متر مربع 

تقريبا. وقال مدير ادارة العالقات العامة في 
االطفاء العقيد خليل االمير انه وفور تلقي 

بالغ باحلريق، انطلقت 5 مراكز لالطفاء، وهي 
مركز الشويخ الصناعي، الشهداء، العارضية، 

الساملية ومركز العمليات.
واضاف العقيد االمير ان احلريق اندلع 

في مخزن للمواد الغذائية، مشيرا الى ان 
»التحرك السريع من رجال االطفاء والوصول 

في الوقت املناسب الى مكان احلادث )اربع 
دقائق من وقت البالغ( كان له الفضل في 

عدم انتشار احلريق للمحالت املجاورة وعدم 
وقوع اي خسائر بشرية واقتصارها على 

بعض اخلسائر املادية فقط وهلل احلمد«.
هذا، واشرف على احلريق نائب املدير العام 

لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
باالنابة العقيد جمال البليهيص وبقيادة مدير 

اطفاء محافظة العاصمة العقيد حمد الهدلق.

عربات اإلطفاء حتيط مبوقع احلريق

..ورجل إطفاء يقوم بإخماد احلريق في جزء داخل املخزن

رجل إطفاء خالل مكافحة النيران وسط املخزن

خالل اللحظات النهائية للسيطرة على احلريق

النيران أتلفت كامل محتويات املخزن

نفذ اجلرائم مبفرده بعد مراقبة

مباحث حولي تغلق ملفات 30 قضية سرقة منازل بضبط مواطن 
أقر بأن حجم املسروقات فاق الـ 100 ألف دينار

اس����تصدار إذن من النيابة 
بضبط الش����خص املشتبه 
ب����ه، حي����ث مت ضبطه في 
منزله في محافظة حولي، 
وبتفتيش املنزل عثر بداخله 
على كمية من املسروقات ومت 
اخضاعه للتحقيق، حيث 
اعت����رف بأن����ه وراء قرابة 
ال�30 قضية س����رقة، حيث 
املنازل قبل  يقوم مبراقبة 
استهدافها وحينما يتأكد من 
خلوها م����ن قاطنيها يقوم 

بدخولها بعد كسر النوافذ 
ومن ثم بسرقة كل ما خف 

وزنه وغال ثمنه.
وأكد املصدر ان املواطن 
اعترف تفصي���ال بجرائمه 
وبان بعض املنازل التي مت 
اس���تهدافها تعود ملواطنني 

ومقيمني.
وأف���اد املصدر بان قيمة 
املسروقات التي حتّصل عليها 
املواطن تقدر بأكثر من 100 

ألف دينار.

ومبارك الكبير والفروانية.
وق���ال مص���در أمني ان 
تعدد جرائم الس���رقات في 
مناطق عدة دعا مدير إدارة 
بح���ث وحت���ري محافظة 
حول���ي العميد عبدالرحمن 
الصهيل الى تش���كيل فرقة 
عمل، ومتكن���ت من حتديد 
هوية شخص انه وراء هذه 
الس���رقات، وهو عاطل عن 

العمل.
وأض����اف املصدر انه مت 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

متكن رجال إدارة مباحث 
وحت���ري محافظ���ة حولي 
العميد عبدالرحمن  بقيادة 
الصهيل من ضبط أحد أخطر 
اللص���وص حي���ث اعترف 
الل���ص وهو مواط���ن بأنه 
نفذ مبفرده زهاء 30 قضية 
س���رقة، جميعها استهدفت 
منازل مواطنني ووافدين في 
 العميد عبد الرحمن الصهيل محافظات حولي واألحمدي 

ضمن جهود قطاع األمن العام في محاربة 
اجلرمية بشتى أنواعها والتصدي ملخالفي 
القانون والقيام باحلمالت األمنية واملرورية 
على مدار الساعة في كل احملافظات، قامت إدارة 
العمليات والدوريات في مديرية أمن محافظة 
األحمدي بحملة تفتيش���ية وأثناء جتولها 
مبنطقة املهبولة شاهدت مركبة متوقفة في 
إحدى الساحات الترابية بجوارها شخصان 
قاما بالفرار فور وصول الدورية، حيث مت 

اللحاق بهما وتبني أنهما من إحدى اجلنسيات 
اآلسيوية، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها 
على ع���دد 112 زجاجة خم���ر جاهزة للبيع 
والترويج، فتمت إحالتهما مع املضبوطات 

إلى جهة االختصاص.
وتؤك���د مديري���ة أمن محافظ���ة األحمدي 
اس���تمرارية هذه احلم���الت حفاظا على األمن 
وسرعة ضبط اخلارجني على القانون وحتقيق 

األمان في املجتمع.

هاني الظفيري

ألقي القبض على مواطن 
من قبل رجال امن اجلهراء 

مساء امس األول في الطريق 
الفاصل بني منطقتي العيون 
والنسيم مطلوب ل� 300 ألف 

دينار.

وف���ي التفاصي���ل التي 
يرويها مصدر أمني ان دورية 
كانت بقيادة كل من الوكيل 
عبداهلل عجاج ورقيب ظاهر 

خلف ومت استيقاف مركبة 
كان يقودها رجل كبير في 
السن وظهرت عليه عالمات 
االرتب���اك فتم اس���تيقافه 

وبالطلب بطاقته اتضح انه 
مواطن حيث تبني انه مطلوب 
باملبلغ املذكور لتتم إحالته 

الى جهة االختصاص.

إدارة اإلع���الم  أك���دت 
األمني بوزارة الداخلية ان 
ما تناقلته بعض وس���ائل 
التواصل االجتماعي بتعمد 
العامة للمؤسسات  اإلدارة 
اإلصالحية ع���دم إحضار 

النزي���ل صقر احلش���اش 
إلى احملكمة ه���و عار عن 
الصحة متاما ومحض ادعاء 

وافتراء.
وأوضح���ت ان اإلدارة 
للمؤسس���ات  العام���ة 

اإلصالحي���ة أكدت انه بعد 
التدقيق في سجالت شعبة 
اجللسات تبني أنه لم يرد 
أي طلب حلضور املذكور 
إليها من  اجللسة املش���ار 
اجله���ات املعني���ة في هذا 

إدارة  الش���أن س���واء من 
التنفيذ اجلنائي والتعاون 
الدولي بوزارة العدل، أو من 

سكرتير اجللسة.
وش���ددت إدارة اإلعالم 
األمني على ان وزارة الداخلية 

ممثل���ة ب���اإلدارة العام���ة 
للمؤسس���ات اإلصالحية 
تقوم يوميا بإرسال عشرات 
املطلوبني م���ن النزالء إلى 
احملاكم املختلفة ش���ريطة 

ورود مثل هذا الطلب.

عبداهلل قنيص 
 محمد الجالهمة

في فترة زمنية قياسية، 
متكن رج���ال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من إغالق 
ملف قضية سرقة مسجد في 

منطقة مبارك الكبير، حيث 
استطاع رجال إدارة مباحث 
مبارك الكبير توقيف اللص، 
وهو من غير محددي اجلنسية 
في منطق���ة الصليبية، وقد 
اعت���رف بأنه أنفق حصيلة 
س���رقته التي تقدر ب� 500 

دينار، وكانت قضية سرقة 
وإتالف أحد مساجد محافظة 
مبارك الكبير وهو ما أشارت 
الي���ه »األنباء« في عدد يوم 
الثالثاء قد حظيت باهتمام من 
قبل مدير عام االدارة العامة 
اللواء  للمباح���ث اجلنائية 

محمود الطب���اخ والذي أمر 
بسرعة إغالق القضية، وقام 
رجال مباحث مبارك الكبير 
بإج���راء التحري���ات والتي 
انتهت بتحديد اجلاني، ومت 
استصدار إذن نيابي وضبطه، 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه 

تسور املسجد وكسر الباب 
اخلارجي وصندوق التبرعات 
وحصل من داخل الصندوق 
على 500 دينار أنفقها خالل 
48 س���اعة وه���و التوقيت 
ال���ذي فصل ب���ني اجلرمية 

وضبطه.

قررت محكمة اجلنايات 
في جلس���تها أمس تعجيل 
جلسة الناشط صقر احلشاش 
ليوم 2 سبتمبر املقبل بدال 
من 30 س���بتمبر بناء على 
طلب احملاميني ثامر اجلدعي 
وجاسر اجلدعي بصفتهما 

وكيلني عن »احلشاش«.

وكان محددا لنظر هذه 
اجللس���ة 19 أغسطس ولم 
يتم احضار »احلش���اش« 
من السجن فقررت احملكمة 
النظر جللس���ة 30  تأجيل 
سبتمبر حلضور احلشاش 

من السجن.
يذك���ر أن النيابة العامة 

وجهت عدة تهم للناش���ط 
صقر احلش���اش، وجاءت 
التهم بسبب تغريدة له عن 
طريقة صنع املولوتوف وفق 
ما جاء في صحيفة االتهام 
ضده، وشملت الصحيفة تهم 
التحريض تتعلق باالعتداء 
على رجال األمن باملولوتوف، 

وتدريب على عمل املولوتوف 
والفن���ون احلربية قاصدا 
االس���تعانة باألش���خاص 
لعمل غير مشروع ومحاولة 
زعزعة األمن واإلخالل باألمن 
العام، واملشاركة في املسيرة 
والتحريض على اخلروج 
في مظاه���رة غير مرخصة 

واالع���الن والنش���ر عب���ر 
وسائل التواصل االجتماعي 
للخروج في املظاهرة، وعدم 
االمتثال لرجال االمن بفض 
املظاهرة غي���ر املرخصة، 
الهاتف  وإساءة اس���تعمال 
التواصل  عم���دا لوس���ائل 

االجتماعي.

أمن األحمدي يضبط شخصني آسيويني 
بحوزتهما عدد 112 زجاجة خمر

مواطن مطلوب لـ 300 ألف دينار ضُبط باجلهراء

..و»الداخلية«: لم يرد إلينا أي طلب من أي جهة 
حلضور النزيل صقر احلشاش للمحكمة

بعد ساعات من تسور وسرقة مسجد في مبارك الكبير

مباحث مبارك الكبير توقف »بدون« أنفق 500 دينار 
من صندوق التبرعات خالل 48 ساعة

تعجيل جلسة »صقر احلشاش« إلى 2 سبتمبر املقبل
بناءً على طلب احملاميني ثامر وجاسر اجلدعي

عبداهلل قنيص

أح���ال مدير ع���ام اإلدارة 
العام���ة ملكافح���ة املخدرات 
اللواء صالح الغنام مواطنا الى 
نيابة املخدرات أمس األول اثر 
ضبطه بتهمة االجتار في املواد 
املخدرة، وقال مصدر أمني إن 
اللواء  الى  معلومات وصلت 
الغنام بش���أن اجتار مواطن 
في امل���واد املخدرة، حيث مت 
تكليف إدارة املكافحة احمللية 

»احمللية« ضبطت عاطاًل في الساملية 
بكيلو حشيش بعد صفقة »إصبع«

واس���تطاع رج���ال املكافحة 
احمللية استدراج املواطن ليبيع 
إصبعا من مادة احلش���يش، 
املتهم بتس���ليم  ولدى قيام 
االصبع وتس���لم 50 دينارا 
قيمته، مت ضبطه، وبالتحقيق 
معه اعترف بوجود مخدرات 
في منزل���ه ليرافق���ه رجال 
املكافحة الى محل سكنه في 
الساملية، وفيه مت ضبط كيلو 
من مادة احلشيش، واعترف 

باالجتار في املخدرات. اللواء صالح الغنام

alsraeaa@gmail.com
لواء شرطة متقاعد حمد السريع

العالج باخلارج
يتكالب الكثير من الناس على السفر إلى 

أوروبا للسياحة، ولكن بدال من أن يسافر 
مع أسرته وعلى حسابه فإنه يسعى جاهدا 

للسفر على حساب احلكومة الكويتية. 
احلكومة في هذا العام أجزلت بالعطاء 
الكثير على النواب وفتحت لهم باب 

التكسب االنتخابي وكسب األصوات من 
خالل املوافقة على كل مطالبهم بسفر 

مرشحيهم للعالج باخلارج بل إنه وألول 
مرة تكسر القوانني والقرارات وتسمح 

بأكثر من مرافق ملن لم يتجاوز عامه 
الستني حتى بلغ عدد املرافقني لبعض 

املرضى خمسة مع صرف تذاكر درجة 
أولى. 

مدعو املرض يحرصون على أن يكون 
سفرهم في الصيف ألن األصل ذهابهم 
للسياحة وليس للعالج ولهذا فإنه عندما 
يراجع الطبيب األجنبي يطلب منه إجراء 

الفحوصات والعالج باألدوية دون احلاجة 
لتدخل جراحي أو حتويله ملصحة لتلقي 

التمارين الرياضية. 
غالبية األطباء األجانب عرفوا بتلك 

االدعاءات الكاذبة وأخذوا يسايرون هؤالء 
املراجعني الكتساب األموال من احلكومة 

الكويتية دون حسيب أو رقيب. 
الغريب أن مدعي املرض أصبحوا العبني 

وراقصني وطباخني في احلدائق واملنتزهات 
األوروبية والشوارع الرئيسية اجلميلة 

واملرتبة والتي أصبحت الفوضى السمة في 
غالبيتها. 

حكومتنا الكرمية .. لقد قدمنا لكم مقترحنا 
األفضل وهي االستفادة من املستشفيات 

اخلاصة بالكويت وإحالة املرضى املواطنني 
لها على حساب احلكومة الكويتية وحتى 

تتجنب احلرج من الضغوط النيابية 
واخلشية من املساءلة النيابية فلتصدر 

احلكومة قرارا حتدد فيه إرسال املرضى 
للخارج فقط من شهر أكتوبر إلى شهر 

أبريل، أما في فترة الصيف فيتم عالجهم 
باملستشفيات اخلاصة بالكويت. 

اتخاذ مثل هذا القرار سيوفر على الدولة 
ماليني كثيرة ألن الغالبية كما أشرنا هما 
من مدعي املرض وغرضه من السفر هو 

للسياحة وليس للعالج.

سوالف أمنية

رداً على ما تردد على مواقع التواصل االجتماعي

دقائق حالت دون حتول حريق 
مخزن مواد غذائية إلى كارثة 4

عبداهلل قنيص - محمد الدشيش

توجهت مقيمة من اجلنس����ية العراقية الى 
مخفر ميدان حولي لإلبالغ عن تعرضها للضرب 
من قبل مقيم لبناني بسبب خالف حول موقف 
س����يارة أمام البناية. وق����ال مصدر أمني انه مت 

اس����تدعاء اللبناني الذي ادعت العراقية انه قام 
بضربها، حيث أوضح املدعى عليه، انه لم يكن 
ليضربها إال بعد ان فقد صوابه جراء الش����تائم 
التي تعرض لها من قبل العراقية التي نفت انها 
قد قامت بشتمه، هذا وقد مت إحالتهما الى اجلهات 

املختصة للتحقيق في صحة أقوالهما.

موقف سيارة أمام بناية يعرض عراقية للضرب



23
اخلميس 21 اغسطس 2014

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

غول: داود أوغلو سيخلف أردوغان في رئاسة الوزراءعربية وعالمية
أنقرة ـ وكاالت: أكد الرئيس التركي املنتهية واليته عبداهلل غول ان وزير اخلارجية احلالي 
احمد داود اوغلو سيخلف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيسا للبالد.
وقال غول للصحافيني في آخر اجتماع له في القصر اجلمهوري امس »بحسب ما فهمت 
فان داود اوغلو سيكون رئيس الوزراء املقبل«.
من جهة أخرى، قال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا لرويترز إنه 
من املتوقع بقاء وزراء املجموعة االقتصادية في مناصبهم باحلكومة اجلديدة برئاسة أوغلو.

إسرائيل: ضيف هدف مشروع للتصفية.. و»حماس«: فتحت على نفسها باباً من اجلحيم

»القسام« تقصف محطة الغاز اإلسرائيلية في البحر ألول مرة
رداً على مقتل زوجة قائدها وابنه في غزة

الصواريخ والقذائف ردا على 
استئناف اجليش االسرائيلي 
لغاراته على القطاع واستهدافه 

للمدنيني الفلسطينيني.
القس����ام  وأعلنت كتائب 
في ع����دة بيانات عس����كرية 
مسؤوليتها عن قصف محطة 
الغاز االسرائيلية الول مرة 
ف����ي ع����رض البح����ر قبالة 
سواحل غزة بصاروخي غراد 
وقصف مستوطنة سديروت 
ب� 4 صواريخ قسام واسدود 

بصاروخي قسام.
واشارت الى انها قصفت 
موق����ع »فج����ا« العس����كري 
مبجمع اشكول بقذيفة هاون 
120 ومستوطنة نيرمي بثالث 
قذائف هاون 120ومستوطنة 
نير اسحاق بصاروخي 107 
ومس����توطنة بئيري مبجمع 
اش����كول بقذيفتي هاون 120 
وموقع رعيم العسكري ب� 3 
صواري����خ 107 وموقع ايرز 
العسكري شمال القطاع بتسع 

قذائف هاون.
بدورها، أعلنت »س����رايا 

القدس« اجلناح العس����كري 
حلركة اجلهاد االسالمي انها 
عاودت قصف مجمع اشكول 
بخمسة صواريخ 107 وقصفت 
موقع كرم ابو سالم العسكري 
شرق رفح بقذيفتي هاون من 
العيار الثقيل وموقع »يتيد« 
العس����كري بصاروخي 107 
العس����كري  الكاميرا  وموقع 
احمل����اذي لوس����ط القطاع ب� 
4 قذائ����ف هاون م����ن العيار 

الثقيل.
وذكرت انها قصفت ميناء 
املجدل »عسقالن« و»نتيف 
عس����ترا« و»ي����اد مردخاى« 
 107 صواري����خ  بعش����رة 
ومستوطنتي بئيري ورعيم 
داخل مجمع اشكول بخمسة 

صواريخ 107.
من جهتها، اعلنت »ألوية 
الناصر صالح الدين« اجلناح 
املقاومة  العس����كري للجان 
الفلسطينية مسؤوليتها عن 
قصف ي����اد مردخاي ونتيف 
عتس����را باربع����ة صواريخ 

كاتيوشا.

إطالق الصواريخ من غزة جعل 
اس����تمرار محادثات القاهرة 

مستحيال«.
صحيف����ة  وأف����ادت 
بوس����ت«  »جيروزالي����م 
االس����رائيلية عل����ى موقعها 
اإللكتروني بأن ريجيف كان 
يرد عل����ى اتهامات املفاوض 
الفلسطيني عزام األحمد، قائال 
إن إسرائيل أحبطت احملادثات 
التي انهارت أمس االول بعد 
ان اس����تدعت مفاوضيها من 
مصر، متهمة حركة »حماس« 

بانتهاك الهدنة.
وفي املقابل، وبعد ان قالت 
ان اسرائيل فتحت على نفسها 
»بابا إل����ى اجلحيم« توعدت 
كتائب القسام باستهداف مطار 
بن غوريون الدولي قرب تل 

ابيب بنيران الصواريخ.
 وق����د أمط����رت األجنحة 
للفصائ����ل  العس����كرية 
الفلسطينية، البلدات واملدن 
واملواق����ع  واملس����توطنات 
االس����رائيلية  العس����كرية 
احمليطة بقطاع غزة بعشرات 

عواصم � وكاالت: واصلت 
إسرائيل، لليوم الثاني قصفها 
لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة 
املؤقتة، حيث استهدفت غارة 
اسرائيلية منزال، ما ادى الى 
مقتل زوجة وابن محمد ضيف 
قائد كتائب عزالدين القسام 
اجلناح العس����كري حلركة 
»حم����اس«، فيما اس����تدعى 
اجليش االسرائيلي نحو الفني 
من جنود االحتياط الذين كان 
من املقرر ان يتم تسريحهم، 
كما قام بتكثي����ف قواته في 
جنوب غزة وتزويدها بآليات 

عسكرية ثقيلة.
واعتبرت اسرائيل محمد 
ضي����ف »هدف����ا مش����روعا« 
ويجب اس����تغالل اي فرصة 

»لتصفيته«.
الداخلية  وق����ال وزي����ر 
جدعون ساعر الذاعة اجليش 
االسرائيلي ان »ضيف يستحق 
القاعدة  املوت مثل )زعي����م 
اس����امة( بن الدن وهو هدف 
مشروع وعندما تسنح الفرصة 
يجب استغاللها لتصفيته«.

وكان موس����ى ابومرزوق 
القيادي في »حماس« قد اعلن 
في وقت س����ابق مساء امس 
االول ان زوج����ة قائد كتائب 
عز الدين القسام وابنه قتال 
في غارة جوية اس����رائيلية 
اس����تهدفت منزال في مدينة 
غزة وكان هدفها اغتيال قائد 

اجلناح العسكري للحركة.
وأسفرت الغارة االسرائيلية 
على منزل يعود لعائلة الدلو 
عن جرح 45 شخصا آخرين، 
كما اعلن املتحدث باسم وزارة 
الصحة في غزة اشرف القدرة 

لوكالة فرانس برس.
وقامت اسرائيل في املاضي 
بخمس مح����اوالت الغتيال 
الضيف ال����ذي يقود اجلناح 
العس����كري حلرك����ة حماس 
منذ العام 2002.  وفي سياق 
متصل، رفض املتحدث الرسمي 
باسم احلكومة اإلسرائيلية، 
م����ارك ريجي����ف االتهامات 
الفلسطينية املوجهة إلسرائيل 
التي حتملها مسؤولية انهيار 
محادثات وقف إطالق النار في 
القاهرة. وقال »إن استمرار 

)ا.ف.پ(  مسعفون يحملون  الطفل علي جنل قائد كتائب القسام  قبل أن يقضي بعد قصف اسرائيلي على غزة امس االول  

املقاومة تستهدف 
مدنًا ومستوطنات 
إسرائيلية بعشرات 

الصواريخ

غزة: مفاوضات حتت النار
بيروت: حدث شيء من »االنهيار« في املفاوضات 

اجلارية في القاهرة بني الوفدين اإلسرائيلي 
والفلسطيني على أساس املبادرة املصرية، فلم 
يتم التوصل الى اتفاق وقف النار كما لم يتفق 

على متديد إضافي للهدنة، وعادت أجواء احلرب 
بني حماس وإسرائيل مع إقدام حماس على توجيه 

رسالة سياسية عبر الصواريخ التي ردت عليها 
إسرائيل بغارات جوية. ورغم هذه التطورات 

السلبية ال ميكن احلديث عن انهيار تام ونهائي 
في املفاوضات، ولكن ميكن احلديث بالتأكيد 

عن تعثر وعقبات تعترض سبيل التوصل الى 
اتفاق على وقف النار وعن »معركة مفاوضات« 

ال تقل شراسة واحتداما عن املعركة اجلارية على 
األرض. إنها »مفاوضات حتت النار« حيث ان 

كل طرف يسعى الى اتفاق يناسبه وحيث يدور 
سباق محموم بني املفاوضات السياسية والوقائع 

امليدانية، والصورة ميكن اختصارها في النقاط 
التالية:

1 ـ إسرائيل ال تريد تسوية ومفاوضات تتيح 
حلماس التغطية على خسارتها العسكرية بإجناز 

ومكسب سياسي، وحماس ال تريد اتفاقا يتيح 
إلسرائيل حتصيل ما عجزت عنه باحلرب وعلى 

األرض بالسياسة »وعلى الورق«.
2 ـ إسرائيل عاجزة عن ترجمة ما تعتبره إجنازات 
عسكرية حققتها في حربها األخيرة على غزة الى 
إجنازات سياسية، وحماس ال تتراجع عن مطلبها 
األساسي الذي من أجله خاضت هذه احلرب وهو 

رفع احلصار عن غزة.
3 ـ حماس ال ميكنها اخلروج من هذه اجلولة 

من دون مكاسب تكون موازية للخسائر الكبيرة 
التي حلقت بالقطاع بشريا وماديا، وهذه املكاسب 
حددتها على مرحلتني: رفع احلصار وفتح املعابر 

أوال، وإقامة ميناء بحري ومطار مدني الحقا، 
وعدم ربط ذلك بنزع سالح حماس.

4 ـ إسرائيل إذا تأكدت من أنها لن تصل الى اتفاق 
بشروطها فإنها تطرح خيارات واجتاهات بديلة 

منها:
٭ استئناف احلرب ورفع درجة الضغوط على 

حماس كي ترضخ.
٭ وقف للنار من جانب واحد على أساس معادلة 

»هدوء مقابل هدوء« من دون تقدمي تنازالت 
حلماس ومن دون تقييد قدرة وحرية الرد لدى 

إسرائيل.
٭ انتظار تدخل دولي يرغم الطرفني عبر قرار 

أممي على وقف القتال ويضع ترتيبات ميكن 
للطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني القبول بها 

كاستجابة للموقف الدولي وليس كتنازل للطرف 
اآلخر )على غرار القرار 1701 في جنوب لبنان(.

