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التجنيد اإللزامي للنساء..  السالح في األيدي 
 الناعمة.. و سيدات: يكسب املرأة القدرة

 على التصرف خالل األزمات

عزيـزة البسـام:  كنت صاحبة اقتراح 
إنشاء أول مكتبة نسائية  في الكويت 

1011عام 1966 وأول أمينة لها 05

وزير البلدية شدد على أنها مصدر رزق للمئات من املواطنني وأصحابها تعهدوا بااللتزام بالضوابط الوشيكة الصدور

الكندري لـ »األنباء«: جتديد مؤقت لـ »بقاالت الكويتيني«
جلنة فنية سابقة كانت مكلفة 
بأعمال املجلس البلدي بإيقاف 
التجديد لهم، إال أن القرار ظل 

على الورق.
الكندري  الوزير  وش����دد 
على أن التجديد شمل البقاالت 
من شرق الكويت إلى غربها 
ومن شمالها إلى جنوبها، ولم 
يقتصر على أي أحد مبفرده، 
التي  الس����نة  انتهاء  وبع����د 
مر منها حتى اآلن 5 أش����هر 
سيتم التجديد وفق ضوابط 
اجلهات املختصة كالداخلية 
والصحة واإلطفاء والبلدية، 
 وبذلك نحقق املصلحة العامة
وال نظل����م أح����دا، خصوصا 

أن قرار التجديد املؤقت يهم 
فئ����ة تعتب����ر البقالة مصدر 
رزقها الوحيد، لذلك لم يكن 
أو اإلنسانية أن  من احلكمة 
أغلق بجرة قلم هذه البقاالت 
التي متثل باب الرزق الوحيد 

لبعض األسر الكويتية. 
واختت����م وزي����ر البلدية 
تصريحه قائال: وال ننسى أننا 
البلدية املتشعبة  أمام تركة 
االختصاصات والتي حتتاج 
الوقت الستكمال  إلى بعض 
األعم����ال املطلوب����ة، وندعو 
اهلل أن يعيننا على إجنازها 
إعالء ملصلحة البالد ومصلحة 

املواطنني.

البقاالت التي ميلكها كويتيون 
منذ 20 عاما وحتديدا منذ العام 
1994 وتعول املئات من األسر 
الكويتية بع����د أن اجتمعت 
معهم 3 اجتماعات بحضور 
مدي����ر عام البلدي����ة م.أحمد 

الصبيح. 
وأضاف: اجتمعت معهم 
وتعهدوا بااللتزام بالضوابط 
التي أوشك مدير عام البلدية 
على االنتهاء منها على أن يتم 

رفعها إلى املجلس البلدي.
البلدية قائال:  وزاد وزير 
هذه البق����االت واقع موجود 
ولم يت����م إغالقها على الرغم 
من صدور قرار س����ابق من 

مريم بندق 

أوضح وزير املواصالت 
ووزي���ر البلدي���ة عيس���ى 
أنه منذ تش���رفه  الكندري 
بحمل احلقيبة الوزارية لم 
يصدر قرارا واحدا باستثناء 
أي أحد من القوانني واللوائح 
املعمول بها وأنه ملتزم بالنهج 
اإلصالحي ولن يحيد عنه.  
وبخصوص ما تردد حول قرار 
استثناء صاحب أحد البقاالت 
والتجديد له، ق�ال: غير صحيح 
أنني استثنيت صاحب بقالة 
واحدة والصحيح أنني جددت 
مؤقتا ملدة سنة فقط جلميع 

عيسى الكندري

36 ألف حالة زواج وطالق
 بني الكويتيني خالل 5 سنوات

 »اإلعالم«: ملتزمون بصرف بدل النوبة والبدالت 
اخلاصة ومكافآت البرامج للمستحقني فقط

مفرح الشمري

أكد مصدر موث����وق ل� »األنباء« ان وزارة 
اإلع����الم تتبن����ى حاليا خط����وات إصالحية 
جادة بتطبيق القانون على اجلميع من دون 

استثناء.
وأضاف املصدر ان الوزارة ستسعى في 
املرحلة املقبلة الى رفع مس���توى البرامج 
اإلخبارية والتلفزيونية واإلذاعية ومنح فرص 
حقيقية للشباب الكويتي وتدريبهم استمرارا 

ملسيرة إعالم جديدة خالية من أي شوائب. 
وأشار املصدر الى ان وزارة اإلعالم ملتزمة 
بصرف بدل النوبة والبدالت اخلاصة األخرى 

ومكافآت البرامج للمستحقني فقط.
واختتم املصدر حديثه ل� »األنباء« قائال: 
ان من بني اخلطوات اإلصالحية التي تتبناها 
الوزارة التزام العاملني في الوزارة بتوجيهاتها 
وااللتزام باحلضور مالم تكن هناك تكليفات 
خارجية لهم حتى يكون اجلميع سواسية 

في التعامل.

اشتراطات السعودية لـ »القادمني« 
إلى احلج خالية من »إيبوال«

»حماس« تعدم علناً 18 عميالً إلسرائيل في غزة
مشروع قرار أوروبي إلى مجلس األمن للتهدئة في القطاع

عبدالكريم العبداهلل

كشف تقرير حديث صدر عن وزارة العدل 
ان 36433 حالة زواج وطالق بني الكويتيني 
حدثت خالل الس����نوات اخلمس املاضية من 
العام 2009 الى العام 2013، مشيرا الى ان عدد 
الكويتيني الذين تزوجوا خالل هذه الفترة بلغ 
30098، وعدد حاالت الطالق من الكويتيني 

في األعوام ذاتها بلغ 6335.
وذكر التقرير الذي تنشره »األنباء« ان عدد 
الكويتيني الذين تزوجوا من غير الكويتيات 
وطلقوه����ن خالل األعوام ال� 5 من 2009 الى 
2013 بلغ 3043، موزع����ني على 2593 حالة 
زواج، و450 حالة ط����الق، مبينا في الوقت 
ذاته أن عدد الكويتيات الالتي تزوجن وطلقن 
من غير الكويتيني خالل األعوام ال� 5 السابقة 

عبدالكريم العبداهلل

الس���عودية  خال خطاب وزارة الصحة 
املوجه إلى نظيرته���ا »الكويتية« اخلاص 
باالشتراطات الصحية الواجب توافرها في 
القادمني ألداء العمرة واحلج لهذا املوس���م 
من ذكر ڤيروس »ايبوال«، حيث لم تتطرق 
وزارة الصحة الس���عودية إليه في خطابها 

املوجه إلى وزارة الصحة الكويتية.
ودعت وزارة الصحة السعودية، ضمن 
االشتراطات التي يجب توافرها قبل احلصول 
على تأشيرة الدخول للعمرة أو احلج، والتي 

عواصم وكاالت: قالت حركة حماس إنها 
أعدمت 18 فلسطينيا في قطاع غزة اتهمتهم 
بالتخابر مع إس���رائيل، مبررة تنفيذ حكم 
»العدال���ة الثورية« في هؤالء ألنهم »قدموا 
معلومات للعدو نتج عنها العديد من الشهداء 

من املقاومني«.
وقام مس���لحون تابعون ل���� »حماس« 
بإعدام هؤالء املتخابرين على دفعتني رميا 

الذكر بلغ 1779، موزع����ات على 1399 حالة 
زواج، و380 حالة طالق.

وأكد التقرير ان عدد حاالت الطالق التي 
حدثت بني الكويتيني هو األعلى خالل السنوات 
ال� 5 املاضية ب����� 6335 حالة طالق، ويليهم 
املتزوجون م����ن غير كويتيات  الكويتيون 
ب����� 450 حالة، علما ان األقل عددا في حاالت 
الطالق كان من نصيب الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي ب� 380 حالة فقط، أما بالنس����بة 
حلاالت ال����زواج فقد حصل زواج الكويتيني 
من بعضهم البعض على املرتبة األولى في 
العدد خالل السنوات ال� 5 املاضية ب� 30098، 
ويليه����م زواج الكويتي م����ن غير الكويتية 
ب� 2593، ومن ث����م زواج الكويتية من غير 

كويتي ب� 1399.
التفاصيل ص 4 ٭

حصلت »األنباء« على نس���خة منها، دعت 
القادمني من الدول املوبوءة باحلمى الصفراء 
إلى تقدمي ش���هادة تطعيم سارية املفعول 
تثبت تلقيهم التطعيم ضد هذا املرض قبل 
وصوله���م للمملكة مبدة ال تقل عن 10 أيام 

وال تزيد على 10 سنوات.
 كما أوصت أيضا جميع السلطات الصحية 
في الدول التي يقدم منها املعتمرون واحلجاج 
بتوعيتهم باألم���راض املعدي���ة وأنواعها 
وأعراضها وطرق انتقالها ومضاعفاتها وسبل 

الوقاية منها.
التفاصيل ص 4 ٭

بالرصاص أمس أمام املارة، في أول عملية 
إعدام علنية يشهدها القطاع منذ التسعينيات.

وأعلنت احلركة بدء ما اسمتها مبرحلة »خنق 
الرقاب«، للتعامل مع املشبوهني والعمالء 
في امليدان، مش���ددة على عدم تهاونها مع 
»أي محاولة خلرق اإلجراءات األمنية التي 

فرضتها املقاومة«.
التفاصيل ص 23 ٭

ثالثة ممن اتهمتهم »حماس« بالتخابر مع إسرائيل قبل إعدامهم في غزة أمس  )رويترز(

300 ألف برميل يومياً وملدة 10 سنوات اعتباراً من أغسطس

واشنطن ُتعّد الستصدار قرار دولي 
يجيز ضرب »داعش« في سورية والعراق

عقد إستراتيجي ملضاعفة صادرات النفط الكويتي إلى الصني

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

ُتع����ّد الوالي����ات املتحدة 
لتحرك واس����ع النطاق عند 
العامة  اجتم����اع اجلمعي����ة 
لألمم املتحدة الش����هر املقبل 
الستصدار قرار يتيح جلبهة 
من الدول املستعدة ملواجهة 
العراق  »داعش« في كل من 
وس����ورية العمل بغطاء من 
قرار دولي يصدر باإلجماع 
القوة ضد  ويتيح استخدام 

املنظمة اإلرهابية.
وكانت موسكو وبكني قد 
اعربتا عن قلقهما من احتمال 
ان تس���تخدم واش���نطن أي 
قرار من ه���ذا النوع للتدخل 
العسكري في سورية. وتسعى 
إدارة الرئيس ب���اراك أوباما 
اآلن الى وضع آليات تخاطب 
الروسي الصيني  االعتراض 
على نح���و يؤدي الى صدور 
الدول���ي املطلوب مع  القرار 
طمأنة روس���يا والصني بان 

القرار لن يس���تخدم لتعميم 
منط من التدخل العس���كري 
األميركي على الساحة الدولية 
او من حتقيق اهداف خاصة 
في س���ياق تعقيدات االزمة 
السورية. وكانت اخلارجية 
األميركية ق���د اقرت اول من 
امس بأن داعش اس���تحوذت 
على كميات كبيرة من األموال 
الناطقة  واالس���لحة، وقالت 
باسم الوزارة ماري هارف ان 
»داعش« تضم مقاتلني ينتمون 

الى نحو خمسني دولة مبا في 
ذلك عدد محدود من االميركيني، 
كما اكدت ان الواليات املتحدة 
تعمل مع حلفائها في املنطقة 
لوق���ف تدف���ق املقاتلني الى 
او  العراق  املنظمة سواء في 

في سورية.
وكانت إدارة الرئيس أوباما 
قد اقرت خطة وضعتها رئاسة 
اركان حرب القوات املسلحة 
األميركية ملواجهة »داعش«. 
اال ان م���ا تس���رب ع���ن تلك 

اخلطة أشار الى انها جتنبت 
متاما دخول ق���وات أميركية 
ال���ى األراضي الس���ورية او 
الطائ���رات األميركية  عم���ل 
في املجال اجلوي الس���وري. 
وتعللت وزارة اخلارجية خالل 
ايجاز اجري في وقت مبكر من 
االسبوع املاضي بأن التدخل 
في العراق جاء بناء على طلب 
من احلكومة العراقية وأن ذلك 

لم يحدث في حالة سورية.
التفاصيل ص24 ٭

هونغ كونغ � كونا: وّقعت 
مؤسس����ة البترول الكويتية 
وشركة الصني العاملية للبترول 
الكيميائية احملدودة  واملواد 
)يونيبك( امس عقدا جديدا 
يقضي بزيادة صادرات النفط 
اخلام ال����ى الصني بأكثر من 
الضعف ملدة 10سنوات اعتبارا 

من أغسطس اجلاري.
املنتدب  وأوضح العضو 
للتسويق العاملي في مؤسسة 
البت����رول الكويتي����ة ناصر 

املضف في تصريح ل� »كونا« 
عقب مراسم التوقيع ان العقد 
يقضي بإم����داد الصني بنحو 
300 ألف برمي����ل من النفط 
اخلام الكويتي يوميا عوضا 
عن العقد القدمي الذي تتراوح 
كميت����ه ب����ني 160 و170 ألف 
برميل يوميا، وذلك في اطار 
التفاهم بني اجلانبني  مذكرة 
املوقعة في نوفمبر من 2011. 
ووصف املضف العقد اجلديد 
ب� »االستراتيجي«، مضيفا انه 

يأتي في الوقت املناسب انطالقا 
من انه اول عقد يبرم مع الصني 
على أساس حتديد وشمول 
التكاليف وش����مولها  جميع 
 حتى موق����ع املستورد بنظام

»سي آند اف« باستخدام السفن 
اخلاصة بالكويت لتوصيل 
النفط اخلام، وهو ما يسهل 
عمليات التش����غيل واإلنتاج 
والتصدير من الكويت، مبينا 
ان تغيرات طرأت على أسواق 
الواليات املتحدة وأوروبا التي 

اعتادت الكويت تصدير النفط 
اخلام اليها بنظام »س����ي آند 
اف«، وهو ما جعلها أسواقا 
مغلق����ة تقريب����ا. وق����ال ان 
»الصني هي س����وقنا اجلديد 
حيث نعتزم اس����تخدام اكثر 
من نس����بة 50%من أسطول 
السفن التابع لنا في عمليات 
النفط  توصي����ل ص����ادرات 
اخلام«. ولفت إلى أن الصني 
ثاني اكبر مس����تورد للنفط 
اخلام واملنتجات النفطية في 

العالم، مشددا على ان »مثل 
هذا الس����وق يع����د أحد اهم 
أسواق الطاقة االستراتيجية 
والواعدة«. وأضاف »لذلك فإن 
مؤسس����ة البترول الكويتية 
وضعت الص����ني على قائمة 
اولوياتها وهذه االتفاقية هي 
احد اه����م عقود النفط اخلام 
بالنسبة للمؤسسة«. وأعرب 
عن اعتق����اده بأن يجعل هذا 
العقد الكويت ثالث اكبر مورد 

للنفط اخلام للصني.

تضارب املعلومات حول اجلهة التي تقف وراء احلادث

العراق: مقتل العشرات في هجوم على مسجد في ديالى
بغداد � رويترز � أ.ف.پ: 
قال مصدر أمني عراقي إن 
68 شخصا على األقل قتلوا 
عندم���ا فتحت ميليش���يا 
النار داخل مسجد  شيعية 
���نة في محافظة ديالى  للسُّ

شرق العراق.
وذكر املصدر األمني أن 
68 جثة على األقل وصلت 
الى مستش���فى في مدينة 
بعقوبة في محافظة ديالى. 
وقال شهود إن عدد القتلى في 

الهجوم أكبر من ذلك.
من جانبها، أكدت مصادر 
امني���ة محلية اخ���رى ان 
»مسلحني اقتحموا مسجد 
مصعب بن عمير في قرية 
امام وي���س، واطلقوا النار 
على املصلني ما أودى بحياة 

68 على االقل«.
في غضون ذلك، تضاربت 
املعلومات حول اجلهة التي 
تقف وراء احلادث، فبينما 
قال مصدر امني انها ميليشيا 
شيعية، وهو ما أكدته النائبة 
الدايني بان  السنية ناهدة 
ميليشيا شيعية تعرضت 
الى هجوم وقامت برد فعل 
انتقامي م���ن اهالي القرية، 
أكد ضب���اط في اجليش ان 
»اربعة مس���لحني ينتمون 
الى داعش بينهم انتحاري 
هاجموا املسجد، انتقاما من 
سكان القرية الذين رفضوا 

مبايعتهم«.

)رويترز(  عناصر من قوات البشمركة حتكم حراستها لسد املوصل أمس األول 

العبادي يدعو املسيحيني إلى عدم الهجرة خارج العراق
بغدادـ  أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء العراقي املكلف حيدر العبادي 
ــؤوليته تشمل جميع العراقيني دون النظر للطائفة أو  أن مس
ــيحيني إلى عدم الهجرة إلى  الديانة أو القومية، فيما دعا املس
ــي من  ــراق والبقاء في بلدهم، إذ هم مكون أساس خارج الع
مكونات البلد. ونقلت قناة العربية االخبارية عن بيان ملكتبه 
اإلعالمي ان العبادي التقى في بغداد رئيس الكنيسة اإلجنيلية 
ــيحية في العراق والعالم األب فاروق والوفد املرافق له،  املس

وتدارس معهم قضية النازحني املسيحيني واخلطر الذي يالحقهم، 
ــدات تنظيم »داعش« اإلرهابي. وقال العبادي إن  نتيجة تهدي
أبناء الطائفة املسيحية يشكلون رافدا مهما من روافد العراق 
وتنوعه القومي والديني واملذهبي، وإن مسؤوليته تشمل جميع 
العراقيني دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية، وإنه يولي 

اهتماما متزايدا بقضية النازحني املسيحيني.
التفاصيل ص 24 ٭

خطوات إصالحية جادة بتطبيق القانون في »اإلعالم« على اجلميع
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»األشغال«: حريصون على تنفيذ مشروع مبنى املطار على أكمل وجه
اكدت وزارة االشغال العامة حرصها على تنفيذ املشاريع العمالقة في البالد على اكمل وجه، السيما 
مشروع مبنى املطار اجلديد بعد مروره بالقنوات الفنية والقانونية حتى يظهر بشكل متكامل. 
وشددت »االشغال« في بيان على ان نقلته وسائل اعالمية عن وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم حول عدم االستعجال في مشروع مبنى املطار اجلديد »ليس دقيقا«. 
وقالت انها تولي مشروع مبنى املطار اجلديد اهتماما كبيرا الهميته كونه بوابة الكويت االقتصادية 
واحلضارية، مشيرة الى انه يعد من مشاريع التنمية الرائدة في الكويت وان »هناك متابعة حثيثة من 
مجلس الوزراء املوقر ملثل هذه املشاريع الضخمة«. آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

محليات

العامليني الزائرين من مختلف 
التخصصات، ويتمتع اخلبير 
األملاني بس���معة واس���عة 
وكبيرة في مجال عمله داخل 
أملانيا خصوص���ا وأوروبا 

عموما.
وحترص إدارة املستشفى 
على تطوي���ر العمل الطبي 
ورفع املس���توى املهني في 
الطبية املختلفة  األقس���ام 
داخل املستش���فى بش���كل 
مس���تمر من خالل خارطة 
العاملي���ة، والتي  الزيارات 
تكون على فترات متقاربة 
حيث يستقطب من خاللها 
أبرز اخلب���راء العامليني في 
مجالهم لزيارة املستش���فى 
ومشاركة أطبائها في عالج 
بع���ض احل���االت، كما أن 
اخلبير األملان���ي املعروف 
د.مايكل هس يعتبر واحدا 
من األس���ماء التي يشار لها 
بالبنان في تخصص عالج 
آالم العمود الفقري والرقبة 
واملفاصل من دون جراحة، 
وزيارته هذه تعتبر إضافة 
جدي���دة وفرصة ال تعوض 
لألطباء لالطالع على الطرق 

»السالم الدولي« يستقبل اخلبير األملاني 
مايكل هس املتخصص في عالج آالم العمود الفقري

العالجية اخلاصة لواحد من 
أبرز اخلب���راء العامليني في 

هذا املجال.

مجددا يستضيف مستشفى 
السالم الدولي خبير عالج آالم 
الفق�ري والرقب���ة  العم�ود 
من دون جراح������ة األملاني 
د.مايكل ه����س وهو رئيس 
جمعي����ة الع����الج التداخلي 
للعم����ود الفق����ري والرقبة 
بأملانيا مل����دة 5 أي��ام فق��ط 
خ��الل الفت����رة م��ن 23 إلى 
27 اجلاري ملتابعة حاالت�ه 
ومناظ����رة ح����االت جديدة 
وإجراء العمليات اجلراحية 

املتخصصة.
ويباش���ر د.مايكل خالل 
زيارت���ه ح���االت االنزالق 
الغضروفي وانقاص حجم 
الغضروف القطني والعنقي 
)من دون جراحة(، وآالم عرق 
النسا والديس���ك، وضيق 
القناة العصبي���ة بالعمود 
الفقري، وخشونة مفاصل 
الفقرات والرقب���ة بالتردد 
احلراري، وعالج الكس���ور 
الناجتة عن هشاشة العظام 

بحقن السيمنت.
وتأتي تل���ك الزيارة في 
إط���ار برنامج املستش���فى 
د.مايكل هسالس���تقبال أش���هر األطباء 

النامي حتدث عن البطاقة الذكية واإلدارة اإللكترونية

ختام ناجح ملفهوم اإلدارة احلديثة مبحافظة مبارك الكبير

للحضور لعرض املشاكل التي 
تعترضهم في االدارة ومفاهيم 
التسويق وطرح طرق العالج 
احلديث����ة، واختت����م النامي 
محاضراته بالتعريف مبفهوم 
اإلدارة وانه يتطلب العديد من 
احملاضرات واالنفتاح عليه من 

كل اجلوانب. 
وشكر محافظ مبارك الكبير 
الرجيب  الفري����ق أول احمد 
ومدير مكتب شؤون احملافظ 
الدريعي  اللواء محمد راشد 
ومدير إدارة التنسيق واملتابعة 

س����ميرة القناع����ي وأس����رة 
احملافظة على اجلهود املبذولة 

من اجل إجناح الدورة. 
الل����واء محمد  ألق����ى  ثم 
الدريعي كلمة ش����كر خاللها 
احملاضر نام����ي النامي على 
تعاونه الصادق ومعلوماته 
اإلدارة  الرائ����دة في مج����ال 
والتسويق، ونقل له حتيات 
احملافظ الفريق احمد الرجيب 
وش����كره العميق على جناح 
التدريبي����ة األولى  ال����دورة 

باحملافظة.

وحل كافة املش����اكل وإعطاء 
املركزية االدارية. 

وانتق����ل بع����د ذل����ك الى 
التس����ويق وأهميت����ه وحدد 
النقاط األربع التي يعتمد عليها 
التسويق وهي السعر احملدد 
واملنتج وامل����كان والعرض 
واستشهد بالعديد من السلع 
املستخدمة وأساليب التسويق 
لها واالعتماد على التخطيط 
الس����ليم واملتابعة من اجل 

حتقيق األهداف املطلوبة. 
وفت����ح النام����ي املج����ال 

عبداهلل الراكان

اختتمت الدورة التدريبية 
األولى التي نظمتها محافظة 
مب����ارك الكبير بنجاح حتت 
والقي����ادة  اإلدارة  عن����وان 
واملفه����وم احلدي����ث لإلدارة 
والبطاقة الذكية وارتفع عدد 
احلضور من مختلف أجهزة 
الدول����ة وتط����رق احملاضر 
د.نامي النامي الى أهمية القائد 
واإلدارة والصفات املطلوبة 
القي����ادة واإلنصاف بني  في 
اجلميع، وأضاف ان القائد هو 
من يصدق في وعوده ويكسب 
املدير  محبة اجلميع بعكس 
الروتني ويخسر  الذي يتبع 
العاملني معه ثم حتدث النامي 
عن مفهوم وتعريف اإلدارة 
احلديثة واهمية اس����تعمال 
التي متنح  الذكي����ة  البطاقة 
حاملها الدخ����ول الى االدارة 
االلكتروني����ة وه����ي افضل 
أس����اليب االدارة احلديث����ة 
وتقييم املوظفني والوصول 
الى تكنولوجيا االتصاالت وان 
العالم يعتمد اآلن على البطاقة 
الذكية في توفير وإدخال كل 
املعلومات في زمن قياس����ي 

)أحمد علي( احلضور في احملاضرة  
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 الشيخ صباح اخلالد أثناء املؤمتر 

توصلنا مع اجلانب السويسري إلى وضع آليات لعقد مؤمتر دولي حلماية الفلسطينيني

اخلالد: ناقشنا مع مفوضية الالجئني تطبيق نتائج مؤمتري
 قمة الكويت للمانحني 2013 و2014 والتزام الدول بتعهداتها

جنيڤـ  كونا: أكد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر اخلارجية الشـــيخ 
صباح اخلالد أمس ان احلراك 
الكبير الذي تشهده املنطقة 
العربية، أسفر عن تداعيات 
مختلفة من بينها مشكالت 
انســـانية كبيـــرة في غزة 
والعراق وسورية واليمن 
وليبيا وهي تداعيات تسعى 
اجلامعة العربية للتحرك مع 
املنظمات األمميـــة املعنية 

الحتوائها.
وأضاف اخلالد في تصريح 
لـ »كونـــا«: ان »الوفد الذي 
ترأســـه وضم األمـــن العام 
جلامعـــة الـــدول العربيـــة 
د.نبيل العربي ناقش األوضاع 
االنسانية في تلك الدول مع 
املدير العـــام ملفوضية األمم 
املتحدة الســـامية لشـــؤون 
الالجئن انطونيو غوتيريس 
ومع مدير مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون االنسانية 
رشيد خاليكوف في لقاءين 
منفصلـــن«، موضحـــا ان 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئن تلعـــب دورا كبيرا 
في التعامل مع تلك األزمات 
االنســـانية بالتنســـيق مع 
الكويت وعبر جامعة الدول 

العربية ايضا.
وأوضــــح ان »االجتماع 
مع رئيس املفوضية ناقش 
تطبيق نتائج مؤمتري قمة 
الكويت للمانحن في دورتيه 
2013 و2014 ومــــدى التزام 
الدول مبا تعهــــدت به أمام 
املؤمترين السابقن وآليات 
إنفــــاق مع حصلــــت على 
املنظمات األممية من أموال 
ومتابعة برامــــج املنظمات 
االغاثية املعنيــــة بضحايا 
األزمة السورية داخل سورية 
وفــــي دول اجلــــوار«، وان 
»املدير العام للمفوضية شرح 
للوفد العربي مستجدات حالة 
النزوح الهائل داخل سورية 

البالغ عددهم زهاء ســــبعة 
ماليــــن ســــوري وأوضاع 
الالجئن السورين في دول 
الذين قارب عددهم  اجلوار 

ثالثة مالين«.
وقال ان »اهتمام الكويت 
واجلامعة العربية بالتعامل 
مع املعاناة االنسانية للشعب 
العراقي في األحداث األليمة 
التي مير بها ومتابعة التعامل 
مع تلـــك املعاناة عبر آليات 
املتحـــدة  األمم  منظمـــات 
املتخصصـــة وأيضا تعامل 
تلـــك املنظمات مـــع الدمار 
الشـــامل الذي أصاب قطاع 
غزة جراء العدوان االسرائيلي 
املتواصل منـــذ 45 يوما«، 
مبينا ان الزيـــارة التي قام 
بها مع األمن العام للجامعة 
العربيـــة ووزيـــر خارجية 
الى  املالكي  فلسطن رياض 
مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمـــر ووزارة اخلارجية 
السويسرية ثم لقاءه أمس 
برفقة نبيل العربي مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئن 
يأتيان في ســـياق خطوات 
جامعة الـــدول العربية في 
التعامل مع األزمات االنسانية 
التي مير بها العديد من دول 
املنطقة والتي تتطلب تعاونا 
عربيا وأمميـــا، مؤكدا »ان 
هذه الزيارة ســـوف تتبعها 
مناقشـــات ولقاءات تقنية 
بـــن اخلبراء  متخصصـــة 
من جامعة الـــدول العربية 
السويســـرية  واخلارجية 
للترتيب ملؤمتر دولي يفّعل 
اتفاقيـــة جنيـــڤ الرابعـــة 
املدنين  املعنيـــة بحمايـــة 
حتت االحتـــالل وتطبيقها 

على الفلسطينين«.
اخلطـــوة  »ان  وتابـــع: 
التالية ســـتقوم بها الكويت 
مع جامعة الدول العربي في 
الرئيس  املتحـــدة  مقر األمم 
مبدينة نيويورك االميركية 
من خالل مفاوضات مفصلة 

مع أمينها العام بان كي مون 
ورئيس الدورة احلالية ملجلس 
األمن وأيضا مـــع اجلمعية 
العامة لـــأمم املتحدة، وذلك 
تطبيقا لقرارات اجتماع وزراء 
اخلارجية العربي بتاريخ 14 
يوليـــو املاضـــي«، مبينا ان 
اجلامعـــة العربية ســـتقوم 
بتجهيز وفـــود متخصصة 
لزيارة اليمن وليبيا وقطاع 
غزة والعراق للوقوف على 
األوضاع هناك وبحث كيفية 
التعامل مع األزمات في تلك 
الشـــقيقة، فضال عن  الدول 
متابعة دورية ألوضاع الالجئن 

واملشردين السورين.
وفي سياق آخر قال اخلالد 
ان لقاء الوفـــد العربي الذي 
يترأســـه توصل فـــي لقائه 
مـــع وزير الدولة للشـــؤون 
السويسرية ايف روسييه الى 
وضع آليات قانونية وتقنية 
وصوال الى عقد مؤمتر دولي 
حلماية الشعب الفلسطيني.

وأشار اخلالد الى ان هذا 
املؤمتر سيكون وفق معايير 
اتفاقية جنيڤ الرابعة اخلاصة 
بحماية املدنين حتت االحتالل 
والتي تنطبق بالكامل على 
الفلسطيني  الشـــعب  حالة 
ليس فقط حتـــت االحتالل 
بـــل ايضا الـــذي يعاني من 
العـــدوان االســـرائيلي على 
قطاع غزة وممارسات االحتالل 
االسرائيلي التي انتهكت جميع 

املواثيق واالعراف الدولية.
وشرح ان عقد هذا املؤمتر 
امر محسوم لكن املفاوضات 
التي تدور اآلن هي للتنسيق 
مع اجلانب السويسري بصفة 
خاصة وأيضا مع االمم املتحدة 
بشكل عام اذ ال يستقيم االمر 
الفلسطينين يعانون  بترك 
االمريـــن حتـــت االحتـــالل 
الفلسطيني وان تبقى اسرائيل 
دولة فوق القانون وال تعبأ 
بالغضب الذي يعم الرأي العام 

العاملي من جرائمها.

د.محمد الهاجري

الهاجري: معرض الكتاب والصور في مهرجان أصيلة 
واجهة إعالمية إلبراز نهضة الكويت

ـ كونا:  أصيلة )املغرب( 
اعتبـــر مدير االعالم العربي 
بـــوزارة االعـــالم د. محمد 
الهاجري ان معرض الكتاب 
التوثيقية لنهضة  والصور 
الكويت احلديثة وللعالقات 
الكويتيـــة ـ املغربيـــة على 
مدى نصف قرن املقام ضمن 
فعاليـــات مهرجـــان أصيلة 
الثقافـــي »واجهـــة إعالمية 
إلبراز حضارة الكويت وعراقة 
شعبها ومساهمتها الفعالة في 

مسيرة الثقافة العربية«.
وقال الهاجري لـ »كونا« ان 
املعرض أقيم وفق توجيهات 
الدولة  وزير االعالم ووزير 
الشـــباب الشيخ  لشـــؤون 

سلمان احلمود.

وأضاف ان ذلك يأتي في 
إطار التضامن الثقافي لدول 
مجلس التعـــاون اخلليجي 
الذي يحتفي مهرجان اصيلة 
في دورته الـ 36 احلالية بأحد 
أعضائه وهو مملكة البحرين 
ولتأكيد عمق االرتباط القومي 
للكويت وشـــعبها بالثقافة 
العربية االسالمية وانتمائها 
للوجدان العربي في كل ما يهم 

تنمية الثقافة والوعي. 
وأكد أن املعرض حرص 
النهضة  على نقـــل واقـــع 
الشاملة في بالدنا  احلديثة 
حتت حكم آل الصباح الكرام 
الســـيما على املســـتوين 
االعالمي والثقافي من خالل 
عرض مناذج من إصدارات 

ومنشـــورات وزارة االعالم 
واملجلـــس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
وتابـــع: »وكذلـــك مـــن 
خالل عرض صور ملشاريع 
البناء والتحديث والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي 
يقودها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده ورئيس مجلس الوزراء 
إضافة الـــى صور توثيقية 
لتمتن العالقات املمتازة بن 
الكويت واململكة املغربية في 
الزيـــارات املتبادلة لقائدي 
البلدين الشقيقن منذ الزيارة 
التاريخية للملـــك املغربي 
الى  الراحل محمد اخلامس 

الكويت عام 1960«. 

»الصحة العاملية«: تبرع الكويت لصالح ضحايا النزاع في سورية 
ساهم في معاجلة االحتياجات الصحية ملاليني املتضررين

جنيڤـ  كونا: أكدت منظمة 
الصحــــة العامليــــة ان تبرع 
الكويــــت بقيمــــة 45 مليون 
دوالر لصالح ضحايا النزاع 
في ســــورية ساهم في حفظ 
األرواح ومعاجلة االحتياجات 
الصحية ملالين املتضررين.

وأضافت املنظمة في تقرير 
لها ان املنحة الكويتية ساهمت 
فــــي توفير خدمــــات صحية 
لنحــــو 2.9 مليون ســــوري 
داخل سورية ومن فروا منها 
الى دول اجلوار من تركيا الى 
مصر مرورا باالردن ولبنان 
والعراق. وشددت املنظمة على 
ان املساعدة الكويتية وفرت 
كميات كبيرة من األدوية املهمة 
لعالج مرضى الفشل الكلوي 

والصرع والربو وارتفاع نسبة 
السكر في اجلسم فضال عن 
ادوية ومستلزمات جراحية 
ومستحضرات التخدير لعالج 
أكثر من خمســــة مالين من 

املرضى أو املصابن. 
اما في داخل سورية فيقول 
اكثر من مليوني  ان  التقرير 
ســــوري من املصنفن ضمن 
الفئات االكثــــر ضعفا في 13 
محافظة متكنوا من احلصول 
على ادوية انقذت حياتهم مبا 
في ذلك العقاقير املستخدمة في 

عالج احلاالت النفسية. 
كما مت اســــتخدام املنحة 
الكويتية ملراقبــــة املخزون 
الطبي وإنشاء أنظمة مراقبة 
تطــــور احلــــاالت املرضيــــة 

داخــــل مخيمــــات الالجئن 
ودعم توفير خدمات الرعاية 
الصحية األساسية لهم مبا في 
التحصن وتوفير مياه  ذلك 
الشــــرب النقية في املخيمات 

واملجتمعات املضيفة. 
وقال مديــــر إدارة منظمة 
الصحــــة العاملية مــــن إدارة 
الطوارئ  املخاطر في حاالت 
واالستجابة اإلنسانية الدكتور 
ريتشارد برينان في التقرير 
»ان هذا التبــــرع احدث فرقا 
هائال في عمل منظمة الصحة 
العاملية إلنقــــاذ األرواح في 
سورية وفي البلدان املجاورة 
حيث تنتشر احلاالت اإلنسانية 

الطارئة«. 
ويشرح التقرير ان الوضع 

الصحي في سورية يتدهور 
بسرعة منذ بدء األزمة إذ تضرر 
ثالثة أرباع مستشفيات البالد 
وأكثر من نصفها لم يعد يعمل 
متاما كما انهارت برامج الصحة 
العامــــة وانخفــــض اإلنتاج 
احمللي من األدوية بنسبة %70 
وتراجعت إمدادات املياه اآلمنة 
الى نسبة ثلث مستويات ما 

كانت عليه قبل األزمة. 
كما يشرح التقرير أن فرار 
الالجئن من الصراع بوتيرة 
ثابتة اثر ســــلبيا على موارد 
البلــــدان املضيفــــة املجاورة 
واستنفدها بشــــدة ما اجهد 
الســــلطات احمللية  قــــدرات 
والسكان على التأقلم مع هذا 

الوضع احلرج. 

د.هالل الساير

د.محمد األنصاري

م. طارق العيسى

أكد أنها تتبوأ مكانة مرموقة في العمل اخليري بني دول العالم

أكد أن الكويت مركز عربي إسالمي وعاملي للعمل اخليري واإلنساني

الساير: الكويت ستظل رمزًا للعمل اإلنساني 
في ظل قيادة صاحب السمو

»النجاة اخليرية«: منح األمم املتحدة األمير لقب قائد 
العمل اإلنساني تكرمي ألهل الكويت جميعاً

العيسى: تكرمي الكويت وصاحب السمو شهادة 
وتشجيع ألبنائه العاملني في العمل اخليري

قــــال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الكويــــت كانت  ان  الســــاير 
وستظل مركزا إنسانيا عامليا 
ورائــــدة في مجــــاالت العمل 
اإلنســــاني واإلغاثي في ظل 
قيادة صاحب الســــمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأعرب الساير في تصريح 
العاملن  لـ »كونا« باسم كل 
فــــي جمعية الهــــالل األحمر 
التهنئة  ومتطوعيهــــا عــــن 
اخلالصــــة لســــمو األميــــر 
الختيــــاره قائدا إنســــانيا، 
مضيفــــا ان هــــذا األمر ليس 
بغريب ولم يكن مفاجئا ألن 
أيادي سموه وأعماله في كل 
املجاالت اإلنســــانية واضحة 

للعالم أجمع. 
وأضاف ان تكرمي صاحب 
السمو األمير من خالل تكرمي 
األمم املتحدة للكويت باعتبارها 
مركزا للعمل اإلنســــاني هو 
تكرمي لكل كويتي ووســــام 
فخر وشرف للكويت وأهلها 
لريادتها في العمل اإلنساني 
واخليري، مبينا ان هذا التكرمي 
يتطلب من اجلمعيات اخليرية 

ثمــــن مدير عــــام جمعية 
النجــــاة اخليريــــة د.محمد 
األنصــــاري اجلهود اخليرية 
الكويت  التي تبذلها  الكبيرة 
خلدمة اإلنســــانية، مؤكدا أن 
املتحــــدة صاحب  منح األمم 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد لقب قائد إنســــاني، 
واعتبار الكويت مركزا إنسانيا 
عامليــــا لهــــو فخــــر واعتزاز 
وتكرمي، ألهل الكويت جميعا، 
وللمسلمن قاطبة، موضحا أن 
العمل اخليري الكويتي أطعم 
جوعى، وعالج مرضى وكفل 
أيتاما وبنى هلل مساجد وحفر 
آبارا وشيد مؤسسات تعليمية 
راقية، وهذا غيض من فيض 
مشاريع اخلير الكويتية التي 
ألهمت العمل اإلنساني العاملي 

التعدد والتنوع.
وقال األنصاري في تصريح 

قال رئيس جمعية إحياء 
التــــراث اإلســــالمي م. طارق 
العيســــى إن الكويــــت مركز 
عربي إسالمي وعاملي للعمل 
اخليري واإلنساني، وليست 
التي تشهد دول  املرة األولى 
العاملية  العالم والشخصيات 
البلد الصغير  للكويت هــــذا 
الكبيرة بعطائه  مبســــاحته 
بأعماله اإلنسانية الكبيرة التي 
وصلت الى كثير من دول العالم 
، وما أعلنت عنه األمم املتحدة 
اختيارها للكويت لتكون مركزا 
إسالميا عامليا، واختيار صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قائدا إنسانيا ما هو إال 
إضافة جديدة وتأكيد ملا عرف 

عن الكويت.
وال شك أن مثل هذا اإلعالن 
أمر تفخر به الكويت وشعبها 
الذي عرف عنــــه حبه لعمل 
اخلير واملبادرة إليه ، وقد كان 
لهذه اخلاصية، ولهذا اخللق 
الكرمي لدى أبناء الشعب أثره 

والهالل األحمر بذل املزيد من 
اجلهد في املجال اإلنســــاني 

واإلغاثي. 
وذكر أن جهود سمو األمير 
في األعمال اإلنسانية واخليرية 
واإلغاثية حظيت بإشــــادات 
إقليميــــة ودولية، معربا عن 
فخــــره بالوصف الذي أطلقه 
السكرتير العام لأمم املتحدة 
بــــان كي مــــون على صاحب 
الســــمو، حن قال ان سموه 
بطل من أبطال العمل اإلنساني 
الدولي وهي »شهادة يعتز بها 

كل مواطن كويتي«.
وقال الســــاير ان الكويت 
تتبوأ مكانة مرموقة في العمل 
اخليري واإلنساني بن دول 
العالم ومتثل منارة يسترشد 
بها الساعون الى التميز في هذا 
املجال، مشيرا في هذا الصدد 
الى املساعدات التي قدمتها في 
قطاع غزة وسورية والسودان 
والصومال والفلبن والبوسنة 
وصربيا وإندونيسيا وليبيا 
وغيرها من الدول التي تتعرض 
للكوارث الطبيعية أو األزمات 

الناجتة عن صنع اإلنسان. 
وأفاد بأن ما حققته اجلمعية 

صحافي إن أهل الكويت سطروا 
أروع وأنبل القصص في البذل 
والعطاء منذ قدمي الزمن، وهذه 
هي عاداتنا التي توارثناها جيال 
بعد جيل، وشاهدنا من خالل 
رحالتنا اخليرية اخلارجية 
أكف الضراعة، وهي تسأل اهلل 
جل وعــــال أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل ســــوء، مثمنا 
تعاون ودعم وزارة الشؤون 
للمشاريع اخليرية الكويتية 
الرائدة التي تخدم اإلنسانية 
بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 
داخل وخارج الكويت، مشيدا 
باجلهود املباركة التي تبذلها 
فــــي تطوير وإعادة  الوزارة 
هيكلة العمل اخليري الكويتي 
مبا يحقق منافع أرحب واكبر 
للمســــتفيدين من الضعفاء 

وأصحاب العوز واحلاجة.
واختتــــم قائــــال: صاحب 

الكبير في التفاف دول العالم 
وشعوبها أجمع حول الكويت 
وتأييدها في قضاياها احمللية 

والعاملية.
وال شك أن رائدنا في ذلك 
قول اهلل عز وجل: )وما تقدموا 
ألنفسكم من خير جتدوه عند 
اهلل هو خيرا وأعظم أجرا(، 
وقوله عز وجل: )وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه(. وقول 
الرسول ژ: »صنائع املعروف 

تقي مصارع السوء«.
وها نحن قد رأينا ســــابقا 
كيف أن أبواب اخلير والبركات 
تفتح على أهل هذا البلد الذين 
حرصوا على مد يد العون لكل 
محتاج، متعاونن بينهم على 
البر والتقوى، مسارعن لنجدة 
امللهوف، وها هــــي األحداث 
أنحاء  املتسارعة في مختلف 
العالم تشهد لهم بذلك، وما أزمة 
إخواننا في سورية وإخواننا 

في فلسطن عنا ببعيد.
وأضاف العيســــى أن هذا 

العمل  من مكانة متميزة في 
اإلنساني على املستوين احمللي 
والدولي جعلتها منوذجا في 
العمل التطوعي الكويتي، مبينا 
أن تقدمي املساعدات اإلغاثية 
واإلنســــانية يأتــــي تنفيذا 
الســــمو  لتوجيهات صاحب 
األميــــر للتخفيف من معاناة 

الدول والشعوب.
وذكــــر ان الكويت برزت 
كمركز إنساني عاملي وأصبحت 
العبا رئيسيا في مجال العمل 
اإلنســــاني املتمثل في الهالل 
األحمر الذي ينشط في جميع 
القارات، مبينا ان الكويت ال 
تركز فقط على العمل اإلنساني 
لكن تساهم أيضا في التنمية 
االجتماعية والصحية والتعليم 

واملشاريع التنموية.
وأعرب عن شعور جمعية 
الهالل األحمر بالفخر واالعتزاز 
للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
التي تتعرض  املقدمة للدول 
للكوارث الطبيعية أو الناجتة 
من صنع اإلنسان بتوجيهات 
ســــامية من القائد اإلنساني 
صاحب السمو األمير الرئيس 

الفخري للجمعية.

السمو يعتز بالعمل اخليري 
وله مقولته املشهورة »العمل 
اخليري تاج على الرؤوس«، 
وتلك الكلمات تشــــحذ الهمم 
العزائــــم وحتثنا  وتقــــوي 
على العطــــاء والبذل، وطبقا 
لإلحصائيات الرسمية الدولية 
املراكز  الكويت تصدرت  فإن 
األولــــى فــــي دعــــم القضية 
الســــورية، وقامــــت الكويت 
بعقد مؤمترين دولين إلغاثة 
النازحن السورين، وحرصت 
على تشييد وبناء قرى خيرية 
املرافــــق للنازحن،  كاملــــة 
وســــيرت العديد من القوافل 
اخليرية التــــي حتمل الغذاء 
والدواء والكســــاء للنازحن 
السورين عبر احلدود األردنية 
والتركية، وكل ذلك يتم برعاية 
وإشــــراف اجلهات احلكومية 

ذات الصلة.

التكرمي للكويت ولشــــخص 
صاحب السمو األمير هو شهادة 
وتشجيع ألبنائه العاملن في 
العمــــل اخليري الذين حملوا 
اسم الكويت معهم أينما حلوا، 
ويعرف القاصي والداني ذلك 
التشجيع والدعم الكبير الذي 
يحظى بــــه العمــــل اخليري 
في الكويت على املســــتوين 

احلكومي والشعبي.
وفي ختام تصريحه قال 
التراث  رئيس جمعية إحياء 
اإلســــالمي طارق العيســــى: 
إننا إذ نهنئ صاحب الســــمو 
األمير وبالدنا احلبيبة على هذا 
التكرمي، فإننا نهنئ أنفسنا قبل 
ذلك، ونهنئ جميع املؤسسات 
القطاع  العاملن في  واألفراد 
اخليري واإلنساني، سائلن 
اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل مكروه، وأن يدمي 
عليها األمن والرخاء لتبقى على 
الدوام مركزا للخير والعطاء 

واإلحسان.

التكرمي يتطلب من 
اجلمعيات اخليرية 

والهالل األحمر بذل 
املزيد من اجلهد 

في املجال اإلنساني 
واإلغاثي

احلراك الكبير الذي 
تشهده املنطقة 
العربية أسفر عن 
تداعيات مختلفة 

من بينها مشكالت 
إنسانية كبيرة

غير مقبول أن تبقى 
إسرائيل دولة فوق 

القانون وال تعبأ 
بالغضب الذي يعم 
الرأي العام العاملي 

من جرائمها

سفيرنا في نواكشوط ثّمن مشروع مخيم 
مكافحة العمى جلمعية النوري في موريتانيا

لـــدى  ســـفيرنا  ثمـــن 
موريتانيـــا عدنـــان األحمد 
جهود جمعية عبداهلل النوري 
اخليرية بتنفيذ برنامج مخيم 
مكافحة العمى جلراحة بياض 
العيون في موريتانيا، معربا 
عن شكره للجميع على توطيد 

العالقات بن البلدين.
وذكـــرت ســـفارتنا في 
موريتانيا فـــي بيان تلقته 
)كونا( بعد استقبال السفير 
األحمد موفد اجلمعية جمال 
النامي ان البرنامج مت بإشراف 
اجلمعية بالتنسيق مع وزارة 
الكويتية وتنفيذ  اخلارجية 
جمعيـــة اخليـــر للتكافـــل 

بالتعاون مع برنامج مكافحة 
العمى التابع لوزارة الصحة 

املوريتانية.
وأضافـــت ان مثـــل هذه 
البرامج واملشاريع اخليرية 
التي دأبت عليها  اإلنسانية 
الكويت حكومة وشعبا تؤكد 
طيب العالقـــة األخوية بن 
الشـــقيقن في ظل  البلدين 
حرص قيادة البلدين الشقيقن 
على توطيد العالقات الثنائية 

بجميع جوانبها.
أعـــرب  ومـــن جانبـــه، 
الســـكرتير ثالث بالسفارة 
الفـــارس في  عبداحملســـن 
تصريح صحافي بعد مشاركته 

مبخيم جراحة العيون الذي 
أقيم في العاصمة نواكشوط 
عـــن شـــكره للمحســـنن 
والقائمـــن علـــى مثل هذه 

املشاريع اخليرية املهمة.
وأكد الفـــارس على األثر 
الكبير لتلك املشـــاريع على 
اجلانب اإلنساني وانها متثل 
رابطا من روابط األخوة بن 

الشعبن.
ومن جانبـــه، قال موفد 
اجلمعية مدير إدارة املشاريع 
جمال النامي إن ما تقوم به 
الكويت من زيارات تهدف الى 
التقييـــم والتدقيق امليداني 
شـــملت لبنان ثم السنغال 

وختامها موريتانيا.
وأضـــاف ان اجلمعيـــة 
شـــاركت في ذلك النشـــاط 
النوعـــي ذي األثـــر الكبير 
الذي ال  واملبلـــغ احملـــدود 
يتجاوز 25 دينارا للمستفيد 
الواحـــد ويتضمـــن فحص 
املريض والعملية اجلراحية 
واألدوية، مشيرا الى استفادة 
200 مريـــض من هذا املخيم 

الطبي.
وأوضح النامي ان إجمالي 
املبلغ املخصص لهذا املخيم 
بلغ 5 آالف دينار داعيا جمهور 
احملسنن الى املشاركة في مثل 

هذه املشاريع اخليرية.
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36 ألف حالة زواج وطالق بني الكويتيني 
خالل السنوات اخلمس املاضية

عبدالكريم العبداهلل

كش���ف تقري���ر حديث 
العدل عن  صدر عن وزارة 
36433 حالة زواج وطالق 
بني الكويتيني حدثت خالل 
السنوات اخلمس املاضية من 
العام 2009 حتى العام 2013، 
مشيرا الى أن عدد الكويتيني 
الذين تزوج���وا خالل هذه 
الفترة بلغ عددهم 30098، 
وع���دد ح���االت الطالق من 
الكويتيني في االعوام ذاتها 

بلغ 6335.
وذكر التقرير الذي تنشره 
»األنباء« أن عدد الكويتيني 
الذين تزوجوا وطلقوا من 
غير كويتيات خالل اخلمس 
اعوام من 2009 الى 2013 بلغ 
عددهم 3043، موزعني على 
2593 حالة زواج، و450 حالة 
طالق، مبينا في الوقت ذاته 
أن ع���دد الكويتيات الالتي 
تزوج���ن وطلق���ن من غير 
الكويتيني خ���الل اخلمس 
اع���وام س���ابقة الذكر بلغ 
عددهن 1779، موزعات على 
1399 حالة زواج، و380 حالة 

طالق.
واك���د التقري���ر أن عدد 
حاالت الطالق التي حدثت بني 
الكويتيني هي االعلى خالل 
السنوات اخلمس املاضية 
ب� 6335 حالة طالق، ويليها 
الكويتيون املتزوجون من 
غير كويتيات ب� 450 حالة، 
علما بأن االقل عددا في حاالت 
الطالق كان���ت من نصيب 
الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي ب���� 380 حالة فقط، 
اما بالنسبة حلاالت الزواج 
فقد حصل زواج الكويتيني 
م���ن بعضهم عل���ى املرتبة 
االولى بالعدد خالل السنوات 
اخلمس املاضية ب� 30098، 
الكويتي من  ويليهم زواج 
غير الكويتية ب� 2593، ومن 
ثم زواج الكويتية من غير 

كويتي ب� 1399.

