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قالت األمني العام للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز 
قيم املواطنة »والء« د.خديجة أشكناني إن حصول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على لقب القائد اإلنساني 
من قبل األمم املتحدة، تكرمي مستحق لسموه، وترسيخ 
لقيم العطاء التي حرص س����موه على نشرها عبر ارجاء 

امتدت  العالم، فلطاملا 
ي����د س����موه البيضاء 
والدع����م  بالعط����اء 
اإلنس����اني ملختل����ف 
الش����عوب، انطالق����ا 
من قيمن����ا وموروثنا 
ال����ذي تربت  األصيل 
عليه األجيال املتعاقبة 

من أبناء الكويت.
وأضافت اشكناني 
أن الكوي����ت أصبحت 
في عهد صاحب السمو 
األمير واحة للعطاء، 
وم����الذا وس����ندا لكل 

ش����عوب العالم في أوقات الكوارث وامللمات، كما تبوأت 
الكويت مكان����ة دولية عظيمة بفضل م����ا قدمه صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد لألمة العربية من مبادرات 
شملت أسمى املعاني اإلنسانية في كل بقاع العالم، ولم 
يدخر سموه جهدا في جندة اخوانه املسلمني والعرب وكل 
شعوب العالم وتخفيف معاناتهم في أوطان كثيرة على 
امتداد الدول العربية واالسالمية والدول الصديقة والعالم 
كافة. وأوضحت أن سموه من أكثر القادة في العالم التزاما 
بتحمل املهام اجلسيمة، فكان األكثر حضورا في املناسبات 
الوطنية واخلليجية والعربية والعاملية، واألكثر س����فرا 
في رحالت مكوكية ألجل القيام مبصاحلات بني اش����قائه 
الع����رب او دعم مبادرة عربية خلدمة الش����عوب. ولعل 
توجيه سموه أخيرا لتبرع الكويت بخمسة ماليني دوالر 
للمنظمات الدولية، ملواجهة وباء »ايبوال«، يعكس حرص 
س����موه على معاجلة االزمات االنسانية، وهي غيض من 
فيض انساني يصعب احصاؤه، فالعالم كله يذكر استضافة 
الكويت ملؤمترين متتاليني إلغاثة الشعب السوري الشقيق 
في محنته، والتخفيف من مأساة الالجئني السوريني في 
دول اجلوار السوري، والعالم كله أيضا اليزال يتذكر دعم 
سموه السريع والكبير للشعب اللبناني بعد حرب يوليو 
عام 2006، وتقريبا ال تخلو دولة في العالم خصوصا في 
املناطق املنكوبة من ملسات سموه اإلنسانية وأعمال اخلير 
اإلغاثية الكويتية، حتى انه اينما ذكر العمل اإلنسانية ذكر 

اسم سموه واسم الكويت بكل تبجيل وتقدير.

د. خديجة أشكناني 

أشكناني: تكرمي األمم املتحدة لألمير 
ترسيخ لقيم عطاء الكويت ودورها العاملي

أشاد بجهود الوزير احلمود في احتفال »اإلعالم« بيوم التكرمي

الفارسي: »القائد اإلنساني« مفخرة لكل الكويتيني
مؤك���دا ان الوزير احلمود 
يشرف بشكل مباشر على 
استعدادات وزارة االعالم 
لضم���ان ان تكون تغطية 
وزارة االعالم على قدر هذا 
احلدث ال���ذي يعتبر حدثا 
تاريخيا للكويت وشعبها.

احلافلة باخلي���ر والعطاء 
التي قادها سموه خالل فترة 
املناص���ب املختلفة  تقلده 
واس���هاماته املشهودة في 
احملافل الدولية، التي جعلت 
من سموه عالمة بارزة على 
النضج السياس���ي والفكر 
التنموي احلكيم، وقال ان 
العاملني في وزارة االعالم 
يدينون بالوالء والعرفان 
لقائد املسيرة االول صاحب 
الذي شهد  الس���مو االمير 
تأس���يس هذه املؤسس���ة 
االعالمية الرائدة في املنطقة 
حتت رعايته السامية االولى 
عندما كان وزيرا لالرشاد 

واالنباء آن ذاك.
عل���ى صعي���د متصل، 
اشاد د.الفارس���ي بجهود 
وزير االعالم ووزير الدولة 
الش���باب الشيخ  لشؤون 
س���لمان احلم���ود الرامية 
الى املشاركة في االحتفال 
الذي ستنظمه االمم املتحدة 
لصاح���ب الس���مو االمير، 

أكد رئيس نقابة العاملني 
في وزارة االعالم د.ياسني 
الفارس���ي ان اط���الق لقب 
»القائ���د االنس���اني« على 
صاحب الس���مو االمير هو 
الكويتيني  ل���كل  مفخ���رة 
ويأت���ي تتويج���ا لرعاية 
س���موه املس���تمرة للعمل 
اخليري واالنساني، السيما 
ان اللقب يأتي متوافقا مع 
الدور الذي يقوم به سموه 
من مبادرات عديدة للتخفيف 
عن ش���عوب العالم بغض 
النظر عن العرق او اجلنس 
او الدين ما اسهم في تعزيز 
الكويت واكس���بها  مكانة 
مكانة مرموقة على الساحة 
العاملية بفضل حكمة سموه 
وانسانيته غير احملدودة.

واضاف د.الفارسي، في 
تصري���ح صحافي ان منح 
القائد  االمم املتح���دة لقب 
االنساني لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
د.ياسني الفارسينتيجة طبيعية للمسيرة 

محافظ األحمدي اجتمع مع جلنة احتفاالت احملافظة

اخلالد: صاحب السمو حصل على لقب 
»قائد إنساني« لقيادته احلكيمة والرشيدة

الشيخ فواز اخلالد مع جلنة احتفاالت محافظة األحمدي 

ترأس محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في ديوان عام احملافظة اجتماعا مع أعضاء 
جلنة احتفاالت محافظ����ة األحمدي، وذلك 
لإلعداد والتنسيق لتنظيم احتفالية مبناسبة 
تكرمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ومنحه لقب »قائد إنس����اني« الذي 
منح لسموه من قبل األسرة الدولية املمثلة 
في هيئة األمم املتح����دة والذي يعد تكرميا 
ألمير اإلنسانية حيث قدم سموه الكثير من 
املساعدات اإلنسانية وإنقاذ األرواح ومساعدة 
الدول النامية في تنميتها والنهوض بها من 

اجلهل والفقر. 
الكويت وتسميتها  عالوة على حصول 
»مركزا إنسانيا عامليا« تقديرا للكويت على 
وقوفها بجانب الش����عوب في وقت الشدائد 
واحملن، حي����ث أكد اخلال����د ألعضاء جلنة 

االحتفاالت أهمية هذه املناس����بة السعيدة 
على قلوبنا وانه ملبعث إعزاز وفخر ووسام 
على صدورنا وتكرمي لكل املسلمني والعرب 
على الس����واء وتكرمي للكويتيني على وجه 

اخلصوص. 
وأشار اخلالد الى أن اطالق األمم املتحدة 
لقب »قائد إنساني« جاء بفضل قيادة سموه 
احلكيمة والرش����يدة، مؤكدا الدور الريادي 
املشهود للكويت بدعم اإلنسان واإلنسانية 
الذي جبلت عليه الكويت وقيادتها ورس����م 
طريق النور وفقا لتعاليم ديننا احلنيف، وهذا 
استحقاق بفضل إسهامات سموه الالمحدودة 
في العمل اإلنس����اني وتأكيد ترسيخ أهمية 
العمل اإلنساني التي وصلت الى شتى بقاع 
األرض في احلفاظ على اإلنس����ان من القتل 

والتشريد والضياع. 

شعبان: األمير حفر اسم الكويت بأحرف من نور في احملافل الدولية
أكد رئيس الرابطة الوطنية 
للتعايش الداعية هاني شعبان 
ان إطالق االمم املتحدة لقب »قائد 
إنساني« وتسمية الكويت »مركزا 
إنسانيا عامليا« أمر مستحق نظرا 

ملواقف الكويت االنسانية قيادة 
وحكومة وشعبا، مشيرا إلى أن 
أيادي اخلير الكويتية الناصعة 
البياض لها بصمات في جميع 
العالم. وقال ش����عبان  أرج����اء 

في تصريح ل����ه ان تكرمي االمم 
املتحدة للكويت ممثلة في صاحب 
السمو األمير واملقرر في سبتمبر 
املقبل يأتي عرفانا وتقديرا للدور 
االنساني العظيم للكويت والتي 

بجهود قيادتها احلكيمة حفرت 
اسمها بأحرف من نور في سجالت 
العطاء والعمل االغاثي، الفتا إلى 
العمل اخليري الكويتي في عهد 
سمو األمير شهد تطورا واتساعا 

وال تكاد تخلو عاصمة من اسم 
الكويت س����واء عل����ى مدارس 
ومؤسسات صحية واجتماعية 
وثقافية، فضال عن املؤسسات 

الدينية ودور العبادة.
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اجتمع وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
بالوكال����ة ووزير اخلارجية 
باإلنابة الشيخ محمد العبداهلل 
مع وزير خارجية ماليزيا الداتو 
سري حنيفة أمان مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد حيث 
مت بحث سبل توطيد العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني 
في كل املجاالت باإلضافة الى 
املس����تجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
حضر االجتم����اع وكيل 
وزارة اخلارجي����ة باإلناب����ة 
السفير الشيخ علي عبداهلل 
األحمد وعدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
هذا، وأقام الشيخ محمد 
العبداهلل مأدب����ة غداء على 
شرف وزير خارجية ماليزيا 
الداتو س����ري حنيف����ة امان 
والوفد املرافق له مبناس����بة 

زيارته الرسمية للبالد.
حضر املأدبة وكيل وزارة 

اخلارجية باإلنابة الس����فير 
الشيخ علي عبداهلل األحمد 
ومدي����ر إدارة الوطن العربي 
السفير عبداحلميد الفيلكاوي 
ومدير ادارة املراسم باإلنابة 
املستش����ار نص����ار املطيري 
باإلضافة ال����ى عدد من كبار 

املسؤولني في الوزارة.

القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة احلية

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم بـ 2.7% في يوليو املاضي

أعل���ن اجلي���ش الكويتي 
تنفي���ذ القوة البحرية رماية 
تدريبي���ة بالذخي���رة احلية 
حققت نتائج متميزة وعالية 
الدقة ف���ي إصاب���ة األهداف 
وجاءت بع���د عمل وإخالص 

وجهد وتدريب مستمر.
التوجيه  ونقلت مديرية 
العامة  املعنوي والعالق���ات 
الدفاع عن رئيس  في وزارة 

للجي���ش  العام���ة  األركان 
الرك���ن عبدالرحمن  الفريق 
العثمان أشادته عقب حضوره 
القوة  اليوم بقيادة  للتمرين 
البحرية وباجلهود املبذولة 
من املشاركني في التمرين من 
ضباط وضباط الصف وأفراد 

على الرماية املتميزة.
وأضاف البيان ان الفريق 
العثمان استمع واحلضور الى 

ايجاز حول مراحل ومجريات 
تنفيذ الرماية التدريبية وأهم 
املعضالت التي مت التعامل معها 

خالل فترة التدريب.
وأوضح ان الفريق العثمان 
انتقل واحلضور على منت احد 
الزوارق البحرية الى منطقة 
الرماية ملشاهدة البيان العملي 
للتمرين الذي انتهى بنتائج 
متميزة وعالية الدقة في اصابة 

األهداف.
العثمان  الفريق  ان  وذكر 
متنى للمشاركني االستمرار في 
العطاء والتميز الذي يرفع من 
كفاءة وجاهزية وأداء اجليش 
الكويتي حلماية الوطن حتت 
ظل قيادته احلكيمة ناقال لهم 
حتيات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

خالد اجلراح.

أظهرت بيانات االدارة املركزية 
لالحصاء ارتفاع االرقام القياسية 
السعار املستهلكني )التضخم( 
في الكويت مبعدل 2.7% في شهر 

يوليو املاضي على أساس سنوي 
مقارنة بالش����هر ذاته من عام 
2013. وقالت االدارة في تقريرها 
الشهري نشرته »كونا« عن شهر 

يوليو املاضي ان معدل التضخم 
في الكويت اس����تقر في يوليو 
املاضي مقارنة بش����هر يونيو 

املاضي )على اساس شهري(.
وأضافت أن الرقم القياسي 
الشهري ألسعار املستهلكني شهد 
في يولي����و املاضي ارتفاعا في 
خمس من مجموعاته الرئيسية 
املؤثرة في حركة االرقام القياسية 
وانخفاض����ا ف����ي مجموعتني 
استقرارا في خمس مجموعات 
)توزع املواد واخلدمات والسلع 
األكثر استهالكا من قبل األفراد 
واألسر على 12 مجموعة رئيسية 
وفق تصنيف االستهالك الفردي 
حس����ب الغرض الص����ادر عن 
توصيات مكتب االحصاء التابع 

لالمم املتحدة(.
وأوضحت أن الرقم القياسي 
للمجموعة الرئيس����ية االولى 

)االغذية واملش����روبات( ارتفع 
في يوليو املاضي 1.96% مقارنة 
بالشهر ذاته من 2013 في وقت 
شهدت فيه املجموعة استقرارا 
على أساس شهري اي مقارنة 

بيونيو املاضي.
وذكرت أن اربع مجموعات 
فرعية ضمن ه����ذه املجموعة 
انخفضت أس����عارها القياسية 
على أس����اس ش����هري مقارنة 
بيوني����و املاضي هي مجموعة 
»األسماك واألطعمة البحرية« 
التي انخفضت بنس����بة %1.25 
ومجموعة »اللحوم والدواجن« 
التي انخفضت 0.35% في حني 
انخفضت مجموعة »منتجات 
األلبان والبيض« بنسبة %0.22 
وجاء االنخفاض في مجموعة 
»مواد غذائية أخرى« بنس����بة 

.%0.08

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير خارجية ماليزيا

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

استقبل سمو نائب األمير 
العهد الشيخ نواف  وولي 
األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس وزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الع���دل 
بالوكالة ووزير اخلارجية 
باإلناب���ة الش���يخ محم���د 
العبداهلل ووزير خارجية 
ماليزيا داتو سري حنيفة 
الرسمي  امان والوفد  حاج 
املرافق له وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
اللقاء  وق���د مت خ���الل 
بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وس���بل 
تعزيزه���ا وتطويرها في 
جميع املج���االت مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
واستقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد س���فير 
مملكة ليسوتو لدى الكويت 
تابو خاسيبي وذلك مبناسبة 
انتهاء مهام عمله س���فيرا 

لبالده.
حض���ر املقابلتني وكيل 
ديوان س���مو ول���ي العهد 
للشؤون االعالمية الشيخ 
مبارك احلمود ووكيل ديوان 
س���مو ولي العهد لشؤون 
املراسم والتشريفات الشيخ 

مبارك صباح السالم.
كما استقبل سمو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
ن���واف األحم���د محاف���ظ 
الش���يخ فيصل  الفروانية 

احلمود.
واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 

جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي.

كما استقبل سمو نائب 

العهد الشيخ  األمير وولي 
ن���واف األحم���د فيص���ل 

الدويش.

سموه التقى العبداهلل وسفير ليسوتو واحلمود والعلي والدويش

نائب األمير بحث مع وزير خارجية ماليزيا سبل 
تطوير العالقات الثنائية في جميع املجاالت

العبداهلل استقبل وزير خارجية ماليزيا

األمير هنأ رئيس أوروغواي بالعيد الوطني

»الوزاري اخلليجي« يجتمع في جدة السبت

بعث صاحب السمو األمير 
صباح األحم����د ببرقية تهنئة 
الرئيس خوسيه موخيكا  إلى 
رئيس جمهوري����ة اوروغواي 
الصديقة عبر فيها سموه عن 

خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث س����مو نائب األمير 

الش����يخ نواف  العهد  وول����ي 
األحم����د ببرقي����ة تهنئ����ة إلى 
الرئي����س خوس����يه موخيكا 
رئيس جمهوري����ة أوروغواي 
الصديقة ضمنها سموه خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية.كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

الرياض � وام: يعقد وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
ل����دول اخللي����ج العربي����ة في 
قصر املؤمت����رات مبدينة جدة 
يوم الس����بت املقبل الدورة ال� 
132 للمجلس الوزاري ملجلس 
التعاون برئاسة النائب األول 
لرئيس الوزراء وزير اخلارجية 

الش����يخ صباح اخلالد رئيس 
الدورة احلالية للمجلس الوزاري 
ومبشاركة د.عبداللطيف الزياني 

األمني العام ملجلس التعاون.
وأوضح األمني العام ملجلس 
التعاون في تصريح له امس أن 
الدورة العادية ال� 132 للمجلس 
الوزاري تكتسب أهمية خاصة 

نظرا ملا تشهده الساحة اإلقليمية 
والدولية من تطورات ومستجدات 
تتطلب تشاورا مستمرا وتعاونا 

دائما بني دول املجلس.
وق����ال إن ج����دول أعم����ال 
االجتم����اع ال����وزاري يتضمن 
عددا من املوضوعات املتعلقة 
مبسيرة العمل اخلليجي املشترك 

ومتابع����ة تنفيذ م����ا مت حيال 
قرارات املجلس األعلى في قمة 
الكويت واملوضوعات ذات الصلة 
باحلوارات اإلستراتيجية بني 
دول مجل����س التعاون والدول 
واملجموعات األخرى إضافة الى 
التقارير التي مت رفعها من قبل 

اللجان الوزارية املكلفة.

م.احمد اجلسار مترئسا االجتماع 

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك

اجلسار: تكثيف اجلهود للتخفيف من األحمال خالل الذروة
أكد وكي���ل وزارة الكهرباء 
واملاء م.أحمد خالد اجلس���ار 
ضرورة االستمرار في تكثيف 
اجلهود الهادفة الى التخفيف من 
األحمال الكهربائية خالل فترات 
الذروة وبخاصة مع حلول العام 
الدراسي اجلديد. وقالت وزارة 
الكهرباء في بيان صحافي ان 
اجلسار اش���اد خالل اجتماع 
اللجن���ة التنفيذية لترش���يد 
الكهربائية  الطاقة  اس���تهالك 
واملياه في مؤسس���ات الدولة 
الذي عقد امس بحضور عدد 
من قياديي الوزارة واألعضاء 
الوزارات واملؤسسات  ممثلي 
احلكومي���ة بجه���ود أعضاء 
التي يتم  اللجنة واإلجراءات 
تطبيقه���ا ف���ي مؤسس���اتهم 
بهدف تطبيق سياسة ترشيد 
االستهالك وحتقيق الوفر في 

كل املؤسسات احلكومية.
م���ن جهت���ه ق���دم رئيس 
اللجنة الفنية م.علي العيدي 
عرضا مرئيا أوضح من خالله 
خطة عم���ل اللجنة التنفيذية 
ومع���دالت اس���تهالك القطاع 
احلكومي للمي���اه والكهرباء 
وما مت إجنازه على مس���توى 
الترشيد في القطاع احلكومي 
الذي  كمعدل سنوي والهدف 
ميكن الوصول إليه في الوفر 
من الطاقة واملياه، أي ما يعادل 

االستهالك مبعدل 25% ما ينتج 
عنه وفر مالي يعادل 527 مليون 
دينار سنويا. وطرح العيدي 
خطة عم���ل اللجنة التنفيذية 
للوصول الى الهدف املوضوع 
حيث تنقسم اخلطة الى جزأين: 
األول لثالث مراحل تشمل عدة 
مشاريع منها مشروع حصر 
اجلهات وتشكيل فرق وجلان 
الترشيد باجلهات، مستعرضا 
متطلب���ات جناح اخلطة التي 
تعتمد بشكل أساسي على دعم 
واعتماد مجلس الوزراء وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب.
من جانبها قدمت مدير إدارة 
املراقبة الفنية في الوزارة م.اقبال 

الطيار عرضا مرئيا أشادت فيه 
بتعاون بنك الكويت املركزي من 
خالل قيامه بتبديل 600 مصباح 
»ال اي دي« مع تطبيقات حفظ 
الطاقة بهدف توفير األحمال، 
مشيرة الى ارتفاع معدل توفير 
الطاق����ة بالنس����بة للجامعات 
اخلاصة واحلكومية واملجمعات 
التجارية والقطاع النفطي في 
ش����هر يوليو. من جهته أشاد 
ضابط االتصال م.أحمد املضف 
بتعاون كل من وزارتي التربية 
واألوقاف فيما يتعلق مبوضوع 
الترش����يد من خالل التنسيق 
الكامل حسب اخلطة املوضوعة 

بهذا الصدد.