تقرير اخباري

تضمنت دعوة احلوثي إلى املشاركة في حكومة وحدة وطنية

الرئيس اليمني يطلق مبادرة »الفرصة األخيرة« 
ويدعو اجليش إلى رفع جاهزيته

صنعاء � وكاالت: واصل 
اآلالف م����ن أنصار املتمردين 
احلوثي����ني الش����يعة بينهم 
مسلحون، االحتشاد عند مداخل 
صنعاء للمطالبة بإس����قاط 
احلكومة، فيما اطلق الرئيس 
اليمني عبدربه منصور دعوة 
لزعيم املتمردي����ن عبد امللك 
احلوثي للتهدئة واملش����اركة 
في حكومة وح����دة وطنية، 
وطلب من اجليش رفع درجة 

جاهزيته.
وقد حذرت الدول الكبرى 
احلوثيني من أي أعمال عنف، 
فيما اكد الرئيس هادي واللجنة 
األمني����ة العلي����ا ان الدولة 

»ستقوم بواجباتها« إزاء أي 
إخالل باألمن.

وفي غضون ذلك، وفي ظل 
التوتر املتزايد، ترأس الرئيس 
اليمني اجتماعا وطنيا واسع 
النطاق ضم قي����ادات الدولة 
وأعض����اء مجل����س النواب 
والشورى واألحزاب وأعضاء 
احلوار الوطن����ي ومنظمات 
املجتمع املدني والعلماء وقادة 
اجليش، كما ذكر مستش����ار 
الرئي����س فارس الس����قاف 
لوكالة فران����س برس. وأكد 
الس����قاف ان االجتماع اصدر 
بيانا تضمن »مبادرة اللحظة 
االخيرة« إزاء احلوثيني، إذ مت 

تشكيل وفد سيزور احلوثي 
في معقله بصعدة )ش����مال( 
اخلميس وينقل له رس����الة. 
وقال ان املجتمعني اكدوا على 
ان »األساليب التي يعتمدها 
احلوثي����ون غي����ر مقبول����ة 
فاحلوثي كان مش����اركا في 
احل����وار وعليه االلتزام به«. 
وبحسب السقاف، فإن الرسالة 
تدع����و احلوثي����ني »للحوار 
والتعق����ل واملش����اركة ف����ي 
حكومة وحدة وطنية مبوجب 
قرارات احلوار الوطني«، كما 
»تؤكد استحالة التراجع عن 
اجلرعة السعرية )رفع اسعار 
احملروقات( الن الدولة ستنهار 

في ه����ذه احلالة«. وميدانيا، 
وفي منطق����ة الصباحة عند 
املدخل الغرب����ي للعاصمة، 
أقام احملتجون عشرات اخليام 
فيما احتشد اآلالف من أنصار 
احلوثيني وحلفائهم من القبائل 
في املناطق اليمنية الشمالية. 
وقال أبوعلي االسدي املتحدث 
باس����م املخيم »معتصمون 
س����لميا حتى الغاء اجلرعة 
وإس����قاط احلكومة والبديل 
تشكيل حكومة كفاءات. نحن 
ملتزمون بالتحرك السلمي لكن 
إذا تعرض املعتصمون العتداء 

ستقطع يد املعتدي«.
وأض����اف »ننتظ����ر م����ن 

الرئيس هادي ان يغلب العقل 
فإسقاط احلكومة مطلب شعبي 
ونحن ضد الفاسدين في أي 

جهة كانوا«.
ويقع املخيم في الصباحة 
على بع����د كيلومتر ونصف 
الكيلومتر فقط عن معسكر 
لقوات األمن اخلاصة، فيما لم 
تفرض السلطات على ما يبدو 
أي تدابير أمنية استثنائية في 
املنطق����ة. وفي منطقة حزيز 
جنوب صنعاء، أقام احملتجون 
الذين بينهم مئات املسلحني 
س����واتر ترابية وخنادق كما 
أقاموا نقاط تفتيش، بحسب 
مراسلي وكالة فرانس برس.

أنصار خان والقادري يطوقون مبنى البرملان

اجليش الباكستاني يدعو إلى احلوار 
ووزير الدفاع: »الـ 48 ساعة املقبلة ستكون حرجة«

اسالم اباد � وكاالت: دعا اجليش الباكستاني 
الذي يتمتع بنف����وذ كبير في البالد الى احلوار 
حلل األزمة السياسية بني حكومة نواز شريف 
واملعارضني رئيس حزب »االنصاف« عمران خان 
ورئيس ح����زب »عوامى« طاهر القادري بعد ان 
جتمع اآلالف من مؤيديهما أمام البرملان مطالبني 

بحله.
وقال املتحدث باسم اجليش امس ان »الوضع 
يس����تدعي التصرف بروي����ة وحكمة من جميع 
االطراف إلنهاء األزمة احلالية عبر حوار عميق 

هو في مصلحة األمة«.
من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة 
آصف إنه يجب أال يفس����ر صبر احلكومة على 

املتظاهرين بأنه »ضعف«.
وأضاف ف����ي تصريح نقلته قن����اة »جيو« 
الباكستانية امس، إن احلكومة قادرة على اتخاذ 
إجراءات في أي وقت، محذرا من أن ال� 48 ساعة 

املقبلة ستكون »حرجة«.
وقال آصف، إن رئيس الوزراء نواز شريف 
مت انتخابه، وال ميكن أن يس����تقيل من منصبه 
بناء على طلب قلة من املواطنني، مش����ددا على 
انه ال ميكن االطاحة برئيس الوزراء بشكل غير 

دستوري.
وتابع: ان احلكومة سمحت بتنظيم املظاهرات، 
ومازالت مس����تعدة إلجراء حوار دون األضرار 
بالدميقراطي����ة، محذرا من ان البالد س����تكون 
في خطر في حال انتهاك الدس����تور أو االعراف 

الدميوقراطية. 

وكان املتظاهرون قد اقدموا على دون سابق 
انذار مس����اء امس االول عل����ى اقتحام »املنطقة 
احلمراء« حي����ث يوجد مقر البرملان ومقر إقامة 
رئيس الوزراء والسفارات الرئيسية للمطالبة 

باستقالة رئيس الوزراء.
وجن����ح املتظاهرون في الدخول الى املنطقة 
رغم الس����واتر التي أقامتها قوات األمن بنش����ر 
حاويات ضخمة وتسليم اجليش مسؤولية تأمني 

هذه املنطقة.
واس����تأجر عمران خان والق����ادري رافعتني 
الزالة هذه احلاوي����ات، بينما التزمت احلكومة 
اله����دوء تفاديا للتصعيد، إذ لم تبد قوات األمن 

أي مقاومة لتقدمهم.
وأمر رئيس حزب »عوامي« طاهر القادري، 
أنصاره بتطويق مبنى البرملان بعد دخول جميع 
املشرعني للمبنى في محاولة لدفع رئيس الوزراء 

نواز شريف إلى تقدمي استقالته من منصبه.
وقال القادري - في كلمة ألقاها أمام أنصاره 
احملتش����دين خارج مبنى البرملان ونقلته قناة 
»جيو« الباكستانية - إنه سمح للمشرعني بدخول 
املبنى، ولن يسمح لهم باخلروج إال بعد استقالة 
ش����ريف، محذرا من أنه لن يتمكن من السيطرة 

على املتظاهرين ملدة طويلة.
وأكد القادري أن املتظاهرين لن يقوموا بأي 
أعم����ال تخريبية متس حرمة البرملان، كما حذر 
أنصاره من ارت����كاب أي أعمال عنف ضد أفراد 
اجليش. غي����ر ان أنباء حتدثت عن متكن نواب 

البرملان من مغادرته من الباب اخللفي.

واشنطن ترفض مقارنتها بدول أخرى في حقوق اإلنسان

مقتل شخص أسود ثانٍ في سانت لويس 
واعتقال العشرات في فيرغسن

واشنطن � وكاالت: اعتقلت الشرطة األميركية 
47 شخصا في فيرغسن بوالية ميسوري التي 
تش����هد مظاهرات منذ نحو عشرة ايام اثر مقتل 
الشاب االسود مايكل براون برصاص الشرطة، 
كما قتلت الش����رطة شابا أسود ثانيا في مدينة 

سانت لويس بوالية ميسوري.
وقال رون جونسون املكلف حفظ االمن في 
فيرغسن ان الشرطة صادرت ثالث قطع أسلحة 

من املتظاهرين مساء اول من امس.
وأطلق رجال الشرطة النار على شاب أسود 
هاجمهم بسكني فأردوه قتيال، حسبما صرح قائد 

شرطة سانت لويس.
ويخشى من زيادة التوتر بسبب مقتل الشخص 
الثاني، الذي قتل على بعد 6 كلم من املكان الذي 

قتل فيه براون، حسب ما قالت الشرطة.
وقال قائد الش����رطة ان شهود عيان قالوا ان 
الضحية كان يتصرف بشكل غريب، وأكد على أن 
»لرجال الشرطة احلق في الدفاع عن أنفسهم«.

واضاف »توجه املشتبه نحو الشرطة، واستل 
سكينا وصرخ بهم »أطلقوا النار علي اآلن اقتلوني 
اآلن«. وش����هدت املظاهرات مشاركة واسعة من 
مختلف األطياف والتوجهات، ولم تنحصر على 
املواطنني من أصول إفريقي����ة، ورفعت خاللها 
ش����عارات من قبيل »استس����لمت فال تقتلني«، 
»العدالة من أجل مايكل«، »ال س����الم بال عدالة«، 

مسببة تعطل حركة املرور جزئيا. من جهة اخرى، 
رفضت وزارة اخلارجية األميركية املقارنة بني ما 
يحدث في دول أخرى بينها مصر في ملف حقوق 
اإلنس����ان، وأحداث العنف التي شهدتها مدينة 
فيرغسن. وقالت نائب املتحدثة باسم اخلارجية 
األميركية ماري هارف في تصريحات صحافية ان 
األحداث التي جرت في والية ميسوري هي »مسألة 
داخلية«، وإن الواليات املتحدة تتعامل مع تلك 

املشكالت بصورة »شفافة وعلنية وصادقة«.
وأشارت هارف الى أن بالدها تشجع جميع 
ال����دول التي توجه انتق����ادات للواليات املتحدة 
بشأن وضع حقوق اإلنسان في تلك األزمة على 
أن حتذو حذو واش����نطن في مواجهة مثل تلك 

األزمات.
وأك����دت على دع����م بالدها لعم����ل املنظمات 
اإلنسانية، لكنها رفضت الرد على سؤال بشأن 
مدى استعداد الواليات املتحدة الستقبال مراقبني 
دوليني ملراقبة ما يحدث، وقالت ان واشنطن لديها 

حاليا عملية داخلية ملواجهة املشكلة.
وأضافت أن وزير العدل األميركي اريك هولدر 
يتوجه إلى مدينة فيرجسون لالطالع على الوضع 
على األرض، مؤكدة أنها ترفض أي مقارنة بني 
الوضع في والية ميس����وري وما يحدث في أي 
دولة تواجه انتقادات بش����أن س����جلها اخلاص 

بحقوق اإلنسان.

محلب: انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء األحد املقبل

مصر تنشئ 3 محافظات جديدة
 لتنويع فرص االستثمار

القاهرة � وكاالت: قال رئيس الوزراء املصري 
م.إبراهيم محلب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وجه احلكومة باعتماد الكفاءة كمعيار أساسي 
في اختيار احملافظني اجلدد في احلركة املقبلة. 
وأضاف محلب في مؤمتر صحافي برئاسة 
اجلمهورية امس »اننا جنري مقابالت ونتأنى 
في االختيار لتكون الكفاءة هي املعيار األساسي، 

وليس لدينا أسباب للتعجل في احلركة«.
من جه����ة اخرى، لفت محل����ب إلى انه عقد 
اجتماعا مع املسؤولني بوزارتي الكهرباء والبترول، 
لتحديد برنامج زمني محدد للقضاء على أزمة 
انقطاع الكهرباء، موضحا أن األحد املقبل سيشهد 
حتسنا تدريجيا في أزمة انقطاع الكهرباء حتى 
نهاية أغسطس اجلاري. وأضاف أن »احلكومة 
استطاعت توفير 50% من الطاقة الالزمة لتشغيل 
محطات الكهرباء«، مؤكدا أن »سرقة التيار ستتم 

مواجهتها بحسم شديد وبالقانون«.
الى ذلك، أعلنت احلكومة املصرية عن إنشاء 
ثالث محافظات جديدة وإعادة ترسيم عدد من

اقترحها  القائمة تنفي����ذا خلطة  احملافظات 
الرئي����س عبدالفتاح السيس����ي ف����ي برنامجه 
االنتخابي تهدف إلى »تنويع فرص االستثمار« 
ف����ي كل محافظة. ونقلت وكالة أنباء الش����رق 
األوسط الرسمية عن وزير التنمية احمللية عادل 
لبيب قوله في مؤمتر صحافي إلعالن تفاصيل 
ترسيم احلدود بني احملافظات امس انه »تقرر 
إنشاء ثالث محافظات جديدة وهي: وسط سيناء 
والواحات والعلمني، إلى جانب زيادة مس����احة 
محافظات أخرى، وتقليص مساحة محافظات 
املنيا والوادي اجلدي����د. وباحملافظات اجلديدة 
يرتف����ع العدد االجمال����ي للمحافظات في مصر 
إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا. وأوضح 

لبيب ان محافظة العلمني س����تقام حول مدينة 
العلمني بني محافظتي االسكندرية ومطروح في 
شمال مصر وتطل على البحر املتوسط، وستقام 
محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من 
محافظتي شمال وجنوب سيناء، بينما ستقام 
محافظ����ة الواحات في الصحراء الغربية. وقال 
الوزي����ر لبيب إنه تقرر أيضا زيادة مس����احات 
محافظات: الفيوم وبني س����ويف وأسيوط في 
صعيد مصر بنسب تتراوح بني 67% و105%. وبني 
انه ستتم زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 
100% لتصل إلى 12 ألفا و961 كيلومترا مربعا، 
وزيادة مساحة محافظة بني سويف بنسبة %67 
لتصب����ح 17 ألفا و721 كيلومترا مربعا، بدال من 
10 آالف و564 كيلومترا مربعا، ومت ضم منطقة 
»مودوم« من محافظة الفيوم حملافظة بني سويف، 
وزيادة محافظة أسيوط بنسبة 105% لتصبح 
املساحة اإلجمالية 28 ألفا و785 كيلومترا مربعا 

بدال من 14 ألفا و41 كيلومترا مربعا«.
وأوض����ح أنه مت زيادة مس����احة محافظة 
سوهاج بنسبة 222% لتبلغ املساحة اإلجمالية 
للمحافظة 28 ألفا و874 كيلومترا مربعا بدال 
م����ن 8 آالف و957 كيلومت����را مربعا، وزيادة 
مساحة محافظة قنا بنس����بة 194% لتصبح 
املس����احة اإلجمالية 30 ألفا و107 كيلومترات 
مربعة بدال من 10 آالف و544 كيلومترا مربعا، 
كما مت زيادة مساحة محافظة األقصر بنسبة 
10 أضعاف املساحة احلالية لتصبح 37 ألفا 
و523 كيلومترا بدال من 3 آالف و263 كيلومترا 
مربعا، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 
102% لتصبح املساحة اإلجمالية للمحافظة 192 
ألفا و383 كيلومترا مربعا بدال من 64 ألفا و11 

كيلومترا مربعا.
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٭ 50 ألف داعشي في سورية: عدد مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 
جت���اوز 50 ألف عنصر في س���ورية، بينهم أكثر من 20 ألفا 
من غير الس���وريني، ومت تسجيل »أعلى نسبة انضمام« الى 
التنظيم في يونيو، منذ ظهوره في س���ورية ربيع 2013، مع 
انضمام ما ال يقل عن خمسة آالف مقاتل سوري الى معسكرات 
الدولة اإلسالمية في الرقة وريف حلب الشرقي خالل يونيو، 
بينهم نح���و 800 مقاتل كانوا منضوين حتت كتائب مقاتلة 

أخرى، والباقون لم يحملوا السالح من قبل.
ال���ى ذلك، اس���تقطب التنظيم نح���و 1100 أجنبي، بينهم 
شيش���انيون وأوروبيون وعرب وآسيويون ومسلمون من 
الصني، اس���تنادا الى عبدالرحمن الذي أشار الى أن الغالبية 

الساحقة من هؤالء دخلت عبر األراضي التركية.
وانضم نحو 200 أجنبي كانوا في سورية، إال أنهم كانوا 
يقاتل���ون مع جبهة النصرة )ذراع »القاعدة« في س���ورية( 

وكتائب أخرى )املرصد السوري حلقوق اإلنسان(.
٭ دالالت كبي�رة: التحالف الدول���ي اجلديد ضد »داعش«، من 
الواليات املتحدة وفرنس���ا إلى إيران واألكراد، رغم اختالف 
املصالح، له داللة كبيرة، وهو أن اجلميع بات يدرك خطره. 
غي���ر أن تركيا لم تدخل بعد في هذا التحالف رغم خطر هذا 
التنظيم، ومبررات أنقرة لذلك هي عدم تعريض ديبلوماسييها 
احملتجزي���ن لدى »داعش« للخطر. وبالتالي لن تكون تركيا 

جزءا من هذا التحالف، ولن تسمح للطائرات األميركية باإلقالع 
من أراضيها لضرب »الدولة اإلسالمية«.

٭ تقييم محبط: يبدو تقييم االستخبارات األميركية حول واقع 
»الدولة اإلسالمية« محبطا، فهذه امليليشيات اإلرهابية تتحول 
الى »دولة أمر واقع« في املناطق الشاس���عة التي س���يطرت 
عليها في سورية والعراق )هذا ما أشارت اليه مجلة »فورين 

بوليسي«(.
االستخبارات األميركية تقول ان الدولة االسالمية تتعلم 
سريعا كيف تدير بلدا، وقادة الدولة اإلسالمية تبنوا نظريات 
كان الرائد األول في تبنيها حزب هلل في لبنان، وتقوم على 
تكريس موارد بشرية ومالية كبيرة إلدارة اخلدمات األساسية 
مثل الكهرباء، واملياه، واملجاري الصحية، وغيرها من املرافق، 

مبا في ذلك قطاع االتصاالت.
ويؤكد التقري���ر أن »داعش« بات يع���د أفضل مجموعة 
إرهابية في العالم جلهة التس���لح والتمويل. وهو يستطيع 
التكيف بسرعة مع حتديات احلكم والسلطة. وهذا، بدوره، 
يقلل بشكل كبير من فرص قيام معارضة محلية في مواجهة 

املتطرفني.
تنقل املجلة عن اخلبير في مجال مكافحة عمليات التمرد 
اجلنرال األميرك���ي املتقاعد ديفيد كيلكولن قوله ان »داعش 
هو املجموعة اإلرهابية األكثر خطورة في العالم، ألنه يدمج 

بني قدرات )تنظي���م( القاعدة القتالية وإمكانيات حزب اهلل 
اإلدارية«، مضيفا أنه »من الواضح ان لديهم جدول عمل لبناء 

دولة وإدراكا للحكم الفعال«.
٭ الصفقات النفطية: التزال »داعش« تستفيد من مفاعيل القرار 
األوروبي الذي يتيح لكتائب املعارضة السورية، بيع النفط 
الس���وري إلى تركيا وأوروبا بعد نهبه في حقول دير الزور 
وغيره، بحجة مساعدة املعارضة السورية، التي تالشت تقريبا 

مع »اجليش احلر«، على متويل نفسها مبوارد سورية.
وتقول مصادر ان بيروت واس���طنبول تش���كالن أسواق 
الصفق���ات النفطية لتلك الكتائب التي تعمل »داعش« حتت 
اسمها لالس���تفادة من عالقاتها اجليدة باألوروبيني وشبكة 

املصارف العاملية.
٭ نظام اجلباية: رغم ارتفاع مستوى العداء بني عناصر تنظيم 
»الدولة االسالمية« )داعش( وقوات اجليش العراقي، إال أن 
الواقع عل���ى األرض في األنبار وعدد من احملافظات األخرى 
غرب وشمال البالد حيث ال يفصل بني نقاط تفتيش الطرفني 
سوى بضع مئات من األمتار يتمترس خلفها عناصر الطرفني، 

يشير إلى أنهما رضيا بهدنة وان كانت غير معلنة.
ومع أن املنفذين احلدودين مع األردن وسورية يديرهما 
ضب���اط جوازات تابعون حلكومة بغداد إال أن وجودهم كان 
بناء على اتفاق مع العشائر لتسيير نقل البضائع واملسافرين 

وعدم عرقلة التجارة بني العراق وتلك الدولتني.
ويدرك عناصر »داعش« أهمي���ة الطريق الدولية كونها 
عصب احلياة التجارية وشريانا اقتصاديا مهما للعراق عموما 
فلج���أوا الى اعتماد نظام اجلباية من أص�حاب الش���اح�نات 

التجارية.
ويتجنب مسافرون شيعة السفر على الطريق البري الى 
سورية أو األردن مفضلني املغادرة جوا رغم التكاليف الباهظة 

لبطاقات السفر وكثافة اإلقبال على احلجوزات.
٭ 3 ماليني دوالر عائدات نفط يومية: نشرت صحيفة »هافنغتون 
بوس���ت« أرقاما صادمة حول تنظيم »الدولة اإلسالمية في 
العراق والش���ام« منها أن الدولة اإلسالمية تسيطر على 13 
ألف كلم في سورية والعراق تقارب مساحة بلجيكا. وتشير 
تقديرات أخرى الى أن »داعش« يسيطر على مساحة تقارب 
35 ألف ميل، مبا يعادل مس���احة األردن. وأن القيمة املقدرة 
لألموال السائلة واألصول التي ميلكها تقدر مبلياري دوالر. 
وبعد الس���يطرة على مدينة املوصل استولى التنظيم على 
مئات ماليني الدوالرات من املصارف ومئات ماليني الدوالرات 
األخرى من الغنائم العس���كرية، وأن العائ���دات اليومية ل� 
»الدولة اإلس���المية« من النفط والغاز، بعدما سيطر مقاتلو 
التنظيم على حقول في شمال العراق وسورية، تقدر بثالثة 

ماليني دوالر.

الصحافي األميركي قبل ذبحه: األمر ال يستحق 
تعريض حياتكم للخطر.. ووالدته: نشكرك

وكاالت:   � عواص���م 
قال الصحاف���ي األميركي 
جيمس فولي في حديث، 
مت تس���جيله قب���ل قتله، 
على أي���دي تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش(، لطالب 
بكلي���ة »ميدل« للصحافة 
في والية نيوهامشير عن 
جتربة األسر التي مر بها في 
ليبيا، إن »األمر ال يستحق 
تعريض حياتكم للخطر«. 
وذكرت صحيف���ة »ديلي 
تليغ���راف« البريطاني���ة 
عل���ى موقعها اإللكتروني 
أن فول���ي أخب���ر الطالب 
في مقط���ع الفيديو، الذي 
مت تصويره في عام 2011، 

بأن اإلنسانية تدفع لتغطية 
األحداث في بعض أخطر 
األماكن في العالم.وبسؤاله 
إلى  البداية  عما دفعه في 
إعداد التقارير من مناطق 
النزاع، اعترف فولي بأن 
القوات املسلحة  أخاه في 
كما أن لديه وازعا إنسانيا 
للقيام بذلك. غير أنه اعترف 
بإدراك أن ذلك كان تقديرا 
خاطئا، معربا عن اعتقاده 
الوحيد في  الس���بب  بأن 
جناته ه���ذه املرة من أحد 
السجون الليبية هو احلظ. 
وفي حلظة تأثر ش���ديد، 
حذر فولي احلاضرين من 
العقالنية،  املخاطرة غير 

قائال »ال يس���تحق األمر 
تعريض حياتكم للخطر، 
ال يس���تحق األمر أن ترى 
والدت���ك ووال���دك وأخاك 
وأختك يبكون، ال يستحق 
األمر هذه األش���ياء، مهما 
املبادئ اإلنس���انية  كانت 
لديك���م ومهم���ا كان���ت 
األخالقيات التي تلتزمون 
بها«.. مضيفا »كان يتعني 
علي أن أعلم ذلك قبل وقت 

طويل«. 
من جانبها، كتبت والدة 
جيمس سطورا مختصرة 
تنعى فيها »فلذة كبدها«، 
اإلدارة األميركية  أن  علما 
رفضت أن جتزم بصحة أو 

الذي  عدم صحة الشريط 
بث، مؤكدة أن التحقيقات 
التزال مستمرة للتأكد من 
صحة الفيديو. أما الرسالة 
التي بعثته���ا األم الثكلى 
فأت���ت مقتضب���ة، مؤكدة 
أن جيم���س ب���ذل حياته 
من أج���ل أن يظهر للعالم 
معاناة الشعب السوري، 
وتابعت »نش���كر جيمس 
على السعادة التي منحنا 
إياها، كان ابنا رائعا وإنسانا 

وصحافيا ممتازا.
التي  الرسالة  وتابعت 
نس���بت إلى دايان فولي، 
أم جيم���س، بحس���ب ما 
ذكر حس���اب احلملة التي 

أطلقت دعما إلطالق سراح 
الصحاف���ي األميركي على 
فيسبوك، مناشدة اخلاطفني 
احلفاظ عل���ى حياة بقية 
الرهائن، ألن ال عالقة لهم 
من قريب أو بعيد بسياسة 
احلكومة األمي�ركية سواء 
العراق وس���ورية أو  في 
أي مكان ف���ي العالم، وال 
تأثي���ر له���م بالتالي على 
قراره���ا في ه���ذا املجال. 
كل  مناش���دة  وختم���ت 
باحث عن معلومة »احترام 
خصوصية العائلة السيما 
في ه���ذا الوقت العصيب 
الذي تسعى فيه إلى رثاء 

جيمس وتكرميه«.