زواج الكويتيين

وافاد التقرير بأن اكثر 

عدد في حاالت الزواج بني 
الكويتيني حدثت في العام 
2013 ب����� 6435، ويليه في 
الع����ام 2011 ب� 6239، ومن 
ثم الع����ام 2009 ب� 5964، 
و5861 في العام 2012، وكان 
العام 2010 هو االقل في عدد 

املتزوجني من الكويتيني.

طالق الكويتيين

اما بالنس����بة حلاالت 
الكويتيني في  الطالق بني 
السنوات اخلمس املاضية 
من 2009 ال����ى 2013، فقد 
حص����د الع����ام 2012 اكثر 
عدد في حاالت الطالق بني 
الكويتي����ني، حيث بلغت 
1355 حال����ة طالق، ويليه 
الع����ام 2009 ب� 1301، ومن 
ثم العام 2013 ب� 1262 حالة 
طالق، و1213 في العام 2010، 
وكان الع����ام 2011 االق����ل 
ف����ي عدد ح����االت الطالق 
الس����نوات اخلمس  خالل 

املاضية.

كويتي من غير كويتية

ل����زواج  وبالنس����بة 
الكويتي من غير الكويتية 
الس����نوات اخلمس  خالل 
املاضية )2009 � 2013(، فقد 
كان العام 2009 االعلى في 
عدد زواج الكويتي من غير 
كويتية ب� 690 حالة زواج، 

ويليه الع����ام 2012 ب� 613 
حالة، ومن ثم العام 2013 
ب� 559 حالة، والعام 2010 
ب����� 379 حالة، وكان العام 
2011 هو االقل في عدد زواج 
الكويتي من غير الكويتية 

ب� 252 حالة زواج.
اما بالنسبة لعدد حاالت 
الطالق بني الكويتي املتزوج 
من غير كويتية، فقد كان 
الع����ام 2013 هو االعلى ب� 
107 ح����االت طالق، ويليه 
الع����ام 2010 ب� 105 حاالت 
طالق، ومن ثم العام 2012 
ب� 97، والعام 2009 ب� 71، 
وكان العام االقل في حاالت 
الطالق بني الكويتي املتزوج 
من غير كويتية هو العام 

2011 ب� 70 حالة طالق.

الكويتية المتزوجة من غير 
كويتي

وبالنسبة حلاالت الزواج 
من الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي خالل السنوات 
اخلمس املاضية من 2009 
الى 2013، فقد اكد التقرير أن 
العام 2011 شهد اكثر حاالت 
زواج بني الفئة سابقة الذكر 
ب� 386 حالة زواج، ويليه 
العام 2012 ب����� 271 حالة، 
ومن ثم العام 2012 ب� 256، 
و245 في العام 2009، وكان 
العام االقل في عدد حاالت 
الزواج للكويتية املتزوجة 
غير الكويتي هو العام 2010 

ب� 241 حالة زواج.
اما بالنس����بة حلاالت 
الطالق التي حدثت للكويتية 
املتزوجة غير كويتي خالل 
السنوات اخلمس املاضية، 
فاشار التقرير الى أن اعلى 
عدد في حاالت الطالق بني 
الفئة سابقة الذكر كان في 
ب����� 187 حالة  العام 2010 
طالق، ويليه العام 2013 ب� 
55 حالة، ومن ثم العام 2012 
ب� 52 حالة، والعام 2009 ب� 
45 حالة طالق، وكان العام 
2010 االقل في عدد طالق 
الكويتية من غير كويتي 

ب� 41 حالة طالق فقط.

مبنى وزارة الصحة

عبد الكريم العبداهلل

في الوق����ت الذي خلت فيه 
مخاطبة وزارة الصحة السعودية 
لنظيرته����ا »الكويتية« عن اي 
شيء يتعلق بڤيروس »ايبوال« 
ف����ي االش����تراطات الصحي����ة 
الواج����ب توافرها في القادمني 
ألداء فريضة احلج هذا العام، 
اكد تقرير منظمة الصحة العاملية 
اإلبالغ 113 حالة جديدة من مرض 
ڤيروس اإليبوال )حاالت مؤكدة، 
وحاالت محتملة، وحاالت مشتبه 
فيها( فضال عن 84 حالة وفاة 
من غينيا، وليبيريا، ونيجيريا، 
وسيراليون، خالل الفترة ما بني 

14 و16 أغسطس 2014. 
وأفادت منظمة الصحة العاملية 
في تقريرها على موقعها على 
»االنترنت« بتواصل استجابة 
سائر الشركاء لفاشية ڤيروس 
اإليب����وال في غيني����ا وليبيريا 
ونيجيريا وسيراليون، وذلك 
للحد من احتمال نقل املصابني 
بالع����دوى للم����رض خ����ارج 
مجتمعاتهم احمللية، حيث أنشأت 
احلكومات مناطق حجر صحي 
في األماكن الت����ي يرتفع فيها 
معدل االنتقال مبا في ذلك املدن 
األكثر تضررا مثل غويكيدو في 
غينيا، وكينيما وكايالهون في 
سيراليون وفويا في ليبيريا، 
ما مينع من يعيشون في هذه 
املناطق من االنتقال إلى أجزاء 
أخرى م����ن البالد مما يزيد من 
احتمال انتقال مرض ڤيروس 
اإليبوال، علما بأنه ومع ذلك، فإنه 
يعني أيضا أن القيود املفروضة 
على الس����فر حتد م����ن فرص 
حصولهم على الغذاء وس����ائر 
الضروريات األخ����رى، وعلى 
الرغم من أن الوقاية من حدوث 
املزيد من االنتقال ملرض ڤيروس 
اإليبوال متثل أمرا بالغ األهمية، 
إال أنه م����ن الضروري حصول 
الناس في تل����ك املناطق على 
الغذاء واملاء واإلصحاح اجليد 
وغيرها من اإلمدادات األساسية، 
اذ تعمل منظمة الصحة العاملية 
مع برنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة )WFP( للتأكد من 
حصول الناس في مناطق احلجر 
الصحي على املساعدات الغذائية 
املنتظمة وغيرها من اإلمدادات 
غير الطبية. ويقوم البرنامج 
اآلن بتوس����يع نطاقه ليتمكن 
من توزيع الغذاء على حوالي 
1 مليون شخص يعيشون في 
مناطق احلجر الصحي في غينيا 

وليبيريا وسيراليون، بحيث مت 
تسليم املواد الغذائية للمرضى 
في املستشفيات والناس حتت 
احلجر الصحي غير القادرين 
على مغادرة منازلهم لش����راء 
الطع����ام. فتوفير اإلم����دادات 
الغذائية املنتظمة هو وسيلة 
فعالة للحد م����ن احلركة غير 

الضرورية.
ومازالت منظم����ة الصحة 
العاملية ال توصي بفرض أي قيود 
على السفر او التجارة، باستثناء 
احلاالت التي مت فيها تأكيد إصابة 
أشخاص بعدوى مرض ڤيروس 
اإليبوال أو يشتبه في إصابتهم 
بها، أو احلاالت التي خالط فيها 
أشخاص حاالت مصابة مبرض 
ڤيروس اإليبوال، )وال يش����مل 
مخالطي احلاالت العاملني في 
مجال الرعاية الصحية والعاملني 
في املختبرات الذين توفر لهم 

احلماية املالئمة(

»الصحة السعودية«

ه����ذا وخال خط����اب وزارة 
الصحة السعودية املوجه الى 
نظيرتها »الكويتية« بخصوص 
االشتراطات الصحية الواجب 
توافرها في القادمني ألداء العمرة 
واحلج لهذا املوس����م، خال من 
ڤي����روس »ايب����وال«، حيث لم 
تتطرق وزارة الصحة السعودية 
اليه في خطابها املوجه الى وزارة 

الصحة الكويتية.
الصح����ة  وزارة  ودع����ت 
الس����عودية القادمني من الدول 
املوبوءة باحلمى الصفراء في 
االشتراطات التي يجب توافرها 
في احلصول قبل احلصول على 
تأشيرة الدخول للعمرة واحلج 
الى تقدمي شهادة تطعيم سارية 
املفعول تثبت تلقيهم التطعيم 
ضد هذا املرض قبل وصولهم 
للملكة مبدة ال تقل عن 10 ايام 

وال تزيد على 10 سنوات.
وطلب����ت وزارة الصح����ة 

السعودية من الطائرات والسفن 
ووسائل النقل املختلفة القادمة من 
البلدان املعلنة املوبوءة باحلمى 
الصفراء ما يفيد بإبادة البعوض 
من على متنها حسب النماذج 
الدولية طبقا للوائح الصحية 
الدولية 2005، مشيرة في خطابها 
الى أن الدول املوبوءة باحلمى 
الصفراء تتمث����ل في »انغوال � 
بنني � جنوب السودان � السنغال 
� بوركينا فاسو � سيراليون � 
اثيوبي����ا � جمهوري����ة الكنغو 
الدميوقراطية � الغابون � غامبيا 
� غانا � غينيا � غينيا االستوائية 
� غينيا بيساو � توغو � كينيا 
� ليبيري����ا � النيجر � نيجيريا 
� مالي � موريتاني����ا � راواندا � 
االك����وادور � غيانا الفرنس����ية 
� غيانا � البرازي����ل � بوليڤيا � 
سورينام � بيرو � بنما � ترينداد 
وتو باغو � ڤنزويال � كولومبيا � 

االرجنتني � الباراغواي«.
كما طلب����ت وزارة الصحة 
الس����عودية في االش����تراطات 
الصحي����ة الواجب توافرها في 
القادم����ني ألداء العمرة واحلج، 
والتي حصلت »األنباء« نسخة 
منها كل قادم للعمرة واحلج او 
العمل املوسمي مبناطق احلج 
من اي دولة تقدمي شهادة تطعيم 
سارية املفعول ضد احلمى املخية 
الشوكية تثبت تطعيمه ضد هذا 
املرض قبل قدومه للمملكة مبدة 
ال تقل عن 10 ايام، وال تزيد على 
3 سنوات كشرط للحصول على 
تأشيرة احلج او العمرة او العمل 
املوسمي على ان تتولى اجلهة 
الصحية ف����ي البلد القادم منه 
الشخص التأكد من امتام عملية 
التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح 

الرباعي.
وأوص����ت وزارة الصح����ة 
الس����عودية ايض����ا كل قادم 
للعمرة واحلج بالتطعيم بلقاح 
االنفلونزا املوسمية خصوصا 
املصابني بأمراض مزمنة »القلب 
� الكل����ى � اجله����از العصبي � 
التنفسي � امراض االعصاب � 
السكر« ومرضى نقص املناعة 
اخللقية واملكتسبة، واحلوامل 
اقل من 5 س����نوات  واالطفال 
الس����منة املفرطة، كما  ودوي 
اوصت ايضا جميع السلطات 
التي يقدم  بال����دول  الصحية 
منه����ا املعتم����رون واحلجاج 
بتوعيته����م باألمراض املعدية 
وانواعه����ا واعراضها وطرق 
انتقالها ومضاعفاتها وس����بل 

الوقاية منها.

خالل مخاطبتها لـ »الصحة الكويتية«

»اشتراطات« السعودية لـ »القادمني« إلى احلج خالية من »إيبوال«

»الصحة العاملية«: 
اإلبالغ عن 113 

حالة جديدة من 
مرض ڤيروس 

اإليبوال و84 وفاة 
من دول غرب 

أفريقيا 

»الصحة« 
تبدأ حملتها 

التوعوية الشاملة 
لـ»احلجاج« سبتمبر 

املقبل.. وتشمل 
»كورونا وإيبوال«

د.نزيلة الدويساند.غالية املطيري
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دعت رئيس جلنة التوعية 
باألمراض املعدية بوزارة الصحة 
د.غالي����ة املطي����ري احلج����اج 
بوجوب تلقي لقاح ضد مرض 
السحايا الدماغية مبدة ال تقل 
عن عش����رة أيام قبل احلج كما 
توصي بلقاح االنفلونزا املوسمي 
خصوصا للمصابني بأمراض 
مزمنة »أمراض القلب، أمراض 
الكلى، أمراض اجلهاز التنفسي، 
أم����راض األعص����اب، م����رض 
السكري« ومرضى نقص املناعة 
اخللقي واملكتسبة، واألمراض 
االستقالبية، واحلوامل، وذوي 

السمنة املفرطة.
وطالبت في تصريح صحافي 
احلجاج أيضا باصطحاب الكارت 
الصحي الذي ميأل من قبل طبيب 
املركز الصح����ي التابع للحاج، 
والذي يبني فيه األمراض والعالج 
له عند مراجعة العيادات في مقر 
البعثة إذا استدعى األمر ذلك، 
مشددة على ضرورة اتباع الطرق 
الوقائية للوقاية من األمراض 
املعدية، مؤكدة أن وزير الصحة 
د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة 
د.خالد السهالوي حريصان على 

صحة احلجاج وسالمتهم
بدوره����ا، نصح����ت عضو 
جلنة التوعية باألمراض املعدية 
ب����وزارة الصح����ة واخصائي 
أم����راض الس����كري د.نزيل����ه 
الدويس����ان مرضى الس����كري 
الراغبني في أداء احلج هذا العام 
االستعداد جيدا من خالل اتخاذ 
االحتياطات الالزمة ليتيسر له 
أداء هذه الفريضة دون ان يعرض 
نفسه ألي مضاعفات. وأفادت 
د.الدويسان في تصريح صحافي 
بأن م����ن أهم األمور التي يجب 
ان يقوم بها مريض الس����كري 
قبل الذهاب ألداء فريضة احلج 
ٔان يضمن الرفيق قبل الطريق 
فيصحب معه قريبا ٔاو صديقا 
يعرف كيف يتعامل مع مرض 
السكر في حالة الطوارئ، عالوة 
على زيارة الطبيب املعالج قبل 
احلج، وذلك للحصول على كمية 
العالج الكافي����ة، وأخذ تقرير 

مفصل ع����ن حالت����ه املرضية 
والعالج املتبع لالستفادة منه إذا 
لزم األمر، والتعرف على أعراض 
ارتفاع وانخفاض السكري في 
الدم وكيفية التعامل معها، فضال 
عن أخذ التطعيم����ات الالزمة 
»احلمى الشوكية - االنفلونزا«، 
واستش����ارة اخصائي التغذية 
ملعرف����ة أصن����اف األكل التي 

تتناسب مع ظروف احلج. 
وذكرت بأنه يجب حتضير 
حقيبة خاصة ملصاب الس����كر 
منفصلة ع����ن حقيبة املالبس 
مالزم����ة ل����ه ف����ي كل األوقات 
حتتوي على بطاقة تفيد بٔانه 
مصاب بالسكري وتوضح احلالة 
الصحية واألدوية، وكمية كافية 
من العالج سواء كان حبوبا ٔاو 
ٔانسولني، علما بأنه يجب مراعاة 
حفظ »األنس����ولني« في ثالجة 
خاص����ة في األي����ام التي يكثر 
فيها التنقل، هذا باإلضافة الى 
اصطحاب جهاز قياس نس����بة 
السكر بالدم، وزيادة عدد مرات 
الفحص خالل فترة احلج عن 
املعدل الطبيعي، عالوة على أدوات 
فحص نسبة السكر والكيتون في 
البول، وبعض احللوى ٔاو قوالب 
السكر لعالج حاالت انخفاض 

السكر في الدم.
ودعت د.الدويسان مرضى 
السكري الراغبني في أداء فريضة 
احلج ال����ى جتهيز كمية كافية 
من املالبس الواسعة واملريحة 
- اجلوارب القطنية، وأحذية 
املريحة واسعة يفضل أال تكون 
جديدة حتى ال تكون ضاغطة، 
وٕاحضار الشمسية للوقاية من 

ضربات الشمس. 
ونصحت د.الدويسان مرضى 
السكري الراغبني في اداء فريضة 
احلج ٔان ئاخذوا قس����طا كافيا 
من الراحة والن����وم ٔاثناء اداء 
املناسك، ولبس حذاء واسع مت 
اس����تخدامه من قبل، علما بأن 
نسبة اإلحس����اس عند مصاب 
السكر في القدمني ٔاقل من املعدل 
الطبيعي، لذا يجب احلرص عند 
املشي على اال تقع قدماه اال على 
مكان نظيف وخال من اي مواد 
حادة أو صلبة ممكن ان تؤذي 
قدميه، فضال عن االهتمام بتهوية 
القدمني وفحصهما في كل مرة 
يخلع فيها احلذاء حتى يتٔاكد من 
عدم وجود احمرار ٔاو ٕاصابات، 
واحلرص عن����د تقليم األظافر 
حتى ال يجرح نفس����ه، مشددة 
على مرضى السكري بأنه يجب 
عليهم احل����رص على النظافة 
ٔاثناء احللق والتقصير تفاديا 
حلدوث ٔاي ٕاصابات ٔاو جروح، 
واالهتمام بالنظافة الشخصية 
وغس����ل اليدين مرارا وتكرارا 
باملاء والصابون او باملطهرات 
اخلاصة، واحلرص علي جتنب 
مالمسة أي سوائل أو أغراض 
اآلخرين الشخصية، وتغطية 
اجلروح أو التشققات اجللدية 
جيدا لتجنب تلوثها، فضال عن 
االمتناع عن تناول الطعام من 
الباعة املتجولني أو في مطاعم 
غير نظيفة فيجب احلرص على 
تناول الوجب����ات التي تقدمها 
احلملة، ولبس الكمام في أماكن 

الزحام لتجنب العدوى.
 وعن طواف وسعي مريض 
الس����كري، قالت: قبل الطواف 
والس����عي يجب يتناول وجبة 
خفيفة مع كمية من الس����وأيل 
ٔاو املاء، ويجب حمل قطعة من 
احللوى ٔاو السكر الستخدامها 
عند الضرورة في حال الشعور 
بٔاع����راض انخفاض الس����كر، 
واالبتعاد عن أماك����ن الزحام، 
واختيار وقت ب����ارد للطواف 
والسعي، ويجب قياس نسبة 
الس����كر في الدم قبل الطواف 
والسعي وبني ٔاشواطهما لتجنب 
نوبات هبوط مستوى السكر.

جلنة التوعية باألمراض املعدية في »الصحة« توصي بأخذ التطعيمات

املطيري: ضرورة تطعيم احلجاج بلقاح السحايا الدماغية
 قبل السفر  واإلنفلونزا املوسمية للمصابني بأمراض مزمنة

الطالق بني 
الكويتيني جاء في 

املرتبة األولى.. 
واألقل بني الكويتية 
املتزوجة من غير 

كويتي

زواج الكويتي من 
غير كويتية كان 

في املرتبة الثانية 
بعد الكويتيني من 

بعضهم

زواج الكويتية من 
غير كويتي جاء في 
املرتبة األخيرة من 

حيث العدد

الدويسان: على 
مرضى السكري 

الراغبني في احلج 
أخذ االحتياطات 

وجتهيز حقيبة 
خاصة باملرض
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آالء خليفة

التجنيد اإللزامي للش�باب في الكويت قانون صدر سابقا ومت وقف العمل به وليس إلغاؤه، وما بني احلني واآلخر 
يتردد احلديث عن إعادة القانون، ولكن قد يكون بالنسبة للذكور امرا عاديا، اما التجنيد اإللزامي للنساء في الكويت 
فهو امر غريب على املجتمع الكويتي بطباعه وعاداته وتقاليده، ولكن هل سيأتي اليوم الذي يقر فيه قانون التجنيد 
اإللزامي للنساء؟ وما رأي النس�اء بجميع اعمارهن وفئاتهن االجتماعية في هذا املوضوع؟ وماذا عن رأي الرجال في 

جتنيد النساء باجليش الكويتي؟
لالجابة عن تلك األس�ئلة أجرت »األنباء« استطالعا موسعا حول تلك القضية، حيث أيدت مجموعة من السيدات 
القانون وبشدة، واكدن انه ال فرق بني املرأة والرجل في الدفاع عن تراب الوطن وحمايته، وفي املقابل رفضت أخريات 
فكرة التجنيد اإللزامي، موضحات ان طبيعة املرأة الفسيولوجية والنفسية تختلف عن طبيعة الرجل، وكان للرجال 

ايضا رأي في تلك القضية، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قالت في املطاوعة 
وهي طالبة مستجدة في اجلامعة 
التجنيد  ان قانون  األميركية، 
اإللزامي للنساء سيكون ممتازا 
كتجربة عسكرية وسيكسبهن 
اخلبرة والقدرة على التصرف 
وقت األزمات، مؤكدة انها مؤيدة 

للقانون في حال مت إقراره.
م����ن جانبها، اك����دت مرمي 
املطاوعة وهي طالبة خريجة 
انه����ا ضد جتنيد النس����اء في 
اجليش ألن امل����رأة بطبيعتها 
متتاز باالنوثة والنعومة، وهذا 
األم����ر يتنافى م����ع متطلبات 
العس����كرية في  التدريب����ات 

اجليش.
بدورها، قالت املستشارة في 
الفتوى والتشريع بدرجة وكيل 
انها تؤيد  النقي  وزارة جنالء 
فكرة التجنيد االلزامي للنساء 
وانها من اشد املطالبني بالقانون 

على مر السنني املاضية.
وتابع����ت النقي: أتذكر في 
مرحلة الثانوية عندما كنا ندرس 
العس����كرية«،  مقرر »اخلدمة 
التربية بإعادة  مطالبة وزارة 
اخلدمة العسكرية الى مدارس 
البن����ات، الفتة إل����ى ان املرأة 
الكويتية قامت بدور كبير اثناء 
الغزو العراقي الغاشم بل ان اول 
مسيرة للتنديد بالغزو كانت 
مسيرة نسائية، وقامت املرأة 
بدورها بكل بس����الة وشجاعة 
ودافعت بشكل مستميت العدو 

الغاشم.
املرأة  ان  وش����ددت عل����ى 
الكويتية ال تقل شأنا وال تقل 
كف����اءة وق����درة ووالء وحب 
لوطنه����ا عن اخيه����ا الرجل، 
متمنية االسراع في سن قانون 
خاص بالتجنيد اإللزامي للنساء 
وإصداره بأسرع وقت ممكن، 
مضيفة هناك شريحة كبيرة من 
النساء الكويتيات ال يستهان به 
لديهن حب وشغف لاللتحاق 
بالس����لك العس����كري، مؤكدة 
املرأة نفس����يا وعاطفيا  قدرة 
وس����يكولوجيا على االلتحاق 
باجليش، مدللة على ذلك بأن 
القي����ادات في اجليوش  كبار 
العاملية سواء اجليش الفرنسي 
او البريطاني او األميركي هن 
من النساء، وان رؤساء معظم 
جيوش التحالف اثناء حترير 
الكوي����ت كانوا م����ن القيادات 
النسائية، والتاريخ يذكر هذا 

األمر.
م����ن جهته����ا، اوضح����ت 
اس����تاذة علم النفس التربوي 
بكلية التربية بجامعة الكويت 
د.نوري����ة اخلرافي ان طبيعة 
املرأة الكويتية ال تختلف عن 
طبيع����ة أي ام����رأة أخرى في 
أي دولة بالعالم ولكن البيئة 
والتقاليد هي التي حتدد سلوكها 
وطريقه تفكيرها وأسلوبها في 

احلياة.
وأضاف����ت اخلرافي: نحن 
نعيش حاليا في عالم مضطرب 
يتميز بفوضى السالح وفوضى 
اجلماعات االرهابية، والبد ان 
تتأهب الشعوب ملواجهة تلك 
املخاطر التي حتدث دون سابق 
انذار، مؤك����دة انها مع قانون 
التجني����د االلزام����ي نظرا ألن 
ظ����روف العصر الراهن حتتم 

ناحي����ة الق����وة العضلية فإن 
وجدت الفتاة في نفسها املقدرة 
ألن تتق����دم وتذود عن وطنها 
فلما ال ؟ مؤكدة انه لن يحمي 
الوطن س����وى عق����ول أبنائه 
بغ����ض النظر ع����ن اجلنس، 
مؤكدة عل����ى اهمية ان يرتقى 
املجتمع بتفكيره ونظرته للمرأة 
وان يغير طريقة تفكيره نحو 
الكثير من املواضيع والقضايا 

املجتمعية.
اما عالية املشري فأوضحت 
ان التجني����د اإللزام����ي فكرة 
ممتازة وواجبة على كل مواطن 
ومواطن����ة، فالكويت بحاجة 
أبنائها من اجلنسني  لسواعد 
حلمايتها واحلفاظ عليها من 
كل معتد وغاصب، موضحة ان 
املرأة الكويتية اثبتت جدارتها 
وأهليتها ف����ي جميع املجاالت 
وحت����ت كل الظ����روف ولكن 
ونظرا ألن الكويت دولة مسلمة 
تتبع نظام فصل اجلنسني في 
التعليم بجميع مراحله فكيف 
ستطبق نظام التجنيد اإللزامي 
قب����ل توفير طاقم عس����كري 
م����ن الس����يدات ذوات الكفاءة 

العسكرية لتدريب الفتيات.
من جانبها، تؤيد وس����ام 
بوقماز التجنيد اإللزامي للشباب 
التجنيد  ان  الذكور، موضحة 
سيمنحهم الرجولة واخلشونة 
بدال مما نراه اليوم من مناذج 
مع األس����ف س����لبية للشباب 
اصبحوا يرتدون مالبس غريبة 
ويتصرفون تصرفات سلبية، 
قائلة، نريد القضاء على الفتيات 
املسترجالت )البويات( وجتنيد 
الفتيات في اجليش سيزيد من 
تلك الظاهرة وسيخرج لنا جيال 
املرأة  ان  جديدا منهن، مؤكدة 
الكويتية تقف وقفة رجال اثناء 
األزمات وهذا ما شاهدناه في 
فترة الغزو العراقي الغاشم على 
بلدنا احلبيب الكويت ولكنها 
ليس����ت بحاجة للتجنيد في 

اجليش.
وأضافت: وبدال من التفكير 
في جتنيد النساء إلزاميا فمن 
باب أولى إلزام الشباب الذين 
لديهم اوقات فراغ ويشغلونها 
ام����ور س����خيفة ومنها  ف����ي 
اجللوس لفت����رات طويلة في 

»الكافيهات«.
وتؤكد بدرية العنزي رفضها 
التام لفكرة إقرار قانون يلزم 
امل����رأة بالتجنيد، موضحة ان 
طبيع����ة امل����رأة تتعارض مع 
متطلبات التجنيد والتدريبات 
العسكرية، وانه من األفضل إقرار 
قانون للتجنيد االلزامي للشباب 

الذكور وليس النساء.

اخذ احليطة واحلذر والتأهب 
واالس����تعداد ملواجهته����ا بأي 
حلظة، الفت����ة الى ان التجنيد 
ال يقتصر على حمل الس����الح 
وإمنا االسعافات األولية تدخل 
ايضا في التجنيد للنساء الفتة 
ان التجنيد االلزامي يعد االنسان 
ملواجهة الك����وارث والطوارئ 
الت����ي حتدث حول  واألزمات 
العال����م ويكس����به االنضباط 
وااللتزام، والشباب حاليا في 
اشد احلاجة لتلك القيم لاللتزام 

بالوقت وأداء العمل.
وطالب����ت املدربة املعتمدة 
واخصائي����ة اجلودة واملديرة 
املس����اعدة في مدرسة موضي 
العبيدي زينب االنصاري، بأن 
يتم إلزام الش����باب بالتجنيد، 
مؤكدة تأييده����ا لهذا املطلب 
ملواجهة االخط����ار اخلارجية، 
مش����يرة الى ان الكويت مرت 
بأزمة اثناء الغزو العراقي ومع 
األسف الشديد لم يكن شبابها 
مؤهال حلمل السالح والدفاع 
عن الوطن فتمت االس����تعانة 
باجليوش اخلارجية س����واء 
العربي����ة أو االجنبية، وحول 
التجني����د االلزام����ي للنس����اء 
قالت االنص����اري، نعاني في 
الكويت حاليا من ظاهرة تشّبه 
النس����اء بالرجال )البويات او 
املس����ترجالت(، موضحة ان 
اندماج هؤالء في اجليش سيزيد 
من استمرار تلك الظاهرة فالبد 
ان نفكر في كيفية القضاء على 
»البويات« بدال من املساهمة في 
تفش����ي تلك الظاهرة، مطالبة 

بعمل دراسة شاملة عن سلوك 
الفتي����ات قب����ل ان نفك����ر في 

جتنيدهم في اجليش.
من ناحيتها، قالت املستشار 
املعتمد بجامعة الكويت د.منى 
بورسلي: ان التجنيد اإللزامي 
للنساء سالح ذو حدين، فمن 
ناحية يعد خطوة في االجتاه 
الصحيح السيما ان حمل السالح 
والدفاع عن الوطن واملمتلكات 
واألرض والعرض ليس حكرا 
عل����ى الرجال فق����ط، ولنا في 
قصص التاريخ مناذج مشرفة 
منها قصص النساء في معارك 
الفجر اإلسالمي كأسماء بنت ابي 
بكر الصديق ومعارك التحرير 
من االستعمار كبطلة اجلزائر 
جميلة بوحيرد، مس����تذكرة 
قصص البطوالت اثناء االحتالل 
الكويت  الغاشم على  العراقي 
وتضحيات النساء الكويتيات 
التي كانت مثاال على الشجاعة 
وتق����دمي األرواح فداء للوطن 
املثال ال  ومنهن على س����بيل 
احلصر الشهيدة اسرار القبندي 

والشهيدة سناء الفودري.
وش����ددت بورس����لي على 
ضرورة تدريب النس����اء على 
كيفي����ة االس����تعداد للمعارك 
واحلفاظ على األرواح ملصلحة 

االهل والبلد.
الناشطة في مجال  وقالت 
امليمني  العمل اخليري سمية 
انها ال تؤيد ان يكون التجنيد 
إلزامي����ا بالنس����بة للنس����اء، 
موضحة انه يفترض ان يلزم 
الرجال بالتجنيد اما النس����اء 

فالبد ان يكون األمر اختياريا 
السيما ان التجنيد العسكري 
م����ن وجهة نظره����ا ال يتالءم 
مع طبيعة املرأة اجلس����مانية 

والنفسية والسيكولوجية.
وأكدت افراح اخلشتي انها 
ضد فكرة جتنيد النساء بصورة 
الزامية، مبينة ان قدرات املرأة 
ال تسمح لها بتحمل التدريبات 
الذكور  العسكرية على عكس 
القادرين على حتمل الصعاب 
جسمانيا ونفسيا، مضيفة ان 
نساء الكويت يقفن وقفة رجل 
واحد في احملن والصعاب واكبر 
دليل على ذلك التضحيات التي 
بذلنها اثناء االحتالل العراقي، 
فاملرأة الكويتية اخت الرجال 
وال تترد في الدفاع عن الوطن 
واالرض في وقت االزمات لكنها 
ترفض فك����رة ان يكون هناك 
امل����رأة بالتجنيد  قانون يلزم 

العسكري.
في الس����ياق ذات����ه، قالت 
املستشارة في التنمية البشرية 
خيرية دهراب انها تؤيد التجنيد 
اإللزامي للنساء مثلما تؤيد كل 
ما يخدم أهداف الدولة ومبعايير 
وتقنية عالية املستوى، مؤكدة 
ان الكويت حتتاج أبناءها من 
اجلنسني وخصوصا ان هناك 
نساء فى السلك العسكري اآلن 
وعلى أولياء األمور تبني هذا 
املقترح وبق����وة لتنمية حس 

الوطنية عند أبنائهم.
وأكدت ده����راب انه قد آن 
األوان، والوقت مناس����ب جدا 
لظهور هذا املقترح على السطح 

وتأييده ملا فيه صالح الوطن 
واملواط����ن. مضيف����ة، وكلنا 
للكوي����ت والكويت لنا، وكلنا 
في خدمة الكويت متى تطلب 
األمر، ش����اكرة »األنباء« على 
س����عيها الدائم لتوعية قرائها 
الكرام بجميع األحداث املطروحة 

على الساحة.
وذكرت املستشارة النفسية 
واالجتماعية د. هدى اجلاسر ان 
التجنيد اإللزامي للمرأة ليس 
بغريب، فمنذ أيام احلروب في 
عهد الرسول ژ شاركت املرأة 
في تضميد اجلروح وإسعاف 
املرضى وكانت تشارك بفاعلية 
ونشاط في الكثير من اجلوانب، 
وعبر التاريخ كان هناك الكثير 
الش����هيرات  العربي����ات  م����ن 
بالفروسية والقتال. متابعة، 
وم����ن هنا نفه����م أن التجنيد 
والقتال واجب ونخوة وتلبية 
ملا تدعيه املواقف والظروف، 
فف����ي الكويت م����ن املمكن أن 
التجنيد  يسّن ويطبق قانون 
اإللزامي السيما ان هناك مجاالت 
كثيره تستطيع ان تقف املرأة 
من خاللها جنبا الى جنب مع 
الرجل كاإلس����عافات األولية 
واألمور اإلدارية وملن جتد في 
نفسها الكفاءة والقدرة والطاقة 
وتس����تطيع ان حتمل السالح 
خاصة مع تقدم التكنولوجيا 
احلربية في وقتنا احلالي فلم 
تعد احلروب بالس����يف اليوم 
امنا احل����روب تتطلب عقوال 

وتركيزا.
وأضافت اجلاس����ر، اما من 

سمية امليمنيخيرية دهرابزينب االنصاريعالية املشريهدى اجلاسرجنالء النقي د. نورية اخلرافي

التجنيد اإللزامي للنساء سيكسبهن اخلبرة والقدرة على التصرف وقت األزمات

املرأة الكويتية 
ال تقل شأنًا أو 

كفاءة ووالء وحبًا 
لوطنها عن الرجل

ضرورة اإلسراع 
بسن قانون خاص 
بالتجنيد اإللزامي 
للنساء وإصداره 
في أقرب وقت

كبار القيادات في 
اجليوش العاملية 

من النساء

التجنيد ال يقتصر 
على حمل السالح 

فقط

نعيش في عالم 
مضطرب يتميز 
بفوضى السالح 

واجلماعات 
اإلرهابية وال بد أن 

تتأهب الشعوب 
ملواجهة تلك 

املخاطر

ال بد أن يرتقي 
املجتمع بتفكيره 

ونظرته للمرأة 
في العديد من 

املوضوعات 
والقضايا 

املجتمعية

ضرورة توفير طاقم 
عسكري من 

السيدات ذوات 
الكفاءة العسكرية 

لتدريب الفتيات

جراح اسامةعبدالرحمن الشمريعبداهلل السعيد

أكدوا أنها من املمكن أن تشارك في األعمال اإلدارية أو التمريض فقط داخل اجليش

للرجال كلمة: طبيعة املرأة ال تالئم العمل العسكري

وكينونتها، مستغربا ممن 
الدفاع  يريد م���ن النس���اء 

عن الرج���ال اثناء احلروب 
املرأة  ان  واملعارك، مبين���ا 
من املمكن ان تشارك مبهنة 
او  التمريض ف���ي اجليش 
العمل االداري ولكن ال حتمل 
سالحا وتشارك في معارك 

امام رجال من العدو.
وبضحك���ة ف���ي بداية 
حديثه، قال جراح أس���امة: 
»ال اعتقد ان هناك رجال عاقال 
على كوكب األرض يس���مح 
ألخت���ه او زوجته او ابنته 
ان جتند ف���ي اجليش فهذا 
األمر غير معقول بأي حال 

من األحوال«.
تشويهها من خالل وضعها 
في اطار ال يتالءم مع طبيعتها 

اما الرجال فكان لهم رأي 
مختلف ف���ي فكرة التجنيد 
اإللزامي للنساء، حيث قال 
الس���عيد، ال اؤيد  عبداهلل 
التجني���د االلزامي  فك���رة 
للنس���اء ولكن أؤيد عملهن 
باجليش في العمل االداري، 
موضحا ان املرأة لن تكون 
قادرة نظرا لطبيعتها التي 
خلقها عليها اهلل عز وجل ال 
حمل السالح وخوض املعارك 

واحلروب.
م���ن جانب���ه، أوض���ح 
عبدالرحمن الشمري ان اهلل 
عز وجل أكرم املرأة رافضا 

مجندة سابقة في اجليش األميركي بالكويت: 
حياة اجلنديات صعبة بكل املقاييس

حتدثت »األنباء« مع سيدة أميركية تدعى أجنيال سميث 
واملعروفة حاليا باسم »ملكة« بعد ان اعلنت اسالمها، حيث 
اوضحت انها كانت تعمل في اجليش األميركي في الكويت 
لفترة ما وكانت تشاهد عن كثب حياة اجلنديات في اجليش، 
الفتة الى ان مش����اركة املرأة في اجليش كممرضة او ادارية 
ال يسبب لها أدنى مشكلة اما ان تكون مجندة عسكريا فهذا 
األمر يتنافى مع طبيعة املرأة. وأضافت ملكة: »قبل ان اشهر 
إس����المي كان يتردد كثيرا ان املسلمني إرهابيني فرغبت في 
معرفة اإلس����الم عن قرب ومعرفة س����بب ظهور اجلماعات 
االرهابية ولكني عندما تعمقت في الدين اإلسالمي أحببته 

كثيرا وأعلنت اسالمي متحدية كل الظروف«.
وتابعت، وعندما أس����لمت قررت اخلروج من العمل في 
اجليش السيما ان اإلسالم كرم املرأة وحماها وعملت كمدرسة 
لغة اجنليزية في احدى املدارس، مؤكدة ان حياة اجلنديات 

اجنيال سميثصعبة بكل املقاييس.

التجنيد اإللزامي للنساء.. السالح في األيدي الناعمة
سيدات ل� »األنباء«: يكسب املرأة القدرة على التصرف خالل األزمات.. وأخريات: من األفضل أن يكون اختيارياً وليس إجبارياً
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لقطة جماعية لوفد اللجنة الكويتية العليا لإلغاثة إلى األردن

اللجنة اختتمت حملة توزيع مساعدات عليهم

»الكويتية العليا لإلغاثة« وزعت طرودًا غذائية 
بـ 385 ألف دوالر على 47 ألف الجئ سوري في األردن

عمــــان ـ كونا: اختتم وفد 
اللجنة الكويتية العليا لإلغاثة 
التابعــــة للهيئــــة اخليريــــة 
العامليــــة حملة  اإلســــامية 
مساعدات وزع خالها طرودا 
غذائية بقيمة إجمالية بلغت 
385 ألف دوالر اســــتفاد منها 

47 ألف الجئ سوري.
وقــــال رئيس الوفد د.فهد 
الرشيدي لـ »كونا« ان احلملة 
املقدمة بتبرع من األمانة العامة 
لألوقاف في الكويت هي األولى 
ضمن برنامج »اإلغاثة العاجلة 
للشعب الســــوري« وشملت 
الاجئني السوريني في مناطق 

مختلفة باألردن.
وأكــــد أهميــــة احلملة في 
االستجابة الحتياجات الاجئني 
السوريني تنفيذا لتوجيهات 
القيادة السياسية في الكويت 
بإغاثة الشعب السوري الشقيق 
وتقدمي العون له حتى انتهاء 
محنته. وأضــــاف ان احلملة 
جزء من برنامج مســــاعدات 
سيتواصل ويشمل الاجئني 
السوريني في األردن ولبنان 

وتركيا وداخل سورية.

الــــى ان احلملة  وأشــــار 
احلالية تشــــمل مواد غذائية 
ضمن طرود يحتوي كل منها 
على 15 صنفا غذائيا أساسيا 
قيمتها 42 دوالرا مت توزيعها 
على الاجئني بالتعاون مع 25 

جمعية خيرية أردنية.
وأكد الرشيدي أهمية احلملة 
في جتســــيد العطاء الكويتي 
لاجئني السوريني منذ اندالع 

األزمة الســــورية قبل نحو 4 
أعوام، مشيدا بتعاون اجلانب 
األردني والســــفارة الكويتية 
لدى األردن في تسهيل مهمة 

الوفد اإلغاثي.
ويضم وفد اللجنة الكويتية 
العليا لإلغاثة التابعة للهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية كا 
من م.ثامر السحيب ومشاري 

العرادة.

بدر أبا ذراع

فترة التسجيل تبدأ من 31 اجلاري وتستمر حتى اكتمال العدد

»الدراسات اإلسالمية« أنهت استعداداتها
 لبدء الدراسة في دور القرآن

أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة الدراسات 
اإلسامية ندبا بوزارة األوقاف 
أبا  والشؤون اإلسامية بدر 
ذراع عن إمتــــام اإلدارة كامل 
الدراسة  االســــتعدادات لبدء 
فــــي  الراغبــــني  واســــتقبال 
الدراسي  التســــجيل للفصل 
األول فــــي مراكز دور القرآن 
الكــــرمي ومراكــــز األترجــــة 
املنتشرة في مختلف مناطق 
الكويت والتي جتاوز عددها 

100 مركز.
وأشار إلى ان فترة التسجيل 
للراغبني ستبدأ اعتبارا من يوم 
األحد 31 اجلاري، وتستمر حتى 
اكتمال العدد في كل مركز من 
مراكز الدور واألترجة التابعة 
إلدارة الدراســــات اإلسامية، 
على أن تبدأ الدراسة يوم األحد 

14 سبتمبر املقبل.
وقال أبا ذراع في تصريح 
الدراسات  إدارة  إن  صحافي: 
اإلسامية وكعادتها عند فتح 
باب التســــجيل للراغبني في 
القرآن  االلتحاق مبراكز دور 

الكرمي واألترجة، أعدت تصورا 
متكامــــا ملنهجية الدراســــة 
الدراسي األول  الفصل  خال 
من هــــذا العام، والتي تعتمد 
على محورين أساسيني: أولهما 
هو توفير جميع مستلزمات 
الدراسة لكل دارسي ودارسات 
علوم القرآن الكرمي، واحملور 
الثانــــي يتمثــــل فــــي تكرمي 
املتميزين فــــي حفظ وتاوة 
وجتويــــد القــــرآن الكــــرمي، 
تشجيعا لهم على االستمرار 
في جدهم واجتهادهم، وجعلهم 
قدوة لباقي زمائهم، الفتا إلى 
ان هــــذا التشــــجيع يأتي من 
خال دعم ومســــاندة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــــة ووزيــــر األوقاف 
والشؤون اإلسامية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد وقياديي 
الى  وزارة األوقاف، ومشيرا 
أنه سيتم رصد مبالغ مالية 
كمكافآت تقديرية لألوائل في 
حفظ وتاوة وجتويد القرآن 
الكرمي، وذلك بصفة سنوية 
ومستمرة، حيث ستقدم لهم 

عند نهاية الفصل الدراسي.

وأشار مدير إدارة الدراسات 
اإلسامية ندبا إلى أن اإلدارة لم 
تغفل أيضا عن باقي اجلوانب 
الترفيهية والثقافية، فهي تنظم 
دورات رياضية ومســـابقات 
ترفيهيـــة ودينية ويتم رصد 
العديد من اجلوائز لها، حتى 
ميكن ربط الدراســـة الدينية 
مبختلف اجلوانب احلياتية، 
وتساعد الدارسني والدارسات 
على قضاء أوقات الدراسة بشكل 
متميـــز. وبني أنه يتعني على 
الراغبني في التسجيل إحضار 
الشـــخصية  البطاقة  صورة 
مع عدد 2 صورة شـــخصية 
وصورة عن آخر مؤهل دراسي 
املتقدم، مضيفا  حاصل عليه 
انـــه يشـــترط فـــي الراغبني 
في التســـجيل أن يكونوا قد 
جتاوزوا سن اخلامسة عشرة 
فما فوق. مشيرا إلى انه ميكن 
االستفسار عن جميع البيانات 
من خال االتصال على الرقم 
1865555، أو الرجوع إلى املوقع 
اإللكتروني إلدارة الدراســـات 
اإلسامية على شبكة اإلنترنت 

.www.douralquran.com

طالبات مشاركات في امللتقى

اشتمل على أنشطة تربوية مستمدة من القرآن مبشاركة 265 طالباً وطالبة

»الغراس« اختتمت امللتقى القرآني الصيفي
ليلى الشافعي

في احتفــــال بهيج تضمن 
تكــــرمي املشــــاركني وتوزيع 
الشــــهادات والهدايا، اختتمت 
جلنة الغــــراس خلدمة القرآن 
الكرمي وعلومه امللتقى القرآني 
التربوي الذي أقامته لطابها 
خال الفترة الصيفية استغاال 
للعطلــــة الصيفيــــة للطاب 
وحتقيقا لتعاهد القرآن لتثبيت 
ومراجعة املقررات احملفوظة 
في العام الدراسي املنصرم مع 
اشــــتمال امللتقى على العديد 
األنشطة التربوية املستمدة من 
القرآن والفعاليات الترفيهية 
املناســــبة لفترة الصيف مع 
ووجود أنشطة خاصة للطالبات 
خــــال امللتقــــى. وبلــــغ عدد 

املشاركني في امللتقى الصيفي 
265 طالبا وطالبة هذه العام 
موزعني على عدة مراكز تابعة 
للجنة الغراس ومقسمني إلى 
فئتني: فئة الصغار من ســــن 
4 ـ 7 سنوات وفئة الكبار من 
سن 7ـ  14 سنة لكل فئة منهما 

منهج قرآني وتربوي وترفيهي 
مغاير لألخرى، كما ان قســــم 
احللقات النسائية باللجنة أقام 
عدة دورات في األشغال اليدوية 
للطالبات املشاركات في امللتقى 

ضمن األنشطة الترفيهية.
وكانــــت اخلطــــة الزمنية 
للملتقــــى ، ويأتــــي امللتقــــى 
القرآنــــي التربوي ضمن عدة 
أنشطة صيفية تقيمها جلنة 
الغراس خــــال فترة الصيف 
مثل الدورة الصيفية املكثفة 
للحفــــظ واملراجعــــة، وذلك 
استغال لعطلة الصيف فيما 
يفيد طاب وطالبات احللقات 
مع احملافظة على طبيعة أيام 
العطلة، وذلك بوجود أنشطة 
ترفيهية وفعاليات ترويحية 

مصاحبة.

م.سليمان املكيميجاسم الذكر اهللعبدالرحمن أبوطالب

طالبوا بسرعة حل هذه املشكلة لدرء اخلطر عن سكان املنطقة

أهالي حطني لـ »األنباء«: الصيانة غائبة عن شوارعنا 
والهبوطات األرضية تسببت في حوادث مؤملة

محمد راتب

طالب أهالي منطقة حطني 
اجلهات املعنية بوضع نهاية 
ملا تعانيه املنطقة من إهمال، 
ورفع األذى ودرء اخلطر عن 
شوارع منطقتهم الفتية التي 
تشـــهد ترديا لم يعد يطاق 
أو يحتمل، وخصوصا بعد 
احلـــوادث املروريـــة التي 
كانت حاضـــرة بقوة خال 
الفترة األخيـــرة. وفي طي 
مطالباتهم ومناشداتهم عبر 
»األنباء«، استعرض عدد من 
قاطني املنطقة الهبوط احلاد 
واملفاجئ في بعض شوارع 
املنطقـــة، والذي يبدو أكثر 
وضوحا في الطريق الفاصل 
بني منطقتي السام وحطني  
من جهة حطني  والذي تسبب 
في حوادث مرورية عديدة، 
إلى جانب العيوب التي لم 
تعد تخفي نفسها واملتمثلة 
في االسفلت الذي اضمحلت 
أثـــار احلصى  طبقاته، ما 
والصلبـــوخ الـــذي تطاير 
مؤذيا زجاج السيارات املارة 
على الطرقـــات، وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية قال م.سليمان 
املكيمي إن الوضع في منطقة 
حطـــني لـــم يعـــد مقبوال، 
وخصوصا أن املنطقة تقع 
في جنوب السرة التي تعد 
من أحدث املناطق إنشـــاء، 
الرغم مـــن كونها  وعلـــى 
حديثـــة إال أن الداخل إليها 
يحسب أنه مر على إنشائها 
عشرات السنني لعدم وجود 
صيانة مستمرة للطرقات 

والشوارع.
وبني أنه ونتيجة لألمطار 
التي هطلت خـــال الفترة 
األخيرة وســـوء تصريفها 
ظهـــرت مســـاوئ طبقـــة 
الشـــوارع،  االســـفلت في 
انتشار الصلبوخ  وتسبب 
واحلصى في تكسير جامات 
السيارات، وتضرر الكثير من 
املارة. وتابع أنه ولألســـف 
ومنذ نشـــأة منطقة حطني 
قبل ســـنوات معـــدودة لم 
نلحظ قيام عمليات صيانة 
للطرقات من اسفلت وغيره، 
ما تسبب في ظهور هبوطات 
في الشوارع وخصوصا في 
الشارع الفاصل بني منطقتي 
السام وحطني من جهة حطني 
الذي يعاني من هبوط كبير 
الكلمة وحتدث  بكل معنى 

فيه حوادث مؤملة.

شركة للصيانة

من جهته، قال عبد الرحمن 
أبو طالــــب إن منطقة حطني 

مهمشة وال توجد شركة مسؤولة 
عن صيانة شوارعها.

اخلطـــوط  أن  وبـــني 
األرضية في الشـــوارع ال 
يشاهد منها إال القليل وهي 
بحاجة إلى رسم وحتديد من 
جديـــد لضمان عدم وقوع 
احلوادث والتزام السائقني 
باحلارات ضمن اخلطوط 

املرسومة.

المطبات سيئة

أعـــرب صاح  بدوره، 
املطوع عن امتعاضه الشديد 
من الوضع املأساوي الذي 
تعاني منـــه بعض الطرق 
الداخليـــة  والشـــوارع 
فاملنطقـــة  والـــدوارات، 
جميعها ولألسف من دون 
اهتمـــام يذكـــر، واملطبات 
املوجودة مت صبغ بعضها 
وإهمال الكثير منها، وحتى 
يـــزول الصبغ  املصبوغة 
عنها بعد شـــهر مباشرة، 
ما جعلها غير ذات جدوى، 
على العكس أيضا جند أنها 
تتسبب في أضرار ألصحاب 
السيارات لعدم التنبه إلى 
مواضعها وخصوصا في 
الليـــل، ما يســـتلزم آلية 

جديدة واستخدام عناصر 
مختلفة لضمان تقدمي افضل 

اخلدمات.
وزاد أن هناك الكثير من 
احلوادث التي وقعت بسبب 
املطبـــات غيـــر الواضحة 
وخصوصـــا عندما يكون 
قائد السيارة يقود بسرعة، 
وهذا بحد ذاته ال يتفق مع 
الهدف من وضع املطبات، 
فبعض السيارات تضررت 

بشكل كبير.