نائب مفوض األمم املتحدة لشؤون الالجئني يأمل
في استضافة الكويت مؤمتر املانحني الثالث حول سورية

أعرب نائب مفوض األمم 
الس���امي لش���ؤون  املتحدة 
الينكوف  الكساندر  الالجئني 
عن أمله في أن تس���تضيف 
دولة الكويت انعقاد درة ثالثة 
ملؤمتر املانحني حول سورية 
العام املقب���ل نظرا ملا حققته 
السابقة من حشد  املؤمترات 
واضح للدول املانحة، وأضاف 
الينكوف في تصريح ل� »كونا« 
عقب لقائه مع رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن »ان مؤمتر 
املانحني يجمع املنظمات األممية 

بالشأن السوري«، ولفت الى 
ان الدعم املالي الذي حصلت 
علي���ه املفوضية من الكويت 
كان ل���ه بالغ األثر في متويل 
مشروعاتها اإلغاثية لنحو 3 
ماليني سوري فروا الى دول 
اجلوار فضال ع���ن ما ال يقل 
عن 7 ماليني آخرين مصنفني 
كمش���ردين داخ���ل بالدهم، 
وأك���د الينكوف ان املفوضية 
الشفافية  حريصة على مبدأ 
في تعاملها مع الدول املانحة 
البيانات كاملة أمام  اذ نضع 

وغير احلكومية التي تتعامل 
مع األزمة السورية حتت سقف 
واح���د وهو أمر ضروري كي 
ال تختف���ي تلك املأس���اة من 
العاملي«. وأشاد  على املشهد 
املسؤول األممي ب� »دور الكويت 
اإلنساني املشهود له منذ فترات 
طويلة وبرز بشكل خاص إبان 
أزم���ة الالجئني واملش���ردين 
السوريني ليس فقط من خالل 
الدعوة الى مؤمتر املانحني بل 
أيضا من خالل الدعم السخي 
ملنظمات األمم املتحدة املعنية 

الدول املانح���ة لتعزيز الثقة 
بني جميع األط���راف وايضا 
البرامج اإلغاثية  ضمان دعم 
للمشردين والالجئني، وأشار 
الى ان »مأس���اوية األوضاع 
في املنطق���ة نتيجة احلرب 
السورية وانعكاساتها اإلقليمية 
وتداعياتها على الدول املضيفة 
التحتية  التي تتحمل بنيتها 
عبئ���ا ثقيال تتطلب حش���دا 
متواص���ال لتموي���ل البرامج 
الالزم���ة لهؤالء  اإلنس���انية 

املشردين والالجئني«.
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املجلس استعرض حتضيرات اللجنة الدائمة للمناسبات الوطنية الحتفالية تكرمي األمم املتحدة لصاحب السمو

مجلس الوزراء: املوافقة على قانون ضبط األسلحة والذخائر غير املرخصة 
اعتمد مجلس الوزراء مشروع 
مرسوم بتعيني د.طارق حمد 
الشطي مديرا عاما للهيئة العامة 
لش����ؤون ذوي اإلعاقة بدرجة 
وكيل وزارة، ومشروع مرسوم 
بتعيني محمد صالح العجيري 
مساعدا ملدير عام هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر بدرجة وكيل 
وزارة مساعد، ومشروع مرسوم 
بتعي����ني حياة خليفة املويجد 
وكيل وزارة مساعد في وزارة 
املالية، ومشروع مرسوم بتعيني 
كامل سليمان العبداجلليل أمينا 
عاما مساعدا في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
كما اطلع مجلس الوزراء 
على توصيات لجنة الشؤون 
القانونية بشأن مشروع قانون 
إج���راءات التفتيش الخاصة 
بضبط األس���لحة والذخائر 
المرخصة  والمفرقعات غير 
أو  حيازته���ا  والمحظ���ور 
إحرازها، ومش���روع قانون 
يقضي باستبدال عبارة »عامل 
منزلي« بكلمة »خادم« حيثما 
ورد النص عليها في مختلف 

القوانين ذات الصلة.
وق���رر المجلس الموافقة 
على مشروعي القانون المشار 
إليهما ورفعهما لصاحب السمو 
تمه�يدا إلحالت�هما إلى مج�لس 

األمة.
كما بحث املجلس الشؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
التطورات  املتعلقة مبجم���ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
عل���ى الصعيدي���ن العرب���ي 

والدولي.

تكرمي األمم املتحدة لصاحب 
السمو، واستمع املجلس في 
ه���ذا الصدد إلى ش���رح قدمه 
وزير اإلع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود، أوضح من خالله جهود 
التنفي���ذي ووزارة  الفري���ق 
اإلع���الم ومؤسس���ات الدولة 
املختلفة مبشاركة املؤسسات 
واجلمعيات التعاونية في هذه 
املناس���بة وذلك مبا يتفق مع 
حجم وأهمية هذه املناس���بة 
العظيمة التي هي موضع اعتزاز 

وفخر كل كويتي.
وبناء على ع���رض وزير 
املالية أنس الصالح فقد أحيط 
املجلس علما بقبول االستقالة 
التي تق���دم بها عضو مجلس 
إدارة الهيئة العامة لالستثمار 
د.نايف احلجرف، وقد اعتمد 
املجلس مشروع مرسوم بتعيني 
مصطفى الشمالي عضوا في 
العامة  الهيئة  إدارة  مجل���س 

لالستثمار خلفا للحجرف.
وبناء على ع����رض نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التج����ارة والصناع����ة ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالوكالة د.عبد احملسن املدعج، 
فقد وافق املجلس على مشروع 
مرسوم بتعيني رئيس ونائب 
إدارة  رئيس وأعضاء مجلس 
هيئة مفوضي أسواق املال وهم: 
د.نايف فالح احلجرف رئيسا 
ومشعل مساعد العصيمي نائبا 
للرئيس، د.فيصل عبدالوهاب 
الفهد عضوا وخليفة عبداهلل 
العجيل عضوا وعبداحملس����ن 
حس����ن املزيدي عض����وا، كما 

متميز مس���تحق لسموه مبا 
قدمه ويقدمه في مجال العمل 
اإلنساني واخليري وما يحرص 
عليه من ترسيخ لقيم العطاء 
والتكافل واإلنساني والعمل 
على نشرها عبر ارجاء العالم 
حيث امتدت يد سموه البيضاء 
بالعط���اء والدعم اإلنس���اني 
ملختلف الشعوب من مختلف 
األعراق واالجناس في كل بقاع 
األرض والت���ي تعكس الوجه 
احلضاري واإلنساني للكويت 
واملجتمع الكويتي عبر االجيال 
املتعاقبة مبا عرف به أهلها من 
حب للعمل اخليري وحرص 

على البذل والعطاء.
وف���ي ه���ذا الص���دد، فقد 
اس���تعرض املجل���س تقريرا 
ح���ول حتضي���رات اللجن���ة 
الدائم���ة لالحتف���ال باالعياد 
واملناسبات الوطنية الحتفالية 

فيها إلى انتشار مرض »ايبوال« 
ف���ي العديد م���ن املناطق في 
جمهورية سيراليون والتأكيد 
املبذولة  على تكثيف اجلهود 
من أج���ل مكافحة هذا الوباء، 
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لسمو رئيس الوزراء 
من رئيس���ة وزراء جمهورية 
بنغالديش الش���عبية شيخة 
التي استهدفت سبل  حسينة 
تعزيز العالق���ات املتينة بني 
البلدين الصديقني ودعوة سمو 
رئيس الوزراء لزيارة جمهورية 

بنغالديش.
ومبناسبة حصول صاحب 
السمو األمير على لقب القائد 
اإلنساني من قبل األمم املتحدة 
والذي سيتم تكرمي سموه في 
مق���ر األمم املتحدة في ش���هر 
سبتمبر املقبل وما ميثله ذلك 
التك���رمي من ح���دث تاريخي 

ثم اطل���ع املجل���س على 
الرس���الة لصاحب السمو من 
رئيس جمهورية س���يراليون 
د.أرنست باي كورما والتي أشار 

االستثمار في الدول األفريقية 
كم���ا تناولت الرس���الة بحث 
العالق���ات الطيبة القائمة بني 

البلدين الصديقني.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي بعد ظهر امس بقاعة 
مجلس الوزراء في قصر السيف 
الوزراء  برئاسة سمو رئيس 
الش���يخ جابر املب���ارك وبعد 
الدولة  االجتماع صرح وزير 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة ووزير اخلارجية 
باإلنابة الشيخ محمد العبد اهلل 

مبا يلي:
اس���تهل املجل���س أعماله 
باالطالع على الرسالة املوجهة 
لصاح���ب الس���مو األمير من 
رئي���س جمهورية بنني بوني 
يايي والتي تناولت فعاليات 
القمة األميركية � األفريقية التي 
عقدت خالل ش���هر أغسطس 
اجلاري في واش���نطن والتي 
مت فيها بحث س���بل االرتقاء 
بالتعاون املشترك بني القارتني 
السيما في مجال تعزيز السالم 
واالس���تقرار وبح���ث فرص 

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح ود. عبداحملسن املدعج وم.عبدالعزيز اإلبراهيم

املبارك استقبل وزير خارجية ماليزيا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك وبحضور 
وزير الدولة لشـؤون مجلـس 

الوزراء ووزير العدل بالوكالة ووزير 
الخـارجية باالنابة الشيخ مـحمد 

العبداهلل في قصر السيف امس وزير 

خارجيـة ماليزيا داتو سري حنيفة 
حاج امان وذلك بمـناسبة زيارته 

للبالد.

هدى اخلالديد.فتوح الرقم شيماء القالف

للسنة الثانية على التوالي وحرصاً على إشغال أوقاتهم بكل مفيد

اخلالدي: 7 من أبناء »أولياء أمور املعاقني«
يشاركون في التدريب الصيفي ملعهد األبحاث

بشرى شعبان

أكدت عضو مجلس اإلدارة 
في اجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور املعاقني املس����ؤولة عن 
املتدربة في معهد  املجموعة 
األبحاث هدى اخلالدي حرص 
اجلمعية على إشغال أبنائها 
بكل ما ه����و مفيد لهم خالل 
االجازة الصيفي����ة، وجريا 
التي  الس����نوية  العادة  على 
أطلقت اجلمعي����ة العمل بها 
قب����ل 8 س����نوات، من خالل 
التدري����ب الصيفي  برنامج 
ألبنائها ف����ي األماكن العامة 
بهدف دمج األبناء في املجتمع 
وتعريف املجتمع على طاقات 
وقدرات االبناء، ومن ضمن 
التدري����ب الصيفي  برنامج 
أطلقت اجلمعية العام الفائت 
بالتعاون مع معهد االبحاث 
برنامجا تدريبيا لألبناء في 
املعهد والذي شارك فيه 6 من 
أبناء اجلمعية السنة املاضية، 
وفي العام احلالي يشارك في 
الدورة 37 التي ينظمها املعهد 
العلمي  االبداع  حتت عنوان 
مسار القيادة واالبتكار 7 من 

أبناء اجلمعية. وعن الورش 
التي يشاركون فيها أوضحت 
اخلالدي أنها تشمل الكمبيوتر 
والطبخ والزراعة والنجارة 
والصبغ واالعم����ال اليدوية 
الدورة  الفنية. وف����ي نهاية 
التي متتد لش����هر يقام حفل 
تخريج لالبناء يرافقه معرض 
التي نفذوها خالل  ملنتجات 

الدورة. 
م���ن جهتها أك���دت مديرة 
الدورة التدريبية الصيفية ال� 
37 في معهد االبحاث د.فتوح 
الرقم ان االبناء من ذوي االعاقة 
ابهروا املدربني في قدراتهم على 
العمل والعطاء واإلجناز كما 
انهم اعطوا املشرفني على الدورة 
درسا في الرقي بالتعامل فيما 
بينهم، كما أننا نحن نستفيد 

منهم في التعامل. 
واعتبرت ان هذه التجربة 
في العمل مع هذه الفئة فتحت 
أمامها الكثير من األمور كانت 
غائب���ة في ازدح���ام احلياة، 
مشيدة بقدرات األبناء من ذوي 
االعاقة على التفاعل مع أقرانهم 
وسرعة البديهة لديهم وأنهم 
ابداعية وواجب  فعال طاقات 

اجلميع املساعدة إلطالق هذه 
االبداعات. 

كم���ا أش���ادت املهندس���ة 
ف���ي دائ���رة تطوي���ر النظم 
القطان  والبرامجي���ات عبير 
بق���درات ذوي االعاق���ة على 
التجاوب والتفاعل مع املدربني 
وقدراته���م على العطاء اذا ما 

توافرت لهم فرص التدريب.
أما مدربة الطلبة من ذوي 
االعاقة شيماء القالف فأوضحت 
ان العمل مع هذه الفئة متعة 
ويعلمونن���ا كيف نرتقي في 
تعاملنا. وعن الدورة قالت: لدي 
مجموعة من 7 أبناء من جمعية 
املعاقني انطلقت  أولياء أمور 
الدورة في 3 اغسطس اجلاري 
وتستمر حتى 4 سبتمبر املقبل 
يشارك االبناء في العديد من 
الورش منها أعمال يدوية إعادة 
تدوي���ر وكمبيوت���ر وجنارة 
أبدعوا  وسباكة وصبغ، وقد 
في كل ما عملوا وسيكون في 
نهاية الدورة مفاجأة س���وف 
تبهر احلضور وهي عبارة عن 
لوحة معهد االبحاث في كافة 
إداراته وأقسامه من عمل األبناء 

عبر إعادة التدوير.

)فريال حماد( أبناء جمعية أولياء أمور املعاقني خالل التدريبات 

الرقم: نتعلم من 
ذوي اإلعاقة الرقي 

في التعامل 
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بقلم السفير اإليراني في الكويت علي رضا عنايتي

غزة... تستذكر
كنت هنا، مثل غيري، أتابع أحداث غزة املؤملة، وبكيت مثلما 

بكى غيري، انها ويالت ودمار وأشالء وصراخ، إنها لم جتد في 
األرض آذانا صاغية فعلت إلى السماء. تراجيديا حزينة ومحزنة 

بكل املقاييس، لكل من له شعور وإحساس.
هنا غزة... تعرف بأطفال ميوتون، وبشيوخ يهرعون وبنساء 

يشتكني حالهن إلى رب العزة والسماء.
وهناك... طائرات حربية اسرائيلية جتوب سماء غزة لتحصد 
املزيد من أرواح الشعب األعزل، ومتطر أرضها بقنابل لتنبت 
اخلراب والدمار، وبصواريخ ال ترحم األحياء واألموات. هناك 

دبابات إسرائيلية، حتاول أن حتطم العزم الغزاوي ولكنها دون 
جدوى. واإلعالم اإلسرائيلي كله يرقص على ويالت الشعب 

وعلى صراخ االطفال وعويل النساء.
وأما املعركة... فكانت واقعة على أرض غزة وسمائها، وحرب 
تدور رحاها بني جيش لهام، ال يرحم الصغير والكبير وبني 

شعب محاصر وأسير. وها هو شعب أراد أن يستخفه العدو 
ويتجاهله الصديق. فأما العدو فيمكن تبرير أفعاله وأما اآلخر 

فكيف ميكن له متريره.
وفي صمت مرير هنا وهناك سألت نفسي أين السمهرية 

السمراء وصدور العوالي والسيوف الهندية والصوارم البيض 
والدروع السابرية وجماجم األعداء التي كان يتحدث عنها شعراء 
العرب؟ أين غبار احلروب ومثار النقع فوق الرؤوس؟ أين النياق 

اخلنوف واخليول املطهمة واجلياد اجلرد واألسود الضواري؟
أين املعارك الطاحنة ومكابدة األهوال والفتوحات واحلروب التي 
راح ميدح الشعراء فيها األمراء وغاراتهم على العدو؟ وهذا هو 

مبعث فخر واعتزاز لهم ... كما قال الشاعر املتنبي:
ف��ل��م��ا ان���خ���ن���ا رك����زن����ا ال���رم���اح 

ب������ني م����ك����ارم����ن����ا وال����ع����ال
وب����ت����ن����ا ن���ق���ب���ل أس���ي���اف���ن���ا

ومن���س���ح���ه���ا م����ن دم������اء ال���ع���دا
وباعتباري مهتما بالثقافة العربية ولغتها وجدت في التراث 

العربي وأدبه كما هائال من الشعر يرسم لنا ثقافة العرب 
اجلاهليني وغيرهم في احلفاظ على ما يحوزهم فال يتجرأ أحد، 
ايا كان على االقتراب من حوزتهم إال وأنها كانت تقابل بالرفض 

وبالسيف الذي كان أداة للدفاع عن كيانهم فلم يكن العرب 
يخافون من املوت وذلك كان دفاعا عن قبيلتهم وعشيرتهم 

وكيانهم.
هذا ما نرى في قول النابغة الذبياني حيث يشرح ساحة القتال 

في شعره ويصور لنا كيف يركب األبطال املنية ويحاربون العدو 

بسيوف تنكسر في احلروب.
سيوفهم أن  غ��ي��ر  ف��ي��ه��م  ع��ي��ب  وال 

ب��ه��ن ف���ل���ول م���ن ق�����راع ال��ك��ت��ائ��ب
وهذا عمرو بن كلثوم شاعر جاهلي وهو يشرح كيف يلج 

االبطال ساحة املعركة بوجوه منكرة حتى ال تعرفهم كالب احلي 
وسيوفهم كأنها خشب بيد االطفال ويطعنون العدو بالرماح اذا 

كانوا بعيدين عنهم وبسيوف اذا اقتربوا منهم  دون توان وفتور 
وال يحق الحد أن يظن أنهم تعبوا من دخولهم ساحة القتال 

وأبدانهم اسودت جراء لبسهم الدروع امللتوية.
وق�����د ه�����رت ك�����الب احل�����ي م��ن��ا

وش���ذب���ن���ا ق����ت����ادة م����ن ي��ل��ي��ن��ا
م���ت���ى ن��ن��ق��ل إل�����ى ق�����وم رح���ان���ا

ل��ه��ا طحينا ال��ل��ق��اء  ي��ك��ون��وا ف���ي 
ال���ن���اس عنا ن��ط��اع��ن م���ا ت���راخ���ى 

غشينا إذا  ب��ال��س��ي��وف  ون���ض���رب 
ب��س��م��ر م����ن ق���ن���ا اخل���ط���ي ل���دن

ي��خ��ت��ل��ي��ن��ا ب��ب��ي��ض  أو  ذواب�������ل 
ك�����أن ج���م���اج���م األب����ط����ال ف��ي��ه��ا

وس�������وق ب����األم����اع����ز ي��رمت��ي��ن��ا
شقا  ال���ق���وم  رؤوس  ب��ه��ا  ن��ش��ق 

فتختلينا ال���رق���اب  ون��خ��ت��ل��ب    
كما هو طرفة بن العبد في قوله هذا حيث يقسم أال يبتعد جانبه 
عن سيف قاطع  رقيق احلدين وهو منيع ال يقهر كما أنه يدخل 

االمور بخفة وسرعة كاحلية
تعرفونه ال���ذي  ال��ض��رب  ال��رج��ل  أن���ا 

خ���ش���اش ك�����رأس احل���ي���ة امل��ت��وق��د
ف��آل��ي��ت ال ي��ن��ف��ك ك��ش��ح��ي ب��ط��ان��ة

ال��ش��ف��رت��ني مهند ل��ع��ض��ب رق���ي���ق 
به م��ن��ت��ص��را  ق��م��ت  م���ا  إذا  ح��س��ام 

مبعضد ليس  ال��ب��دء  منه  ال��ع��ود  كفى 
وجدتني ال��س��الح  ال��ق��وم  اب��ت��در  إذا 

ي��دي ب��ق��ائ��م��ه  ب��ل��ت  إذا  م��ن��ي��ع��ا 
فها هم العرب اليوم اقتداء بأسالفهم الشجعان فهم على جهوزية 

للدفاع عن قضيتهم وحوزتهم... فهل نرى بتجديدهم ذكريات 
العرب القدامى الذين يبيتون بالسيوف ويصحون بالرماح وال 

يبتعد جانبهم عن السالح في الدفاع عن حرميهم وحرمهم... أم 
جتمدت القضية عندهم وتركت على حالها وأصبحت حلما من 

املاضي؟

جانب من املساعدات الطبية

شاحنات »الهالل األحمر« لدى دخولها إلى قطاع غزة

أعلنت جمعية الهالل االحمر 
دخول 26 شاحنة محملة مبواد 
اغاثية وطبية وصحية ومياه 
الى غزة مقدمة من اجلمعية 
الى الشعب الفلسطيني في 
القطاع الذي يعاني أهله شح 
املواد االساسية نتيجة العدوان 
االسرائيلي. وقال نائب رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية أنور 
احلساوي لـ »كونا« امس ان 
الشاحنات حتمل على متنها 
10 آالف طرد غذائي وعشرة 
آالف طرد صحــــي و10 آالف 
طرد متنوع من املياه واملالبس 
والبطانيات والفرش واألغطية.