..صورة مأخوذة من الڤيديو للصحافي األميركي الرهينة األخرى ستيفن جويل سوتلوف في يد داعش صورة مأخوذة من الڤيديو للصحافي األميركي جيمس فولي قبل إعدامه من قبل »داعش« )رويترز(

رداً من التنظيم على الدعم األميركي للقوات العراقية والكردية في معاركها ضده

»داعش« يبعث برأس »فولي« في »رسالة إلى أميركا« 
وواشنطن: نتحقق من صحة ڤيديو »القتل الوحشي«

فولي مذبوحا نشر من قبل 
الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام )داعش(.
وأكدت املتحدثة باسم 
مجلس األمن القومي كيتلني 
هاي���دن في بي���ان الليلة 
قبل املاضي���ة ان »أجهزة 
االستخبارات تعمل على 
التحقق من صحة الڤيديو 

في أسرع وقت«.
وأضاف���ت أنه في حال 
أن الشريط صحيح  تبني 
»فإنن���ا نؤكد اس���تياءنا 
القتل  الش���ديد من ه���ذا 
الوحشي لصحافي أميركي 
أم���ر مروع  ب���ريء وهو 
ونعرب عن خالص تعازينا 

لعائلته وأصدقائه«.
وأوضحت ان »تنظيم 
داعش نشر الڤيديو حتت 
عنوان )رسالة إلى أميركا( 
عازيا قتل فولي الى قرار 
الرئيس أوباما لقصف مواقع 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق«.
وعلى الصعيد العراقي 
امليداني، في شمال وغرب 
بغداد حتديدا، عززت القوات 
املدعوم���ة من  العراقي���ة 
ميليشيات شيعية وقبائل 
الى قوات  سنة باإلضافة 
البشمركة مواقعها بعدما 
جنحت ف���ي صد املقاتلني 
اإلسالميني، ولكنها لم تقم 

بأي حتركات أمس.
ولم تنجح القوات التي 
حتاول اس���تعادة مدينة 
تكري���ت، من ي���د مقاتلي 
»الدولة اإلس���المية« من 

دخول املدينة.
وبحس���ب عس���كريني 
أكراد فإن غ���ارة أميركية 
اس���تهدفت ام���س جتمعا 

للمقاتل���ني املتطرفني في 
مدرسة بالقرب من منطقة 
سد املوصل الذي استعادته 
القوات العراقية والكردية 
من أيدي »الدولة اإلسالمية« 

بدعم جوي أميركي.
التنظيم،  وكان مقاتلو 
الذي���ن يس���يطرون على 
مناطق واسعة في سورية، 
شنوا في 9 يونيو هجوما 
في العراق سيطروا خالله 
على قسم كبير من شمال 
الب���الد، وب���دأوا بالتقدم 

باجتاه إقليم كردستان.
الشهر اجلاري  ومطلع 
التنظيم املتطرف  وس���ع 
هجومه الى مناطق تقطنها 
أقليات ايزيدية ومسيحية 
في ش���مال العراق، حيث 
ارتكب مجازر وأجبر حوالي 
200 ألف شخص، معظمهم 
من هاتني األقليتني، على 

الفرار.
وجلأ الفارون إلى اجلبال 
في الشمال والى كردستان 
وحت���ى املخيم���ات على 
احلدود السورية، ما خلق 
»أزمة إنسانية خطيرة«، 

وفق وكاالت اإلغاثة.
وأطلقت مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني 
أمس إحدى أهم عملياتها 
ملس���اعدة حوالي نصف 
مليون نازح، والتي »ستبدأ 
بجسر جوي مدته 4 أيام 
تس���تخدم خالله طائرات 
بوين���غ 747 م���ن العقبة 
أربيل،  ال���ى  ف���ي األردن 
ومن ثم قواف���ل برية من 
تركيا واألردن، وشحنات 
بحري���ة وبري���ة من دبي 
عبر إيران خالل األيام ال� 

10 التالية«.

فرانس برس »لقد صدمنا 
بنش���ر هذا الڤيديو، الذي 
لم يتم التحقق من صحته، 

وبإعالن ان فولي قتل«.
وفي شريط اإلعدام، وهو 
بعنوان »رسالة إلى أميركا« 
ومدته 5 دقائق تقريبا، يبدأ 
التسجيل بعرض إلعالن 
الرئيس أوبام���ا انه أجاز 
توجيه ضربات جوية إلى 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 
ثم يظهر مقطع إلحدى هذه 
الغارات تليه رس���الة من 
الصحافي مدتها دقيقتان 
تقريبا، ثم عملية الذبح التي 
ارتكبها شخص ملثم يحمل 
سكينا ويرتدي لباسا أسود 
اللون يتحدث اإلجنليزية 
بلهج���ة بريطاني���ة. ومت 
تصوير الشريط في منطقة 
صحراوي���ة ليس فيها أي 
إشارات تدل على وجودها 

في سورية أو العراق.
الڤيديو  ونشر شريط 
هذا بعد إعالن أوباما »اتباع 
إستراتيجية بعيدة األمد« 
ف���ي القتال ض���د »الدولة 
اإلسالمية«، ودعم تشكيل 
حكوم���ة عراقي���ة جديدة 

برئاسة حيدر العبادي.
وفي آخر حمالت التنظيم 
التواصل  عل���ى مواق���ع 
االجتماعي، أطلق مناصروه 
هاشتاغ »رسالة من داعش 
الى الواليات املتحدة« على 
موق���ع تويت���ر وارفقوه 
بتهديد الى الواليات املتحدة 

»سنسيل دماءكم«.
م���ن جانبه���ا، أعلنت 
الواليات املتحدة األميركية 
انها تعمل على التحقق من 
مصداقية ڤيديو يظهر فيه 
الصحافي األميركي جيمس 

عواصم � أ.ف.پ � كونا: 
إلى  حتت عنوان »رسالة 
أميركا« نشر تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام 
)داعش( ڤيدي���و لقطعه 
رأس الصحافي األميركي 
جيمس فولي الذي خطف 
في سورية في نهاية 2012 
مهددا بقتل آخر، وذلك ردا 
الدعم األميركي  منه على 
للقوات العراقية والكردية 
في معاركه���ا ضد مقاتلي 
التنظيم املتطرف في شمال 

العراق.
وبثت مواقع إلكترونية 
إسالمية »جهادية« شريط 
الڤيديو ال���ذي يظهر فيه 
ش���خص ملثم يرتدي زيا 
أسود ويحمل بندقية وهو 
يقط���ع رأس الصحاف���ي 
األميركي، وهدد »داعش« 
الرهينة األخرى  بإع���دام 
الذي ظهر في الڤيديو وهو 
الصحافي األميركي ستيفن 
جويل سوتلوف، الذي ظهر 
جاثيا عل���ى ركبتيه وقد 
أمسك مسلح ملثم برقبته 
من اخلل���ف، إذا لم يوقف 
الرئي���س األميركي باراك 
أوبام���ا الضربات اجلوية 

األميركية في العراق.
وكان فولي )40 عاما( 
مراس���ال حرا ش���ارك في 
تغطية احل���رب في ليبيا 
قبل ان يتوجه الى سورية 
لتغطية النزاع في هذا البلد 
حلساب »غلوبال بوست« 

ووسائل إعالم أخرى.
كما زود وكالة فرانس 
برس بتقاري���ر صحافية 

أثناء وجوده هناك.
وق���ال إميانويل هوغ 
رئيس مجلس إدارة وكالة 

كاميرون يقطع عطلته لعقد اجتماعات 
طارئة.. وباريس تدين »وحشية« ذبح فولي

عواص����م � وكاالت: قط����ع رئي����س الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون عطلته لترأس سلسلة 
من االجتماعات الطارئ����ة بعد اإلعالن عن ذبح 
مقاتلي تنظيم »الدولة اإلس����المية« الصحافي 

األميركي جيمس فولي.
وكتب كاميرون على حسابه على موقع تويتر 
»إذا كان هذا صحيحا، فان قتل جيمس فولي عمل 
فظيع ومنحرف. سأترأس اجتماعات طارئة حول 

الوضع في العراق وسورية«.
وأوضحت رئاس����ة احلكومة البريطانية ان 
رئيس الوزراء عاد من كورنويل صباحا، مشيرة 
الى ان االجتماع الذي يحضره وزير اخلارجية 
ومسؤولون من وزارة الداخلية سيكون فرصة 
الستعراض »التهديد الذي يشكله إرهابيو الدولة 

اإلسالمية«.
وكان وزير اخلارجية البريطاني فيليب هاموند 

دان »اإلعدام الوحشي« للصحافي األميركي.
وردا على س����ؤال لل�»بي بي س����ي« قال انه 
»الرع����ب، الرع����ب املطلق أمام ما يب����دو إعداما 

وحشيا«.
وأضاف انه »مثال إضافي ألشكال وحشية هذا 
التنظيم«، في إشارة إلى »الدولة اإلسالمية« الذي 
سيطر على أجزاء واسعة من سورية والعراق.

وأشار الى ان الرجل الذي قتل فولي كان يتحدث 
اإلجنليزية بلكنة بريطانية واضحة.

وق����ال هاموند: »يبدو ان����ه بريطاني. علينا 
ان نقوم باملزي����د من عمليات البحث للتأكد من 

ذلك«.
وتابع الوزير البريطاني انه »من األس����باب 
التي جتعل ما يحدث في سورية والعراق يشكل 
تهديدا مباشرا ألمننا القومي اخلاص هو وجود 
عدد كبير من مواطنينا )في البلدين( الذين ميكن 
ان يعودوا في أي وقت ال����ى بريطانيا بقدرات 
وتقنيات مكتسبة من هذه املنظمات اإلرهابية«. 
وأشار إلى انه يتبني ان أعداد البريطانيني »تتزايد« 

في العراق.
وصرح شيراز ماهر من املركز الدولي للدراسات 
حول التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن 
ان قاتل فولي »بريطاني على األرجح«. وأضاف: 
»قلنا دائما ان املقاتلني األجانب الذين يتوجهون 

الى هناك ال يذهبون ليكونوا متفرجني«.
وتابع »انهم يذهبون للمش����اركة في احلرب 

وليكونوا في املواقع املتقدمة للنزاع«.
وذكر ان اجلهاديني قال����وا ان قتل فولي هو 
رد على الضربات األميركية في العراق، معتبرا 
ان خطوتهم هذه »تشكل ضغطا على )الرئيس 
األميرك����ي باراك( أوباما لكنه����ا تربك احلكومة 

البريطانية ايضا«.
من جانبه����ا، أدانت باريس قطع راس فولي 
»ووصفته بانه »تصرف وحشي«. وقال املتحدث 
باس����م احلكومة الفرنس����ية س����تيفان لو فول 
للصحافيني بعد اجتماع حكومي تطرق مطوال 
للوضع الدولي ان »هذا تصرف وحش����ي يقوم 

على اخلوف والتهديد«.
وتابع: »علينا جميعا فعل ما بوسعنا للتحرك، 
هذا هدف ومسعى فرنسا على الصعيدين األوروبي 

والدولي«.
ومن جهته، قال وزير اخلارجية الفرنسي لوران 
فابيوس: »إذا مت التأكد منه، فإن هذا اإلعدام الدنيء 
يظهر الوجه احلقيقي لهذه اخلالفة الوحشية«، 
في إش����ارة الى »دولة اخلالفة« التي اعلن عنها 

تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
وطالب بإدانة دولية حازمة لهذا العمل، مشيرا 
الى ان ذلك »يعزز تصميمنا على محاربة الدولة 
اإلسالمية وفقا للقرار 2170 الصادر عن مجلس 

األمن الدولي«.
وأعرب عن تعازيه لعائلة الصحافي األميركي 
»املشهود له مبهنيته وله اعتبار كبير في فرنسا، 
وخاصة لوالدته ديان فولي، التي اس����تقبلناها 
في أبريل املاضي«. وتابع ان »فرنس����ا ملتزمة 
بحق الصحافيني في العمل بأمان«، مؤكدا على 
ض����رورة »أال يفلت هؤالء الذي����ن ارتكبوا هذه 

األعمال الوحشية من العقاب«.
في سياق متصل، أعلن وزير اخلارجية األملاني 
فرانك فالتر ش����تاينماير ان حكومته مستعدة 
لتزويد أكراد العراق باألسلحة »في أسرع وقت 
ممكن«. وقال خالل مؤمتر صحافي »نريد ان نقوم 
بذلك )...( بكمية من شأنها تعزيز قدرة األكراد 
الدفاعية«، مشيرا الى مخاطر حدوث »كارثة« قد 

يكون لها نتائج »مدمرة« على باقي العالم.
وأشار شتاينماير الى ان أملانيا سترسل في 
البداية املساعدات اإلنسانية واملعدات العسكرية 
غير القاتلة مثل اخلوذ واآلليات املدرعة، في حني 
ستدرس حاجات القوات الكردية بالتعاون مع 

شركاء أملانيا األوروبيني.
ومن جهتها، قالت وزيرة الدفاع اورس����وال 
فون دير ليان في املؤمتر الصحافي ان »سرعة 
التقدم الفائقة واملمارسات الوحشية التي تفوق 
كل تصور« للمقاتلني املتطرفني »انتجت كارثة 
إنسانية«، وتابعت »يجب إيقاف تنظيم الدولة 
اإلس����المية في العراق والشام«، االسم السابق 
لتنظيم »الدولة اإلسالمية«. ويأتي القرار األملاني 
بعد ت����ردد إذ تتفادى برلني التورط في نزاعات 

خارجية.

مناطق أبعد. لقد ترددت أنباء 
مقلقة عن الوضع في األردن 
وف���ي مصر يظه���ر مقاتلون 
يرفعون راية داعش في سيناء، 
وهناك تواج���د للمنظمة في 
اليمن، وبطبيعة احلال فإنها 
موجودة بقوة في س���وريا، 
نحن إزاء مواجهة ستس���تمر 

لسنوات«.
الباح���ث األميركي  وقال 
املتخص���ص ف���ي الش���ؤون 
االس���تراتيجية إنه يعتقد أن 
الس���نة وحدهم هم القادرون 
على مواجهة داعش، وشرح 
ذلك بقوله »من اخلطأ تصور 
أن الس���نة يؤي���دون داعش. 
إن م���ن يعارضونها يفوقون 
من يؤيدونها بعدة أضعاف. 
وتصدي غير الس���نة ملقاتلة 
داعش سيجعل من املواجهة 
قضي���ة طائفية ف���ي منطقة 
يتصاعد فيها الشحن الطائفي 
باطراد. إنني اعتقد أن من اخلطأ 
أن األكراد بوس���عهم  تصور 
مقاتلة داعش ألن ذلك يحمل 
خطر حتويل الصراع إلى صراع 
عربي � كردي. وقد رأينا مالمح 
ذلك من سيطرة البشمركة على 

كركوك مثال«.
وقال ايزنس���تات إن فشل 
حكوم���ة الع���راق اجلدي���دة 
في تبني سياس���ة متثل كل 
مكونات العراق سيفضي إلى 
تش���رذم البلد بأكمله، وتابع 
»أعتقد أن واش���نطن ستدعم 
إعالن األكراد االس���تقالل إن 
رأت تكرارا لنم���وذج املالكي 

اقتراحات أميركية بتوحيد جهود املعارضة 
السورية املعتدلة والنظام ملواجهة داعش

في بغداد. وأعتقد أن الساسة 
العراقيني يدركون ذلك، إن األمر 
اآلن بيد العراقيني أن يوحدوا 
صفوفهم ويحش���دوا قواهم 
التي  الهزمية بداعش  إلحلاق 
ال متثل أي مشروع مستقبلي 
للبناء والتعمير ولكنها متثل 

كل ما هو متخلف وظالمي«.
وأش���ار الباحث األميركي 
إلى أن األمل في هزمية داعش 
في س���ورية ب���ات محصورا 
بالتوصل إل���ى تفاهمات بني 
املعارضة الس���ورية املعتدلة 
والنظ���ام لتوحي���د اجلهود 
حملاربة داعش، وأضاف »من 
الوجهة الواقعية فأنا ال أرى 
ذلك مستحيال. الظروف الراهنة 
جعلته ممكنا إلى حد كبير«.

واشنطن � أحمد عبداهلل

أك���د الباح���ث ف���ي معهد 
واش���نطن لسياس���ة الشرق 
األوسط مايكل ايزنستات أن 
األزمة في العراق ستستغرق 
وقت���ا طويال قب���ل أن حتل. 
وقال ايزنس���تات ف���ي ندوة 
عقدت باملعه���د أول من أمس 
وتناول���ت أوضاع العراق »ال 
اعتقد أننا أمام أزمة عارضة. 
لقد اس���تقبلنا بارتياح خبر 
إبعاد داعش عن سد املوصل 
إذ إن س���يطرة التنظيم على 
السد كانت متثل خطرا عاجال 
جدا. فقد بني النظام العراقي 
السابق السد على أرض جيرية 
غير متماسكة مما جعل اخلبراء 
يعتبرونه أخطر سد في العالم. 
وكان من شأن ضعف الصيانة 
حتت سيطرة داعش أن يؤدي 
إلى تشققات في األرض التي 
أقي���م عليها ومن ث���م زيادة 
احتمال اغراق آالف البش���ر. 
إال أن ذلك ل���م يكن إال خطرا 

مباشرا«.
وقال ايزنستات إن اخلطر 
األبع���د مدى يتمثل في جتذر 
داعش في مناطق واسعة من 
العراق. وش���رح ذلك بقوله 
»تس���يطر داعش على حقول 
نفط في سورية والعراق وهي 
تراكم م���وارد وجتند عناصر 
وتدرب مقاتلني وحتسن من 
وسائل القتال. وفي كل األحوال 
الوقت يولد زخما  فإن مرور 
مايكل ايزنستاتمواتيا للدولة اإلس���المية في 

التنظيم هدد 
بإعدام صحافي 

أميركي آخر رهينة 
لديه إذا لم

يوقف أوباما 
الضربات اجلوية 

في العراق
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بيروت: في موضوع العراق وردة فعل إيران 
ومستقبل املنطقة، تدور نقاشات سياسية 
متواصلة في بيروت ولكنها ال ترسو على 

خالصات واستنتاجات نهائية. ويتوزع النقاش 
في اجتاهني أساسيني:

٭ األول موجود أكثر في األوساط السياسية 
الدائرة في فلك 14 آذار وخالصته:

ـ أن إيران خسرت في العراق خسارة 
إستراتيجية. ما بنته في خالل سنوات إنهار 

في أسابيع، ونفوذها بات مقتصرا على بغداد 
واملناطق الشيعية. إضافة الى انقطاع التواصل 
اجلغرافي بني العراق وسوريا، ما يعد اختراقا 

للمشروع اإليراني في املنطقة )الهالل 
الشيعي(.

٭ أن إيران ليست قادرة وحدها على استعادة 
املبادرة والسيطرة في العراق، وهي بحاجة 
الى مساعدة أميركية لن تكون مجانية وإمنا 
ستكون مقابل تنازالت كان أولها التخلي عن 

املالكي والقبول بدور أكبر لألكراد والسنة في 
احلكومة املركزية.

٭ إيران التي تراجعت في امللف النووي 
ألسباب اقتصادية، ستتراجع أمام األميركيني 

في املنطقة ألسباب إستراتيجية ألنها لم 
تعد قادرة على تنفيذ مشروعها الطموح في 

املنطقة الذي بات مكلفا ووصل إلى حافة حرب 
شيعية ـ سنية طويلة ودموية ال مصلحة 

إليران في دخولها ألنها ستكون حرب 
استنزاف على كل الصعد.

٭ هذا الوضع اجلديد )ضعف إيران واملعسكر 
الشيعي( يدفع بقوى 14 آذار وتيار املستقبل 

خصوصا الى مراجعة احلسابات، و»املستقبل« 
ليس في إمكانه عدم مجاراة مناخ ونبض 

الشارع السني الذي يرى في هذه التطورات 
انتعاشا معنويا وبارقة أمل في تصحيح ميزان 
القوى اإلقليمي، والذي ال يستسيغ وال يتقبل 
واقع التعاون والتنسيق بني املستقبل وحزب 
هلل حتت عنوان محاربة اإلرهاب الذي يصب 
في خدمة حزب هلل ويغطي قتاله في سورية.
وقيام املستقبل بهذا الدور والتموضع يجب 

أن يقابله رفع السعر والثمن الذي على 
حزب اهلل أن يقدمه مقابل التغطية السنية 

السياسية واألمنية التي يؤمنها له احلريري. 
وهذا الثمن يكون في تعديل شروط وقواعد 
اللعبة السياسية وفي اإلتيان برئيس توافقي 

األرجحية فيه لـ »املستقبل« و14 آذار.
الثاني موجود أكثر في األوساط السياسية 

الدائرة في فلك 8 آذار وفحواه:
٭ ال رهان وال أمل في حدوث مفاجآت 

وحتوالت مهمة في السياسة األميركية في 
الشرق األوسط مادام الرئيس باراك أوباما في 
البيت األبيض. أوباما عازف عن تدخالت برية 

وحروب عسكرية جديدة وملتزم »إستراتيجية 
انسحاب« من املنطقة. والفراغ األميركي متلؤه 

إيران أكثر من غيرها ألنها األكثر حضورا 
ونفوذا على األرض.

٭ إيران فوجئت وصدمت باألحداث في 
العراق وخرجت خاسرة من اجلولة األولى في 
عملية »لي الذراع« اإليرانية، ولكن خسارتها 
مؤقتة وهي لم تفقد إمكانية وفرصة استعادة 

زمام املبادرة.
٭ ما تفعله إيران أنها تعمل على امتصاص 
الصدمة واملوجة األولى، وتنصرف إلعداد 

مسرح األحداث واحلرب املقبلة عبر تطويع 
مئات اآلالف من الشيعة العراقيني وتدخلها 

الستيعاب وتدريب هذه األعداد والتدخل باملال 
والسالح والتجهيز واملخابرات والقصف 

اجلوي إذا دعت احلاجة. والشيء الوحيد الذي 
تتفاداه إيران هو إرسال جنود الى العراق 
والتدخل العسكري املكشوف الذي يكرر 

جتربة االحتالل األميركي.
٭ إيران مستعدة للتدخل في العراق ودعم 

حكومته وجيشه حلسم الوضع عسكريا، 
وتعتبر نفسها قادرة على ذلك، ولكنها 

تريد استدراج أميركا الى لعبتها وتريد منها 
تفويضا وتلزميا.

٭ املعركة األساسية ومركز احلدث اآلن في 
العراق. بعد حسم الوضع في العراق يسهل 

حسم األزمة في سورية.
وإيران تشتغل على أساس أن أميركا بحاجة 

الى مساعدتها حملاربة اإلرهاب، وأن على 
أميركا لن تقدم مقابال وثمنا سياسيا لذلك 
يتمثل خصوصا في االعتراف بدور إيران 

اإلقليمي وفي تقاسم املنطقة معها. كما 
تشتغل إيران على أساس أن املنطقة محكومة 

بتحالف إقليمي دولي ضد اإلرهاب، وأن إيران 
واجليش العراقي واجليش السوري وحزب هلل 

هم موضوعيا في هذا التحالف.
٭ التغييرات ستحصل داخل دول املنطقة 

وليس بني دول املنطقة، مبعنى أن ما يقال عن 
إلغاء حدود وقيام دول جديدة ليس صحيحا 

وليس واقعيا، وحتى دولة كردستان لن تقوم، 
وستبقى األمور متوقفة عند حدود اإلقليم 

الكردي في العراق وكردستان العراق. والبديل 
هو قيام أقاليم وكيانات ضمن الدولة الواحدة 
)فدرلة العراق وسورية( وليس التقسيم الذي 

يؤدي الى نشوء دويالت أو دول جديدة.
٭ حزب اهلل في هذه املرحلة سيكون مرنا 
في تعاطيه مع املستقبل واحلكومة إلبقاء 
الستاتيكو احلالي في لبنان، وألن املعركة 
األساسية هنا وألنه يهمه تعاون املستقبل 

وغطاؤه في موضوع اإلرهاب والفتنة. 
وسيكون متشددا في متسكه بأوراقه وعدم 

تقدمي تنازالت جديدة، خصوصا في موضوع 
رئاسة اجلمهورية. ميكن القول إن حزب 

اهلل بعد أحداث العراق بات متمسكا أكثير بـ 
»ميشال عون« للرئاسة.