اللوحات اإلرشادية

وأما جاســـم الذكر اهلل 
فوافق املطـــوع فيما ذهب 
إلـيه، وزاد أن لدينا مشكلة 
فـي منطقـة حـطني تتمثـل في 
غيـاب اللوحات اإلرشـادية 
ليس بسبب عدم وجـودها 
فـي االصـل، ولكن بسبب 
تكســـيرها حيث ال جنـد 
لـوحـة إرشــــادية سليمة 
في حطني، وهذا يـسيء إلى 
سمعة املنطقة والقـاطنني 
فيها ويدفعنا إلى املطالبة 
باسـتبدال جميـع اللـوحـات 
اإلرشـادية وتوفير لوحـات 

حديثة. 

هبوط واضح في أحد شوارع املنطقة

جتمع للمياه في مكان هبوط الطريق في الشارع الفاصل بني السالم وحطني والذي تسبب في الكثير من احلوادث املرورية
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سيارة محملة باخلمور خارج املخزنكمية اخلمور التي ضبطت داخل املخزن

املخزن. ومضى املصدر بالقول 
ان رجال املباحث قدموا تقريرا 
كامال بالواقعة وجار التحقيق 
مع األش���خاص العاملني في 
املخ���زن وج���ار التحقق من 
هوية األشخاص الذين قاموا 
بتأجيره ملعرفة كامل تفاصيل 
حتويل مخزن أغذية إلى مخزن 

خمور.

مت����ر مربع يحوي كمية هائلة 
م����ن اخلمور املس����توردة قدر 
عددها وف���ق املعاينة األولية 
بأكثر من 10 آالف زجاجة خمر 
تقدر قيمته���ا بنحو مليون 
دينار كويتي، كما رصد رجال 
املباحث وخالل املداهمة سيارة 
نقل معبأة باخلمور التي كانت 
ف���ي طريقها إلى الدخول إلى 

من الوصول إلى املخزن وحتديد 
حركة املروج، وعليه قام رجال 
مباحث الشويخ باستصدار إذن 
نيابي خاص مبداهمة املخزن. 
وأضاف املصدر ان رجال املباحث 
قاموا مبداهمة املخزن والقبض 
على أحد األش����خاص واملروج 
وكانت الصدمة ان املخزن الذي 
ميتد على مساحة أكثر من 1000 

صحة املعلومة. وقال املصدر ان 
ضابط مخفر الشويخ الرائد فواز 
الدويهيس تسلم مهمة التحري 
وقام بتشكيل فرقة مكونة من 
النقيبني عبداهلل الديني والنقيب 
فواز الصباح، وبدأت مهمة عمل 
الفرق����ة بإش����راف الدويهيس 
بالتحري عن نش����اط املروج 
ورصد حتركاته حتى متكنوا 

ملروج خم����ور بدون يتخذ من 
مخزن معدات للمواد الغذائية 
وكرا إلخفاء اخلمور التي يقوم 
بترويجها وحددت املعلومات 
الص����ادرة مقر املخزن دون ان 
حتدد موقع����ه، وعليه قام كل 
العقي����د خالد خميس بإيصال 
املعلوم����ة إلى رج����ال مباحث 
مخفر الشويخ، للتحقق من مدى 

مباحث الشويخ كان يحوي نحو 
10 آالف زجاجة خمر مستوردة 
تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 

مليون دينار.
ووف����ق مص����در أمني فان 
إل����ى مدير  معلوم����ات وردت 
مباحث العاصمة بالوكالة العقيد 
املقدم  خالد خميس ومساعده 
فواز خريبط عن نشاط مشبوه 

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
 - محمد الجالهمة

لم يجد  تاجر  خمور بدون 
وشركاه مكانا أفضل لتخزين 
بضاعتهم من اخلمور املستوردة 
سوى مخزن  لألغذية في سوق 
اجلملة في الشويخ، واملخزن 
الذي متكن من كش����فه رجال 

رجال مباحث الشويخ يضبطون خمورًا بقيمة مليون دينار مخبأة 
في مخزن أغذية بسوق اجلملة.. وصاحبه من غير محددي اجلنسية

احلريق دمر محتويات املكتب متاما آثار احلريق واضحة

رجال إطفاء الفروانية يحولون دون كارثة في مجمع جتاري

في مكتب بالدور الثاني من 
املجمع وعلى الفور قام رجال 
اإلطف����اء مبكافحة النيران 
وإخمادها والسيطرة على 
احلري����ق واحليلولة دون 
انتشاره للمكاتب املجاورة 
وبالتالي احلد من انتشاره 
بزم����ن قياس����ي، وأضاف 
املص����در أن مهم����ة رجال 
اإلطفاء كان����ت محددة في 
مكافحة احلريق دون اللجوء 

إلى من����اورة إخالء املجمع 
ال���ذي كان خاليا متاما من 
املوظفني أو مرتاديه كون 
احلريق حصل بعد إغالق 
املجمع بنحو الساعة، مشيرا 
املصدر إلى أن التقرير األولي 
يرج���ح نش���وب احلريق 
نتيجة م���اس كهربائي في 
املكتب وهو ما ستقوم فرقة 
التحقيق بالكشف عنه بعد 

انتهاء عملها.

االدارة العام����ة لإلطفاء في 
متام الساعة احلادية عشرة 
من مساء أول من أمس عن 
اندالع حريق مكتب مبجمع 
جتاري في منطقة الفروانية، 
وعلى اثره توجه الى موقع 
احلادث فرق����ة اطفاء مركز 
الفروانية بقي����ادة رئيس 
النوبة النقيب عبداهلل شجاع 
املطيري، وعند وصول فرقة 
االطفاء تبني ان احلريق نشب 

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

حال رجال مركز إطفاء 
الفرواني����ة دون حت����ول 
حريق في الدور الثاني ألحد 
املجمعات التجارية إلى كارثة 
حقيقية بس����رعة تدخلهم 
والس����يطرة على احلريق 
وحصره في مكان وقوعه، 
وبحسب مصدر إطفائي فان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 

براءة مهندس من قتل مواطنة باخلطأ في مبنى حكومي

مجهول يدبس بنغاليًا بـ »خط ذهبي«
وآخر يسرق هاتف »سلفادور«.. ويختفي

 هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

إلى  تقدم وافد بنغالي 
مخفر شرطة ميدان حولي 
ببالغ يته���م فيه مجهوال 
بتزوير توقيعه على عقد 
 5S ش���راء هاتف آيف���ون

بخط ذهبي باألقساط دون 
علمه، خصوصا ان املجني 
عليه يعمل ألحدى شركات 
االتصال، فتم تسجيل قضية 
تزوير وجار ضبط املتهم 
من خالل الرقم التسلسلي 
بالهاتف ومتابعة  اخلاص 

الص���ادرة  االتص���االت 
والواردة من���ه. من جهة 
اخرى، تعرض وافد هندي 
اجلنسية إلى السرقة أثناء 
وجوده بأحد املجمعات في 
منطقة الساملية، ومت تسجيل 
قضية بعنوان سرقة، وجار 

ضبط اللص.
وقال مص����در أمني إن 
بالغا تق����دم به وافد هندي 
من مواليد 1966 ويحمل اسم 
سلفادور، حيث كان يسير 
في منطقة الساملية وفوجئ 
بشخص يقترب منه ويقوم 

النقال من  بخطف هاتف����ه 
يده ويطلق ساقيه للريح، 
وح����اول الوافد اللحاق به، 
املناطق  ولكنه اختفى بني 
الس����كنية وض����اع اث����ره، 
إلى املخفر مسجال  ليتجه 

قضية.

احلكومي إال بناء على طلب 
من الشؤون الهندسية التابعة 
للمرفق احلكومي وهذا اخلطأ 
يتحمله املس���ؤولون بهذا 

املرفق لعدم املتابعة.
وأض���اف احملامي خالد 
الس���ويفان م���ن مجموعة 
القانوني���ة ان  اخلش���اب 
اإلصابات التي وقعت على 
املجني عليها كما هو مذكور 
بالتقرير الطبي لم تتسبب 
في الوفاة، وهي مجرد كدمات 
بسيطة إال ان حالة املجني 
عليها الصحية هي س���بب 
وفاتها وع���دم قدرتها على 
حتمل العالج اثر الكدمات، 

وأكد احملامي السويفان ان 
شهود املتهم جميعهم أقروا 
الش���أن  بأن املختص بهذا 
هو املقاول املختص بجميع 
أعمال الصيانة، فضال عن 
ان الثاب���ت بتقري���ر الطب 
الشرعي ان تعرض املجني 
عليها لإلصابة جراء رجوع 
الكهربائي لم يسبب  الباب 
الوفاة إمنا حالتها املرضية 
هي السبب في ذلك، ولعدم 
وجود ثمة خطأ مرتكب من 
قبل املته���م قضت احملكمة 
بب���راءة املتهم املهندس من 
إليه ورفض  االتهام املسند 

الدعوى املدنية.

رغم وجود عطل بها، األمر 
ال���ذي ترتب علي���ه إصابة 
املجنى عليه���ا باإلصابات 
املوصوفة بتقريرها الطبي 
الى تعرضها  والذي يشير 
لكسر في العضد األمين جراء 
رجوع الباب الكهربائي عليها، 
وأثبت ايضا التقرير الطبي 
للمجني عليها أنها تعاني من 
سرطان بالثدي األمين وقد 

أجري له استئصال.
وف���ي جلس���ة احملاكمة 
حضر احملامي خالد جمال 
السويفان عن املتهم وبني ان 
املتهم مهندس غير مسؤول 
عن صيانة األبواب في املبنى 

محمد الدشيش

قضت محكم���ة اجلنح 
بب���راءة مواط���ن مهندس 
مس���ؤول ع���ن املباني في 
أحد املشاريع من تهمة قتل 

مواطنة باخلطأ.
وتتلخص الواقعة في انه 
وجه االدعاء العام للمتهم بأنه 
تسبب عن غير قصد كونه 
مهندسا مس���ؤوال عن أحد 
املباني احلكومية في إصابة 
املجنى عليها وكان ناش���ئا 
عن إهمال���ه أنه ترك بوابة 
كهربائية تستعمل من قبل 
زائري أحد املباني احلكومية 

احملامي خالد جمال السويفان 

»مسطول« يسقط في »الروضة«
وبحوزته مسدس و15 طلقة

مجهول أتلف لكزس 2014 في سلوى
ومواطن يتهم جاره باالصطدام بسيارته

مصري وجه لكمات إلى وجه زوجته
بسبب »خروجها من عملها دون إذنه«!

.. ولبنانية تتهم زوجها املصري بسرقة 
مصوغاتها الذهبية

رياضة املشي بـ 80 ديناراً

هاني الظفيري

أحال رجال دوري���ات النجدة مواطنا كان 
يتجول بحالة غير طبيعية في منطقة الروضة 
الى املباحث اجلنائية، ومت تس���جيل قضية 
في مخفر املنطقة، وكان بحوزته مسدس و15 

طلقة.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة 

عمليات الداخلية من س���كان منطقة الروضة 
عن توقف مركبة في إحدى الطرق الرئيسية 
للمنطقة بشكل مشبوه، وعليه أمر اللواء زهير 
النصراهلل رجاله بالتوجه الى موقع البالغ، 
حيث متت مشاهدة شخص »مسطول« ومستلق 
في املقعد اخللفي لس���يارته وبجانبه سالح 
ناري )مسدس( وعدد 15 طلقة، ليتم ضبطه 

وإحالته الى جهة االختصاص.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

اق����دم مجهول على اتالف مركبة مواطنة في 
منطقة سلوى مس����اء اول من امس عبر احداث 
خدوش عميقة في صبغ مركبتها، االمر الذي دفع 
املواطنة ال����ى تقدمي بالغ لرجال املخفر دون ان 
تش����ير بأصابع االتهام الى احد وسجلت قضية 

واحيلت الى جهة االختصاص.

من جانب آخر، تقدم مواطن الى رجال مخفر 
اجلهراء ببالغ يتهم فيه جاره باالصطدام عمدا 
بسيارته واحداث تلفيات بسيطة بها، وقال املواطن 
في بالغه الذي مت تقييده كجنحة ان جاري اعترض 
على طريقة ركني لسيارتي مدعيا ان جزءا من 
سيارتي يقع في محيط الرصيف الذي امام منزله، 
وعندما اعترضت قام بصدم س����يارتي بواسطة 

سيارته وعليه تقدم بالبالغ.

هاني الظفيري

تقدمت مقيم���ة مصرية إل���ى رجال مخفر 
الفروانية ببالغ تتهم فيه زوجها بتوجيه عدة 
لكمات لها في منزلهما، وأحضرت تقريرا طبيا 
أرفق مبلف القضية يشير إلى إصابتها »بكدمات 
ش���ديدة في الوجه وتورم في العني وقطع في 

الشفة السفلى جراء ادعاء تعرض للضرب«.

وأوضحت املقيمة لرجال األمن أن سبب إقدام 
زوجها على ضربها بهذه الطريقة أنه اتهمها بأنها 
خرج���ت من مقر عملها دون أن تبلغه، وقالت: 
خرجت من مقر عملي ملدة ساعة ألقضي حاجة 
خاصة متعلقة بعملي، واتصل خالل خروجي 
وأبلغته زميالتي بأنني خرجت، ولهذا السبب 
أقدم على ضرب���ي بعد عودتي للمنزل بدعوى 

أنني غادرت مقر عملي دون إذنه.

محمد الدشيش

تقدمت مقيمة لبنانية الى رجال مفخر 
الس���املية ببالغ تتهم فيه زوجها املصري 
بسرقة مصوغاتها الذهبية والتواري عن 
األنظار، وقالت في بالغها ان مشكالت عائلية 
بينهما هي التي دفعته للسرقة انتقاما منها، 
وعليه س���جلت قضية وأحيل ملفها الى 

رجال املباحث الستدعاء الزوج والتحقيق 
فيما هو منس���وب إليه. وقال املصدر إن 
رجال املباحث وحال تسلمهم ملف القضية 
قاموا باالتصال عل���ى الزوج اال ان هاتفه 
كان مغلقا، مرجح���ا -املصدر- ان يكون 
الزوج بريئا وأن القضية تدخل في دائرة 
اخلالفات العائلية التي ميكن ان حتل قبل 

ان تتحول الى احملكمة.

محمد الدشيش

فوجئت مواطنة صب���اح اول من امس 
بتعرض سيارتها احلديثة الى كسر زجاجها 
االمامي وسرقة حقيبة يدها التي كان بداخلها 
80 دينارا وبطاقات مدنية وبنكية، وعليه مت 

تسجيل قضية باملخفر والبحث عن اجلاني، 
وقالت املواطنة انها ركنت سيارتها بالقرب 
من ممشى مشرف ملمارسة رياضة املشي، 
ولم تغب عنها س���وى نصف ساعة لتعود 
وقد وجدتها قد تعرضت للسرقة عن طريق 

الكسر.
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فريق الرقابة والتفتيش يتوجه  إلى »النويصيب«  بعد تعطل األجهزة
محمد الدشيش

توج����ه فريق م����ن اإلدارة العام����ة للرقابة 
والتفتيش التابعة ل����وزارة الداخلية إلى منفذ 
النويصيب مساء اول من امس بعد ورود عدة 

شكاوى من مواطنني عن اعطال في بعض اجهزة 
احلاسب اآللي وكذلك شكاوى من آخرين عن اغالق 
موظفي اجلوازات لبعض الكبائن مما ادى الى 
ازدحام شديد في املنفذ، خاصة ان التوقيت كان 
يصادف بداية عطلة نهاية االسبوع. وقال مصدر 

امني ان مدير االدارة العامة للرقابة والتفتيش 
اللواء شهاب الشمري وفور ورود البالغات امر 
بتشكيل فريق من رجال اإلدارة والتوجه الى منفذ 

النويصيب والتحقق من شكاوى املواطنني.
من جانبه، قال مصدر امني ان العطل الذي 

اصاب اجهزة احلاس����ب اآللي ملنفذ النويصيب 
مساء اول من امس كان عطال طارئا ومت اصالحه 
في اقل من س����اعتني وأن االزدحام لم يس����تمر 
اكثر من 3 ساعات وبعدها عادت حركة الدخول 

واخلروج الى طبيعتها.
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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

مصرع شاب في حادث مروع على »الساملي«

محمد الجالهمة

لقي ش���اب كويتي مصرعه بعد اصطدام 
سيارته األميركية بباص يقوده وافد هندي، 
وقال مصدر أمني ان احلادث املروع أدى إلى 
وفاة الش���اب فورا بعد انزالق سيارته أسفل 
الباص جراء اإلصابات اخلطيرة التي حلقت 
به، مضيفا ان عدة بالغات وردت مساء أول من 
أمس من مستخدمي الطريق عن حادث تصادم 

عنيف بني سيارة أميركية وباص، وعلى الفور 
مت توجيه دوريات األمن وسيارات اإلسعاف 
واإلطفاء إلى موقع احلادث خاصة بعد بالغ أولي 

عن وجود شخص محشور في سيارته.
وقال املصدر: انه وفور وصول رجال األمن 
تبني وفاة الش���اب قائد الس���يارة األميركية، 
واضطر رجال اإلطفاء لقص أجزاء الس���يارة 
الستخراج جثمانه وعليه سجلت قضية حادث 

ووفاة.

صورة تداولها مغردون أمس للحادث املروع

عبر كتاب وجهته »اإلعالم األمني« إلى »األنباء« رداً على »خووش حچي«

»املرور«: نطالب املواطنني واملقيمني بضرورة
 اإلبالغ عن أي مطبات صناعية غير مطابقة للمواصفات

وأمام أماكن محددة كاحلدائق 
واملدارس واملستش����فيات 
للحد من السرعة وارتكاب 
املخالفات حفاظا على األرواح 
الى  واملمتلكات، مش����يرة 
قيامها بطلب صبغ املطبات 
ووضع عيون عاكسة أثناء 
تركيبه����ا لتف����ادي وقوع 
احلوادث، مؤكدة ان هناك 
مطبات خاصة بعبور املشاة 

مبقياس 2m×2m×2m يتم 
وضعها حسب املواصفات 
القياس����ية اخلليجية، كما 
دعت اإلدارة العامة للمرور 
الى ض����رورة اإلبالغ عن 
مكان وموق����ع اي مطبات 
غي����ر مطابقة للمواصفات 

إلزالتها.
لذا يرجى التكرم بنشر 

الرد للتوضيح.

نود إفادتكم مبا أوضحته 
اإلدارة العامة للمرور بشأن 
احلرص على تأمني السالمة 
املروري����ة ووضع احللول 
املناسبة والتي من شأنها 
حتقيق األمن والس����المة 

ملستخدمي الطريق.
وأش����ارت الى ان وضع 
املطبات ال يتم إال مبواصفات 
معتم����دة مبقاس 10 × 3.7 

عبدالعزيز فرحان

دع����ت اإلدارة العام����ة 
للمرور املواطنني واملقيمني 
الى اإلبالغ عن مكان وموقع 
أي مطبات غي����ر مطابقة 
للمواصف����ات لتعمل على 
إزالتها، وحددت في كتاب في 
بيان توضيحي عبر إدارة 
العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي مواصفات املطبات 
الصناعية وأماكن وضعها 
التي حددها  وهي األماكن 
القانون كاحلدائق واملدارس 

واملستشفيات.
إدارة العالقات  وكانت 
العامة والتوجيه املعنوي 
ف����ي وزارة الداخلي����ة قد 
أرس����لت كتابا توضيحيا 
ردا على ما ورد في زاوية 
»خ����ووش حچي« بتاريخ 
2014/7/9 والتي جاء فيها 
ان املطب����ات املوجودة في 
شوارع البالد غير مطابقة 

للمواصفات.
وجاء بيان إدارة اإلعالم 

األمني كالتالي:
إدارة اإلعالم  تهديك����م 
الداخلية  ب����وزارة  األمني 
التحية.. ونش����كر  أطيب 
دعمكم املس����تمر للجهود 
التوعوية ودوركم اإلعالمي 
ال����ذي تقومون به  البارز 
لتحقي����ق الصال����ح العام 

وخلدمة الوطن.
الى ما نشر  وباإلشارة 
في صحيفتكم بالعدد رقم 
13783 بتاري����خ 2014/7/9 
حتت عنوان: )خووش حچي 
� املطبات اللي موجودة في 
شوارع البالد غير مطابقة 

للمواصفات(.
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أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

الرائدة  تب����دأ ضيفتن����ا 
عزي����زة محم����د س����ليمان 
البس����ام حديثها عن املاضي 
وحكايات����ه وذكرياته قائلة: 
ولدت في الكويت، اإلنس����ان 
عنده أحالم كبيرة منذ طفولته 
وطفولت����ي ما بني املدرس����ة 
والبيت والفريج، عشت في 
ظل رجل يقرأ ويكتب، قرأت 
وأنا في املرحلة املتوسطة كتب 
طه حس����ني، والقرآن الكرمي 
ختمت قراءته مع والدي رحمه 
اهلل ثالثني مرة، ومن الكتب 
الت����ي كان الوالد يعطيها لي 
ألقرأها »كليلة ودمنة« البن 
املقف����ع، وكان والدي يحفظ 
ويروي الشعر، وكان حريصا 
على ان نقرأ املعلقات السبع 
وشعر احمد شوقي وحافظ 
ابراهيم، وكنا نحفظ والوالد 
يعطينا جائزة، واملقصر في 
احلف����ظ كان يعاقبه. وكان 
الوالد يروي شعر الشعراء، 
وقد اعطان����ا مخزونا جيدا، 
وأذكر ان مدرسة اللغة العربية 
كانت تعطيني شهادة.. مراتع 
شبابنا الدمنة القدمية، منطقة 
الساملية، كان بيت الوالد هناك 
وعش����نا فيه م����ع الوالدين 

واخواني واخواتي.

الدراسة والتعليم

وعن مشوارها في مضمار 
التعليم وكيف سارت األمور، 
تقول البسام: التحقت مبدرسة 
الس����املية للبنات املشتركة 
)االبتدائي����ة واملتوس����طة(، 
وظهر نش����اطي في املرحلة 
املتوسطة، وكانت املدرسات 
من الفلسطينيات واملصريات 
يعلمننا بإخالص وكن يبذلن 
اجلهد الكبير من أجل مصلحة 
النش����اط  الطالب����ات، وكان 
متع����ددا. واذك����ر ف����ي مادة 
االقتص����اد املنزل����ي كنت قد 
شاركت بلوحة »كنبة« وزارنا 
املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر 
وس����أل عن صانعة اللوحة، 

واحلمد هلل قابلته.
وأول هواية كانت القراءة، 
وكان الوال����د- رحمه اهلل- 
قارئا جيدا فشجعني واخواني 
واخواتي على القراءة، وكان 
يحض����ر لن����ا مجل����ة ميكي 
وقص����ص األطف����ال، وكان 
تاجر أغذي����ة، وأثناء عودته 
من السوق يشتري لنا املجالت 
والقصص، وكنت شريكة مع 
اخواني واخواتي في القراءة.. 
قرأت الشعر واملقاالت وشاركت 
في مجلة احلائط في املدرسة 
مع زميالتي وكتبت »يوميات 
طالبة«، وعندنا االس����تاذة 
صبيحة الكيال����ي، وكنا في 
الزم����ن اجلمي����ل والتعليم 
الراقي، وكانت املدرسة تعزز 
فينا قوة الوطنية وحب الوطن 
واإلمي����ان، علم الوطن، أكرم 
من ان يستخدم ربطة رأس 

أو عالقة.
العلم دائما يكون مرفوعا 
وال يس����حب عل����ى األرض، 
مدرس����ات كثي����رات وم����ن 
الناظرات فتحي����ة عوايص 
فلس����طينية، ما دخل علينا 
مدرسات عربيات غيرهن اال 
بعد سنوات، وأذكر ان مدرسات 
االبتدائي واملرحلة املتوسطة 
فلس����طينيات وغيرهن في 
املرحل����ة الثانوية منذ أولى 
ثانوي والبعثة املصرية عام 
1942 يذكروني بأني شاطرة 
وممتازة. وشاركت في مجلة 
احلائ����ط وكان هناك تنافس 
ف����ي اخلطابة  الطالبات  بني 
واالذاع����ة، وش����اركت ف����ي 
جميع أنواع الرياضة، وكانت 
األنش����طة كثي����رة، وبرزت 
مجموعة م����ن الطالبات في 
الرياضة وبعضهن اصبحن 
مدرسات تربية بدنية، وكنت 
أجمع بعض األقوال وأقدمها 
لالذاع����ة وغيري يذيعها في 
طابور الصباح، وكان العمل 
جماعيا، فنحن شركاء ولسنا 

املكتبة  يتدربون فيها وتلك 
املكتبية  عايش����ت احلركات 

واألدبية.
وأذك����ر من الزي����ارات ان 
مديرة مكتبة كندي زارتنا في 
املكتبة وقالت ان هذه املكتبة 
الوحيدة في العالم مخصصة 

للنساء.
الزيارة تلك لم تكن األولى 
وأذكر أن مسؤول املكتبات في 
األردن كتب وذكر في كتابه 
عن مكتبة الدسمة، واعتقد ان 
املكتبة النسائية لها بصمة في 
تاريخ املكتبات وحاليا اجمع 
أوراقي واكتب ألصدر كتابا 
عن املكتبة ليس حبا للشهرة 
ولكن توثيقا للبحث والباحث 
وياليت مركز البحوث يقوم 
على العمل، للبحث استمررت 
في املكتبة خطوة خطوة الى 
ان وصلت املكتبة إلى القمة 
وبعض رواد املكتبة حصلوا 
على الدكتوراه ومنهم الدكتورة 
ليلى السبعان. ومكتبة جورج 
تاون في أمريكا كان املسؤولون 
هناك يرسلون لنا يستفسرون 
األم����ور فكنت  عن بع����ض 
أزوده����م ببعض املطبوعات 
بواسطة البريد، دخول املرأة 
النسائية  اجلامعة واحلركة 
النسائية من  مع اجلمعيات 
هنا بدأت األضواء تسلط على 
املرأة الكويتي����ة. كان املدير 
العام املرحوم محمد صالح 
الرجل املساند  التركيت هو 
للمكتبة النسائية وعندي نبذة 
كتبها رحمه اهلل عن املكتبة 
النس����ائية. وأذكر من الرواد 
للمكتبة األديبة ليلى العثمان 
وليلى محم����د صالح ومنى 
طالب وليلى السبعان ود.نوال 
اإلبراهي����م وطيبة اإلبراهيم 
وطيبة الش����ذر ومجموعات 

كبيرة من الرواد.
في بعض األحيان بعض 
األدباء قبل دخولهم للرابطة 
يدخلون عن����دي في اإلدارة 
للزيارة وتش����رفت بزيارة 
كبار االدباء ومنهم املرحوم 
عبدالرزاق البصير ود.سليمان 
الزيد  الشطي وخالد سعود 
ف����ي  وكان����وا يتواج����دون 
مكتبي اخلاص وال ننس����ى 
أننا في مجتمع متفتح كانوا 

يشرفوننا.

مصادر الكتب

أما عن املصادر التي كانت 
حتص����ل منها عل����ى الكتب 
ملكتبتها، فتقول البسام: يوجد 
في وزارة التربية قسم التزويد 
وكان����وا يزودوننا بكتب ما 
يعرض في املعارض فكانوا 
يعتمدون على معرض القاهرة 
للكتاب لعدم وجود معرض في 
الكويت وعلى ما ينشر فكانوا 
يزودون املكتبات املدرسية 
العام����ة وتزويد  واملكتبات 
العامة يختلف عن  املكتبات 
تزوي����د املكتبات املدرس����ية 
فاملجموع����ات التي تزود بها 
املدارس مرادفة للمناهج مثل 
القواميس واملراجع وقصص 
الدينية،  األطفال والقصص 
العامة فتزود  املكتب����ات  أما 
بفروع مجاميع انواع الثقافة 
واملراجع والقواميس وكانت 
عندنا صالة كبيرة ملن يريد 

البحث.
وكانت اجلهات املختصة 
تزودن����ا بالكت����ب س����نويا، 
وعندنا قسم لألطفال ويوم 
القصة..  في االسبوع ساعة 
املكتبة النسائية في الدسمة 
تقسم إلى ثالثة أقسام قسم 
للق����راءة واملطالعة وقس����م 
للباحثني وقس����م لألطفال، 

يقول الشاعر: 
وينشأ ناشئ الفتيان منا 

على ما كان عوده أبوه
ف����إذا أنش����أنا الطفل من 
صغ����ره على ح����ب القراءة 
والكت����ب صارت عنده رغبة 
في القراءة، ايضا كنا نعرض 
لألطفال أفالما س����ينمائية. 

فرقاء، ونؤدي العمل كوحدة 
واحدة.

المرحلتان المتوسطة والثانوية

التعليم  وعن مرحلت����ي 
املتوسط والثانوي تقول: في 
هاتني املرحلتني من الطبيعي 
ان الدراسة تختلف عن املرحلة 
االبتدائي����ة حي����ث كنت في 
الس����املية املشتركة  مدرسة 
والناظرة فتحية، وشاركت في 
األنشطة األدبية والرياضية 
باملدرسة حتى أكملت رابعة 

متوسط.
بع����د املتوس����طة نقلت 
املرقاب وكنت  الى ثانوي����ة 
استخدم باص »املعارف« من 
الساملية الى املرقاب مع بعض 
الطالبات، ثانوية املرقاب كانت 
متثل بوكيه الورد فيه الروائح 
اجلميلة ومن كل غصن وردة، 
فيها التعايش جميل وعندما 
أرى احدى الطالبات أقول أهال 
باملرقاب، ف����ي ذاك الوقت ال 
توجد سيارات عند الطالبات 
فالباص األصفر جلميع الطالب 
الذهاب واإلياب. وكانت  في 
بداية الطالبات في الفصل ثم 
الباص والذي كان ينقل  في 
الطالبات من مكان الى مكان 

الى املدرسة.
هذه سمة املجتمع املترابط 
الذي كنا نعيش����ه،  اجلميل 
حاليا كل واحد عنده سيارة 
وال يلتفت الى أحد من إخوانه 
واألمهات يوصل����ن بناتهن 
واالزدحام عند أبواب املدارس 
كل ولية أم����ر تريد أن تأخذ 
ابنتها قبل الثانية وال توجد 
باصات للنقل اجلماعي، أمتنى 
العودة ال����ى النقل اجلماعي 
للطالبات، النقل فيه التعارف 
روح  بجان����ب  والتع����اون 
التواضع، كانت معرفة األمهات 
لبعضهن البعض عن طريق 

املدرسة.
أول الس����لم احلي����اة في 
التعايش في املدرسة، جنحت 

من ثانية ثانوي وتوقفت عن 
التحقت  الدراسة وبعد ذلك 
املدرسة  مبعهد املعلمات في 
الشرقية، كانت ثانوية املرقاب 
تضم معهد املعلمات عام 1964، 
انتقل املعهد للشرقية في تلك 
الفترة وحتصلت على فرصة 

للعمل.
التحق����ت بالعمل وكنت 
م����ن أوائل الدفع����ات الالتي 
اشتغلن في املكتبات وعددنا 
7 موظف����ات أمينات مكتبات 
مدرسية وعينت في مدرسة 
الساملية املتوسطة واذكر من 
كن معي من الزميالت ومنهن: 
نورة املالك، حصة البرجس، 
ونسيت أسماء األخريات وقد 
أخبرني املرحوم محمد محمد 
صالح التركيت مدير املكتبات 
ف����ي ذل����ك الوقت ب����أن عدد 

املعينات 7 أمينات مكتبة.
عينت في مدرسة الساملية 
ملدة 6 أشهر فقط وكان فيها 
عدد من الكتب وكانت املكتبة 
بالنسبة للمدرسة كأنها مخزن 

ما تؤدي رسالتها.
بدأت القراءة عن تأسيس 
املكتبات وب����دأت بالتدريس 
وااللتحاق بالدورات وباشرت 
الفرز للكتب.. وبعد 6 أشهر 

تركت املكتبة املدرسية.

مكتبة الدسمة للسيدات

أثن����اء عمل����ي باملكتب����ة 
املدرس����ية أخذت مجموعة 
م����ن الطالبات ال����ى املكتبة 
العامة وكان املسؤول محمد 
صالح التركيت واملساعد له 
مال يوسف التركيت وسهيل 
الزنك����ي، وأثن����اء وجودي 
باملكتب����ة تقدم����ت باقتراح 
للمرح����وم محم����د صال����ح 
التركيت وقلت »يا أس����تاذ 
محمد ملاذا ال تفتحون مكتبة 
عامة للسيدات؟«، فقال: »ممكن 
ان يصير« وهذا االقتراح كان 
مني في تلك األيام كان بداية 
الدس����مة  تأس����يس جمعية 

التعاونية وكانت عادة وزارة 
األشغال ان تبني في املناطق 
عدة مبان مثل مبنى للبلدية 
ومبنى للمستوصف ومكتب 
البريد ..، قال املرحوم محمد 
صال����ح التركي����ت لنبدأ في 
تأس����يس مكتبة للسيدات، 
وبع����د أي����ام حض����ر عندي 
صالح محمد صالح التركيت 
وأخبرني بأن والده وافق على 
تأسيس املكتبة وانني سأنتقل 
اليها، ومقرها منطقة الدسمة 
وذلك ع����ام 1966 وكانت اول 
مكتبة للنساء وتأسست في 
عام تأسيس جامعة الكويت 
املكتب����ة  تل����ك  وكان رواد 
الكويت وبعض  من بن����ات 
الدارسات باملدارس املسائية 
وبدأت املكتبة بالكتب واألثاث، 
واملرح����وم محم����د صال����ح 
التركيت احض����ر مجموعة 
كبيرة من املوظفني واشتغلنا 
ملدة 6 أشهر في فهرسة الكتب 
والترتيب على حسب تقسيم 
)ديوي( م����ن الصفر إلى 99 
صباحا ومس����اء نحن نعمل 
فيها، بالنس����بة لي اعتبرها 
دورة تدريبي����ة ألن����ي كنت 
اشتغل مع موجهني مصريني 
ومتخصص����ني فاس����تفدت 
كثيرا منهم، وبدأنا نستقبل 
رائدات املكتبة من االبتدائي 
الى اجلامع����ة وأذكر عادلة 
التركيت أول من دخل املكتبة 
بداية افتتاحها. وكانت تدرس 
املكتبات ف����ي القاهرة، ومن 
الرواد ايضا أعتز مبجموعة 
مازالوا يحملون لي اجلميل 
وه����ذا تكرمي، منه����م عزيزة 
البسام رائدة املكتبات من نساء 
الكويت، عندما كان ضيوف 
يزورون الكويت كانوا يزورون 
املكتبة، كانت املكتبة النسائية 
محاطة مبجموعة من اإلدارات 
واملؤسسات مثل رابطة األدباء 
واستوديو الدسمة وجمعية 
الفنانني وس����احة اجلمعية 
وأذكر أن فرقة التلفزيون كانوا 

التحقت مبدرسة 
الساملية للبنات 

املشتركة وكانت 
املدرسات من 
الفلسطينيات 

واملصريات يعلمننا 
بإخالص

)اسامة ابوعطية( عزيزة البسام أثناء اللقاء مع الزميل منصور الهاجري  

حوار صحافي قدمي مع عزيزة البسام

عزيـزة البسـام: 

املرأة نصف املجتمع، وقد ظلت املرأة الكويتية تطالب بحقوقها ومساواتها مع الرجل حتى حصلت على حقوقها السياسية واالجتماعية وما يتبعها من حقوق.
اجليل املاضي من النساء أسسن اجلمعيات النسائية وتعلمن باجلامعات وعملن مدرسات وطبيبات ومحاميات. األستاذة عزيزة البسام من نساء الكويت الالتي حصلن على حقوقهن في العمل، فهي أول كويتية تعمل أمينة ألول 
مكتبة نسائية في الكويت وكان مقرها بالدسمة. بدأت عملها وباشرت في تأسيس أول مكتبة نسائية بعد ان تقدمت باقتراح ملدير املكتبات املرحوم محمد محمد صالح التركيت، فأصبحت أول امينة مكتبة نسائية وأشرفت على 

التأسيس. وبعد سنوات من العمل الدؤوب في املكتبة استطاعت ان تنشر الوعي الثقافي في املكتبة النسائية، وجمعت روادا لتلك املكتبة، كما اشرفت على افتتاح ثاني مكتبة نسائية في منطقة الرميثية. كانت من ضمن أول 
دفعة تخرجت من بنات الكويت، وكان عددهن سبع بنات، مت تعيينهن في إدارة املكتبات، وألنها صاحبة االقتراح فقد عينت أمينة مكتبة الدسمة للسيدات. عندما كانت طالبة في املرحلة املتوسطة والثانوية كانت تشارك في 

األنشطة املدرسية، مثل النشاط اإلذاعي ومجلة احلائط، وكانت تقرأ الكثير من عيون الكتب ودواوين الشعر.  في هذه السطور التالية املزيد من التفاصيل:

كنت صاحبة اقتراح إنشاء أول مكتبة نسائية 
في الكويت عام 1966 وأول أمينة لها

كتاب افتتاح مكتبة عامة في عام 1957

دورات تدريبية
تتكلم البسام علن الدورات التدريبية التي عقدتها في 
مكتبتها النسائية في الدسمة قائلة: كثير من الدورات 

التدريبية أقمناها في املكتبة النسائية في الدسمة 
وأقل دورة ال تقل عن خمس وثالثني متدربة، وكانت 
املوظفات الالتي يتوظفن غير متخصصات مكتبات، 

فمثال املعينات في مكتبات املدارس غير متخصصات 
مكتبات فنعمل لهن دورات. حاليا املكتبات املدرسية 
يعزف الطالب عن دخولها وهذا يتطلب من املدرس 

ان يحث الطلبة وان توضع في اجلدول املدرسي 
حصة تخصص للمكتبة بحيث يكون لكل صف 

حصة واحدة في االسبوع وال مانع ان يكون فصالن 
في وقت واحد للتخفيف من االزدحام في اجلدول 
املدرسي فنشجع الطالب على الرغبة في الدخول 

للمكتبة، لألسف حاليا الطالب يحصل على البحث 
جاهزا من بعض اجلهات التي جتهز البحث، نشاهد 

لوحات االعالنات على األعمدة الكهربائية وفي 
الصحف لدينا بحوث عن املادة الفالنية والفالنية، 
فالطالب يجد كل شيء، ولم مينع هذا او يتصدى 

له أي مسؤول وهذا تدمير للعقول، يجب ان يبحث 
الطالب ويعمل ويدخل للمكتبة حتى طالب اجلامعة 

يجد كل شيء جاهزا.

ختمت القرآن مع والدي
 30 مرة وقرأت كتب طه حسني 

في املرحلة املتوسطة

كنت من أوائل الدفعات الالتي 
اشتغلن في املكتبات وعددنا 

7 موظفات أمينات مكتبات 
مدرسية وعينت في مدرسة 

الساملية املتوسطة 

وزير اإلعالم.. شكرًا
إلى وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود: شكرا لك من القلب على 
اجلهود التي تبذلها م���ن أجل الوطن، من أجل 
الكويت وشعب الكويت، إن شاء اهلل في ميزان 
حس���ناتك، كل ما تبذله من جهد وإخالصك في 

العمل يسجله لك التاريخ لألجيال القادمة.

المحرر  ٭
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وأذكر هنا للتاريخ ان وزارة 
الشؤون االجتماعية كانت من 
أنش����ط اجلهات حيث كانت 
الى  تقوم بإرس����ال األطفال 
احلدائق للقراءة في املكتبة 
مع املشرفات، فكنت أشركهم 
في املسابقات، وأحيانا كنت 
ازورهم في احلدائق ألنقل لهم 
النشاط، وكان بعض األمهات 
يحضرن الى املكتبة للقراءة 
والبح����ث ومعه����ن أطفالهن 
يقرأون في قسم األطفال من 
هنا تب����دأ صداقة الطفل مع 
التكنولوجيا  الكتاب. حاليا 
ابعدت األطف����ال عن الكتاب 
وتفرغوا لالجهزة احلديثة. 
امتنى على األمهات واآلباء أن 
يعودوا أطفالهم على قراءة 
الكتاب مع األجهزة احلديثة 

التي يستخدمونها.
الكت����اب مث����ل الذهب إذا 
احتفظ اإلنس����ان به، ولكن 
الكت����اب صار عن����د بعض 
الناس مثل العدو، واصبحوا 
يتخلصون منه بأي طريقة. 
قبل أن يتخلص أي إنس����ان 
من الكتاب عليه أن يسأل عن 
اجلهات الت����ي من املمكن ان 
تس����تفيد من الكتاب، عندي 
مالحظ����ة وه����ي أن البعض 
يقول لنتخلص من كل كتاب 
كتبه عراقي، وه����ذا من أثر 
االحتالل الصدامي للكويت، 
يا اخوان الفكر ليس له جنس 
وال جنس����ية وال مذهب، بل 
يعب����ر احل����دود. والظاهرة 
الثاني����ة وج����دت ان بعض 
العائالت اذا عرفوا ان ولدهم 
او بنته����م عندهم����ا مكتبة، 
حاول����وا ان يتخلصوا منها 
بعد وفاتهما. وهناك بسوق 
اجلمعة توجد مجموعة من 
الكتب معروضة للبيع. وأقول 
من خالل جريدة »األنباء«: يا 
اخوان، اقترح تكوين جمعية 
حتافظ عل����ى الكتاب ولندع 
اآلخرين ليستفيدوا من هذا 
الكتاب، لنعمل حملة انسانية 
لتزويد اجلمعيات بالكتاب. 
منذ فترة جمعت نحو مائة 
وخمسني كتابا وارسلتها الى 
اليمن لكي يس����تفيدوا منها 
هناك م����ن مطبوعات رابطة 
االجتماعي����ني. وعندما كنت 
أمينة مكتبة الدس����مة.. كان 
احلضور ممتاز من النس����اء 
القراءة  والفتي����ات، كان����ت 
جميلة، واتذك����ر واحدة من 
رواد املكتبة تزوجت وهي في 
مرحلة الشباب لكنها استمرت 
في احلضور الى املكتبة يوميا 
للقراءة واالس����تعارة، هذه 
السيدة اعفيتها من دفع تأمني 
الكتاب لتشجيعها، واستمرت 
في القراءة، شعرت بأنها قرأت 
كتبا ذات قيمة أدبية كبيرة، 
الس����يدة من س����كان  وتلك 

الدسمة.
البسام: خدمت  وتضيف 
في العمل في املكتبة النسائية 
اثنني واربعني سنة تقاعدت 
بعدها عن العم����ل، ومازلت 
أقرأ وأتابع الصحف اليومية 
نحو أربع صحف يوميا، مع 
األس����ف بعضها ال يفيدني، 
ولكن كانت الصحف موجودة 
داخل املكتبة يوميا، وكذلك 
املجالت األسبوعية والشهرية، 
وكان����ت له����ا رواد وق����راء 
واستفادوا كثيرا منها وكان 
من املمنوع القطع من املجالت 

والصحف.

مع الوالد والمكتبة

تستحضر ضيفتنا ذكرياتها 
مع املكتبة والوالد واهتمامه 
باألدب والشعر حيث تقول: 
لم أكتب الشعر ولكن قرأت 
الكثير وكان الوالد ايضا يقرأ 
الكثير من الكتب وكان رجال 
مثقفا، نحن عش����نا وتربينا 
على الهيبة واحترام اآلخرين، 
حصلنا على دورات باخلارج 
عن املكتب����ات وعلمها، وكان 
القاهرة ولندن وانا  ذلك في 

واهلل يقول )وال تزر وازرة 
وزر أخرى(.

إلى متى بعض الشعراء 
واالدباء يوصون بعدم النشر 
لكن ه����ؤالء رمبا يخرج لهم 
حفيد ويطبع ما أوصى به جده 
بعدم النشر، بالعالم كله جتد 

نفس العادات والتقاليد.

المكتبات النسائية

تتحدث البسام عن املكتبات 
النسائية قائلة: من املكتبات 
أذكر مكتبة الدسمة النسائية 
وبعد سنوات اسست مكتبة 
الرميثية النس����ائية ومن ثم 
نقل����ت الى مكتبة الش����امية 
وكانت مكتبة عامة للنس����اء 
والرجال ويعمل معي بعض 
الشباب واستمررت بالعمل 
حتى عام 2006 ثم تركت عملي 
للتقاعد. زرعوا فأكلنا ونزرع 
فيأكل غيرنا، وحاليا موجود 
قسم لدراس����ة املكتبات ملدة 
أربع سنوات للحصول على 

بكالوريوس مكتبات.
امتنى وأملك أماني لوطني 
ان يكون هناك اصالح كامل 
واستثمار الشباب ملواردهم، 

واالهتمام بالتعليم.
نعيش في مثلث أضالعه 
البيت واملدرسة واملجتمع من 
املمكن حتويله إلى مربع ونزيد 
فيصير االع����الم هو الضلع 
الرابع، نح����ن بالبيه مهمتنا 

عظيمة فالشاعر يقول:
األم مدرسة إذا أعددتها

أع����ددت ش����عبا طي����ب 
األعراق

نابليون قال ان األم التي 
تهز املهد بيمينها تهز العالم 
بش����مالها. األمهات القدميات 
كن اميات ولكن اجننب رجاال 
بنوا الكويت، ولم يأخذ واحد 
أي شيء، فكان الواحد منهم 
يعني عضوا في اللجان دون 
مقابل ما يطلب أي مبلغ ولكن 

وجاهة.
 كنت في مجموعة جلان 
قبل االحتالل الصدامي ولم 
اتق����اض أي مبلغ ولكن بعد 
حترير دولة الكويت من براثن 
االحتالل الصدامي كنت في 
إحدى اللج����ان وكان أحدهم 
يس����أل من ي����رأس اللجنة؟ 
فقال����وا له الوكي����ل الفالني 
فاتضح ان الوكيل له مكافأة 
ولألعضاء مكافأة، نحن عشنا 
خذ واحلالي هات، ال نريد ان 

ننهب بلدنا.
مواطن قبل االحتالل نال 
شيكا به مبلغ اعاده الى اجلهة 
احلكومية وكت����ب خلفه أنا 
موظ����ف أتقاض����ى راتبا وال 
استحق أن آخذ مكافأة. هذا 

اجليل انتهى.
    في فم����ي ماء ... وهل 

ينطق من في فيه ماء؟!
 حاليا من ابناء  األس����رة 
عندنا مجموع����ة كبيرة من 
القراء والكتاب واالدباء طبقة 

مثقفة واحلمد هلل.
حالي����ا املكتب����ات العامة 
خالية م����ن روادها اقول ان 
العامة واجلمعيات  املكتبات 
اخليرية ال داعي أن تكون جزءا 

من دوام الدولة.
النوادي الرياضية مفتوحة 
طوال النهار ألن فيها مكاسب، 
واملكتبات تفتح مع بداية دوام 

الوزارات وتقفل معها.
الهدف من املكتبات ان أكيف 
نفسي متى اذهب لها وليس 
املسؤول يكيف متى أذهب الى 

املكتبة للقراءة واالطالع.
إلى  الذي����ن يحض����رون 
املطاع����م أكث����ر م����ن الذين 
يحض����رون إلى املكتبات مع 
األسف، يجب إعادة النظر في 
دوام املكتبات، عندي أرشيف 
املكتبات وإن شاء  كبير عن 
اهلل سيأتي اليوم الذي يخرج 
للوجود، من الدكان الصغير 
الس����يدة  ال����ذي تبرعت به 
بن����ت الصقر م����ع اجلمعية 

اخليرية.

عضو في جمعية املكتبات في 
القاهرة وحصلنا على دورات 
في تونس والعراق وحضرت 
ندوات للنقاش، وكان ديوان 
املوظف����ني عندنا في الكويت 
الدورات  إقامة  نش����يطا في 
والتدري����ب وكنت مدربة في 
املكتبة وأحاول ان أفيدهم مبا 
عندي وانا الوحيدة من عائلتي 
تخص����ص مكتبات وهو من 
أجمل املج����االت، ألن املكتبة 
فيها علم مثل النهر اجلاري، 
وأذكر عادلة التركيت وكانت 
حاصلة عل����ى الدكتوراه في 
املكتبات وبعدها سعاد  علم 
العيبان وعزيزة البسام أول 
كويتية أمين����ة مكتبة ألول 
مكتبة نسائية، واستمررت 
بالعم����ل فيها حتى االحتالل 
الصدامي الغاشم على الكويت 
يوم اخلميس 1990/8/2 الذي 
نه����ب املكتبة مع ما نهب من 
الكويت ودمر كل شيء، وبعد 
حترير الكويت من االحتالل 
الصدام����ي تس����لمت مكتبة 
الرميثي����ة النس����ائية بع����د 
حتويلها م����ن مكتبة عامة، 
واعتبر أول سيدة أمينة مكتبة 
في الرميثية، وتلك ثاني مكتبة 
نسائية في الكويت، العراقيون 
واجليش العراقي نهبوا بعض 
املبالغ التي كانت موجودة في 
األدراج ولكن العراقيني نهبوا 
جمعية الفنانني واالستديو، 
وبعد تسلم املكتبة بدأت اعمل 
وأصلح وكن����ت اعتمد على 
بعض الصحف مثل »األنباء«، 
العمل حتى  واستمررت في 
ع����ام 1999، ففك����رت اما ان 
اس����تمر أو أترك العمل لكن 
مدير املكتب����ات احمد جمعة 
العمران أشار علي ان أتسلم 
مكتبة الشامية العامة رجال 
الى  ونساء، وحاليا حتولت 

اس����م مكتبة عبداهلل زكريا 
األنصاري.