وأضاف احلساوي ان حمولة الـ 
26 شاحنة هي أكبر حملة اغاثة 
تقوم بها جمعية الهالل االحمر 
الكويتية منذ بــــدء العدوان 
االســــرائيلي على قطاع غزة 
وتعد امتدادا للحمالت السابقة 
التي قامت بها اجلمعية سواء 
عبر اجلسر اجلوي االغاثي أو 
من خالل الشراء من السوق 
احمللية في القطاع. وأوضح أن 
اجلمعية ماضية في حمالت 
االغاثة العاجلة ألهالي غزة 
وتقدمي املساعدات االنسانية 
وذلــــك حرصا مــــن الكويت 
على القيام بدورها االنساني 
وبتوجيهات من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد.

وذكر أن اجلمعية بادرت 
منــــذ اليــــوم األول للعدوان 
الصهيوني فــــي غزة بإغاثة 
االشقاء الفلسطينيني وتقدمي 
املساعدات الغذائية والطبية 
لهم كما نفذت اغاثات عاجلة 
بقيمــــة ثالثة ماليــــني دوالر 
لدعمهم. ولفت الى أن اجلمعية 
ســــاعدت أيضا أكثــــر من 10 
آالف أسرة متضررة لتكون 
بذلك أول جمعية تتعامل مع 
تداعيات العدوان االسرائيلي 
حيث هبت منذ اللحظات األولى 
الغاثة الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة.
وبني أن الدعم الكبير املقدم 
من الهــــالل االحمر الكويتي 
يســــتهدف مواجهــــة االزمة 
االنسانية املتفاقمة في قطاع 
غزة جراء القصف والعدوان 
االســــرائيلي املتواصل الذي 
دمر بشكل كبير املستشفيات 

واملنــــازل واملــــزارع واآلبار 
واملدارس واملساجد.

وأشــــار احلســــاوي الى 
أن الهالل االحمــــر الكويتي 
والشعب الكويتي ككل يوليان 
أهــــل غزة اهتمامــــا بالغا ملا 
يعانونه مــــن حصار ودمار 
متواصل على أيدي االحتالل 
مضيفا أن املساعدات الكويتية 
تأتي مباشرة وبصفة عاجلة 
بالتعاون مع الشــــركاء في 

املنظمات االنسانية بغزة.
وأكــــد اســــتمرار اجلهود 
االنسانية امليدانية في القطاع 
ضمــــن اجلهــــود الكويتية 

املتواصلة للحد من تبعات آثار 
الكارثة مبينا أن عملية توزيع 
املساعدات الغذائية ستتواصل 
بكثافة على مدى االيام املقبلة 
لتحسني الظروف املعيشية 
للمتضرريــــن جراء العدوان 
االسرائيلي على القطاع. وأشار 
الى أهمية استمرار املساعدات 
االنســــانية لالشقاء في غزة 
للخروج من هذه احملنة داعيا 
جميع الدول املانحة واملنظمات 
واملؤسسات الدولية والعربية 
الى االستمرار في تقدمي العون 
اليصال املساعدات العاجلة الى 

أهالي غزة.

26 شاحنة من »الهالل األحمر«
 محملة مبواد إغاثية وطبية تدخل غزة

إعالن عن فترة التقديم الثانية وخطة الشواغر

 للبعثات الداخلية
للفصل الدراسي األول 2015/2014  

لجميع الفئات المشمولة بالبعثات الداخلية من الكويتيين وأبناء الكويتيات بما فيهم أبناء 
الدبلوماسيين وذوي االحتياجات الخاصة، من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية 

اإلنجليزية وحملة شهادة الدبلوم 

تبدأ فترة التقديم من 17 إلى 26 أغسطس 2014

الدرجات والتخصصات المتاحة:
l   بكالوريوس هندسة:     هندسة كمبيوتر)علمي فقط( - هندسة كهربائية )علمي فقط(.

l   بكالوريوس علوم:        علوم الكمبيوتر )علمي فقط( - نظم المعلومات.
l   بكالوريوس إدارة أعمال:       إدارة - محاسبة - اقتصاد - تسويق – تمويل

l   بكالوريوس آداب:         وسائل إعالمية - تصميم جرافيكي - اللغة االنجليزية -
       علوم اجتماعية وسلوكية - العالقات الدولية

r على جميع الطلبة إجراء إمتحان تحديد المستوى للغة االنجليزية في الجامعة أو إجتياز إختبار    
.TOFEL أو IELTS     

r  أولوية القبول للطالب الحاصلين على أعلى المعدالت وفي حدود ماهو متاح من مقاعد لكل تخصص
     على حدة.

الوثائق المطلوبة من جميع الفئات: 
1(  صورة البطاقة المدنية/األمنية للطالب )األصل للمطابقة(.

2(  عدد )2( صور شخصية حديثة وملونة.
3(  أبناء الكويتيات: صورة البطاقة المدنية لألم وصورة من شهادة الميالد.

4(  خريجي الثانوية: شهادة الثانوية األصلية وكتاب معادلة الشهادة من وزارة التربية.
5( حملة شهادة الدبلوم: شهادة الدبلوم األصلية ونسخة طبق األصل من الشهادة الثانوية.

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال أو زيارة قسم القبول في الجامعة األمريكية في الكويت
هاتف: 1802040 أو 22248399 داخلي 3148، 3147، 3146

www.auk.edu.kw
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منى الصالل 

 سلمان الكندري

لتأهيل الروضتني الستقبال 521 طالبة بالصف العاشر من ثانوية أم الهيمان

أكد أنها أرض خصبة الكتساب املهارات الصحافية

»التربية«: نقل أطفال روضتي النوخذة واملعراج 
في منطقة علي صباح السالم إلى مدارس الرياض القريبة

الكندري: مجلة االحتاد الوطني منبر للعمل اإلعالمي الشبابي

»وصلوني بأمان« لتوعية طلبة املدارس بالتعاون بني »الداخلية« و»التربية«

محمود الموسوي 
عادل الشنان 

عقدت مدير عام منطقة 
التعليمية منى  األحم���دي 
الصالل اجتماعا تنس���يقيا 
مع قطاع املنشآت التربوية 
برئاس���ة وكي���ل القط���اع 
القحطاني ومدير  م.يسرى 
اإلدارة املالي���ة بدر املطوع 
ومجموع���ة م���ن قيادي���ي 
املنطقة ومهندس���ي اإلدارة 
الهندسية، وذلك بعد توقيع 
القرار الوزاري من قبل وزير 
التربي���ة ووزي����ر التعليم 
العالي باإلنابة د.عبداحملسن 
املدع���ج وبحض���ور وكيل 
التربية مرمي الوتيد  وزارة 

فيما يخ���ص خطة املنطقة 
التعليمي���ة لنق���ل أطف���ال 
روضتي النوخذة واملعراج في 
منطقة علي صباح السالم إلى 
مدارس الرياض القريبة منها 
وتأهيل الروضتني الستقبال 
طالبات الصف العاشر البالغ 
عددهن  521 طالبة من ثانوية 
أم الهيمان للعام الدراس���ي 
2014/ 2015، ومت توزيع املهام 
على اإلدارات التابعة للمنطقة 

التعليمية.
 أما بشأن إجراءات الكوادر 
البش���رية س���واء للهيئة 
التعليمي���ة او االش���رافية 
وعملي���ات النقل والتوزيع 
لألث���اث املناس���ب، فذكرت 
الص���الل أن إدارات املنطقة 

ستعمل وفق اختصاصاتها 
التي تقض���ي بتنفيذ خطة 
املنطقة الت���ي مت اعتمادها 
إدارة املنطقة  في مجل���س 

التعليمية.
وهنأت أهالي منطقة علي 
صباح السالم مبوافقة وزير 
التربية على إنهاء معاناتهم 
واعتم���اد الق���رار دون أي 
تردد واإلعالن عنه، متمنية 
تع���اون األهال���ي لتحقيق 
هذا االم���ر الذي يعد مطلبا 
ملحا لهم، مش���يدة بالدعم 
املستمر حملافظ األحم���دي 
الذي  الش���يخ فواز اخلالد 
س���عى الى حتقيق مطالب 
األهالي بتواصله املس���تمر 

مع املنطقة.

آالء خليفة

أكد نائ���ب رئيس حترير 
الهيئة  ف���ي  مجلة االحت���اد 
التنفيذي���ة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت سلمان الكندري 
أن مجل���ة االحت���اد والت���ي 
تأسس���ت عام 1٩٦5م تعتبر 
الش���بابية  أقدم املجالت  من 
العرب���ي حيث  الوط���ن  في 
انضم م���ن خالله����ا الكثير 
البارزة  الش���خصيات  م���ن 

في املجتم���ع وصنعت منهم 
أسماء المعة في عالم اإلعالم 
الش���باب  كما تعتبر صوت 
الكويتي تطرح وبجرأة أهم 
القضايا الطالبية واألكادميية 

والسياسية واالجتماعية.
املناس���بة دعا  وفي هذه 
الكندري الشباب ممن ميتلكون 
املهارات واحل���س اإلعالمي 
للمشارك����ة في العمل باملجلة، 
معتبرا إياه������ا أرضا خصبة 
الكتساب املهارات اإلعالمي����ة 

والصحافية من خالل كتاب�����ة 
املقاالت والتحرير الصحافي 
وإبداء الشكاوى واملقترحات 
ف���ي املؤمترات  واملش���اركة 
وامللتقيات التي تنظمها املجلة 
أو تش���ارك فيها، مشيرا إلى 
أن أبواب املجلة مفتوحة لكل 
الراغبني في صقل مهاراتهم 
اإلعالمية والصحافية، مشيرا 
إلى الذي يرغب باملشاركة في 
املجلة بأي شكل من األشكال 

التواصل.

..وفقرة موسيقى الفالمنكو بقالب كوميدي..وفقرة الشخصيات املتحركة واملتجولة 

فقرة االستعراض البهلواني داخل البالون العمالق خالل كرنڤال االڤنيوز 

إحدى فقرات التماثيل احلية

..وفقرة اإليقاع على األواني وقرع الطبول البالستيكية

تستمر فعاليات كرنڤال 
األڤنيوز الترفيهي السنوي 
الثان���ي لألس���بوع الثاني 
والذي يضم عددا من الفرق 
االستعراضية العاملية التي 
تقدم عروضها املتنوعة في 
مناط���ق األڤنيوز املختلفة 
حيث تختتم كافة العروض 
الترفيهي���ة نهاية الش���هر 

اجلاري. 
ويأت���ي ه���ذا الكرنڤال 
السنوي بعد النجاح الالفت 
الكرنڤال األول  الذي حققه 
الع���ام املاضي حيث حظي 
بإعجاب كبير من اجلمهور، 
ويتضمن الكرنڤال الترفيهي 
العديد من الفقرات واملشاهد 
االستعراضية املثيرة يؤديها 
ثمانية عش���ر مشاركا من 
الفنانني احملترفني من  أملع 
مختلف دول العالم كاململكة 
املتحدة، والواليات املتحدة 
إل���ى إيطاليا،  باإلضاف���ة 
األرجنت���ني،  أس���تراليا، 
أيرلن���دا، كندا،  اإلكوادور، 
بلغاريا واملغ���رب والذين 
يتميزون مبه���ارات عالية 
وفريدة في تقدميهم للفنون 

االستعراضية. 
وتتميز فعالية كرنڤال 
الثاني  الس���نوي  األڤنيوز 
بالعدي���د م���ن الع���روض 
الترفيهي���ة والفنية والتي 
تنقس���م إلى ع���دة فقرات 
اس���تعراضية منها فقرات 
فكاهية، والتماثيل احلية، 
البصرية، ومزيج  واخلدع 
من الكوميدي���ا االرجتالية 
والصامت���ة، وف���ن اإليقاع 
عل���ى األوان���ي والطبول 
البالستيكية، وفقرة ألعاب 
اخلفة واالكروبات، وفقرة 
الفالمنكو بقالب  موسيقى 
كوميدي، وفقرة االستعراض 
البالون  البهلواني داخ���ل 
إلى  العم���الق، باإلضاف���ة 
شخصيات متحركة ومتجولة 
داخل األڤنيوز، حيث بإمكان 
الزوار معرفة املزيد من تلك 
العروض االستعراضية من 
خالل مكاتب خدمة العمالء 
املوزعة على مختلف مناطق 

األڤنيوز. 

الكرنڤال  وتأتي فعالية 
ضمن األنشطة الصيفية التي 
حترص إدارة األڤنيوز على 
تنظيمها باعتبار األڤنيوز أحد 
أكبر مراكز التسوق والترفيه 
في العالم، والستقطاب املزيد 
من السياح من خارج الكويت 
الذين يتواجدون في األڤنيوز 
بشكل ملحوظ خالل الفترة 
األخي���رة، وته���دف أيضا 
إل���ى خلق أج���واء الفرحة 
ال���زوار،  ب���ني  والدهش���ة 
الوجهة  وجعل األڤني���وز 
التس���ويقية والس���ياحية 
األولى املفضلة لدى كل أفراد 
العروض  العائلة، وتتنقل 
االس���تعراضية على مدار 
اليوم في املواقع املختلفة، 
العطاء الفرصة للجميع من 
كل األعمار للتمتع بها على 
مدى ساعات اليوم املختلفة. 

الع���روض  حي���ث تبل���غ 
اإلس���تعراضية حوالي 23 
عرضا يوميا تستمر ملدة 17 
يوما ليصل عددها إلى 330 
عرضا وبإجمالي 58٦ ساعة 

للفقرات االستعراضية. 
إدارة األڤنيوز  وقال���ت 
»نحن سعداء مبا نراه من 
تفاعل مستمر من قبل الزوار 
مع هذه العروض أو غيرها، 
فنحن حريص���ون على أن 
يقض���ي كل الزائرين أمتع 
األوقات خالل تواجدهم في 
األڤني���وز«، وأضافت »اننا 
نقوم دوما بتنظيم األنشطة 
والفعاليات على مدار العام 
وفقا خلطط مسبقة وبناء 
على الدراسات التي نقوم بها 
بني فترة وأخرى الستطالع 
ورغب���ات  احتياج���ات 

الزوار«.

يتضمن العديد من االستعراضات يؤديها 18 من أملع الفنانني احملترفني

استمرار فعاليات كرنڤال األڤنيوز الثاني 
بفقراته املتنوعة حتى نهاية الشهر اجلاري

د.أحمد الدنف

ضمن فعاليات مستشفى 
الدولي اخلاصة  الس����الم 
ببرنامج استقبال األطباء 
الدائم  الزائرين وحرصها 
الكفاءات  على اس����تقطاب 
العاملية بش����كل مس����تمر 
ف����ي كل األقس����ام الطبية، 
استقبل املستشفى د.أحمد 
الدنف استش����اري جراحة 
التجميل ودكتوراه جراحة 
الذي  التجميل )فرنس����ا( 
يتواج����د في الكويت حتى 
4 س����بتمبر 2014 ملتابعة 
حاالته ومناظ����رة حاالت 
جديدة واج����راء العمليات 

اجلراحية.
يعتبر جن����اح زيارات 
د.أحم����د الدن����ف املتكررة 
الس����الم دافعا  ملستشفى 
أساسيا للحرص على جتديد 
زيارته، حي����ث يعتبر د. 
العاملي من  الدنف اخلبير 
رواد وأعالم هذا املجال في 
مصر وفرنس����ا والكويت 

والسعودية واليمن، وحتظى 
بإقب����ال منقطع  زيارات����ه 
النظير من قبل املواطنني 
واملقيمني في الكويت حيث 
قام د.الدنف بالكشف على 
أكثر م����ن 5500 حالة في 
الكوي����ت خ����الل زياراته 
الس����ابقة لها وقارب عدد 
عملياته الت����ي أجراها بها 

أكثر من 1500 عملية.
ان د.احمد الدنف رئيس 
أقسام جراحات التجميل في 
املستشفيات التعليمية في 
مصر حاصل من فرنسا على 
التجميل  دكتوراه جراحة 
وزمالة البورد الفرنس����ية 
جلراحة التجميل ودكتوراه 
الوج����ه والفكني،  جراحة 
ونشر له أكثر من 80 بحثا 
علميا في دورات ومؤمترات 
التخص����ص ف����ي أميركا 
واجنلترا وفرنسا وسويسرا 
والس����عودية  ومص����ر 
والكوي����ت، ويتميز الدنف 

بعمليات شد ترهالت الوجه 
واجلفون والرقبة والبطن 
والثدي والزنود واألرداف 
وشفط ونقل اخلاليا الدهنية 
الى جانب عمليات جتميل 
األن����ف والفكني والش����فة 
البارزة  األرنبي����ة واألذن 
وعمليات الترميم واحلروق 
واجلراحات امليكروسكوبية، 
علما بأن مستشفى السالم 
الري����ادة املعروفة في  لها 
هذا املجال ومجهزة بأحدث 
التش����خيصية  األجه����زة 
املتخصصة واملس����تخدمة 

في غرف العمليات.
ان مستش����فى السالم 
الدولي يحرص كل احلرص 
على تقدمي أفضل اخلدمات 
العالج  املتاحة في عال����م 
الطبي على املستوى العاملي، 
وكذلك يعم����ل دائما على 
استقطاب الكفاءات العاملية 
ف����ي كل األقس����ام الطبية 

املوجودة باملستشفى.