٭ العقلنة السياسية: لم تهلل أوساط حزب 
اهلل وقوى 8 آذار عموما لعودة الرئيس سعد 
احلريري، لكنها توقفت مليا أمام الكالم الذي 

أدلى به احلريري في اللقاء الذي جمعه برئيس 
مجلس النواب نبيه بري وعبر فيه عن رغبته 

في االنفتاح وأنه لم يعد الى بيروت ليفتح 
جبهات مواجهة مع أحد بل هو مستعد لفتح 

قنوات تواصل مع اجلميع.
املهم أن هذه األوساط أدرجت كالم احلريري 

في خانة العقلنة السياسية التي فرضتها 
حتديات مرحلة ما بعد أحداث عرسال وما 

طرحته من تداعيات ومخاطر خصوصا على 
وضع شارع »تيار املستقبل«، إال أنها وجدت 

أنه كالم غير كاف لبناء تصورات ورهانات 
جديدة، ويحتاج بالتالي الى خطوات عملية 

أعمق، من أولى بوادرها وقف اخلطاب 
السياسي املؤدي الى التشنج.

وتشير مصادر تيار املستقبل الى أن االتفاق 
على خطة عمل مشتركة إلزالة األجواء امللبدة 

بني الفريقني أمر مستبعد حاليا، ألن الشرخ 
كبير وهناك صعوبة في التحامه، والهوة 

بينهما قائمة مع وجود عوائق عدة أبرزها: 
اخلروج من سورية اوال، وتسليم السالح 

غير الشرعي الذي أوجد أسلحة أخرى غير 
شرعية كرد على ما يقوم به حزب اهلل، إضافة 
الى ضرورة إفساح املجال أمام اجليش لضبط 

احلدود مع سورية، »لذا ال ننتظر حتقيق 
شيء من هذا« تضيف مصادر املستقبل، 

مشددة على ضرورة أن يعود حزب اهلل الى 
سياسة النأي بالنفس.

وتؤكد مصادر مقربة من احلزب أن االنفتاح 
موجود في اجتاه كل األطراف السياسية 

في لبنان، وال »ڤيتو« على أحد ألن احلوار 
مطلوب في هذه الظروف، أما بشأن اللقاء مع 
احلريري فهو بحاجة الى إزالة بعض العوائق، 

وبالتالي فاملرحلة تتطلب تبلورا في عدد 
كبير من القضايا السائدة اليوم على الساحة 

السياسية.
٭ الرئيس قبل رأس السنة: أوضح رئيس 

حزب »التوحيد العربي« وئام وهاب أن 
»فرص العماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية 

تتقدم ولكن ذلك ال يعني أن فرص اآلخرين 
معدومة«، معتبرا أن »إذا العماد عون سحب 

ترشيحه يصبح رئيس تيار »املردة« سليمان 
فرجنية الرئيس األقوى«، معربا عن اعتقاده 
أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل رأس 

السنة اجلديدة.
٭ بلدة الطفيل: يطالب أهالي بلدة الطفيل 

الدولة بتأمني احلماية لهم ورعاية عودتهم الى 
بلدتهم التي تهجروا منها منذ ثالثة أشهر بعد 

أن دخلها حزب اهلل ألسباب عسكرية تتعلق 
مبعاركه التي يخوضها في القلمون واتهامه 
البلدة بإيواء املسلحني السوريني التكفيريني 
الذين تغلغلوا في صفوف النازحني. وتقول 
مصادر في تيار املستقبل إن تهجير أهالي 

الطفيل كان بسبب رغبة حزب هلل جعلها منطقة 
عسكرية إلدخال قواته عبرها من بريتال 

الى سورية، خصوصا أنهم لم يستطيعوا أن 
يخضعوا عرسال إلرادتهم، كما أن حدود البلدة 

مع النبي شيت وحور تعال وحام جتعل من 
البلدة موقعا استراتيجيا بالنسبة لهم، السيما 

أنها ال تبعد عن القلمون سوى 20 كلم وتشكل 
خط إمداد لقواتهم العسكرية.

٭ دروز لبنان استفزتهم اشتباكات السويداء: 
أكدت أوساط درزية مطلعة أن من يتابع مواقع 

التواصل االجتماعي )بعد الهجوم العنيف 
الذي شنه بعض املسلحني من اإلرهابيني 

والتكفيريني حتت راية تنظيم »جبهة النصرة« 
على معاقل املوحدين الدروز في بلدة داما 

وشانيه في السويداء( يدرك أن دروز لبنان 
يغلون وهم في حراك دائم ملواكبة ومتابعة 
أخبار وتطورات املعارك العنيفة املستمرة 

بني أبناء املوحدين الدروز في القرى واملدن 
السورية وبني املسلحني الذين يتحصنون في 

قرية »اللجاة« احملاذية في ريف السويداء، 
مضيفة أن هناك دعوات تنتشر في القرى 

الدرزية اللبنانية لالستعداد للصعود إلى 
سورية ملساندة ودعم أبناء الطائفة في سورية 
في معركتهم املصيرية ضد اإلرهاب التكفيري 

الذي يهدف إلى اقتالع الدروز من سورية، 
وهذا أمر ال ميكن للموحدين الدروز أن 

يسكتوا عنه.

الصورة العراقية اإلقليمية كما تبدو من بيروت

تقرير  إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

وهبي لـ »األنباء«: الفراغ الرئاسي قرار إيراني يُنفذه حزب اهلل 
من خ���ال قبولها بحضور 
جلسات التشريع في األمور 
ذات الض���رورة الوطني���ة 

وامللحة فقط.
وعليه يؤكد النائب وهبي 
أن كل ما تشهده الباد من 
تعطيل لاستحقاق الرئاسي 
وتعمد نقل عدوى الفراغ الى 
احلكومة، من خال إصرار 
البعض على اجراء االنتخابات 
النيابي���ة قبل الرئاس���ية، 
هو ق���رار إيران���ي بامتياز 
ُينفذه ح���زب اهلل مرتكزا 
على هوس أحد املرش���حني 
بالس���لطة، معتبرا بالتالي 
أن املدى الذي سيفصل بني 
الشغور في موقع الرئاسة 
وانتخاب رئيس هو املدى 
الذي تس���تطيع إيران ومن 
خلفها حزب اهلل حتمله أمام 
الرأي العام اللبناني والدولي، 
مشيرا من جهة ثانية الى أنه 
مادام هناك من يتغاضى من 
الفرقاء اللبنانيني عن مصالح 
إيران في  دولته، ستستمر 
لعب هذه الورقة ولن تسمح 
بانتخاب رئيس في لبنان إال 
عندما تسمح  لها الظروف 
بالبيع والشراء على طاولة 

املفاوضات.
واستطرادا، يعتبر وهبي 
أن املجتم���ع الدولي لم يبد 
أي قلق حي���ال  الفراغ في 
سدة الرئاسة اللبنانية، إذ 
أن أقص���ى اهتماماته جتاه 

انس���حاب  لبنان، هو عدم 
النار االقليمية الى ساحته 
ووقوعه في فوضى أمنية ال 
طاقة له على حتمل أوزارها، 
االمر الذي سارعت ايران الى 
استغاله كورقة رابحة بيدها 
واستطاعت من خاله تعطيل 
موقع رئاس���ة اجلمهورية 

وشل املجلس النيابي.
وخلص وهبي الى التأكيد 
أن د.سمير جعجع هو مرشح 
تيار املس���تقبل لرئاس���ة 
اجلمهورية، علما أن جعجع 
ال يتعاطى مع االستحقاق 
أنا أو  الرئاسي على قاعدة 
ال أح���د، بل أثبت من خال 
مبادرته أنه منفتح على أي 
الى  صيغة توافقية تؤدي 
إنقاذ االستحقاق الرئاسي، 
الفريق اآلخر يتعمد  أن  إال 
ع���دم ماقاة ه���ذه املبادرة 
وسط الطريق ويصر على 
النص���اب ألهداف  تعطيل 
لم تعد خافي���ة على أحد، 
مس���تدركا ردا على سؤال 
بأن من يريد أن ُيقدم نفسه 
مرشحا وفاقيا، عليه أوال أن 
يبادر الى التاقي ليس فقط 
مع تيار املستقبل إمنا أيضا 
مع كل قوى 14 آذار مبا فيها 
القوات اللبنانية، وثانيا أن 
ينتقل الى منطقة الوس���ط 
فيما خص التفاهم مع حزب 
اهلل حول الساح ومشاركته 

في احلرب السورية.

ما يس���عى اليه حزب اهلل 
في سياق تنفيذه لألجندة 
االيرانية في لبنان واملنطقة، 
بالتال���ي أن دعوة  معتبرا 
أمني عام حزب اهلل الس���يد 
حس���ن نص���راهلل قوى 14 
آذار للتحاور مع من يجب 
محاورته )دون أن ُيسميه( 
إلجناز االستحقاق الرئاسي، 
أك���د املؤك���د أن االيراني ال 
يري���د رئيس���ا للبنان في 
الوقت الراهن، ويس���تعمل 
العماد عون كس���اتر ترابي 
الى حني  للتلط���ي خلف���ه 
املؤاتية  الظ���روف  نضوج 
لظهور مرشح غيره يحظى 

برضائه.
وردا على س���ؤال، لفت 
النائب وهبي الى أن الرئيس 
بري مدرك متاما خلطورة ما 
سيلي االنتخابات النيابية من 
فوضى دستورية عرمة حال 
حصولها في ظل غياب رأس 
الدولة، معتبرا بالتالي أن 
رفض الرئيس بري التمديد 
ملجلس مجمد ومشلول )على 
ح���د تعبير ب���ري(، ليس 
التمديد إمنا  اعتراضا على 
على مجلس ال يشرع، علما 
أن قوى 14 آذار وبغض النظر 
عن االحكام الدستورية التي 
ال جتي���ز للمجلس النيابي 
التش���ريع في ظل اعتباره 
ملتئما حكما النتخاب رئيس 
للباد، أظهرت حسن نواياها 

بيروت ـ زينة طبارة

رأي عضو كتلة املستقبل 
النائ���ب د.أم���ني وهبي أن 
املدخل االساسي النتظام عمل 
املؤسسات الدستورية، هو 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
الذي م���ا أن يت���م اجنازه 
حتى تتب���دد املخاوف غير 
األمنية من إجراء االنتخابات 
النيابية في موعدها احملدد، 
معتبرا بالتالي أن من ُيعطل 
النص���اب ليمن���ع انتخاب 
رئي���س للجمهوري���ة، هو 
املسؤول املباشر والوحيد 
عن س���وق الباد قسرا الى 
النيابي،  التمديد للمجلس 
مش���يرا من جهة ثانية الى 
أن من يتهم تيار املستقبل 
التمدي���د  ال���ى  بالس���عي 
للمجلس، يحاول عطف ما 
ُيضمره ويرتكبه على تيار 
أمام  املس���تقبل للتنص���ل 
الرأي العام من مسؤولياته 
الوطنية وأمانته بانتخاب 

رئيس للجمهورية.
وأكد وهبي في تصريح 
ل� »األنباء« الى أنه ال أولوية 
لدى تيار املستقبل وكل قوى 
14 آذار إال أولوي���ة انتخاب 
رئي���س للجمهورية، وذلك 
انطاقا م���ن قناعته بأن ما 
دونها أولوية سيأخذ الباد 
ال���ى مزيد من الفراغات في 
املؤسسات الدستورية، وهو 

 امني وهبي

بري يدرك 
خطورة ما سيلي 
االنتخابات النيابية 

في غياب رأس 
الدولة

مصادر لـ »األنباء«: 
14 آذار تتهم 

النائب األميركي 
اللبناني األصل 
داريل عيسى 
بدفعها نحو 
التفاهم مع

حزب اهلل على 
الرئيس

محتجزو 
العسكريني في 
جرود عرسال 

يطالبون بالعفو 
عن سجنائهم

احلريري يعود من جدة آخر الشهر

لبنان: توقيع احلكومة لدعوة الناخبني »رفع عتب« 
والتمديد للبرملان بات على األبواب رغم املزايدات

الذي يقول بدوره: اتفقوا 
مع العماد عون فيما ال يرى 
العماد عون إاله رئيسا، ما 
يعني أن حزب اهلل ليس 
انتخاب  مس���تعجا على 
الرئي���س، وفي معلومات 
14 آذار أن الرئيس س���عد 
احلري���ري ب���اق في جدة 
حتى آخر الش���هر، يعود 
بعدها إلى بيروت بخطوات 
تنفيذية لهبة املليار دوالر 
السعودية للجيش وللقوى 
األمنية، إضافة الى معاجلة 

االستحقاقات السياسية.
وفي معلومات املصدر 
عينه أن السفير السعودي 
علي ع���واض عس���يري 
موجود في اململكة العربية 
الس���عودية، مبناس���بة 
عائلية، وإلجراء مشاورات 
مع حكومته، وسيرجع الى 

بيروت بعد أسبوع.
وبالعودة الى االستحقاق 
النيابي، قال وزير الداخلية 
نه���اد املش���نوق صاحب 
مرسوم الدعوة لانتخابات 
إن���ه مقتنع، وأكثر من أي 
وقت مض���ى، بأن الوضع 
األمني ال يس���مح بإجراء 

انتخابات نيابية.
املشنوق أكد أنه ووزير 
العدل أشرف ريفي يتابعان 
ملف العسكريني املختطفني 
وال صحة ملا يقال عن شروط 
ومعطي���ات رافضا منطق 
التب���ادل واملقايضة. وما 
اقتراحات  سمعناه مجرد 
يختلط فيها املسلح باملدني، 
وأكد متابعة امللف مبنتهى 
التكتم والهدوء واجلدية، 
وأن أي أسلوب آخر سيزيد 

من تعقيد امللف.
وعل���ى ه���ذا الصعيد 
الرس���مية  تلقت اجلهات 
شريطا مصورا آخر يظهر 
فيه أربعة من العسكريني 
املختطف���ني يعرفون عن 
أنفسهم. وذكرت مصادر 
إعامية أن جماعة داعش 
تطرح مقايضة كل عسكري 
أو أمني لديها بعشرة من 
املوقوفني اإلس���اميني في 
س���جن رومية، واجلنود 
األربعة كانوا لدى مجموعة 
أبوحس���ن الفلس���طيني، 

وباتوا اآلن لدى داعش.

وحتدث الشيخ عدنان 
إمامة م���ن هيئ���ة علماء 
املسلمني القائمة بالوساطة 
في هذا الش���أن، ان الهيئة 
ال���ى اخلاطفني أن  طلبت 
تك���ون ش���روطهم غي���ر 
مس���تحيلة، ألن أي عفو 
الى وجود رئيس  يحتاج 
للجمهورية، الذي هو وحده 

املخول بذلك.
ويس���تفاد من هذا أن 
اخلاطفني يطالبون بإصدار 
عفو عن السجناء املطالب 
إمامة أن  بإطاقهم، ونفى 
تكون احلكومة قد تسلمت 
الئحة باألسماء التي تريد 
داعش إطاقها من سجن 

رومية.
بدوره قائد اجليش عماد 
جان قهوجي جدد التأكيد 
على االلتزام مبتابعة قضية 
العسكريني املختطفني في 

جرود عرسال.
أمام وف���د من  وق���ال 
العس���كريني، إن  عائات 
الشهداء العسكريني الذين 
سقطوا في املواجهات مع 
اإلرهابيني غير مجرى لبنان 

وتاريخ لبنان.
وفي مجال آخر، كشف 
العماد قهوجي عن اجتاه 
الس���اح  لتنويع مصادر 
للجيش، وقال إن الرئيس 
سعد احلريري أبلغه، حني 
التقاه مبوضوع صرف هبة 
املليار بأن يبحث عن أي 
عقد مناس���ب للمؤسسة 
العسكرية، وقال له باحلرف، 
حسب جريدة السفير: نحن 

نسير خلفك.
وفي معلومات الصحيفة 
أن قهوجي سيزور موسكو 
أع���د للزيارة  قريبا، وقد 
خال لقائه باألمس السفير 
الروسي في بيروت للتوقيع 
على صفقة ساح، على أن 
يط���رق أبواب دول أخرى 

فيما بعد.
كتلة املس���تقبل، دعت 
إلى أخذ العبرة مما حصل 
ف���ي عرس���ال، وطالبت 
بانس���حاب حزب اهلل من 
سورية، وبعدم استخدام 
الشعارات التحريضية، كما 
جددت التأكيد على انتخاب 

رئيس للجمهورية.

ولكن ال نقاش ألي بند قبل 
الب���ت في مصير سلس���لة 
الرت���ب والرواتب ملوظفي 

الدولة.
ايلي  الس���ابق  النائب 
الفرزلي ق���ال انه لم يقرأ 
ش���يئا غير عادي في قرار 
احلكومة سوى التدليل على 
مدى تخبط النخبة احلاكمة 
بعملية افاس سياسي كبير 
جدا، وعلى عدم وجود وجهة 
نظر حقيقية واحدة تتعلق 
بالنظام الذي هو عبارة عن 
حتالف بني كيانات مذهبية 
أو تفاهمات مذهبية، بحيث 
يكون لكل فري���ق حياته 

واسلوبه وطريقته.
الدعوة  وأضاف ه���ذه 
مجرد اعان ليس إال، كونها 
حتمل في طياتها مخالفة 
دستورية بسبب جتاوزها 
حدود مهلة التسعني يوما 
التي بدأت ليل 18 اغسطس، 
مما يجعل املرسوم املوقع أو 
الذي سيوقع عرضة للنقد، 
لذلك أنا أرى ان اقرار الدعوة 
في مجلس الوزراء هو نوع 

من تبرئة الذمة.
يبقى ان احتماالت عقد 
جلسة تشريعية تصطدم 
كما هو مع���روف برفض 
14 آذار وبالتحديد الفريق 
املس���يحي، التشريع قبل 
انتخ���اب املجلس لرئيس 
اجلمهوري���ة، وعل���ى أي 
حال ه���ذا املوضوع طرح 
في اجتماع قياديي 14 آذار، 
وتناول ايضا ما جرى في 
عرسال ومصير االنتخابات 

النيابية.
وعلم���ت »األنباء« أن 
املجتمعني انتقدوا بش���دة 
اللبناني  النائب االميركي 
األص���ل داريل عيس���ى، 
الذي جال على املسؤولني 
والسياس���يني في لبنان، 
خصوصا جلهة قوله لهم: 

دبروا احلال.
وتساءل مصدر في 14 
آذار ل� »األنباء« عما إذا كان 
النائب األميركي يريد منا 
التفاهم مع حزب اهلل، فهو 
انتخاب  إلى  من جهة دعا 
رئيس من خارج 8 و14 آذار، 
ومن جهة اخرى حث على 
تدبير احلال مع حزب اهلل 

بيروت ـ عمر حبنجر

املشهد السياسي الداخلي 
م���ازال ضبابي���ا ومربكا، 
الدع���وة لانتخابات  بني 
النيابية والسعي لتمديد 
والية مجلس النواب، لكن 
ثمة بارقة أمل، ظهرت في 
سماء العراق، حيث تاقت 
القوى اإلقليمية املتناحرة، 
مع املصالح األميركية على 
محاربة »داع���ش« مقابل 
اي���ران بانتقال  تس���ليم 
الس���لطة في بغ���داد من 
رجلها األول نوري املالكي 
إلى رجلها الثاني العبادي، 
ما رفع من مدرجات األمل 
باحتمال مت���دد االنفراج 
احلاصل ف���ي العراق إلى 
لبنان، ال���ذي مازال نوابه 
عاجزين عن انتخاب رئيس 
للجمهورية منذ 89 يوما 

بالتمام والكمال.
على أن ملف الرئاس���ة 
اللبناني���ة ل���ن يكون على 
الطاولة قبل أواخر سبتمبر 
وف���ق مصادر عل���ى صلة 
بالقرارات الدولية املتناغمة 
مع القوى اإلقليمية، ومن هنا 
انشغال احلكومة باحلواضر 
الداخلي���ة، وهاهي حفظت 
باألمس ماء الوجه بتوقيع 
مشروع مرسوم دعوة الهيئة 
الناخبة إلى انتخاب برملان 
جديد بعد ثاثة أش���هر من 
يوم أمس، علما أنها األدرى 
بأن مثل هذا األمر ال يتخطى 
عملي���ة رف���ع العتب، على 
اعتب���ار أن التمديد ملجلس 
النواب احلال���ي بات على 

األبواب.
ومع ذلك ال قيمة لقرار 
مجلس الوزراء ما لم يقترن 
النواب  مبصادقة مجل���س 
املمنوع من عقد جلس���ات 
تشريعية قبل انتخاب رئيس 

اجلمهورية.
الق���رار عرضة  وه���ذا 
للطعن أيض���ا أمام مجلس 
الشورى من قبل أي متضرر، 
عل���ى خلفي���ة أن مصادقة 
مجلس الوزراء متت بشكل 
استلحاقي، وفي اليوم األول 
من مهلة التسعني يوما بينما 
املف���روض أن يتم ذلك قبل 

بداية هذه املهلة.
على أي حال، ترافق قرار 
ارتفاع  الوزراء مع  مجلس 
منسوب الكام عن توافقات 
الطاولة،  سياس���ية حتت 
لتمدي���د والية هذا املجلس 

مرة أخرى.
وفيما اعتبر البعض في 
التوقيع احلكومي إلقاء لعبء 
التمديد للمجلس على كاهل 
صاحب املصلحة، الذي هو 
مجلس النواب، رأى رئيس 
املجلس أن خطوة احلكومة 
تعبد الطريق امام االنتخابات 

النيابية.
وح���ول احتم���ال عقد 
جلسة تش���ريعية ملجلس 
النواب الستكمال قوننة منح 
االفادات للطاب قال: يجب 
أن تس���تكمل هذه اخلطوة 
بإقرارها في جلس���ة عامة، 

رئيس احلكومة متام سالم مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السراي احلكومي امس                                                                )محمود الطويل(

مصدر وزاري وسطي لـ »األنباء«:
اخلالف على مدة التمديد وضمانة التشريع

بيروت ـ داود رمال

اكد مصدر وزاري وس���طي ل� »األنباء« ان 
اخلاف القائم حاليا بني الفرقاء السياس���يني 
ليس على مبدأ التمديد للمجلس النيابي احلالي 
للمرة الثانية، امنا على امرين، االول يتعلق 
مبدة هذا التمديد والثاني بضمانة التشريع.

ويوضح املصدر ان فريق 14 آذار يريد التمديد 
للمجلس النياب���ي لفترة محدودة ال تتجاوز 
السنة يتم خالها انتخاب رئيس للجمهورية 
واجراء انتخابات نيابية، اما وفق القانون القائم 

او وفق قانون جديد يتفق عليه، في حني ان 
فريق 8 آذار يريد التمديد ولكن على قاعدة ان 
يكون مكما لوالية كاملة، اي سنتني وسبعة 
اشهر، وان تكون هناك ضمانة باعادة العمل 
التشريعي الى املجلس النيابي كون ال فائدة 

من متديد ملجلس نيابي ال يشرع.
ويح���ذر املصدر من مغبة االس���تمرار في 
الدوران ضمن حلقة مفرغة وعدم التقدم في 
احللول بعدما ثبت ان الش���غور في الرئاسة 
االولى كان له انعكاس سلبي كبير على عمل 

كل املؤسسات.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء
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أفقياً:

عمودياً:

حفالت
املوسيقي

األغاني
الطربية

أحلان
النجوم
السلم
تعبير

األشعار
حليم

صادقة

قصيدة
وجد

عاطفة
حائر
األمل

األماني
دهر

وهاد
التغريد

القمر

٭ سنة االكتشاف: 1967.
التطور مقاد بعمليات احتاد 
تعايشية حيوية بني أصناف 

كائنات متفاعلة مع بعضها.
٭ اكتش��فه لني مارغوليس 

.)Lynn Margulis(
ملاذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف:
٭ كان تشارلز داروين أول 
من اعتقد بأن الكائنات احلية 
تتطور � أي تتغير � مع الزمن 
وأول من حدد قوة تقود هذا 
التغير هي أن البقاء لألفضل، 
سرعان ما أصبحت نظريات 
داروي��ن أس��اس التفكي��ر 
البيولوج��ي وبقيت صامدة 

لقرن من الزمن.
كانت لني مارغوليس أول 
من اكتش��ف وأثبت تعديال 
على نظرية داروين للتطور، 
وبقيامها به��ذا مألت الثغرة 
الوحيدة املزعجة في نظرية 
داروين، وقد أدت � أكثر من 
أي عال��م آخر منذ داروين � 
للتفكير  إلى مراجعة جذرية 
في التط��ور. مثلها في ذلك 
مثل كوبرنيكوس وغاليليو 
ونيوتني وداروين من قبلها 
استأصلت مارغوليس وغيرت 
بعض النظريات والفرضيات 
العلمية التي كان متمسكا بها 

بقوة من قبل.
٭ حقائق طريفة: مارغوليس 
وزوجها الكاتب والفلكي كارل 
سيغان هما من قال »إن احلياة 
لم تسيطر على األرض بالنزاع 
بل بالتشارك والتعاون كما أن 
مفه��وم داروين عن التطور 
بالنزاع في االصطفاء  املقاد 

الطبيعي غير مكتمل«.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ استقالة ـ عا، 2 ـ فقير ـ احوال، 
3 ـ تبجيل )معكوسة( ـ اردي، 4 ـ 
اماءـ  القمل )معكوســـة(، 5ـ  ن ن 
ـ قسا، 6 ـ ود ـ التف )معكوسة(، 
7 ـ اسنان )معكوسة( ـ ت ت، 8 ـ 
يعترض )معكوسة(ـ  دع، 9ـ  سال 

ـ دروب، 10 ـ ديانا حداد.