ومكتبته املنزلية تضم 25 
ألف كتاب، هذا رجل يجب ان 
ان يكرم ويخصص له جناح 
كامل في املكتبة الوطنية تضم 
مكتبته وجميع أعماله الفنية، 
وأطالب األخ حسني األنصاري 
مدير املكتبة الوطنية ان يهتم 
بهذه املكتبات وان يخصص 
ل����كل مكتبة ركنا ويس����مى 
مكتبة رواد الثقافة في الكويت 
ويعلقون على مدخل املكتبة 
لوحة كبيرة ويكتبون أسماء 
أصحاب املكتبات حتى تعرف 
األجي����ال القادمة م����ن أبناء 
وبنات الكويت كيف أن جيل 
اآلب����اء واألجداد م����ن األدباء 
كونوا واهتموا بهذه املكتبات 
وتصني����ف الكتب بتصنيف 

»ريوي«.
مثال مكتبة عبداهلل زكريا 
األنص����اري فيه����ا كتب مثل 
كتاب بالفلك وآخر بالش����عر 
والتاريخ، أضع كل كتاب في 
قسمه املخصص للمادة وهكذا 
لو نفذت����ه املكتبة الوطنية � 
مثال على سبيل املثال مكتبة 
الشاعر احمد العدواني، د.دالل 
الزبن مرتبينها ترتيبا ممتازا 

جدا.
اول شيء ان املسؤولني في 
املكتبة الوطنية يخصصون 
مكانا خاصا ويدعون الورثة 
للتب����رع مبكتباته����م وأؤيد 
التب����رع للمكتب����ة، أقول ان 
الكت����ب القدمي����ة ث����روة ال 
تعوض، مثال الكتاب املطبوع 
عام 1920 يختلف عن الكتاب 
املطبوع باخلمس����ينيات، أو 
عن املطب����وع حاليا في هذه 
الكتاب  الس����نوات، فطباعة 

اختلفت مبرور الزمن.
حالي���ا عن���دي مكتبتي 

اخلاصة وفيها مجموعة من 
الكتب وكذلك احتفظ مبكتبة 
الوالد وكان، رحمه اهلل، من 
الق���راء للكت���ب، كان يجمع 
ما بني غ���ذاء البطون وغذاء 
العقول، وكانت بدايته يعمل 
بتجارة املواد الغذائية ومن 
الطرائف انه عندما زار مكة 
املكرم���ة ورأى األغنام تأكل 
الورق قال: »لو ان هذه األغنام 
تفقه م���ا أكلت لصارت أفقه 

الناس«.
اجليل احلالي جيل رائع 
ومتفتح وعنده فرص كبيرة 
وكثيرة لم نحصل عليها.. هذا 
جيل الفض����اء ولكن بحاجة 
الحتض����ان، وعندهم طاقة 
الى رعاية  بش����رية بحاجة 
واهتمام وتشجيع وتوظيف 
هواياتهم، السابقون من األدباء 
والشعراء كانوا يعيشون حتت 
ظروف وعادات وتقاليد فكان 
بعضهم يتعرض من أهله لظلم 
بأن حترق أشعاره أو مؤلفاته 
وهذا ع����دم ثقافة من األهل، 
مثال في الثقاف����ة األوروبية 
أعدموا من قال بكروية األرض 
وأنها تدور وعندهم قصص 

أُحرقت.
عندنا ف����ي العالم العربي 
كان من يكتب الشعر يطلقون 
عليه انه مجنون مثل مجنون 
ليلى، لكيال يؤاخذ مبا يقول 

او ان حترق أشعاره.
العص����ر احلديث  وف����ي 
الش����اعر فهد العسكر،  جند 
فحس����بما ذكر في املؤلفات 
عن حياته وغيره من األدباء 

والشعراء.
البعض يوصي أوالده بأن 
القصائ����د أو القصة ال  هذه 
تنشر إال بعد الوفاة والبعض 
يحرقها قبل وفاته لكيال تنشر 
حتى ال يحمل أوالده التبعية 

مديرة مكتبة 
»كندي« زارتنا 
في »الدسمة« 

وقالت إن 
هذه املكتبة 
الوحيدة في 

العالم املخصصة 
للنساء

املطاعم يحضر 
بها أكثر من 

الذين يحضرون 
للمكتبات لألسف

عزيزة البسام خالل اللقاء

مجموعة من الصور القدمية واللقاءات الصحافية مع عزيزة البسام

أبي كان يحفظ الشعر ويرويه وكان حريصاً على أن نقرأ املعلقات السبع وشعر شوقي وحافظ إبراهيم ويكافئنا على احلفظ

املرحوم عبدالرحمن السميط كان مثاالً للعطاء وتقدمي املساعدات للمحتاجني .. فلماذا ال نفعل مثله ونكمل رسالته؟!

أقترح تكوين جمعية حتافظ على الكتاب حتى يستفيد منه اآلخرون وحملة إنسانية لتزويد اجلمعيات بالكتب

رابطة االجتماعيني
حتدثت ضيفتنا عن تاريخ رابطة االجتماعيني 

ونشاطها، حيث تقول: تأسست منذ اكثر من 40 سنة 
وكان رئيس املجلس املرحوم عبدالعزيز الصرعاوي 
ومنذ ذلك الوقت تقيم اجلمعية الندوات واحملاضرات 
فأنا عضو في اجلمعية، فلما عرفت عن الكتب أخذت 

منها املجموعة وأرسلتها الى اليمن لكي يستفيدوا 
منها، كانت املواسم الثقافية في اجلمعية يحاضر 

فيها املرحوم أحمد زكي رئيس حترير مجلة العربي، 
املهم ان تلك الدفعة كانت مريحة لنفسي وأحلى هدية 

تعطيني إياها هدية الكتاب.
اهلل سبحانه وتعالى ساعدنا وأعطانا الكثير من 
الثقافة والعلم وعندنا املكتبات وكتبها وأجهزة 

إلكترونية، في أفريقيا إلى اآلن يكتبون ويقرأون 
على ألواح اخلشب، وخير مثل على العطاء وتقدمي 
املساعدات املرحوم د.عبدالرحمن السميط ملاذا ال 

نكمل رسالته ومند احملتاجني مبا نستطيع وما 
يحتاجون له من أدوات وكتب ومصاحف؟

أقول في نهاية: كل عام دراسي تتكون جلان جتمع 
الكتب املدرسية من الطلبة وترسلها إلى الفقراء 
واحملتاجني في الدول الفقيرة لكي يستفيد منها 
الطالب واملتعلم هناك. وذلك بدال من رميها في 

احلاويات أو حتويلها وإعادتها إلى ورق، الوزارة أو 
إدارة املدرسة تخصص مدرسا أو مدرسة لإلشراف 
على جمع هذه الكتب وجمعيات النفع العام جتمعها 

وترسلها الى الدول احملتاجة.
هناك طالب ومجاميع محتاجون لهذه الكتب، عندي 

صديقة مهاجرة الى كندا أخذت معها كتب مناهج 
اإلسالمية واللغة العربية لتعليم أحفادها في كندا، 
هذه خطوة جيدة ملاذا نرمي الكتب؟ لنعمل »حملة 

أصدقاء الكتاب« جلمع الكتب املدرسية.

والدي كان يحضر لنا مجلة 
ميكي وقصص األطفال 
وكان تاجر أغذية وأثناء 

عودته من السوق يشتري 
لنا املجالت والقصص

نقلت إلى ثانوية املرقاب 
وكنت أستخدم باص »املعارف« 

من الساملية وأمتنى العودة 
إلى النقل اجلماعي للطالبات 

حيث التعارف والتعاون 
بجانب روح التواضع

شهادة تقدير للبسام
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

1839
97
597

68
1432

14
368

93
6845

1234
5471
481

91386

35189
842

2163
1267

947
7316

435
6

69741
5

178
8723

736

أفقياً:

عمودياً:

االرتفاعات
الشاهقة

القمم
اجلبال
اوكار

النسور
جليد
شماء
رواد

تسلق
فرق

حبال

معدات
التحدي
الصعب
القدرة

عناد
وهم
املهن
عمق

معالم
الرحلة

تشويق

٭ سنة االكتشاف: 1976
كان��ت  كي��ف  ه��و 
الديناص��ورات تتص��رف 

وتتحرك وتعيش حقيقة
٭ اكتشفه: روبرت بيكر

ملاذا يعتبر من أعظم مائة 
اكتشاف؟

الديناص��ورات  كان��ت  ٭ 
الدم تسير  باردة  وحوش��ا 
متهادية ببطء، كما كانت بليدة 
اللون وغير قادرة  ورمادية 
على رعاية أبنائها بحنان، تلك 
كانت النظ��رة التقليدية عن 
الديناصورات خالل النصف 
األول من القرن العش��رين، 
وتلك كانت الطريقة التي مت 
تصوير الديناصورات بها في 
الرسوم، وتلك كانت اعتقادات 
علم��اء أحياء عصور ما قبل 
أت��ى روبرت بيكر  التاريخ. 

ليحطم هذه االعتقادات.
كان روبرت بيكر أول من 
زعم ان الديناصورات كانت 
ذات دم داف��ئ وكانت ملونة 
وس��ريعة وذكية ورش��يقة 
احلرك��ة، كم��ا كان أول من 
ط��رح أن الطي��ور أحف��اد 
للديناصورات، والصور التي 
نراها اليوم للديناصورات � 
من احلديقة اجلوراسية الى 
العلوم  معروضات متح��ف 
� تدين جميعها الكتشافات 
روب��رت بيك��ر، لق��د أعاد 
روب��رت بيكر كتاب��ة تاريخ 

الديناصورات.
٭ حقائ��ق طريف��ة: أصبح 
أكث��ر  البرونتوس��ورس 
الديناص��ورات ش��عبية في 
أواخر القرن التاس��ع عشر 
وأوائل القرن العشرين واسمه 
يعن��ي »الس��حلية الهادرة« 
وبحلول العام 1970 ادعى بعض 
العلماء انه ال ينبغي استخدام 
تس��مية »برونتوس��ورس« 
ألنها تش��ير الى ثالثة أنواع 
أخ��رى م��ن الكائن��ات هي 
اباتوسورس وبراتشيوسورس 
وكاماراسورس، استمر النقاش 
رغ��م انه منذ 80 مليون عام 
لم يهدر أي من هذه األنواع 

الثالثة على سطح األرض.

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- الروضتني، 2- أيل )معكوسة( 
- رق���م - ام، 3- علقم - الكتب 
)معكوسة(، 4- حرب )معكوسة( 
- لو )معكوس���ة(، 5- دانات - 
نخصه، 6- لم - سرية - اي، 7- 
يلبي - مالمه )معكوسة(، 8- دار 
)معكوسة(، 9- الكم )معكوسة( 

- يراهن، 10- زيوت - هباء.

عموديًا:
1- العبدلي - زم )معكوس���ة(، 2- ليل 
- أمالكي، 3- راقون - لو، 4- اسيرات، 
5- ضر - بت���ر، 6- تقبر - يهديه، 7- 
ميتحنه���م - رب، 8- اااا، الوص���ال - آه 

)معكوسة(، 10- أم الهيمان.

حل عينك .. عينك

1- اجلنتني، 2- غزال )معكوسة( - عدد - والدة، 
3- مر - املراجع )معكوسة(، 4- قتال )معكوسة( 
- للتمني )معكوسة(، 5- آللئ كبيرة - نختاره 
دون غيره، 6- للجزم - من تقسيمات اجليش 
- للتفسير، 7- يجيب - لوم )معكوسة(، 8- 
منزل )معكوسة(، 9- في القميص )معكوسة( 

- يشارط، 10- شحوم - غبار.

1- منطقة كويتية - جمع )معكوسة(، 2- من 
االوقات -مقتنياتي، 3- متطورون - للتمني، 
4- محتجزات، 5- عكس نفع - قطع، 6- تدفن 
- يق���دم له هدية، 7- يختبره���م - للجر، 8- 
متشابهة، 9- عكس الفراق - للتأوه )معكوسة(، 

10- منطقة كويتية.

احلل  أسفل الصفحة

طبيعة الديناصورات

حل أعرف الشخصية:
باسل اخلياط

حل كلمة السر:
أفرست

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أعلى قمة جبل 
في العالم من 5 أحرف

راكواشاعنا
ديلجفملمهـا

اتامراققمل
لالمقءدتلج
صعشقفترشاب

عاالاسةورا
بفهـاللايول
دتقمتقلقسم
ارةعحلردنع
واواداحالد
رلهـليبلناا

تاممرحةعست

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
قد يتذمر الطالب الذي يذهب 
الى الكلية ويتساءل: ملاذا أدرس 
الفيزياء والعلوم؟ ملاذا وأنا قد 
ال استخدم هذه األشياء مطلقا؟ 
وهذا بالطبع خطأ ش��ائع ألن 
الكثي��ر من الن��اس يعتقدون 
ذلك وهو غير دقيق، فالناس 
يستخدمون الفيزياء والعلوم 
في حياته��م اليومية من دون 
ان يشعروا بذلك، فأي شخص 
يعيش في املناطق ذات البرودة 
العالية في الشتاء يعلم جيدا أنه 
بحاجة لتركيب »مقاوم اجلليد« 
في مبرد السيارة، وإغالق أو 
إف��راغ أي أنابيب قد حتتوي 
على امل��اء، ألنه يعلم جيدا أنه 
ان ل��م يفعل ذل��ك، فإن مبرد 
الس��يارة سوف يتصدع وان 
األنابيب بدورها سوف تتفجر، 
وهذا ما توضحه بدقة قوانني 

الفيزياء.
فمثال عندما تتحول أغلب 
السوائل من حالة السيولة الى 
حال��ة التجمد فإنه��ا تتقلص 
لكن العكس يح��دث مع املاء، 
فهو يتم��دد بدال من التقلص 
وهذا التمدد ليس مجرد متدد 
بس��يط بل قد يصل الى نحو 
1/9 من حجمه، وهذا يعني أننا 
ل��و وضعنا 9 ليترات من املاء 
وجمدناها، فإننا سنحصل على 

10 ليترات من اجلليد.
واآلن، تص��ور ما يحدث 
ح��ني يتجمد املاء املوجود في 
مبرد السيارة أو في األنابيب، 
فعشرة أرباع الغالون من اجلليد 
س��تحتاج الى مجال أكثر من 
تسعة أرباع الغالون من املاء، 
ومب��ا ان أنابيب املبرد أو املاء 
ال تتمدد، )ليس هناك متس��ع 
أكثر( ف��إن جتمد املاء يحاول 
إيجاد مكان إضافي لتمدده عن 
طريق تصديع األنابيب. ومن 
األشياء الغريبة عن هذه العملية 
الطبيعية، يظهر في القوة الهائلة 
التي متتلكه��ا، فاألنابيب كما 
نعلم مصنوعة من املعادن القوية 
واملمتازة ملواجهة هذه العملية 
التصدع  أو  وجتنب االنفجار 

املمكن لهذه األنابيب.

ملاذا يؤدي اجلليد إلى تصدع 
األنابيب؟

سوزان أحمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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مشاركة من الزمالء واالصدقاء للمعرس

املعرس مع والده وعمه وشقيقه بالل الفارس

عيداحلامد وعامر الدندل ومحمد الغنام يباركون

سليمان الهذال ويوسف احلمود وزيدان الهذال يباركون

سعود اجلمران يبارك للمعرس ووالده وعمه وشقيقه أسامة الفارس

هاشم الهجيج وخالد الكثيري وإبراهيم مشوح يباركون

عدوان الطوالة وعامر الدندل ووليد جعفر يباركون لوالد املعرس أسعد الفارس

طفاش احلسني مباركا

أحمد الزير ووالد العروس سليم الرفاعي يباركان

مباركة من آل موحسن

محمد حبش ويوسف احلمود يباركان

راضي الظفيري وأحمد الظفيري ورخيص الظفيري يباركون

محمد الغنام وكسار احلمود وعامر الدندل ورافع الغنام يباركون

د.رشيد احلمد والزميل يوسف عبدالرحمن وسعود اجلمران وصفوان الفارس يهنئون                                                                   )أنور الكندري(

شقيق املعرس فارس الفارس

مشعل الرشيدي مباركا

كسار احلمود مهنئا

أسعد الفارس وجنله م.محمد الفارس

سليمان الزايد ووالد املعرس أسعد الفارس

جاسم الظبيان متوسطا والد املعرس أسعد الفارس وعمه سعيد الفارس

أفراح الفارس 
والرفاعي

احتفل أسعد الفارس 
بزفاف جنله م.محمد 

على كرمية سليم 
الرفاعي، وأقام باملناسبة 

حفال في صالة أفراح 
صباح السالم، حضره 
جمع من الشخصيات 

واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.. ألف 
مبروك.
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برشلونة يحاول خطف دي ماريا
أكدت تقارير رياضية أن نادي برشلونة قد تقدم بعرض من أجل احلصول على الالعب األرجنتيني وجنم 
ريال مدريد أنخيل دي ماريا. ونشرت صحيفة »سبورت« الرياضية الكاتالونية أن إدارة البلوغرانا قد 
تقدمت بالفعل بعرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل الفوز بالالعب املتألق. رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز رفض العرض وأكد أنه لن يدخل في مفاوضات مع البارسا حول الالعب رغم إعالن األخير رغبته 
في الرحيل ورفضه التمديد مع امليرنغي. يذكر أن مدرب برشلونة لويس إنريكي قد أعلن أنه يتمنى الفوز 
بالالعب الذي ال يلقى التقدير الكافي في الفريق امللكي. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

تقام اليوم اولى مباريات اجلولة الثانية من الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم عندما ينزل أرسنال ضيفا ثقيال على ايفرتون 

في ملعب غوديسون بارك مبباراة قوية على الطرفني.
واس���تهل املدفعجية املوسم اجلديد بفوز صعب 
على كريستال باالس 2-1 وانتظر حتى الوقت 
بدل الضائع ليسجل له جنمه الويلزي هدف 

احلسم.
ويعاني ارسنال من اصابات عدة ابرزها 
لقائده االسباني ميكل ارتيتا، كما ان ثالثيه 
االملاني املؤلف من بير ميرتيساكر ولوكاس 
بودولسكي ومسعود اوزيل الفائز بكأس 
العالم لم يبلغ ذروة لياقته البدنية بعد 
التمارين قبل اسبوعني  الى  انضمامهم 

فقط.
أم���ا ايفرتون القط���ب اآلخر ملدينة 
ليڤرب���ول والذي يلقب ب���� »التوفيز« 
)احللوى( فقد عزز صفوفه بعدة العبني 
لعل ابرزهم ضم البلجيكي لوكاكو بصفة دائمة 

قادما من تشلسي.
بينما يس���تضيف تشلسي فريق ليستر سيتي العائد الى 

الدرجة املمتازة هذا املوسم على ملعبه ستامفورد بريدج.
اللندني  الفريق  ويسعى 
بقوة الى اح���راز اللقب هذا 
املوسم بعد ان عزز صفوفه 
بثالثة العبني اثبتوا علو كعبهم 
وهم الهداف االسباني دييغو 
كوستا، وصانع االلعاب املتميز 
سيسك فابريغاس والظهير 
االيسر البرازيلي فيليبي لويز 
الذي تألق في صفوف اتلتيكو 

مدريد املوسم املاضي.
وتغلب تشلس���ي خارج 
ملعبه في مباراته االولى على 
فريق آخر صاعد من الدرجة 

االولى هو بيرنلي 1-3.
ومرة اخرى سيس���تعني 
البرتغالي  مدرب تشلس���ي 
جوزي���ه مورينيو باحلارس 
البلجيكي تيبوا كورتوا العائد 
من اتلتيكو مدريد بعد ثالثة 
اعارة والذي اختاره  مواسم 
ليكون احل���ارس رقم واحد 
على حس���اب التشيكي بيتر 

تشيك.
وأغلب الظن أن تشيك الذي 
دافع عن ألوان تشلسي على 
مدى 10 مواسم سينتقل الى 
فريق آخ���ر قد يكون باريس 

سان جرمان او موناكو.
املباري���ات االخرى،  وفي 

يلتقي استون ڤيال مع نيوكاسل، وكريستال باالس مع وست 
هام، وساوثمبتون مع وس���ت بروميتش البيون، وسوانزي 

سيتي مع بيرنلي.

ألمانيا

تستكمل اليوم مباريات النسخة الثانية واخلمسني من 
الدوري االملاني وسط منافسة تقليدية على اللقب بني بايرن 
ميونيخ حامل اللقب املوس���م املاضي وغرميه التقليدي 
بوروسيا دورمتوند في حني من املستبعد ان يحقق باير 

ليفركوزن وشالكه املفاجأة وازاحة احد املرشحني.
وكان الفري���ق الباڤ���اري قد افتتح املرحل���ة بلقائه 

فولفسبورغ.
ويأمل دورمتوند ان يس���تمر ف���ي مواصلة عروضه 

اجليدة في اآلونة االخير عندما يس���تضيف على ملعبه 
ايدونا بارك، باير ليفركوزن.

ويعول دورمتوند بقي���ادة احملنك يورغن كلوب الذي 
سيصبح املدرب االكثر تعميرا على رأس اجلهاز الفني لناديه 

)س���ت س���نوات( على املهاجم االرميني هنريك مخيتاريان 
وااليطالي تشيرو اميوبيلي املنتقل اليه حديثا باالضافة الى 

الكولومبي ادريان راموس.
وكان ليفركوزن حل في املركز الرابع املوسم املاضي وهو 
خط���ا خطوة كبي���رة نحو 
املش���اركة في دوري ابطال 
اوروبا بعد فوزه خارج ملعبه 
الدمنارك  على كوبنهاغ���ن 
3-2 في ذهاب ملحق الدور 

التمهيدي.
وف���ي املباريات االخرى، 
م���ع  هوفنه���امي  يلتق���ي 
اوغسبورغ، وهررتا برلني 
مع فيردر برمين، واينتراخت 
فرانكف���ورت مع فرايبورغ، 

وكولن مع هامبورغ.

فرنسا

يح���ل فري���ق اجلنوب 
الفرنس���ي مارسيليا ضيفا 
عل���ى غانغون ف���ي افتتاح 
الدوري  الثالثة من  املرحلة 

الفرنسي.
اما ب���وردو فحقق بداية 
التوالي  قوية بفوزين على 
وتصدر الترتيب بالتساوي 
مع س���انت اتيان، فهو يحل 
على نيس الراب���ع الذي لم 

يخسر بعد ايضا.
وفي باقي املباريات، يلعب 
باس���تيا مع تولوز، ليل مع 
لوريان، مونبلييه مع متز، 

ورينس مع كاين.

النادي القبرصي أجل حسم تأهل توتنهام ملباراة العودة في معقله وايت هارت الين

توتنهام يفلت من فخ ليماسول.. وهزمية ليون في »يوروبا ليغ«
تخطى توتنهام اإلجنليزي 
مضيفه ايل ليماسول القبرصي 
بصعوبة 2-1 في ليماسول في 
ذهاب الدور الفاصل املؤهل الى 
دور املجموعات من مسابقة 
ال����دوري األوروبي )يوروبا 

ليغ( لكرة القدم.
وتق����دم اي����ل بواس����طة 
اإلسباني ادريان ساردينارو 
)14( وظل متقدما حتى ربع 
الساعة األخير، حيث متكن 
اإلسباني روبرتو سولدادو 
التع����ادل  إدراك  )74( م����ن 

للضيوف.
ومنح ه����اري كني فريقه 
الفوز وسهل مهمة  توتنهام 
مدربه األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو في اإلياب، بتسجيله 
الهدف الثان����ي )80(. وتقام 
مباراة اإلياب اخلميس املقبل 
على ملعب وايت هارت الين 

التابع لتوتنهام.
وسقط ليون الفرنسي في 
عقر داره أمام استرا جيورجيو 
الروماني 1-2 وسجل ستيد 
مالبرانك )25( هدف ليون، 
والنيجي����ري كهيندي فاتاي 
)72( وكونستانتني بوديسكو 
)81 من ركلة ج����زاء( هدفي 

استرا.
وخسر ليون خدمات مدافه 
ليندساي روز لنيله البطاقة 
الصفراء الثانية )76(. كما عاد 
اومونيا نيقوسيا القبرصي من 
العاصمة الروسية بتعادل ثمني 
مع مضيفه دينامو موسكو 
2-2 وتقدم أومونيا مرتني عبر 
واجلورجي اوتشا لوبجانيدزه 
)2( والعاجي غواسو فوفانا 
)59(، وعادل دينامو بواسطة 
الفرنسي كريستوفر سامبا 
الكس����ندر  )33( والهولندي 
يوتنر )72(. ولعب دينامو 
ب� 10 أفراد بعد طرد الكسندر 
كوكورين في الدقيقة 62 لنيله 

اإلنذار الثاني.
وحقق ايندهوفن الهولندي 
ف����وزا صعبا عل����ى ضيفه 
البيالروسي 0-1  شاختيور 
وس����جل املغربي األصل آدم 
ماهر الهدف في الدقيقة 59.

وس����قط س����انت اتي����ان 
الفرنسي امام مضيفه كارابوك 
س����بور التركي 0-1 وسجل 
الدميوقراطي  الكونغول����ي 
دوم����ي كومبيال »دومينيك« 

الهدف في الدقيقة 60.
وتعادل ابولون ليماسول 
مع ضيفه لوكوموتيف موسكو 
1-1 في ليماس����ول وس����جل 
العاج����ي إبراهام غييه )80( 
هدف ابولون، واالن كاساييف 
)39( هدف لوكوموتيف الذي 
خسر جهود العبه البيالروسي 
ي����ان تيغوري����ف بالبطاقة 
احلمراء )76(. وعاد فيينورد 
وصيف بطل الدوري الهولندي 
بتع����ادل مخيب م����ن ملعب 
مضيفه زوريا االوكراني 1-1 
وتقدم زوريا بواسطة مكسيم 
بيلي )27(، وعادل ميتش����ل 
تي فري����دي )38( لفيينورد. 
وتعادل سبليت الكرواتي مع 

ضيفه تورينو االيطالي 0-0. 
وفاز لوكيرين البلجيكي على 
ضيفه هال سيتي اإلجنليزي 
1-0 وس����جل هانز فاناكني 

الهدف في الدقيقة 58.
وفاز ريال سوس����ييداد 
االس����باني عل����ى ضيف����ه 
كارسنودار الروسي 1-0 في 
سوسييداد وسجل خافيير 
برييتو اله����دف في الدقيقة 

.71
بوروس����يا  وحق����ق 
اإلملان����ي  مونش����نغالدباخ 
ف����وزا مهم����ا عل����ى مضيفه 
س����اراييفو البوس����ني 2-3 
البرازيلي رافائيل  وس����جل 
)11( والس����ويدي برانيمير 
هرغوت����ا )41 و75( أه����داف 
مونش����نغالدباخ، وبوي����ان 
بوزيغاتش����ا )26( وهاريس 
دولييفيت����ش )59( هدف����ي 

سراييڤو.

إصابة نيمار في كاحله ليڤربول يطالب بالوتيللي 
بـ »حسن السير والسلوك«

صراع بني سان جرمان وموناكو 
على تشيك يوڤنتوس يعزز هجومه بالعبني جدد

أكد نادي برشلونة االسباني أمس ان جنمه البرازيلي 
نيمار أصيب في كاحله خالل التمارين.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه »أنهى نيمار 
مترين اخلميس وهو يش���عر بأوجاع على مس���توى 
الكاحل، وقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابته«، من 

دون ان يشير الى املدة التي سيغيبها عن املالعب.
وتأتي اإلصابة بعد أربعة أيام من حصول نيمار على 
الضوء األخضر من أطباء النادي ملعاودة املنافسات، 
وذلك اثر اإلصابة التي تعرض لها في ظهره في نهائيات 

مونديال 2014.
وخاض نيمار مباراة ودية االثنني املاضي ضد ليون 
املكس���يكي وبدا في مستوى جيد، حيث سجل هدفني 

لفريقه الذي خرج فائزا 0-6.
وسيغيب نيمار على األرجح عن مباراة فريقه األولى 
في املوسم اجلديد في اسبانيا ضد التشي غدا األحد.

أبلغ املسؤولون في نادي ليڤربول اإلجنليزي، النجم 
اإليطالي ماريو بالوتيللي بأنه ينبغي له ان يوافق على 
ان يتضم����ن عقده اجلديد مع »احلم����ر« بندا ينص على 

ضرورة التزامه ب� »حسن السير والسلوك«. 
وكان بالوتيلل����ي العب ميالن الس����ابق قد وصل إلى 
إجنلترا كي يتفق مع املسؤولني في ليڤربول على التفاصيل 
النهائية املتعلقة بانتقاله إلى النادي اللندني مقابل 16 مليون 
جنيه استرليني. غير ان صحيفة »الغارديان« البريطانية 
كشفت ان مسؤولي ليڤربول أبلغوا بالوتيللي الذي يبلغ 
من العمر 24 عاما بانه يجب عليه أن يوافق أوال على أن 
يتضمن عقده اجلديد الذي ميتد ملدة 4 أعوام بندا يتعلق 
بضرورة االلتزام بحسن السلوك وإال فإنه سيتعرض إلى 
عقوبات ضخمة في حالة تكرار تصرفاته الغريبة األطوار 

والتي اشتهر بها طيلة مسيرته الكروية.

يستعد ناديا باريس سان جرمان وموناكو الفرنسيان 
لتقدمي عروض لضم بيتر تشيك حارس مرمى تشلسي 
على س���بيل االعارة ملدة موسم واحد وهو االمر الذي 
سيروق للمسؤولني فى ستامفورد بريدج على االرجح، 
حيث انه سيحتفظ لهم باحلق في استعادة حارسهم 

املخضرم بعد نهاية املوسم. 
ومما يذكر ان تش���يك الذي يبلغ من العمر 32 عاما 
يواجه احتمال ان يقضي املوسم احلالي على مقاعد البدالء 
وهو االمر الذي بدا واضحا بعد ان وقع اختيار جوزيه 
مورينيو مدرب البلوز على احلارس البلجيكي كوارتوا 
ليحرس مرمى الفريق في اولى مبارياته بالبرميييرليغ 

هذا املوسم امام بيرنلي. 
وكشفت تقارير صحافية فرنسية ان ناديي باريس 
سان جرمان وموناكو يفكران حاليا بالفعل في استغالل 
هذا الوضع وتقدمي ع���روض للحصول على خدمات 
احلارس احملنك تشيك على سبيل االعارة ملدة موسم 

واحد.

يش���عر مس���ؤولو اجلهاز الفني لنادي يوڤنتوس 
عم���الق الدوري اإليطالي بع���دم الرضا عن اخليارات 
املتاح���ة لهم حاليا في خط هجوم الفريق، ولذا فإنهم 
يسعون إلى تدعيمه بالعب متميز أو أكثر قبل انتهاء 

موسم االنتقاالت الصيفية.
وكشفت قناة »سكاي سبورت ايطاليا« أن اليوفي 
وض���ع بالفعل قائمة تضم أس���ماء عدد من املهاجمني 
الذين سيسعى من أجل ضمهم في الفترة املقبلة، حيث 
تتضمن هذه القائمة عددا من املهاجمني اجليدين أمثال 
خافيير هرنانديز وااليفواري السينا تراوري، باإلضافة 

إلى لويز ادريانو ولوكاس بودولسكي.
وم���ع اقتراب موعد إغالق باب االنتقاالت في األول 
من سبتمبر املقبل، قالت القناة انه يبدو أن هرنانديز 
العب مان يونايتد س���يكون هو األقرب لالنضمام إلى 
صفوف البيانكونيري، حيث تشير الشائعات إلى أن 
الالعب املكس���يكي الذي يبلغ من العمر 26 عاما رمبا 
يس���تخدم كجزء من صفقة محتملة ينتقل مبقتضاها 

النجم الشيلي ارتورو فيدال إلى االولد ترافورد.

إصابة جديدة لنيمار تبعده عن افتتاح الدوري اإلسباني      )أ.ف.پ(

»الريدز« يهدد بالوتيللي بعقوبات كبيرة إذا عاد جلنونه

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة الثانية(

2:45beIN SPORTS HD1نيوكاسل � أستون ڤيال

5سوانزي سيتي � بيرنلي

5beIN SPORTS HD1تشلسي � ليستر سيتي

5كريستال باالس � وست هام

5ساوثامتون � وست بروميتش

7:30beIN SPORTS HD1إيڤرتون � أرسنال

الدوري األملاني )املرحلة األولى(
دبي الرياضية4:30شالكه � هانوڤر 

دبي الرياضية4:30هوفنهامي � أوغسبورغ

دبي الرياضية4:30كولن � هامبورغ

دبي الرياضية4:30هيرتا برلني � فيردر برمين

دبي الرياضية4:30آينتراخت فرانكفورت � فرايبورغ

دبي الرياضية7:30بوروسيا دورمتوند � باير ليڤركوزن

الدوري الفرنسي )املرحلة الثالثة(
6مارسيليا � جاجنون

9beIN SPORTS HD9نيس � بوردو

9beIN SPORTS HD7رميس � كان

9باستيا � تولوز

9beIN SPORTS HD6ليل � لوريان

9beIN SPORTS HD8مونبلييه � ميتز

لوكاكوسانشيز
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سيميوني: ال ميكننا منافسة 

الريال وبرشلونة

توران: أمتنى البقاء
 لفترة طويلة

صرح مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بأن فريقه 
ال ميكنه املنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة ولكنه ينافس 

فرقا مثل ڤالنسيا وأثلتيك بلباو وإشبيلية.
وف����ي مقابلة لصحيف����ة )ال جازيت����ا( اإليطالية قال 
سيميوني: »ال أحب الكذب على األشخاص احمليطني بي، 
وثمة أمر واضح هو أننا ال ميكننا املنافسة مع ريال مدريد 
وبرشلونة. منافس����ونا هم إشبيلية وفالنسيا وأثلتيك، 

وهدفنا هو احلصول على املركز الثالث«.
وأضاف املدرب أن الروخيبالنكوس يواصل التحضير 
للموس����م الكروي اجلديد »لقد تغيرنا كثيرا خاصة في 
الهجوم، فماندزوكيتش وخيمينيز وجريزمان يختلفون 
عن كوستا وفيا وأدريان. بنية الفريق الفريدة التزال كما 
هي، ولكننا نبحث عن األسلوب الذي يتناسب معنا بشكل 
أفضل. يج����ب التحلي بالصبر«. ويرى املدرب أن الريال 
والبارسا لهما وضع خاص نظرا للميزانية الكبيرة التي 
تسمح لهما بإجراء تعاقدات كبيرة، مبينا أن أتلتيكو هو 
بطل الليجا، ولكن ثمة تغييرات طرأت على الفريق عبر 

ضم العبني جدد ورحيل آخرين عنه.

أكد النجم التركي والعب أتلتيكو مدريد أردا توران 
أنه ال يفكر بالرحيل عن فريقه املدريدي في الوقت 

احلالي وأنه يسعى للفوز باملزيد من البطوالت.
ونش����رت صحيفة »أس« االسبانية تصريحات 
الالعب في حديث خاص ملجل����ة »GQ« الرياضية 
الش����هيرة حيث حتدث عن حياته اخلاصة وأبرز 

طموحاته.
وقال توران: »أمتنى البقاء في أتلتيكو مدريد 
لفترة طويلة وحتى أفكر بقضاء حياتي هنا، من 
املمك����ن أن أرحل إلى فريق مثل برش����لونة أيام 
غوارديوال مثال فاللعب مع ميس����ي وقتها كمان 

أمرا كبيرا«.
وأضاف: »قد ال أك����ون مثل رونالدو وليو 
ميسي، ولكنني أعرف أنني العب مميز وقطعة 
مهمة ف����ي فريقي«. وعن حياته اخلاصة قال 
الالعب: »أنا لست شخصا يكتفي باالستمتاع 
باللحظة، الناس يرون أردا يبتسم سعيدا، 
ولكنني من الداخل شخص عنيد ولدي الكثير 

من املخاوف والتطلعات«.

مدرب أتلتيكو مدريد يدرك صعوبة املنافسة هذا املوسم

                         أردا توران عنصر مهم في خطط أتلتيكو مدريد

»امللكي« يخفض سعر خضيرة

هل يحصل برشلونة على منقذه؟

ريال مدريد يراقب نيغريدو

قرر نادي ريال مدريد تخفيض السعر املطلوب مقابل 
التخلي عن العبه سامي خضيرة.

صحيفة »امليرور« قالت إن النادي اإلسباني أبلغ املهتمني 
بقدرتهم على التعاقد مع س����امي مقابل 15 مليون يورو 

فقط، وهو ما يقارب نصف السعر املطلوب سابقا.
ومن شأن خفض هذا السعر معاودة أرسنال الهتمامه 
بالتعاقد مع الالعب الفائز بكأس العالم مؤخرا، كما أنه 
سيساعد على رحيل سامي الذي يرفض جتديد عقده مع 
ريال مدريد، مما يعني رحيله مجانا الصيف املقبل حال 

استمراره مع الفريق اإلسباني.

عاد النجم اإلس����باني ومهاجم فريق برشلونة بيدرو 
رودريغيز إلى التدريبات اجلماعية بش����كل جزئي اليوم 
في امللعب التدريبي للفريق. ونش����رت صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الرياضية االسبانية ان الالعب اإلسباني قد 
ش����ارك في بعض التمارين اجلماعية مع الفريق على أمل 
القدرة على العودة إلى التدريبات بشكل كامل. البارسا كان 
قد تلقى ضربة موجعة بإصابة البرازيلي نيمار بالتواء في 
كاحل القدم اليسرى سيبعده من الغالب عن املشاركة في 

مباراة الفريق األولى في الدوري االسباني.
وينتظر لويس إنريكي معجزة تعيد إليه أحد العبيه 
املصابني نيمار أو بيدرو وإال فسيكون عليه االعتماد على 

ميسي ورافينيا فقط في املقدمة.

أفادت تقاري���ر رياضية بأن نادي ريال مدريد 
قد يفاجئ اجلميع بصفقة أخيرة قبل إغالق سوق 
االنتقاالت الصيفي احلال���ي بالتعاقد مع املهاجم 

االسباني ألفارو نيغريدو.
ونشرت شبكة »غول« الرياضية االسبانية أن 
الالعب االسباني يبدو قريبا من االنتقال إلى البرنابيو 
في األيام العش���رة املتبقية من سوق االنتقاالت في 

ظل منافسة مع فريق ڤالنسيا.
الريال كان قد تعاقد مع كل من جيمس رودريغيز 
وكروس ونافاس إال أنه لم يتعاقد مع مهاجم ليبقى كرمي 

بنزمية وحيدا، إال أن األيام القادمة قد تغير ذلك.
وكان نيغريدو قد وضع على لوائح النادي غال أن 
اإلصابة التي تعرض لها قد أبعدته عن األنظار، لكن 
امليرنغي يبدو مهتما باحلصول على الالعب الذي 

سجل 23 هدفا في 49 مباراة املوسم املاضي.

طموح أندية الوسط

خارج اطار الثالثة الكبار، 
حقق اش����بيلية بطل الدوري 
االوروبي تعاق����دات الفتة في 
محاول����ة للعودة ال����ى دوري 
االبطال، فاستعار جيرار ديلوفو 
من برشلونة وجلب االرجنتيني 
ايڤر بانيغا من ڤالنسيا وياغو 

اسباس من ليڤربول.
ويتوقع ان يعود ڤالنسيا الى 
املنافسة على التأهل االوروبي 
بعدم����ا انه����ى رج����ل االعمل 
الس����نغافوري بيتر ليم شراء 
الفريق، فضم مهاجم منتخب 

حتت 21 سنة رودريغو.
في هذا الوقت، تبقى طموحات 
اتلتيك بلباو وريال سوسييداد 
الباسكيني مشروعة باملنافسة 
برغم خس����ارة اندي����ر هيريرا 
وغريزمان الى مانشستر يونايتد 

واتلتيكو مدريد على التوالي.
وتفتتح اولى جوالت الدوري 
اإلس����باني بلقاء فرق الوسط 
بغياب تام لثالثي الرعب اإلسباني 
املتمثل في ريال مدريد وبرشلونة 

وأتلتيكو مدريد.
ففي أول مباراة، يلتقي أتلتيك 
بلباو مع ملقة، ويدخل أتلتيك 
بلباو اللقاء بعد أن حقق نتيجة 
ال����دور التمهيدي  ايجابية في 
لبطولة أبطال أوروبا بتعادله 

مع نابولي 1-1 في ايطاليا.
وفي ديربي األندلس يلتقي 

ڤالنسيا مع اشبيلية.
تس����تكمل  و

ت  ي����ا ر ملبا ا
ت����ي  ا ر مببا
غرناط����ة مع 
ديبورتيڤو 
الكورونيا، 
وامليريا مع 

اسبانيول.

ماريا الذي اختير افضل العب 
في دوري االبطال، يبقى مصيره 
في مهب الريح بعدما اعلن رغبته 
ف����ي الرحيل لعدم اعتماد ريال 
عليه اساس����يا في خططه في 
املباريات االخيرة. واعلن ناديا 
باريس سان جرمان الفرنسي 
ومانشستر يونايتد االجنليزي 
رغبتهما في التعاقد مع ماريا 

البالغ من العمر 26 عاما.

برشلونة و»التوليفة« الصحيحة

بعي����دا ع����ن العاصمة، قام 
برشلونة، حامل اللقب 22 مرة 
ووصيف املوسم املاضي، بقلب 
تشكيلته رأسا على عقب وقبلها 
التخلي عن مدربه االرجنتيني 
خيراردو مارتينو املنتقل لتدريب 
منتخب بالده واستبداله بالعب 
وسطه السابق لويس انريكي.

وعاش برش����لونة موسما 
صعبا لم يحرز خالله اي لقب 
وذلك الول مرة في ست سنوات، 
ويأمل مع انريكي استعادة الفترة 
الهبية لزميله السابق جوسيب 
غواردي����وال الذي ق����اد الفريق 
الكاتالوني ال����ى احراز 14 لقبا 
قبل انتقاله الى تدريب بايرن 

ميونيخ االملاني.
وكان فيفا منع برش����لونة 
من اجراء اي تعاقدات لفترتي 
انتقاالت قب����ل ان يعلق القرار 
نتيجة االس����تئناف الذي تقدم 
به النادي الكاتالوني، ما سمح 
لالخير بانفاق اكثر من 150 مليون 
يورو من اجل تعزيز صفوفه هذا 
الصيف بضمه االوروغوياني 
لويس سواريز والكرواتيني ايڤان 
راكيتيتش والن خليلوڤيتش 
واحلارسني االملاني مارك اندري 
تير � شتيغن والتشيلي كالوديو 
براڤ����و واملدافع����ني البلجيكي 
توماس فيرمايلن والفرنس����ي 

جيرميي ماثيو.
لكن حتى سواريز الذي تعاقد 
معه برشلونة بعد املونديال لن 
يتمكن من املش����اركة حتى 25 
اكتوبر اليقافه بس����بب عضه 
االيطال����ي جورجيو كيلليني 

خالل املونديال.
وس����تكون مهمة انريكي 
صعبة بخل����ق كيمياء بني 
جنم����ه االول االرجنتين����ي 
ليونيل ميسي افضل العب 
في العالم بني 2009 و2012 
واملهاجم البرازيلي نيمار 

وسواريز.

بنح����و 100 مليون يورو وذلك 
بعد تتويجه بلقب الكأس احمللية 
ودوري االبطال على حس����اب 
اتلتيكو بالذات بعد مباراة ملتهبة 
بق����ي االخير فيها متقدما حتى 
اللحظات االخيرة قبل ان يعادل 
سيرخيو راموس ويفوز االبيض 

في الوقت االضافي 1-4.
وض����م رئي����س الن����ادي 
فلورنتين����و بيري����ز املوهوب 
رودريغيز الذي تألق بش����كل 
الف����ت ف����ي كأس العالم وتوج 
هدافا لها بستة اهداف، وصانع 
االلع����اب االملاني توني كروس 
املتألق راهنا بع����د ان كان من 
افضل الالعب����ني في املونديال، 
وحارس منتخب كوس����تاريكا 

الرائع كيلور ناڤاس.
وعّلق املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي على فريقه »اعتقد ان 
فريقنا احلالي افضل من السنة 
املاضية ألننا تعاقدنا مع ثالثة 
العبني واضفن����ا النوعية الى 

الفريق«.
لك����ن احد جن����وم ريال في 
املوسم املاضي واملونديال، اي 
اجلناح االرجنتيني انخل دي 

مانزوكيتش والفرنسي انطوان 
غريزمان واملكس����يكي راوول 
خيمينيز، واالهم من ذلك انها 
احتفظت بالعب الوسط املوهوب 
كوكي املطارد من برش����لونة، 
املدافعني االوروغوياني الصلب 
دييغ����و غودي����ن والبرازيلي 

ميراندا.

»الملكي« وتعزيز خط الوسط

في املقابل، عزز ريال مدريد، 
حامل اللق����ب 32 مرة، صفوفه 

ستكون مهمة اتلتيكو مدريد 
بالغة الصعوبة للحفاظ على لقبه 
في الدوري االسباني لكرة القدم 
في ظل تدعيم العمالقني ريال 
مدريد وبرش����لونة لصفوفهما 

بالعبني من العيار الثقيل.
فبعد ثالثة اش����هر من قهر 
برش����لونة وريال في الدوري، 
تعود عجلة الليغا الى الدوران 
اليوم، وس����يكون تكرار شبه 
املعجزة التي حققها العبو املدرب 
االرجنتيني دييغو سيميوني 
املوسم املاضي اجنازا محسوبا 
في تاريخ فريق العاصمة االحمر 

واالبيض.
يلخص قول سيميوني االثنني 
املاضي م����ا ينتظره من فريقه 
الذي خس����ر املهاجم البرازيلي 
االصل دييغو كوستا واحلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا والظهير 
البرازيلي فيليبي لويز، وجميعهم 
الى تشلسي االجنليزي »يجب ان 
نتنافس مع اشبيلية، ڤالنسيا، 
واتلتيك بلباو على مراكز مؤهلة 

الى دوري ابطال اوروبا«.
وتابع املدرب الذكي الذي قلب 
اوراق اتلتيكو منذ قدومه ملمحا 
الى املبالغ اخليالية التي انفقها 
ريال مدري����د لضم الكولومبي 
خاميس رودريغي����ز »لو كنا 
منلك 95 مليون يورو لتعاقدنا 
مع 9 العبني، ام����ا ريال مدريد 
فتعاقد مع العبني اثنني مقابل 

95 مليون يورو«.
ادارة  واع����ادت 
»كولتشونيروس« استثمار اموال 
كوستا ولويز بضم ثالثي الهجوم 

ماريو الكرواتي 

تطغى النكهة األميركية اجلنوبية على 
بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد أكثر من 
شهر على مونديال 2014 بوجود جنوم 
س����طعوا من هذه القارة في البرازيل مثل 
الكولومبي جيمس رودريغيز واالوروغوياني 
لويس سواريز اللذين انضما إلى ريال مدريد وبرشلونة 

على التوالي.

نجوم أثبتوا هويتهم

يبدأ األرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل منتخب بالده 
وصيفا بخسارته أمام أملانيا 0-1 بعد التمديد، املوسم اجلديد 
مع الرغبة بنس����يان معاناته البدنية في النسخة السابقة 
ومحو املوسم »األبيض« لفريقه برشلونة الذي لم يحقق 

أي لقب ألول مرة منذ 2008.
ويهدف ميس����ي صاحب 243 هدفا في الدوري اإلسباني 
إلى حتطيم الرقم القياسي في عدد األهداف في هذه البطولة 
وهو 251 هدفا واملسجل باسم تيلمو زارا الذي دافع عن ألوان 

أتلتيك بلباو بني 1940 و1955.
وسيكون مع ميسي على غرار املوسم املاضي مواطنه خافيير 
ماسكيرانو والبرازيلي داني الفيش الذي كان على وشك الرحيل، 
والبرازيلي اآلخر نيمار الذي يتعني عليه هضم األخفاق الكبير 

ملنتخب الدولة املنظمة للمونديال.
وتع����رض نيمار خالل كأس العالم إلصاب����ة في إحدى فقرات 
الظهر، لكن يبدو انه تعافى متاما ويشهد على ذلك تسجيله هدفني 
في املباراة ضد ليون املكس����يكي االثنني املاضي )6-0(، وسيش����كل 

تكامال واعدا مع ميسي.
من جانبه، نحج أتلتيكو مدريد بطل املوسم املاضي في احملافظة على 
العنصرين األساسيني في اخلط اخللفي وهما قلبا الدفاع البرازيلي جواو 

ميراندا واالوروغوياني دييغو غودين.
وكان الالعب����ان مطلوبني من أهم األندية، لكنهما بقي مع فريقهما الذي 

امتلك أفضل دفاع في النسخة السابقة من البطولة اإلسبانية.
ويبقى البرازيلي مارسيلو قيمة أكيدة بالنسبة إلى ريال مدريد، لكن 
مصير اجلناح األرجنتيني انخل دي ماريا اليزال معلقا فهو مطلوب من 
باريس سان جرمان بطل فرنسا الذي أعلن مؤخرا وقف املفاوضات، ومان 

يونايتد الذي أكد اس����تعداده دفع 100 مليون جنيه استرليني مناصفة 
بني النادي امللكي والالعب ملدة 5 سنوات.

كان الكولومبي جيم����س رودريغيز الذي دفع ريال مدريد نحو 80 
مليون يورو لضمه من موناكو الفرنسي، أحد جنوم املونديال وتوج 
هدافا له برصيد 6 أهداف مع أن منتخب بالده خرج من ربع النهائي، 
أي إنه لعب مباراتني أقل من مطارده األملاني توماس مولر )5 أهداف(، 

هداف مونديال 2010 في جنوب أفريقيا بنفس الرصيد.
وكلف األوروغوياني لويس سواريز العب ليڤربول االجنليزي 
برشلونة مبلغا مماثال )81 مليونا(، لكن مشواره في املونديال كان 
مضطربا، وأوقف بعد عضه للمدافع اإليطالي جورجو كييليني عن 

ممارسة اي نشاط ملدة 4 أشهر حتى أكتوبر.
ويفترض أن يعطي الثالثي املكون من ميسي ونيمار وسواريز 
البريق للبطولة املقبلة. واس����تفاد 3 حراس للمرمى من أميركا 
الالتينية من أدائهم العالي في املونديال: الكوستاريكي كيلور 
نافاس وقع مع ريال مدريد، والتشيلي كالوديو برافو مع برشلونة، 

واملكسيكي غييرمو اوتشويا مع ملقة.

قيم صاعدة

يجب على الكولومبي كارلوس باكا )اشبيلية( واملكسيكيني كارلوس 
فيال )ريال سوسييداد( وجيوفاني دوس سانتوس )ڤياريال( إثبات 
علو كعبهم الذي ظهر في املوسم املاضي، حيث قاد كل منهم ببراعة 
خط الهجوم في ناديه. وميلك اإلسباني من أصل برازيلي رافينيا 
العائد إلى برشلونة من إعارة إلى سلتا فيغو، ورقة قوية يلعبها، 
حيث عاد ش����قيق تياغو الكانتارا )العب وس����ط بايرن ميونيخ 
األملاني( ليلعب حتت إش����راف مدربه السابق لويس انريكي الذي 
خلف األرجنتيني خيراردو مارتينو )أصبح األخير بعد املونديال 
مدربا ملنتخب األرجنتني( في تدريب النادي الكاتالوني، املدرسة األم 

التي أمضى فيها أحلى أيامه كالعب.
وبال شك، سيجعل انريكي من رافينيا البديل األساسي في خط 

الوسط أو حتى »الرقم 9 الوهمي« أي رأس احلربة.
وحقق ڤالنسيا بدوره ضربة ناجحة بجذب إسباني من أصل 

برازيلي آخر هو الشاب رودريغو )23 عاما(، وهو مهاجم حيوي 
وفعال ساهم املوسم املاضي وبقدر كبير في تتويج بنفيكا 

بطال للدوري البرتغالي.