مستشفى السالم يستقبل د.أحمد الدنف 
استشاري جراحة التجميل

تعتزم إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي وإدارة 

اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية وبالتنسيق مع 

وزارة التربية القيام بحملة 
توعوية لطلبة املدارس 

حتت شعار »وصلوني 
بأمان«، وذلك لتوعية 

طالب املدارس بأهمية ما 
تقوم به وزارة الداخلية 

من مهام وواجبات حلفظ 
أمنهم وسالمتهم وتوزيع 

الهدايا على عدد من رياض 
األطفال واملدارس االبتدائية 

في مختلف املناطق 
التعليمية، وسيقــوم عدد 

من الضباط واألفراد من 
وزارة الداخلية بزيارة 

رياض األطفال يوم الثالثاء 
املوافق 7 من سبتمبر املقبل 

وزيارة املدارس االبتدائية 
يوم األربعاء املوافق 8 

من سبتمبر املقبل، وذلك 
لتوزيع الهدايا على الطالب.
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توزيع مشروع قانون العمل اخليري على اجلمعيات لدراسته

املطيري: ميكنة جميع خدمات قطاعي 
التعاون والتنمية االجتماعية

أبا اخليل: »اإلعالم الديني« يعلن بدء 
مسابقة أفضل صورة من اخلارج

أعلنت إدارة اإلعالم الديني في وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية عن بدء 
مس���ابقتها اجلديدة »أفض���ل صورة من 
اخلارج«، وذلك عبر حسابها اخلاص بها 
على االنستغرام، مشيرة إلى أن املسابقة 
سوف تستمر ملدة ش���هر ابتداء من اآلن 
واجلوائز املقدمة للفائزين عبارة عن كاميرا 

جوبرو وآيباد2. 
وأوض���ح مدير إدارة اإلع���الم الديني 
واملشرف العام على املشروع القيمي لتعزيز 
العبادات »نفائس« صالح أبا اخليل في بيان 
صحافي أن ذلك يتوافق مع استراتيجية 
الوزارة الرامية إلى تعزيز اجلوانب املعرفية 
والثقافية بني جميع طبقات املجتمع، الفتا 
إلى أن هناك ضوابط وشروطا للمسابقة 
منها أن يكون املش���ترك كويتيا أو مقيما 

بالكوي���ت، وأن يك���ون متابعا حلس���اب 
انستغرام اإلدارة RedAwqaf قبل اشتراكه 
في املسابقة، وأال يكرر إرسال الصورة عبر 
البريد اإللكتروني، أو يكون حاصال عليها 
من املواقع اإللكترونية أو محركات البحث 
أو اإلنترنت بصفة عامة، على أن يتم إبالغ 
املتس���ابق بقبول أو رفض صورته وذلك 
عب���ر بريده اإللكتروني، مؤكدا أن لإلدارة 
احلق في امتالك الصور املرسلة إليها من 
قبل املشاركني، والصوة الفائزة هي التي 
ستحصل على أكبر عدد من الاليكات، كما 
أن لإلدارة احلق في اختيار الصور املالئمة 
للنشر وفق الضوابط األخالقية واالجتماعية 
ونش���رها عبر جميع وس���ائل التواصل 
االجتماعي لإلدارة مبا فيها انستغرام اإلدارة 

RedAwqaf الراعي الرسمي للمسابقة.

ينص عليه قانون التعاون 
ويعطيه صالحيات دراسة 
املركز املالي للجمعية عبر 
املراقبة والتدقيق ومعاجلة 
االخفاقات اذا وجدت ويحدد 
القانون ايضا عدم اجناز اي 
معاملة ادارية او مالية اال 
بعد التدقيق من قبل املراقب 
ليتأكد م���ن خلوها من اي 
شائبة وهذا سوف يعالج 
التي  الكثير م���ن االخطاء 
كانت تقع بها التعاونيات، 
مشيرا الى ان وزارة الشؤون 
ال تسعى الى حل اي مجلس 
ادارة جمعية تعاونية وال 
هدفها احال���ة اي تعاوني 
النياب���ة والتحقيقات  الى 
القانون  بل هدفها تطبيق 
التعاوني،  العمل  وحماية 
موضحا ان هذه االجنازات 
لم تكن من مجهود شخص 
بل هي نتاج العمل اجلماعي 
في القط���اع وفريق العمل 

املتكامل.
وعن توحيد االسعار في 
االسواق التعاونية اوضح ان 
جلنة االسعار هي املسؤولة 
عن االس���عار وعدم زيادة 
سعر اي سلعة دون مبرر، 
باإلضافة ملراقبة االسعار 
وفق التعامي���م والقرارات 
الصادرة عنها ومراقبة سد 
العجز وتس���كير حسابات 
املوردين ومراقبة االسعار 
من قبل وزارة التجارة لديهم 
ضبطية القضائية ونتمنى 
عل���ى التعاونيات االلتزام 
اللجنة ألنها  ق���رارات  في 
خطوة على طريق توحيد 

االسعار.
وبالنس���بة للجمعيات 
اخليري���ة واملبرات فقد مت 
وض���ع قانون خ���اص بها 
ومت توزيع���ه على جميع 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
لكي يدرس���وه ويسجلوا 
مالحظاته���م عليه متهيدا 
لعرضه على الوزيرة لتقوم 
برفعه الى مجلس الوزراء 
لالعتماد، وهو قانون متكامل 
يراعي عالقة الكويت بالعمل 
الدولية  اخليري واملراقبة 

ومؤلف من 50 مادة.

بعرض إلجن���ازات قطاع 
التعاون، موضحا ان ابرز ما 
مت إجنازه في قطاع التعاون 
تسكني جميع الشواغر في 
القطاع مع مراعاة األفضلية 
بالدرج���ة واملؤهل العلمي 

واألقدمية في العمل.
وأض���اف املطيري: كما 
مت خالل الفت���رة الوجيزة 
آلية شراء  املاضية اعتماد 
اخلضار املباشر من املزارع 
والقضاء على الوسيط الى 
جانب انشاء جلنة لدراسة 
االس���عار الت���ي انش���ئت 
بق���رار صادر ع���ن وزير 
الوكيل  التجارة برئاس���ة 
املساعد حلماية املستهلك 
م���ن وزارة التجارة وحدد 
مهامها في متابعة االسعار 
ومتت مخاطبة اجلمعيات 
التعاونية بضرورة االلتزام 
ف���ي ق���رارات اللجنة وعم 
رفع سعر اي سلعة اال بعد 
دراس���تها من قبل اللجنة 
وعدم ادخال اي سلعة على 
االسواق التعاونية لم تدرس 

اللجنة سعرها.
وتابع: س���جلنا اجناز 
ص���دور القانون التعاوني 
ال���ذي وضع آلي���ة تنظيم 
العمل التعاوني وسد كافة 
الثغرات التي كانت تشوب 
القوانني والقرارات السابقة 
كم���ا انه يس���اعد مجالس 
ادارات اجلمعيات التعاونية 
الغطاء  للعمل ويوفر لهم 
القانون���ي لألعم���ال وهو 
الش���امل  مبنزل���ة املرجع 
ل���كل التعاونيني، موضحا 
ان القطاع التعاوني انتهى 
من ميكنة خدماته كافة ومت 
اعداد املناقصة لتنفيذ امليكنة 
ف���ي كاف���ة ادارات القطاع 
وربطه���ا م���ع اجلمعيات 
البرنامج  التعاونية وهذا 
سوف يحد من املستندات 
الورقية وحتويل املراسالت 
بني ال���وزارة والتعاونيات 

الكترونيا.
وبني انه قبل نهاية العام 
احلالي سيتم تعني املراقب 
املال���ي واالداري في كافة 
اجلمعيات التعاونية الذي 

بشرى شعبان

كش���ف الوكيل املساعد 
لقطاع التع���اون والتنمية 
االجتماعية باإلنابة في وزارة 
الشؤون االجتماعية د.مطر 
املطيري عن اخلطوات التي 
اجنزت في القطاعني خالل 
القليل���ة املاضية،  الفترة 
مس���تعرضا كل االجراءات 
الت���ي مت اتخاذه���ا عل���ى 
مستوى تطوير العمل في 
كل القطاعيني جاء ذلك خالل 
مؤمتر صحافي عقده امس 
في مكتبه بالوزارة، استهله 

د.مطر املطيري

بدر أبا ذراع وجابر بوزبر ود.عبدالرحمن احلقان خالل املؤمتر الصحافي  )محمد خلوصي(

بينّ خالل مؤمتر صحافي أن مراكز دور القرآن الكرمي أنشئت لهدف سامٍ وغاية كرمية

أبا ذراع: بدء التسجيل في دور القرآن و»األترجة« 31 أغسطس

لهذا املوقع جتاوزوا املليوني 
زائر، وهذا املوقع يعمل منذ 
سنوات ويستقبل زواره من 
داخل الكويت ومن خارجها، 
التي  البوابات  وكذلك م����ن 
تخدم دور القرآن الكرمي الرقم 

الدراسات  الس����اخن إلدارة 
الرق����م  اإلس����المية وه����و 
1865555، موضحا أن اإلدارة 
حرصت ومن خالل مراكزها 
املنتشرة في جميع مناطق 
الكويت على إنش����اء مكتب 
للتواصل االجتماعي يعمل 
على مدار العام الدراسي على 
توفير جميع املعلومات التي 
يحتاج إليها اجلمهور الكرمي، 
وسيجد جميع األجوبة الالزمة 
وبكل ما يتعلق بدور القرآن 
الكرمي وغيرها من مراكز إدارة 

الدراسات اإلسالمية.
أش���ار مراقب دور القرآن 
الدراس���ات  إدارة  الكرمي في 
اإلسالمية جابر بوزبر إلى أن 
أعداد الدارسني في مراكز دور 
القرآن الكرمي ومراكز األترجة 
بلغت وفقا آلخر االحصائيات 
الصادرة عن اإلدارة ما بني 22 
و23 ألف دارس يتلقون خدمة 
التعليم الشرعي على مستوى 

محافظات الكويت.

اإلسالمية مثال وهو املوقع 
الرس����مي ل����وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، ولدينا 
أيضا موقع إدارة الدراسات 
اإلسالمية الذي توليه اإلدارة 
اهتماما خاصا، كون الزائرين 

ليلى الشافعي

أعلن مدير إدارة الدراسات 
اإلس���المية ندبا ف���ي وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدر أبا ذراع ع���ن بدء فترة 
التس���جيل في مراك���ز دور 
القرآن الكرمي ومراكز األترجة 
الكرمي وفق  القرآن  لتحفيظ 
خطة مرسومة ومعدة بعناية 
تامة من قبل مراقبة دور القرآن 
ومراقبة احللق���ات ومراقبة 
األنشطة واخلدمات املساندة 
بدءا من 31 أغسطس اجلاري 
وحتى اكتمال العدد في هذه 

املراكز.
وأكد أبا ذراع خالل املؤمتر 
الصحافي الذي نظمته إدارة 
الدراسات اإلسالمية لإلعالن 
عن انطالق فترة التس���جيل 
األولى أن اخلطة املعدة تأتي 
في إطار سعي اإلدارة لتفعيل 
التواصل املجتمعي مع  مبدأ 
جميع فئات وشرائح املجتمع 
الكويتي، واملقيمني على هذه 

األرض الطيبة.
وأض���اف: إن مراكز دور 
القرآن الكرمي ومراكز األترجة 
ما أنشئت إال لهدف سام ولغاية 
كرمية، وما أنشئت إال للعناية 
بكتاب اهلل عز وجل من خالل 
االهتمام بتعلم���ه وتعليمه، 
الس���ير على منهجه  وكذلك 
وتعاليمه، وعلى سنة نبينا 
محمد ژ، مشددا على أن دور 
القرآن الكرمي وإدارة الدراسات 
اإلسالمية بشكل عام شأنها 
الدولة  شأن بقية مؤسسات 
التي تخدم وتهتم بش���رائح 
املجتمع، وتعمل على إخراج 
التعليم والتثقيف الشرعي 
بأبه���ى صوره وف���ق أحدث 
اآللي���ات وأرق���ى الوس���ائل 
والتكنولوجي���ا املتط���ورة، 
وإدارة الدراس���ات اإلسالمية 
تس���تخدم كل هذه اإلمكانات 

خلدمة كتاب اهلل عز وجل.
وبني أن خدمة كتاب اهلل 
شرف لإلدارة وللعاملني فيها، 
مشيرا إلى أن الهيئة اإلشرافية 
واإلدارية والتعليمية على أهبة 
االستعداد الستقبال الدارسني 
والدارس���ات في مراكز دور 
القرآن الكرمي ومراكز األترجة 
الى  القرآن، مشيرا  لتحفيظ 
ان إدارة الدراسات اإلسالمية 
ليس���ت وليدة اليوم، وهذه 
الدور لم تكن نتاج ساعة، بل 
إنها عب���ارة عن جهد لرجال 
ونساء أوفياء لهذا البلد، من 
الت���ي تبارت على  الكفاءات 
شرف خدمة دور القرآن الكرمي 
منذ بدايتها وحتى توسعها 
وتطورها وحت���ى وصولها 
إلى املكانة التي حتتلها اليوم 
بني مؤسسات الدولة، وإدارة 
الدراسات تعد حسنة جلميع 
الذين عملوا فيها وعلى خدمة 

هذه الدور.
وتابع: لن جند كثيرا من 
االستفسارات حول طبيعة 
عمل دور القرآن الكرمي أو آلية 
التسجيل فيها وذلك راجع 
إلى أن العامل����ني متميزون 
ج����دا في مس����ألة التواصل 
االجتماعي وف����ي الوصول 
إلى جميع ش����رائح املجتمع 
أينما كانوا، واآلن لدينا العديد 
من الوس����ائل للتعرف على 
الكرمي كالبوابة  القرآن  دور 

طالب اجلهات املوردة مبراجعة االحتاد لتثبيت أسعار سلعها

حسن: على رؤساء اجلمعيات التعاونية سداد 
مستحقات املوردين في مواعيدها املقررة

األس���عار باعتماد سلعها 
وااللتزام مبراجعة اللجنة 
لتثبيت أس���عار س���لعها 
ومنتجاته���ا التي توردها 
للجمعيات، وذلك خالل مدة 
ال تتجاوز الش���هر الواحد 
متهيدا لتوحيد أسعار سلعها 
وضمان عدم اختالفها بني 
جمعية وأخرى، مبينا ان 
القرار تضمن التأكيد على 
ض���رورة االلتزام بصرف 
مس���تحقات املوردين في 
مواعيدها املقررة وفق القرار 
الوزاري 2014/35 بش���أن 
تنظيم العمل التعاوني وحل 
جميع املعوقات التي تواجه 
املوردين بهذا اخلصوص، 
التعاون مع  إل���ى  إضافة 
فرق العمل املش���تركة بني 
»التجارة« و»الش���ؤون« 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
ملراقب���ة التزام اجلمعيات 
بق���رارات اللجنة، مع رفع 
درجات التع���اون وزيادة 
اللجنة  االهتمام لتمك���ني 
أكمل  أداء مهامها على  من 
وجه وحتقيق أهدافها في 
تخفي���ف العبء عن كاهل 

املستهلك.

التي  واملؤسسات املوردة 
تتق���دم بطلب���ات العتماد 
سلعها اجلديدة وإخطارها 
بضرورة مراجعتها جلنة 

متابعة ومراقبة األسعار.
الدعوة  أن  وبني حسن 
جاءت استجابة ألول قرار 
أصدرت���ه جلن���ة متابعة 
ومراقبة األسعار برئاسة 
الوكيل املس���اعد لشؤون 
الرقابة وحماية املستهلك 
وعضوية االحتاد، موضحا 
أن���ه مت إب���الغ اجلمعيات 
إلى  بالقرار ف���ور وروده 
االحتاد بتاريخ 24 اجلاري 
عبر تعميم مت إصداره بهذا 
الشأن ليتم تطبيق بنوده 
ابتداء من تاريخه، ما يشير 
إلى حقبة جديدة من العمل 
التعاون���ي مختلف���ة بكل 
املعايير تس���هم في بلورة 
مشاهد شعارها املصداقية 

والشفافية.
وذك���ر أن���ه مت إب���الغ 
التعاوني���ة  اجلمعي���ات 
جميعها بإخطار الشركات 
التي  واملؤسسات املوردة 
ال متتلك أي تعميم صادر 
من جلنة متابعة ومراقبة 

محمد راتب

دع���ا رئي���س احت���اد 
التعاوني���ة  اجلمعي���ات 
املعني علي حسن رؤساء 
مجالس اإلدارات في مختلف 
إل���ى وقف  التعاوني���ات 
التعامل مع كل الش���ركات 

علي حسن
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رومي الرومي وسلطان املزين خالل االجتماع

عبدالكريم العبداهلل

كشف مدير ادارة شؤون 
احل���ج ب���وزارة االوق���اف 
والشؤون االسالمية رومي 
االتف���اق مع  الروم���ي عن 
وزارة الصحة ممثلة بلجنة 
التوعية باالمراض املعدية 
الطب���ي لتقدمي  والفري���ق 
مل���ف كامل للح���اج يحمل 
C.D توعويا يتضمن افالما 
تعريفية بطبيعة االمراض 
الوقاية  املعدي���ة وط���رق 
منها وبروشورات توعوية 
للتوعي���ة ضد ڤيروس���ي 
»كورونا« و»ايبوال«، فضال 
عن رسائل توعوية صحية 
عند اداء املناسك، عالوة على 
توزيع بوسترات توعوية 
متنوعة في موس���م احلج 
في أماك���ن تواجد احلجاج 
بضرورة احلفاظ على هذه 
اإلرشادات للوقاية من املرض 
في مقرات الس���كن جلميع 
احلمالت وفي املطاعم واماكن 
جتمع احلج���اج الكويتيني 

وفي مقر بعثة احلج.
جاء ذلك ف���ي تصريح 
صحافي عل���ى هامش عقد 
الثاني  التنسيقي  االجتماع 
بني وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ممثلة بإدارة شؤون 
احلج ومكتب احلج، ووزارة 
الصحة ممثلة بلجنة التوعية 
باالمراض املعدية والفريق 

الطبي لبعثة احلج.
بدوره، اكد رئيس قسم 
شؤون احلج سلطان املزين 
بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية التنسيق مع رؤساء 
واداريي حمالت احلج لعمل 
محاضرات للرجال والنساء 
للتوعية باالمراض املعدية، 
خاصة ڤيروسي »كورونا« 
و»ايبوال« قبل السفر، وكذلك 
التوعية باألمراض املزمنة 
مث���ل الس���كري والضغط 
التوعية اإلداريني  وتشمل 
من خالل نخبة من األطباء 
ب���وزارة  املتخصص���ني 

الصحة.
وافاد بأنه سيتم التنسيق 
مع جلنة التوعية باالمراض 
ب���وزارة الصحة  املعدي���ة 
إلرسال رسائل توعوية صوتا 
وصورة عبر الواتساب ملدة 
عشرة أيام خالل موسم احلج 
لكل احلجاج واإلداريني بواقع 
عشرة آالف رسالة يوميا، 