عموديًا:
1ـ  افالطونـ  رد، 2ـ  سقيم، 3ـ  تيجانـ  اسرن 
)معكوســـة(، 4ـ  قربانـ  اتان، 5ـ  العنف 
)معكوســـة(، 6ـ  الـ  يستقل )معكوسة(، 
7 ـ الســـماحة )معكوسة( ـ دد، 8 ـ ورقاء 
ـ ارد )معكوســـة(، 9 ـ عادل ـ تعود، 10 ـ 

الياقوت.

حل عينك .. عينك

1 ـ تـــرك العمل ـ نصف عـــارف، 2 ـ ضد غني ـ 
اوضاع، 3ـ  احترام واجالل )معكوسة(ـ  اقتل، 4 
ـ جواريـ  من احلشرات الضارة )معكوسة(، 5ـ  
متشابهانـ  عكس الن، 6ـ  حبـ  ادور )معكوسة(، 
7 ـ في الفم )معكوســـة( ـ متشابهان، 8 ـ عكس 
يوافق )معكوسة( ـ اترك، 9 ـ جرى املاء ـ طرق، 

10 ـ مطربة لبنانية شابة.

1 ـ فيلسوف يوناني ـ جواب، 2 ـ عليل، 3 ـ على 
رؤوس امللوك ـ قيدن )معكوسة(، 4 ـ اضحية ـ 
انثى حمار الوحشي، 5ـ  عكس املساملة والوداعة 
)معكوســـة(، 6 ـ للنفي ـ ميلك قراره بنفســـه 
)معكوسة(، 7ـ  الغفران )معكوسة(ـ  متشابهان، 8 
ـ حمامةـ  اجيب )معكوسة(، 9ـ  منصفـ  ترجع، 

10 ـ من االحجار الكرمية.

احلل  أسفل الصفحة

التطور الكامل

حل أعرف الشخصية:
چوش دوميل

حل كلمة السر:
نبيل شعيل

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطرب كويتي 
من 8 أحرف

ماقعتيدصان
للصاعحهـالر
ستيطباردمم
لغدفيءوقوق
ارةةررجةسل
شياايلدريا

ادللنلااقل
لتاطاحلعيم
حامرغلنشوا

الابايجاهـل
نفنيلمولاا

بحيةاعمادي

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
لو وضعت قلم رصاص 
عل��ى رأس��ه ودفعته بيدك 
به��دف دورانه، فس��تراه 
ي��دور لعدة م��رات قبل أن 
يقع. وكذلك بالنسبة للكرة 
أو أي ش��يء ميكنه شكله 
من الدوران، فالذي يساعد 
على ذلك هو الطاقة أو القوة 
التي تصدر عنك وجتبز هذا 
الشيء على الدوران. ولكن 
هناك أشياء قد تستمر في 
الدوران لفترات طويلة، فما 
الذي يُساعد على ذلك؟ وكيف 
تستمر في الدوران في النقطة 

أو املوضع نفسه؟
إن القاعدة العلمية والتي 
تدع��ى »القص��ور الذات��ي 
لنا  اجليروسكوبي« تُفسر 
ذل��ك بالقول: »إن وضع أي 
جسم قابل للدوان في حالة 
الدوران احلر، يس��تمر في 
حالة الدوران نفس��ها وفي 
املجال نفسه بسبب القصور 
الذاتي«. وهذا يعني أنك لو 
وضعت خط��ا تخيليا عبر 
مركزه، فس��يبقى محافظا 
عل��ى االجتاه نفس��ه ما لم 
تطبق عليه أي قوة خارجية 

إضافية.
فلنفترض أنك رميت كرة 
في الفض��اء بحركة دائرية 
البلبل(، فس��ترى  )كحركة 
أن هذه الكرة ستستمر في 
الدوران على محورها ما لم 
تغير ق��وة الهواء أو ضربه 
اللعب حركتها  شريكك في 
الت��ي انطلقت به��ا ما بني 

يديك.
والواقع، أن الكرة األرضية 
تدور وفقا لهذا املبدأ. فهي 
تش��به آلة ضخم��ة حلفظ 
التوازن )اجليروس��كوب(. 
فمحورها ينطلق من القطب 
الشمالي إلى القطب اجلنوبي 
وهو يتجه بصورة دائمة نحو 

النجم الشمالي.
وهذا النوع من الدوران، 
ق��د ش��غل اإلنس��ان منذ 
العصور القدمية، منها الدوارة 

الهوائية.
ودوران األجس��ام ذات 
الرؤوس املسننة مشهورة 
جدا في اليابان والصني حيث 
أصب��ح الكثير م��ن الناس 
خبراء بها. ففي اليابان هناك 
البالبل التي تصدر األصوات 
املوس��يقية، وكذلك وجود 
البالب��ل التي ت��دور داخل 

بالبل أخرى.

تـــدور األجســـام على  ملاذا 
الرؤوس املسننة كالبالبل؟

عدنان 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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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

»الغانرز« يريد التخلص من بودولسكيالرياضية
استقر آرسني فينغر املدير الفني لفريق آرسنال على االستغناء عن مهاجمه األملاني لوكاس 
بودولسكي، حسبما أكدت صحيفة »ديلي ستار« 
وأشارت الصحيفة إلى أن فينغر قرر استبعاد بودولسكي من قائمة الغانرز، أمال في تدعيم صفوف 
الفريق بالعبني جديدين، قبل نهاية فترة االنتقاالت الصيفية بنهاية الشهر اجلاري. 
وأضافت أن بودولسكي باتت فرصته ضعيفة للغاية في فرض نفسه على تشكيلة الفريق اللندني، في 
ظل خطة آرسني لالعتماد على املهاجم الكوستاريكي الشاب كامبل، مع سانشيز وأوليفيه جيرو، ويايا 
سانوغو.

روخو في »مسرح األحالم«

البلوز يجدد عقد كورتوا 5 أعوام

»اللومباردي« يتمسك بالهولندي

بنفيكا يضم احلارس سيزار

»البارسا« يفتح الباب لرحيل سونغ

عاد الالعب الدولي البرتغالي لويس ناني لناديه الس���ابق 
سبورتنغ لشبونة بعد قضائه 7 أعوام في صفوف مان يونايتد، 
وفقا ملا أعلنه رئيس سبورتنغ، برونو دي كارفاليو، والذي أكد 
أيضا بيع املدافع األرجنتيني الصلب ماركوس روخو لصفوف 

»الشياطني احلمر«.
وجاء اع���الن دي كارفاليو عن الصفقتني أمام نحو 8 آالف 

مشجع في ملعب جوزيه ألفاالدي.
وأوضح أن ناني البالغ من العمر )27 عاما( انضم للشبونة 
ملوسم واحد على سبيل اإلعارة، فيما انتقل روخو )24 عاما( 
إلى إجنلترا بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو والذي يعتبر 

احد أهداف املدرب الهولندي فان غال.

أكدت تقارير صحافية أن نادي تشلسي االجنليزي بصدد 
جتديد تعاقد حارسه البلجيكي الشاب تيبو كورتوا ملدة خمسة 
مواسم، بعدما جنح في حجز مكانه بالتشكيلة األساسية للفريق 

اللندني بعد منافسة قوية مع املخضرم بيتر تشيك.
وأش���ارت التقارير إلى أن كورتوا عاد إلى »البلوز« بعد 3 
مواس���م قضاها معارا إلى أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري 
اإلس���باني، وذلك في الوقت الذي يتبقى عامان فقط في عقد 

الالعب احلالي مع نادي تشيلسي.
ورجحت التقارير أن إدارة »البلوز« ستكافئ كورتوا مبضاعفة 

راتبه إلى 90 ألف إسترليني في االسبوع.

بدأ نادي ميالن االيطالي فتح محادثات مع العب وسط 
الفريق الهولن���دي نايجل دي يونغ ف���ي محاولة إلقناعه 

بتجديد عقده مع الفريق.
ووفقا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« التي أعلنت 
عن تطلع مسؤولي ميالن لتجديد عقد الالعب املقرر انتهاؤه 
في الش���هر القادم، حيث يأمل »الروزونيري« في التوصل 

التفاق مع الالعب بسرعة.
ويحاول ميالن قط���ع الطريق على مان يونايتد بقيادة 
مدربه فان غال الذي أبدى رغبته في احلصول على خدمات 

مواطنه.
كما يستمر اللومباردي في مفاوضات مع نابولي للتعاقد 
مع السويس���ري بيلرم دزميالي خالل االنتقاالت الصيفية 

لتدعيم خط وسطه.

أمت نادي بنفي���كا البرتغالي صفقة التعاقد مع احلارس 
البرازيلي جوليو سيزار بعدما اجتاز الفحص الطبي، ووقع 

على عقد مدته عامان.
وأشارت صحيفة »أبوال البرتغالية« إلى أن سيزار قرر 
الرحيل عن نادي كوينز ب���ارك رينجرز االجنليزي بعدما 
خسر مكانه في التشكيلة األساسية لصالح احلارس روبرت 

غرين. 
وأضافت أن سيزار الذي انضم للنادي اللندني في صيف 
2012 بعقد مدته 4 أعوام قادما من إنتر ميالن، لم يش���ارك 
سوى في 24 مباراة فقط، مما دفعه لالنضمام إلى تورتنو 

األميركي على سبيل اإلعارة.

قرر نادي برشلونة اتخاذ قراره النهائي بفتح باب الرحيل 
في وجه الدولي الكاميروني اليكس سونغ قبل اغالق فترة 

االنتقاالت الصيفية.
واشارت ش���بكة س���كاي الى خروج العب الوسط من 
حس���ابات املدرب اجلديد لويس انريكي كما مت ربط اس���م 
الالع���ب باالنتقال ملان يونايتد أو توتنهام هوتس���بير في 

هذا الصيف.
واعلنت ادارة برشلونة في نفس السياق انها على استعداد 
ملناقشة املفاوضات مع األطراف الراغبة في احلصول على 

خدمات الالعب.
وق���ال اندوني زوبيزاريتا املدير الرياضي لبرش���لونة: 

نحاول ايجاد حل لتسويق الالعب في األيام املقبلة.

املدافع االرجنتيني روخو

كورتوا حامي عرين تشلسي

احلسم في »فيسنتي كالديرون«

كارلو انشيلوتي من املخاوف 
بشأن اصابة رونالدو واعتبر 
ان الالعب ش����عر بألم بسيط 
في س����اقه ولم يكن على ما 
يرام، فقرر اجلهاز الطبي عدم 
املخاطرة بإشراكه في الشوط 

الثاني.
وتقام مباراة اإلياب على 
ملعب فيسنتي كالديرون غدا 

اجلمعة.

باحثا عن نتيجة إيجابية مع 
انتظار احلسم في ملعبه في 
لق����اء الع����ودة، لكن جيمس 
رودريجيز كاد يفسد عليهم 
تلك املخططات عندما سجل 
هدف التقدم في الدقيقة 78، 
لكن راؤول جارسيا سجل هدف 
التع����ادل من ركلة ركنية في 

الدقيقة 88.
وخفف مدرب ريال مدريد 

انه تبديل اضطراري لشعور 
رونالدو ببعض األلم في الركبة 

أثناء الشوط األول.
 78 الدقيق����ة  وش����هدت 
دخول أنخيل دي ماريا بدال 
من لوكا مودريتش، كسعي 
من املدرب كارلو أنشيلوتي 
لزيادة الضغط الهجومي على 
فريق أتلتيكو مدريد الذي كان 
متراجعا خالل الشوط الثاني 

على الكرة وصل الى 72%، لكن 
هذا االستحواذ لم ينعكس على 
شكل خطورة وفرص كدليل 
واضح على جناح الضيوف 
بتعطيل مفاتيح لعب صاحب 

األرض.
وشهد ما بني شوطي املباراة 
تبديال مفاجئ����ا، حيث خرج 
كرستيانو رونالدو ودخل بدال 
منه رودريغيز ليتبني بعد ذلك 

حقق أتلتيكو مدريد نتيجة 
إيجابية ومهمة بتعادله1-1 مع 
مضيفه ريال مدريد في ذهاب 
كأس السوبر اإلسبانية التي 
أقيمت في ملعب س����انتياغو 
برنابي����و معق����ل »الن����ادي 

امللكي«.
وسجل هدف الريال الوحيد 
الكولومبي  الفري����ق  الع����ب 
خاميس رودريغيز في الدقيقة 
81، لكن راؤول غارسيا عادل 

النتيجة في الدقيقة 88.
وكان الشوط األول بشكل 
ع����ام قلي����ل الف����رص، لكن 
األفضلية فيه نس����بيا كانت 
أتلتيكو  لصالح الضي����وف 
رغم امتالك ريال مدريد الكرة 

بشكل أكبر.
وكانت أول تسديدة خطيرة 
في املباراة للوافد اجلديد الى 
»األتلتي« ماريو ماندزوكيتش 
ف����ي الدقيق����ة 14 إال أن ايكر 
كاس����ياس قام بالتقاطها، ثم 
ج����اءت تس����ديدة قوية من 
زميله ساول الذي استفاد من 
هفوة سيرجيو راموس لكن 
حارس منتخب اسبانيا كان 

لها باملرصاد أيضا. 
وانتظر »املرينغي« حتى 
الدقيق����ة 41 لتهدي����د مرمى 
ضيفه بشكل حقيقي، فارتقى 
كرستيانو رونالدو لعرضية 
غاري����ث بيل وض����رب الكرة 
برأس����ه لتمر خطيرة بجوار 

املرمى.
وشهد الشوط األول بشكل 
عام اس����تحواذا لريال مدريد 

الكولومبي يحرز اول اهدافه مع ريال مدريد  )رويترز(

معارك مرتقبة في إياب متهيدي األبطال

»أبناء الباسك« يعودون من جنوب إيطاليا بتعادل ثمني
الدمناركية بفوز صعب على 

مضيفه كوبنهاغن 2-3.
ولم يعط الفريق الزائر 
الكاف���ي ملضيفه  الوق���ت 
الدمناركي للدخول في أجواء 
اللقاء وأخذه على حني غرة 
بهدف مبكر بواسطة قائده 

ستيفان كيلسينغ )5(.
ورد كوبنهاغن بقسوة 
وبهدفني متتالني من ضربتي 
رأس األول عبر يورغنسن 
)9(، والثان���ي عن طريق 
اثر  امارتي  الغاني دانيال 

ركلة حرة )13(.
وادرك ليڤرك��������وزن 
التعادل بواسطة األملاني من 
اصل مغربي كرمي بلعربي 
بال�����هدف  )31(، ثم تقدم 
الثالث عن طريق الكوري 
اجل����نوب���ي هيونغ-مني 

سون)42(.
وحقق ستيوا بوخارست 
الرومان���ي ف���وزا هزيال 
ومتأخ���را عل���ى ضيف���ه 
لودوغورت���س رازغ���راد 
البلغاري بهدف يتيم سجله 
الكسندرو تشيبسيو )88( 
معوضا إهداره ركلة جزاء 

في الدقيقة 34.
س���الزبورغ  وف���از   
النمس���اوي عل���ى ماملو 
السويدي بهدفني لفرانتس 
شامير )16( واالرجنتيني 
جوناتان )54( مقابل هدف 

الميل فورسبرغ )91(.

.)3(
وكاد دميبا با يوقع على 
اله���دف االول قبيل نهاية 
الشوط األول لكن كرته مرت 
مبحاذاة القائم األمين )44(، 
وسنحت فرصة ثمينة جدا 
جليرو لكنه لم ينجح في 
تغيير مس���ار الكرة نحو 

الشباك )45(.
الثاني،  الش���وط  وفي 
اللعب  انخفضت وتي���رة 
لفترة طويل���ة، كما عانى 
»الغانرز« كثيرا بعد حصول 
الويلزي آرون رامسي على 
البطاق���ة الصفراء الثانية 
واكم���ل الفري���ق اللندني 
العش���ر األخيرة  الدقائق 

بعشرة العبني.
وعلى ملعب سان باولو، 
انقذ االرجنتيني غونزالو 
هيغواين مهاجم ريال مدريد 
االس���باني س���ابقا فريقه 
امام  نابولي من اخلسارة 
اتلتيك بلباو االسباني الذي 
أنهى الشوط األول متقدما 
بهدف سجله ايكر مونيايني 

.)41(
وفي الشوط الثاني، ادرك 
هيغواين التعادل ألصحاب 
األرض بعدما تالعب بالدفاع 
وارسل كرة ارضية ماكرة 
على ميني احلارس رافايل 

.)68(
وعاد باي���ر ليفركوزن 
األملان���ي م���ن العاصم���ة 

تعادل ارسنال االجنليزي 
م���ع مضيفه بش���يكتاش 
الترك���ي 0-0 ف���ي ذهاب 
الى  الفاصل املؤهل  الدور 
دور املجموعات من مسابقة 
أبطال أوروبا لكرة  دوري 

القدم.
اينونو في  على ملعب 
اس���طنبول، حق���ق فريق 
الفرنس���ي ارسني  املدرب 
ڤينغر نتيجة مقبولة قياسا 
الذي  املتواضع  أدائه  على 
قدمه على مدار الشوطني 
وال متكن مقارنته باملستوى 
الذي ظهر ب���ه في مباراة 
الدرع اخليرية قبل 9 أيام 
حني فاز على مان س���يتي 
بطل اجنلترا 3-0 واحرز 

اللقب.
املقاب���ل، أضاع  وف���ي 
الذي سيطر  بش���يكتاش 
على املجريات، فرصا عديدة 
خصوصا في الشوط األول 
قد ين���دم عليها في اإلياب 
األسبوع املقبل في لندن. 

وكاد السنغالي دميبا با 
املنتقل من تشلسي يفتتح 
التسجيل لبشيكتاش بعد 
مرور 10 ثوان فقط بتسديدة 
بعيدة مباغتة جنح احلارس 
الپولندي ف���ويس���يتش 
ستشسني في ابطالها، ثم 
خطف األخير كرة خطرة 
اخطأ الدفاع في قطعها من 
أمام النمساوي فيلي كافالك 

فرحة »فقراء اجلنوب« لم تتم 

ً فينغر: طرد رامسي غريب جدا بينيتيز: نابولي سيتأهل
أبدى أرسني فينغر املدير الفني ألرسنال 

عدم رضاه وتعجبه الشديد من حالة الطرد 
التي تعرض لها العبه املتألق أرون رامسي 

في مواجهة بيشكتاش التركي.
وقال فينغر عقب املباراة التي انتهت 

بالتعادل السلبي: »طرد رامسي ال يصدق، 
الالعب ال يستحق ذلك وخاصة أن 

اإلنذارين لم يكونا على مستوى ما ارتكبه«.

وأضاف املدرب الفرنسي: »بيشكتاش قدم 
مباراة جيدة، لم نستطع الفوز، لكننا نتمنى 
أن نحقق ذلك في مباراة اإلياب على ملعب 

اإلمارات«.
وتابع: »أتيحت لنا الفرص للتسجيل 

والفوز، سنسعى لتخطي هذه املرحلة 
في اإلياب، في النهاية لم نخسر، وهو ما 

سيعزز موقفنا«.

أبدى االسباني رافا بينيتيز املدير الفني 
لنادي نابولي اإليطالي ثقته في قدرة فريقه 
على حتقيق االنتصار خالل لقاء اإلياب أمام 
اتليتك بيلباو االسباني في تصفيات بطولة 

دوري أبطال أوروبا بعدما انتهى لقاء الذهاب 
بني الفريقني على ملعب سان باولو بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل فريق.
وقال بينيتيز: »لقد توقعت ان تسير املباراة 

بهذه الطريقة من قبل ان تلعب«.
وأضاف بينيتيز » اتليتك بيلباو فريق قوي 
ولكن في البداية اتيحت لنا فرصة أو اثنتني 
كان دخول احدها سيغير شكل اللقاء متاما 

ولكننا لألسف لم نستثمر تلك الفرص 
وتركنا للفريق االسباني زمام املبادرة«.

وتابع: »واثق في قدرتنا على اقتناص بطاقة 
الصعود خالل لقاء العودة«.

سيميوني: دي ماريا أقلقنا آس: ركلة جزاء غير محتسبة للملكي
أعرب األرجنتيني دييغو سيميوني املدير 
الفني لنادي أتلتيكو مدريد األسباني عن 

سعادته بالتعادل اإليجابي الذي حققه 
فريقه أمام جاره ومضيفه ريال مدريد في 
ذهاب بطولة السوبر االسبانية، موضحا أن 

مواطنه أنخيل دي ماريا هو الالعب األفضل 
بني صفوف النادي امللكي. وقال سيميوني 

عقب انتهاء املباراة: »لقد لعبنا كما نريد 
نحن أكثر مما أرادوا هم حتى مت الدفع 

بالالعب األفضل بني صفوفهم أنخيل دي 

ماريا الذي استطاع تغيير مجريات اللعب 
قليال إال أننا حتملنا الضغط حتى النهاية 

بشكل جيد«. وأضاف سيميوني الذي 
فاجأت تصريحاته حول دي ماريا اجلميع 

في الفريق الذي يضم جنوما كبارا مثل 
كريستيانو رونالدو وبيل وآخرين: »إنه 
أفضل العب هجومي في امللعب واألكثر 

قدرة على املراوغة«. ورغم النتيجة اإليجابية 
التي حققها فريقه على أرض منافسه، أكد 

سيميوني أن األمر لم يحسم بعد.

رأت صحيفة »اس« أن ريال مدريد كان 
يستحق ركلة جزاء في الدقائق األخيرة من 

مباراة ذهاب كأس السوبر االسباني بعد 
ملسة يد من العب خط وسط أتلتيكو مدريد 

ماريو سواريز في منطقة جزاء الروخي 
بالنكوس. وقام داني كارفاخال بتسديد 

الكرة والتي اصطدمت بيد ماريو سواريز، 
وطالب العبو الفريق األبيض بركلة جزاء 

ولكن احلكم لم ير أنها ملسة يد.
ولم تعرف املباراة قرارات حتكيمية مثيرة 

للجدل ولكن كانت هناك التحامات بني 
الالعبني خاصة خالل الشوط األول الذي 

شهد عدة بطاقات صفراء.
كما سلطت الصحيفة الضوء على رد 

مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي على 
تصريحات سيميوني قائال: انه نسى 

كريستيانو رونالدو احلائز على جائزة 
الكرة الذهبية وغاريث بيل أيضا الذي أحرز 

الهدف احلاسم في نهائي بطولة دوري 
أبطال أوروبا«.
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توتنهام يستهل مشواره من قبرص في متهيدي »يوروبا ليغ«

ان نحد من اخطائنا ضدهم 
ألنهم يعلمون كيف يعاقبونك 

على اي خطأ صغير«.
واستفاد تورينو من قرار 
االحت���اد االوروبي بحرمان 
بارما من رخصة املشاركة 
القاري���ة من اج���ل ان يرث 
عن االخي���ر بطاقة الدوري 

االوروبي.
وحرم تورينو من املركز 
السادس االخير املؤهل الى 
الثانية  املسابقة االوروبية 
في املرحل���ة اخلتامية من 
الدوري االيطالي عندما صد 
حارس فيورنتينا ركلة جزاء 
الليسيو كيرشي في الثواني 
التي  املب���اراة  االخيرة من 

انتهت بالتعادل 2-2.
واعتقد بارما الذي تغلب 
عل���ى ليفورن���و 2-0 في 
املرحلة االخيرة، انه ضمن 
القارية من خالل  مشاركته 
احتالل���ه املركز الس���ادس 

امام تورينو،  بفارق نقطة 
لكن االحتاد االوروبي لكرة 
الق���دم رفض منحه رخصة 
املش���اركة القارية بس���بب 
البالغة  ديونه الضريبي���ة 

قيمتها 300 الف يورو.
وتقدم بارما باستنئاف 
امام اللجنة االوملبية االيطالية 
لكن االخيرة رفضته، ما فتح 
الباب امام تورينو ليختبر 
القاري���ة برفقة  املش���اركة 
يوڤنتوس وروما ونابولي 
)دوري االبطال( وفيورنتينا 
وانتر ميالن )يوروبا ليغ(، 
وذلك للمرة االولى منذ موسم 
1993-1994 لكن على الفريق 
الدور  النبيذي ان يجت���از 
الفاصل من املس���ابقة لكي 

تكتمل فرحته.
الفاصل  الدور  ويش���هد 
اندية مهم���ة مثل  وج���ود 
الذي  ڤياري���ال االس���باني 
يح���ل ضيفا على اس���تانا 
وتونتي  الكازاخس���تاني، 
الذي  الهولندي  انش���كيده 
يلعب ذهابا خارج قواعده 
امام كاراب���اغ االذربيجاني، 
ايندهوڤ���ن  ومواطني���ه 
وفيينورد اللذين يتواجهان 
مع شاختيور سوليغورسك 
البيالروس���ي وتس���وريا 
لوغانس���ك االوكراني على 
التوالي، وسانت اتيان وليون 
الفرنسيني اللذين يلعبان مع 
كارابوكسبور التركي واسترا 
جيورجيو الروماني، وريال 
الذي  سوسييداد االسباني 
يتواجه ذهاب���ا على ارضه 
الروسي،  مع كراس���نودار 
وهال سيتي االنكليزي الذي 
يحل ضيف���ا على لوكيرين 

البلجيكي.
كم���ا يوجد بوروس���يا 
مونشنغالدباخ االملاني الذي 
يسافر الى البوسنة ملواجهة 
ساراييفو، وباناثينايكوس 
اليوناني الذي يس���تضيف 

ميدتييالند الدمناركي.