»املهمة املستحيلة« ألتلتيكو 
أمام ريال مدريد وبرشلونة في انطالق »الليغا«

طغيان العنصر األميركي الالتيني

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة األولى(

8HD2 SPORTS beINأتلتيك بيلباو � ملقة
10غرناطة � ديبورتيڤو الكورونا

10HD2 SPORTS beINإشبيلية � ڤالنسيا 
12أمليريا � إسبانيول
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VIVA النصر وخيطان يلتقيان الشباب والصليبخات في ختام اجلولة األولى لدوري

قمة مرتقبة بني العربي وكاظمة

عبدالعزيز جاسم 

ضم الفريق األول لك���رة القدم في النصر 
رسميا ثالثي القادسية علي الشمالي وأحمد 
عجب وعبدالرحمن املوسى بعد أن قام بتسجيلهم 
ضمن كشوفات الفريق في احتاد الكرة، حيث 
تأكد من عدم قيدهم في صفوف األصفر املوسم 
املقبل بعد أن مت شطبهم رسميا من سجالت 
الفريق القدساوي، ليسمح اجلهازان اإلداري 

والفني لهم بدخول تدريبات العنابي.
في املقابل يبدو أن انضمام محمد راش���د 
ونواف املطيري إلى النصر وصل لطريق مسدود 
بعد إصرار القادس���ية على ضم عبدالرحمن 
باني بدال منهما األمر الذي جعل إدارة العنابي 
ترفض هذا التبادل وقامت بإعادة العبها الناشئ 
عبدالناصر الرشيدي الذي كان من املفترض 
أن ينضم إلى صف���وف األصفر نهائيا ضمن 

هذه الصفقة.

القالف أول مدرب
»سلة« كويتي معتمد دولياً

خسارة شباب »السلة« من تايبيه
 في أدوار الترضية بـ »اآلسيوية«

يحيى حميدان

حصل مساعد مدرب منتخبنا الوطني لفئة 
الشباب في كرة السلة خالد القالف على »ليسن 
دولي« من االحتاد الدولي للعبة »فيبا«، ليكون 

أول مدرب كويتي يعتمد دوليا.
ويعدر القالف من املدربني املميزين في البالد 
ويتمتع بخبرة جي���دة ودائما ما يحرص على 
املش���اركة في الدورات التدريبية في مختلف 

دول العالم من أجل احلصول على االس���تفادة 
وتطوير نفسه كمدرب في اللعبة.

وعمل القالف في الس���ابق مس���اعدا ملدرب 
الوطن���ي األول، الصرب���ي زوران  منتخبن���ا 
كريكوفيت���ش، ملدة 6 س���نوات، قبل أن ينتقل 
لقيادة فريق نادي الشباب والذي مكث فيه قرابة 
ال� 3 مواسم، وعاد منذ أشهر الى احتاد اللعبة 
للعمل كمس���اعد ملدرب منتخب الشباب والذي 

يشارك حاليا في البطولة اآلسيوية في قطر.

يحيى حميدان 

خسر منتخبنا الوطني لفئة الشباب في كرة 
السلة أمام تايبيه 65 � 94 صباح أمس ضمن 
مباريات )دور الترضية للمراكز من 9 الى 15 
األخير( في البطولة اآلس���يوية ال� 23 املقامة 
حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر 

حتى اخلميس املقبل.
ويخوض األزرق مباراته الثانية في دور 
الترضي���ة أمام هونغ كون���غ في ال� 9 صباح 

اليوم.
وكان منتخبنا قد خرج من املنافسة بشكل 
مبكر بعد خس���ارته من كازاخستان 75 � 85 

وإيران 132 � 43 ضمن املجموعة الثالثة.

يحيى حميدان

يغادر البالد اليوم وفد منتخبنا الوطني لفئة 
الناش����ئني )حتت 15 سنة( لكرة السلة متوجها 
الى تونس، وذلك إلقامة معسكر تدريبي هناك 
استعدادا للمشاركة في بطولة اخلليج للناشئني 
واملزمعة إقامتها في البحرين خالل الفترة من 9 

الى 15 الشهر املقبل.
ويترأس الوفد عضو احتاد اللعبة فهد الظفيري، 
ويضم محمد احلميدان )إداريا(، واملدرب اإلسباني 
خيسوس الزارو ومساعده الوطني عبدالعزيز 
الق����الف، باالضافة الى 14 العبا، وهم: مس����اعد 
العتيبي، داود الصدي، محمد عدنان، عبدالعزيز 
الرشيد، عادل مديد، يوسف عبداهلل، عبدالوهاب 
اخلريف، عبدالوهاب خريبط، خالد محمد، ناصر 
العتيبي، مبارك املري، علي صالح، جابر سعد، 
ومصعب اخلميس. وميتد معسكر منتخب الناشئني 
ملدة أسبوعني ويتخلله خوض 5 مباريات جتريبية 

مع عدة فرق تونسية، باإلضافة ملالقاة ناشئي 
منتخب تونس، وقبل ختام املعسكر بيومني سيقوم 
املدرب الزارو ومساعده القالف بتصفية القائمة 
الى 12 العبا حسبما تنص عليه قوانني البطوالت 
الدولية. ومنحت إدارة املنتخب راحة لالعبني مساء 
أمس عقب التدريبات املكثفة التي خاضوها خالل 
الفت����رة املاضية في صالة ثانوية حمد الرجيب 
مبنطقة كيفان والتي تخللها خوض 3 مباريات 
جتريبية مع كاظمة )مرتني(، والتضامن، ومتكن 
منتخبنا للناش����ئني من الفوز في كل املواجهات 
الودية، علما ان التضامن خاض لقاءه مبشاركة 

مجموعة من العبي حتت 20 سنة.
يذكر ان بطولة اخلليج ستشهد مشاركة جميع 
املنتخبات، على أن يبدأ منتخبنا مش����واره في 
البطولة مبواجهة اإلمارات خالل اليوم االفتتاحي، 
قبل ان يواجه عمان والس����عودية وقطر الحقا، 
ويختتم مبارياته مبالقاة صاحب الضيافة املنتخب 

البحريني.

إلقامة معسكر تدريبي هناك قبل املشاركة في بطولة اخلليج

»ناشئو السلة« يغادرون إلى تونس اليوم

العبو منتخب ناشئي السلة خاضوا تدريبات مكثفة خالل الفترة األخيرة

الصليبخات خيطان

الشباب النصر
الثالثة الرياضية - الساعة 9:20

الساعة 9:20

الساحل

العربي

اليرموك

كاظمة

الساعة 7

الثالثة الرياضية ـ الساعة 7

مبارك الخالدي

اليوم  تختت���م مس���اء 
منافس���ات اجلولة األولى 
ل���دوري VIVA بإقام���ة 4 
مباري���ات أبرزه���ا القم���ة 
املرتقبة التي جتمع العربي 
مع كاظمة على ستاد الصداقة 
والسالم بالعديلية، وتتسم 
املواجهات األخرى بالتكافؤ، 
إذ يشهد ستاد ثامر بالساملية 
لقاء اليرموك مع الس���احل 
ويستضيف النصر على ستاد 
علي صباح الس���الم فريق 
الشباب ويحل الصليبخات 
ضيفا على خيطان في ستاد 
ناص���ر العصيمي، وتتجه 
األنظار إلى لقاء القمة الذي 
يجمع األخضر مع البرتقالي 
واملتوقع أن يحمل الكثير من 

اإلثارة والندية.

األخضر والبداية القوية 

اجلماهي���ر  وتترق���ب 
الظه���ور األول  العرباوية 
أمام منافس عنيد  لفريقها 
وقوي، ويدخ���ل األخضر 
مواجهات املوسم حتت ضغط 
خ���اص، فالفري���ق مطالب 
باحلفاظ على موقعه كزعيم 
للبطولة، لكنه مهدد بفقدان 
الزعام���ة بعد أن تس���اوى 
القادسية معه بذات الرصيد 

16 لقبا، األمر الذي يش���كل 
هاجس���ا كبيرا للجهازين 

الفني واإلداري.
وعمدت إدارة النادي إلى 
التعاقد مع املدرب الصربي 
بوريس بونياك الذي حقق 
نتائ���ج الفتة م���ع اجلهراء 
املوس���م املاضي بحصوله 
على املرك���ز الثالث، وأقام 
الفريق معسكرا إعداديا في 
تركيا متيز بالنجاح، حيث 
ساد اجلهازان الفني واإلداري 
شعورا باالرتياح والتفاؤل، 
وشهدت قائمة األخضر عودة 
جنمة السابق السوري فراس 
إلى جوار  اخلطيب ليكون 
مواطني���ه أحم���د الصالح 
ومحمود املواس إضافة إلى 
تواجد األردني أحمد هايل، 
كما شهدت صفوف األخضر 
عودة املخضرم محمد جراغ 
وخالد خلف الذي غاب لفترة 
طويلة بسبب مرحلة العالج 

والتأهيل.
وميتلك بونياك العديد من 
العبي اخلبرة في مقدمتهم 
فهد الرشيدي وطالل نايف 
وحسني املوس���وي وعلي 
مقصيد وعبداهلل الشمالي 
ويدرك بونياك أهمية املباراة 
وانعكاس���ها بالس���لب أو 
اإليجاب على مسيرة الفريق 
وهذا ما يفسر جلوئه للتعتيم 

اإلعالمي على آخر مباراتني 
وديتني للفريق. وفي املقابل 
ال يقل كاظمة استعدادا عن 
أقام  مضيف���ه، فالبرتقالي 
معسكرا في البحرين متيز 
الفريق  باإليجابية ويتمتع 
باستقرار فني وإداري بعد 
التجديد للمدرب البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا الذي قرر 
االعتماد على محترفني من 
جنسيته بتعاقده مع كل من 
واالس���ي ودييغو وباتريك 

فابيانوا وباربوزا.
وميتاز البرتقالي بتقدميه 
الكرة السهلة بوجود نخبة 
الفت���ة م���ن الالعب���ني في 
الفاضل  مقدمته���م ط���الل 
الوهي���ب ومحمد  وناصر 
الهدهود وعبداهلل الظفيري 
ويوسف ناصر ولكنه يفتقر 
إلى خدم���ات العبيه ناصر 
الفرج وعبدالرحمن البناي 

لإلصابة.

مواجهات متكافئة 

وتتسم املباريات الثالث 
األخرى بالتكافؤ ولعل أبرزها 
اللقاء الذي يجمع النصر مع 
الشباب والسبب هو عودة 
الكروات���ي رادان  امل���درب 
غاس���انني املعروف محليا 
بقيادته للكويت والقادسية 
واألزرق في مراحل سابقة 

وحقق العديد من اإلجنازات، 
حيث ع���زز رادان صفوف 
العناب���ي مبواطنه غوران 
موغانوفيس والكاميروني 
جيزالن أمبوبة والبرازيلي 
ويلسون جونيور والهداف 
العالوي  املغربي مصطفى 
القادم م���ن خيطان وكذلك 
املهاجم أحمد عجب إضافة 
إلى وجود عبدالرحمن باني. 
وعلى اجلبهة األخرى يخوض 
أبناء األحمدي املباراة بقيادة 
املدرب الروماني اليستيكا 
سيوبا الذي يأمل في حتقيق 
جناحات تضاهي ما حققه 
مواطن���ه م���درب الكويت 
السابق إيوان مارين، ويعول 
سيوبا على الفرنسي سليم 
الكابي والبرازيلي ميشيل 
دوس والغاني كريستوفر 

الما.
اللذين  اللقاءي���ن  وفي 
يجمع���ان اليرم���وك م���ع 
الس���احل والصليبخ���ات 
مع خيط���ان تبدو حظوظ 
الفرق متساوية خصوصا 
الفرق  ان استعدادات هذه 
متي���زت بالطاب���ع احمللي 
ولم تخرج في معسكرات 
خارجية، وال شك أن الفوز 
هو الهدف الذي تسعى له 
الفرق األربعة ملا مينحه من 

دفعة معنوية لالعبني.

األخضر والبرتقالي
العنابي يقّيديبحثان عن النقاط الثالث األولى

عجب والشمالي
واملوسى

أحمد عجب رسميا ينضم للعب مع النصر

الكويت اجتاز الساملية واجلهراء تخطى التضامن

تكن للساملية محاوالت خالل 
الشوط باس���تثناء املرور 
اجليد جلمعة س���عيد لكنه 
سدد بيد احلارس مصعب 

الكندري )11(.
وفي الشوط الثاني حتسن 
الساملية واطلق املدرب  أداء 
محم����د دهيلي����س احلرية 
القهيدي  للظهيرين غ����ازي 
وفهد الهاجري للتقدم املساندة 
الهجومية كما اش����رك نايف 
زويد ب����دال من حمد العنزي 
واألردني عدي الصيفي بدال 
من التونسي رضوان الفاحلي 

لكن دون خطورة حقيقية على 
مرمى احلارس الكندري، فيما 
واصل الكويت أداءه املتوازن 
للحفاظ على تقدمه وكان فهد 
العنزي قريبا من التسجيل 
لوال تصدي الرشيدي لكرته 
)61( وسدد العاجي سعيد كرة 
قوية مرت بجوار القائم األمين 
للكندري )72( واجرى املدرب 
عبدالعزيز حمادة سلس����لة 
التبديالت للحفاظ على  من 
إيقاع الفريق بعد ان مال الربع 
ساعة األخيرة للهدوء ليخرج 

األبيض بثالث نقاط غالية.

الرش����يدي )12(  احل����ارس 
فرض بعدها الكويت ايقاعه 
وأضاع اإليراني رضا قوجان 
فرصتني محققتني )21( و)23( 
أبعد الرش����يدي األولى فيما 
ردت العارضة الثانية وفاجأ 
البريكي احلارس  عب����داهلل 
الرش����يدي بكرة صاروخية 
مرت جوار القائم األمين، ومن 
كرة حرة غير مباشرة نفذ 
قوجان ووليد علي والبريكي 
جملة رائعة انتهت بتسدية 
الزاوية  قوية لعلي سكنت 
اليمنى للرشيدي )45( ولم 

مبارك الخالدي ـ أحمد السالمي

حقق الكويت بداية جيدة 
 viva في مش����واره في دوري
بعد ان اجت����از عقبة ضيفه 
الساملية بالفوز علية 2-0 في 
املباراة التي جمعتهما مساء 
أمس ضمن اجلولة األولى من 
البطولة ليضع األبيض ثالث 
نقاط غالية في رصيده سجل 
للكويت شادي الهمامي )12( 
ووليد علي )46(، وعلى ستاد 
مبارك العيار جنح اجلهراء في 
تخطي التضامن 3-2 واضعا 
3 نق����اط في جعبته س����جل 
للجهراء البرازيليان كارلوس 
فينيسيوس من ركلة جزاء 
والكسندر نينو ومحمد دهش. 
فيما س����جل هدفي التضامن 
النيجيري الياس����و وشهدت 
املباراة ط����رد العب اجلهراء 
حمود ملف����ي حلصوله على 
الثانية،  البطاقة الصف����راء 
كما مت طرد حارس التضامن 
حمد بدير، وتوقفت املباراتان 
بعد مرور نصف ساعة من كل 
شوط لشرب املاء انسجاما مع 
قرارات االحتاد الدولي للعبة 
وبالعودة ملواجهة الكويت مع 

الساملية.
جاء الشوط األول مثيرا 
خاصة من جانب الكويت الذي 
كان األفضل تنظيما وانتشارا 
وبسط سيطرته على مجريات 
العديد من  الش����وط وأهدر 
الفرص احملققة تألق احلارس 
إبعادها،  الرشيدي في  خالد 
واعتمد األبيض في انطالقاته 
على اجلبهة اليسرى بوجود 
فه����د عوض وتقدم ش����ادي 
الهمامي للمساندة الهجومية، 
ومن ركلة ركنية نفذت بشكل 
جميل مرر فهد عوض عرضية 
متقن����ة عل����ى رأس الهمامي 
الذي اس����كنها الزاوية يسار 

)هاني الشمري( اإليراني رضا قوجان مير من املدافع فهد الهاجري  
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فوزان كبيران لألهلي والعربي 
في انطالق الدوري القطري

أسقط االهلي ضيفه السيلية 4-1 في افتتاح 
املرحلة االولى من الدوري القطري لكرة القدم.

وس����جل االيراني مجتبي جباري )43 و48( 
والكونغوليان االن ديوكو هداف املوسم املاضي 
)89( وموالتو كابونغا )92( اهداف االهلي، ومحمد 

صالح النيل )74( هدف السيلية.
وقدم االهلي اداء قويا بفضل استقرار محترفيه 
خاصة جباري وديوكو اللذين قادا الفريق بشكل 
جيد. وخطف جباري الهدف االول من ضربة رأس 
اثر ركلة ركنية، واضاف الثاني بعد عرضية من 
مشعل عبداهلل. واجرى التونسي سامي الطرابلسي 
مدرب السيلية تغييرا جيدا باشراك البحريني 
فوزي عايش بدال من الكوري اجلنوبي جني هو 
سي فتحس����ن االداء، ومرر البديل كرة عرضية 

الى النيل فانفرد وسجل هدف فريقه.

وعاود االهلي الهجوم، وجنح ديوكو مبجهود 
فردي ومهاري في تس����جيل الهدف الثالث بعد 
مراوغة مدافعني اثنني، وحسم كابونغا النتيجة 
بالهدف الرابع من كرة ارتدت من احلارس على 
حدود املنطقة واعادها ارضية زاحفة داخل املرمى. 
وفي مباراة ثانية، استهل العربي خامس املوسم 

املاضي البطولة بقوة بالفوز على اخلور 1-3.
وس����جل اجلزائري بوعالم خوخي )24 من 
ركلة جزاء( والنيجيرى اميواه ايزيكييل )37( 
واالسباني بابلو هرنانديز )88( اهداف العربي، 
والبرازيلي ماديس����ون فورماجيني )79( هدف 

اخلور.
وسيطر العربي متاما بقيادة ايزيكييل الذي 
انضم حديثا الى العربي وتفوق بفضل سرعته 

ومهارته على مدافعي اخلور.

صراع على الكرة في مباراة العربي واخلور

النجمة والصفاء يقصان شريط »النخبة«

عقوبات باجلملة ضد العبي خلويا

ناشئو سورية يعسكرون في الكويت

كيروش مستمر مع إيران حتى 2018

بيروت ـ ناجي شربل 

ينطلق اليوم موسم كرة القدم اللبنانية، 
مبباراة بني النجمة حامل اللقب والصفاء بطل 
2012 و2013، في املجموعة االولى ملسابقة كأس 
النخبة التنشيطية السنوية، والتي تشارك فيها 

6 فرق، ووزعت مجموعتان كاآلتي:
- االول���ى: النجمة والصفاء والراس���ينغ 

بيروت.
- الثانية: العهد والسالم زغرتا وطرابلس 

الرياضي.
وتشكل املس���ابقة مناسبة للفرق الختبار 
العبيها اجلدد، وتثبيت تواقيع الالعبني االجانب 
من عدمه عشية بطولة الدوري العام التي تنطلق 

في النصف الثاني من سبتمبر املقبل.
وعلى الورق، تبدو املنافسة فنيا بني النجمة 
والعهد املتوثب والطامح الى استعادة نغمة 

الصعود الى منصات التتويج.
وكان الفريقان االكثر نش���اطا في س���وق 
االنتقاالت، باس���تعادة العب���ني محترفني في 

اخلارج، أو باعتماد ضم اجانب اصحاب اسماء 
واسعارهم »نار« في سوق االنتقاالت.

النجمة مس���ؤولية تركيب  ادارة  وتركت 
الفريق للمدير الفني االملاني ثيو بوكير، الذي 
يتع���اون مع مجموعة م���ن مناصري النادي 
املهتم���ني باحلصول على الالعب���ني، وبينهم 
مصطفى العدو جنل املدير التاريخي للنادي 

املرحوم سمير العدو، الى هيثم التنير.
في حني يبدو االمر مختلفا في العهد، اذ متر 
اسماء الالعبني لدى رئيس النادي احملامي متيم 
سلميان، اخلبير في مالحقة الالعبني الفاعلني 
انطالقا من جترته الرائدة مع نادي السد محتكر 
القاب بطوالت لبنان احمللية في كرة اليد منذ 

2007، قبل قراره )سليمان( ترك اللعبة.
وتبدو املس���ابقة مبنزلة »بروڤة« نهائية 
للناديني العتماد العب اجني ثالث، بعدما ثبت 
العه���د توقيع املصريني عم���رو زكي ومحمد 
جيالني. فيما ضم النجمة املهاجم الغاني السينا 
سورو من الراسينغ بيروت، فضال عن احتفاظه 

مبهاجمه السنغالي سي الشيخ.

أعلنت جلن����ة االنضباط التابعة الحتاد كرة 
القدم القطري إيقاف العب فريق اخلور فالدميير 
فايس 3 مباريات وتوقي����ع غرافة مالية قدرها 
50 ألف ريال عليه نتيجة األحداث التي شهدتها 
مباراة فريقه مع الس����د في بطولة كأس الشيخ 
جاس����م. جاء ذلك خالل اجتماعها مساء أول من 
أمس وقبل مباراة خلويا مع قطر أمس اجلمعة 
في افتتاح مشواره في بطولة الدوري، كما قررت 

اللجنة أيضا إيقاف املدافع أحمد ياسر محمدي 
ملدة مباراتني وتغرميه 30 ألف ريال لنفس السبب 
في تلك املباراة وبالتالي سيفتقد خلويا جنميه 

في املباريات املقبلة من بطولة الدوري.
وفي الوقت نفس����ه فرضت جلنة االنضباط 
غرام����ة قدرها 15 ألف ريال عل����ى العب خلويا 
يوسف املس����اكني، ولكنه سيشارك مع فريقه 

في املباريات.

أكد مدرب املنتخب السوري للناشئني لكرة 
القدم محمد العط����ار أن فريقه وصل ملرحلة 
إعداد جيدة ومقبولة قبل أسبوعني من دخوله 

منافسات نهائيات آسيا في تايلند.
وقال العطار: »لم نصل لقمة اإلعداد لغياب 
الودية مع  املعسكرات اخلارجية واملباريات 
منتخبات عربية وآس����يوية ورغم ذلك نحن 
جاه����زون لتقدمي أداء الف����ت لتحقيق نتائج 
جيدة بعد العديد من املعسكرات احمللية وأكثر 
من 12 مباراة ودي����ة مع الفرق احمللية وبكل 
تأكيد لن نكون ضيوف شرف وسنكون رقما 
صعبا ونخطط للوصول ألدوار متقدمة في 
البطولة والتأهل لنهائيات كأس العالم وهو 
صع����ب ولكنه ليس مس����تحيال فإمكانياتنا 

تؤهلنا لتحقيق مفاجآت من العيار الثقيل«. 
وأضاف: »سنتوجه يوم اخلميس املقبل للكويت 
إلجراء معسكر قصير، حيث سنواجه منتخبها 
مرتني وخاللهما سنضع اللمسات األخيرة على 
التش����كيلة األساسية ومن الكويت سنتوجه 
لتايلند، حيث حاولنا ومنذ فترة جمع معلومات 
دقيقة عن منتخبات مجموعتنا والتي تضم قطر 
والسعودية وإيران وسنبذل قصارى جهدنا 
كجهاز فني وإداري والعبني لنكون خير سفراء 
لكرة القدم الس����ورية«. وحول تعاون احتاد 
الكرة، قال العطار: »تعاون االحتاد كان جيدا 
وحاول بكل إمكانياته تأمني معسكرات ومباريات 
ودية ولكن العديد من االحتادات اعتذرت رغم 

كل اخلطابات واملراسالت والوعود«.

أعلن املدير الفن����ي للمنتخب اإليراني لكرة 
القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، أنه سيستمر 

في عمله حتى 2018.
وأوضح كيروش، في مؤمتر صحافي بالعاصمة 
اإليرانية طهران، انه حسم مشاكله مع االحتاد 
اإليراني وأنه سيوقع على العقد اجلديد األحد.

ويأتي استمرار كيروش مع الفريق كمفاجأة 
كبيرة، حيث أشار كيروش مرارا إلى اخلالفات 
بينه وبني االحت����اد وأكد هذا مجددا بعد خروج 
املنتخب من ال����دور األول لبطولة كأس العالم 

2014 بالبرازيل.

وأوضح االحت����اد اإليراني ف����ي ذلك الوقت 
أيضا أنه ال يس����تطيع تلبية متطلبات كيروش 

املالية.
وأنهى املنتخب اإليراني مسيرته في املونديال 
البرازيل����ي باحت����الل املركز الراب����ع األخير في 
مجموعته بال����دور األول برصيد نقطة واحدة، 
حيث تعادل سلبيا مع نيجيريا وخسر مباراتيه 
أمام األرجنتني والبوسنة ولكنه قدم أداء رائعا في 
البطولة خاصة في املباراة أمام األرجنتني والتي 
خسرها بهدف نظيف سجله النجم الشهير ليونيل 

ميسي في الدقيقة األخيرة من اللقاء.

يلتقيان اليوم في ختام الدور ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد األفريقي

في ختام منافسات اجلولة الثانية للدوري السعودي

مواجهة احلسم بني األهلي والنجم الساحلي

النصر في ضيافة الرائد واألهلي يالقي جنران

في الصعود للمربع الذهبي 
في البطولة رغم أن التعادل 

يكفيه للصعود.
ورسم جاريدو خالل مران 
األخير مالم���ح اخلطة التي 
سيخوض بها اللقاء، وكشفت 
التدريب���ات املاضية  خالل 
مالمح التشكيل الذي ينوى 
املدير الفني اإلسباني الدفع به 
أمام بطل تونس، وبتشكيل 
مكون من: شريف إكرامي في 
حراسة املرمى، سعد سمير 
ومحمد جنيب في خط الدفاع، 
صبري رحيل ظهير أيس���ر 
وباس���م علي ظهي���ر أمين، 
وحسام غالي وحسام عاشور 
وتريزيغيه في خط الوسط، 
ووليد سليمان ومحمد فاروق 

وعماد متعب في الهجوم.
الثنائي وليد  وأصب���ح 
سليمان وحس���ام عاشور 

واجلزائري فريد شكالم واملالي 
درامي ميشاييلو والنيجيري 
بولي����كارب أوبينا واألردني 
مصعب اللحام الذي غاب عن 
املباراة املاضية بداعي اإلصابة، 
بينما يبرز في صفوف األهلي 
املهاجم الشاب صالح العمري 
وتيس����ير اجلاسم وحسني 
املقهوي ووليد باخش����وين 
وأسامة هوساوي ومنصور 
احلرب����ي إلى جان����ب هداف 
الفريق احملترف السوري عمر 
السومة والكولومبي خايرو 

جاهزي���ن للمش���اركة في 
املباراة حيث شارك الثنائي 
ف���ي تدريب األهلي مس���اء 
اخلميس بصورة طيبة بعد 
معاناة عاشور من جزع في 
الداخلي للركبة كما  الرباط 
عانى وليد سليمان من كدمة 

في الكاحل.
التوقيت نفس���ه،  ف���ي 
خ���اض أمس بط���ل تونس 
آخر تدريباته بالقاهرة بستاد 
الذي سيستضيف  القاهرة 
اللق���اء، وطلب املدير الفني 
للنجم فوزي البنزرتي منع 
وسائل اإلعالم املصرية من 
حضور التدريب، حفاظا على 
السرية وتركيز الالعبني قبل 
املواجهة املهمة التي يتطلع 
بطل تونس للفوز فيها من 
أجل الصعود للمربع الذهبي 

في البطولة.

بالومين����و واملهاج����م اآلخر 
الهولن����دي مصطفى الكبير 
ال����ذي تعافى م����ن اإلصابة. 
ويلعب اليوم ايضا الشباب 

مع الفتح.
م����ن جانب آخ����ر، اكتمل 
عقد فرق الدور ثمن النهائي 
م����ن بطولة كأس ولي العهد 
السعودي بعد فوز الفيصلي 
على أبها 2-1، والعروبة على 
اجليل 3-0، وستقام لقاءات 
ثمن النهائي أواخر سبتمبر 

املقبل.

الى املرب���ع الذهبي مع احد 
الفريقني املتنافس���ني غدا، 
ولكنه يحتاج اكثر الى الفوز 
لتأكيد صدارته للمجموعة، 
ورف���ع مع���دالت الثقة بني 
العبيه، وهو ما يؤكد عليه 
املدير الفني االسباني جاريدو 
التدريب���ات االخيرة،  ف���ي 
وتذكير العبيه بخسارتهم 

امام نكانا.
أما النجم الساحلي فيسعى 
الى الفوز، ليرفع رصيده الى 
8 نقاط، على أمل ان يساعده 
الغد،  احلظ ويتعادل فريقا 
أو يفوز احدهما على اآلخر 

فيصعدا معا.
واختتم األهلي تدريباته 
أم���س اجلمعة، اس���تعدادا 
الس���احلي  النجم  ملواجهة 
املرتقبة التي يخوضها الفريق 
بدافع الفوز، لتأكيد أحقيته 

ولكن تظ����ل مواقف جنران 
عندما يلعب على أرضه وأمام 
جمهوره مشهودة خصوصا 
عندما يواجه الفرق الكبيرة. 
ويبرز ف����ي صفوف الفريق 
محمد شريفي وعزان مقبول 
ومتع����ب النجران����ي وريان 
البقم����ي وحم����د الربيع����ي 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يحتضن س���تاد القاهرة 
املرتق���ب بني فريقي  اللقاء 
االهلي )8 نق���اط( والنجم 
الساحلي التونسي )5 نقاط(، 
اليوم  السادسة مس���اء  في 
بتوقيت القاهرة والكويت، في 
اجلولة األخيرة للمجموعة 
الثاني���ة ضمن ال���دور ربع 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
القدم، حيث  األفريقي لكرة 
يصعد الفريقان األول والثاني 
النهائي  الدور نص���ف  الى 

للبطولة.
ويلتقى غدا في اجلولة 
نفسها فريقا سيوي سبورت 
العاجي )6 نقاط( مع نكانا 

الزامبي )7 نقاط(.
ويحتاج االهلي الى نقطة 
التعادل اليوم لتأكيد صعوده 

يحل النصر ضيفا ثقيال 
عل����ى الرائد في املباراة التي 
جتمعهما على ملعب مدينة 
امللك عبداهلل الرياضية ببريدة 
في ختام منافس����ات اجلولة 
الثانية للدوري الس����عودي 
لكرة القدم، ويتطلع من خاللها 
كل فريق إلى حس����م النقاط 
الثالث لصاحله رغم تباين 

الطموح بينهما.
ويس����عى حام����ل اللقب 
بالنقاط  الف����وز  الى  النصر 
الهالل  الكامل����ة ومش����اركة 
واالحتاد في صدارة الترتيب 
العام في ح����ني يأمل الرائد 
في جتاوز خسارته املاضية 
واستعادة توازنه على حساب 

منافسه الصعب.
ويبرز في صفوف الرائد 
املغربي حسن الطير الذي يعد 
أحد جنوم الفريق إلى جانب 
السنغالي بابا ويغو واحلارس 
احمد الكسار وفيصل درويش 
وعبداحملسن عسيري وسلمان 

الصبياني.
الذي ستشهد  الوقت  في 
فيه صفوف النصر مشاركة 
جنم الوس����ط إبراهيم غالب 
العائد م����ن اإليقاف ومحمد 
السهالوي وشايع شراحيلي 
بعد تعافيهم����ا من اإلصابة 
فضال عن احتمالية مشاركة 
املهاجم البرازيلي هيرناني دي 
سوزا في حالة وصول بطاقته 
الدولية إلى جانب بقية كوكبة 
النجوم أمثال عبداهلل العنزي 
وخالد الغامدي وعمر الغامدي 
ويحيى الش����هري وحس����ن 
الراهب إلى جانب البحريني 
محمد حسني والپولندي ادريان 
ميرزيفس����كي والبرازيل����ي 

ماركينيوس غابرييل.
وفي مباراة اخرى، يدخل 
اليوم  األهلي اختبار صعبا 
عندما يستقبله جنران على 
ملعب ن����ادي األخ����دود في 
مب����اراة مهمة لكال الفريقني، 
حيث يسعى صاحب األرض 
واجلمه����ور إلى جتاوز أزمة 
اخلسارة السابقة وحتقيق 
ف����وزه األول بينم����ا يتطلع 
األهلي إلى العودة بالنقاط ال� 
3 التي ستضعه في الصدارة 
قبل املوقع����ة املنتظرة أمام 

الهالل في اجلولة الثالثة.
وعطفا على واقع الفريقني 
الفنية فإن كفة  الناحية  من 
األهل����ي تبدو ه����ي األرجح 

العبو األهلي استعدوا جيدا ملواجهة النجم الساحلي

)موقع النصر( أحمد الفريدي يداعب الكرة خالل تدريبات النصر األخيرة  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
8:45mbc pro sports 1الرائد � النصر
8:45mbc pro sports 2جنران � األهلي
8:45mbc pro sports 3الشباب � الفتح
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عبدالمحسن المشاري 

دانة ملك

بعد مرور سنني وعندما يتوقف التاريخ ويهدأ 
سيتذكر العالم الشعب املصري، حيث شهدت 
مصر ثورة شعبية أطاحت بالرئيس األسبق 

محمد حسني مبارك ونظامه، ليخلفه الرئيس 
السابق محمد مرسي الذي جاءت به أيضا هذه 
الثورة الشعبية. من قبل سنة فوجئت مبا فعله 
الشعب املصري في 30 يونيو، حيث أرى أن ما 

قامت به القوات املسلحة املصرية يعادل انتصارا 
حربيا، حيث جنح املصريون في خلع نظام 

االخوان املسلمني، فهم ال يعرفون ان الغرب 
ال يهمه ما يحدث في مصر او العالم العربي 

بقدر ما يهمه معاهدة السالم مع إسرائيل وأمن 
اسرائيل فقط، كما أمتنى أيضا ان يكون ما 

حدث في مصر مبنزلة بارقة أمل لباقي الشعوب 
العربية وان ينعكس ذلك بااليجاب على سورية، 
وأن يكون ما فعله املصريون باإلخوان املسلمني 
درسا لهم يتعلمون منه كيف يسقطون الطاغية، 
وأنا هنا أدين اإلخوان املسلمني خصوصا فيما 

سمعته من مرشدهم العام محمد بديع عندما 
قال: إن عزل مرسي جرم يفوق هدم الكعبة 

حجرا حجرا، فأي عقل يحمله هذا الرجل؟ 
وكيف له ان يقارن رئيس دولة ليس بيده شيء 

ببيت اهلل احلرام؟
أعود وأقول إن ما حدث في مصر ثورة شعبية 

ومفخرة عربية أمام العالم كله، فقد حسمت هذه 
الثورة األمر بعد ان ثار الشعب كله ضد جماعة 

االخوان املسلمني التي ال متثل سوى نفسها، وال 
تفلح في شيء سوى في قلب املوازين واالخالل 
بها من خالل محاوالتها ان توصل للغرب رسالة 

واحدة، وهي ان ما حدث في مصر هو انقالب 
عسكري، وال ميثل إرادة الشعب.

الرئيس احلالي املشير عبدالفتاح السيسي هو 
األكثر قدرة على إدارة شؤون البالد في هذه 

الفترة، وكذلك رئيس الوزراء الذي يتمتع بقدرة 
مماثلة فهذه احلكومة قادرة على إصالح ما 

خربه حكم االخوان املسلمني، وجناح احلكم 
في مصر سيزيد من تسليط الضوء على فشل 

اإلخوان الذين أعماهم جمع غنائم املعركة عن 
رؤية خصومهم ولو كانت قيادة اإلخوان قادرة 
على التفكير السليم ملا هزمت نفسها في احلكم 

قبل أن يهزمها خصومها، ويبدو ان التفكير 
السليم اليزال صعبا على االخوان املسلمني 

في مصر وفي الدول العربية، اال في تركيا ألن 
الرئيس التركي هو من االخوان، ولكن تفكيره 
يختلف عن تفكير االخوان املسلمني في الدول 

العربية. واذا كان مرسي أول رئيس مدني وصل 
الى احلكم عبر انتخابات دميوقراطية، فالرئيس 

احلالي أيضا وصل الى احلكم عبر انتخابات 
دميوقراطية في ظل دستور افضل وحتت حكم 

القانون الذي حاولت اجلماعة أخونته، ثم شككت 
في قضاة تابعني للنظام األسبق متجاوزة أن 

القضاء املصري دخل في مناوشات مع الرئيس 
األسبق حسني مبارك قبل أن يخوض معارك مع 

االخوان املسلمني.
السيسي أكثر قدرة على إدارة شؤون البلد من 

سلفه، كما ان احلكومة احلالية قادرة على إصالح 
ما خربه حكم اإلخوان اال أن اجلماعة تفضل 
استمرار اخلراب ولو كان ذلك يعني حرمان 

املواطن املصري من أبسط متطلبات حياته اليومية.

أسطر قرأتها في الصحف املصرية.

نحن في عصر اصبحت فيه املوضة جزءا ال 
يتجزأ من حياة الفرد اليومية واملجتمع بشكل 

عام، حيث تعد مواكبة املوضة واالزياء من 
اساسيات اجلمال بنظر البعض، ووسيلة من 

وسائل التواصل الفعال الذي له االثر البالغ في 
التعبير عن شخصية وسلوك الفرد، حيث انها من 

املمكن ان تعكس حالته املزاجية او حتى وضعه 
االجتماعي.

يا ترى هل انت من مواكبي صيحات املوضة؟
ان كبار مصممي دور االزياء هم من يقرر الوان 

وخطوط وصيحات املوضة في وقت مسبق 
حسب تسويق املوسم املقبل، فذلك يعدل ان 
جزءا من شخصية مواكبي صيحات املوضة 

منوم مغناطيسيا حتت اثر تخدير مصممي دور 
االزياء بشكل مستمر، واالدهى من ذلك تأثير 
جرعات وسائل االعالم والتواصل االجتماعي 

التي من شأنها ان تؤثر تأثيرا سلبيا على صورة 
الفرد الذاتية، فالبعض قد يعيش في فوضى جلد 
الذات نتيجة ملقارنة نفسه باآلخرين او استقبال 
رسائل سلبية خاطئة عن ذاته، فيقسو على ذاته 

ويجلدها في سبيل الوصول الى اجلمال والكمال 
متجاهال ان من خلف الشاشة بعيدون عن 

الكمال، فالكمال من صفات الربوية ومن صفات 

اهلل وحده جل وعال.
اين نحن من املوضة؟ صيحات املوضة حتولت 

لصرخات موضة، بل وحتى صرعات موضة 
ال عجب من انها لقبت بهذه االلقاب فعال! هي 

»صيحات«، و»صرعات«، اذ بات النساء، بل 
والرجال حتى، يتهافتون الى املستشفيات 

للوصول الى الوزن والشكل املثالي عن طريق 
العمليات وهم اصحاء! لم كل هذا العناء؟ لنواكب 

خطوط املوضة ومنحي خطوط الزمن طالبني 
الكمال واجلمال االبدي من خطوط موضة الى 

خطوط فوضى! انها فوضى ارواح وتقليد اعمى، 
متناسني ان خطوط الفوضى احدى وصفاتها 

برامج الفوتوشوب الفورية، فلم تكبد هذا العناء 
سعيا وراء الوهم؟، نحن اعمق من ان نكون 
عبيدا مليزان رقمي، فاجلمال ال يقدر بقيمة 

 ÿ ومقدار هو اعمق من ذلك، عن ابي هريرة
قال: قال رسول اهلل ژ: امنا بعثت ألمتم مكارم 

االخالق، رواه احمد، فاجلمال يبدأ من جوهر 
االنسان الداخلي من مكنونه، فجمال اخللق 

ينعكس على اخللق.
الوعي واملعرفة هما البداية لكونه رمزا للجمال ثم 
التحلي بحسن اخللق واالميان باهلل من شأنهم ان 
يعززا هذا اجلمال ويبرزاه على اكمل وجه، حتى 

ينعكس تلقائيا على مظهرك اخلارجي، كما قال 
رسول اهلل ژ: تبسمك في وجه اخيك صدقة«، 

فلوال عظمة االبتسامة ملا عادلها اهلل سبحانه 
وتعالى بفوائد الصدقة.

ان اكون جميلة هو قرار داخلي انا اتخذه بنفسي، 
لن يقرر العالم عنك مقاييس معينة ليفرضها على 

مفهوم اجلمال )لقد خلقنا االنسان في احسن 
تقومي ـ التني: 4(، فلقد كرمنا اهلل تعالى بحسن 

اخللق، لذا علينا البدء بقبول ذاتنا وحبها والوعي 
اثناء اختياراتنا، فنحن مدينون لذواتنا والبنائنا 

واالجيال القادمة بذلك وعدم التأثر بوسائل االعالم 
والتواصل االجتماعي واملوضة بشكل آلي، من 
الواجب علينا اختيار ما يناسبنا كحياة صحية 
وسعيدة وناجحة وعدم العيش في قفص جلد 

الذات ومقارنة انفسنا مع اآلخرين، فإن الجسادنا 
علينا حقا فلنعط لكل ذي حق حقه.

اختم مقالي بالقول: انت حر اذن انت مسؤول، 
فجمال احلياة بتوازن الروح والعقل واجلسم، 
كن ممتنا حلياتك واحمد اهلل على ذاتك، تعلم 

بوعي وأحب ذاتك، حترك بوعي وأحب ذاتك، تكلم 
بوعي وأحب ذاتك، كل بوعي واحب ذاتك، عش 

بوعي وأحب ذاتك، انت االفضل وخلقت االفضل 
وتستحق االفضل.

عندما يتوقف 
التاريخ سيتذكر 

العالم

صرخات موضة

يا سادة يا كرام

وجهة نظر

ال شك أن للسفر فوائد كثيرة، والثعالبي يقول عنه: إن 
صاحبه يرى عجائب األمصار ومن بدائع األقطار ومحاسن 

اآلثار، مما يزيده علما بقدرة اهلل سبحانه وتعالى، ومن 
فوائد السفر أيضا انه يتيح لنا فرصة االسترخاء والبعد عن 
ضغوط العمل والبعد عن الروتني اململ في كثير من األحيان، 
كما يجعلنا نشاهد عادات وتقاليد الشعوب األخرى عن قرب، 

والتعرف على مظاهر احلياة في تلك الدول ونرى املناظر 
الطبيعية التي حباها اهلل لتلك الدول، ويقول أحد األصدقاء: 
أحمد اهلل كثيرا أن عيني ما زالت بصحة وعافية لكي أرى 

تلك اللوحات الطبيعية في تلك الدول.
ما جعلني أكتب تلك املقالة هو ما رأيته بعيني عند زيارتي 
لبعض الدول األوروبية، وكذلك وجود بعض املقاطع التي 

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي تظهر بعض 
التصرفات غير املسؤولة ملن زار تلك الدول وما قام به من 

تشويه لصورة املجتمع اخلليجي بصفة عامة واملجتمع 
الكويتي بصفة خاصة، لن أسرد ما قاموا به ألن الكثير قد 

شاهد وسمع عن تلك األعمال التي جتعلك تنفر من تلك 
التصرفات والتي ال تعكس إال أمرا واحدا وهو سوء التربية 

لدى تلك الفئة والتي كانت غير مبالية مبا تقوم به من 
تصرفات فردية، لكنها بالتأكيد قد تفسر على أنها طبيعة 
املجتمع اخلليجي، ولكن إذا لم تتم محاسبة ومساءلة كل 
من يتعمد تشويه صورة اخلليجي هناك فبالتأكيد نظرة 

الشعوب األوروبية لنا ستكون مختلفة قريبا بشكل كبير، 
ولن يكون لنا أي احترام أو تقدير مادام هناك من يتعمد 

تشويه صورتنا لديهم. 
لقد دارت أحاديث كثيرة بني األصدقاء عن مشاهدته ملا 

أعجبه في سفره، وقد أجمع الكل على أن النظام هو الذي 
يفرق عندهم عما هو موجود عندنا، وكذلك االلتزام الكامل 
بالقانون، أضف إلى ذلك احترامهم لكل من يأتي ضيفا على 
بالدهم من دون النظر إلى جنسيته، والطبيعة اجلميلة التي 

ال ميكن إال أن تقول دائما »سبحان اهلل« على ما أعطاهم اهلل 
من النعيم واجلو اجلميل الذي نتمنى أن يكون في ديرتنا 

لكنها قسمة قسمها اهلل سبحانه وتعالى فهو موزع األرزاق.
وهناك أمر آخر مهم وهو املسافرون الى رحلة االستجمام 
بحجة العالج، حيث ترى العجب العجاب من تصرفاتهم من 
خالل اإلسراف والبذخ غير املسؤول من مبدأ »حالل عمك 
ال يهمك«، فالواجب على  الدولة أن تراعي وتعيد حساباتها 
بشأن إرسال هؤالء وما أكثرهم فعالجهم من وجهة نظري 

يكون بأقرب صيدلية من منازلهم. 
نحن ال ننكر أن هناك الكثير ممن يذهب إلى تلك الدول هم 

من خيرة الناس وينقلون صورة مشرفة للخليجي لكن 
البقعة الصغيرة تشوه الثوب اجلميل.

أخيرا، فإنني أقتبس مما قاله الداعية عائض القرني عند 
سفره الى فرنسا للعالج فقال: شاهدت الناس ونظرت الى 

تعاملهم فوجدت رقة احلضارة، وتهذيب الطباع ولطف 
املشاعر وحفاوة اللقاء وحسن التأدب مع اآلخر، أصواتا 

هادئة وحياة منظمة والتزاما باملواعيد وترتيبا في شؤون 
احلياة، أجد الكثير من األحاديث النبوية تطبق هنا، من 

احترام متبادل وعبارات راقية وأساليب حضارية في 
التعامل، لذا يجب أن نرتقي بتعاملنا مع الناس، فنحن خير 

أمة أخرجت للناس. 

كل طالب يتمنى ان يتفوق في دراسته وحتتوي قائمة 
الشرف على اسمه، نشوة النجاح ولذة التفوق بحد ذاتها 

سعادة للنفس وراحة للضمير وجناح للشخص وألهله 
ولوطنه، ولكن ان كانت الدراسة وحتصيل الشهادة هو 
شغل الطالب الشاغل فقط، فهذا ما ال استطعم فيه لذة 

االبداع واحلياة.
كل من يقتحم املرحلة اجلامعية سيتخرج غالبا بالنهاية حاله 

كحال أي خريج آخر عند توظيفه في مثل تخصصه، وال 
فرق بعد اآلن بني من هو خريج جامعة الكويت أو خريج 
اجلامعات البريطانية واألميركية ممن تعب واجتهد ونال 

من عرق جبينه، فهم على حد سواء ان نظرنا في مستوى 
املميزات الوظيفية بل رمبا أيضا حتى على املستوى 

األكادميي ولكن الفرق بني كل شخص هي خبراته وإجنازاته 
وأعماله ومشاركاته املرادفة لدراسته وشهادته، قد يكون 

الطالب املغترب أكثر حظا بالفرص املتاحة أمامه وعليه 
استغاللها أفضل استغالل لوجود عدة برامج وأنشطة 

وفعاليات وفرص حضور للمؤمترات والدورات بكل أشكالها 
وأنواعها، الفرق هو ان تتخرج بشهادة علمية وهذا حال 
جميع الطالب ولكن بسيرة ذاتية مليئة باخلبرة واحلنكة 
والثقافة تتفوق بها على أقرانك، إن كانت لك هواية حاول 
صقلها، ان كانت لك موهبة فحاول تنميتها، كيفما شئت 

وكيفما تريد ولكن حاول ان جتعل من فترة دراستك فرصة 
تتعرف بها على نفسك وتطور من ذاتك وال تختزل هذه 

الفترة على شهادة ستنالها أينما كنت.
اجعل النجاح والتفوق هدفك ولكن ليس بالضرورة فقط 

في مجالك الدراسي واألكادميي لتنمي قدراتك وتبني ذاتك 
بقوة. ها هو استشاري قسطرة القلب د.ابراهيم الرشدان 

هذا املخترع الكويتي الذي نفخر به كل الفخر وقد تقلد 
وسام الدولة ذا الوشاح على اختراعه الطبي مؤخرا، قبل 

سنوات قليلة حضرت له ندوة في كلية الطب بجامعة 
الكويت وقال انه كان طالب طب ال مبعدل االمتياز بل كان 

على حد قوله »C Student«، وها هو إبداعه في مجال الطب 
وتفوقه بعمله بعد ذلك.

قبل فترة قصيرة في مانشستر، استوقفت »تاكسي« 
بريطانيا األسود الشهير متوجها إلى احد املطاعم للقاء 
األصدقاء، فبدأ السائق اآلسيوي األصل باحلديث معي: 

من أين أنت؟ وماذا تدرس؟ أجبته من الكويت وأدرس طب 
األسنان، فاسترسل طارحا عدة أسئلة طبية وتشريحية في 
جسم االنسان بشكل دقيق وقد أجبته عنها وأنا في حيرة 

من أمري، كيف لسائق تاكسي أن يحمل كهذه املعلومات 
وهذه التساؤالت؟ فسألته عن ذلك فأجاب: أخي.. أنا طبيب 
تخرجت من بلدي، وأتيت إلى هنا اليوم الستكمال دراستي 

في جراحة القلب، وهنا أمارس حياتي فيما أحب في لقاء 
الناس وتوصيلهم، واقضي وقت انتظاري لهم بقراءة بعض 

كتب الطب.. وها هي كما تشاهدها، انظر الى كتابي.
القارئ العزيز.. اجعل حلياتك ألوانا أخرى غير اللون 

الدراسي.. طموحك لشهادتك هي فرشاة ألوانك، دون وجود 
األلوان واختالفها.. ستبقى لوحتك »ورقة«.

samy_elkorafy@hotmail.com

@AhmadAlAli
Www.AhmadAlAli.com

سامي الخرافي

أحمد محمد العلي

الثقافة السياحية

جراح قلب.. سائق تاكسي

جرس

محطات مغترب

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي 

وألنها اجلهراء يتم إهمالها مجددا، وكأن عقودا 
من اإلهمال ال تكفي مدينة القصر األحمر حتى 

تبتلى بإهمال آخر أكثر خطورة من كل اإلهماالت 
احلكومية السابقة، إهمال يحيلها من مدينة منسية 

»حكوميا« الى.. خيطان جنوبي آخر، أو باألصح 
معقل للعمالة السائبة.