داعيا في الوقت ذاته حجاج 
بيت اهلل احلرام الى االلتزام 

باالرشادات الصحية.
وذكر أن ان عدد احلجاج 
لهذا العام بلغ 6400 حاج، كما 
بلغ عدد احلمالت الكويتية 
50 حملة، موضحا أن خطة 
توعية احلجاج خالل موسم 
احلج، مبني���ة على مفهوم 
تبس���يط املعلومة وشرح 
األح���كام والنص���وص من 
خ���الل اس���تخدام الصوت 
الوس���ائط  والصورة عبر 
التقني���ة واإلعالم  وبرامج 
اجلدي���د، لتصل إلى احلاج 
وفق محاور أساسية، تعالج 
كما كبيرا من األحكام الفقهية 
والقضايا الشرعية والتربوية 
التي  واألخالقية والصحية 
حتتاج إلى املزيد من البحث 
واملتابعة، واحلرص والفحص 
والتدقيق والعناية، لتصبح 
معلومات سهلة االستيعاب 
والتطبيق على أرض الواقع، 
وم���ع أول خطوة في رحلة 
احلج ولتكون دليال للحاج 
وتساعده على الفهم الصحيح 
لكيفية أدائه فريضة احلج، 
ولتصبح أحكام احلج وأركانه 
وواجباته واضحة ومفهومة 
يحصل عليها احلاج بسهولة، 
وتصبح متوافرة ضمن باقة 
متكاملة وسلسلة مترابطة 
التلفزيونية  البرام���ج  من 
واإلذاعي���ة الت���ي أنتجتها 
الوزارة واملتضمنة مجموعة 
متناس���قة م���ن املواضيع 
واحمل���اور املرتبط���ة بهذه 
الرحلة، وهي بال أدنى شك 
تأتي مكمل���ة للجهود التي 
تنفذها القطاعات واملؤسسات 

احلكومي���ة واخلاصة التي 
قامت بدوره���ا على الوجه 
الس���نوات  األكمل خ���الل 
املاضية، ومازالت تس���عى 
لتقدمي األفضل من اخلدمات 

التي نشكرهم عليها.
م���ن ناحيته���ا، اعلنت 
رئي���س جلن���ة التوعي���ة 
باالم���راض املعدية بوزارة 
الصحة د.غالي���ة املطيري 
الفعلي  البدء بالعم���ل  عن 
مع وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية ممثل���ة بإدارة 
ش���ؤون احل���ج بالتوعية 
الش���املة حلجاج بيت اهلل 
احلرام من االمراض الوبائية 
واملعدي���ة، وعلى رأس���ها 
ڤيروسا »ايبوال وكورونا«، 
املزمن���ة غير  واالم���راض 
املعدية وغيرها، مشيرة في 
الوقت ذاته الى أنه مت وضع 
اخلطط واآلليات التي سيتم 
تنفيذها للحملة التوعوية، 
والتي ستشمل احلجاج في 
الفنية  احلمالت، والكوادر 
واالدارية في تلك احلمالت 

وكل القائمني عليها.
احلمل���ة  أن  وذك���رت 
التوعية ستشمل محاضرات 
للحجاج مستمرة، وتوزيع 
البروش���ورات التوعوي���ة 
وارس���ال الرسائل النصية 
التوعوية عن االمراض املعدية 
ال� sms والواتس���اب،  عبر 
الفتة الى ان وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية والفريق 
الطبي لبعثة احلج الكويتية 
س���يزودون اللجنة بأرقام 
هوات���ف احلجاج احملمولة 
ليتم ارسال الرسائل النصية 

على تلك الهواتف.

خالل اخلطة التوعوية املتكاملة بني اجلهتني

»األوقاف« و»الصحة«: ملف »توعوي« لكل حاج

الرومي: CD يضم 
أفالمًا توعوية 
وتعريفية عن 

األمراض املعدية

املزين: محاضرات 
توعوية باألمراض 
املعدية للحجاج 

قبل السفر.. خاصة 
»كورونا« و»إيبوال«

املطيري: وضعنا 
اخلطط واآلليات 
للخطة التوعوية.. 

SMS ورسائل 
whats Appو
ضمن احلملة

األنصاري: املشروع 
يهدف إلى حتويل 

املراكز الشبابية 
إلى مراكز خدمة 
مجتمعية تشمل 

كل أفراد
األسرة

٭ لرئيس مكتب الوكيل املساعد 
لشؤون طب األسنان بوزارة الصحة 
محمد درويش على جهوده اجلبارة 

في العمل وتفانيه فيه، وحسن تعامله 
مع املراجعني وخدمتهم وتسهيل 

أمورهم، وباقة ورد مقدمة من 
»األنباء« لشخصه الكرمي. 

٭ لنواف الضاعن من مكتب وكيل 
وزارة الصحة على حسن تعامله مع 

املراجعني وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة 
من »األنباء« لشخصه الكرمي. 

٭ لسمية سليمان املطر من مكتب 
مدير ادارة التقييم والقياس بوزارة 

الصحة على حسن تعاملها مع 
املراجعني وتفانيها في العمل، وباقة 
ورد مقدمة من »األنباء« لشخصها 

الكرمي. 
٭ ملساعد مدير الشؤون االدارية 

مبستشفى االميري جاسم الفرج على 
تفانيه في العمل وحسن تعامله مع 

املراجعني وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة 
من »األنباء« لشخصه الكرمي. 

٭ للباحث القانوني عبد الناصر فواز 
من املكتب القانوني مبنطقة الصباح 

الطبية التخصصية على تفانيه 
وجهوده في العمل، وباقة ورد مقدمة 

من »األنباء« لشخصه الكرمي.

باقة ورد

)قاسم باشا( مشعل السبيعي ووليد االنصاري خالل اللقاء  

ينطلق 31 اجلاري ويستمر حتى 24 سبتمبر

السبيعي: »مراكزنا« يؤكد على دور وزارة الشباب 
االستشاري واإلستراتيجي في الدفع بالرعاية الشبابية

رندى مرعي

أعلن����ت الهيئ����ة العام����ة 
للشباب والرياضة بالتعاون 
م����ع وزارة الدولة لش����ؤون 
الشباب مش����روع »مراكزنا« 
الذي ينطلق يوم  الش����بابي 
31 اجلاري ويستمر حتى 24 
سبتمبر، وخالل مؤمتر صحافي 
لإلعالن عن انطالق املشروع 
ق����ال مدي����ر إدارة األنش����طة 
الترويحية ومدير مش����روع 
»مراكزنا« مش����عل السبيعي 
إن هذا املش����روع يسعى إلى 
إتاحة الفرصة للشباب لتطوير 
مهاراتهم واكتشاف إبداعاتهم 

في عدة مجاالت. 
وقال الس����بيعي إنه ومن 
ه����ذا املنطلق تق����وم الوزارة 
بتق����دمي الرعاية والدعم ملثل 
هذه البرامج، وذلك تأكيدا على 
مسؤوليتها في املساهمة في 
تنمية الشباب من خالل البرامج 
الشبابية. وعن مراكز الشباب 
ق����ال الس����بيعي إنها متكنت 
من إح����داث األثر الكبير على 
الش����باب من خالل انتشارها 
الكويت والتي  في محافظات 
تقرب املس����افة بني الشباب 
ملمارسة هواياتهم حتت إشراف 
نخبة من املتخصصني.  وأكد 
السبيعي حرص الوزارة على 
دعم الرعاية الشبابية انطالقا 
من استراتيجية الوزارة التي 
تؤكد على دورها االستشاري 
الدفع  ف����ي  واالس����تراتيجي 
الشبابية بالتعاون  بالرعاية 
مع مؤسسات الدولة والقطاع 
اخلاص ومؤسسات املجتمع 

املدني، وف����ي هذا اإلطار جاء 
دعم الوزارة للجهاز التنفيذي 
العامة  الهيئ����ة  ف����ي  املتمثل 
للشباب والرياضة من خالل 

مشروع »مراكزنا«.
بدوره دعا املنس����ق العام 
ملش����روع »مراكزن����ا« وليد 
األنصاري كل اجلهات املختصة 
التعاون ملا فيه مصلحة  إلى 
املجتم����ع من خالل ترس����يخ 
املبادئ التنموية في األجيال 
القادم����ة، وقال إن مش����روع 
»مراكزنا« يسعى إلى إحداث 
نقلة نوعية في نوعية البرامج 

التي تقدم للشباب. 
وقال األنصاري إن مشروع 
»مراكزنا« يحظى برعاية كبيرة 
م����ن وزارة الدولة لش����ؤون 
الشباب ممثلة في وزير اإلعالم 
ووزير الشباب الشيخ سلمان 
احلمود الذي حرص على أن 
تتكفل وزارة الشباب بالرعاية 
الكامل����ة لهذه ال����دورات ذات 
القيمة السوقية والتي تعتبر 
قيمة نوعية في مجال التنمية 
الشبابية، كما يحظى املشروع 
باهتمام مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الشيخ أحمد 

املنصور. 

وعن املشروع قال األنصاري 
إن الدورات التدريبية تتوجه 
إلى الشباب بش����كل عام مبا 
فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة 
عمال بتوجه احلكومة بإدراجهم 
في املجتمع أما الفئة العمرية 
فهي من عمر 16 إلى 28 سنة، 
وتتنوع الدورات بني رياضية 
وفنية وتنمية مهارات وتنمية 
الدورات  بشرية وغيرها من 
التي يشرف عليها متخصصون 
ف����ي كل ه����ذه املج����االت إلى 
جان����ب إقام����ة دورات لغات 
تقام بالتعاون مع السفارتني 

اإلسبانية والفرنسية.
وقال األنص����اري إن هذه 
الفتيان  إلى  الدورات تتوجه 
والفتيات على حد س����واء مع 
إقامة صفوف خاصة  مراعاة 
بالفتيات اللواتي يرغنب في أخذ 
صفوف منفصلة عن الشباب 
وخاصة في دورات السباحة. 
وتابع األنص����اري أن الهدف 
من هذا املشروع هو حتويل 
املراكز الشبابية هذه إلى مراكز 
خدمة مجتمعية تشمل كل أفراد 
األسرة، وهذه اخلطوة حتتاج 
إلى تضافر جهود كل اجلهات 

املعنية. 
وأعلن األنصاري أن باب 
الدورات  التس����جيل في هذه 
سيبدأ اليوم )الثالثاء( وميكن 
إلى  إما بالتوجه  التس����جيل 
مراكز الشباب أو عبر املوقع 
اإللكترون����ي ل����وزارة الدولة 
لشؤون الشباب، حيث يقوم 
املت����درب باختي����ار ال����دورة 
التدريبي����ة الت����ي يرغب في 
االلتحاق بها، مشيرا إلى أن كل 

دورة تستوعب 20 طالبا. 

»فيجور إيفينتس« تستضيف اثنني من كبار القادة 
بالعالم في دورة »القيادة املتميزة« في الكويت

تستضيف شركة فيجور 
ايفينتس روبن شارما وفيرن 
دورة  أول  ف����ي  هارني����ش 
ثنائية لهما في الكويت حتت 
عن����وان »القي����ادة املتميزة« 
حي����ث س����يتحدث اخلبيران 
العامليان في موضوع القيادة 
»احلقيقية« وكيفية الوصول 
اليها وتطبيقها بشكل صحيح 

كقائد فعلي.
تقام ال����دورة يوم االثنني 
املوافق 15 سبتمبر 2014 ليوم 
كام����ل من التاس����عة صباحا 
والى اخلامس����ة مساء بفندق 
هيلتون املنقف حيث يجتمع 
اهم واكبر الق����ادة واملديرين 
الكوي����ت واملنطقة حتت  في 
سقف واحد ليكتسبوا افكارا 
وخبرات مستحدثة في مجال 
قيادة األعمال على يد اثنني من 

كبار القادة في العالم. 
الش����هير روبن شارما هو 
مؤلف 11 كتابا مشهورا حول 
االدارة والقيادة مبا فيها  فن 
كتاب »دليل العظمة« و»القائد 
بدون منصب«. مت نشر مؤلفاته 
في أكثر من 60 دولة ونشرت 

جميعا بقرابة 70 لغة مختلفة، 
ما جعله يصنف ضمن الكتاب 
األكثر شهرة بني القراء، وقد 
وصلت شهرته اآلفاق بعد نشره 
كتاب »الراهب الذي باع سيارته 
 The Monk who sold الفراري
his Ferrari« حيث بيعت منه 
مليون نسخة متصدرا قائمة 
أكثر الكتب مبيعا في العالم، 
يقوم شارما في دورة »القيادة 
املتميزة« بتسليط الضوء على 
القي����ادي مقارنة  خصائص 
بخصائ����ص املدي����ر وأهمية 
القيادية عبر  املزاي����ا  تعزيز 
التأثي����ر باآلخرين من خالل 
باملس����ؤوليات  االضط����الع 
الش����خصية وغيره����ا م����ن 
املسؤوليات عامة لبلوغ أفضل 
وأس����رع النتائج كقائد فعلي 

وليس مجرد مدير.
وقد صمم موضوع اجلزء 
األول من الدورة لروبن شارما 
وعنوان����ه »القي����ادة ب����دون 
منصب« ليس����اعد املشاركني 
عل����ى تعلم أفض����ل جتارب 
وممارسات جنوم عالم رجال 
األعمال واالستفادة من خبراتهم 

حيث ميكنهم ذلك من اكتشاف 
سبل توظيف الفشل في حتقيق 
آفاق جديدة للنجاح واكتساب 
أفكار وخبرات قيمة تساعدك 

على االبداع واالبتكار.
أما في اجل����زء الثاني من 
الدورة حتت عن����وان »اتقان 
عادات روكفيلير«، فيقوم فيرن 
هارنيش - مؤس����س شركة 
 Entrepreneurs Organization
ذات الشهرة العاملية والذي تقلد 
منصب رئيس مجلس ادارتها 
واملدير التنفيذي لبرامجها ملدة 
15 عاما – مبناقشة أثر قرارات 
القيادي في صناعة املس����ائل 
اجلوهرية ودوره في التوصل 
الى نتائج مس����تدمية وسبل 
التوصل ال����ى اعتماد التنفيذ 
كنهج مس����تمر محفز ومجز 

للجميع.
باالضافة ال����ى ذلك يقوم 
هارنيش بتن����اول موضوع 
االجتماع����ات لفري����ق العمل 
وام����كان تأثيرها على مفهوم 
االدارة املصغر فضال عن حقيقة 
ان االستثمار في االجتماعات 
اليومية القصي����رة ميكن ان 

يوفر س����اعة كاملة من وقت 
ومجهود املديرين بل وزيادة 
انتاجيتهم.  تعد ندوة القيادة 
املتمي����زة مصدرا رئيس����يا 
للحصول على خبرة ومعرفة 
مكثفة للتحديات التي يواجهها 
قياديو اليوم واألساليب التي 
يحتاج كل قيادي الى اتقانها 
للتعامل م����ع تلك التحديات، 
وقد مت تصميم الدورة للقادة 
واملديرين التنفيذيني، أعضاء 
العلي����ا والفري����ق  االدارات 
التنفيذي من مختلف الشركات 
البارزة والصناعات املختلفة 

في املنطقة.
جدي����ر بالذكر ان ش����ركة 
»زين لالتصاالت« هي الراعي 
الرسمي لنادي املعرفة 2014 
حيث تدع����م جميع فعالياته 
هذا العام. كما ترعى املناسبة 
كل من ش����ركة كواليتي نت، 
وشركة وربة للتأمني، الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات 
KAICO وجولدز جيم وشركة 
انسان والدعم االعالمي من قبل 
اجلمعية الدولية لالعالن فرع 

الكويت.

من العاملني في أقسام االستقبال.. وبالتعاون مع »التطبيقي«

»الصحة« تدرب موظفيها على مهارات التواصل مع اجلمهور
عبدالكريم العبداهلل

علم���ت »األنب���اء« من 
مص���ادر صحي���ة مطلعة 
أن وزارة الصحة تنس���ق 
العامة للتعليم  الهيئة  مع 
التطبيقي والتدريب لتدريب 
موظفي ال���وزارة العاملني 
في اقسام االس���تقبال في 
واملراك���ز  املستش���فيات 
الصحي���ة والتخصصي���ة 
واإلدارات املركزي���ة وبقية 

مرافقها على مهارات التواصل 
مع املراجعني واملرضى.

وذك���رت املص���ادر أن 
الهدف من هذه الدورة هو 
تهيئة موظفي االس���تقبال 
في املستش���فيات واملراكز 
الصحية والتخصصية وبقية 
مرافقها على كيفية التعامل 
مع املراجعني، خاصة في ظل 
وجود شكاوى مقدمة لوزارة 
الصحة بخصوص التعامل 
السيئ والالمسؤول من قبل 

الوزارة مع  بعض موظفي 
املراجعني.

وأفادت املصادر ذاتها بأن 
وزارة الصحة تعمل على قدم 
وساق لتدريب أكبر كم من 
املوظفني في مثل هذه الدورات 
لتهيئته���م وتعليمهم على 
مهارات التعامل مع املراجعني 
واملرضني لرفع مس���توى 
اخلدمات الصحية املقدمة 
في املستش���فيات واملراكز 
الصحي���ة والتخصصي���ة 

واإلدارات املركزية وغيرها 
من بقية مرافق الوزارة.

وأوضحت املصادر بأن 
إدارة  وزارة الصحة كلفت 
التدري���ب والتطوي���ر في 
الوزارة للتنسيق مع الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب لعمل تلك الدورة 
أو ورشة العمل خالل األيام 

القليلة املقبلة.

املراكز الشبابية
٭ مركز شباب الشامية

٭ مركز شباب القصور 
٭ مركز شباب اجلهراء 

٭ مركز شباب القادسية 
٭ مركز شباب الدعية 

٭ مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة 

٭ مركز شباب 
العارضية 

٭ مركز شباب الفيحاء
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حذّر من فراغ اجلمعية من أساسيات خدمة أبناء املنطقة

الصانع للخالد: ما إجراءاتكم بشأن احملافظة 
على احلجيج الكويتيني في ظل انتشار مرض إيبوال؟

التميمي يطالب وزيرة الشؤون بالتدخل 
حلل مشاكل مجلس إدارة جمعية مبارك

الوكيل املساعد الذي يثير 
احليرة في موقفه املتناقض 
الن����زاع في  بني طرف����ي 
مجلس االدارة رغم وضوح 
الرؤي����ة، ففريق ميثله 9 
اعضاء وخصمهم ميثله 
واحد بجان����ب عضوين 
س����لبيني، مشددا على أن 
الوزيرة مطالبة بالفصل 
بالقضية شخصيا وعدم 
ت����رك املوض����وع لوكيل 
التعاون فهو على ما يبدو 
وضع نفس����ه في موقف 
غير منطق����ي من طرفي 

النزاع. 
التميمي بأن  وخت����م 
االس����بوع احلالي البد أن 
يشهد حال لهذه االزمة وإال 
فسيكون وضع اجلمعية 
مزعجا للمساهمني واهل 
املنطقة بسبب استخدام 
ه����ذا االس����لوب لتغيير 
قناعة االدارة ألهداف باتت 
معروفة لطرفي النزاع في 
املجلس الذي لم ميض على 

انتخابه ثالثة أشهر.