اللندني سهلة مبواجهة ايل 
ليماس���ول ال���ذي كان قاب 
قوس���ني او ادنى من الفوز 
بلق���ب ال���دوري القبرصي 
املوس���م املاض���ي قب���ل ان 
ينتزعه منه ابويل نيقوسيا 
في املرحل���ة االخيرة لكن 
الفريق القبرصي يدرك ايضا 
حجم املنافس الذي يواجهه، 
وهذا ما اكده مدربه البلغاري 
ايفايل���و بيتيف في حديث 
ملوقع االحتاد االوروبي لكرة 
القدم، قائال: »انه )توتنهام( 
فريق كبير جدا ومن املصيري 

توتنه���ام  يس���تهل 
القاري  االجنليزي مشواره 
اليوم  ملوس���م 2015-2014 
من الدور الفاصل املؤهل الى 
دور املجموعات من مسابقة 
الدوري االوروبي »يوروبا 

ليغ« لكرة القدم.
ويخوض توتنهام، الفائز 
بلقب هذه املسابقة بصيغتها 
القدمي���ة )كأس االحت���اد 
االوروبي( عامي 1971 و1984، 
لقاء الذهاب في قبرص امام 
ايل ليماسول وهو يبحث عن 
العودة بنتيجة ايجابية قبل 
استضافة لقاء االياب على 
ملعبه »وايت هارت الين« 

اخلميس املقبل.
وق���د حتض���ر توتنهام 
بقي���ادة مدرب���ه اجلدي���د 
االرجنتيني ماوريتيس���و 
بوكيتينو جي���دا النطالق 
مش���واره القاري من خالل 
حس���م مواجهته مع جاره 
ومضيفه وست هام يونايتد 
بفضل هدف قاتل في الثواني 
االخيرة من مدافعه اجلديد 
الشاب اريك داير، وذلك في 
املرحلة االفتتاحية للدوري 

االجنليزي املمتاز.
امام  املباراة  وس���تكون 
ليماسول االولى لبوكيتينو 
في مسابقة اعتبرها في وقت 
سابق غير مهمة وغير جذابة 
وتتس���بب في »قتلك« من 
الضجر، لكنه عدل عن رأيه 
بعد قدومه من ساوثمبتون 
الى النادي اللندني مؤكدا ان 
االخير يسعى الى املنافسة 
في كل املسابقات التي يشارك 

فيها.
وتابع »يج���ب ان نفكر 
كتوتنهام في اننا نريد الفوز 
بكل مس���ابقة نشارك فيها. 
نحتاج الى هذه الذهنية. وإذا 
كنا نلعب في يوروبا ليغ، 
فيجب ان نخوض املسابقة 

من اجل الفوز بها«.
ولن تكون مهمة الفريق 

إميانويل  اديبايور ورقة رابحة في صفوف توتنهام

يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو المحرك الرئيسي لنادي 

العاصمة ريال مدريد في المباريات 
الكبيرة والشك أن اإلصابة المتكررة 
للدون البرتغالي باتت تهدد انطالقته 

الصاروخية وتحطيمه األرقام القياسية 
على مستوى الليغا أو أوروبا وهو المرشح 

األبرز لنيل جائزة أفضل العب في أوروبا 
وجائزة الكرة الذهبية.

وعلى الرغم من ظهور رونالدو بجاهزيته 
التامة خالل الشوط األول من مباراة ذهاب 
كأس السوبر اإلسبانية أمام جاره أتليتكو 
مدريد، إال أنه أثار المخاوف لدى جماهير 

النادي الملكي منذ بداية الشوط الثاني 
باستبداله.

وفوجئت الجماهير المدريدية التي 
احتشدت في ملعب سانتياغو بيرنابيو 

بدخول النجم الكولومبي جيمس 
رودريغيز إلى أرضية الملعب بدال من 

كريستيانو رونالدو الذي خرج 
مصابا من اللقاء.

وخفف مدرب ريال مدريد كارلو 
انشيلوتي من المخاوف بشأن 

اصابة رونالدو واعتبر أن الالعب 
شعر بألم بسيط في ساقه ولم 

يكن على ما يرام، فقرر الجهاز الطبي 
عدم المخاطرة بإشراكه في الشوط الثاني.
وقال المدرب اإليطالي في تصريحاته عقب 

مباراة: »كريستيانو شعر بآالم ولم يكن بحالة جيدة.. 
سيخضع للفحص الطبي األربعاء، لكن بشكل مبدئي 

هو ال يشعر بأي شيء خطير«.
وعلى الرغم من تطمينات المدرب اإليطالي وإدارة 

النادي الملكي حول إصابة النجم البرتغالي، إال أن ركبة 
رونالدو مازالت تثير الكثير من المخاوف خصوصا أنه 
لم يظهر أي عالمات من األلم في الدقائق الـ 45 لشوط 

المباراة األول.
من جهتها، صحيفة »أس« اإلسبانية نقال عن إذاعة 
كادينا سير أن رونالدو خرج بين الشوطين بسبب 

شعوره بآالم في ساقه اليسرى وبانتظار التقرير الطبي 
لمعرفة مدى خطورة اإلصابة.

وكانت صورة قد انتشرت للنجم البرتغالي ظهر من 
خاللها وهو يضع كميات كبيرة من الثلج على ركبته 
بعد مباراة السوبر األوروبي التي تألق فيها وسجل 
هدفي الفوز لفريقه، قد أثارت أيضا المخاوف حول 

مدى شفاء الالعب من تلك اإلصابة على الرغم من 
أن الكثيرين اعتبروها من باب االحتراز، لكن معاناته 
من تلك اإلصابة مجددا جعلت بعض وسائل اإلعالم 

اإلسبانية تتكهن بأن الالعب يحتاج لفترة طويلة كي 
يشفى منها تماما.

يذكر أن رونالدو كان قد أصيب في فخذه وركبته 
اليسرى في الموسم الماضي ما تسبب في غيابه عن 
العديد من المباريات المهمة وتحديدا في نهائي كأس 

إسبانيا، كما أن اإلصابة أيضا حرمت الالعب من الظهور 
بمستواه المعهود في نهائيات كأس العالم في البرازيل، 
علما أنه غاب أيضا عن نصف مباريات فريقه اإلعدادية 

للموسم الكروي الجديد.

»فيفا« يرفض استئناف برشلونة ومينعه من التعاقدات

حلسم هذا اخلالف.
برش����لونة  وبإم����كان 
مواصل����ة اجراء التعاقدات 
خ����الل فت����رة االنتق����االت 
الصيفية احلالية التي تقفل 
في اواخر الشهر اجلاري، 
لكن لن يتمكن من ضم اي 
العب في الفترتني املقبلتني، 
اي في شهر يناير والصيف 

املقبل.

وكان فيفا عاقب النادي 
الكاتالون����ي ابريل املاضي 
بس����بب وج����ود مخالفات 
اظهرته����ا التحقيقات التي 
اجراها على بعض احلاالت 
املتعلقة بالعبني حتت السن 
سجلوا في قيود برشلونة 
رسميا وخاضوا مسابقات 
رسمية في صفوفه بني عامي 

2009 و2013.
القوانني، ال  وبحس����ب 
يس����مح بإمتام اي عملية 
انتقال لالعب حتت الثامنة 
عش����رة من عم����ره اال في 
ثالث ح����االت معينة ميكن 
ان يحص����ل فيه����ا بعض 

االستثناءات.
واعترفت جلنة التأديب 
التابعة للفيفا بانه »اذا كانت 
عمليات االنتقاالت الدولية قد 
تصب في مصلحة املسيرة 
الالعبني  الرياضية لبعض 
الش����بان، فانها في املقابل 
ق����د تصب ايض����ا في غير 
صاحلهم«، مضيفة ان »مهمة 
حماية الالعبني الشبان يجب 
ان تطغ����ى عل����ى املصالح 

الرياضية البحتة«.

فرنك سويسري ومت منحه 
فترة سنة من أجل تسوية 
الوض����ع القانوني اخلاص 
التنظيمي والنظام  باطاره 
القائم بخصوص االنتقاالت 
الدولية لالعبني القاصرين 

في كرة القدم.
ومباشرة بعد صدور قرارا 
فيفا، قرر برشلونة اللجوء 
الى محكمة التحكيم الرياضي 

الدولي  رفض االحت����اد 
لك����رة الق����دم )فيفا( أمس 
االس����تئناف الذي تقدم به 
نادي برش����لونة واالحتاد 
االسباني فيما يتعلق بانتقال 

الالعبني القاصرين.
 وبناء على قرار الفيفا 
مت ف����رض عقوب����ة عل����ى 
النادي تتمثل في حظر على 
االنتقاالت بحيث س����يمنع 
من تسجيل اي العب جديد 
عل����ى املس����تويني احمللي 
انتقاالت  والدولي ملوسمي 
كاملني متتاليني، ويبدأ ذلك 
املقبلة  التسجيل  من فترة 
يناي����ر 2015 مبا أن رئيس 
جلنة االستئناف قرر تعليق 
العقوبة بس����بب استئناف 

النادي للقرار.
 كما مت تغ����رمي النادي 
مببل����غ 450 أل����ف فرن����ك 
سويسري ومنح فترة 90 
يوما من أجل تسوية الوضع 
القانون����ي جلميع الالعبني 

القاصرين املعنيني.
وفيم����ا يتعلق باالحتاد 
مت  للعب����ة،  اإلس����باني 
تغرميه مببل����غ 500 ألف 

قوانني »فيفا« تهدد مدرسة برشلونة

أملح مدير اعمال احلارس التش���يكي بيتر 
تشيك الى ان االخير قد يبقى في تشلسي من 
اجل استعادة مركزه كاخليار االول بني اخلشبات 
الثالث بعد ان بدأ املوسم اجلديد على مقاعد 
االحتياط للمرة االول���ى منذ 10 اعوام، وذلك 

ملصلحة البلجيكي الشاب تيبو كورتوا.
وابقى مدرب تشلس���ي البرتغالي جوزيه 
مورينيو الغموض في مسألة من سيتولى مهمة 
الدفاع عن مرمى الفريق اللندني حتى مباراة 
املرحلة االولى من الدوري االجنليزي املمتاز امام 
بيرنلي )3-1(، حني وقع خياره على كورتوا 
العائد الى ال� »بلوز« بعد ثالثة اعوام امضاها 

معارا الى اتلتيكو مدريد االسباني.
وبدأ احلديث في وسائل االعالم البريطانية 
عن خيار مورينيو في مباراة االثنني سيدفع 
تشيك )32 عاما( الى الرحيل عن الفريق الذي 
وصل اليه عام 2004 من رين الفرنسي بقرار 
من املدرب البرتغالي الذي كان يخوض مغامرته 
االولى في »ستامفورد بريدج« قبل ان يتركه في 
عام 2007 ثم يعود اليه مجددا العام املاضي، 
خصوصا في ظل وجود احلارس االس���ترالي 
مارك شفارتسر كخيار ثالث للدفاع عن شباك 

ال� »بلوز«.
لكن ڤيكت���ور كوالر، مدير اعمال احلارس 
التش���يكي، اش���ار الى ان االخير قد يبقى مع 
الفري���ق على املدى القصي���ر على اقل تقدير 
لكن في حال منح فرصة واقعية للمنافسة مع 

كورتوا على استعادة مركزه، مضيفا في تصريح 
نقلته عن���ه صحيفة »ذي تاميز« البريطانية 
»اري���د االعتقاد وبالنظر ال���ى اخلدمات التي 
قدمها لتشلس���ي خالل االعوام العشرة معه، 
ان النادي سيعامله باحترام وسيمنحه فرصة 

القتال على املركز رقم 1«.
من جهته، دعا كورتوا )22 عاما( الذي امضى 
ثالثة اعوام ناجحة في اتلتيكو توجها بقيادة 
االخير الى لقب الدوري احمللي والوصول الى 
نهائي دوري ابطال اوروبا، زميله تشيك الى 
البقاء مع الفريق، مضيفا بشيء من االنانية 
»اريده ان يبقى، قد يساعدني كثيرا في التمارين 
حتى ان لم يلعب. مازال بامكاني التعلم منه 
ألنه يتمتع بالكثير م���ن اخلبرة. بامكانه ان 
يعطيني النصائح حول الدوري املمتاز، اشياء 
قد ال اعرفها في البداية )بداية مش���واره في 

الدوري االجنليزي(«.
وواصل كورتوا الذي لن يلقى طلبه اذانا 
صاغية عند تش���يك ألن االخي���ر لن يرضى 
باالكتف���اء في »تدريب« احل���ارس البلجيكي 
الش���اب خصوصا انه مازال يعتبر من افضل 
ح���راس املرمى في العال���م »انه لطيف معي. 
نتمرن بشكل جيد وما زال يثبت انه حارس 
رائع. من االفضل بالنسبة للفريق ان نحظى 
بحارسني جيدين. بالنسبة لي، ليست هناك 
مش���كلة اذا بقي. آمل ان ألعب بشكل جيد من 

اجل البقاء في الفريق«.

عن املالعب 6 أشهر قبل أول 
مبارياتي م���ع الفريق األول 
عندم���ا مترنت م���ع العبي 
الفريق األول كنت أخجل من 
الدخول لعرفة مالبس الالعبني 
الناشئني مجددا عندما أتيت 
هنا أول مرة كنت منبهرا بكل 
ما رأيته، أنا سعيد بوجودي 

هنا«.

تصريحاته »رغم إنني كنت أعلم 
أنه ميكنني ان أحقق مكاسب 
مادية أكب����ر إذا ما انتقلت إلى 
مان يونايتد غير ان البايرن هو 

النادي الذي انتمي له«.

وخاض مودريتش 78 مباراة 
م����ع كرواتيا س����جل خاللها 8 

اهداف.

ميسي: أنا في وضعي احلالي بفضل برشلونة

مولر: رفضت مان يونايتد ألني أنتمي لبايرن ميونيخ

مودريتش يجدد عقده مع »امللكي«

حت���دث جنم برش���لونة 
ليونيل ميس���ي عن رحلته 
في صفوف الفريق الكتالوني 
مؤك���دا انه وصل ملا هو فيه 

بفضل البارسا.
الذي توج بلقب  ميسي، 
افضل العب في العالم 4 مرات 
يعد احد خريجي اكادميية ال 

ماسيا الكتالونية. 
وقال ميسي في تصريح 
للموق���ع الرس���مي لن���ادي 
برش���لونة: »أن���ا ف���ي ذلك 
الوضع بفضل برشلونة، لقد 
اوصلوني لكي اكون األفضل 
لقد قدمت هنا طفال وكبرت 
هنا، أنا الش���خص الذي أنا 
عليه بفضل تعاليم ال ماسيا، 
أنا في وضعي احلالي الرائع 
بفضل برش���لونة عندما مت 
تصعي���دي ألول مرة لم أكن 
اشارك مع الفريق ثم تعرضت 
ابعادي  إلصابة تسببت في 

كشف النجم األملاني توماس 
مولر للمرة األولى ان الفرصة 
أتيحت له كي ينضم إلى نادى 
مان يونايتد خ����الل الصيف 
احلال����ي غير أنه قرر أن يبقى 

في ناديه بايرن ميونخ.
وق����د ث����ارت الكثي����ر من 
الفترة األخيرة  الشائعات في 
حول أن املهاجم األملاني � الذي 
تألق في كأس العالم األخيرة 
� يأت����ي على رأس  بالبرازيل 
قائمة الالعب����ني الذين يرغب 
مدرب الشياطني احلمر لويس 
ڤان غال في شرائهم مع انطالقة 

املوسم اجلديد.
وذكر مولر في تصريحات 
أدلى بها لصحيفة بيلد األملانية 
انه تلقى بالفعل عرضا ضخما 
لالنتقال إلى أولد ترافورد غير 
أنه أكد أنه ل����م يفكر بصورة 
جدية على اإلطالق في الرحيل 

عن النادي الباڤاري.
ومض����ى مولر يق����ول في 

اعل����ن نادي ري����ال مدريد 
االسباني امس انه جدد عقد العب 
الدولي لوكا  الكرواتي  وسطه 
مودريتش لعام اضافي ينتهي 
2018. وكان مودريتش حتول من 
العب فاشل في موسمه االول في 
صفوف الفريق امللكي الى جنم 
في موسمه الثاني وخاض مع 
فريق العاصمة االسبانية 106 

مباريات وسجل 6 اهداف.
وتوج مع ريال مدريد بطال 
لكأس الس����وبر االسبانية عام 
2012، وكأس اس����بانيا 2014 
ودوري ابطال اوروبا في العام 
ذاته، والكأس السوبر االوروبي 

االسبوع املاضي.

البرغوث األرجنتيني ليونيل ميسي

توماس مولر جدد والءه للنادي الباڤاري

مودريتش مع رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز

»الركبة« تهدد انطالقة »صاروخ ماديرا«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
يوروبا ليغ »الدور التمهيدي«

6استاتا – ڤياريال
7ابل ليماسول – توتنهام 
9.30ليون – استرا جيورجيو
9.30لوكيرين – هال سيتي

9.30سيليت – تورينو
9.30ريال سوسييداد – كراسنودار

تشيك
يبقى في تشلسي 

الستعادة مركزه

تورينو يعود
إلى البطولة بعد 

غياب طويل
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الريان الغائب األبرز عن البطولة بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية

الدوري القطري ينطلق اليوم
وسط تغييرات كبيرة في املدربني والالعبني

ينطلق الدوري القطري 
لكرة القدم اليوم وس���ط 
تغيي���رات واس���عة على 
صعي���د االجه���زة الفنية 
الريان  والالعبني، وغياب 
احد اعرق االندية واكثرها 
شعبية لهبوطه الى الدرجة 

الثانية.
ويلعب الي���وم االهلي 
مع السيلية والعربي مع 
اخلور، وغدا الش���مال مع 
اخلريطي���ات وخلويا مع 
الوكرة  قطر واجليش مع 

والغرافة مع ام صالل.
وتأجلت مباراة السد مع 
الشحانية الرتباط االول 
ابطال  بربع نهائي دوري 
آس���يا، حيث خس���ر امام 
الهالل السعودي 0-1 ذهابا 
الرياض، ويستضيفه  في 

ايابا الثالثاء املقبل.
البطولة  ويغيب ع���ن 
الريان احد اعرق االندية 
القطرية واكثرها شعبية 
لهبوط���ه ال���ى الدرج���ة 
الثانية، ما يفقدها الكثير 

من االثارة.
ويس���عى خلوي���ا الى 
االحتفاظ بلقبه، وسيكون 

مرش���حا بارزا للفوز به 
الس���د واجليش، كما  مع 
تأمل العديد من الفرق في 
املنافسة على ادوار متقدمة 
لضمان املشاركة في دوري 
ابطال آس���يا في نسخته 

املقبلة.
الفرق  استعدت معظم 
للموسم اجلديد مبعسكرات 
اوروبية ومباريات ودية، 
وايض���ا بتغيي���رات في 
الفنية وصفوف  االجهزة 
احملترف���ني، وتعاقدت 6 
ف���رق م���ع مدرب���ني جدد 
ابرزهم واكثرهم ش���هرة 
الدمنركي مايكل الودروب 
الذي تولى مهمة االشراف 
على خلويا خلفا للبلجيكي 
اريك غيريتس، الى جانب 
ايڤان هاسيك  التش���يكي 
)قط���ر(، والروماني دان 
)العرب���ي(  بتريس���كو 
وااليطالي سيلفيو ديلبرتو 
)الشمال( واالسباني مغيل 
)الش���يحانية(  ليتين���ا 
والبرازيلي ماركوس باكيتا 

العائد لتدريب الغرافة.
واستمر باقي املدربني مع 
فرقهم وهم املغربي حسني 

عموتة )الس���د( للموسم 
الثال���ث عل���ى التوال���ي، 
والتونس���ي نبيل معلول 
)اجليش( والتونسي سامي 
الطرابلس���ي )الس���يلية( 
والتونسي ماهر الكنزاري 
)الوكرة( والتشيكي ميالن 
ماتشاال )االهلي( والتركي 
بولنت كوركماز )ام صالل( 
والروماني الزلو بولوني 
)اخلور( والفرنسي مارشان 

)اخلريطيات(.
وعلى مستوى احملترفني 
االجان���ب، اختلف االمر بني 
االندية متاما، ففي الوقت الذي 
اجرت اندية تغييرات جذرية 
واس���تبدلت كل محترفيها، 
اندية اخرى على  استقرت 

محترفيها او بعضهم.

الغرافة يبقي محترفيه

الغراف���ة ه���و الوحيد 
الذي لم يستبدل محترفيه 
االربعة وهم البرازيلي نيني 
واالرجنتيني ليس���اندرو 
لوبيز والڤنزويلي نيكوالس 
فيدو ميكو واالس���ترالي 

ماركو بريشيانو.
ام���ا اجلي���ش وقط���ر 

والعربي فقد اس���تبدلوا 
جميع الالعبني االجانب، 
فتعاق���د قطر م���ع املدافع 
اجلزائ���ري رفيق حليش 
والكوري���ني تش���و يونغ 
وهان كو والتونسي حمى 
احلرب���اوي، والعربي مع 
االسباني بابلو هرنانديز 
باولين���و  والبرازيل���ي 
والنيجيري اميوه ايزيكيل 
وااليراني اشكان ديجاجاه، 
وتعاق���د اجلي���ش فقط 
حتى اآلن وقبل س���اعات 
ال���دوري مع  من انطالق 
البرازيلي لوكاس  املدافع 

مينديز.
خلوي���ا  واس���تبدل 
مدافع���ه اجلزائري مجيد 
بوقرة باملدافع االس���بانى 
ش���يكو فلوريس، والسد 
مهاجمه االسباني راوول 
غوانزلي���ز بالبرازيل���ي 
موريكي، واالهلي مهاجمه 
الكونغولي الونغا بااليراني 

جالل حسيني.
الس���يلية  ابقى  فيم���ا 
البحرين���ي فوزي  عل���ى 
عايش فق���ط، وتعاقد مع 
الك���وري اجلنوب���ي جني 

س���ي ه���و والتونس���ي 
عصام جمعة والبرتغالي 
ريكاردو كوس���تا، وابقى 
اخلريطي���ات على املدافع 
البرازيل���ي دومينغوس، 
وضم الس���نغالي ايسيار 
من خلويا واملهاجم االردني 
حسن عبدالفتاح، واستمر 
االرجنتيني سيباستيان 
جورجي والعراقي حسني 
ارحيمة م���ع الوكرة الذي 
تعاقد ايضا مع املغربيني 
محس���ن متولي ويونس 

احلواصي.
ورحل املغربي عثمان 
اقدم محترف  العس���اس 
في الدوري القطري للمرة 
االولى تاركا ام صالل بعد 
خالفات نش���بت بينهما، 
وانضم املصري احمد فتحي 
بدال منه الى جانب الفرنسي 
جيرم���ي، فيم���ا اس���تمر 
االيراني منتظري للموسم 

الثاني على التوالي.
واملع���روف ان عثمان 
العساس انضم للغرافة منذ 
2005 وظل يلعب معه حتى 
موسم 2013 حيث غادره 

الى ام صالل.

واض���اف عق���ب انتخابه 
ان اللجنة س���تعقد اجتماعا 
األس���بوع املقبل ملناقش���ة 
أزمات روابط األلتراس والبث 
التلفزيوني وشارة البث ضمن 
اللجنة للموسم  حتضيرات 
اجلديد. واشار منصور إلى 
أن اللجنة ق���ررت من حيث 
املب���دأ رفض الع���رض الذي 
التلفزيون املصري  تقدم به 
لبث مباريات الدوري املمتاز 
للموسم اجلديد الذي من املقرر 
أن ينطلق منتصف سبتمبر 

املقبل.