>>>

ملاذا يجب أن يوجه اخلطاب مباشرة الى سمو 
رئيس احلكومة الشيخ جابر املبارك ليتدخل 
بصفته.. بل بشخصه كوني أعلم جيدا أنه ال 

يرضى بأن تتحول اجلهراء الى مدينة أصبح أهلها 
يخشون على أنفسهم وعلى أوالدهم من خطر 

الغزو العزابي املتنامي.
أما بصفته فلكون حل مشكلة الغزو العزابي.. 

العمالي للجهراء وحتديدا مناطق السكن اخلاص 
في يد أكثر من جهة من الداخلية والبلدية 

والتجارة.
في منطقة القصر مثال، وحتديدا في قطعة 4ب، 
يوجد اليوم أكثر من 40 منزال أحالها أصحابها 
لسكن العمال اآلسيويني، بعد أن قام أصحابها 
بتقسيمها الى غرف صغيرة، وأحد تلك املنازل 

مساحته الـ 600 متر مربع يوجد به 62 شقة 

صغيرة كل شقة يسكنها 3 آسيويني، حسابيا 
املنزل الذي يقع بني منازل املواطنني يسكنه 

أكثر من 180 شخصا، بني عمالة سائبة ومخالفني 
لقانون اإلقامة.. بل ومطلوبني، ويحوي بعض تلك 

املنازل أوكارا مشبوهة وأوكارا أخرى لالتصاالت.. 
وبقاالت غير مرخصة وخادمات هاربات و.. و.. و..

>>>

أصوات سكان القصر وصلت الى باب كل مسؤول 
عن تلك الظاهرة في اجلهراء، ولكن أصواتهم 

لم جتد أدنى صدى للتجاوب، منذ سنوات وهم 
ينادون ويطرقون أبواب املسؤولني ويتقدمون 

بكتب رسمية يشتكون فيها من تلك الظاهرة، إال 
أن أيا من املسؤولني احلكوميني لم يتحرك لوقفها 

أو على األقل للحد منها.

>>>

الظاهرة تعدت مخالفة القانون الى تهديد أمن 
أهل املنطقة بشكل مباشر ويومي، وأصحاب تلك 

املنازل ليسوا من سكان املنطقة، بل قاموا بشرائها 
من أصحابها األصليني وأحالوها الى بيوت عزاب 
بشقق تفتقر حتى ألدنى معايير السالمة، ناهيك 

عن مخالفتها لقوانني البلدية، بل ومخالفة أصحابها 

قوانني الداخلية من إيواء مطلوبني وعمالة سائبة.

>>>

وهناك حلول سهلة ومنطقية وبيد احلكومة ميكن 
أن تطبقها اليوم، وأبسطها إرسال دوريات أمن عام 
الى كل منزل على حدة وتفتيشه ألن نصف سكان 

كل منزل من تلك املنازل مخالفون لقانون اإلقامة 
من حملة املادة 20، أو إرسال فرق من اللجنة 

الوزارية الثالثية لضبط املخالفني.

>>>

أما احلل اآلخر واملتوازي مع احلل األول فهو 
إرسال فرق تفتيش من البلدية كون كل تلك املنازل 

مخالفة الشتراطات السكن اخلاص حسب القرار 
الوزاري رقم 60/2012 والذي مينع بناء أكثر من 

شقتني منفصلتني شريطة أن تكون لصاحب 
العالقة، ويحظر تقسيم األدوار الى شقق منفصلة.

>>>

األمر بحاجة الى قرار منكم سمو الرئيس، فقط 
قرار بسيط يعيد إلى أهل اجلهراء األمن الذي 
افتقدوه جراء الزحف العزابي املتنامي في ظل 

صمت املسؤولني عنه رغم تكرار الشكاوى.

»القصر«.. يا سمو 
الرئيس!

احلرف29
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

أكبر عدد من مليارديرات العالم مولودون في نيويوركاالقتصادية
شهدت مدينة نيويورك والدة أكبر عدد من املليارديرات باملقارنة مع أي مدينة أخرى في العالم، 
وذلك وفقا لبحث جديد أجرته مجلة »سبيرو« وشركة األبحاث »ويلث انسيت« وعرضته ارقام.
وولد واحد في كل 40 مليارديرا حول العالم في املدينة األميركية، أي أكثر من ضعف عدد 
املليارديرات الذي تقدمه لندن وموسكو. ووفقا لقاعدة بيانات »ويلث انسيت« التي تشمل 
100 ألف فرد من فائقي الثراء، شهدت نيويورك والدة 52 مليارديرا أي نسبة 3.09% من كل 
املليارديرات حول العالم، ثم تلتها موسكو 22 مليارديرا، ثم لندن في املركز الثالث 21 مليارديرا.

تقدم السن
ال يبشر باخلير 

لالقتصاد العاملي

العالم يش�يب يوما بعد يوم، وهذا ال يبشر باخلير لعالم األعمال، وفي تقرير للباحثني االقتصاديني إلينا دوغار ومادافي بوكيل نشره مركز »Moody’s Investor« ألبحاث االستثمار، قاال ان »نتائج الزيادة 
املستمرة بأعمار البشر ميكن أن تنجم عنه آثار سلبية عميقة على النمو االقتصادي خالل العقدين القادمني، وهو تأثير سيفرض وجوده مبناطق متنوعة من األرض«.

ويرجح اخلبراء أن املش�كلة في تقدم الس�ن تتمثل في تواجد قوى عاملة أقل لتحريك االقتصاد وبالتالي دعم الفئة في عمر التقاعد بني السكان. كما أن حجم االدخار الفردي سيتضاءل وينعكس ذلك على 
االس�تثمار العاملي. واقترح الباحثان أن يبدأ صناع القرار برسم سياسات للتقليل من تأثير إعمار السكان على اقتصاد دولهم، إذ ميكن التشجيع على الهجرة لتوسيع عدد القوى العاملة، ومن خالل التركيز على 

التكنوجليا التي ميكنها أن تساعد هذه القوى العاملة في زيادة إنتاجيتها. كما اقترحا زيادة عمر التقاعد لإلبقاء على القوى العاملة باإلضافة إلى تشجيع ربات املنازل في االنخراط بسوق العمل.

وداعاً عصر الدفع »الكاش« خالل 4 سنوات

موجة ابتكارات تقود حتوالً كبيراً في الدفع اإللكتروني باملستقبل
منى الدغيمي

استعرض تقرير على موقع 
»بزنيس انس����ايدر« مجموعة 
من االبتكارات لطرق املدفوعات 
في املستقبل ورسوما بيانية 
توضح فيها التغيرات احلاصلة 
على مستوى طرق املدفوعات 
من الكاش الى املدفوعات عبر 
الوسائل االلكترونية او بواسطة 
جهاز هاتف محمول في متجر 

أو عبر شبكة االنترنت.
ابرز  كم���ا كش���ف ع���ن 
التوقعات لتطور هذه الطرق 
في املستقبل وتسليط الضوء 
على أهم االجتاهات والتغيرات 
في مج���االت متع���ددة منها 
التجارة اإللكترونية وكيفية 
صعود تطبيقات الدفع وتراجع 
النقد والش���يكات. وتبني لنا 
من خالل الرسومات البيانية 
املدرجة ضمن املوقع أين تتجه 
صناعة املدفوعات في املستقبل 
والسيما خالل االربع سنوات 

القادمة.
وتن����اول التقري����ر تراجع 
النقدية »الكاش«  املدفوع����ات 
وتعويضها بوسائل التكنولوجيا 
املتطورة سواء عبر املوبايل او 
االنترن����ت او الهواتف الذكية، 
مشيرا الى انه خالل 2018 ستقود 
األسواق الناشئة املدفوعات غير 
النقدية بنسبة تفوق 44% موزعة 
على مجموعة من املناطق وهي 
كل من دول أوروبا الوس����طى 
ودول الشرق األوسط وافريقيا 
بحصة نسبتها 18% ودول آسيا 
الناشئة بنسبة 13% ودول أميركا 

نظام »PayPal« األكثر جناحا في مجال الدفع االلكترونيرسم بياني حلجم املدفوعات غير النقدية في العالم

»رويترز«: البورصة السعودية 
تسعى جلذب 50 مليار دوالر 

خالل السنوات املقبلة

أكبر 15 سهماً ميتلكها »بافيت«

يدير امللياردير ورن بافيت قائمة تضم أكبر 15 
سهما حيازة لشركة »بيركشاير هاثاواي« من حيث 
القيمة، ويتصدر هذه القائمة سهم »ويلز فارجو«.

ولم تغير »بيركش���اير هاث���اواي« التي يدريها 
»بافيت« حيازتها من أس���هم »ويلز فارجو« خالل 
الرب���ع الثاني من العام فظلت متتلك 463.4 مليون 

سهم.
ووفقا لتقرير ل� »سي إن بي سي« عرضته »ارقام« 
فإن األسواق تترجم ش���راء »بافيت« لسهم شركة 
ما مبنزلة تصويت ثقة على النجاح املستمر لتلك 

الشركة.
وتعكس القائمة التالية حي���ازات »بافيت« من 
األسهم في الثالثني من يونيو من العام احلالي، والتي 
أوضحتها »بيركشاير هاثاواي« في أوراق تنظيمية 

في الرابع عشر من أغسطس اجلاري.
كما مت حس���اب قيمة حيازات الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة »بيركشاير هاثاواي« من األسهم 
وفقا ألس���عار إغالق اخلامس عش���ر من أغسطس 

اجلاري.
وخالل الربع الثاني من عام 2014، عززت »بيركشاير 
هاثاواي« حيازاتها من أسهم كل من »اي بي إم« ب� 
3%، »وول مارت« بنسبة 1%، »يو اس جي« بحوالي 
12%، »جنرال موتورز« مبقدار 10%، »دايرك تي في« 

32%، و»يو اس بانكورب« بأقل من %1.

رويترز: اقترحت هيئة السوق املالية السعودية 
قواعد منظمة لفتح س���وق األس���هم في اململكة أمام 
االستثمار املباش���ر من جانب املؤسسات األجنبية، 
تتضمن س���قفا للملكية األجنبية يبلغ 10% من قيمة 

السوق.
ونشرت الهيئة مشروع »مسودة« القواعد املنظمة 
الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األسهم 
املدرجة بالسوق السعودي، والتي  تهدف إلى وضع 
اإلجراءات واملتطلبات والش���روط الالزمة لتسجيل 
املستثمرين األجانب املؤهلني لدى الهيئة لالستثمار 

في األسهم املدرجة.
وذكرت »ارقام« من أهم ما جاء في مسودة القواعد 
أن يكون املتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية 
من إحدى الفئات التالية: البنوك، ش���ركات الوساطة 
واألوراق املالية، مديرو الصناديق، شركات التأمني.

ويجب أن تبل���غ قيمة األصول التي يديرها مقدم 
الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة 
احلق في خفض احلد األدنى لتلك األصول إلى 11.25 

مليار ريال.
وعن نسبة متلك املس���تثمر األجنبي في األسهم 

املدرجة فقد حدد املشروع القيود التالية:
٭ ال يجوز للمستثمر األجنبي املؤهل إضافة إلى تابعيه 
أو العميل املوافق عليه إضافة إلى تابعيه متلك أكثر 

من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ يجب على املستثمر األجنبي املؤهل الذي يستثمر 
أمواال تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية 
قد ينتج عنها متلك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر 

من 5% من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب مجتمعني )بجميع 
فئاتهم س���واء املقيمون منهم أو غير املقيمني( متلك 
أكثر من 49% من األسهم الصادرة عن أي مصدر تكون 
أسهما مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن 

طريق اتفاقيات املبادلة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب املؤهلني وعمالئهم 
املوافق عليهم مجتمعني متلك أكثر من 20% من األسهم 

الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
٭ ال يجوز للمستثمرين األجانب املؤهلني وعمالئهم 
املوافق عليهم مجتمعني متلك أكثر من 10% من القيمة 
الس���وقية لألس���هم الصادرة عن املصدرين املدرجة 
أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق 

اتفاقيات املبادلة.
ويقدر مديرو صناديق أن الس���وق السعودية قد 
جتذب اس���تثمارات جديدة بنحو 50 مليار دوالر أو 
أكثر في األعوام القادمة إذا مت إدراجها على مؤشرات 

األسهم العاملية.

التعديالت التي أقرتها السعودية مؤخرا ستجذب استثمارات كبيرة

الالتينية بنسبة %13.
وتكشف األرقام ان االستغناء 
الدفع بالكاش هي ظاهرة  عن 
عاملي����ة وال تخ����ص فقط دول 
املتح����دة األميركية.  الواليات 
وتش����ير الى ان عمليات الدفع 
غير النقدي ستنمو مبعدل %10 
سنويا على مدى السنوات األربع 

القادمة.
ومن منطلق قراءة لألرقام 
إلجمالي العمليات غير النقدية 
في العالم على مدى السنوات 
القادمة فإنها س����تبلغ  األربع 
نحو 424 مليار دوالر في سنة 
2015 وستستحوذ دول أميركا 
الشمالية على احلصة األكبر من 
هذه العمليات بقيمة 141 مليار 
دوالر، اما الرقم االجمالي املتوقع 

لهذه العمليات في 2018 فسيبلغ 
570 مليار دوالر وستس����تأثر 
دول أميركا الشمالية بعمليات 
قيمتها 158 مليار دوالر ودول 
اسيا الناشئة بقيمة 104 مليارات 
دوالر ودول آس����يا املتطورة 
بقيمة 59 ملي����ار دوالر ودول 
أميركا الالتينية باجمالي قيمته 
76 مليار دوالر ودول الشرق 
االوس����ط وافريقي����ا وأوروبا 
الوس����طى باجمالي قيمته 100 
مليار دوالر وأوروبا بقيمة 73 

مليار دوالر.

إرسال األموال

وكش����ف التقري����ر انه من 
املتوقع ان تنمو عمليات إرسال 
األموال عب����ر املوبايل 8 مرات 

في السنوات األربع القادمة في 
الواليات املتحدة األميركية وذلك 
بنسبة منو 68.7% مقارنة بسنة 
2014 كما تق����ول التوقعات ان 
الدفع عبر املوبايل في املراكز 
التجارية في الواليات املتحدة 
األميركية سيتضاعف 42 مرة 
مقارنة بسنة 2014 اي بنسبة 
الس����نوات  تناهز 154% خالل 
األرب����ع القادم����ة وبقيمة 189 

مليار دوالر.

التجارة اإللكترونية

الواردة  وتعكس األرق����ام 
ضمن التقرير ان حجم التجارة 
االلكترونية في الواليات املتحدة 
سيبلغ اكثر من 300 مليار دوالر 
خالل 2018 مقابل تطور التجارة 

عبر املوبايل التي ستشهد معدل 
منو سنوي مركب بنسبة %16 
على مدى األربع سنوات القادمة 
ليبل����غ اجماليها اكثر من 500 

مليار دوالر في 2018.
كما استعرض التقرير عدة 
تطبيق����ات وبرامج للدفع عبر 
الهواتف الذكية الس����يما نظام 
القيمة مسبقة الدفع االلكتروني: 
 )Online Stored Value Systems(
ويسمح هذا النظام للمستهلكني 
بالقي����ام بالعملي����ات الفورية 
وعمليات الدفع حلسابات املتاجر 
وحسابات األفراد اعتمادا على 
قيمة مسبقة الدفع مخزنة في 
البنك.  حساب املس����تهلك في 
ويعتبر )PayPal( النظام األكثر 

جناحا في هذا املجال.

570 مليار دوالر 
إجمالي املدفوعات 
غير النقدية عامليًا 

في 2018

السياحة في لبنان.. أنت جزء من التاريخ
من هجم��ات الدولة العثمانية 
في عام 1915. وتعج منطقة برج 
حمود باحملال التي تبيع الطعام 

األرميني. 
٭ السباحة في بلدة النبي يونس 

ميكنك بسهولة الهرب من 
احلرارة والرطوبة في بيروت 
بالتوج��ه نحو ش��واطئ الى 
اجلنوب. وميلك منتجع اليزي 
بي عددا من املسابح واحلانات 
ويقع في بلدة اجلية، حيث يقال 
ان النبي يونس نزل فيها بعد 
أن لفظه احلوت. وإذا توجهت 
غربا من اجلية فستطالعك جبال 
الش��وف، حيث ميكنك السير 
وسط غابات شجر األرز، لكن 
حاول أال تض��ل الطريق ألن 
املنطقة اليزال بها بعض مخلفات 

احلرب التي لم تنفجر.

يحمل آثار الرصاص. 
٭ وليمة تسر الناظرين

إذا كنت تريد تناول إفطارك 
في الطريق فلتتوقف عند أحد 
محال بيع العجائن )املناقيش( 
بالزعت��ر  وتن��اول واح��دة 

واجلنب.
أما إن كنت تريد تش��كيلة 
من املقبالت اللبنانية املتنوعة 
فاحجز طاولتك في سطح مطعم 
عبد الوهاب بحي األش��رفية 
الفاخر، حيث ستسمع حوارات 
ت��دور كلها باللغة الفرنس��ية 
حتى بع��د عقود م��ن انتهاء 

االستعمار.
وكما ال تفوت فرصة تذوق 
طعام اجلالي��ة األرمينية التي 
يبلغ عدد أفراده��ا نحو مائة 
ألف والذي��ن هربوا إلى لبنان 

قرب املسبح اخلارجي الضخم 
وهم يتابعون بشغف اليخوت 
الفاخرة أثناء احتس��اء )املزة( 
وه��ي جع��ة خفيف��ة محلية 

الصنع.
وسيطالعك عندها فندق لو 
جراي الفاخر ومتجر فيرجن 
ميجاستور كأبرز املعالم على 
تط��ور املدين��ة الس��ريع في 

السنوات األخيرة. 
في ح��ي جميزة بش��رق 
بي��روت يوجد ممر طويل من 
احلانات واملطاع��م والنوادي 
الليلية التي تظل مفتوحة بغض 

النظر عما يحدث في البالد.
وهن��ا ف��ي ه��ذه املنطقة 
حافظت بي��روت على املباني 
القدمية اجلميل��ة ذات الطراز 
الفرنسي رغم أن بعضها مازال 

اصطحنب معهن كالبهن األليفة. 
وهن��اك نادي يخوت الس��ان 
اجلورج على الكورنيش وفي 
قلب بيروت الذي افتتح خالل 

ثالثينيات القرن املاضي.
وبإمكان الزوار أن يسترخوا 

بي��روت � رويترز: بعض 
املس��افرين يريدون أن يروا 
التاري��خ لكن البع��ض اآلخر 
يحب أن يكون جزءا منه.. وفي 
لبنان ميكن��ك أن ترى مزيجا 

من األمرين.
وعند أطالل بعلبك الرومانية 
وهي ضمن أفضل اآلثار الباقية 
في العالم ميكنك أن تسير بني 
أعمدة حجرية يتجاوز طولها 

21 مترا. 
وفيما يلي بعض النصائح 
لالستفادة من رحلتك في لبنان 

عن أفضل املزارات احمللية:
٭ الغروب واليخوت الفاخرة

طري��ق الكورني��ش ف��ي 
بيروت ستجد رجاال يلعبون 
كرة مضرب الشاطئ أو نساء 
في كامل زينتهن يركضن وقد 

)رويترز( سياح على ممر مرسى اليخوت على كورنيش لبنان 
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سجلت 268 مليون دينار فقط

»الوطني«: 37% تراجع مبيعات العقار في يوليو

الكبير بلغت قيمتها 5 ماليني 
دينار. ويع���رف عن صفقات 
أنها نادرة  الساحلي  الشريط 

احلدوث وعالية القيمة.
وفيما يخص بنك االئتمان 
الكويت���ي، فقد بلغ���ت قيمة 
املقررة 285 قرضا،  القروض 
حيث بلغت قيمتها 17 مليون 
دينار خالل شهر يوليو. وقد 
تراجعت قيمة القروض املقررة 
بواقع 53% على أساس سنوي، 
القروض  بينما بلغ���ت قيمة 
املنصرفة 10 مالي���ني دينار، 
بتراجع بلغ 11% على أس���اس 

سنوي.
ولفت التقرير الى ان الهيئة 
العامة للرعاية السكنية نشرت 
جدوال يوضح عمليات توزيع 
الوح���دات الس���كنية املقررة 
للسنة املالية 2014-2015، والتي 
تشمل املنازل والشقق الفردية 
الهيئة  والقسائم. وقد أعلنت 
عن بدئها بتوزيع 3258 وحدة 
سكنية منذ بداية السنة املالية، 
كما أنه من املقرر أن يتم توزيع 
ما تبقى من وحدات س���كنية 
والتي بلغ عددها 9495، وذلك 
لتحقق الهيئة هدفها باالنتهاء 
من توزيع 12735 وحدة سكنية، 
حيث يعد ذلك رقم���ا كبيرا، 
أن املتوسط السنوي  السيما 
لتوزيع الوحدات السكنية من 
قبل الهيئة يتراوح ما بني 3000 
و4000 وحدة سكنية، لكن من 
احملتمل أن تتمكن الهيئة من 
تسريع عملية التوزيع، خاصة 
بعد أن مت إصدار بعض القوانني 
مؤخرا، والتي من شأنها تسهيل 

سير العملية.

السكني بحصة بلغت %74.
واستقرت املبيعات في قطاع 
العقار االستثماري خالل شهر 
يوليو عند 133 مليون دينار، 
مسجلة تراجعا بواقع 24% على 
أساس سنوي، وشهد هذا القطاع 
تراجعا اكبر في عدد الصفقات 
بواقع 49% على أساس سنوي، 
مما ادى الى ارتفاع متوس����ط 
حجم الصفق����ات خالل يونيو 

ليصل الى 1.2 مليون دينار.
وقد شكلت الشقق الفردية 
48% من إجمالي الصفقات في 
قط���اع االس���تثمار، وتبعتها 
التي ش���كلت  الكاملة  املباني 
36% من إجمال���ي الصفقات، 
وكان���ت معظم تلك الصفقات 
من املباني والش���قق الفردية 
في محافظ���ة األحمدي، حيث 
كانت أكب���ر الصفقات حجما 
ملبنى كامل بيع بقيمة 11 مليون 
دينار، وشكلت القسائم نسبة 

بلغت %12.5.
وشهدت املبيعات في القطاع 
التجاري تراجعا حادا من 114.4 
مليون دينار خالل شهر يونيو 
لتصل ال���ى 3.4 ماليني دينار 
خالل ش���هر يوليو. حيث مت 
تس���جيل ثالث صفقات فقط 
خالل الشهر، احداها مجمع في 
محافظة اجله���راء بقيمة 2.6 
مليون دينار. وتعتبر طبيعة 
املبيع���ات الش���هرية في هذا 
القطاع متقلبة، إال أن متوسط 
املبيعات قد شهد ارتفاعا خالل 

األشهر األخيرة.
وشهد شهر يوليو صفقة 
تصنف ضمن قطاع الشريط 
الساحلي في محافظة مبارك 

قال تقري���ر عقاري صادر 
عن بن���ك الكويت الوطني ان 
الكويتي ش���هد  العقار  قطاع 
اعتداال في أدائه، حيث بلغت 
املبيعات العقارية خالل شهر 
يولي���و 268 ملي���ون دينار، 
مس���جلة تراجعا بواقع %37 
على أساس س���نوي وبواقع 
49% عن مبيعات شهر يونيو 
الذي سجلت فيه املبيعات أداء 
قياسيا، كما تراجعت املبيعات 
في جميع القطاعات، إال أن هذا 
التراجع قد جاء نتيجة العوامل 
املوسمية، باإلضافة الى أن شهر 
يوليو تكون من ثمانية عشر 
يوم عمل فقط مع احتساب شهر 

رمضان وإجازة عيد الفطر.
واشار التقرير الى ان قيمة 
املبيع���ات في قط���اع العقار 
السكني بلغت 132 مليون دينار 
في يوليو، بتراجع بلغ 31% على 
أساس س���نوي، وتراجع عدد 
الصفقات خالل ش���هر يوليو 
بواقع 30% على أساس سنوي 
ليصل ال���ى 429 صفقة، ومن 
املعتاد أن يش���هد هذا القطاع 
تراجعا في األداء خالل فصل 
الصي���ف. وال تزال التوقعات 
بش���أن هذا القطاع مس���تقرة 

بصفة عامة.
وقد اس���تحوذت محافظة 
األحمدي على 86% من إجمالي 
عدد الصفقات السكنية، حيث 
بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها 
محافظة مبارك الكبير بحصة 
11% والعاصمة بحصة  بلغت 
بلغت 7%، وقد شكلت عمليات 
بيع وشراء القسائم واألراضي 
معظم الصفق���ات في القطاع 

العوامل املوسمية 
تؤثر على أداء 

القطاع العقاري

مبيعات قطاع 
العقار السكني 

بلغت 132 مليون 
دينار

محافظة األحمدي 
استحوذت على 

86% من إجمالي 
عدد الصفقات 

السكنية

أحيت مازيراتي تراث 100 عام من تاريخها 
العريق ومزجت حاضرها وآفاق مستقبلها 
في أسبوع مونتيري للسيارات حيث كانت 
العالمة التجارية املتألقة في حدث »كونكور 

ديليغانس« ألناقة السيارات ورولكس 
مونتيري رييونيون للسيارات الرياضية 

في بيبل بيتش بوالية كاليفورنيا األميركية.
واحتفلت مازيراتي مبرور 100 عام على 

تأسيسها بأسلوب رفيع وباهر في أسبوع 
مونتيري للسيارات. وال تعتبر مازيراتي 

غريبة على حدث »كونكور ديليغانس« 
ألناقة السيارات في بيبل بيتش بوالية 
كاليفورنيا األميركية الذي حصلت فيه 

 )Mistral( سيارة الكوبيه مازيراتي ميسترال
على جائزة أفضل سيارة عرض عام 

1968. والتزال هذه السيارة من فترة ما 
بعد احلرب حتى اليوم حتقق هذا التقدير 

املميز.

وهذا العام في حدث تكرمي ماركات 
السيارات في الدورة الـ 64 حلدث 

»كونكور ديليغانس« ألناقة السيارات 
السنوي في بيبل بيتش، عرضت العديد 

من إجنازات مازيراتي البارزة التي توضح 
قرنا من التراث الغني، ومن بني السيارات 
فئة سيارات السباق املئوية من مازيراتي 

ومنها سيارة )A6GCS Spyder( طراز 1954 
 300S(طراز 1955 و )250F Monoposto(و

Fantuzzi Spyer( طراز 1956. وحصلت 
)A6GCS( طراز 1954 على جائزة أفضل 

سيارة غران توريزمو بفضل جمالها الفني 
وأعلى مستويات األداء في فعاليات غران 

توريزمو. وتعتبر )A6GCS( واحدة من أكثر 
السيارات في التاريخ روعة وتألقا وهي 

من تصميم بينينفارينا )Pininfarina( عام 
1954، وقد أثبتت أنها مصدر ثمني لإللهام 

ملصممي »ألفيري« احلاليني.

برنت نحو ثاني خسارة أسبوعية.. بسبب وفرة اإلمدادات
سنغافورة ـ رويترز: واصلت العقود اآلجلة خلام برنت 

التراجع في التعامالت اآلسيوية امس متجهة نحو تسجيل 
ثاني أسبوع من اخلسائر مع تعرض األسعار لضغوط من 

انحسار املخاطر اجليوسياسية وزيادة في املعروض العاملي 
من النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول األميركي ان انتاج النفط 
األميركي وصل الى أعلى مستوى في 28 عاما بفضل 

طفرة للخام الصخري مما دفع الواردات للهبوط الى أدنى 
مستوياتها في 19 عاما.

وضخت منظمة أوپيك املزيد من النفط في يوليو على الرغم 
من صراعات في الشرق األوسط وأفريقيا.

وانخفضت عقود برنت تسليم أكتوبر 13 سنتا الى 102.50 
دوالر للبرميل، وتراجعت عقود اخلام األميركي 22 سنتا الى 

93.74 دوالرا للبرميل متجها نحو تسجيل خامس هبوط 
أسبوعي على التوالي.

الذهب ألدنى مستوى في 60 يومًا
سنغافورة ـ رويترز: ارتفعت أسعار الذهب قليال امس بعد 

تراجعها على مدى 5 أيام متتالية لكنها ظلت قرب أدنى 
مستوى لها في شهرين وتتجه إلى تسجيل أضعف أداء 
أسبوعي في 5 أسابيع متأثرة ببيانات اقتصادية أميركية 
قوية ومخاوف من أن يرفع مجلس االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي األميركي( أسعار الفائدة في موعد أقرب من 
املتوقع. وتضرر املعدن النفيس بشدة بعد أن أظهر محضر 

اجتماع مجلس االحتياطي في يوليو والذي نشر أمس األول 
ان صناع السياسات بحثوا مسألة رفع أسعار الفائدة في 
وقت أقرب من املتوقع في ضوء التعافي القوي املفاجئ 

لسوق العمل.
وزاد سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.2% إلى 1279.74 

دوالر لألوقية )األونصة( قرب أدنى مستوى له في شهرين 
البالغ 1273.06 دوالر الذي سجله اول من امس واملعدن 

النفيس منخفض نحو 2% عن مستواه في بداية األسبوع 
وهو أكبر هبوط له منذ األسبوع املنتهي في 18 يوليو.

وارتفع سعر الفضة في املعامالت الفورية 0.31 % إلى 19.47 
دوالرا لألوقية، كما زاد البالتني بنفس النسبة مسجال 1416.8 

دوالرا لألوقية. وصعد سعر البالديوم 0.5% ليصل إلى 
878.6 دوالرا لألوقية.

»مازيراتي« حتتفل بعيدها الـ 100
سلة أخبار عامليةخدمات إعالنية

»املركزي األميركي« ُيحّذر من تأخر رفع
 الفائدة أكثر من الالزم

رويترز: قال مسؤول كبير معني بصناعة السياسات في الواليات املتحدة إن مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( ينبغي أال ينتظر أكثر من الالزم لرفع 

أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك الكثير من الفتور في سوق العمل.
وقال تشارلز بلوسر رئيس بنك فيالدلفيا االحتياطي االحتادي لشبكة »سي.إن.بي.

سي« في مقابلة اول من امس »أفضل أن نبدأ في رفع أسعار الفائدة قريبا وأن نرفعها 
بشكل أكثر تدرجا«.

وأضاف أن االنتظار أكثر من الالزم لرفع أسعار الفائدة يزيد من احتماالت اضطرار 
االحتياطي االحتادي لرفعها »بسرعة شديدة في ظل اقتصاد أقوى ورمبا تضخم 

أعلى«.
وقال بلوسر ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان يعتقد أن هناك قصورا كبيرا في 

استغالل موارد سوق العمل مثلما أكد مجلس االحتياطي االحتادي الشهر املاضي في 
بيان »ال أعتقد ذلك«.

توقف صعود الدوالر مع ترقب املستثمرين
 لكلمة يلني

لندن ـ رويترز: حوم الدوالر دون أعلى مستوياته في 2014 أمام سلة من العمالت 
الرئيسية امس مع توخي املستثمرين احلذر وتقليص مراهناتهم على صعود العملة 
وإقبالهم على جني األرباح قبيل كلمة تلقيها جانيت يلني رئيسة املجلس االحتياطي 

االحتادي )البنك املركزي األميركي(. وتراجع مؤشر الدوالر ـ الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام سلة عمالت رئيسية ـ إلى 82.106 بعد صعوده إلى 82.364 أمس األول 

وهو أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر.
وال يزال املؤشر مرتفعا 0.8% منذ بداية األسبوع ويتجه لتسجيل أكبر مكاسبه 

األسبوعية منذ مارس، ووجد الدوالر دعما في بيانات اإلسكان األميركية القوية 
ومحاضر اجتماع ملجلس االحتياطي االحتادي تعكس نبرة متشددة.

وتراجعت العملة األميركية أمام نظيرتها اليابانية إلى 103.70 ينات لكنها لم تبتعد كثيرا 
عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف الشهر قرب 103.97 ينات الذي سجلته 

أمس االول.
وارتفع اليورو أيضا أمام الدوالر ليصل إلى 1.3280 دوالر مبتعدا عن أدنى مستوى 
له في 11 شهرا 1.3242 دوالر الذي سجله امس األول. وانخفضت العملة األوروبية 

املوحدة 0.8% هذا األسبوع مع صعود الدوالر. واستقر اجلنيه االسترليني أمام الدوالر 
عند 1.6585 دوالر ليظل قريبا من املستوى املنخفض الذي سجله أمس األول عند 

1.6561 دوالر وهو أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل.
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»الپنتاغون« انتهك القانون مببادلته جندياً أميركياً بكوادر »طالبان«عربية وعالمية
واشنطن ـ وكاالت: أعلنت محكمة محاسبة احلكومة األميركية بعد حتقيق أجرته ان وزارة الدفاع 
»الپنتاغون« انتهكت القانون مببادلتها السرجنت األميركي بوي برغدال الذي خطف في أفغانستان ملدة 5 
سنوات بـ 5 كوادر من طالبان كانوا معتقلني في غوانتانامو دون العودة الى الكونغرس.
وحسب هذا التقرير، فإن إدارة أوباما لم حتترم واجب إبالغ جلان الكونغرس املكلفة بهذه املسائل قبل 30 
يوما من استعمال أموال عامة من اجل نقل معتقلني في غوانتانامو.
وأشار التقرير الى ان البرملانيني تبلغوا األمر هاتفيا يوم 31 مايو املاضي أي في اليوم نفسه الذي مت فيه نقل 
املعتقلني، وفي األول والثاني من يونيو تبلغوا رسالة خطية باألمر.

يتضمن وقفاً فورياً ودائماً إلطالق النار ورفع احلصار عن القطاع

مشروع قرار أوروبي إلى مجلس األمن للتهدئة في غزة

االس���رائيلية ان »رئي���س 
ال���وزراء بنيامني نتنياهو 
يبحث عن مخرج من القتال 
في قطاع غ���زة على الرغم 
من الضغوط السياسية التي 

يتعرض لها«.
االذاع���ة عمن  ونقل���ت 
وصفته مبسؤول اسرائيلي 
»ان تصفية قياديي حماس 
تعزز مكانة نتنياهو ولكنها 
قد متنع حماس من املوافقة 
على وقف إلطالق النار في 
االجل القريب والعودة الى 

القاهرة للتفاوض«.
الذي لم  وقال املسؤول 
تذكر االذاعة اسمه »انه رغم 
هذه اخلش���ية م���ن امتناع 
حماس عل���ى وقف مقترح 
النار فان نتنياهو  الطالق 
وعباس يسعيان الى اعادة 

تفعيل املبادرة املصرية«.
وميدانيا، قتل فلسطينيان 
في غارة جوية اسرائيلية 
عل���ى ارض زراعي���ة قرب 
مخيم النصيرات وفق وزارة 
الصحة الفلسطينية، كما قتل 
في وقت سابق رجل وطفل 
في غارة استهدفت دير البلح 

وسط القطاع.
ومن جهة اخرى، واصلت 
الفصائل الفلسطينية اطالق 
الصواريخ نحو اسرائيل التي 
اعلن���ت ان صافرات االنذار 

دوت في بلدات ومدن عدة 
تقع في جنوبها.

ونقلت االذاعة االسرائيلية 
العامة عن متحدث باس���م 
جيش االحتالل »ان صاروخا 
انفجر في منطقة مفتوحة 
الغربي في منطقة  بالنقب 
قريبة من الس���ياج االمني 
الفاصل مع قطاع غزة دون 

وقوع اصابات«.
وأطلقت خالل الساعات 
املاضية وفق املتحدث قذائف 
صاروخي���ة باجتاه منطقة 
املجل���س االقليمي )حوف 
اش���كلون( حي���ث متكنت 
القب���ة احلديدية  منظومة 
من اعت���راض واحدة فيما 
س���قطت ارب���ع قذائف في 
املجلس االقليمي )اشكلون( 

في هجومني منفصلني.
واكد املتحدث ان الفصائل 
الفلسطينية اطلقت من قطاع 
غزة 109 قذائف صاروخية مت 

اعتراض 13 قذيفة منها.
من جهتها اعلنت كتائب 
عزالدين القسام في بيان لها 
ان مقاتليها قصفوا موقعي 
»كسوفيم« و»رعيم« بعدد 
م���ن قذائف اله���اون، فيما 
تبنت الكتائب املس���ؤولية 
عن قص���ف موقع »صوفا« 
العسكري الواقع شمال شرق 

رفح بخمسة صواريخ.

االردن اعتراضا خصوصا من 
جانب الواليات املتحدة.

ويدعو مش���روع القرار 
االوروب���ي ايضا الى عودة 
الفلس���طينية الى  السلطة 
قطاع غزة، كما ينص ايضا 
على رفع القيود االقتصادية 
واالنسانية عن القطاع للبدء 
بعملية اعادة اعمار واسعة 
النطاق، كما يدعو الى اعادة 

فتح املعابر احلدودية.
وفي غضون ذلك، وبالرغم 
املفاوضات غير  انهيار  من 
املباشرة في القاهرة، اجرى 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس محادثات، هي 
الثانية في غضون يومني، 
مع رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مش���عل في 

الدوحة.
وفي السياق نفسه، ندد 
نائب رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس اسماعيل هنية 
بعملية االغتيال التي طالت 
ثالثة من كب���ار القادة في 

كتائب القسام.
وطالب في بيان صحافي 
اجلانب املصري ب� »حتميل 
االحتالل مسؤولية جرائمه 
الفلسطينيني  املدنيني  ضد 
التي  وجرائ���م االغتي���ال 

يرتكبها في القطاع«.
بدروها، قال���ت االذاعة 

عواصم � وكاالت: تواصلت 
الغارات االسرائيلية على قطاع 
غزة لتودي بحياة املزيد من 
املدني����ني لتتخط����ى حصيلة 
احلرب على القطاع 2087 قتيال 
فلسطينيا، في حني اطلقت دول 
اوروبية مبادرة جديدة لدى 
االم����ن لوقف اطالق  مجلس 
النار. جاء ذلك في وقت، اكد 
وزير املالية االسرائيلي يائير 
لبيد، ان قادة القسام الثالثة 
الذين مت اغتيالهم لن يكونوا 
آخر القتلى، وان »على قادة 
حم���اس ان يعرفوا اننا لن 

نتوقف اآلن«.
إلى ذلك، نقلت وس���ائل 
اعالم ان اس���رائيل تسعى 
الدع���م  للحص���ول عل���ى 
الديبلوماس���ي االميرك���ي 
إلسقاط مشروع قرار جديد 
لدى مجل���س االمن الدولي 
يضع حدا لس���تة اسابيع 
من احلرب االسرائيلية ضد 

قطاع غزة.
ونصت املبادرة االوروبية 
الت���ي قدمته���ا بريطاني���ا 
وفرنس���ا وأملانيا، بحسب 
وكالة فران���س برس، على 
ن���ار دائم  اط���الق  وق���ف 
وفوري، والى رفع احلصار 
االسرائيلي عن قطاع غزة 
ووضع نظام مراقبة للتبليغ 
عن اي انتهاك لوقف اطالق 
النار والتحق���ق من تدفق 

البضائع الى غزة.
وق���ال ديبلوماس���يون 
غربيون ان الهدف هو تعزيز 
اجلهود للتوصل الى اتفاق 
بني دول مجلس االمن ال� 15 
على قرار يخص غزة، بعدما 
واجه مش���روع قرار قدمته 

) رويترز(  مسلحون من »حماس« يحيطون مبن قالت إنهم »عمالء«  إلسرائيل قبل إعدامهم في غزة امس  

إعدام 18 عميالً إلسرائيل في غزة
غزة ـ وكاالت: أعدمت املقاومة الفلسطينية 18 من العمالء 

املتخابرين مع االحتالل اإلسرائيلي في مدينة غزة.
وذكر وكالة »معا« اإلخبارية الفلسطينية ان أمن املقاومة، 
اعدم امس 18 متخابرا مع االحتالل قرب »مقر اجلوازات« 

وسط غزة، فيما أعلن عن مرحلة جديدة في محاربة 
»املشبوهني والعمالء«، أطلق عليها اسم »خنق الرقاب«. 
وقالت ان أمن املقاومة أعدم 11 متخابرا صباحا و7 بعد 

صالة اجلمعة رميا بالرصاص، وكان قد مت إعدام 3 آخرين 
قبل أيام.

عباس يلتقي 
مشعل في الدوحة 

للمرة الثانية 
خالل يومني.. 

ونتنياهو يبحث عن 
مخرج من العمل 

العسكري

اشترطوا تنفيذ مخرجات احلوار الوطني كحزمة واحدة مقابل وقف التظاهرات

اآلالف من مناصري احلوثيني يتظاهرون في صنعاء 
ومباحثات التهدئة مستمرة

»التعاون« يعلن رفضه تقويض العملية السياسية في اليمن
الرياضـ  وكاالت: أعلن مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عن رفض دول املجلس ألي محاوالت تستهدف 

تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
ــن األمانة العامة ملجلس  ــاء ذلك في بيان صادر ع ج

التعاون نقلته وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
ودعا األمني العام ملجلس التعاون د.عبد اللطيف بن 
ــية  ــد الزياني، في البيان جميع القوى السياس راش
ومكونات املجتمع اليمني الى االلتزام بتنفيذ مخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل، واإلسهام الفاعل في 
توفير األجواء املواتية الستكمال تنفيذ املرحلة الثالثة 

من املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية.

ــرورة أن حترص  ــي ذات الوقت على ض ــدد ف وش
ــد باألطر القانونية  ــراف اليمنية على التقي كل األط
واملشروعة للتعبير عن أي مواقف، والعمل على كل 

ما يحفظ املصالح العليا لليمن.
ــفة  ــتنكاره لألحداث املؤس وأعرب الزياني، عن اس
ــاء والتلويح  ــي محيط العاصمة صنع التي تدور ف
باستخدام خيارات تصعيدية، باعتبارها خروجا على 
ــب وخيمة تهدد أمن  ــاع الوطني وتنذر بعواق اإلجم

اليمن واستقراره.
ــس التعاون اخلليجي تأييد  وجدد األمني العام ملجل
دول املجلس لكل القرارات واإلجراءات التي تتخذها 

ــة اليمنية والهادفة الى  ــية واحلكوم القيادة السياس
ــتقرار اليمن، مؤكدا  ــاظ على وحدة وأمن واس احلف
أن دول املجلس والدول الراعية للمبادرة اخلليجية 
ستواصل تقدمي كل أوجه الدعم الالزمة لتعزيز التقدم 
احملرز في مسار العملية السياسية القائمة في البالد 

بناء على املبادرة اخلليجية.
وأشاد الزياني باجلهود التي يبذلها الرئيس عبدربه 
ــريع  ــادي لتهيئة املناخات املواتية للتس منصور ه
ــتكمال  بتنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار الوطني واس
عملية التحول السياسي املواكب لتطلعات جميع أبناء 

الشعب اليمني.

صنعاء � وكاالت: جتمع 
اآلالف من مناصري احلوثيني 
في العاصمة اليمنية صنعاء 
ام���س للمطالبة بإس���قاط 
احلكومة فيما يتواجد وفد 
رئاس���ي في صعدة، معقل 
احلوثيني، الذين يشترطون 
بحث موعد البدء في تنفيذ 
مخرج���ات احلوار الوطني 
وخاص���ة قضي���ة صعدة 
كحزمة واح���دة قبل وقف 

التظاهرات.
وتأت���ي التظاه���رة في 
آخ���ر يوم م���ن املهلة التي 
منحها زعيم املتمردين عبد 
امللك احلوث���ي للحكومة، 
والذي سبق ودعا »الشعب 
ليخرج ويحتش���د لتأدية 
الطريق  صالة اجلمعة في 
املؤدي للمط���ار. أؤكد انها 
وسائل سلمية وحضارية 
ومشروعة«، ملوحا باتخاذ 

إجراءات »مزعجة«.
 وقد تواف���د اآلالف من 
الى مكان  ضواحي صنعاء 
التجمع، وفق ما نقل مراسل 
لوكال���ة فرانس برس، كما 
ع���زز آالف املس���لحني في 
اهلل«  »أنص���ار  جماع���ة 
التابعة للحوثيني من مواقع 
تواجدهم في محيط العاصمة 
تلبية لدعوة احلوثي الذي 
اطلق احتجاجات تصاعدية 
ومنح السلطات مهلة حتى 
ام���س إلس���قاط احلكومة 
ق���رار برفع  والتراجع عن 

أسعار الوقود.
حت���ركات  وع���ززت 
احلوثي���ني املخ���اوف من 
س���عيهم الى توسيع رقعة 
نفوذهم ال���ى صنعاء فيما 
يتهمهم خصومهم باستغالل 
مطالب اقتصادية لتحقيق 

مكاسب سياسية.

عب���د  الرئي���س  وكان 
رب���ه منصور هادي قد دعا 
الى رفع حالة »االس���تعداد 
واليقظة العالية« في صفوف 
القوات املسلحة »ملواجهة كل 

االحتماالت«.
وف���ي املقاب���ل، توع���د 
إذا  احلوثي بعدم السكوت 
القوات املس���لحة  هاجمت 
املتظاهري���ن، ولكنه توجه 
ال���ى رئي���س اجلمهورية 
ووزير الدفاع مناش���دا »اال 
ينزلقوا للعدوان على الناس 

واحملتجني واملتظاهرين«.
وفي هذا الوقت عقد وفد 
رئاسي محادثات مع احلوثي 
في صعدة، معقل احلوثيني 
البالد، إلقناعه  في ش���مال 
باملشاركة في حكومة وحدة 

وطنية.
التم���رد  زعي���م  وكان 
قال ام���س األول ان اللجنة 

الرئاس���ية »أب���دت تفهمها 
لبع���ض املطال���ب«، ولكن 
املباحث���ات والتظاه���رات 

ستتواصل.
ونقلت تقارير صحافية 
ع���ن مص���ادر ف���ي جلنة 
اليمنية تأكيدها  الوساطة 
أن اللجنة الرئاسية املكلفة 
بالتفاوض مع زعيم احلوثيني 
لم تتوص���ل إلى أي نتائج 
سوى تأجيل دعوة التصعيد 
التي أطلقها واالستمرار في 
اللقاءات واملفاوضات، مبينة 
أن احلوثي متمسك مبطالبه 
ويرفض س���حب مسلحيه 
والبدء بتنفي���ذ مخرجات 

احلوار الوطني.
وبحس���ب املص���در - 
الذي فضل عدم ذكر اسمه 
- فإن اللجنة التقت عبد 
امللك احلوث���ي الذي أصر 
إلغاء قرار احلكومة  على 

برفع املش���تقات النفطية 
واملش���اركة في احلكومة 
بحيث مينح عشر وزارات 
ليتم بعدها فض التظاهرات 
كمرحلة ثانية، مبينة أن 
اللجنة ل���م تتوصل معه 
إلى أي نتائج تذكر سوى 
تأجيل التصعيد والعصيان 
املدني ال���ذي دعا أنصاره 

حتى وقت آخر.
وأوض���ح املص���در أن 
احلوثي يشترط بحث موعد 
البدء ف���ي تنفيذ مخرجات 
الوطن���ي وخاصة  احلوار 
قضية صعدة كحزمة عقب 
وق���ف التظاه���رات، ول���م 
يستبعد املصدر أن تستمر 
املفاوضات حتى اليوم، وقال 
»يبدو أن األمر س���يطول«، 
مؤك���دا أن اللجن���ة تواجه 
صعوبات ف���ي مفاوضاتها 

مع احلوثي.

5 سعوديني على قائمة مكتب التحقيقات 
الفيدرالية األميركي بتهمة اإلرهاب

مصر تبدي رغبتها في شراء
 صواريخ »أس ـ 300« الروسية

دبي � س���ي.ان.ان: أدرج مكتب التحقيقات 
الفيدرالي���ة األميركي »أف.بي.آي« خمس���ة 
سعوديني ضمن قائمة أبرز اإلرهابيني املطلوبني، 
والتي تضم 26 »مطلوبا بتهمة اإلرهاب، حيث 

مت رصد 5 ماليني دوالر لقاء رأس كل منهم.
ونش���رت الوكالة األمنية الفيدرالية، على 
موقعها اإللكتروني، قائمة بعشرات اإلرهابيني 
املطلوبني ضمن برنام���ج »املكافآت من أجل 
العدالة« يتصدرها زعيم تنظيم القاعدة، أمين 

الظواه���ري، وخصصت 25 مليون دوالر ملن 
يدلي مبعلومات تؤدي لقتله أو اعتقاله.

وطبق���ا للمعلوم���ات الواردة ف���ي املوقع 
اإللكترون���ي للجهاز األمن���ي األميركي، فإن 
الس���عوديني اخلمس���ة في الئحة املطلوبني 
للحكومة األميركية هم: علي س���عد بن علي 
احلوري، وإبراهيم صالح اليعقوب، وعبدالكرمي 
حسني محمد الناصر، وأحمد إبراهيم املغسل، 

وعدنان شكري جمعة.

موس����كو � أ.ش.أ: ذكرت وكالة »إيتار تاس« 
الروسية لالنباء نقال عن مصدر في املجمع الصناعي 
العسكري الروسي، أن »مصر قد تتسلم منظومة 
الدفاع اجلوي »أس � 300 ب م او« )فافوريت(، 
التي كانت مخصصة س����ابقا لس����ورية«. وقال 
املصدر، الذي لم تكشف الوكالة عنه »لقد أبدى 
الشركاء من مصر اهتمامهم ورغبتهم في شراء 
»أس � 300«، وقد يتم خالل فترة قصيرة ادخال 
بعض التعديالت على املنظومة املعدة لسورية 
بشكل تؤخذ فيه بعني االعتبار املطالب املصرية«، 

مشيرا إلى أنه »في حال االتفاق سيتم استبدال 
البرمجيات في »أس � 300« املخصصة لسورية، 
وكذلك اس����تبدال بعض املكونات والتجهيزات 

فيه«.
واوضح املصدر »أن مصر قامت خالل العقد 
االخير، وفي اطار التعاون العسكري الفني، بشراء 
ذخائر وقطع غيار وأجهزة بقيمة اجمالية قدرها 
حوال����ي 400 مليون دوالر، حيث التزال القوات 
املسلحة املصرية تستخدم قدرا كبيرا من االسلحة 

واملعدات العسكرية السوفييتية«.

كيي����ڤ � وكاالت: اتهم رئي����س جهاز االمن 
االوكراني فالنتني ناليفايتشنكو روسيا باجتياح 
بالده بعد دخول قافلة مساعدات روسية انسانية 
الى منطقة النزاع في شرق اوكرانيا دون انتظار 
موافقة كييڤ، واصفا هذه اخلطوة بأنها »ترقى 
إلى درجة الغزو«، بينما اعتبرت روسيا ان كل 
»الذرائ����ع« التي قدمتها كيي����ڤ لتأخير القافلة 
»اس����تنفدت« ونقل����ت وكالة انب����اء انترفاكس 
االوكرانية عن ناليفايتش����نكو امس »نقول انه 
اجتياح مباشر. هذه عربات عسكرية حتت االدعاء 
املنافق بانها حتت )اشراف( الصليب االحمر«.