من مواجهته بكل الطرق 
الوقائي���ة والعالج، وإذ 
اننا مقبلون على موسم 
احلج وهو م���ا تختلط 
في���ه اجلم���وع العديدة 
من البش���ر من كل حدب 
وصوب، وهو ما يجعل 
انتشار املرض اسرع أكثر 
فتكا. وطال���ب الصانع 
التي  بإفادته باإلجراءات 
ستتخذها بشأن احملافظة 
على احلجيج الكويتيني، 

وهل يتم التنس���يق بني 
وزارة الصح���ة ووزارة 
والش���ؤون  األوق���اف 
اإلسالمية بشأن تشكيل 
حمالت طبية مصاحبة 
للحجيج لرعايتهم صحيا 
وتطعيمهم ضد األمراض 
املعدية، السيما هذا املرض 
ايبوال الذي انتشر مؤخرا 
وتتش���ابه اعراضه مع 
البرد في  اعراض نزالت 

بدايتها؟

وجه أمني سر مجلس 
النائ���ب يعقوب  األم���ة 
الصان���ع س���ؤاال لنائب 
رئيس مجل���س الوزراء 
الداخلية ووزير  ووزير 
والش���ؤون  األوق���اف 
اإلسالمية بالوكالة الشيخ 
محم���د اخلالد ق���ال في 
مقدمته: ظهر في اآلونة 
األخيرة املرض املعروف 
بايب���وال، وه���و مرض 
ڤيروس���ي مع���د، وال بد 

أن االمر وص����ل الى عدم 
الص����رف عل����ى األكياس 
السواق اجلمعية، وإصالح 
ثالجات السوق وخدمات 
اجلمعي����ة حت����ت حجج 
واهية اهمها عدم حضور 
احد االطراف الجتماعات 
جلنة املشتريات، مشددا 
على أن ه����ذا األمر يثير 
عالمات استفهام خصوصا 
أن مجل����س االدارة اتخذ 
ق����رارا بتغيير الش����ركة 
املس����ؤولة ع����ن توفير 
ادنى من  االكياس بسعر 
الس����ابق مبائة وخمسني 
دينارا للطن، وذلك وضع 
محمود ومرغوب للمحافظة 
على أموال املس����اهمني، 
فما الداعي لعدم الشروع 
بالعقد اجلديد وما مصلحة 

املعرقلني للقرار؟! 
وتساءل: اذا كان مجلس 
االدارة مخطئ، فهل املراقب 
املالي للوزارة مخطئ ايضا 
أك����دت تقاريره  وال����ذي 
للقطاع ذل����ك؟ وأين دور 

النائب عبداهلل  طالب 
التميمي وزيرة الشؤون 
االجتماعية وزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط بالتدخل 
ش����خصيا حلل اخلالفات 
في جمعية مبارك الكبير 
والقرين التعاونية بعد أن 
استفحلت في داخل مجلس 
االدارة ووصل����ت الى حد 
وقف شراء الضروريات 
الس����وق  خلدم����ة رواد 

املركزي. 
وقال ان مجلس االدارة 
انقس����م لفري����ق ميثل����ه 
الرئيس  االغلبي����ة م����ن 
االعض����اء وفري����ق آخر 
ميلك الق����رار في مجلس 
االدارة، ويعرقل العمل في 
اجلمعية ألهداف ميكن أن 
تكون سياسية ومصلحية، 
مدعوما بال مباالة من قطاع 
التعاون في وزارة الشؤون 
الذي قد يصبح طرفا في 
الصراع ما لم يحزم أمره 
ويتخذ القرارات الصحيحة.  
الى  التميم����ي  واعتب����ر 

يعقوب الصانع

عبداهلل التميمي

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب 
في جمهورية األوروغواي أنيبال بريرا ورئيس مجلس الشيوخ دانيلو استوري، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

الغامن يهنئ نظيريه في األوروغواي بالعيد الوطني

مرزوق الغامن

د.محمد احلويلةماضي الهاجري

الهاجري واحلويلة يزفان البشرى ألهالي »أم الهيمان« 
بتحويل روضة إلى مدرسة ثانوية بنات

بناتنا الطالبات«.
وأض���اف الهاج���ري: كنا 
نتمنى إنشاء مدرسة ثانوية 
جديدة للبنات لكن سنعتبر 
هذا احلل مؤقتا حلني انشاء 
املدرسة من باب التعاون مع 
الوزارة، داعيا الوزير املدعج 
الى  الوزارة  واملسؤولني في 
االسراع في اتخاذ قرار إنشاء 
املدرس���ة للقضاء على هذه 

املعاناة نهائيا.
من جانب���ه، ثمن النائب 
د.محم���د احلويل���ة صدور 
قرار نائ���ب رئيس الوزراء 
التج���ارة والصناعة  وزير 
وزير التربية وزير التعليم 
العالي بالوكالة د.عبداحملسن 
املدعج بإفراغ روضتني في 
منطقة علي صباح السالم )ام 
الهيمان( وتوزيع طلبتهما على 
رياض املنطقة الستعمالهما 

لطالبات الثانوية.
الى  ودع���ا د.احلويل���ة 
بالتوس���عة  االس���تعجال 
الثانوية  اخلاصة باملدرسة 
األصلي���ة ف���ي منطقة علي 
صب���اح الس���الم حتى يتم 
االنتقال لها حال االنتهاء من 
تنفيذ التوسعة مما يساعد 

على إنهاء املعاناة نهائيا.
وقال في تصريح صحافي: 
سبق وان اثرت قضية معاناة 
النق���ل اجلماع���ي لطالبات 
الثانوية م���ن منطقة علي 
صباح السالم إلى الفحيحيل، 
ونش���كر الوزي���ر د.املدعج 
الس���ريعة ملا  الس���تجابته 
اثرناه، مشيرا الى ان إفراغ 
ف���ي منطقة علي  روضتني 
السالم الستعمالهما  صباح 
لطالبات الثانوية س���ينهي 
النقل  معاناته���ن بس���بب 

اجلماعي الى الفحيحيل.
واضاف د.احلويلة قائال: ان 
قضية النقل اجلماعي لطالبات 
الثانوي����ة ف����ي منطقة علي 
الهيمان(  السالم )ام  صباح 
الفحيحيل لم  الى منطق����ة 
تغب عن جدول اعمالي ابدا، 
ومن����ذ والدة هذه املش����كلة 
قدمت العديد من االقتراحات 
واملطالبات الى وزراء التربية 

السابقني واحلالي.
وأكد انه كان حريصا على 
انهاء معاناة هؤالء الطالبات 
السفر  الالتي يتكبدن عناء 
يوميا من علي صباح السالم 
لتلقي دروسهن في منطقة 
الفحيحيل، فه���ن ينطلقن 
بالباصات التي يتعدى عددها 
24 باصا في السادسة صباحا 
ويعدن لبيوتهن في الثالثة 
عص���را وهذا م���ا يؤثر في 
حتصيله���ن العلمي ويؤثر 

على حالتهن النفسية.

املدعج واملسؤولني بالوزارة 
ملقترحه الذي قدمه في سبتمبر 
2013 بإنشاء مدرسة ثانوية في 
املنطقة، مشيرا الى أن الوزارة 
قامت بتفري���غ روضتني في 
املنطقة وحولت إحداهما الى 

مدرسة ثانوية للبنات.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي ان تلك اخلطوة التي 
قامت بها الوزارة مش���كورة 
من شأنها أن تساهم في إنهاء 
معاناة طالبات الثانوية الالئي 
الى  الذهاب  ال���ى  يضطررن 
الفحيحيل للدراسة،  منطقة 
األمر الذي كان يؤثر سلبا على 
حتصيلهن العلمي وحالتهن 
النفسية، وبالتالي فإن تلك 
اخلطوة تساعدهن في استيعاب 
الدروس وتخفف من معاناة 
أولياء أمورهن الذين يتركون 
أعمالهم ويقومون بتوصيل 
بناتهم لتلك املنطقة البعيدة، 
الفتا في الوقت نفسه إلى أن 
»املسافة بعيدة بني املنطقتني 
فج���اء هذا القرار اس���تجابة 
ملقترحنا وحرصا على مصلحة 

ماض���ي  النائب���ان  زّف 
الهاجري ود.محمد احلويلة 
أم  البش���رى ألهالي منطقة 
الهيمان بإفراغ وزارة التربية 
روضتني في املنطقة وحتويل 
الى مدرسة ثانوية  إحداهما 

بنات.
في هذا السياق، زّف النائب 
ماضي الهاجري البشرى ألهالي 
مدينة علي صباح السالم )أم 
الهيمان( باس���تجابة وزير 
التربية بالوكالة د.عبداحملسن 

املدعج رداً على اجلبري: جامعة الشدادية في 2020
وافق مجلس االمة على مشروع 
قانون بتعديل الفقرة األولى من 
املادة اخلامسة من القانون رقم 30 
لسنة 2004 بتحديد مدة زمنية 
جديدة مقدارها خمس سنوات يتم 
خاللها استكمال ما مت تنفيذه من 
اعمال في مشروع مدينة صباح 
الس����الم اجلامعي����ة - جامعة 

الكويت بالشدادية.
واجاب املدعج على البند رقم 2 
من السؤال بقوله: املتوقع االنتهاء 
من احلرم الرئيس����ي للمشروع 
سنة 2019/2020 اما احلرم الطبي 
فمن املتوقع البدء بالتصميم خالل 
العام 2015، علما ان مدة االنشاء 
تقدر بأربع أو خمس سنوات بعد 

تسليم املشروع للمقاول.

باالعمال االنشائية سنة 2011 علما 
أنه ال تزال هناك بعض مكونات 
التصميم. وبني  املش����روع قيد 
املدعج انه وبناء على ما تقدم فقد 

أكد وزير التربية وزير التعليم 
العالي بالوكالة د.عبداحملس����ن 
املدع����ج ان هناك ع����دة عوامل 
تسببت في تأخير اجناز مشروع 
جامعة الشدادية منها زيادة حجم 
العمل في املش����روع وامليزانية 
املطلوبة، ما يتطلب زيادة املدة 
وزيادة الطاقة االستيعابية طبقا 
لالحتياجات وتعديالت املخطط 
الهيكلي لتلبية متطلبات املشروع 
الفني����ة واش����تراطات اجلهات 
احلكومية. واضاف املدعج في رده 
على سؤال للنائب محمد اجلبري 
املذكورة اعاله ادت  العوامل  أن 
الى تأخير في برنامج العمل ما 
ادى الى تأخير في تصميم البنية 
التحتية واملباني، حيث مت البدء 

محمد اجلبريد.عبداحملسن املدعج

كامل العوضي

ألننا دولة نفطية والبحر مصدر رزق كبير

العوضي: التسرب النفطي يعكس استهتارًا أو تقصيرًا 
بقانون معايير التلوث اجلديد

قال عضو مجلس األمة النائب 
كامل العوضي إن قانون معايير 
التل����وث الذي جاء في 181 مادة 
والذي أقره مجلس األمة في مايو 
املاضي لم يت����م إقراره ليكون 
حبيس األدراج أو ليكون وسيلة 
لالستهالك اإلعالمي بعيدا عن 
التنفيذ لالستفادة من مضامينه 
القائمة على مطالب ش����عبية 
ودراس����ات ومناقشات معمقة، 
مبينا أن التسرب النفطي الذي 
مت تصويره بواس����طة الطائرة 
يعكس نوعا من االستهتار في 
املقرة ويضفي  القوانني  تنفيذ 
عليها نوعا من الالمباالة نحو 
قضية البيئة التي تضعها الدول 
املتقدمة ضمن أهم أولوياتها. 

وأضاف العوضي أن موضوع 
البيئ����ة يجب أن يكون من أهم 
النفط وعلى  أولوي����ات وزارة 
رأسها الوزير علي صالح العمير 

وزير النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ورئيس املجلس 
األعلى للبيئة، خاصة أنه جاء 
من رحم العمل البيئي والبحث 
العلم����ي حيث انه حاصل على 
شهادتي الدكتوراه واملاجستير 
في الكيمي����اء التحليلية وعمل 
مديرا للمختبرات مبعهد الكويت 
لألبحاث العلمية من 1996 � 2006 
وكان عضو اللجنة العليا التابعة 
للهيئ����ة العامة للبيئة لتنظيم 
املواد اخلطرة وعضو  وتداول 
اجلمعية الكيميائية، مؤكدا أن 
مؤهالت الوزير العلمية تدفعه 
إلى اتخاذ إجراءات اس����تباقية 
ملنع حدوث مثل هذه احلوادث 
اخلطرة على البيئة واإلنسان، 
مبين����ا أن الوزير العمير خرج 
من رحم األمة أيضا حيث كان 
عضوا ف����ي مجلس األمة أعوام 
2006 و2008 و2009 و2013 وكان 

عضوا في مجلسي األمة فبراير 
وديسمبر 2012 املبطلني بحكم 
احملكمة الدس����تورية، وهو ما 
يعني أنه يالمس هموم الوطن 
واملواطن بشكل مباشر ويعرفها 
جيدا ويجب أن يكون من أحرص 

الناس نحوها وعليها.
وب����ني العوضي أن الكويت 
دولة نفطية بامتياز مما يعني 
أنها تعي����ش على موارد النفط 
وس����تبقى كذلك إلى أن يش����اء 
اهلل مم����ا يس����توجب احلرص 
عل����ى التعامل م����ع كل امللفات 
النفطية االقتصادية والبيئية 
والسياس����ية وغيرها، ومبينا 
أن البواخر ستبقى على الدوام 
تدخل وتخرج مما يس����تدعي 
مراقبته����ا بدقة وعناية خاصة 
أن البعض يتربصون بالكويت 
ودول اخلليج شرا ويجب احلذر 

واحليطة.
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وشد  والسليوليت  ال��ده��ون  إلذاب����ة  ج��ه��از  أح���دث 
اجللد > أحدث جهاز ليزر إلزالة الشعر بدون ألم 
للنض���ارة  املي���زوثي���رابي  حق���ن   < أگثر  وفاعلية 
والتفتيح وعالج تساقط الشعر > عالج اخلطوط 
النضارة  إع��ادة   < ال��والدة  بعد  والبيضاء  احلمراء 
ومحاربة الشيخوخة وعالج حب الشباب وآثاره من 
ندب وبقع وآثار اجلروح وعالج الگلف وجتاعيد 
البشرة گل هذا مع أحدث جهاز ليزر فراگسل. 

وال��ن��مش  الگ��لف  ع��الج   < نض���ارة  وإعطاؤها  البش��رة  تصفي��ة 
> تفتيح جميع املناطق الداگنة واحلساسة > تنعيم االماگن 
اخلشن��ة > ع���الج الس��واد والتج�اعي��د واالنتف�اخ��ات حت��ت العني 
> التقشي��ر بالگريستال األل�ماسي وتوحيد لون الوجه واجلسم 

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى

مركز تدريب 
»الغوص« يحصل 

على تصنيف
»PADI« 5 جنوم من

حاز مرك����ز تدريب فريق 
الكويت����ي بالنادي  الغ����وص 
العلمي عل����ى تصنيف مركز 
تدري����ب 5 جنوم م����ن منظمة 
 )PADI( بادي العاملية للغوص
التي تعتبر من كبرى املنظمات 
العاملية وأش����هرها في اصدار 
رخص الغوص املعتمدة دوليا 
انه����ا تص����در الرخص  حيث 
وفق����ا ملعايير اجلودة العاملية 

وضمان سالمة املتدربني، وهي 
من كبرى املنظمات العاملية التي 
تنظم دورات الغوص املعتمدة 
دوليا ومقرها الواليات املتحدة 

األميركية.
وف����ي تصري����ح صحافي 
بخصوص ه����ذا اإلجناز، قال 
مدير إدارة علوم البيئة البحرية 
ورئيس فريق الغوص الكابنت 
طالل السرحان ان مركز تدريب 

الرائدة  املراك����ز  الفريق م����ن 
في مجال تدريب����ات الغوص 
والس����باحة، ويض����م مدربني 
كويتيني على كف����اءة ومهارة 
عالية حاصلني على ش����هادات 
عاملية معتمدة من منظمة مدربي 
الغ����وص احملترف����ني الدولية 
)PADI(، وق����ام بتخريج أكثر 
من 1000 متدرب منذ تأسيسه 

إلى اآلن.

وأضاف السرحان ان منح 
مركز تدري����ب فريق الغوص 
تصني����ف 5 جنوم م����ن أكبر 
منظمة عاملية لم يأت من فراغ 
بل من خ����الل متابعة املنظمة 
ألنش����طة الفريق واالنتش����ار 
الواسع ألعماله، وانعدام نسبة 
احلوادث في األعمال التي يقوم 
بها حي����ث ان رياضة الغوص 
كبقية الرياضات محفوفة ببعض 

املخاط����ر إال ان فريق الغوص 
الكويتي بالنادي العلمي استطاع 
السيطرة على هذا األمر بشكل 
ممتاز وباتت نسبة احلوادث 
صفرا، بسبب أن الفريق يولي 
قضايا األمن والسالمة أولوية 
خاصة، ويقوم بتطبيق أعلى 
املعايير املعتمدة عامليا في هذا 
املجال. وتابع: خالل املوس����م 
التدريبي لعام 2013 اس����تطاع 

مركز التدريب لفريق الغوص 
الكويتي احلصول على املركز 
الكويت  األول على مس����توى 
من حيث عدد رخص الغوص 
التي قام مبنحها للمتدربني، كما 
منحت منظمة مدربي الغوص 
احملترفني الدولية )PADI( في 
نف����س العام مدرب����ي الغوص 
باملركز شهادة املدربني النخبة 

شهادة تصنيف 5 جنوم ملركز »الغوص«جلهودهم الناجحة.
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يجب على رجال 
األمن واملختصني 

التحري عن 
األسلحة وأماكن 
وجودها وجمعها 

بصورة قانونية 

السالح يهدد 
األرواح واألمن 
الداخلي للبالد

يجب أن تكون 
هناك دعوة 

لتسليم األسلحة 
وأال تفرض أي 
عقوبات على 

من يقوم بذلك 
طواعية

قانون جمع األسلحة غير املرخصة ليس وليد اللحظة الراهنة، فخالل مرحلة ما بعد االحتالل 
الصدامي للكويت كان هناك قانون جلمع السالح، والقى جتاوبا كبيرا من املواطنني واملقيمني 
لتسليم األسلحة التي غنهما األهالي من القوات الغازية، إال ان البعض قد أبقى على قطعة او 
قطعتني سواء للذكرى او لالستخدام الشخصي وغيره، وعقب ذلك شهدت البالد العديد من 

األعمال اإلرهابية أرعبت العباد، ونتيجة لذلك أقر البرملان قانونا يخول لـ »الداخلية« تفتيش منازل 
املشتبهني باقتناء أسلحة وذلك في يناير عام 2005. وخالل األيام القليلة املاضية، قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد ان قانون جمع السالح سيعرض على مجلس 
األمة خالل دور االنعقاد املقبل، وملعرفة وجهات النظر املختلفة حول القانون استطلعت »األنباء« 
آراء مجموعة من املواطنني باإلضافة الى رأي أحد النواب وعلماء النفس واالجتماع، حيث اكدوا 

انهم جميعا مع أي قانون يحمي الناس ويشعرهم باألمان ويحد من اجلرائم، مرجعني أسباب حدوث 
جرائم السطو والقتل العمد الى كثرة األسلحة املنتشرة بني املواطنني، موضحني ان هناك أشخاصا 
مصابني برهاب اخلوف وهو مرض نفسي ينتج عن حدوث امر ما وهو ما يجعله في قلق دائم من 
ترقب حدث خطر ال يعرف مصدره مثل دخول سارق منزله او هجوم مسلح عليه، ولذلك يعتقد 

بأن وجود السالح في بيته يجعله يشعر باألمان، وفيما يلي التفاصيل:

القانون، متس���ائال  عليها 
مل���اذا ال نقتل ه���ذه اآلفة 
بوجود تشريع صلب يحمي 
اجلميع من انتشار السالح 
وتكون هنالك أجهزة تسمح 
السيارات وتبني  بتفتيش 
ما بداخله���ا من أجهزة او 
ما يهرب حتى ان وضع في 
أماكن مخفية، خصوصا ان 
هناك عدة محاوالت لتهريب 

قطع او ذخيرة؟

مسطرة القانون

القانون يجب  ان  وبني 
ان يطب���ق بق���وة وحزم 
ومبسطرة واحدة حيث ان 
معدالت اجلرائم باستخدام 
السالح بدأت تتزايد، وانه 
رأى أشخاصا متفاوتني في 
األعمال يحملون الس���الح 
وهذا س���بب رئيس���ي في 
وق���وع اجلرائم والغريب 
الس���الح  انه���م يحملون 
ليس للدفاع عن النفس بل 
للتسلية والتفاخر به امام 
األهل واألصدقاء وإطالق 
النار في املناسبات، وذكر 
انه يجب ان يجمع السالح 
من خالل قانون ألن السكوت 
عن هذه القضية اكبر خطأ 

قد يقترف.
من جانبه أش���ار أنور 
النجدي الى احلاجة لوجود 
قان���ون صارم يطبق على 
الكبير قبل الصغير، مبينا 
انه ليس ضد ان يكون هناك 
قانون للتفتيش بش���رط 
عدم التعسف فيه، قائال ان 
الصحف امتألت باألخبار 
الس���نوات املاضية  خالل 

عن جرائم القتل سواء عن 
قصد او غير قصد، قائال، 
لوال وجود س���الح سواء 
بترخيص او بغير ترخيص 
ملنعت تل���ك اجلرائم، وان 
الكثير من صاالت األفراح 
تشهد إطالق ذخيرة حية 
كنوع من التفاخر والفرح 
اال انها عادة سيئة قد تؤدي 
باحلياة، الفتا الى ان الدول 
املجاورة مليئة بالتوترات 
فيجب ان تك���ون جبهتنا 
الداخلي���ة صلبة ونكثف 
جهودنا سواء عبر قوانني 
او أجهزة باملنافذ احلدودية 

لتلك القضية.