الزمالك يصل الخرطوم

الى  الى ذل���ك، وصل���ت 
العاصمة السودانية اخلرطوم 
بعثة فريق الزمالك لكرة القدم 
ابراهيم  الكرة  برئاسة مدير 
حسن ملواجهة الهالل السوداني 
غدا اجلمعة في ختام مباريات 
دور الثمانية من دوري أبطال 

أفريقيا.
وفي املران األخير للفريق 
الثنائي احمد  بالقاهرة ظهر 
دويدار واسالم عوض بحالة 
فني���ة جيدة خ���الل تدريب 
الزمالك وهو ما أسعد اجلهاز 
الفني بقيادة حس���ام حسن 
لقدرة الثنائي على املشاركة 
في مب���اراة اله���الل في ظل 
الذي  الكبير  العددي  النقص 
يعان���ي من���ه الفريق خالل 
الفترة احلالية بسبب رحيل 
عدد كبير من الالعبني وعدم 
القدرة على االس���تبدال في 

القائمة األفريقية.
وسافر الفريق إلى السودان 
بكامل القائمة األفريقية التي 
تضم 17 العبا من أجل خوض 

الزمالك في السودان .. ومرتضى يعود
لرئاسة جلنة األندية

املقاولون يستعجل تأشيرات معسكر البرتغال

يبدة يلحق ببوقرة إلى الفجيرة

طرابلس يضم 3 محترفني غانيني

جلأت إدارة نادي املقاولون العرب إلى االحتاد 
املصري لكرة القدم للتدخل لدى سفارة البرتغال 
بالقاهرة، الستعجالها في استخراج التأشيرات 
اخلاصة ببعثة »ذئاب اجلبل« املس���افرة إلى 
البرتغال للدخول في معس���كر إعداد خارجي 
استعدادا للموسم اجلديد مبدينة ماديرا يستمر 

ملدة أسبوعني.
كما خاطب���ت إدارة نادي املقاولون رئيس 
نادي ناسيونال ماديرا روي ألفيش ملخاطبة 
سفير البرتغال بالقاهرة من أجل سرعة االنتهاء 
من إجراءات س���فر البعثة بخالف االستعانة 
مبس���ؤولى ش���ركة املقاولون العرب إلجراء 
االتصاالت الالزمة من أجل إمتام اس���تخراج 
تأشيرات السفر قبل نهاية األسبوع اجلاري.

وحددت إدارة نادي املقاولون العرب يوم 27 
أغسطس اجلاري موعدا للسفر إلى البرتغال 
للدخول في معس���كر إعداد خارجي يس���تمر 
حتى يوم 11 س���بتمبر املقب���ل، على أن يقوم 
الفريق بإجراءات حج���ز تذاكر الطيران بعد 
تسلم تأشيرات الس���فر من سفارة البرتغال 

بالقاهرة.
ومن املقرر أن يسافر املقاولون عبر محطتني 
ترانزيت أحدهما مبدينة كازابالنكا والثانية 
في العاصمة لشبونة قبل الوصول إلى مدينة 
ماديرا، التي تستضيف املعسكر، حيث سيخلل 
معسكر اإلعداد خوض مباراتني وديتني احداهما 
مع احدى الفرق الصاعدة للدوري البرتغالي 
حديثا لم يتحدد طرفها حتى اآلن والثانية مع 

ناسيونال ماديرا قبل نهاية املعسكر.
ووصل النيجيري بابا أركو مهاجم املقاولون 
العرب إلى القاهرة بعد انتهاء إجراءات استخراج 
تأشيرة السفر اخلاصة به، بعدما قام مسؤولو 

النادي بإرسال التأشيرة لالعب.
وتس���عى إدارة املقاولون إلنهاء إجراءات 
سفر أركو للبرتغال، حتى يلحق ببعثة الذئاب 
التي ستدخل معس���كر مغلق مبدينة ماديرا 
البرتغالية نهاية الشهر اجلاري، حيث سيتم 
استخراج تأشيرة سفر الالعب إلى البرتغال 
عقب وصوله إلى القاهرة واالنتظام في تدريبات 

ذئاب اجلبل.

تعاق���د الفجيرة الصاعد حديثا الى دوري 
الدرج���ة االولى لكرة القدم ف���ي االمارات مع 
اجلزائري حس���ان يبدة العب وسط غرناطة 

االسباني.
وقال مدير فريق الفجيرة حميد س���املني: 
»تعاقدنا مع يبدة رسميا ليكتمل عقد الالعبني 

االجانب في الفريق«.
وسيلحق يبدة )30 عاما( الذي لعب املوسم 
املاضي مع اودينيزي االيطالي بنظام اإلعارة، 
مبواطنه مجيد بوقرة في الفجيرة الذي يضم 

أيضا اللبناني حسن معتوق والعاجي ابوبكر 
اسانغو. وميلك يبدة جتربة احترافية واسعة 
في أوروبا بعدما لعب في صفوف اوكس���ير 
الفرنسي )2004- 2007( وبنفيكا البرتغالي 
)2008-2011( وغرناطة االسباني )2013-2011( 

فضال عن اودينيزي.
وكان يبدة وبوقرة ضمن تشكيلة منتخب 
اجلزائر الذي حقق إجنازا تاريخيا في مونديال 
البرازيل بتأهله الى الدور الثاني قبل ان يخسر 
بصعوبة بالغة أمام أملانيا 1-2 بعد التمديد.

الغان���ي مايكل هيليجبي  الثالثي  التحق 
واري���ك بيكو واميانويل اوف���راي بتدريبات 
فريق طرابلس اللبناني لكرة القدم، استعدادا 
للموسم اجلديد، وخاضوا مع الفريق مباراتني 
جتريبيتني مع الرياضة واألدب ومنتخب لبنان 
األوملبي. ويلعب هيليجبي )29 سنة( في خط 
الوسط وهو كان مع كوتوكو الغاني، وقد سجل 

هدف الفوز الوحيد على املنتخب األوملبي.
أما بيكو )28 س���نة( فهو املهاجم السابق 
لبتروجيت املصري، واوفراي )23 سنة( مدافع 
تشلسي الغاني. وسيشارك الثالثي الغاني مع 
طرابلس في كأس النخبة التي تنطلق بعد غد 

السبت، حيث يخوض الفريق الشمالي مباراة 
افتتاحية مرتقبة مع جاره السالم، في إعادة 
لنهائي كأس لبنان املوس���م املاضي. من جهة 
ثانية، قالت صحيفة »اللواء« ان املفاوضات 
بني طرابلس واألنصار لضم املدافع الفلسطيني 
إبراهيم سويدان تعثرت، ما أدى لدخول اإلخاء 
األهل���ي القتناص الالعب، علما ان التدريبات 
األخيرة لألنصار شهدت حضور مدافع برازيلي 
قيد التجربة، كما شارك في التدريبات حسن 
شعيتو »شبريكو«، والعب الصفاء واالجتماعي 
السابق محمد قرحاني، للخضوع الختبارات 

املدرب الصربي زوران بيسيتش.

املباراة حي���ث يغادر كل من 
أبو  أحمد الشناوي، ومحمد 
جبل، ومحمود جنش وأحمد 
دويدار، وصالح س���يلمان، 
إبراهي���م، وحمادة  وياس���ر 
طلبة، ومحمد عبدالش���افي، 
ومحمد كوفي، وأحمد توفيق، 
ومؤمن زكريا، وإسالم عوض، 
ومصطفى فتح���ي، ومحمد 
إبراهيم، وعمر جابر، وأحمد 

علي، وخالد قمر. 

موافقة »الداخلية«

على صعيد آخ���ر، تلقى 
املوافق���ة  الن���ادي االهل���ي 
الرسمية من اجلهات األمنية 
على استضافة ستاد القاهرة 
ملباراة األهلي والنجم الساحلي 
التونس���ي، في بطولة كأس 
االحتاد األفريقي، واملقرر بعد 

غد السبت.
وكان مس���ؤولو س���تاد 
أب���دوا موافقتهم  القاهرة قد 
للنادي األهلي بشأن استضافة 
انتظارا ملوافقة األمن  اللقاء، 
التي وصلت القلعة احلمراء، 
فيما قام عدد من العبي األهلي 
الكرة  بتقدمي ش���كوى ملدير 
بالنادي ع���الء عبد الصادق 
الفني اإلس���باني  ضد املدير 
خوان كارلوس جاريدو بسبب 
العصبية الزائدة التي يتبعها 
معهم أثناء تدريبات ومباريات 
الفريق، واشتكى أكثر من العب 
ملدير قطاع الكرة طريقة انتقاد 
املدرب اإلسباني لهم التي تتسم 
بالشدة والقسوة عكس مواطنه 
خورخي سيمو مدرب اللياقة 
ال���ذي يتعامل معهم بطريقة 

احترافية للغاية.
من جانبه، أكد عبدالصادق 
لالعبني أن جاريدو تتس���م 
شخصيته بالعصبية الزائدة 
ألنه يعش���ق عمله وطالبهم 
بض���رورة اتب���اع تعليماته 

حرفيا.
وش���دد عل���ى العبيه أنه 
في حال���ة حتس���ن النتائج 
سيجدون تعامالت مختلفة من 
املدرب اإلسباني، الذي يتميز 
بشخصية مرحة، مشددا على 
أن الضغوطات التي يتعرض 
له���ا من اجلمهور ووس���ائل 
اإلع���الم وحمل���ه االنتقادات 
التي تع���رض لها  الالذع���ة 
الهزمية  مؤخرا، خاصة بعد 
أمام نكانا الزامبي في بطولة 
كأس االحتاد األفريقي لها أكبر 

األثر في عصبية اخلواجة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

قررت جلنة أندية الدوري 
املصري املمت���از لكرة القدم 
إنش���اء  ف���ي خطوات  البدء 
وإشهار رابطة لألندية احملترفة 
في مصر. واخت���ارت جلنة 
األندية في اجتماعها رئيس 
نادي الزمالك مرتضى منصور 
رئيسا للجنة بالتزكية بينما 
اختي���ر رئيس ن���ادي مصر 
املقاصة محمد عبدالسالم نائبا 
لرئيس اللجنة للشؤون املالية 
ورئيس نادي طالئع اجليش 
مجدي اللوزي نائبا للرئيس 

للشؤون اإلدارية.
كما ش���هد االجتماع األول 
للجنة مصاحلة بني مرتضى 
منصور ورئيس االهلي محمود 
طاهر من ناحية، وبني مرتضى 
ورئيس نادي املقاولون شريف 

حبيب من ناحية أخرى.
 11 اللجنة على  واستقرت 
ناديا س���تمثل أندية الدوري 
املمتاز كافة في عضوية اللجنة 
للموسم اجلديد، وهي األهلي 
واالحتاد وسموحة والشرطة 
واجلونة واملقاصة والنصر 
واإلس���ماعيلي  والزمال���ك 

واجليش وإنبي.
وقال رئيس نادي الزمالك 
في تصريح���ات للصحافيني 
عقب اجتماع اللجنة »مت االتفاق 
على البدء في خطوات إشهار 

رابطة لألندية احملترفة«.

حسام حسن يسعى لتطوير أداء الزمالك

ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا

الهالل يكسر »السد«.. والعني يصعق »اإلتي«
أمامه 2-4 في جدة خالل 
نهائي عام 2005، ثم سقط 
مجددا في السعودية 2-1 
وتعادال 1-1 في العني ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة 
من الدور االول للنس���خة 
احلالية. ولم يحمل الشوط 
األول أي شيء يذكر حيث 
غابت الفرص احلقيقية على 
املرميني باستثناء واحدة 
ألصحاب األرض عندما قام 
املدافع محمد احمد مبجهود 
فردي رائ���ع ومن ثم مرر 
الكرة الى جيان الذي سددها 
قوية لك���ن احلارس فواز 
القرني أبعدها ببراعة )44(. 
وجاء الشوط الثاني الذي 
بدأه م���درب االحتاد خالد 

القروني باشراك عبد الفتاح 
العسيري مكان محمد قاسم 
مغايرا كليا، واشعله الهدف 
املبكر الذي س���جله العني 
اثر متري���رة عرضية من 
الفرنسي جيريس ايكوكو 
وصلت على اثرها الكرة الى 
إسماعيل احمد البعيد عن 
الرقابة فسددها في املرمى 
)48(. ومال���ت األفضلية 
للع���ني ال���ذي كان األكثر 
خطورة أيضا، حيث استغل 
املساحات التي تركها االحتاد 
في منطقته خالل بحثه عن 
تعديل النتيجة، وكان جيان 
قريبا من التسجيل بعدما 
انفرد اثر متريرة من عمر 
عبدالرحمن مر خاللها عن 
القرني ثم سدد  احلارس 
بغراب���ة بعيدا عن املرمى 
ايكوكو في  )57(. وخرج 
صفوف العني ونزل محمد 
عبدالرحمن )59( فازداد 
نش���اط فريق���ه الذي هز 
الشباك ثانية بعد دقيقتني 
بعدما روض جيان ببراعة 
كرة عمر عبدالرحمن املتقنة 
وخدع مدافعني ثم سددها 
بعيدا عن متناول القرني. 
ودفع خالد القروني بآخر 
أوراقه باشراك محمد نور 
الغامدي  الرحم���ن  وعبد 
مكان مختار واملالي سامبا 
دياكيتي )65(، وسدد جمال 
باجن���دوح اخط���ر وآخر 
كرة لالحتاد ف���ي املباراة 
لكن احلارس خالد عيسى 
أبعدها ببراعة )88(. هذا 
وستقام مباراتا االياب يوم 

الثالثاء املقبل.

هدف ث��ان.

فوز العين

وفي مباراة أخرى، قطع 
العني اإلماراتي بطل 2003 
التأهل  خطوة مهمة نحو 
النهائي  الدور نصف  الى 
بعد فوزه الثمني على ضيفه 
الس���عودي بطل  االحتاد 
2004 و2005 بنتيجة 0-2. 
الهدفني إسماعيل  وسجل 
احمد )48( والغاني اسامواه 
العني  جيان )61(. وكسر 
عقدته مع »اإلتي« وحقق 
ف���وزه االول علي���ه في 5 
أقيم���ت بينهما  مباريات 
في البطولة، حيث تعادال 
1-1 ف���ي العني، وخس���ر 

حقق الهالل السعودي 
فوزا غير مطمئن على ضيفه 
السد القطري 1-0 في ذهاب 
الدور ربع النهائي لدوري 
أبطال آسيا في كرة القدم 
العاصمة  أقيم في  والذي 

السعودية الرياض.
وس���جل هدف املباراة 
الوحيد سلمان الفرج في 

الدقيقة 70.
املب���اراة على  وحضر 
س���تاد امللك فه���د الدولي 
جمهور غفي���ر قدر بنحو 

70 الف متفرج.
الهالل  وكانت بداي���ة 
هجومي���ة عب���ر انطالقة 
العم���ق قادها  مرتدة في 
ناصر الشمراني الذي كاد 
ينفرد باملرمى لوال تدخل 
الدفاع في الوقت املناسب 

في الدقيقة الثانية.
وواصل الهالل انتشاره 
الثاني  اجليد في الشوط 
والح���ت فرص���ة جيدة 
للروماني ميهاي بينتيلي، 
حيث انكشف أمامه املرمى، 
العارضة  لكنه سدد فوق 

.)52(
الهالل هدف  وس���جل 
الفوز في الدقيقة 70 عبر 
سلمان الفرج بعد متريرة 
رائعة من ناصر الشمراني 
في العم���ق أكملها بقدمه 
اليسرى في الزاوية العليا 

للمرمى.
الس���د  ول���م يضغط 
في الدقائ�����ق املتبقي�����ة 
إلدراك التع���ادل، ال بل ان 
الى  العبي�����ه تراجع��وا 
منطقته���م لتجن��ب تلقي 

بن مساعد: السد نشفوا ريقنا
الرياض ـ خالد المصيبيح 

وص��ف رئيس نادي الهالل الس��عودي 
االمير عبدالرحمن بن مس��اعد فوز فريقه 
على الس��د القطري بالصعب، وقال: »السد 
نش��فوا ريقنا«، في إشارة الى الفوز بهدف 

وحيد رغم السيطرة امليدانية للهالل. 
وأضاف ان »األزرق« ينظر الى لقاء السد 
على انه الشوط االول فقط وسيكون احلسم 
ف��ي الدوحة وان الهالل س��يذهب أبعد في 

هذه البطولة.
من ناحيت��ه، اكد هداف اله��الل ناصر 
الش��مراني ان الدوح��ة كالدم��ام ولن يجد 
الهالل صعوبة في التأهل وان كنا س��نضع 
في حساباتنا انها كرة قدم وكل شيء فيها 
ممكن. وقال الش��مراني: »تهي��أت لنا عدة 
ف��رص لو حتققت ل��كان الوضع مريحا لنا 

في الدوحة«.

فيم��ا ب��رر م��درب اله��الل، الروماني 
ريجيكامب، الفوز بهدف فقط الى استعجال 
العبيه وان الرقاب��ة الصارمة التي فرضت 
على نيفيز حدت من أداء خط وسط الفريق 
ولن يشكل لنا لقاء الدوحة أي عبء، فالفريق 

يسير بشكل جيد. 
بينما ذكر مدرب الس��د، املغربي حسني 
عموتة، ان اله��الل اختلف كثيرا عن هالل 
املرحلة األولى ولعبنا حسب إمكاناتنا وجنحنا 
باخلروج بنتيج��ة تعتبر جيدة وان إمكانية 

التعويض في الدوحة واردة.
وعلى اجلانب اآلخر، حيث خسر االحتاد 
في العني بهدفني، وصف مدرب الفريق خالد 
القروني ان لقاء جدة الثالثاء املقبل سيكون 
مختلفا وسنضع استراتيجيتنا على أساس 
اخلروج بالفوز وتسجيل هدفني ليس أمرا 
صعبا، وذكر القروني ان حكم املباراة لم يكن 

موفقا في قراراته.

مهاجم الهالل تياغو نيفيز يسيطر على الكرة قبل وصول العب السد 
طالل البلوشي  )أ.ف.پ(
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دانييل وصل وانضم لتدريبات القادسية

عبدالعزيز جاسم

عاد محترف القادسية املهاجم السويسري 
دانييل سوبوتيتش إلى الكويت بعد أن غادر 
الفري���ق قبل 3 أيام لالطمئن���ان على والدته 
التي تعاني من وعكة صحية خطيرة، وغاب 
سوبوتيتش عن مواجهة احلد البحريني في 
ذهاب ربع نهائي كاس االحتاد اآلسيوي ومن 
املقرر أن يغادر مع الفريق إلى املنامة للمشاركة 
ف���ي مواجهة اإلياب الثالث���اء املقبل، كما أنه 
سيشارك مع األصفر أمام الفحيحيل في انطالق 

الدوري غدا.
من جهته، قال مدرب القادس���ية انطونيو 
بوتش���ي في املؤمتر الصحافي الذي عقد بعد 
املباراة أنه في كرة القدم ال يهم سوى األهداف، 
وقد أخفقنا في التسجيل من الفرص املختلفة 
التي صنعناها حيث كنا الطرف األفضل وسنحت 
لنا العديد من فرص التسجيل، ولكن هذا لم 
يكن كافيا من أجل حتقيق النتيجة التي كنا 

نتطلع إليها.

وأضاف: احلد لع���ب بطريقة دفاعية ولم 
مينحنا املس���احة من أجل التحرك ولهذا فقد 
اعتمدنا عل���ى التمريرات العرضية وصنعنا 
بعض الفرص، كما أننا سجلنا الهدف الوحيد 
من متريرة عرضية عن طريق بدر املطوع لذلك 
س���يكون أمامنا مباراة مصيرية في املنامة، 
وسنحاول ما بوسعنا من أجل حتقيق نتيجة 

جيدة خارج أرضنا.
من جهته، قال مدرب احلد شكري بيجاوي 
أن فريقه حقق نتيج���ة إيجابية في املباراة، 
واآلن سيكونون مرشحني لتحقيق الفوز في 
مباراة اإلياب، مش���يرا إل���ى ان هذه النتيجة 
ليست حاسمة وقد تؤثر علينا رغم أن التعادل 
مع القادسية في أرضه وبني جماهيره يعتبر 

نتيجة جيدة.
وأضاف: لعبنا بطريقة معينة س���اعدتنا 
على إيقاف خط���ورة األصفر، واعتمدنا على 
الهجمات املرتدة السريعة من أجل التسجيل، 
الفتا إلى أن مباراة اإلياب ستكون أصعب وكال 

الفريقني ميتلكان فرصة في التأهل.

مهاجم األصفر دانييل سوبوتيتش ينضم لتدريبات الفريق

أنطونيو: إضاعة الفرص وراء التعادل مع احلد

إمتام إج���راءات التعاقد معه 
واستخراج سمة دخوله إلى 
البالد وتسجيله رسميا في 
الفريق لدى احتاد  كشوفات 

الكرة في الوقت احملدد.

جفال خارج حسابات اجلهراء

ناشئو تنس الشباب إلى اإلمارات

»ڤيزا« العاجي فاديغا ضاعت في إيطاليا

أحمد السالمي

تدرس إدارة نادي اجلهراء 
التعاقد  التراجع ع���ن  فكرة 
مع احملترف الس���وري عدي 
جف���ال الذي س���بق وأن مت 
اإلعالن عن ضمه إلى صفوف 
الفريق األول لكرة القدم خالل 
منافسات املوسم اجلديد، إال 
أن إجراءات دخوله إلى البالد 
وموافقة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على احترافه أدت 
إلى تعطيل إج���راءات ضمه 
والتي بدأت إدارة النادي فيها 
منذ منتصف ش���هر رمضان 
املبارك. وبذل���ك يكون عدي 
جفال احملت���رف في الدوري 
العماني خارج حسابات إدارة 
التي لن تس���تطيع  اجلهراء 

غادر فري���ق التنس لفئة 
الناش���ئني في نادي الشباب 
الى دول���ة االم���ارات القامة 
معسكر تدريبي ملدة اسبوع، 
حيث ت���رأس الوفد عبداهلل 
الكندري واملدير الفني عادل 
الزاهد ومدرب الفريق بن لي 
ومدير اللعبة احمد عبدالكرمي 
والالعبون الناشئون هم فهد 
الش���مري وزياد عبدالواحد 
ومحم���د  حكم���ت  وعل���ي 
اليعقوب  السلطان ويعقوب 
وعلي الشمري وعبدالعزيز 

الصقعبي.

عدي جفال

ناشئو تنس نادي الشباب قبل مغادرتهم

أقر بأخطاء الهجوم أمام بيرسيبورا.. وأبدى ثقته بتجاوز ضغط املباريات

حمادة: اصبروا على قوجان

لكنن���ي أعول كثي���را على 
خبرة الالعبني واحترافيتهم 
املباريات  التعامل م���ع  في 
واداركه���م ملس���ؤولياتهم 
الس���فر  الفتا إلى صعوبة 

إلى جاكرتا.
وقال إن رحلة السفر إلى 
هناك تتطلب قضاء اكثر من 
25 ساعة في اجلو واملكوث 
في املطارات قبل الوصول إلى 
ملعب املباراة وأشك في إنني 
أستطيع أداء حصة تدريبية 
يوم الوصول بسبب اإلرهاق 

املتوقع لالعبني.
وحول أداء اإليراني رضا 
قوجان، قال حمادة: اصبروا 
على الالعب، فأنا متأكد أنه 
يحتاج إلى التأقلم ال اكثر، 
فلدية الكثير ليقدمه للفريق 

في األيام املقبلة.
م���ن جهته، ق���ال مدرب 
بيرسيبورا جاكسني تايغو 
ق���دم واحدة من  إن فريقه 
اجمل املباريات أمام الفريق 
املدافع ع���ن لقبة  البط���ل 
القاري، وأضاف: تعبنا كثيرا 

من حرارة اجلو والرطوبة 
العالية لكن اجليد في األمر 
أننا سجلنا هدفني من أغلى 
األه���داف والتي س���يكون 
لهما تأثير على سير مباراة 

العودة.
وأش���ار تايغ���و أن كل 
ف���ي  واردة  االحتم���االت 
مباراة اإلياب وقال: سنلعب 
باستراتيجية وتكتيك مختلف 
لظروف املباراة كونها حاسمة 
وقد متتد ألوقات إضافية أو 

ركالت الترجيح.

مبارك الخالدي

الفريق  أع���رب م���درب 
األول للكرة بنادي الكويت 
عبدالعزيز حمادة عن سعادته 
الثم���ني على فريق  بالفوز 
بيرسيبورا 3-2 في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من 
أمس في ذهاب الدور الربع 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي، وقال حمادة في 
تصريحات عقب املباراة قدمنا 
واحدة من افضل املباريات من 
حيث عدد مرات الوصول إلى 
مرمى املنافس لكننا لم نوفق 
التسجيل، حيث جاءت  في 
املباراة خصوصا في الشوط 
الثاني سريعة ومثيرة من 
اجلانبني، فاملنافس أجاد في 
الكرات املرتدة التي أزعجت 
دفاعنا لكن ما يثلج صدورنا 
هو العزمية واإلصرار وعودة 
الروح لالعبينا بعد أن متكنوا 
من قل���ب تأخرهم إلى فوز 

مستحق.
وأضاف: ال ش���ك هناك 
أخط���اء في بع���ض مراحل 
األداء وسنعمل على جتاوزها 
الهجومي  الش���ق  وخاصة 
وحتدي���دا في األداء الفردي 
لبع���ض الالعبني والتمركز 
إلى  امللعب، مش���يرا  داخل 
التركي���ز العالي الذي لعب 
فيه بيرس���يبورا وأسلوب 
األداء ال���ذي فاجأ الكويت، 
مشيرا إلى أن تداخل املباريات 
أمر مقلق بالنسبة لالعبني 
واجلهاز الفني، وتابع حمادة 
لعبنا قبل 72 ساعة مباراة 
الس���وبر ووجدنا انفس���نا 
أمام االس���تحقاق اآلسيوي 
ونستعد ملواجهة الساملية 
في الدوري غدا اجلمعة وكلها 
محطات مهمة بالنسبة لنا 

اإليراني رضا قوجان لم يقدم املستوى املأمول منه أمام بيرسيبورا

شباب »السلة« يودّع »اآلسيوية« بعد خسارته من إيران

»اجلودو« إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم

الطيب���ة في ه���ذا احملفل 
العاملي.