وعبرت حوالي 100 من 300 شاحنة احلدود 
وفق مراقب في منظمة االمن والتعاون في اوروبا 
على املتواجد في املكان. ومن هذا العدد خضعت 
34 شاحنة للتفتيش، اما الشاحنات االخرى فمرت 

دون فحص حمولتها بحسب املصدر نفسه.
وأش����ار مراسل قناة »روسيا 24« احلكومية 
التلفزيونية إلى أن القافلة ستخضع حلماية فريق 

مسلح من االنفصاليني املوالني لروسيا.
وأكد رئيس جهاز االمن االوكراني ان »املتمردين 
سيستخدمون هذه الشاحنات لنقل االسلحة«، 
مشيرا الى ان املواد الغذائية التي تنقلها القافلة 

ستصل الى االنفصاليني وليس املدنيني.
ووصف ناليفايتش����ينكو قافلة املساعدات 

الروسية بأنها استفزاز خطير مدبر جيدا.
بدورها، دانت اخلارجية االوكرانية »االنتهاكات 
الفاضح����ة للقانون الدولي ومب����دأ عدم انتهاك 
احلدود« معربة عن خش����يتها من »استفزازات 

متعمدة«.
وقالت الوزارة في بيان لها »ال يعرف اجلانب 
االوكراني مثل الصليب االحم����ر ما تنقله هذه 

الشاحنات وهذا ما يثير قلقنا«.
وأضافت »ال نعرف ايضا ما هي االتفاقات بني 
اجلانب الروسي واملقاتلني وال نستبعد استفزازات 
متعمدة«، وحملت روسيا »كامل املسؤولية عن امن 
هذه القافلة«. وكانت وزارة اخلارجية الروسية 
قد ذكرت في وقت سابق أنها قررت إرسال القافلة 
بدون مرافقني من اللجنة الدولية للصليب االحمر، 
معتب����رة ان كل »الذرائع« الت����ي قدمتها كييڤ 

لتأخيرها »استنفدت«.
وقالت ال����وزارة »ال ميكن أن نتس����امح مع 
الفوضى واألكاذيب الواضحة«، مضيفة ان ممثلي 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ميكن أن ينضموا 
ويشاركوا في نقل املعونات. واعتبرت روسيا ان 
هناك حالة عاجلة امام الوضع االنساني املتفاقم 
في شرق اوكرانيا الذي اجتاحته املعارك موقعة 
اكثر من ألفي قتيل في اربعة اشهر ومئات آالف 
املهجرين.وأك����دت موس����كو ان »كل الضمانات 
الالزمة اعطي����ت« وان الصليب االحمر »حتقق 

من وجهة« القافلة.
وفي سياق آخر، وصلت أول 20 جثة لضحايا 
الطائرة املاليزية � الذين كانوا مس����افرين على 
منت الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط اجلوية 
املاليزية التي أسقطت فوق شرق اوكرانيا- إلى 
أرض الوطن يوم 22 أغسطس اجلاري بعد أكثر 

من شهر من إسقاطها.

عودة أول جثامني الطائرة املاليزية التي أسقطت

أوكرانيا : روسيا اجتاحت أراضينا عبر املساعدات 
وموسكو: كل ذرائع كييڤ لتأخير القافلة »استنفدت«

واشنطن: كوريا الشمالية على وشك
 توسيع موقع إطالق صواريخ باليستية

عواص���م � وكاالت: كش���ف تقرير أميركي 
عن ان كوريا الشمالية ستكمل توسيع موقع 
إطالق الصواريخ طويلة املدى على الساحل 
الغربي للبالد اخلريف املقبل، في خطوة ميكن 
ان تسمح لبيونغ يانغ بإطالق صواريخ أكبر 

مع حموالت أثقل.
وبحسب التقرير، الذي أعدته كلية جونس 

هوبكن األميركية الكورية للدراسات الدولية، 
بناء على صور حديثة لألقمار االصطناعية، 
فقد عملت كوريا الشمالية بسرعة لتوسيع برج 
اإلطالق وربطته بالسكة احلديدية للوصول 
إليه، كما انها أمتت العمل اخلارجي في مبنيني 
بارزين على ش���كل القبة ف���ي املوقع، لم يتم 

التأكد بعد من وظيفتهما.
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هيغل: واشنطن تتبنى إستراتيجية طويلة املدى 
للتصدي لـ»داعش« والدور العسكري األميركي لم ينته

اإلسالمية )داعش(. هارف 
شددت في تصريحها على 
أن بالدها ترفض سياس����ة 
دفع الفدي����ة ألنها قد تدفع 
اإلرهابيني الختطاف املزيد، 
بقوله����ا »نؤمن ب����أن دفع 
فدية سيؤدي إلى تعريض 
األميركيني املتواجدين خارج 
الواليات املتحدة إلى خطر 
أكبر متمثل في االختطاف، 
كذلك فإن االختطاف سيؤدي 
الى متويل ذات املجاميع التي 
نسعى إلى إضعاف قدراتها«. 
وأشارت إلى ان دفع الفدية 
هو أحد اهم مصادر التمويل 
التي تس����تخدمها داعش، 
»داعش حصلت على املاليني 
من الدوالرات في عام 2014 
وحده من اختطاف مواطنني 

غربيني«، بحسب هارف.
الط����رق  ان  وبين����ت 
املختلفة التي حتصل داعش 
من خاللها عل����ى متويلها 
»عمليات إجرامية في العراق 
وس����ورية، سطو، تهريب، 
ابتزاز، خط����ف، ومداهمة 
القرى والبل����دات، وكذلك 
عن طريق الس����يطرة على 
النفطية في  املرافق  بعض 
شرق سورية«. وأوضحت 
عدم وجود دالئل على تورط 
حكومات في متويل التنظيم 
اإلرهابي »ال توجد لدينا أي 
معلومات عن دعم احلكومات 
لهذه النشاطات، ولكن هناك 
شبكات )لم تسمها( جلمع 
التبرع����ات تعتمد بش����كل 
متزايد على شبكات التواصل 
االجتماع����ي«، الفتة إلى أن 
التبرعات يتم  جمع ه����ذه 
في »مناس����بات تقام داخل 
منازل خاصة أو عن طريق 
نظام حوالة حس����ابي غير 

رسمي في املساجد«، ممثلة 
اخلارجية األميركية رفضت 
احلديث كذل����ك عن موقف 
عائلة فولي من دفع الفدية أو 
إذا ما كانت عوائل املختطفني 
على اتص����ال باخلاطفني، 
مؤكدة ان احلكومة األميركية 
لم تتلق حتذيرا قبيل مقتل 
الواليات  فولي »حكوم����ة 
املتحدة ال جتري اتصاالت مع 
إرهابيني«. ويحرم القانون 
األميركي على أي ش����خص 
أميرك����ي )س����واء مقيم أو 
مواطن(، االتصال مع أي جهة 
مصنفة باإلرهاب، أو إجراء 

أي تبادل مالي معها.
وكانت الواليات املتحدة 
قد صنفت »داعش« التنظيم 
اإلرهاب����ي ال����ذي تأس����س 
ف����ي الع����راق عل����ى قائمة 
املنظمات اإلرهابية الدولية 
أبوبكر  فيما صنفت قائده 
البغدادي والناطق باس����م 
التنظيم طه صبحي فالحة 
املعروف بأبي محمد العدناني 
السوري األصل ضمن قائمة 

اإلرهاب الدولي.
وحتدث����ت ه����ارف عن 
عملية إنقاذ الرهائن الفاشلة، 
قائلة »وقع قتلى )لم تذكر 
عددهم( في صفوف اجلانب 
اآلخر )داعش( دون اجلانب 
األميركي ولم تترك القوات 
األميركية أي����ا من معداتها 
خلفها«. وأعربت عن قلقها من 
انضمام مقاتلني غربيني إلى 
داعش في العراق وسورية، 
مشيرة إلى ترؤس الرئيس 
األميركي باراك أوباما جللسة 
مجلس األمن القادمة للتعامل 
مع أزمة »املقاتلني األجانب 
في العراق وس����ورية على 

األخص«.

تضم كل الطوائف لتستجيب 
الحتياجات جميع العراقيني. 
وأضاف ان اإلصالح السياسي 
سيؤدي إلى وجود عراق آمن 
ويتمت����ع بالرخ����اء، كما أنه 
سيصعب األمر على »داعش« 
الطائفي  الستغالل االنقسام 

في العراق.
واستعرض هيغل � خالل 
التقدم   � املؤمتر الصحافي 
ال����ذي حققت����ه الضربات 
اجلوية األميركية واملساعدات 
التي  العسكرية األميركية 
مت تقدميها للقوات العراقية 
قائال »إن الضربات اجلوية 
ف����ي وق����ف تقدم  جنحت 
تنظي����م )داع����ش( نح����و 
اربيل، كما ساهمت  مدينة 
في استعادة القوات األمنية 
العراقية السيطرة على سد 
املوصل، وتوفير احلماية 
لألميركي����ني املوجودي����ن 
إلى  بالع����راق، باإلضاف����ة 
توفير املساعدات اإلنسانية 
العراقي«، غير ان  للشعب 
هيغل طالب مزيدا من الدول 
باالنضمام إلى جهود اإلغاثة 
ملواجهة األزمة اإلنس����انية 

التي تواجه العراقيني.
أك����دت نائبة  إلى ذلك، 
الرس����مية باسم  املتحدثة 
اخلارجية األميركية ماري 
هارف في املوجز الصحافي 
لل����وزارة م����ن واش����نطن 
»الواليات املتحدة ال تتفاوض 
مع إرهابيني مبا في ذلك أننا 
ال ندفع فدي����ة لهم«. وكان 
تسجيل مرئي تناقلته وسائل 
التواص����ل االجتماعي ليلة 
الثالثاء املاضي أظهر قطع 
رأس مراسل غلوبال بوست، 
جيمس فولي، األميركي على 
يد عنصر من تنظيم الدولة 

وكاالت:   � واش����نطن 
الدفاع األميركي  قال وزير 
تش����اك هيغل، إن الرئيس 
األميرك����ي ب����اراك أوبام����ا 
واإلدارة األميركية يركزون 
عل����ى مواجه����ة التحديات 
املقبل����ة، مش����يرا إل����ى أن 
الواليات املتح����دة تتبنى 
إستراتيجية طويلة املدى 
الدولة  للتصدي لتنظي����م 
اإلسالمية في العراق والشام 

)داعش(.
وأكد هيغل � في مؤمتر 
صحاف����ي مش����ترك عقده 
مع رئيس هيئ����ة األركان 
املش����تركة اجلنرال مارتن 
دميبس����ي امس االول � إن 
تنظيم »داعش« ميثل تهديدا 
»وشيكا« ملصالح الواليات 
املتحدة في مختلف أنحاء 

العالم وفي العراق.
الدفاع  وح����ذر وزي����ر 
األميركي من إمكانية إعادة 
تنظي����م »داعش« لصفوفه 
مرة أخرى، غير أنه أكد أن 
الدور العسكري األميركي لم 
ينته، وأن الواليات املتحدة 
مازالت تدرس كل اخليارات 
وكيفية دعم الدول في املنطقة 
وخاصة العراق ضد تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
واعت����رف هيغ����ل بأن 
تنظي����م »داع����ش« يعتبر 
تنظيما متقدما ولديه قدر 
كبير من التمويل، مؤكدا انه 
ميثل »ديناميكية جديدة في 
العم����ل اإلرهابي« على حد 

قوله.
وتابع قائال: »إن مواجهة 
تهديد اإلره����اب الذي ميثله 
العراق  »داعش« ملس����تقبل 
يتطلب حتقيق إصالح سياسي 
في العراق وتشكيل حكومة 

وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل يلقي كلمته في املؤمتر الصحافي مع رئيس هيئة األركان املشتركة اجلنرال مارتن دميبسي أمس األول  )أ.ف.پ(

أكد أن مسؤوليته تشمل اجلميع دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية

العبادي يدعو املسيحيني إلى عدم الهجرة وترك العراق
والقوات احلكومية والبشمركة تستعيدان بلدتني في الشمال

بغ���داد � وكاالت: أك���د 
العراقى  ال���وزراء  رئيس 
العبادي أن  املكلف حيدر 
مس���ؤوليته تشمل جميع 
النظ���ر  العراقي���ني دون 
أو  الديان���ة  أو  للطائف���ة 
القومية، فيما دعا املسيحيني 
إلى عدم الهجرة إلى خارج 
العراق والبقاء في بلدهم، 
إذ هم مكون أساس���ي من 

مكونات البلد.
العربية  ونقلت قن���اة 
االخباري���ة ع���ن بي���ان 
ملكتب���ه اإلعالمي قوله ان 
العب���ادي التقى في بغداد 
رئيس الكنيسة اإلجنيلية 
املسيحية في العراق والعالم 
األب فاروق والوفد املرافق 
له، وتدارس معهم قضية 
النازحني املسيحيني واخلطر 
ال���ذي يالحقه���م، نتيجة 
تهديدات تنظيم »داعش« 

اإلرهابي.
وقال العبادي ان »أبناء 
الطائفة املسيحية يشكلون 
رافدا مهما من روافد العراق 
القومي والديني  وتنوعه 
واملذهبي، وان مسؤوليته 
تشمل جميع العراقيني دون 
النظر للطائفة أو الديانة أو 
القومية، وأنه يولي اهتماما 
النازحني  متزايدا لقضية 

املسيحيني«.
يذكر أن مجاميع داعش 
اإلرهابية قد سيطرت مطلع 

الشهر اجلاري على مدينة 
قرقوش، أكبر مدينة عراقية 
من حيث الكثافة السكانية 
املسيحية، ومدينة برطلة 
)ذات أغلبية مس���يحية(، 
في محافظ���ة نينوى بعد 
انسحاب القوات احلكومية 
البشمركة )جيش  وقوات 
إقليم كردس���تان(، ما دفع 
أكثر م���ن 100 ألف عراقي 
مسيحي على األقل للفرار 
باجت���اه أربيل، حس���ب 
باب���ل للكلدان  بطري���رك 
بالع���راق والعالم، لويس 
ساكو )أهم قيادة مسيحية 

في العراق(.
من جانبه، قال عز الدين 
صالح رئيس مجلس بلدة 
جلوالء مبدين���ة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى شرقي 
الع���راق ان أكثر من 2000 
عائلة تركمانية نزحت من 
بلدتي السعدية وجلوالء، 
هربا من ممارسات مسلحي 
تنظيم داعش بعد سقوط 
البلدت���ني بيد التنظيم في 
ش���هري يوني���و ويوليو 

املاضيني.
وق���ال صال���ح وه���و 
تركماني سني في تصريح 
ل� »االناضول« ان تركمان 
السعدية وجلوالء نزحوا 
إلى مناطق بعقوبة وبلدة 
خانقني، إضافة الى محافظات 
بغداد وكرب���الء والنجف، 

ويعانون ظروفا معيشية 
صعبة اسوة بآالف العوائل 
التي نزحت من ديالى إلى 
مناط���ق اخرى، بس���بب 

االضطرابات االمنية.
وأض���اف صال���ح ان 
تركمان ديالى مهمش���ون 
الس���نوات املاضية  طيلة 
ول���م ينالوا اس���تحقاقهم 
القوم���ي والس���كاني في 
السياس���ية  املفاص���ل 
واالدارية واصبحوا اهدافا 
دائمة ملسلحي القاعدة في 
الس���ابق ومسلحي داعش 

خالل الفترة احلالية.
وح���ذر م���ن مخط���ط 
دميوغراف���ي حملو املكون 
التركمان���ي م���ن مناطق 
شمال ديالى التي يسكنها 
خليط م���ن العرب والكرد 
والتركمان من قبل جهات 
سياسية متنازعة قوميا في 
البالد،  عدة محافظات من 

بحد قوله.
التعتيم  وانتقد صالح 
والتجاهل االعالمي والدولي 
ملا تعرض له التركمان من 
»إبادة جماعية وعمليات 
قتل وتشريد في محافظات 
املوص���ل وص���الح الدين 
وكركوك )شمال( بعكس 
املكون���ات االخ���رى التي 
حظيت بدعم دولي واممي 
وم���ن قب���ل دول االحتاد 

االوروبي«.

في غضون ذلك، متكنت 
العراقية  القوات احلكومة 
ومقاتلي البشمركة الكردية 
من استعادة السيطرة على 
بلدتني في ش���مال العراق 
من أي���دي مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية، وذلك بعد 

اشتباكات عنيفة بينهم.
وذكرت شبكة »سكاي 
نيوز« اإلخبارية نقال عن 
مصدر أمن���ي محلي قوله 
امس ان الق���وات الكردية 
تدعمها الطائرات احلربية 
األميركية س���يطرت على 
منطقة قرب املدخل الشرقي 
التي دارت  ملدينة جلوالء 
فيها اشتباكات على مدى 

األسابيع املاضية.
ق���وات  أن  وأض���اف 
البش���مركة متكنت ايضا 
من استعادة السيطرة على 
»وادي العوسج« القريب من 
منطقة التجنيد في جلوالء 

مبحافظة ديالى.
وأشار إلى متكن القوات 
العراقي���ة من اس���تعادت 
الس���يطرة عل���ى نقط���ة 
تفتيش كوباشي القربية من 
السعدية، وإحلاق اخلسائر 
الكبيرة في صفوف تنظيم 
»داعش« اإلرهابي، مضيفا 
أن القوات احلكومية تدعمها 
العراقية تتقدم  الطائرات 
صوب بل���دة الس���عدية 

القريبة.

املعارك تدور في محيط مطار الطبقة العسكري

وزير اخلارجية البريطاني يعترف بأن ذابح »فولي« بريطاني

واشنطن تعد الستصدار قرار دولي يجيز لها 
ضرب »داعش« في سورية والعراق

مصادر لـ »األنباء«: موافقة إيران  على استبعاد 
املالكي تضمن مشاركة أميركا ضد »داعش«

عدد املسلمني البريطانيني املنضمني لـ »داعش« 
أكبر من املنضمني منهم للجيش البريطاني

مقتل 70 مقاتاًل من »داعش« خالل يومني
 من املعارك مع النظام شمال سورية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

تعد الواليات المتحدة لتحرك واسع النطاق 
عند اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الشهر المقبل الستصدار قرار يتيح لجبهة 
من الدول المس���تعدة لمواجهة داعش في 
كل من العراق وس���ورية العمل بغطاء من 
قرار دولي يصدر باإلجماع ويتيح استخدام 
القوة ضد المنظمة اإلرهابية. وكانت موسكو 
وبكين قد اعربتا عن قلقهما من احتمال ان 
تستخدم واش���نطن أي قرار من هذا النوع 
للتدخل العس���كري في س���ورية. وتسعى 
إدارة الرئيس ب���اراك أوباما اآلن الى وضع 
آليات تخاطب االعتراض الروسي � الصيني 
على نحو ي���ؤدي الى صدور القرار الدولي 
المطلوب مع طمأنة روسيا والصين الى ان 
القرار لن يستخدم لتعميم نمط من التدخل 
العسكري األميركي على الساحة الدولية او 
من تحقيق اهداف خاصة في سياق تعقيدات 

االزمة السورية.
وكانت الخارجية األميركية قد اقرت اول 
من امس بأن داعش استحوذت على كميات 
كبيرة من األموال واالسلحة. وقالت الناطقة 
باسم الوزارة ماري هارف ان داعش تضم 
مقاتلين ينتمون الى نحو خمسين دولة بما 
في ذلك عدد محدود من االميركيين كما اكدت 
ان الواليات المتحدة تعمل مع حلفائها في 

المنطقة لوقف تدفق المقاتلين الى المنظمة 
سواء في العراق او في سورية.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد اقرت خطة 
وضعتها رئاسة اركان حرب القوات المسلحة 
األميركية لمواجهة داعش. اال ان ما تسرب 
عن تلك الخطة أشار الى انها تجنبت تماما 
دخول قوات أميركية الى األراضي السورية 
او عمل الطائرات األميركية في المجال الجوي 
الس���وري. وتعللت وزارة الخارجية خالل 
ايجاز اجري في وقت مبكر من االس���بوع 
الماضي بأن التدخل ف���ي العراق جاء بناء 
على طلب م���ن الحكومة العراقية وأن ذلك 

لم يحدث في حالة سورية.
اال ان هذا المنطق أدى الى انتقاد اإلدارة 
التي اعترفت من قبل بأن االئتالف الوطني 
المعارض في س���ورية هو الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب السوري. ويعد هذا االعتراف 
الحكوم���ة لالئتالف من  منحا لصالحيات 

وجهة نظر القانون الدولي.
 وقد سارع االئتالف الى احراج اإلدارة عبر 
إعالنه طلبا رسميا بتدخل القوات األميركية 
في س���ورية لضرب مواقع داعش. غير ان 
الخارجية األميركية قال���ت ان الوضع في 
س���ورية يختلف عنه في العراق من حيث 
تداخل مواقع القوى المختلفة ووجود دفاعات 
جوية متماس���كة يمكن ان تهدد الطائرات 

األميركية.

بيروت ـ محمد حرفوش

ترى مصادر ديبلوماس���ية في بيروت 
ل���� »األنباء« أن رفض إيران ترئيس نوري 
المالكي الحكومة العراقية لوالية ثالثة هدفه 
استدراج الواليات المتحدة خصوصا والغرب 
عموما الى القيام بعمليات عسكرية تحول 

دون تمدد سيطرة داعش.
وقد شكل هذا بداية عدم ممانعة إيرانية 
لحل يؤمن لالميركيين حضورا ومشاركة 
وازنة في الع���راق كمقدمة لعملية ترتيب 
األحجام واألوزان في منطقة الشرق االوسط، 
بحيث تنسحب الحقا على سورية، وبالتأكيد 
على لبنان، حيث يتطلب االس���تقرار الذي 
مازالت مظلته اإلقليمي���ة والدولية قائمة 
اكتمال المؤسسات الدستورية وبالتالي سد 

الفراغ في الرئاسة األولى.
وتعتق���د المص���ادر أن العراق يش���كل 
المدخل لتصحيح المشهد اإلقليمي بتوازناته 
وترس���يماته، وان المنحى الذي ستسلكه 
التط���ورات العراقية بعد تخلي طهران عن 
المالكي كفيل بتبديل المعطيات ليس في بالد 
الرافدين فقط، إنما في سورية ولبنان أيضا، 
باإلضافة إلى ان معركة سد الموصل أنهت 

استراتيجية التدخل السلبي األميركي.
وألمحت المص���ادر إلى أن التوافق بين 
الرياض وطهران الذي أدى في مارس الماضي 
إلى والدة حكومة المصلح���ة الوطنية قد 
يتكرر مجددا على الصعيد اللبناني من خالل 
تسوية تطول االنتخابات الرئاسية وابقاء 
لبنان بمنأى عن »السورنة والعرقنة« وعدم 
تحويل الساحة اللبنانية الى ساحة جهاد.

لن���دن � أ.ش.أ: كش���فت وزارة الدف���اع 
البريطاني���ة النقاب عن أن عدد املس���لمني 
إلى صفوف تنظيم  البريطانيني املنضمني 
الدول���ة اإلس���المية ف���ي العراق والش���ام 
»داعش«، أكبر من املنضمني منهم للجيش 

البريطاني.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة 
»يو اس أيه توداي« األميركية، أن عدد املسلمني 
البريطانيني في اجليش البريطاني يبلغ نحو 
600 شخص من بني 200 ألف جندي، في حني 
أظهرت إحصاءات حكومية رسمية أن عدد 
املسلمني البريطانيني املنضمني إلى صفوف 
داعش في العراق وسورية يزيد على 800 
شخص، بينما قالت اخلارجية البريطانية 

إنه من الصعب تقدير أعدادهم بدقة.
تأتي تلك التصريحات في أعقاب اعتراف 
وزير اخلارجية البريطاني فيليب هاموند بأن 
املتشدد الذي ظهر في مقطع ڤيديو مرعب نشر 
على اإلنترنت في وقت سابق من األسبوع 
اجلاري، وهو يقطع رأس الصحافي األميركي 

جيمس فولي، ميك���ن أن يكون من الرعايا 
البريطانيني نظ���را ألن لهجته بريطانية. 
وأوضح هاموند أنه يعلم أن مشكلة اجلهاديني 
البريطانيني ليس���ت جديدة.. مضيفا »هذا 
شيء كنا نراقبه ونتعامل معه لشهور عديدة 
وأن���ا ال أعتقد أن هذا الڤيديو س���يغير أي 
ش���يء.. إنه فقط يزيد الوعي بهذه احلالة 

اخلطيرة جدا«.
ونقلت الصحيفة عن خالد محمود، عضو 
البرملان البريطاني عن منطقة ذات نس���بة 
عالية من السكان املسلمني، القول: إن تقديرات 
احلكومة لعدد املقاتل���ني البريطانيني لدى 
الدولة اإلسالمية حاليا في الشرق األوسط 
بها حتفظ شديد، حيث قال ملجلة »نيوزويك« 
األميركية هذا األس���بوع، إن ما ال يقل عن 
1500 متط���رف بريطاني من احملتمل أن مت 
جتنيدهم للقتال في العراق وسورية على 
مدى الس���نوات ال� 3 املاضية. وقال »هناك 
عدد غي���ر مقبول من البريطانيني يقاتلون 

إلى جانب القوات اجلهادية«.

بيروت � أ.ف.پ: قتل 70 مقاتال من تنظيم 
الدولة اإلس���المية )داعش( على األقل منذ 
األربعاء في معارك عنيفة ضد القوات النظامية 
السورية في محافظة الرقة )شمال(، بحسب 
ما أفاد املرصد الس���وري حلقوق اإلنسان 

امس.
وتدور املعارك في محيط مطار الطبقة 
العسكري، اخر معقل للنظام في احملافظة 
الواقعة مبجملها تقريبا حتت سيطرة التنظيم 

املتطرف.
واش���تدت حدة املعارك التي اندلعت في 
منتصف اغسطس، منذ مساء الثالثاء املاضي 
بعد هجوم عنيف شنه التنظيم في محيط 
املطار، وتخللهما تفجيران انتحاريان فجر 
امس االول. لكنه لم يتمكن من إحراز تقدم 

على األرض، بحسب املرصد.
وأشار مدير املرصد رامي عبدالرحمن الى 
ان »70 مقاتال من تنظيم الدولة اإلسالمية لقوا 
مصرعهم منذ اندالع املعارك فجر األربعاء، 
وذلك جراء القصف العنيف من قوات النظام 
على مناطق في محيط مطار الطبقة، استخدم 
فيه الطيران احلربي وصواريخ سكود. كما 
قتل البعض في انفج���ار الغام«. كما ألقى 
النظام »براميل متفجرة« على مواقع »الدولة 
اإلسالمية« ومناطق عدة في محافظة الرقة. 
وأرسل النظام امس األول تعزيزات من اجلنود 

الذي���ن مت نقلهم على منت طائرات مروحية 
وهبطوا في مطار الطبقة.

ويسيطر تنظيم »الدولة اإلسالمية« على 
مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واس���عة 
أخرى في شمال وشرق سورية، كما يسيطر 

على مناطق شاسعة في العراق املجاور.
ومتكن تنظي���م »الدولة« من طرد قوات 
النظ���ام من موقعني عس���كريني مهمني في 
محافظ���ة الرقة، الل���واء 93 والفرقة 17 في 
يوليو، بعد مع���ارك قتل فيها اكثر من 100 

جندي سوري.
وعمد النظام على األثر الى ش���ن حملة 
قصف عنيف غير مسبوق على مواقع »الدولة 
اإلس���المية« في الرق���ة ومناطق اخرى في 

سورية.
ويخ���وض مقاتلو املعارضة الس���ورية 
املناهضون لنظام بشار األسد معارك ضارية 
ضد »داعش« � االس���م املختصر املستخدم 
للداللة عل���ى التنظيم � في مناطق عدة من 

سورية.
وتته���م املعارض���ة »داعش« بتش���ويه 
»الثورة الس���ورية« بس���بب جنوحه نحو 
التفرد بالسيطرة وممارساته املتطرفة من 
قتل وذبح وتكفير في حق كل من يعارضه. 
وتعتبر ان مواجهته هو باألهمية نفس���ها 

ملواجهة قوات نظام بشار األسد.

واشنطن: نرفض 
التفاوض مع 
اإلرهابيني.. 

ولن ندفع لهم أي 
فدية

نزوح أكثر من 
2000 عائلة 
تركمانية من 

بلدتني في ديالى 
العراقية هربًا من 

»داعش«
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لبنان: اقتراح عون النتخاب الرئيس من الشعب لن يبصر النور 
واحلكومة رفضت مناقشة حديث باسيل عن الداعشية السياسية

نتيج���ة تناق���ض اآلراء 
واملواقف وكان ان شكلت 
جلنة وزارية برئاسة نائب 
رئيس احلكومة ملعاجلة 

الوضع.
الش���ؤون  وزي���ر 
االجتماعية رشيد درباس 
ط���رح في اجللس���ة ملف 
الالجئني السوريني، فتقرر 
إعفاء الالجئني الراغبني في 
العودة الى سورية، املخالف 
وضعه���م في لبن���ان الى 
قوانني اإلقامة، من الغرامة 
املالية الباهظة، التي يترتب 
عليه���ا دفعها في االحوال 

العادية.
وقال درباس إن املفوضية 
الالجئني  السامية لشؤون 
ترفض أن تشمل مساعداتها 
العراقيني، وقرر  الالجئني 
مجل����س ال����وزراء إب����الغ 
املفوضية بان����ه ليس من 

حقها ممارسة االنتقائية
التقى أمس  إلى ذل����ك، 
رئيس احلكومة متام سالم 
وفدا من هيئة علماء املسلمني 
راجعت����ه بش����أن مطالب 
مسلحي داعش والنصرة 
مبقايض����ة العس����كريني 
واألمنيني اللبنانيني لديها 
بسجناء إسالميني في سجن 

رومية.
وبالتزام����ن نفى وزير 
الداخلية نهاد املشنوق ان 
تكون زي����ارة املدير العام 
اللواء عباس  العام  لألمن 
إبراهيم ال����ى تركيا عالقة 
باألسرى العسكريني، وانه 
غير مكلف بأي مهمة على 

هذا الصعيد.
وتلزم احلكومة اللبنانية 
وجميع املسؤولني الصمت 
حيال االتصاالت احلاصلة 
به����ذا اخلص����وص جتنبا 
إلفس����ادها، خصوصا بعد 
ت����ردد معلومات ان داعش 
هددت بقتل احد العسكريني 
كل 48 ساعة تأخير، حسب 

جريدة األخبار.
وزير العدل أشرف ريفي، 
قال في إطاللة تلفزيونية 
اللبنانية  عبر املؤسس����ة 
لإلرس����ال ان داعش حالة 
العمر  عاب����رة وقصي����رة 
كونها بعيدة عن اإلس����الم 
وقيم اإلسالم، وهي بدأت مع 
النظام السوري، ثم صارت 

تعمل في مكان آخر، نافيا 
وجود بيئة حاضنة لها في 
لبنان، وبطرابلس بالذات، 
الفتا الى ان علي عيد وابنه 
رفعت املتهمني بتفجيري 
التقوى والسالم  مسجدي 
في طرابل����س في مثل هذا 
اليوم من السنة املاضية، 

أصبحا اآلن في سورية.
وردا على سؤال قال ان 
داعش وحزب اهلل صورتان 
تش����بهان بعضهما بعضا، 
وان احلزب ذي فكر إلغائي 
توس����عي هدفه الوصول 
الى مياه املتوسط  بإيران 

الدافئة.
الوزير ريفي  وكش����ف 
ان جرمي����ة قتل الصحافي 
األميركي ال عالقة لإلسالم 
بها من قريب او بعيد. وقال: 
استنادا الى معلومات فإن 
ثمة عملية عسكرية ضد احد 
األماكن في سورية لتحرير 
رهائن أميركية، كما ان هناك 
في الوقت ذاته من أرسل الى 
مقرب من النظام السوري 
التفاوض لتحرير  عارضا 
هؤالء، فكان ان طالب املقرب 
النظام مبلغ 5 ماليني  من 
الصفق����ة  وكادت  دوالر، 
تتم لكن حدثا أمنيا حصل 

وعرقل املفاوضات.
وردا على اس����تيضاح 
ل����� »األنباء« ق����ال الوزير 
ريفي ان مصدر معلوماته 
مخابراتية، وانه ال يستطيع 
اجلزم بأن قتل الصحافي 
األميركي جيمس فولي، مت 
أو  املفاوضات  قبل عرقلة 

بعدها، او بسببها.
الوزير ريفي  وكش����ف 
ايضا ع����ن ان قائد تنظيم 
فتح اإلس����الم الذي أرسله 
ال����ى  الس����وري  النظ����ام 
مخيم نه����ر البارد ليخّرب 
اللبنان����ي عبره،  الوضع 
جرت تصفيته في سورية 

ايضا.
وختم بالقول ردا على 
سؤال آخر: أنا ال أخاف على 
لبنان من داعش وأخوات 
داعش، طاملا انه ليست لهم 
بيئ���ة حاضنة فيه، حيث 
السنة الذين أفخر بأن أكون 
منهم معتدلون، وال ميكن 
ان يشكلوا بيئة حاضنة 

لداعش أو سواها.

من املوصل في العراق الى 
كسب في سورية فبعبدا 
في لبن���ان، فكيف ميكن 
أن يستوي هذا الكالم مع 
محاوالت خوض مغامرات 
دس���تورية جديدة ال أحد 

يدري أين تنتهي.
وقد تولى أمس النائب 
إبراهيم كنعان أمني س���ر 
التكتل العوني، الدفاع عن 
اقتراح القانون في مؤمتر 
صحافي، لم يحصد الصدى 

الذي كان يأمله.
الى أن  ولفت كنع���ان 
املادة 49 من الدستور هي 
مادة تقني���ة تتعلق بآلية 
انتخاب الرئيس وال عالقة 
لها بصالحيات الرئيس وال 
باملناصفة وال متس تاليا 

دستور الطائف.
وأظه���رت ردود الفعل 
الشعبية رفضا من 14 آذار، 
فيما تفاوت موقف 8 آذار 
بني الصمت وعدم االرتياح، 
أن االقتراح ولد  ما يعني 
ميتا، كما تق���ول مصادر 
الكتائ���ب وانه لن  حزب 
أكثر م���ن محاولة  يكون 
لتحريك اجلمود في ملف 

االستحقاق الرئاسي.
مصدر في حزب القوات 
اللبنانية لم ميانع مببدأ 
انتخاب رئيس اجلمهورية 
من الشعب، لكنه اشترط 
أوال ف���ك أس���ر الطائف���ة 
الشيعية ولبنان ثانية من 
وطأة سالح حزب اهلل كي 
يتمكن اللبنانيون جميعا 
م���ن التعبير ع���ن رأيهم 

بحرية.
عل���ى صعيد جلس���ة 
مجلس الوزراء أمس األول 
فقد اتسمت بالالسياسية. 
وقد حاول وزير اخلارجية 
جب���ران باس���يل االدالء 
مبداخلة سياسية حول نداء 
كتلة التغيير واإلصالح يوم 
االربعاء وحديثه فيها عن 
»الداعش���ية السياسية«، 
لكن الرئيس متام س���الم 
قاطعه بالق���ول: النفايات 
أوال - في إش���ارة الى أن 
ج���دول أعمال اجللس���ة 
محصور في النفايات، التي 
رغم الس���اعات الطوال لم 
يتوص���ل مجلس الوزراء 
الى حس���م أمر معاجلتها، 

بيروت ـ عمر حبنجر

الذي  مشروع االقتراح 
تقدم به عش���رة من نواب 
تكت���ل االصالح والتغيير 
النظام  والقاضي بتغيير 
اللبناني م���ن برملاني الى 
رئاسي عبر انتخاب رئيس 
اجلمهورية من الشعب وعلى 
مرحلتني اولى من جانب 
الناخبني املسيحيني وثانية 
من جانب عموم الناخبني 
م���ن مختلف الطوائف لن 

يبصر النور.
التأكيد  ومعطيات هذا 
كثي���رة وأهمه���ا ان هذا 
االقت���راح يتطلب تعديال 
للدسدتور الذي ينص على 
انتخاب الرئيس من جانب 
اعض���اء مجل���س النواب 
وبأكثرية الثلثني، فمن اين 
لكتلة العماد عون تأمني 86 
نائبا، حتى ولو انضم اليها 
جميع نواب الثامن من آذار 
البيضاء  مادامت االوراق 
التي رمزت اليه في صندوق 
االقتراع الرئاسية الوحيدة 
التي جرت، لم تبلغ مستوى 

النصف زائدا واحدا؟
كما ان طرحا كهذا، هدفه 
الطائف  املضمر دس���تور 
الذي يناصبه العماد ميشال 
عون العداء منذ اقراره قبل 
25 س���نة، ورمبا املؤمتر 
التأسيس���ي ال���ذي يعمل 
ثمانيون من آذار بتشجيع 
ايراني هادف الى استبدال 
املناصف���ة بني املس���لمني 
واملسيحيني باملثالثة بني 
السنة والشيعة واملوارنة، 
م���ا يعني حف���ظ حصة 
املسيحيني في السلطة من 

النصف الى الثلث.
ولك���ن هل ه���ذا دليل 
العماد  فعل امي���ان م���ن 
عون باالقت���راح املطروح 
باس���م كتلته ام مجرد رد 
فعل انفعالي على انحسار 
احتم���االت وصول���ه الى 
القص���ر اجلمه���وري في 

بعدا.
الواقع انه ال خوف على 
املناصف���ة بني املس���لمني 
واملس���يحيني ف���ي لبنان 
مادام انه في صلب دستور 
الطائف، لكن ما تخشى منه 
اوساط 14 آذار ل� »األنباء« 
هو تك���رس هذه احملاولة 
للعب���ث بالنظام اللبناني 
العام، سابقة قد جتير ضد 
املسيحيني في لبنان، في 
حال تراجع بريق االسالم 
املعت���دل احلام���ي له���ذه 

املعادلة.
تيار املستقبل، وصف 
التغيير  ن���واب  اقت���راح 
بالتغري���د  واالص���الح 
خارج السرب، ولعب في 
الوق���ت الضائع، ففي عز 
ازمة االستحقاق الرئاسي 
اكمال  وفيم���ا املطل���وب 
النصاب النتخاب رئيس 
اقتراح  اجلمهورية ج���اء 
الدس���توري  التعدي���ل 
النتخاب الرئيس مباشرة 

من الشعب.
وقدم وزير اخلارجية 
جبران باسيل لهذا االقتراح 
بال���كالم عن »داعش���ية 
سياس���ية« تلف املنطقة 

نواب من تكتل التغيير واالصالح خالل تقدمي مشروع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب                                           )محمود الطويل(

ريفي لـ »االنباء«:
ال أخاف على 

لبنان من داعش 
وأخواته طاملا انه 
ليست لهم بيئة 

حاضنة فيه

هاشم: البديل عن الرئيس التسووي هو الرئيس التسووي
أو  النيابي����ة  االنتخاب����ات 
حتى عن التمديد للمجلس 
النياب����ي وإن كان أبغ����ض 
احلالل، هو من يقود البالد 
عنوة ورغم أنف اجلميع الى 
مؤمتر تأسيسي، مستدركا 
بالقول إنه وبغض النظر عن 
حفلة املزايدات التي يطلقها 
تيار املس����تقبل ملس����ايرة 
حلفائه، فإن أكثر ما يدعو 
لألس����ف ه����و أن التيارات 
واألحزاب السياسية جعلت 
الرئاسي  من االس����تحقاق 
قضية رأي عام في محاولة 
الستثمارها شعبيا كل من 
منظاره اخلاص وعلى حساب 
املصلحة الوطنية، مؤكدا ان 
البديل عن الرئيس التسووي 

هو الرئيس التسووي.
وف����ي س����ياق منفصل 
وعن قراءته ملبادرة وزير 
االتص����االت بطرس حرب 
والتي أكد فيه����ا أنه يحق 
النيابي مبوجب  للمجلس 
الدس����تور  امل����ادة 49 من 
انتخ����اب رئي����س جدي����د 
للبالد في ال����دورة الثانية 
بنصاب األغلبية املطلقة أي 
بالنص����ف زائد واحد، لفت 

النائب هاش����م إلى أن هذه 
املبادرة »الالمبادرة« مضيعة 
للوقت أكثر مما هي مسعى 
إلنقاذ االستحقاق الرئاسي، 
خصوصا أن الوزير حرب 
ي����درك أكثر من س����واه أن 
الدراسات واالجتهادات  كل 
الدس����تورية جزم����ت بأن 
النصاب ف����ي الدورتني هو 
ثلثا أعضاء املجلس، وهو 
ما عاد وأك����د عليه مكتب 
املجلس بإجماع أعضائه من 
8 و14 آذار، معتبرا بالتالي 
أن مبادرة الوزير حرب لن 
تبلغ الهيئة العامة ملجلس 
النواب، وستبقى في أدراج 
ب����ري لتعارضها  الرئيس 
بالش����كل واملضم����ون مع 

األحكام الدستورية.
وأضاف هاشم أن الوزير 
حرب يدرك انطالقا من كونه 
رجل قان����ون، أن مبادرته 
ساقطة باألساس ال بل ولدت 
ميتة، إال أن مصلحة قوى 14 
آذار تقضي بانتخاب رئيس 
للجمهورية حتى ولو بشكل 
مخالف للدستور في محاولة 
لإلمس����اك مبوقع رئاس����ة 

اجلمهورية.

انتخاب رئيس،  بأولوي����ة 
إال أن هذا ال يعني ضرورة 
جتميد باقي االستحقاقات 
وتعطي����ل كل املؤسس����ات 
الدستورية الى حني التوصل 
ال����ى توافق ح����ول هوية 

الرئيس العتيد.
وردا على س����ؤال حول 
الس����لطة  حتمي����ة وقوع 
التنفيذي����ة في الفراغ حال 
والدة مجلس نيابي جديد 
في ظل خلو قصر بعبدا من 
سيده، لفت نائب البعث ل� 
»األنباء« الى أن اجلميع يقر 
ويعترف بأن الشغور في 
موقع رئاسة اجلمهورية، 
حبل����ى  الب����الد  جع����ل 
بالتعقيدات الدستورية، إال 
أن احلكمة الوطنية تقضي 
بإبقاء ولو جزءا صغيرا من 
قطار الدولة على سكته بدال 
من خروج����ه بالكامل عنها 
وسقوطه في املجهول، حيث 
انهيار املؤسسات والنظام 
برمته سيكون مدويا، معتبرا 
بالتالي أن من ينادي اليوم 
انتخ����اب رئيس  بأولوية 
للجمهورية وميتنع مقابل 
أولويت����ه تلك ع����ن إجراء 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة التنمية 
والتحري����ر النائب قاس����م 
التمديد للبرملان  أن  هاشم 
هو تعد صارخ على حقوق 
الشعب، معتبرا أن ما يقال 
عن وجود موانع دستورية 
وأمني����ة حتول دون إجراء 
االنتخاب����ات النيابي����ة في 
لي����س س����وى  موعده����ا، 
ذريعة غير قابلة للترجمة 
عمليا عل����ى أرض الواقع، 
خصوص����ا بع����د أن متكن 
اجليش اللبناني بانتصاره 
على اإلرهاب في عرسال، من 
فرض األمن واالستقرار مبا 
يسمح للمواطنني مبمارسة 
حقهم ف����ي انتخاب مجلس 
نيابي جديد، مش����يرا من 
جهة ثاني����ة الى أن إصرار 
تيار املستقبل على التمديد 
للمجلس بذريعة »أولوية 
انتخاب رئيس للجمهورية«، 
يندرج في إطار املزايدة على 
موقف حلفائه في قوى 14 
آذار، علما أن كل املكونات 
السياس����ية في لبنان وفي 
مقدمها قوى 8 آذار متمسكة 

قاسم هاشم

من ينادي بأولوية انتخاب الرئيس ويرفض التمديد يقود البالد إلى املؤمتر التأسيسي

وليس من داعش، ألن في لبنان 
مع االسف هناك زعامات ال تقل 
خطورة في طريقة تصرفها عن 
داعش، مشددا على اننا ال نريد 
صراعا بني املسيحيني وال نريد 

خالفا حول الرئاسة.
وقال اجلوزو في تصريح ل� 
»األنباء«: نحن ال نوافق على 
االعمال الهمجي���ة التي تقوم 
بها داعش، املس���يحيون جزء 
ال يتجزأ من هذه االمة، نحن 
نعتبر ان املس���يحيني جزء ال 
يتجزأ من التركيبة في العالم 
العرب���ي، وما قامت به داعش 
ابدا،  نح���ن ال نوافق علي���ه 
كما انن���ا ال نوافق على القتل 
والذبح احلاصلني في اي مكان 
في سورية او في العراق، فكل 
هذه االعمال ال يقرها االسالم 
بأي شكل من االشكال حتى لو 
رفعوا ألف علم من اعالم »ال اله 

ال نوافق على »داعش« ولو رفعوا ألف علم »ال إله إال اهلل«

اجلوزو لـ »األنباء«: اخلوف على املسيحيني 
من أنفسهم وليس من »داعش«

اال اهلل محمد رسول اهلل«، فهم 
يخالفون مبدأ االسالم، فاالسير 
في االس���الم محفوظ الكرامة 
واحلياة، ف���ال يجوز ان يقتل 

بأي شكل من االشكال.

بيروت ـ أحمد منصور

اعتبر مفت���ي جبل لبنان 
الشيخ محمد علي اجلوزو ان 
هناك من كان يحاول االيقاع 
بني اهالي عرس���ال واجليش 
اللبناني من خ���الل االحداث 
االخيرة، ورأى ان ما من لبناني 
التي وصلنا  يرتاح لالوضاع 
اليها في لبنان على الرغم من 
اخلطوات واالجراءات االمنية 
في بعض املناطق التي قامت بها 
احلكومة، معتبرا ان احلمل ثقيل 
واملسؤوليات صعبة وكبيرة، 
مؤكدا ان االسباب تعود لعدم 
انتخاب رئي���س للجمهورية، 
محمال املس���ؤولية للقيادات 
املاروني���ة الذين يتصارعون 
على كرس���ي الرئاسة، ورأى 
ان اخلوف على املسيحيني في 
الشيخ محمد علي اجلوزولبنان هو من املسيحيني انفسهم 

العالقة بني عون واحلريري عادت إلى املربع األول
علم من مصادر واسعة االطالع أن العالقة 
بني العماد ميشال عون والرئيس سعد احلريري 
عادت الى املربع األول، أي الى ما كانت عليه 
قبل حوارهما السياسي الذي افتتح في لقاء 
باريس الش���هير نهاية العام املاضي وأنتج 

حكومة وتعيينات.
وتنقل هذه املصادر عن أوساط عون قولها 
إن »املش���وار« مع احلريري انتهى عند هذا 
احل���د، وان ما هو قائم م���ن تعاون في إطار 
احلكومة سيس���تمر لكنه ال يعدو كونه من 

مخلفات ومفاعيل املرحلة املاضية.
وتضي���ف هذه املصادر أن عون أس���قط 
من حس���اباته إمكانية وصوله الى رئاس���ة 
اجلمهورية بتأيي���د من احلريري وبالتفاهم 
معه، معتبرا أن »قرار احلريري ليس في يده« 
وأن جتربة احلوار مع���ه انتهت الى نتيجة 
مخيبة حتى ول���و كان ما حصل خارجا عن 

سيطرته وإرادته.

وبالتالي فإن عون ال يرى في احلريري أكثر 
من »فريق سياسي« ويتعامل معه على هذا 
األساس، وال يرى فيه حليفا أو شريكا. فهذه 

الصفة ال تنطبق إال على حزب اهلل.
وتدعو ه���ذه املصادر الى رصد املس���ار 
السياسي التصعيدي من جانب عون ويعكس 
خيبة من نتائج احلوار مع احلريري وعودة 
الى السياسة السابقة. وهذا التغيير كان قد 
بدأ مع إطالق عون مبادرته التي ترجمت عمليا 
وقانونيا عبر اقتراح قانون تعديل دستوري 
النتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وعلى 
مرحلتني، وظهر أيضا من خالل زيارات الوزير 
جبران باس���يل الى طهران وبغداد، ووصل 
أخيرا الى عودة التجاذبات واخلالفات داخل 
مجلس الوزراء وبعدما عكس »النداء« الصادر 
عن تكتل التغيير واإلصالح حالة اعتراضية 
وكان أقرب الى »إنذار«، معلنا افتتاح مرحلة 

جديدة ستشهد تغييرا في األداء واملوقف.

العسكريون املخطوفون.. ملف معقد وطويل األمد
العسكريني  بيروت: لم تس���جل قضية 
املخطوفني لدى »داع���ش« و»النصرة« أي 
تقدم أو تطور، ويبدو أنه ملف معقد وطويل 

األمد:
- اجلهة اخلاطفة توزع األدوار فيما بينها 
وتطرح شروطا »تعجيزية«، بدءا من اإلفراج 
عن إرهابيني خطيرين ومحكومني، وصوال 
الى اشتراط انسحاب مقاتلي حزب اهلل من 

سورية.
- قيادة اجليش اللبناني ليست في وارد 

التفاوض مع إرهابيني واملساومة معهم.
- هيئ���ة العلماء املس���لمني تلعب دور 
الوسيط وناقل الرسائل وقناة تواصل بني 
احلكومة اللبنانية واجلهات اخلاطفة، ولكن 

دورها غير كاف في اإلحاطة بكل تعقيدات 
املسألة.

- مدير عام األمن الع���ام اللواء عباس 
ابراهيم الذي تلقى اتصاالت ومناشدات من 
أهالي العس���كريني املخطوفني لتولي امللف 
بحكم خبرته وجتربت���ه الناجحة في هذا 
املجال والثقة املطلقة به، لم يتول هذا امللف 
رسميا كوسيط وكمفاوض رسمي ألن ظروف 
وشروط مهمته لم تتوافر بعد، وهو رافض 
ملبدأ املقايضة بني العسكريني واإلرهابيني وال 
يقبل اليوم ما كان رفضه عندما كان يتولى 
ملف راهبات معلوال. وأما زيارته الى تركيا 
فإنها استكش���افية وجاءت بناء على طلب 

وتكليف من رئيس احلكومة متام سالم.

أخبار وأسرار لبنانية

٭ رد غير مباشر على اخلطاب األخير: قيل إن إبداء 
البطريرك بشارة الراعي استعداده للقاء 

أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
والتكلم لغة واحدة، ألن لبنان وشعبه وكيانه 

في خطر، هو مبنزلة رد غير مباشر على 
نصراهلل الذي دعا في خطابه األخير إلى 

»مواجهة اخلطر الذي يتهددنا جميعا«، 
متوجها إلى املسيحيني بالقول: »إذا كان هناك 
من يزال يراهن على أن املسيحيني في لبنان 

يعنون شيئا لألميركي والغرب فهو واهم، 
وعند أي تهديد لكم سيوجهون دعوة لكم 

كما حصل للمسيحيني في العراق«.
٭ حزب اهلل سيستثني »املستقبل« و»اجلماعة«: لوحظ 

أن حزب اهلل في »جولته الصيداوية« على 
قوى وأحزاب وشخصيات سياسية ودينية 
استثنى تيار املستقبل واجلماعة اإلسالمية. 