مواقع التواصل

وفي السياق ذاته، قال 
محم���د الش���مري انه مع 
وج���ود قان���ون للحد من 
ظاهرة انتش���ار الس���الح 
بدال من املوج���ود حاليا، 
والذي يحت���وي عددا من 
الثغرات وس���مح للعديد 
باقتن���اء األس���لحة، وان 
القانون يج���ب ان يطول 
ايض���ا وس���ائل التواصل 
االجتماعي، حيث يعرض 
عبره���ا بعض األس���لحة 
او املمنوعات  والذخائ���ر 
وال توج���د مظلة قانونية 
انه من  حملاسبتهم، مبينا 
غير املعقول ان نقول انها 
أس���لحة قدمية وكانت في 
فترة االحتالل، ولكن هناك 
أسلحة جديدة دخلت البالد 
فيجب ان يحاسب كل من 
سولت له نفسه ان يعبث 

بأمن الوطن.

املنطقة بشكل عام والكويت 
بصفة خاصة ومع تكرار 
مسلسل اجلرائم باستخدام 
األسلحة النارية أصبح من 
الضروري ان يكون هناك 
تدخ���ل من خ���الل وضع 
انتش���ار  قانون للحد من 
األس���لحة بأيدي الشباب، 
مبينا انه يجب على رجال 
األم���ن واملختص���ني ف���ي 
التحري  الدولة  مؤسسات 
ع���ن األس���لحة وأماكنها 
وجمعها بصوره قانونية، 
التشريع احلالي  حيث ان 
يش���وبه بعض الغموض 
والثغرات، متمنيا ان يعالج 
التشريع اجلديد هذه املسألة 
مع مراعاة عدم املس���اس 
بحقوق األفراد وكرامتهم 
وأال يكون التشريع ذريعة 
للمختصني للتعس���ف مع 
املش���تبه به���م، موضحا 
ض���رورة وج���ود مبادرة 
حكومية تفتح من خاللها 
األبواب لتس���ليم السالح 

خالل فترة معينة.
ب���دوره لف���ت مبارك 
الشمري الى انه ال بد من 
جتميع كل األس���لحة في 
الكويت ألنها تشكل خطرا 
على املجتمع وال تقتصر 
تلك األض���رار على حامل 
السالح نفسه بل على بيته 
وأس���رته فكم سمعنا عن 
مقتل العديد من األشخاص 
اثناء تنظيف السالح، كما 
ان اخلطر يكون اكبر عندما 
املراه���ق في  يس���تخدمه 
املنازعات والهوشات ويكون 
قد ارتك���ب جناية يعاقب 

في البداية عبر املواطن 
محم���د غ���ازي اخلالدي 
عن رأي���ه في قانون جمع 
الس���الح، قائ���ال: »مما ال 
ش���ك فيه ان جمع السالح 
أصبح خط���وة واجبة في 
انتشاره بشكل  ظل تزايد 
يؤثر سلبا على األمن في 
ق���رار ناجح  البالد، وهي 
متى ما مت تطبيقه بالشكل 
املطلوب لتحقيق األغراض 
املرجوة منه، كما ان انتشار 
األسلحة يزيد من السلبيات 
واملشاكل املوجودة فمازلنا 
نسمع كل يومني او ثالثة 
عن سطو او جرائم قتل، وال 
أرى اي سلبية في قانون 
يسمح للمتخصصني باحلد 
من هذا االنتشار لألسلحة 
خصوصا انه طبق بشكل 
صحيح بعيدا عن »املزاجية« 

و»االنتقائية«.
وأضاف: »السالح يهدد 
أرواح املواطن���ني واألمن 
الداخلي للبالد، والس���بب 
انتشاره  الرئيس���ي وراء 
عدم وجود تشريع يسمح 
ملؤسسات الدولة في البحث 
عنه من خ���الل التفتيش، 
وهنا جتب مراعاة حرمة 
املنازل وعدم مساس القانون 
بالتشريع الدستوري الذي 
أكد على قدس���ية البيوت، 
ومن أسباب انتشاره عدم 
وج���ود رقاب���ة وتفتيش 
دقيق في بعض منافذ البلد 
خصوصا ان معظم األسلحة 
مس���توردة م���ن اخلارج 
واعتقد ان اخلطوات التي 
الدولة  يجب ان تخطوها 
الظاهرة  ملواجه���ة تل���ك 
تتمث���ل اوال ف���ي وض���ع 
تشريع قانوني وثانيا في 
الدعوة الى تسليم األسلحة 
واال تكون على من يسلم 
أسلحته أي عقوبات إال اذا 
كان قد استخدمها في خطر 
على البالد ثم التفتيش«.

السالح والجرائم

م���ن جهته أك���د طالل 
الشمري انه في ظل الظروف 
التي تش���هدها  اخلارجية 

محمد اخلالديمبارك الشمري محمد الشمريطالل الشمري

في هذا الشأن فنحن بحاجة الى 
قانون جلمع السالح وتنفيذه 
بكل دق����ة، الن الناس تريد ان 
تطمئن على سالمة االجراءات 
وأمنها، والن هناك تهديدات نراها 
على املأل وفي االعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي، ويوجد من 
هدد صراحة باستهداف مكون 
من مكونات املجتمع الكويتي، 
ومت إلقاء القبض عليه وأطلق 
سراحه، ووجوده وامثاله خطر 

على املجتمع«.
ولفت الى ان الناس تتمنى 
ان تشعر باألمان، كما ان الدولة 
ق����ادرة على ذل����ك حتت مظلة 
ف����كل مواطن خفير  القانون، 
ومدافع عن وطنه حتت مظلة 
الدولة، يتحرك وقت الطوارئ 
وفق نظم معينة وليس بشكل 
عش����وائي وفوضوي، مشيرا 
الى انه »إذا أمنت الدولة الناس 
بالتزامن مع قانون جمع السالح 
فستجد اس����تجابة قوية جدا 

املراهق على استخدامه متى ما 
اثير غضبه، قائال: »لدينا في 
الكويت درجة عالية من االمان، 
كما اننا في دولة مؤسس����ات 
ووزارة الداخلية تقوم بدورها 
وكذلك هناك محاكم للفصل في 
النزاع����ات، وهذا كله ال يجعل 
لآلخرين حجة المتالك او تخزين 
السالح في املنازل«، مؤكدا انه 
يشد على ايدي »الداخلية« بان 

تقوم بحملة جلمع السالح.
واض����اف: »هن����اك بعض 
االشخاص من املصابني مبرض 
»رهاب اخل����وف« وهو مرض 
نفسي يجعل صاحبه في قلق 
دائم م����ن ترقب حدث خطر ال 
يع����رف مصدره مث����ل دخول 
سارق عليه او حدوث هجوم 
مس����لح، ويعتقد ب����ان وجود 
السالح في البيت يجعله يشعر 
بأمان واس����تقرار، كما ان هذا 

وأكد املطي����ري ان اجلميع 
يهدف لبناء دولة عصرية مدنية 
يس����ود فيها الدستور ويعلو 
فيها القانون وأن مواجهة هذه 
الظاهرة املدمرة مسؤولية الدولة 
واملجتمع على السواء، ويأتي 
دور الدولة متمثال في سلطاتها 
الثالث التشريعية والقضائية 

والتنفيذية.
واضاف: »إننا نواجه هذه 
اآلفة برغم انتشارها وظهورها 
بتشريع صدر في نهاية القرن 
العش����رين ونحن ف����ي العقد 
الثان����ي م����ن الق����رن الواحد 
والعشرين، حيث تواجه اآلن 
مبرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة 
١٩٩١ وق����رار وزي����ر الداخلية 
بتنظيم العمل به����ذا القانون 
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 
١٩٩2/4/١5، ونعجب أن السلطة 
التشريعية لم تتعرض لتلك 

دشتي: التوترات اإلقليمية في املنطقة 
تتوجب إصدار قانون نافذ جلمع األسلحة

بارون: وجود السالح باملنازل يشجع الشباب 
واملراهقني على استخدامه عند الغضب

املطيري: نواجه ظاهرة انتشار السالح 
بتشريع صدر في نهاية القرن العشرين

وسيتعاون اجلميع، وستستفيد 
الدولة بأن حامل السالح بدال من 
ان يكون خطرا قد يكون طرفا 

مؤازرا للقوات احلكومية«.

السالح خطر جدا النه يشجع 
على متادي النفس عند الضيق 

والغضب«.

الظاهرة منذ ذلك التاريخ، بل 
ج����اء القانون ذاته قاصرا عن 

ردع مخالفيه.

النائ����ب د.عبداحلميد  أكد 
دشتي انه ال شك في ان الظروف 
احمليطة بالكويت والتوترات 
االقليمية ف����ي املنطقة وكثرة 
احلديث عن وجود كّم كبير من 
البالد،  االسلحة املوجودة في 
يتوجب معها العمل على احلد 
انتشار األس����لحة بوضع  من 

قانون نافذ على اجلميع.
وقال دش����تي: »بعد فترة 
الغاشم صدر قانون  االحتالل 
خ����اص بجمع الس����الح، وقد 
الناس معه وسلمت  جتاوبت 
االس����لحة، اال ان البعض أبقى 
على أسلحة خفيفة بحوزته، 
ومع مرور الوقت اندثرت، ولكن 
خالل الفترة االخيرة اصبح الكل 
متيقن م����ن ان الكويت مليئة 
باالسلحة، وهذا االمر ال يخفى 

على احد«.
وتابع: »هناك مستودعات 
لالس����لحة يخفيه����ا بع����ض 
املتنفذي����ن، وفي ظل ما يتردد 

اكد اس����تاذ علم النفس في 
جامعة الكويت د.خضر بارون 
ان الواليات املتحدة االميركية 
لديها قانون منذ 20 سنة جلمع 
السالح ومازالت جتمعه النه 
من اخلطر ان يكون بني ايدي 
الناس وال متنح رخصا بالسالح 
اال بش����روط صارمة وهذا كله 
انتش����ار اجلرمية بني  بسبب 
افراد االسرة الواحدة والسالح 
في املنزل يشجع على ارتكاب 
اجلرائم، مشيرا الى ان االختالف 
ب����ني افراد العائل����ة في بعض 
االحيان يؤدي الى الغضب ثم 
اخلروج عن الوعي وال يستطيع 
ان يتحكم الشخص في سلوكه 
وال يستطيع الرد على اخلصم 
بالتالي يرجع الى السالح حلل 
املشكلة والتخلص من الشخص 
الذي اغضبه. وأوضح بارون 
ان وج����ود الس����الح يش����جع 

أوضح احملامي راجح املطيري 
ان مجتمعن����ا الي����وم يواجه 
خطرا يق����ّوض أركانه ويهدد 
أمنه يتمثل في ظاهرة حيازة 
السالح والذخائر وانتشارها 
على نحو لم يسبق من قبل، بل 
راجت في البالد سوق سوداء 
لالجتار في األس����لحة، حتى 
إنه لم يعد من العس����ير على 
الراغب في امتالك آلة من آالت 
الفتك واملوت أن يحصل عليها، 
الظاهرة  مبينا ان تفشي تلك 
على هذا النحو يدفع باملجتمع 
نحو هوة سحيقة من اإلجرام 
حيث يتحول املجتمع مع تزايد 
هذه الظاهرة وتفشيها الى غابة 
يسطو فيها حامل السالح على 
نفس غيره ما يحدو بهذا األخير 
الى محاولة استرداد حقه والثأر 
لنفسه من ظامله بنفس األسلوب 

الذي اعتدى عليه به.

د. خضر بارون

راجح املطيري

 عبداهلل العليان

مواطنون لـ »األنباء«: نتمنى تطبيقه على اجلميع دون استثناء وأال يستخدم القانون كذريعة للمساس بحقوق وكرامة األشخاص

»جمع السالح«..  ترحيب مشوب باحلذر

د.عبداحلميد دشتي
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لو أن كل شخص التفت فقط إلى ما يجيده أو 
التفت فقط إلى العمل املناط به ألصبح حالنا 

أفضل بكثير، أعني لو أن املهندس اختص 
بعمله الذي يجيده وصرف عليه جل وقته 
ولم ينشغل بأمر آخر، والطبيب فعل ذات 

األمر والكاتب البسيط في الوزارة عمل ذات 
العمل، والتاجر انصرف لعمله الذي يجيده 

بالتجارة، والرسام انصرف لعمله فقط، وفني 
الكهرباء أعطى عمله كل حقه، لكان اإلجناز 

لدينا في البالد يفوق حتى أفضل الدول 
الغربية املتقدمة، وألصبحت لدينا صناعة 
حقيقية قائمة على التنمية البشرية، ولكن 

لألسف، وهو األمر الذي كشفته وسائل 
التواصل االجتماعي، أن الغالبية يتعاطون 

السياسة ويفهمون فيها بل ويفتون حولها 
ويحللون وينظرون بل ويتخذون مواقف، 

ويطالبون احلكومة بأن تؤدي عملها على أكمل 
وجه، ويطالبون الساسة في املجلس وخارج 

املجلس بأن يقوموا من أعمالهم ويحسنوا 
من مستوى أدائهم، وأغلبهم، أعني أغلب 

هؤالء »املتسيسني« من املعلقني ممن ينتقدون 
احلكومة واملجلس أو أي سلطة أخرى أو جهة 

هم أنفسهم ال يعطون أعمالهم حقها الكامل، 
سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص 

وجتده حتى رمبا ال يتقن عمله املناط به 
ومع هذا ينتقد هذه اجلهة وميطر تلك اجلهة 

بآالف االنتقادات عبر التغريدات وهو الذي لو 
بحثت وراءه لوجدته بال انتاجية حقيقية أو 

أنه استطاع احلصول على واسطة ما إلعفائه 
من بصمة الدخول واالنصراف أو أنه كثير 

الطبيات.
مشكلة هؤالء »املتسيسني« أعني ممن يتعاطون 

السياسية ليال ونهارا ال يتقنون عملهم الذي 
يتقاضون نظيره راتبا من جهة عملهم، سواء 

كان فني كهرباء أو طبيبا أو مهندسا أو محاميا 
أو غيرهم من املهنيني، وجتدهم يدخلون 

السياسة في تغريداتهم في كل شيء.
هؤالء األغلبية من »املتسيسني« قلبوا كل 

شيء سياسية، ولكن أحدا منهم لم يلتفت إلى 
عمله احلقيقي »اللي ياكل منه عيش«، فبدأوا 

يتحولون لساسة صباحا ومساء وحتى ساعات 
الفجر األولى.

نعم من حقك أن تطرح رأيك مرة أو مرتني، بل 
من حقك أن تطرح رأيك في أي قضية تريد 
فهذا حق خالص كفله لك الدستور بل كفله 

لك احلق اإلنساني، أما أنك تصبحنا بسياسة 
ومتسينا بسياسة وأنت »ماخذ طبية« من 

مقر عملك و»مادامت صار لك ثالثة أيام« فهنا 
الكارثة، أنت لم تؤد عملك املناط بك، لم تؤد ما 
هو مفروض عليك أن تؤديه ومع هذا تتحدث 

منتقدا وزيرا أو نائبا أو سياسيا في احلراك أو 
حتى سياسيا في بلد آخر.

هذا الفعل ليس سياسة، وليس حرية رأي 
أيضا، بل هو تناقض صارخ، أنت ال تؤدي 

عملك وتريد أن تنصح احلكومة أو املجلس أو 
حتى حكومة دولة أخرى بان تؤدي عملها، بل 
وتطرح لها اخليارات من وجهة نظرك، وأنت 
»منتدب« أو »مضبط نفسك« في مقر عملك، 

وال تؤدي عملك، هنا أنت ظلمت بلدك قبل أن 
تظلم نفسك.

في خضم القراءات العلمية يبقى هناك شغف 
باألدب ومقامه، بخفته وقوامه.. شيء يدعوك 
ألن تقرأ وتقرأ وال تكتفي.. شيء يحفزك أن 

تكتب أكثر.. وتتخفف من ازدحام العبارات 
واألفكار.. القراءة األدبية مبنزلة الهدية للنفس.. 
تنشرح بها.. تفرح لها.. تسعد بولوجها.. من ال 

يقرأ أدبا لم يذق طعم الشغف بعد.
آخر قراءاتي كانت للروائي الكبير اسماعيل 

فهد اسماعيل »في حضرة العنقاء واخلل 
الوفي«. في انتقائي للكتب أحرص على أمرين 

أتتبعهما خالل الشراء والقراءة.. مضمون 
الكتاب متمثال في قضيته، ولغته ممثلة 

مبستواه األدبي في السرد. وحينما أمتدح 
كتابا فهذا ليس بتزكية، فالُكتّاب العمالقة 

مخضرمون ال يحتاجون لذلك، إمنا هو إيصال 
جتربة واعتراف خطي لألجيال املتعاقبة. 

الرواية التي قرأتها عرضت قضية البدون 
بوصفها عقدة لن حتل وسط مظالم كثيرة، 

وهي بدورها آخذة في االتساع بسيناريوهات 
متشابهة حلياة أناس ضائعني، قضية اإلنسان 

الذي سلبت إرادته مازال يعيش على أمل العمل 
واحلياة الكرمية. رواية في حضرة العنقاء 

أجدها محترمة جدا، رصينة، بال تكلف. هكذا 
هي واقعية وأعجبتني جدا.

يبقى أن أقول انه بقدر ما لفن الرواية من 
سحر بقدر ما هنالك متطفلون شوهوا األدب 

وأثقلوه، وما كان نتاجهم سوى خروج عن 
الرصانة واألصالة. إن الرواية إذا ما انحصرت 

في جتاوزات أخالقية بحجة االنفتاح املعتوه 
فهي ليست سوى رماد ال قيمة له، يدنس 

تاريخ األدب. 
ولو أنك من الذين أطالوا النظر في القراءات 

العلمية أظنك ستفكر في أن تقرأ شعرا.. قصة 
قصيرة.. أو رواية.. أن جترب الشغف األدبي.. 
أنت باخليار، إما أن تقرأ أدبا رصينا أو ما دون 

ذلك.