آثر  وأضاف أن االحتاد 
الناش���ئني  مغادرة وفدي 
والشباب إلى جمهورية مصر 
العربية إلقامة املعسكر في 
هذا التوقيت تفاديا الرتباط 
العديد من الالعبني بالدراسة 
خالل الشهر املقبل، مشيرا 
إلى أن املنتخبني سيدخالن 
معسكرا مغلقا عقب عودتهما 
م���ن املعس���كر القاه���ري 

الستكمال االستعدادات.
ومتنى الشراد التوفيق 
ملنتخبات اجلودو في مختلف 
االستحقاقات شاكرا اجلهود 
املبذولة من قبل أمني س���ر 
اللجن���ة األوملبية ورئيس 
االحتاد اآلسيوي للجودو 
ورئي���س جلن���ة التدريب 
للعبة عبيد زايد لتسهيل 
كل األمور املتعلقة س���واء 
باملشاركة في البطوالت أو 

املعسكرات اخلارجية.

البطولة التي تشمل الفئات 
السنية إضافة إلى الكبار.

بدوره ذكر أمني صندوق 
احتاد اجلودو والتايكوندو 
بدر الشراد أن مشاركة أزرق 
اجلودو للرجال في بطولة 
العالم يأتي أمال في احلصول 
النقاط  املزيد م���ن  عل���ى 
للتصني���ف والتي تؤهله 
للمشاركة في دورة األلعاب 
األوملبية املقبلة إضافة إلى 
النتائج  املنافسة وحتقيق 

يحيى حميدان

الوطني  وّدع منتخبنا 
منافس����ات بطول����ة كأس 
آسيا لفئة الشباب )حتت 
18 س����نة( في كرة السلة 
واملقامة حالي����ا في قطر 
بعد خس����ارته أمام ايران 
بنتيجة قاسية ووصلت 
الى ف����ارق كبير 43-132 

مساء أمس.
وعجز ناشئو األزرق عن 
مجاراة االيرانيني بس���بب 
متيزهم بالط���ول واملهارة 
واخلب���رة الدولية وهو ما 
ش���كل فارقا مهما بالنسبة 

ملصلحتهم.
وكان األزرق الشباب قد 
خسر مباراته األولى ايضا 
م���ن كازاخس���تان بنتيجة 
75-85 مساء أول من أمس 
لينه���ي مبارياته رس���ميا 
ف���ي املركز األخي���ر ضمن 
املجموع���ة الثالث���ة والتي 
تضم 3 منتخبات فقط عقب 
انسحاب املنتخب البحريني 
من البطول���ة قبل أيام من 

انطالقها.
الى أن  جتدر االش���ارة 
نظ���ام البطول���ة يقض���ي 
بتأهل صاحب���ي املركزين 
األول والثان���ي ال���ى الدور 

ربع النهائي.

الي���وم  يغ���ادر فج���ر 
اخلمي���س وف���د منتخبنا 
للجودو للرجال )العمومي( 
للمشاركة في بطولة العالم 
للجودو والتي تستضيفها 
روس���يا في الفترة من 24 
الش���هر اجلاري  حتى 30 
مبشاركة 120 دولة، حيث 
يق���ود منتخبن���ا في هذه 
الوطني  امل���درب  البطولة 
العنزي على أن  يوس���ف 
يتوجه الوف���د بعد انتهاء 
البطولة العاملية إلى كوريا 
اجلنوبية إلقامة معس���كر 
تدريبي استعدادا لبطولة 
اخلليج التي تس���تضيفها 
الكويت 10 أكتوبر املقبل، 
األلع���اب  دورة  وكذل���ك 
اآلسيوية التي تستضيفها 
كوريا اجلنوبية »انشون« 

من ذات الشهر.
الصعي���د  ذات  عل���ى 
يغادر ظهر اليوم منتخبانا 
للجودو حتت 14 سنة و18 
سنة متجهني إلى العاصمة 
املصري���ة القاه���رة إلقامة 
معس���كر تدريبي ملدة 20 
يوما في إطار استعداداتهما 
للبطولة اخلليجية، حيث 
يضم كل منتخب 16 العبا 
على أن يتم اختيار 8 العبني 
من كل منتخب للمشاركة في 

حمد عدنان يرتقي للتسجيل في السلة خالل مباراة كازاخستان

بدر الشراد يتوسط منتخب اجلودو للرجال

أحمد السالمي

تعاقد مجلس إدارة نادي الفحيحيل برئاسة 
حمد الدبوس رسميا مع احملترفني الكرواتيني إيڤان 
والذي يجيد اللعب في مركز الهجوم إضافة إلى 
مواطنه مارين والذي يجيد اللعب في مركز قلب 
الدفاع، وذلك بناء على توصيه من مدرب الفريق 
الكرواتي ميخا الذي طالب بضمهما واالستفادة من 

خدماتهما خالل استحقاقات املوسم اجلديد.
ومن املتوقع وصول احملترفني إلى البالد 
خالل الس���اعات القليلة املقبلة لالنخراط في 
تدريب���ات الفريق األول الذي بدأ االس���تعداد 
ملنافسات املوسم اجلديد من خالل تأهيل الالعبني 

فنيا وبدنيا.
من جه���ة اخ���رى تعرض����ت إدارة نادي 
الفحيحيل إلى موق����ف محرج بعد أن أضاع 
البريد السريع سمة الدخول اخلاصة باحملترف 

العاجي فاديغا والتي مت إرس����الها إلى بالده 
وضلت طريقها وذهبت عن طريق اخلطأ إلى 
إيطاليا، حي����ث فقدت هناك األوراق ولم يتم 
التوصل الى اجلهة التي تسلمتها، وهو ما أدى 
إلى عرقلة إمكانية وصوله إلى البالد واملشاركة 
في تدريبات الفريق الذي يستعد للمشاركات 
احمللية وفي مقدمتها أولى مبارياته في دوري 
VIVA لكرة القدم أمام فريق القادس����ية. ومن 
املتوق����ع أن يعمل النادي مج����ددا على إعادة 
استخراج نسخة طبق األصل من سمة الدخول 
األصلية من وزارة الداخلية ليعيد إرسالها إلى 
الالعب املرتبط مع الفريق بعقد مدة موسمني 
ليتمكن من احلضور واملشاركة التي قد تطول 
بعض الشيء نظرا للحظر الصحي املفروض 
على بالده بسبب انتشار وباء إيبوال القاتل 
وال����ذي يتطلب حجزه ف����ي احلجر الصحي 

وفحصه قبل السماح له بدخول البالد.

الفحيحيل يتعاقد مع إيڤان ومارين
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نرجو أال يبدي العالم دهشته عند متابعة جرائم »داعش« النكراء 
واحلمقاء، فالزعيم الصيني ماو تسبب في موت 30 مليون 

إنسان، وستالني الروسي تسبب في موت 20 مليونا ومثلهم 
األملاني هتلر الذي تسبب في موت 50 مليونا ضمنهم 6 ماليني 

يهودي أحرقوا باألفران في سابقة هي األولى في التاريخ 
اإلنساني، ومثل ذلك إبادة الزعيم الكمبودي بول بوت لنصف 

شعبه!
>>>

املنضوون حتت »داعش« هم أصناف عدة، أولهم قيادتهم العليا 
التي ال يعلم أحد حقيقة انتمائها وإن كانت صادقة أم كاذبة فيما 

تدعي، الصنف الثاني هم املجرمون واملنحرفون من أصحاب 
العقد النفسية من أعداء البشر والبشرية ممن وجدوا في جرائم 
تنظيم »داعش« ما يفرح قلوبهم وينفس عن مكنوناتهم اخلافية 
ولو لم تكن هناك »داعش« النضموا الى أي تنظيم إرهابي آخر، 
وقد يكون ضمن هؤالء زبانية صدام ومرتكبو عمليات التعذيب 
واإلبادة في سجونه ممن مألوا املقابر اجلماعية بجثث األبرياء، 

وتبقى نسبة قليلة من املغرر بهم من الشباب ممن يعتقدون 
انهم يدافعون عن صحيح اإلسالم، وهؤالء سيتكفل زعماء 

تنظيم »داعش« قبل اختفائهم بتسليم رقابهم ألعدائهم في ليل 
أظلم، كما مت مع القاعدة وطالبان في أفغانستان دون اتعاظ من 

الدروس.
>>>

ويظهر شريط على »اليوتيوب« جماعة داعشية وهم ينشدون 
قصيدة »يا عاصب الراس وينك« وكان أولى أن يسألوا أنفسهم 
عن ضمائرهم وعقولهم ورؤوسهم ـ ان وجدت ـ وأين فقدوها، 

فما يفعلونه خزي في الدنيا وخسارة في اآلخرة، وقد تسابق 
شعراء اململكة العربية السعودية بالرد املفحم عليهم، متحدين 

هؤالء اجلهلة اخلوارج بان يدنوا من أراضي اململكة او حدودها.
>>>

آخر محطة: يقينا.. »داعش« ظاهرة إرهابية غير قابلة للعيش 
واالستمرار حالها حال العشرات من التنظيمات اإلرهابية املماثلة 
التي ظهرت ثم اختفت كحال الدخان املتصاعد في الهواء أو زبد 

موج البحر الذي يذهب جفاء.

بعض أشكال سطح األرض في الكويت حتمل أسماء ألجزاء من 
جسم اإلنسان، منها الراس وهو لسان من اليابسة ميتد في 

البحر، وعكسه اخلور وهو امتداد البحر في اليابسة، وأشهر 
الرؤوس »راس األرض« املعروف برأس الساملية و»راس الصبية« 

في الضفة الشمالية من جون الكويت و»راس عجوزة« حيث أبراج 
الكويت الشهيرة.

>>>
من أسماء املرتفعات »الضلع« وتصغيره »ضليع«. والنتوء البارز 

في املرتفع يحمل اسم األنف أو )اخلشم( وخياشيم اجلبال 
أنوفها، حسب ابن منظور في لسان العرب، وفي صحراء الكويت 
عدد من »اخلشوم« منها »خشم العفري« والعفري نوع من الظباء 
الصغيرة املعروفة في املنطقة، لونها يشبه التراب، وكأنها معفرة 

في التراب، و»عفراء« اسم علم مؤنث، نسبة للظبي ال للتراب!
>>>

البطن وتصغيره البطني األرض املنخفضة، وفي الكويت موضع 
يدعى البطني وهو جزء من األرض الواقعة بني جال الزور وساحل 

كاظمة، والباطنة ما خفي من األرض عكس الضاحية وهي ما 
انكشف من األرض واتضح. أما »الظهر« فموضع مرتفع على 
هيئة حدبة في ساحل العدان، وبسبب ارتفاعه كان أول يابسة 

يراها البحارة وهم عائدون إلى ديارهم.
>>>

وصف لي املشهد أحد أولئك األماجد قائال: ظهر حدب )أحدب( 
نشوفه من بعيد وكأنه حجاج بنت ويقصد حاجب الفتاة.

يا عاقل الراس 
وينك؟

حِجَاج البنت

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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مصور يلتقط الصور 
باستخدام فكيه!

يلتقط مصور بريطاني Selfies من 
زواي���ا غير تقليدية لم ينتبه إليها أحد 
من قبله، وهي التقاط الصور من داخل 

الفم.
وبحس���ب موق���ع »دايل���ي مايل« 
البريطاني، فإن جوستني كوينيل البالغ 
من العمر 52 عاما، يعمل مدرس���ا ملادة 
التصوير الفوتوغرافي في جامعة فاملاوث 
البريطانية على مدى العش���رين سنة 
املاضية، وهو معروف بقدرته الفريدة 
على اختي���ار زوايا التصوير بش���كل 

مذهل.
وأطلق كوينيل على هذه التقنية اسم 
»اوفولوغرام«، وقال إنها ال تقتصر على 
وضع الكاميرا في الفم، وتشمل التصوير 
من زوايا غير متوقع���ة، أو حتى رمي 
الكامي���را في اجلو ف���ي أماكن مختلفة 

اللتقاط الصور بزوايا عشوائية.

عمال أثناء تنظيف »بيغ بن«

4 أيام لتنظيف ساعة بيغ بن

املضادات احليوية تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

لن���دن � أ.ف.پ: يعك���ف فري���ق من عمال 
التنظيفات احملترفني خالل األسبوع اجلاري 
على تنظيف س���اعة »بيغ بن« الش���هيرة في 

لندن.
ويعتمر 4 عمال خوذات ويحملون الدالء 
واإلسفنج، ويعملون في أعلى النصب األشهر 
في لندن، ويقوم ه���ؤالء بتنظيف الواجهات 
ال� 4 للساعة البالغ ارتفاعها 96 مترا، والتي 
تشرف على البرملان البريطاني وبالتحقق من 
عدم وجود أي أض���رار عليها. وتعود عملية 
التنظيف الكبيرة األخيرة لس���اعة »بيغ بن« 

إلى العام 2010.
وأوضح ستيف جاغز املسؤول املساعد عن 
عملية التنظيف »بيغ بن من أهم معالم بريطانيا 
وتنظيف الس���اعة الكبيرة جزء أساسي من 
صيانتها«. وأوضح »العملية معقدة وتتطلب 
عدم الشعور بالدوار، لدينا فريق من االخصائيني 

سيتحققون من تنظيف الساعة بعمق، ومن 
أنها س���تحفظ لألجيال املقبلة«. وكل واجهة 
من الس���اعة الكبيرة مصنوعة من 312 قطعة 
من زجاج األوبال موصولة ببعضها بإطار من 
الصلب. وستستمر الساعة بالعمل خالل هذه 
األشغال. ويتطلب تنظيف كل واجهة يوما كامال، 
أي يفترض أن تستمر العملية أربعة أيام مع 
يوم إضافي في حال ساءت األحوال اجلوية. 
وبني ب���رج بيغ بن في إطار إعادة بناء أبنية 
البرملان من قبل املهندسني املعماريني تشالز 
باري واغوستوس بوغني إثر حريق كبير في 
العام 1843. وثمة روايتان لتفسير اسمها. األولى 
تفيد بأن االسم يشير إلى بنجامني هال املهندس 
الذي يرد اسمه على اجلرس، أما الثانية فتفيد 
بأن الساعة سميت بيغ بن تكرميا لنب كاونت 
وهو مالكم من الوزن الثقيل اشتهر في العام 

1850 والسنوات التالية.

باريس � العربية: أظهرت دراسة نشرت في 
مجلة »بريت����ش ميديكال جورنال« البريطانية 
أن مضاد كالريثروميسني احليوي الذي يوصف 
بشكل كبير ملعاجلة التهابات جرثومية شائعة، 
مثل التهاب اللوزتني أو التهاب الشعب الهوائية 

ميكن أن يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب.
وأش����ار العلماء الدمنركي����ون الذين أجروا 
الدراس����ة إلى أن اخلطر املطل����ق يبقى ضعيفا، 
وأن الوصفات الطبية يجب أال تعدل مادام أن هذه 
النتائج لم تثبتها دراسة أخرى. وينتمي مضاد 
كالريثروميسني احليوي إلى عائلة املاكروليدات 
املشتقة من االريثروميسني واملستخدمة خصوصا 
ملعاجلة التهابات تنفسية أو جلدية أو الستئصال 
ال� »هيليكوباكتر بيلوري« املسؤولة عن قرحة 

املعدة.
كذلك تناولت الدراسة ال� »روكسيثروميسني«، 
وهو مضاد حيوي آخر من عائلة املاكروليدات 

يستخدم في معاجلة التهابات تنفسية وجلدية. 
وقام الباحثون باستعراض ما يقارب 5 ماليني 
عالج باملضادات احليوية، مت إعطاؤها بني 1997 
و2011 لدمنركي����ني بالغني، تتراوح أعمارهم بني 
40 و74 عاما، أي 4.3 ماليني عالج بال� »بنسلني 
في«، و588 ألفا بالروكسيثروميسني و166 ألف 

عالج بالكالريثروميسني.
وعن طريق مقارنة 285 حالة وفاة بأمراض 
القلب حصلت لدى إعطاء هذه العالجات، أظهر 
الباحثون أن تناول الكالريثروميس����ني مرتبط 
بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة %76 
باملقارنة مع تناول ال� »بنسلني في«. إال أن هذا 
اخلطر يزول حاملا ينتهي العالج. أما بالنسبة إلى 
الروكسيثروميسني، فلم يالحظ أي فارق خالل 
العالج أو بعده. وأش����ار الباحثون الدمنركيون 
إلى أنها الدراسة األولى الواسعة التي تركز على 

تأثير املاكروليدات على صحة القلب.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

املاص عبداهلل سليمان، أرملة برقي باجي سعيد 
العنزي، 77 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق1 ـ 
ش21 ـ م3 ـ ت: 67060909 ـ النساء: القرين ـ 

ق5 ـ ش8 ـ م20 ـ ت: 55209099.
لطيفة طه عبداهلل علي الكعبي، زوجة 

صالح محمد آل فرحان الكعبي ـ 52 عاما ـ 
الرجال: الرقة ـ ق4 ـ ش املخفر ـ م124 ـ ت: 

99066068 ـ النساء: الرقة ـ ق1 ـ ش12 ـ م8 ـ 
ت: 99794707.

بهية عبداحملسن حجي املطوع، أرملة ابراهيم 
غامن بوصلحة ـ 79 عاما ـ الرجال: املنصورية 
ـ حسينية األوحد ـ ت: 99707878 ـ النساء: 

الرميثية ـ ق12 ـ ش121 ـ م8.
فرج خالد سالم اخلشتي ـ 78 عاما ـ الرجال: 
اخلالدية ـ ق4 ـ ش40 ـ م3 ـ ت: 99444850 
ـ 94068810 ـ النساء: كيفان ـ ق2 ـ ش عمر 

املختار ـ م13 ـ ت: 24824505.
علي حسني محمد ـ 65 عاما ـ الرجال: حسينية 

معرفي القدمية ـ شرق ـ ت: 22428558 ـ 
90007099 ـ النساء: صباح السالم ـ ق5 ـ ش 
األول ـ ج21 ـ م7 ـ ت: 25516516 ـ 90002366.

عائشة محمد جعفر، أرملة أحمد جمعة العلي 
األنصاري ـ 90 عاما ـ الرجال: ديوان األنصاري 

ـ الزهراء ـ ق2 ـ ش230 ـ ت: 66671119 
ـ 90005809 ـ النساء: الصديق ـ ق6 ـ 

مقابل شارع 50 ـ م362 ـ ت: 55828350 ـ 
.97551843

سليم سالم دغيفل املطيري ـ 77 عاما ـ 
اشبيلية ـ ق4 ـ ش430 ـ م11 ـ ت: 99644231 ـ 

.99659878
هيا مذكر فالح العازمي، أرملة علي محسن 

حسني الصواغ العازمي ـ 98 عاما ـ الرجال 
والنساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش7 ـ م805 ـ ت: 

66688581 ـ 99831396.
راشد أحمد راشد الرمح ـ 61 عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق5 ـ ش60 ـ م2 ـ مقابل حديقة 

جمال عبدالناصر ـ ت: 66444118 ـ النساء: ق1 
ـ ش عبدالرحمن الداخل ـ م9 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
سلوى محمد غصن جحدل العجمي، زوجة مهنا 

سالم ناصر الهاجري ـ 49 عاما ـ الصباحية ـ 
ق2 ـ ش5 ـ م322 ـ ت: 67739000 ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.

حالة البحرمواقيت الصالة

 � أعلى م���د: 7.35 ص 
10.25 م

أدنى ج���زر: 1.53 ص � 
4.03 م

حالة الطقس

حار والرياح ش���مالية 
غربي���ة ال���ى ش���مالية 
س���رعتها من 15 الى 40 

كلم/ ساعة.

الفجر   3:55
الشروق 5:20

الظهر   11:51
العصر   3:26
املغرب 6:23
العظمى: 47 - الصغرى: 33العشاء  7:43

املوت يغّيب سميح القاسم
ووردة الشعر اإليراني سيمني بهبهاني

الشعر« من إسبانيا، وحصل 
على جائزتني من فرنسا، كما 
حصل على »جائزة البابطني« 
الشهيرة، وأيضا حصل على 
جائزة »وسام القدس للثقافة« 
و»جائزة جنيب محفوظ« من 
مصر، وحص���ل على »جائزة 
الس���الم« و»جائزة الش���عر« 

الفلسطينية.
ايضا، أعلنت وكالة »إيسنا« 
الطالبية لألنباء، وفاة الشاعرة 
اإليرانية الش���هيرة س���يمني 
بهبهاني عن عمر ناهز 87 عاما 
في مستشفى بارس بطهران.

الوكالة عن جنلها  ونقلت 
األكبر علي بهبهاني أنه »رغم 
كل جه���ود األطب���اء، فارقت 
الش���اعرة احلياة في الساعة 

الواحدة فجرا«.
وكانت سيمني بهبهاني التي 
عرفت ب� »سيدة الغزل« ووردة 
الشعر اإليراني، قد نقلت إلى 
املستشفى في بداية أغسطس 
اجلاري، بعدما تدهور وضعها 
الصحي، إثر مشكالت في القلب 
والتنف���س، وقد عاش���ت في 
غيبوبة حتى وفاتها صبيحة 

امس 19 أغسطس.
ونشرت الشاعرة 20 ديوانا 
ش���عريا ومؤلفات ف���ي النقد 
األدبي، ومجموعات ملقابالتها 
الصحافية، كما قامت بترجمة 
منتخبات لعدد من الش���عراء 
إلى  الفرنس���يني املعاصرين 

الفارسية.
وقد ترجمت آثار الشاعرة 
التي رش���حت مرتني جلائزة 
»نوبل« لألدب إلى عدة لغات، 
منه���ا اإلجنليزي���ة واألملانية 
والعربية والروسية والسويدية 

والفرنسية.
وكانت بهبهاني قد حصلت 
على جائ���زة »س���يمون دو 
بوفوار« الفرنس���ية اخلاصة 
امل���رأة، حيث تعد  بتحري���ر 
بهبهاني رمزا وتكرميا للمرأة 

اإليرانية في كل مؤلفاتها.
ووضعت سلطات اجلمهورية 
اإلسالمية جميع أشعار وأعمال 
سيمني حتت املراقبة ملدة عشر 
سنوات عقب اندالع الثورة عام 

.1979

طهران � رام اهلل � وكاالت: 
توفي الش���اعر الفلس���طيني 
سميح القاسم، بعد صراع مع 
املرض، وكان ابنه حتدث قبل 
فترة عن وضع والده الصحي، 
وأكد حينه���ا أن والده نزيل 
في مستش���فى مبدينة صفد 
في منطقة اجلليل بالش���مال 
اإلسرائيلي، خضع في معظمها 
للعالج من احتدام سرطان الكبد 
عليه، وهو املرض الذي أصابه 

قبل 3 سنوات.
وكان���ت صح���ة القاس���م 
تدهورت في نهاية الشهر املاضي 
جراء معاناته من املرض الذي 
كان يعاجله بالكيماوي، فنقلته 
عائلته إلى »مستشفى صفد«، 
حيث أشرف عليه صديقه الذي 
رافق وضع���ه الصحي طوال 
األعوام الثالثة املاضية، وهو 
البروفيسور الفلسطيني جمال 
زيدان، رئيس قسم السرطان 

باملستشفى.
أصدر القاسم أكثر من 80 
كتابا، معظمها دواوين شعر 
ونثر وأعمال مسرحية شهيرة، 
وبحسب ابنه فإن القاسم كان 
يدخن حتى أثناء العالج، وحتى 
حني كان في املستشفى، بل كان 
يخرج من غرفة العالج أحيانا 
ليرافق أحد األطباء ويدخن معه 
في اخلارج، على حد تعبيره 
عن أبيه املقيم في بلدة »الرامة« 
القريبة في اجلليل األعلى 25 

كيلومترا من عكا.
واملع���روف عن القاس���م، 
أنه  املولود في 1939 بالرامة، 
كتب قصائد معروفة وتغنى 
في كل العال���م العربي، منها 
قصيدته التي غناها مرس���يل 
خليف���ة ويغنيه���ا كل أطفال 
فلس���طني، وتغن���ى ف���ي كل 
مناسبة قومية، وفيها يقول: 
»منتصب القامة أمشي.. مرفوع 
الهامة أمشي.. في كفي قصفة 
زيتون.. وعلى كتفي نعشي، 
وأنا أمشي وأنا أمشي«، لذلك 
نال جوائز ع���دة، منها »غاز 

شاعر وشاعرة في ذمة اهلل

الراحل سميح القاسم

الراحلة سيمني بهبهاني
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