»وفد حزب اهلل ضم أعضاء املجلس 
السياسي عبداملجيد عمار ومحمود قماطي 
ومحمد صالح ومسؤول احلزب في صيدا 

الشيخ زيد ضاهر«.
وبعد يومني على جولة حزب اهلل في 

صيدا، عقد اجتماع بني املستقبل واجلماعة 
اإلسالمية في منزل النائبة بهية احلريري 

في مجدليون، صدر على أثره بيان مشترك 
أكد على التمسك مبشروع الدولة وبناء 

املؤسسات والوقوف مع اجليش اللبناني 
والقوى األمنية، ورفض كل أشكال التطرف 

والغلو من أي جهة كانت.
٭ جعجع واالستحقاقات: في جلسة خاصة 

قبل نحو شهر تساءل د.سمير جعجع أمام 
مقربني: ماذا نفعل إذا انتهت الوالية املمددة 
للبرملان وكان الفراغ الرئاسي متماديا، هل 
جندد له؟ لدينا مجموعة استفهامات كبيرة 
ونحتاج إلى تصور للوضع من دون رئيس 

وال برملان. إال أنني شخصيا أفكر في أن 
نندفع بقوة حتت شعار »انتخابات نيابية 

النتخاب رئيس للجمهورية«. أول يوم بعد 
االنتخابات النيابية يجب انتخاب رئيس. ال 
يهم هنا إذا كانت النتيجة ملصلحتنا كقوى 

14 آذار بنسبة 5 أو 20%. األكيد أننا سنتقدم 
ولن يستطيعوا اللحاق بنا.

٭ سليمان الرافض للتمديد: موقف الرئيس 
ميشال سليمان الرافض للتمديد للمجلس 

النيابي، قد ينسحب على موقف وزرائه 
الثالثة في احلكومة وهم: سمير مقبل وأليس 

شبطيني وعبداملطلب احلناوي، ما يجعل 
التمديد يحتاج إلى آلية ال تعتمد مجلس 

الوزراء كجسر للعبور إلى التمديد في 
مجلس النواب، كون أي مرسوم يحتاج إلى 

تواقيع الوزراء الـ 24 حتى يصدر، بل تعتمد 
مجلس النواب نفسه ووفق اآلليات املتبعة.
٭ سالم إلى نيويورك: يدرس رئيس احلكومة 

متام سالم ترؤس الوفد اللبناني إلى 
اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 

في نيويورك الشهر املقبل وإلقاء كلمة 
لبنان أمامها، بعدما ساد في فريقه توجهان: 

األول يدعم سفر سالم شخصيا إلى 
نيويورك وعقد لقاءات مع عدد من زعماء 
الدول العربية والدولية التي تشارك عادة 

في اجتماعات اجلمعية العمومية، وفي 
مقدمتهم الرئيس األميركي باراك أوباما، 

فيما الرأي الثاني يدعو إلى التريث في اتخاذ 
قرار املشاركة في انتظار ما سيؤول إليه 

االستحقاق الرئاسي. إال أن البعثة اللبنانية 
في نيويورك لفتت إلى وجوب حسم القرار 

اللبناني للتمكن من إجراء احلجوزات الالزمة 
في الفنادق وطلب املواعيد، والسيما حتديد 

موعد كلمة لبنان، ألن التوقيت يختلف 
في حال ترأس الوفد رئيس احلكومة. 

وثمة من يرى في احللقة الضيقة للرئيس 
سالم أن يقترح حضور وزير اخلارجية 
جبران باسيل لئال تعطى ملشاركة سالم 
تفسيرات تتصل باملساس بصالحيات 

رئيس اجلمهورية الذي يحضر عادة هذه 
االجتماعات، علما أن رؤساء حكومة سابقني 

ترأسوا في مناسبات مختلفة الوفود 
اللبنانية إلى نيويورك.

٭ الطيران األميركي يرسم احلدود اجلديدة: يروي 
النائب مروان حمادة: »لدي صديق اسمه 

برنار كوشنير الذي كان من مجموعة »أطباء 
بال حدود« في السبعينيات ثم أصبح وزيرا 
للخارجية، وقد زارنا في بيروت منذ شهر 

وتناولنا العشاء معه ومع وليد بك وكان آتيا 
من كردستان قبل حصول القصف األميركي 

وتنبأ لنا بأن إنشاء الدولة الكردية أصبح 
منتهيا ومكرسا، أوال بأداء نوري املالكي 

السيئ الذي أدى إلى بروز الروح التقسيمية 
في العراق، وبصمت تركي أو »قبة باط« 

تركية، وتخوف إيراني من ظاهرة »داعش«، 
فكانت قد بدأت ترتسم عناصر مشتركة 

للدولة الكردية. واليوم نستطيع القول 
إن الطيران األميركي فقط يرسم احلدود 

اجلديدة لدويالت املنطقة ولم يتبني بعد ما 
هو املصير السوري.
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مخرج شاب حاقد على 
احد املنتجني اللي مو 
معطيه فرصة علشان 

يخرج أعماله مثل مو يقول 
ويفكر يخرب سمعته عند 

القنوات.. موغصب يشغلك 
والزين يفرض نفسه!

ممثل يفكر انه يرفع على 
احد احملررين قضية ألنه 
قاعد يطلع عليه إشاعات 
انه ما يحب ربعه الفنانني 

ويتمنى لهم املضرة.. 
احلقران يقطع املصران!

مخرج في االذاعة 
متضايق النه مت جتميده 

بسبة انه مو ملتزم 
بالدوام وقاعد يدور 

واسطات علشان يشيلون 
عنه التجميد.. مو ملتزم 

ومتضايق.. عجيب!

حقد إشاعات  عبدالناصر درويش يفاجئ جتميد
جمهور »الياخور« مبشاركة عابرة

أحمد الفضلي

فاجأ الفنان الكوميدي عبدالناصر درويش جمهور 
وطاقم املسرحية الكوميدية االجتماعية »الياخور« عند 
قيامه بصعوده على املسرح واالنضمام لفريق العمل 

بأحد املشاهد، حيث قام درويش باملشاركة مبحادثة مع 
الفنانة العراقية ميس كمر ورفيق الدرب في االعمال 

الكوميدية حسن البالم، ولم يغادر املسرح دون افيهاته 
املعهودة التي أمتعت جمهور العمل قبل ان يعود 

للجلوس معهم. 
ومن ناحية أخرى أنهى البالم وطاقم ممثلي وفنيي 

املسرحية استعداداتهم لعرض العمل على مسرح 
كيفان بعد نقلها من مسرح نادي اليرموك الرياضي 
في منطقة مشرف الذي شهد انطالقة العروض في 

عيد الفطر.
وقام البالم بتجهيز الديكورات اخلاصة باملسرحية 
التي القت إقباال كبيرا من اجلمهور، ومن املقرر أن 
درويش مع البالم في مسرحية »الياخور«تبدأ عروض مسرح كيفان يومي اخلميس واجلمعة.

إليسا في احلفلة املنتظرة.. نسيت أغنياتها!
للجيش اللبناني وهي عبارة 
عن أغنية السيدة فيروز »ع 
اسمك غنيت« واستطاعت مع 
الكورال أن تنفذ باألغنية التي 
أثارت حماسة اجلمهور، لتبدأ 
بأغنياتها القدمية ومنها »أسعد 
واحدة«، ثم تعود إلى فيروز 
فتختتم الفقرة األولى بأغنية 
»راجعني يا هوا«، بعد طلب 

اجلمهور إعادتها مرة ثانية.
ووجه����ت إليس����ا حتية 
ألصدقائها الذين حضروا احلفل 
على الرغم من غياب عدد كبير 
منهم، وقد حيت اجلميع على 
املسرح، لتبدأ وصلتها الثانية، 
فأدت من جديدها أغنية »يا 
مرايتي«، فيما لم يكن ملحن 

األغنية زياد برجي في احلفل 
ليؤديها معها كما كان متفقا، 
فغنتها، حسب موقع »نواعم«، 
وحدها ونسيت كلماتها ولم 
تأت على ذكر املقطع الثاني، 
واكتف����ت بقراءتها على دفتر 
وضع أمامها، ثم قدمت »حالة 
حب« قبل أن تختم برنامجها 
بأغنيات للسيدة وردة فأدت 
»لوال املالمة« و»وأنا مالي«، 
وكذلك »خدني معك« لسلوى 
القطريب وغنت أيضا لعايدة 
شلهوب »لو فيي«، كما قرأت 
مقطعا جديدا من »لو« األغنية 
الت����ي حلنها الفن����ان مروان 
خوري للمسلسل الرمضاني 

الذي حمل االسم نفسه.

كسبت النجمة اللبنانية 
إليس���ا الرهان واستطاعت 
أن متأل مدرجات حفلها في 
واجهة بيروت البحرية، حيث 
احتشد اآلالف ملشاهدة جنمة 
اإلحساس وهي تقدم أمسيتها 
الس���نوية ضمن احتفاالت 
مهرجانات »أعياد بيروت« 
التي تنظمها شركات صديقة 
إلليسا نفسها ويشارك فيها 
تنظيما وتنفيذا مدير أعمالها 

أمني أبي ياغي.
واستطاعت إليسا، التي 
ربحت احلفلة أن تغير في عقول 
من المها وغنت ملدة جتاوزت 
الساعتني وبدلت ثيابها مرتني، 
البداية حتية  إليسا وقد أدت ف����ي 

ط حنان ترك مع جمهورها محمد رجب يورِّ
لتفسير سبب نشره للصورة 
وقال إنه يعشق حنان ترك على 
الفني والشخصي،  املستوى 
وأن����ه يش����عر بالفخ����ر بها 
وبتدينها، وأن الصورة قدمية 
إلى س����نة  ويرجع تاريخها 
2003، حني شارك وحنان ترك 
وداليا البحيري كضيوف في 

أحد املهرجانات في األردن.
يذك����ر أن حن����ان ارتدت 
احلج����اب بعد وف����اة الفنان 
عالء ولي الدين، وقدمت بعض 
األعم����ال الفنية بعد ذلك، إال 
أنها قررت مؤخرا أن تعتزل 

التمثيل نهائيا.

أح����دث الفن����ان املصري 
محمد رجب ضجة كبيرة على 
مواق����ع التواصل االجتماعي 
بعدما نش����ر صورة جتمعه 
بالفنانة حنان ترك وهي من 

دون حجاب.
وفسر جمهور رجب وحنان 
الصورة بأن الفنانة احملجبة 
خلعت احلجاب، وجاءت أغلب 
التعليقات كاآلتي: »هي حنان 
خلعت احلجاب، يا رجب امسح 
الصورة، ه����ي الصورة دي 
قدمية، لو س����محت امسحها 

يا فنان«.
حنان ترك من دون حجاب مع محمد رجبواضط����ر الفنان املصري  حنان ترك 

يبدو أن النجمة املصرية 
شيرين عبد الوهاب قررت 
ع���دم ال���رد أو اإلدالء بأي 
تصري���ح يتعل���ق بأزمتها 

هل جتاوزت شيرين أزمتها أم سافرت لتنساها؟
األخيرة مع الفنان ش���ريف 
منير واستدعاء النيابة لها. 
وقد اصطحبت ابنتيها مرمي 
وهنا، وسافرت إلى اجلونة 
في الغردقة لقضاء إجازتها 
هناك، وذلك بعد عودتها من 
تونس، حيث أحيت أخيرا 
حفال غنائي���ا كبيرا ضمن 

فعاليات مهرجان قرطاج.
من جه���ة أخرى، رفض 
مدير أعمالها ياس���ر خليل 
التعلي���ق عل���ى أزمتها مع 
ش���ريف منير، وخاصة أن 
الرد  ش���يرين فضلت عدم 
على املوضوع، ولم تطلق أي 

تصريح بخصوص األمر.
يذكر ان شيرين مشغولة 
حاليا بالتجهيز إلطالق ڤيديو 
كلي���ب جديد ألغنية »ومني 
اختار« الذي سبق أن قامت 
بتصوي���ره من���ذ فترة في 
بي���روت، وقد نفت من قبل 
أنها تس���تعد إلطالق أغنية 

خليجية. شيرين عبدالوهاب 

»فرخ البط عوام«، ورمبا 
»ابن الفن فنان« أيضا، هكذا 
الفنان الشاب ميار  يس���ير 
النوري على خط���ى والده 
الفنان عباس النوري، حيث 
يس���تعد ميار الذي كانت له 
مشاركات خجولة في الدراما، 
إلخراج أول أفالمه، وسيحمل 

ابن عباس النوري مخرجاً للمرة األولى

تيم حسن عازف »تشيلو« رمضان املقبل
الس����وري  النجم  تعاق����د 
تيم حس����ن مع املنتج صادق 
الصباح على بطولة مسلسل 
»تش����يلو«، من إنتاج ش����ركة 
صباح لإلعالم وش����ركة إيجل 
فيلم، وذلك للعرض خالل شهر 
رمضان املقبل. واملسلسل من 
تأليف الكاتب السوري جنيب 
نصير، وإخراج املخرج السوري 
سامر البرقاوي، كما يشارك في 
بطولة العمل من لبنان النجمان 
يوسف اخلال ونادين نسيب 
جنيم. وهناك توقعات صحافية 
بأن يكون مسلس����ل »تشيلو« 
نسخة طبق األصل عن مسلسل 
»لو«، السيما أنه يتناول أيضا 
قصص احلب واخليانة، كذلك 
الشركة نفسها التي أنتجت »لو« 
ستتولى اإلنتاج، واملخرج هو 
ذاته، والعمل من بطولة نفس 
املمثلني، فيما يعتبر تيم حسن 

اجلديد الذي سيحمله العمل.

الفيلم اس���م »طاب���ة أمل«، 
التحضير  وهو حاليا قي���د 
والتصوير، وسيكون فيلما 
روائيا قصيرا، وس���تنتجه 
العامة للسينما  املؤسس���ة 

في سورية.
والفيل���م عن س���يناريو 
ملي���ار أيض���ا، فيم���ا يلعب 
أدوار البطولة كل من: عباس 
النوري، وجهاد سعد، وشكران 
أبو حجر،  مرجتى، ون���زار 
ورميي س���رميني، ومهران 

نعمو، وتوليب حمودة.
يشار إلى أن ميار النوري 
درس الغرافيك في لندن، ثم 
ط���ار إلى فلوريدا لدراس���ة 
الس���ينما في جامعة »فول 
سايل«، وكانت له مشاركات 
ضمن عدة أعمال سورية مثل 
الفضة«، »الغربال«،  »طالع 

»تعب املشوار«. عباس النوري ميار النوري

الكشف عن أسماء جنوم »عالقات خاصة«
النابلس���ي وإنتاج  ومؤيد 
شركة »أون الين برودكشن«، 
وستتنقل كاميرته بني دبي 
ودمشق وبيروت والقاهرة 
وتركيا، ويحك���ي قصة 5 
زيجات مختلف���ة تبدأ في 
اليوم نفس���ه وتنتهي في 
مكان واحد، وتنطلق حكايا 
العشق بكل تفاصيله، وتدخل 
خبايا الرغبات ضمن توليفة 

درامية.
إلى أن شربتجي  يش����ار 
غابت عن الدراما الس����ورية 
هذا العام بس����بب انشغالها 
في إجناز املسلسل اخلليجي 

»وش رجعك«.

ويتألف العمل من ستني 
حلق���ة وه���و م���ن تأليف 
الس���وريني نور شيشكلي 

وكارمن لبس، وجوي خوري 
)لبنان(، على أن تنضم أسماء 

أخرى في وقت الحق.

خالل أي����ام قليلة، تعلن 
املخرج����ة الس����ورية رش����ا 
شربتجي عن انطالق تصوير 
أول مشاهد مسلسلها اجلديد 
»عالقات خاصة« بعدما قطعت 
شوطا طويال في مرحلة توزيع 
األدوار. وبعدم����ا انتش����رت 
تكهنات كثيرة حول األسماء 
املشاركة في العمل العربي، ذكر 
موقع »أنا زهرة« ان النجوم 
الذين ثبتت مش����اركتهم هم: 
منى واصف، وسوزان جنم 
الدين، ودمية قندلفت، وعبد 
الهادي الصباغ، وباسم ياخور 
)سورية(، أحمد زاهر )مصر(، 
عمار شلق، وميرفا القاضي، 

كارمن لبسأحمد زاهر سوزان جنم الدين 

همسة لـ »األنباء«: 
»االكسالنس« أكد موهبتي

القاهرة ـ محمد صالح 

الفنانة الشابة همسة لفتت األنظار من خالل صورة 
نشرت لها على مواقع التواصل االجتماعي وهي تقود 
دراجة بخارية في شوارع القاهرة، حيث تعشق هذه 

الهواية، واستغنت بشكل شبه نهائي عن سيارتها.
وفي هذا الصدد قالت همسة لـ »األنباء«: منذ طفولتي 
وأنا عاشقة لقيادة الدراجات البخارية، وأيضا هي حل 
مثالي الزدحام الطرق والشوارع، مؤكدة انها ال تخجل 
من مشاهدة الناس لها في الشارع وهي تقود الدراجة 

البخارية ألن هناك الكثير من الفتيات اآلن ميارسن 
هذه الهواية. 

وأبدت همسة سعادتها الشديدة بنجاح دورها في 
مسلسل »اكسالنس« مع احمد عز في شخصية 
صديقة الفنان صالح عبداهلل وكان لها تأثير في 

األحداث الدرامية، وقالت إنها تلقت إشادة من الكثير 
من الفنانني والنقاد، مشيرة الى أن هذا العمل اكد 
جناحها في مسلسلها »حكاية حياة« مع غادة عبد 

الرازق في دور زوجة طارق لطفي. وتنتظر همسة بدء 
تصوير عمل سينمائي جديد تعتبره شهادة ميالدها 

الفنية، مؤكدة انه سيكون مفاجأة للجميع، رافضة 
اإلفصاح عن تفاصيله حلني بدء التصوير، ملمحة الى 
أنها حتلم بان تنهال عليها األعمال الفنية املميزة حتى 

همسة على الدراجة في شوارع القاهرةتدخل دائرة الفنانات املميزات.

غادة عبدالرازق: كل مالبس مسلسالتي 
على ذوقي ومن جيبي اخلاص

عل���ى النقيض متاما من 
أغلب النجمات الالتي يلجأن 
إلى االستعانة ب� »ستايلست« 
ملساعدتهن في اختيار مالبس 
ش���خصياتهن في أعمالهن، 
تؤكد الفنانة غادة عبدالرازق 
أنها ال حتب أن تلجأ إلى أي 
التام  »ستايلست« إلميانها 
ب���أن املالب���س ذوق خاص 
ج���دا، مرتبط بش���خصية 
من يرتديه���ا، وال يفقه أي 
شخص آخر ذوق وطبيعة 

الشخصية«.
 وأضافت غادة، حس���ب 
موقع »س���يدتي ن���ت«، أن 
مالبس���ها ف���ي مسلس���لها 
األخي���ر »الس���يدة األولى« 
كان���ت كلها، من »تاييرات« 
واكسسوارات وفساتني، من 
جيبها اخلاص، بعدما قرأت 
تفاصيل الش���خصية جيدا 

لتعرف ما يليق بها. غادة عبدالرازق

تيم حسن 
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ثالثة رجال حاولوا القضاء عليها لكن من دون فائدة

»امرأة ال تريد أن متوت«.. قلبت املوازين في »الشامية«!

تصديه لإلخراج ما اثر سلبا 
على حضوره املسرحي، بينما 
قدمت الفنانة الواعدة ارزة أداء 
متزنا واس���تطاعت ان تترك 
بصمة جيدة وبدت اكثر متكنا 

من ظهورها األول.

في بعض األحيان على جدية 
النص، أما بهبهاني فيثبت من 
عمل آلخر انه فنان متمكن من 
الدوب  أدواته، غير ان ناصر 
ظه���ر عليه بعض التش���تت 
أدائه كممثل  وانعكس عل���ى 

فالفنانون املش���اركون قدموا 
أدوارا جدي���دة عليهم بخالف 
مش���اركاتهم السابقة بدءا من 
الشيخلي الذي مترد على أدواره 
التقليدية وظهر بشكل »غير« 
الكوميدي  وان طغى حس���ه 

الدوب عندما قس���م املس���رح 
الى 3 أجزاء مستغال املساحة 
الكاملة للخشبة، فجزأ الصراع 
الى ث���الث مناط���ق متباينة 
املستويات، وبدا واضحا مدى 
اشتغاله على عنصر التمثيل، 

عبدالحميد الخطيب

رغم صعوبة نص مسرحية 
»امرأة ال تريد ان متوت« من 
بطولة إبراهيم الشيخلي، ناصر 
الدوب، عبدالعزيز بهبهاني، 
أرزة حنا، عبداهلل البصيري، 
إال أن املخ���رج ناصر الدوب 
تعامل معه بذكاء، وقدم رؤية 
اخراجية متميزة أشاد بها كل 
من شاهد العرض مساء امس 
االول في مسرح الشامية ضمن 
أنشطة مهرجان صيفي ثقافي 
9 الذي يقيمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
الفترة من 20 اجلاري حتى 4 

سبتمبر املقبل.
وال شك ان شباب مسرح 
اخلليج استطاعوا ان يقدموا 
عم���ال مختلف���ا في الش���كل 
واملضمون، واس���تغلوا كل 
إمكاناتهم للوصول الى أفضل 
أداء، وهذا ما ش���اهدناه في 
التي دارت  أحداث املسرحية 
حول ثالثة رجال ذوي مناصب 
رفيعة في الدولة يتبارون فيما 
بينهم في إلقاء اخلطب وكل 
منهم يحاول بس���ط نفوذه 
واثبات وجوده، الى ان تظهر 
لهم ام���رأة »تقلب املوازين«، 
فيدور بينه���م جميعا حوار 
عبثي يط���رح جدلية الوطن 
واخللود واحلري���ة، فاملرأة 
»وفاء« رمزت مرة للوطن الذي 
يحاول بعض ضعاف النفوس 
تدميره، ومرة أخرى للحرية 
التي يحاولون سلبها، ورغم 
محاوالت هؤالء الثالثي القضاء 
عليه���ا اال انهم ف���ي كل مرة 
يفشلون في الوصول ملبتغاهم، 
فالوطن خالد واحلرية غير 
قابلة للتقويض وقد مترض 

ولكنها ال متوت.
لقد انطوى النص على أبعاد 
فلسفية عدة استغلها املخرج 

)أنور الكندري( العسعوسي وكاملة العياد والكاتبة عواطف البدر في مقدمة احلضور  

أرزة حنا في املسرحية التخطيط لقتل املرأة

شاب يقتحم حفلة تامر حسني.. وظهور بسمة بوسيل ينفي الشائعات
معها اجلمهور املتواجد بشدة، 
وردد كلمات األغنية معه وسط 
صيحات كثيفة. وذكرت وسائل 
إعالم مصرية أن القائمني على 
تنظي���م حفل تامر حس���ني 
أحضروا »تورتة« كبيرة من 
أجل مفاجأته، وحرصا على 
االحتفال مع���ه بعيد ميالده 

وسط جمهوره.
الى ذلك، ظه���رت الفنانة 
املعتزلة بس���مة بوسيل في 
كوالي���س احلف���ل، فيما أكد 
البعض أن حضور بسمة ينفي 
متاما جميع شائعات االنفصال 
التي طاردتهما الفترة األخيرة، 
وتواجدت بس���مة في سيارة 
الفنان تامر حسني بصحبة 
أصدقائه���ا املقربني، انتظارا 
النتهاء تامر من حفله الغنائي 

لتغادر معه.

ممازحا جمهوره: »بالش ترمو 
حاجات غالية«. 

وكان حس���ني بدأ حفله، 
بأغنية »smile« والتي تفاعل 

اجلديد املنتظر طرحه خالل 
أيام، وقام أحد جمهور تامر 
املتواجدين باحلف���ل بإلقاء 
»ساعته« الشخصية، ورد تامر 

الغناء ف���ي حفله بأغنية »يا 
بنت االي���ه« وأعقبها بأغنية 
جديدة بعنوان »كل اللهجات« 
وهى إح���دى أغنيات ألبومه 

أحيا تامر حسني حفلة في 
بورتو مطروح شهدت إقباال 
جماهيري���ا كبي���را، وضمت 
اآلالف من محبي »جنم اجليل«، 
وفوجئ الفنان املصري بصعود 
شاب إلى املسرح واحتضانه، 
وظل يبكي إلى أن سيطر األمن 
عل���ى املوقف وأنزله حتى ال 
تنتشر الفوضى، كما شهدت 
احلفلة نفسها إغماء عدد من 
الفتي���ات فور اعت���الء تامر 
املسرح بسبب التدافع الشديد 

بني اجلمهور.
وق���دم تامر ع���ددا كبيرا 
من أغنياته الشهيرة، وهتف 
اجلمه���ور لتام���ر، قائل���ني: 
»ياعامل���ي«، مما دف���ع تامر 
حس���ني بالرد عليهم: »أنتم 
مدرسة، وشرف لي أن أغني 
أمامكم اآلن«. وتابع حسني 

الشاب مقتحما حفل تامر بسمة بوسيل

»االنتقادات التي توجه إلى أفالمي تزيد جماهيريتي«

رمضان لـ »األنباء«: أعمالي الشعبية ليست عاراً.. وأنتظر عرض »الصعيدي« 
مثل »االملانى« و»عبده موتة« 
و»قلب األسد« أعمال حققت 
جناحات هائلة وإيرادات كبيرة 
ومناذج من املجتمع، والهجوم 
عليها ليس معناه أنها أفالم 
تافه����ة أو عدمية القيمة، بل 
العكس الهجوم عليها يزيدني 
متسكا بها ألن اجلمهور هو 
الذي صنع جناحها وال ألتفت 
إل����ى أي كالم آخ����ر، أفالمي 

الشعبية ليست عارا.

ماذا عن فيلمك القادم 
»واحد صعيدي«؟ 

الفترة  ٭ س����يعرض خالل 
املقبل����ة وأتوق����ع ان يحقق 
جناحا كبيرا، وتدور أحداثه 
حول ش����اب صعيدي فقير 
يبحث ع����ن فرصة عمل الى 
ان يجد عم����ال كفرد أمن في 
احد الفنادق ويكتشف هناك 
ان جرمية قتل على وشك ان 
حتدث فيحاول التصدي لها 
وتتوالى األحداث،  والفيلم 
من اخراج اسماعيل فاروق، 
كما أنني تعاقدت على بطولة 
فيلم آخر لن أكشف تفاصيله 

قبل البدء في التصوير.

أخيرا.. كيف ترى 
املنافسة مع أبناء 

جيلك؟ 
٭ أرحب باملنافسة لكنني أرى 
أنني خط فني مميز والناس 
ل����ذا يدخلون  التنوع  حتب 
األفالم األكشن، وهناك آخرون 
يفضلون األفالم الش����عبية، 
وآخرون يفضل����ون األفالم 

الكوميدية وهكذا.

البعض يقول انها 
نسخة بالكربون من 

أفالمك السينمائية التي 
تدور حول البيئات 
الشعبية والبلطجة؟ 

٭ هذا ظلم كبير والقصة ال 
تشبه أيا من أفالمي والدليل 
ان الناس تابعت املسلس����ل 
»من األول ال����ى اآلخر« ولو 
كان قص����ة مكررة العتبروه 
عمال محروقا وعرفوا قصته 

ولم يتابعوه.

ما حقيقة تدخل بعض 
اجلهات األمنية حلذف 

مشاهد من العمل تنتقد 
الشرطة؟

٭ غير حقيقي، الشرطة لم 
تتدخل حلذف مش����اهد من 
املسلسل وكل ما قيل مجرد 
اش����اعات وكل املشاهد التي 
مت تصويره����ا عرضت على 

الناس.

كيف ترى عملك في 
الدراما اآلن؟ 

٭ »حبيشة« نقلة فنية هائلة 
في حيات����ي والنجومية في 
الدراما اآلن توازي بالضبط 
جنومية السينما وأنا لم أخف  
من هذه اخلطوة وسأكررها 
لكنني كن����ت أمتهل فيها ألن 
مسلس����ال فاش����ال وحيدا قد 

يحملني خسارة باهظة.

وكيف ترى الهجوم 
على األفالم الشعبية 

التي تقدمها؟ 
٭ األفالم التي قمت ببطولتها 

٭ طبعا ه���ذا الكالم رددت 
عليه أكثر من مرة وهى ليست 
قصة ابن���ة ليلى غفران وال 
عالقة لها بها على اإلطالق وما 
أحزنني ان املطربة الكبيرة 
ليلى غفران نفسها اتصلت 
بي تعتب علي في هذا، هي 
قصة م���ن الواق���ع ومثلها 

قصص كثيرة.

جرمية قتل فتاة وهو منها 
بريء ويدخل السجن لكنه 
يهرب منه ويخرج شخصا 
آخر متاما يقابل الدنيا بوجه 

عنيف.

البعض قال ان القصة 
تشبه قصة قتل ابنة 
املطربة ليلى غفران؟ 

القاهرة - محمد عبدالعزيز

أك����د النجم الش����اب محمد 
رمضان انه سعيد جدا مبا حققه 
مسلسله »ابن حالل«، مشيرا 
الى انه لم يكن يتوقع النجاح 
الذي صادفه بهذا الشكل، الفتا 
الى ان العم����ل في الدراما كان 
خطوة ضرورية اآلن في حياته 
ولم تنتقص أبدا من أسهمه في 
السينما بل زادت جماهيريته.

وأش����ار رمضان في الوقت 
نفس����ه الى انه يعتز بأعماله 
وأفالمه جدا وانه يرى ان الهجوم 
عليها من جانب البعض ال يقلل 
الكبار والصغار  أبدا منها ألن 
تعلقوا بها وجنحت مع كل الناس 

وحققت أعلى اإليرادات.
وحول شخصية »حبيشة« 
في مسلسل »ابن حالل« وأفالمه 
الس����ينمائية وأعماله والنقد 
والهج����وم الذي يقابله، كان ل� 
»األنب����اء« هذا احلوار اخلاص 
م����ع محم����د رمض����ان، فإلى 

التفاصيل:

بداية من »حبيشة« في 
مسلسل »ابن حالل« 
كيف كان استعدادك 
للشخصية وما الذي 

جذبك اليها؟ 
٭ ش���خصية م���ن الواقع، 
فحبيشة ش���اب فقير جاء 
من الصعيد الى القاهرة مع 
امه وأخت���ه وواجه معاناة 
كبيرة ف���ي حياته واضطر 
للعمل في املهن السهلة التي 
ال تعتمد على املهارات مثل 
النقاشة، وتورط في  مهنة 

محمد رمضان

هيفاء: لست هيفاء واحدة بل اثنتان

دمية اجلندي عروس من جديد!

نيللي كرمي وچينيفر وينجت 
»يخلق من الشبه أربعني«

جومانا: لم أعتزل الفن وسأعود قريباً

اعتبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنها ال متلك 
وقتا للحزن، وقالت: »ال يس���مح انشغالي املهني بأن 
أحزن بل يلهيني عن الفرح أيضا، ولس���ت نادمة بعد 
النتيجة اإليجابية التي أملسها من املثقفني والنخبة كل 
مرة«. وأكدت هيفاء أنها ال تش���عر بفراغ عاطفي بعد 
انفصالها عن رجل األعمال املصري أحمد أبو هشيمة، 
ألن حياتها حافلة مهنيا، وال ميكن أن تش���عر بالفراغ 

العاطفي حتى لو في حياتها رجل.
وفي حديث مع مجل���ة »لها« حول حقيقتها بعيدا 
عن األضواء أجابت هيفاء: »أنا لست هيفاء واحدة بل 
اثنتان، واح���دة للناس وخياالتهم ومحبتهم وكرههم 

وأخرى لي أنا وللمقربني مني«.
وتابعت: »هيفاء األول���ى تبقى خارج منزلي الذي 
يدخله أصدقائي حيث أتن���اول الطعام من الطنجرة 

مباشرة من الطبخة«. 

نشرت الفنانة الّسورية دمية اجلندي عبر حسابها 
الشخصي على »فيسبوك«، صورة ترتدي فيها ثوب 
العروس األبيض، في أحدث إطاللة لها. وأرفقت الصورة 
بتعليق كتبت فيه عب���ارة باللغة اإلجنليزية، تعني 
بالعربّية: »عندما ال أملك ش���يئا ألخسره .. حينها أنا 
أملك كل ش���يء، حينها أجد نفسي«. وأثارت اجلندي 
التساؤالت حول إمكانّية دخولها القفص الذهبي مّرة 
جدي���دة وهي التي انفصلت عن زوجها املخرج فراس 
دهني العام املاضي. وعلى الّصعيد الفّني، أطّلت الفنانة 
السورية خالل موس���م دراما رمضان 2014 من خالل 

مسلسل »قلم حمرة«، من إخراج حامت علي.

خطفت النجمة الهندية چينيفر وينجت قلوب اجلميع 
بدورها املميز في مسلسل »سحر األسمر« أمام النجم 
جوتام رودي من خالل أدائها املميز وإطالالتها اجلذابة 

ورقتها الساحرة.
ووجد الكثيرون من متابعي الدراما العربية والهندية 
املثل الشعبي القائل »يخلق من الشبه اربعني« ينطبق 
بش���كل كبير على الهندية چينيفر وينجت والنجمة 
املصرية نيللي كرمي من حيث مالمح الوجه واجلسد. 
وتطل نيللي كرمي على جمهورها حاليا عبر شاش���ة 
»MBC1« بدور مميز جدا من خالل مسلس���ل »س���جن 
النسا«، والذي جتسد فيه دور فتاة فقيرة ترث مهنة 
»السجانة« عن والدتها، ويوقعها قلبها الطيب في كثير 
من املشاكل بعدما وقعت في فخ احلب الكاذب مع شخص 

قام بالنصب عليها وورطها في جرمية قتل.

ردت الفنانة جومانا مراد على من يقولون انها اعتزلت 
الفن وتفرغت حلياتها الشخصية، قائلة: شائعات يروجها 
البعض وال أعرف ما السبب في ترديدها، لكنني اآلن 
أقيم ما بني جدة ودبي وس���وف أعود األسبوع املقبل 
من دبي إلى مصر لالستقرار فيها، ولدي عروض فنية 
متعددة، مضيفة: »بصراحة الفن واحشني جدا وسوف 

أعود إلى الساحة بقوة«.
وعن س���بب غيابها الفترة املاضية، أجابت: »كنت 
أركز على حياتي الش���خصية، واحلقيقة أنني خالل 
الشهور املاضية قرأت بعض األعمال الفنية، واستقررت 
على بعضها، وسأعلنها في مؤمتر صحافي بالقاهرة«، 
وأوضحت: »كل ما أريد قوله إنني بخير ولم أترك الفن، 

وانتظروني في الفترة املقبلة«.

هيفاء وهبي 

دمية اجلندي

نيللي كرمي وچينيفر وينجت

جومانا مراد
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سلة الروبيان من 35 الى 75 دينارا
 والسبب نقص الديزل.

وزير منساوي يطالب مواطنيه بـ »أكل مزيد من 
التفاح« ملواجهة احلظر الروسي على منتجاتهم.

٭ وبعدين معاكم يا جتارة.. 
الشعب بدا ياكل تونة.

٭ لو وزير عربي لطلب من الشعب
أن »ياكلوا هوا«!

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

لو مت سؤال أي مفكر أو مواطن عربي من احمليط إلى اخلليج 
عن سبب تقسيم األوطان العربية وعدم توحدها كحال الواليات 
املتحدة أو دول االحتاد األوروبي لكانت اإلجابة هي بإلقاء اللوم 

على معاهدة »سايكس بيكو« السرية التي عقدت عام 1916، 
واحلقيقة هي كالعادة غير ذلك إال اننا نبحث دائما عن شماعة 

إلخفاقاتنا املتكررة في حتقيق أحالمنا بالوحدة العربية، فال جند 
إال تلك املعاهدة التي حتتاج الى زيارة جديدة لها.

>>>

ولو رجعنا للحقائق ال األوهام والكالم املطلق لعرفنا ان تلك 
االتفاقية اختصت بأقل من 10% من مساحة وسكان الوطن العربي، 

وانها وحدت ولم تقسم تلك املساحة، فدول الشمال األفريقي 
كانت محتلة من قبل فرنسا وإيطاليا قبل تلك االتفاقية، واحلال 

كذلك مع مصر والسودان اللتني احتلتا بسبب هوجة عرابي 1882، 
ولم تكن اجلزيرة العربية التي كان امللك عبدالعزيز، طيب اهلل 

ثراه، يقوم بتوحيدها ضمن تلك املعاهدة، واحلال كذلك مع اليمن 
ودول اخلليج العربي، لذا اقتصر تأثير تلك االتفاقية على دولة 

الشام والعراق التي تعمل القوى املتطرفة هذه األيام على تقسيمها 
وتشطير ما وحدته تلك االتفاقية!

>>>

لقد قامت تلك االتفاقية »بتوحيد« ألوية وقضاءات بالد العراق 
والشام، ولو تركوا حلالهم النقسموا الى عشرات الدول 

والدويالت، وإذا كان لواء اإلسكندرونة )4600كم2( قد اقتطع من 
سورية عام 1938، أي بعد تلك االتفاقية، فقد قام اإلجنليز بضم 
لواء املوصل )91000كم2( للعراق املوحد رغم ان اللواء مت احتالله 

من قبل االجنليز بعد اتفاقية الهدنة مع تركيا ال قبلها، ولوال 
احتالل اإلجنليز ملا حصل العراق على املوصل ولبقي تركياً. أما 

فلسطني )27 ألف كم2( فلم ينشئها وعد بلفور، بل تكفل بخلقها 
أخطاء العرب وجهد اليهود وفظائع حبيب بعض العرب »هتلر«، 

ولو كانت وعود وزراء اخلارجية اإلجنليز تعني شيئا بذاتها لتمت 
وحدة بلدان العرب بعد وعد وزير اخلارجية البريطاني انتوني 

ايدن عام 1942 للعرب بتشجيع وحدة أوطانهم، والذي حرص على 
ان تكون كلماته وعباراته مطابقة لوعد بلفور الذي كان بإمكانه ان 

يسقط سهوا من التاريخ وال يتذكره أحد كوعد إيدن!

>>>

أخيرا.. ما يظهر ظلمنا لـ »سايكس ـ بيكو« في ادعاء انهم من 
قسمنا ومنع وحدة دولنا حقيقة ان دولنا حصلت على استقاللها 

منذ نصف قرن وأكثر، فلماذا لم تتحد؟! وهل كان االثنان 
مسؤولني عن تسليم ملف السودان لضابط نصف مجنون 
منتصف اخلمسينيات مما تسبب في انفصالها عن مصر 

وانقسامها الالحق؟! وهل االثنان مسؤوالن عن تسليم ملف 
الوحدة املصرية ـ السورية أوائل الستينيات لشاويش برتبة 

مشير، ما نتج عنه فصم عراها؟! وهل كان االثنان مسؤولني عن 
تسليم غزة وهي اجلزء الفلسطيني املتحد مع مصر إلسرائيل 

مرتني )56 و67( دون حرب، ما جعلها تنفصل عنها الحقا بشكل 
دائم؟! لنترحم على اتفاقية »سايكس ـ بيكو« فهي خير ألف مرة 
من البلقنة القادمة ال محالة لدول املنطقة بسبب الثوريات املاضية 

واحلاضرة التي ترفع شعار وحدة األوطان وهي تعمل جاهدة 
على.. تقسيمها!

زيارة جديدة
لـ »سايكس بيكو«!

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

بخيتة محمد سالم، أرملة عبداهلل فالح محمد 

الهاجري ـ 85 عاما ـ الفحيحيل ـ ق10 ـ 
ش12 ـ م34 ـ ت: 66687870.

عبدالعزيز عبدالرحمن الصفران ـ 71 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق8 ـ شارع غرناطة 
ـ ج88 ـ م1 ـ ت: 99680758 ـ النساء: 

الشهداء ـ ق2 ـ ش204 ـ م417.
سعود بالل محمد علي ـ 58 عاما ـ الرجال: 

الفحيحيل ـ ق9 ـ ش21 ـ م7 ـ منزل 
أخيه عتيق سالم جوهر ـ ت: 65177762 

ـ النساء: العدان ـ ق2 ـ ش81 ـ م13 ـ ت: 
94095935 ـ الدفن التاسعة صباحا.

راضي حوري راضي صنيدح احمليني ـ 25 عاما 

ـ الرجال: اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش11 ـ 
م23 ـ ت: 55441443 ـ النساء: تيماء ـ ق2 

ـ ش8 ـ م125 ـ ت: 99889651.

حالة البحرمواقيت الصالة

ـ  أعلى مـــد: 9:56 ص 
11:35 م

أدنى جـــزر: 4:14 ص ـ 
5:44 م

حالة الطقس

حار والرياح شـــمالية 
غربيـــة تتحـــول إلـــى 
جنوبية شـــرقية الحقا 

سرعتها 12 ـ 35كم/س

الفجر   3:57
الشروق 5:20

الظهر   11:51
العصر   3:25
املغرب 6:21
العظمى: 47 - الصغرى: 32العشاء  7:42

جتمهر أمام احلافلة ومحاولة إخراج اجلثث واملصابني

حطام إحدى احلافلتني

حسني ســــالم )عامني ونصف 
العــــام(، ورجل مينــــي يدعى  
العوالقي   عبدالقــــادر نصــــر 
)24 عامــــا(، وجميعهم كانت 
إصاباتهــــم غيــــر خطيرة ومت 
إلى مستشفى شرم  حتويلهم 

الشيخ الدولي.
وقع احلــــادث إثر اصطدام 
حافلتني ســــياحيتني، األولى 
كانت قادمة من شرم الشيخ إلى 
القاهرة، والثانية كانت قادمة من 

القاهرة إلى شرم الشيخ.
وبحسب بيانات صادرة عن 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء )حكومي( عام 2011، 
فإن مصر هــــي أعلى دولة في 
نســــبة الوفيــــات واإلصابات 

مصرع وإصابة 74 شخصًا
 في حادث تصادم حافلتني بشرم الشيخ

الناجتة عن حوادث الطرق في 
منطقة الشرق األوسط، حيث 
بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 
7115 حالة، مبعدل 8.8 حاالت 
لكل 100 ألف نســــمة، ومبعدل 

19.5 حالة وفاة يوميا.
أغلــــب احلوادث  وترتبط 
بسوء حالة الطرق، كما يعزى 
بعضها إلى تهور السائقني وعدم 

التزامهم بالقواعد املرورية.

شرم الشــــيخ ـ أ.ش.أ: لقي 
33 شخصا مصرعهم، وأصيب 
41 آخرون، امس اجلمعة، جراء 
تصادم حافلتني سياحيتني، قرب 
شرم الشيخ، بجنوب سيناء، 
شمال شرقي مصر، وفق مسؤول 

طبي.
وقال مدير عام مرفق إسعاف 
جنوب سيناء، إن حصيلة القتلى 
بلغت 33، مت نقل 23 جثة منهم، 
إضافة إلى أشالء قتلى آخرين 
إلى مستشــــفى الطور، كما مت 
نقل 8 جثث وأشالء أخرى إلى 
مستشــــفى الطور العسكري، 
وجثتني إلى مستشــــفى شرم 
الدولي، بحسب وكالة  الشيخ 
أنباء الشرق األوسط املصرية 

الرسمية.
وأشــــار إلــــى أنــــه مت نقل 
10 مصابــــني في احلــــادث من 
مستشفى شرم الشيخ الدولي 
إلى مستشفى الطور الستقرار 

حالتهم.
ولفت إلى أن أغلب الضحايا 
من املصريني، مشيرا إلى أن من 
بني املصابني األجانب في احلادث 
فتاة أوكرانية تدعى فايكا )20 
عاما(، وسيدة سعودية تدعى 
خديجة عبدالرحمن )27 عاما(، 
وطفل ســــعودي يدعى سادمي 

بيونسيه

براءة بيونسيه من تهمة انتهاك العقوبات ضد كوبا
ــد تقرير للحكومة  ــي ـ رويترز: أك ميام
األميركية أن املغنية الشهيرة بيونسيه وزوجها 
ــكا العقوبات  ــراب جاي-زي لم ينته جنم ال
األميركية على كوبا بالسفر إلى الدولة الشيوعية 
العام املاضي. وذكرت مراجعة أجراها مكتب 
املفتش العام التابع لوزارة اخلزانة: »لم جند 
أي مؤشرات على انتهاك العقوبات األميركية، 
ونخلص إلى أن قرار عدم إجراء حتقيق رسمي 
ــال منظمو رحلة النجمني  كان منطقيا«. وق
ــتغرقت 4 أيام في  حينها إن الزيارة التي اس
أبريل 2013 كانت رحلة ثقافية متت بتصريح 

من وزارة اخلزانة.
ــه الواليات  ــع حظر جتاري تفرض ومين
املتحدة منذ أمد بعيد على كوبا معظم األميركيني 
ــرة دون تصريح من  ــفر إلى اجلزي من الس

احلكومة األميركية. وكان عضوان جمهوريان 
ــي الكونغرس من أصل كوبي ومن أنصار  ف
اتخاذ موقف صارم من كوبا قد طالبا وزارة 
ــة مبعلومات عن نوع التصريح الذي  اخلزان
حصل عليه النجمان قبل سفرهما إلى هافانا. 
واحتفلت بيونسيه وجاي-زي بعيد زواجهما 
اخلامس في هافانا، واستقبلهما جمهور غفير 

أينما حال في العاصمة الكوبية.
ــا أن الرحلة كانت  وذكر املنظمون حينه
ــعبني« ولم تتضمن أي  زيارة ثقافية »بني ش
لقاءات مبسؤولني كوبيني أو نشاطا سياحيا 

تقليديا مثل الذهاب إلى الشواطئ.
ــع فنانني  ــاءات م ــارة لق ــملت الزي وش
وموسيقيني كوبني وزيارات للعديد من النوادي 

الليلية التي تعزف فيها املوسيقى احلية.

بال قناع
صالح الشايجي

katebkom@gmail.com

الغلّو هو باب كبير للشرور.
والغلّو ينتج عن التكرار واملبالغة في التأكيد.

وما لم تتنبه إليه احلكومات العربية واإلسالمية، أو رمبا هي 
منتبهة إليه وتتعمده ولكنها لم تدرك خطورته ولم تدرس 

نتائجه احملتملة، هو الشحن الديني، حيث سّخرت احلكومات 
العربية أجهزة إعالمها للخطاب الديني، وذلك أمر ليس مبستنكر 

وال مبستكثر لو أنه ظل محافظا على هدوئه ورزانته وإظهار 
اجلوانب املشرقة في الدين اإلسالمي واقتصاره على إرشاد 

املسلمني الى ما يتعني عليهم فعله من أوجه اخلير ونشر احملبة 
والسالم بينهم وبني شركائهم في األرض، وهذا ما كان سائدا 

ومعموال به، حيث اقتصر اخلطاب الديني على اإلرشاد ومساعدة 
الناس في معرفة شؤون دينهم وربطها بشؤون دنياهم.

ولكن ـ ومع األسف ـ فإن هذا اخلطاب الرزين والهادئ لم 
يستمر وال استمر معه رواده من احملدثني الدينيني الهادئني الذين 

بدأوا باالنزواء ليحل بديال عنهم وعن خطابهم النافع، محدثون 
عنيفون في خطابهم وعلو أصواتهم وحدة نبراتهم وغلظة 

قلوبهم وبخطاب متشدد حامل للكراهية وحاض على العنف، 
مروجني لكثير مما حتمله بعض الكتب الصفراء من خرافات 
ألصقت بالدين، غير واعني أن هذه الكتب لم تخضع للفحص 

والتدقيق وأن الشك يطوقها من كل جانب وأنها ال تصلح 
للخطاب العام.

ولطاملا حّذر الكثيرون من أن اخلطاب الديني ال يصلح بثه للعامة 
ألن الناس ليسوا كلهم على سوية واحدة في الفهم واإلدراك 

والقدرة على التمييز أو التأثر مبا يسمعون، فقد تسمع فئة من 
الناس من محدودي القدرات، أحد هؤالء املشايخ أو احملدثني 

الدينيني وهو يحدث بأمر من األمور فيه غلو وتطرف، فيعتنق 
أفراد هذه الفئة ما ورد في هذا اخلطاب ويجعلونه منهجا لهم، 
ألن قدراتهم على االستيعاب والتمييز تقف عند السمع املباشر 

والفهم املباشر كما وصل اليهم من ذلك احملدث، وال ميلكون 
القدرة على البحث في املصادر وال على املقارنة بني ما جاء في 

هذا اخلطاب وبني ما هو موجود في كتب أو مصادر أخرى رمبا 
تدحض كل ما حمله ذلك اخلطاب.

هذا الواقع، مع األسف، هو الذي أنتج هذا التطرف املوجود اآلن 
باسم الدين والذي اتخذ أشكاال ال ميكن أن تتصورها النفس 

البشرية، وما على احلكومات العربية واإلسالمية إال جتفيف منابع 
التطرف من خالل تخفيف الشحنة الدينية في نفوس الناس. 

الشحن الديني
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حرائق اإلطارات تعود في سكراب ميناء عبداهلل
هاني الظفيري

مراكـــز   7 تعاملـــت 
اطفاء مع حريق اطارات 
اندلع في ســـكراب ميناء 
عبداهلل فجر امس وعلى 
اثره خرجت مراكز اطفاء 
الشعيبة وميناء عبداهلل 
الى  واالســـناد متوجهني 
موقـــع احلـــادث، وعند 
وصول فرق االطفاء تبني 
ان احلريق مبساحة 1500 
متر مبنطقة مكشوفة ومت 
تشكيل عدة فرق مكافحة 
ومتت مكافحة احلريق من 

عدة جهات. 
ولكبـــر املســـاحــــة 
وضخامة احلريق وجهت 
فرق املكافحة طلب مساعدة 
من مراكز إطفـــاء اخرى 
ولبى النـــداء مركز اطفاء 
الزور ومركز اطفاء القرين، 
وعلـــى الفور وصلوا الى 
موقع احلادث بأسرع وقت 
ممكن وشاركوا زمالءهم في 
مكافحة احلريق واستغرقت 
عملية مكافحة النيران حتى 
الصباح ومتت السيطرة 
النيـــران وإخمادها  على 
وانتهاء احلادث دون أي 

النيران تلتهم إطارات سكراب ميناء عبداهللرجال اإلطفاء خالل مكافحة احلريقاصابات.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28