يا عزيزي كلنا.. 
سياسيون

في حضرة
 العنقاء

سلطنة حرف

سقاية

لم يأت اللقب الذي منحته األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، واملتمثل 

في قائد اإلنسانية، إال نتيجة لعوامل عديدة ومتراكمة 
قام بها سموه انطالقا من الداخل إلى اخلارج، ويجدر 

بنا هنا مع غمار الفرحة أن نبحث في هذه العوامل 
ونعدد بعضا منها على سبيل التوثيق من جهة، وعلى 
سبيل تأكيد أحقية سموه بهذا اللقب أمام العالم ملن ال 

يعرف األسباب.
لقد مزج سموه بني األعراف القيمية واألخالقية 

والقوانني، فأتاح مساحة واسعة للتعامل مع الكثير من 
األزمات واملشاكل وفق األعراف النبيلة التي تتفوق 
أحيانا في مقدرتها على حل املعضالت املستعصية 

في مجتمع تأسس على احترام األصول االجتماعية 
وسطوتها على الفرد وانسجامها مع كل فئات الشعب 

مبختلف انتماءاته العائلية والقبلية.
األمر اآلخر، لقد منح سموه متسعا من احلريات في 

الرأي والتعبير من خالل صحف ووسائل إعالم خاصة 
حجمها يفوق املساحة اجلغرافية والسكانية للكويت، ما 

جعل دولتنا تتبوأ املراكز املتقدمة في احلريات العاملية 
وفق دراسات أجنبية، وفسح املجال للتسامح في كثير 

من املرات حفاظا على استقرار الوطن.
وأعطى سموه االستقاللية احلقيقية للقضاء، فأنصف 
املظلومني مبن فيهم املقيمون على أرض الكويت، وكم 

من حالة حكم فيها القضاء لصالح أصحاب احلق أيا 
كانت جنسياتهم على حساب الطرف اآلخر حتى ولو 

كان كويتيا.
من األسباب األخرى، هي األسبقية التي يتحلى بها 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبنح 
التبرعات وعقد اللقاءات للدول املانحة من أجل إغاثة 

النازحني والالجئني من الدول التي أملت بها كوارث 
وحروب.

إن حصول الكويت على لقب »املركز اإلنساني العاملي« 
يجعلنا نتفاءل باحلصول أيضا على لقب »مركز مالي 

عاملي«، وهو حلم وطموح سموه.. فهل نعينه على 
حتقيق هذا الطموح؟

بعيدا عن املسميات وعمن أعنيه في مقالتي فان احلوار 
الذي دار بيني وبني أستاذي يستحق بأن يسلط الضوء 
عليه ألن كلماتنا كانت حول سلوك سلبي اصبح متفشيا 

في مجتمعاتنا، تلك الكلمات التي شملت حديثنا كانت 
تصب في قضية حتمل مسمى »االشاعة«، واليوم 

وجدت أنه من اجليد أن نسلط الضوء على األكاذيب 
التي أصبحت تطلق على الكثير من املوضوعات 

السياسية واالجتماعية وغيرها من األمور التي أصبحت 
تهدد األمن وترابط املجتمع ككل.

في السابق كانت االشاعة تقتصر على مجتمعات معينة 
ومحددة، واليوم ومع السماوات املفتوحة التي حتلق 
من خاللها جميع األجهزة والبرامج االلكترونية سواء 
كانت تويتر أو الواتساب أو غيرها من برامج حديثة 

والتي قامت من أجل التواصل االجتماعي أصبحت 
عامال أساسيا للكثير لتسويق األكاذيب واالفتراءات، من 

هنا بدأ حوارنا الذي انطلق من رسالة بعثت لي حتمل 
األكاذيب املروجة لتضخيم املوضوع.

بعيدا عن ماهية االشاعة أود تسليط الضوء على 
قضيتنا حيث قام أستاذي بطرح سؤال مباشر لي: هذة 

الرسالة ما هي مصدرها؟ وهل املصدر مرفق ببيان 
حكومي يثبت أن ما يكتبه صحيح؟ فقمت باالجابة: 
ال، مجرد كلمات. وهنا بدأت محاضرة أستاذي عن 

االشاعات، وأعتقد أن ما قاله لي البد أن يدرس لشريحة 
كبيرة من مجتمعاتنا التي اصبحت تلهث وراء االشاعات 

وترويجها مع الزيادة دون أي مستند رسمي ملا يكتب 
ويقال، ومن هنا تأتي زعزعة أمن املجتمع سواء على 

الصعيد االجتماعي أو السياسي.
كم من الرسائل كانت سببا في انهيار االقتصاد، وكم 

من الكلمات جعلت سياستنا ليست لها مصداقية، وكم 
من التغريدات كانت سببا في تشويه بعض الشخوص 
في مجتمعاتنا وكم.. وكم.. الى أن أصبحنا في دائرة 

محيطها وأصبحنا وكأننا نعيش أكذوبة وال نعرف أين 
املصداقية.

القضية أصبحت ال متت لألفراد فقط ومن يتضرر 
منها يلجأ الى القضاء، سطورنا اليوم أصبحت تخص 

أمن مجتمع وكيان الدول، فأصبح الوقت يحتم على 
مسؤولينا أن تدرج تلك القضية في جداولهم لوضع 

حد لذلك الفضاء املفتوح املليء بالشائعات والذي اصبح 
للبعض، وهم أغلبية، شبحا مخيفا يحوم في سمائهم 
وال يجدون من يحميهم من ذلك الشبح املخيف الذي 

يروع من أمنهم.
تلك كانت قضيتنا ومن هنا انتهى حوار معلمي الذي 

اختصرت منه الكثير وقمت بكتابته لكم. بدوري أتوجه 
الى من ميتلك زمام األمور قائلة ان الوقت أصبح 

يحتم نشر التوعية سواء في االعالم أو التربية أو كل 
امليادين بإقامة وتكثيف محاضرات وبرامج توعية لتلك 
البرامج والوسائل املستحدثة وكيف جنعلها في خدمتنا 
للصالح وليس للضرر مع وضع قوانني حتمية وصارمة 

ملن يقوم بترويج تلك االشاعات قبل أن يأتي الوقت 
ونصبح أكذوبة ال نصدق أنفسنا.

مسك اخلتام: قلة الوعي والعلم في مجتمعاتنا العربية 
جعلتنا أرضا خصبة للشائعات.

nasser@behbehani.info

Nermin-alhoti@hotmail.com

د. ناصر بهبهاني 

د.نرمين يوسف الحوطي 

الطموح 
إلى اللقب التالي

صح لسانك 
يا أستاذي

نوافذ

محلك سر

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

اخلطة غير املعلنة للحكومة اآلن تقضي 
بأن يتم القيام بتغيير جذري في القيادات 
الوسطى لـ 6 وزارات قبل إجراء التعديل 

احلكومي املرتقب، واملنتظر اإلعالن عنه بداية 
األسبوع األول من الشهر املقبل على أفضل 
تقدير، والشيء الوحيد الذي يعطل اإلعالن 

عن التعديل احلكومي املرتقب هو التغييرات 
اجلذرية لـ 6 وزارات تقريبا، وستشهد األيام 
املقبلة إعالن عدم التجديد لعدد من القيادات 
من بعض الوزارات وإجراء تدويرات واسعة 

في وزارات أخرى، بل سيشمل التعديالت التي 
ستنكشف بشكل كامل وواضح قبل نهاية 

العام احلالي.
>>>

هذا األمر اذا كان يدل على تغيير في النهج 
احلكومي حتت شعار »جتديد الدماء« أو »تغيير 
السياسات« عبر تغيير القيادات الوسطى، فهي 
بشرى خير ومنحى حكومي جيد، اما اذا كان 
هذا األمر يدخل ضمن دائرة انعكاس الصراع 

السياسي فهذا األمر يجب ان يتم رفضه متاما، 
وان يتم تطبيق القانون القائم وليس تطبيق 

التعيني السياسي.

>>>
نعم، هناك جهات حكومية محددة ال ينفع معها 

سوى التعيني السياسي اخلاضع ملعايير كل 
وزير على حدة، ولكن هناك جهات حكومية ال 

ينفع معها أبدا سوى التعيني وفق الكفاءة، مببدأ 
التعيني الفني االختصاصي.. أو »التكنوقراطي«.

>>>
احلكومة اليوم لديها فرصة تاريخية إلجراء 

تعديالت وتسكني شواغر وتدوير بني القيادات 
الوسطى للوزارات دون ان تخشى محاسبة 

نيابية أو تأثيرات سياسية من أي نوع، وعليها 
ان تبادر الغتنام تلك الفرصة وتعيني املستحقني 

من الكفاءات الكويتية الشابة سواء من داخل 
الوزارات املعنية أو من خارجها.

>>>
حكومة سمو الشيخ جابر املبارك، ورغم 

األزمات السياسية املتالحقة، إال انها استطاعت 
ان تستمر »زمنيا« فترة لم تكن متوقعة أبدا، 
وهذا يعني انها حكومة قادرة على عبور أي 
أزمة الحقا، فال اعتقد ان أي أزمة قادمة أيا 
كان حجمها ستكون أكبر مما تعرضت لها 
خالل األشهر الستة املاضية، وتشكيلتها 

احلكومية من الوزراء »متسقة ومتناسقة« رغم 
بعض التباينات، ولكنها حكومة، ومن الداخل 

استطاعت ان حتافظ على مبدأ »التضامن 
احلكومي« الذي طاملا افتقدته احلكومات 

السابقة.
>>>

األمر األهم هنا، أال شيء مينع احلكومة من 
ان تتحول الى حكومة »شعبية« في قراراتها 
الالحقة، وان تبادر دون ضغوط أو مطالبات 

نيابية بإقرار قوانني شعبية، وان تعدل صندوق 
األسرة مثال، أو باألصح تعديل الالئحة الداخلية 

لقانون صندوق األسرة التي حرمت كثيرا من 
املستفيدين، وان تعلن نيتها تبني هذا التعديل، 

وهذا مثال فقط بني أمثلة عديدة.
>>>

توضيح الواضح: ال أعلم كلفة شراء جهاز أشعة 
رنني مغناطيسي، ولكن من غير املعقول ان 

موعد األشعة لهذا النوع من األجهزة يتراوح 
بني عام وعام ونصف العام، ولكن ما أعلمه 

يقينا ان سعر هذا اجلهاز ال يساوي تكاليف 
عالج 3 مرضى من املستفيدين من العالج 

باخلارج.

»حكومة شعبية«.. 
وتغيير القيادات 
الوسطى

احلرف 29
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

3687
87135

68
5968

38
8419

62
37615

8346

793
986

4376
149

3574
378

8629
762

491

49
572

786
5216

23
4758

893
165

17

أفقياً:

عمودياً:

السماء
املشرقة

نور
الفضاء
سفينة
مركبة
ارتياد

جنم
شمس
مجرة
الكون

رائد
اكتشاف

قمر
عالم
ذرة

مخلوقات
غريب
نيازك
سفير
مرصد
كبير
جهد
ريح
وطن

العتب

٭ سنة االكتشاف: 2003
ه��و: خريط��ة مفصل��ة 
عن كامل الش��يفرة الوراثية 
النووي DNA عند  للحمض 

اإلنسان
٭ اكتشفه: جيمس واتسون 

وديجي كريغ فينتر
ملاذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ يعتبر فك الشيفرة الوراثية 
عن��د البش��ر أو اخلريط��ة 
الوراثية أعظم اكتشاف علمي 
في القرن احلادي والعشرين 
وهي »معجزة مقدسة« لعلم 
األحياء، اذ ان احلمض النووي 
DNA هو مخطط كامل لبناء 
الكائن��ات احلي��ة وعمله��ا 
وحفظها، فه��و يدير عملية 
حتول البيضة امللقحة الى كائن 
بشري كامل ومعقد، يعد فك 
تلك الشيفرة مفتاح فهم كيفية 
توجيه اخلاليا لتتطور وتنمو 
ومفتاح فهم تطور احلياة بحد 

ذاتها.
ألن اخلريطة الوراثية معقدة 
بشكل ال ميكن تصديقه فقد 
بدا من املستحيل فك رموز 
هذه الشيفرة اجلزيئية التي 
حتوي ثالثة مليارات عنصر، 
لكن في النهاية قاد هذا اجلهد 
اجلبار الى اجنازات طيبة في 
مجال العيوب الوراثية ومعاجلة 
األمراض واألمراض الوراثية، 
املفتاح الكتش��افات  وه��و 
مس��تقبلية في مج��ال علم 
التش��ريح وصحة اإلنسان، 
فهم ه��ذه اخلريطة الوراثية 
زاد بشكل واسع من إدراكنا 
حول ما الذي يجعلنا منفردين 
وما الذي يربطنا مع الكائنات 

احلية األخرى.
٭ حقائ��ق طريف��ة: اذا مت 
نشر سلسلة DNA للخريطة 
الوراثية عند اإلنسان في كتب 
فإنه يلزم ما يعادل 200 مجلد 
بحجم دلي��ل هواتف مدينة 
منهاتن )1000 صفحة في كل 

مجلد( الحتوائها كلها.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ فساتني ـ سرو، 2 ـ أمس ـ دع ـ 
رمس، 3 ـ تنهى ـ عال )معكوسة(، 
4ـ  ملـــتـ  ماء، 5ـ  حليمـ  بوالد، 6 
ـ موائـــد، 7ـ  ا اـ  نهجـــمـ  ر ر، 8ـ  
سئم )معكوسة(ـ  األديب، 9ـ  هاني 

شاكر، 10 ـ برلني )معكوسة(.

عموديًا:
1 ـ فاتـــن حمامة، 2 ـ ســـمن ـ لواءان، 3 ـ 
اســـه ـ يا ـ ســـن، 4 ـ املؤن ـ ين، 5 ـ يد ـ 
يشاهد )معكوسة(، 6ـ  نعاتبـ  جالل، 7ـ  
ركام )معكوسة(، 8 ـ املعرس )معكوسة( 
ـ درب، 9 ـ مر )معكوســـة( ـ ا ا ـ ري، 10 ـ 

وسائد ـ ربيع.

حل عينك .. عينك

1 ـ من ألبسة النساء ـ من الشجر، 2 ـ البارحة ـ 
اتركـ  قبر، 3ـ  عكس تأمرـ  رفعة )معكوســـة(، 
4 ـ جمعـــت ـ أصل احلياة، 5 ـ صبور ـ نوع من 
املعدن، 6ـ  طاوالت الطعام، 7ـ  متشابهانـ  نبادر 
بالقتالـ  متشابهان، 8ـ  مل )معكوسة(ـ  محترف 
األدب، 9ـ  مطرب مصري، 10 ـ عاصمة أوروبية 

)معكوسة(.

1ـ  ممثلة مصرية شهيرة، 2ـ  من مشتقات احلليب 
ـ علمان، 3ـ  أصلهـ  للنداءـ  في الفم، 4ـ  الذخائر 
واملدخراتـ  عملة آسيوية، 5ـ  من األطرافـ  يرى 
)معكوسة(، 6ـ  نلومـ  عظمة، 7ـ  حطام )معكوسة(، 
8 ـ العريـــس باحمللية الكويتية )معكوســـة( ـ 
طريق، 9 ـ علقم )معكوسة( ـ متشابهان ـ عالمة 

موسيقية، 10 ـ مخدات ـ من الفصول.

احلل  أسفل الصفحة

اخلريطة الوراثية لإلنسان

حل أعرف الشخصية:
امل العوضي

حل كلمة السر:
عطارد

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد الكواكب 
من 5 أحرف

اةاوغمفمنع
انلطرخارور
ليكنيلشكرا
سفوببوتبنء
مسنتطقكةجد
اةقعرااشمء
ءقمليتدمذا

عرراحناسرض
اشررمييمةف
لمييراتججل
ملفبصزررهـا
داسكدكاةدر

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 لثمرة الرمان شهرة واسعة 
في التاريخ، فوفقا لألساطير 
اإلغريقية، كان الرمان الفاكهة 
تتناولها ملكة  التي  الوحيدة 
الش��ر في اجلحي��م. فكان 
الرم��ان بالنس��بة لهم ميثل 

قوى الظالم.
أما في الصني فكان الرمان 
رمزا للخصوبة، وقد كان للملك 
س��ليمان، كما يقول الكتاب 
املقدس بس��تان من الرمان. 
وعندما تاه بنو إسرائيل في 
البرية فقد اشتهوا الرمان الذي 
كان��وا يتناولونه في مصر. 
ويقال ايضا ان النبي محمد 
ژ قد نصح أصحابه بتناول 
الرمان ملا له من تأثير في دفع 

احلسد والكراهية.
وهك��ذا ن��رى ان الرمان 
كان ذا ش��هرة واس��عة في 
العصور  الشرق خالل  بالد 
القدمية. ومع انه رمبا يكون 
قد أتى من ب��الد فارس، إال 
انه في العصور القدمية كان 
منتش��را في مناطق جنوبي 
آسيا وشمالي أفريقيا وجنوبي 
أوروبا. أما اليوم فهو شائع 
ف��ي األميركت��ني اجلنوبية 
والوس��طى وف��ي جنوب��ي 

الواليات املتحدة.
الرمان بشكل  تنمو نبتة 
كث بارتفاع 1.5 حتى 6 أمتار، 
أوراق��ه المعة وف��ي نهاية 
أغصانه الرفيعة تنمو أزهار 
ذات لون أحمر مرجاني. حجم 
حبة الرمان كحجم البرتقالة، 
مغلفة بقشرة جلدية ذات لون 
أصفر غامق ممشحة باللون 
األحمر. داخل ه��ذه الثمرة 
هناك الكثير من البذور املغطاة 
بلب رطب أحمر وشهي املذاق 
والذي عادة ما يصير عصيرا 

منعشا.
أنواع  العديد م��ن  هناك 
الرم��ان. وقد وصل��ت إلينا 
ومنذ 700 سنة تقريبا الئحة 
ب� 10 أنواع منه. لكن األكثر 
شهرة اليوم والتي يعتمدها 
املزارعون هي فقط 3 أنواع 
منتش��رة في معظ��م أرجاء 

العالم.

ما هو الرمان؟

هيام أحمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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الوعرة، ومن بينها اختيار املدى 
 Electronic Range اإللكتروني
Select عن����د اس����تخدام نظام 
Selec-Speed Control في ظروف 

الطرق الوعرة الصعبة.
وهناك عنصر آخر يسهم 
في حتس����ن فعالية استهالك 
ف����ي جي����ب غراند  الوق����ود 
شيروكي 2014 وهو وضعية 
 Eco Mode القيادة االقتصادية
الت����ي تعزز جدول  املتطورة 
نقل الس����رعات في نظام نقل 
احلركة، وفي الطرازات املجهزة 
مبحرك V8، هناك تقنية تخميد 
اس����طوانتن من االسطوانات 
األربع لتوفير الوقود. إضافة 
 Eco Mode لهذا، تفعل وضعية
نظام التعليق الهوائي في غراند 
شيروكي، مما يخفض ارتفاع 
 Aero( الس����يارة إلى مستوى
Ride Height( عندم����ا تتراوح 
سرعة الس����يارة بن 52 ميال 
بالساعة )83.7 كلم/ساعة( و56 
ميال بالساعة )90 كلم/ساعة(، 
أو تتخطى 56 ميال بالس����اعة 
)90 كلم/ساعة(. ويتم تفعيل 
وضعية Eco Mode أوتوماتيكيا 
عند تشغيل السيارة، ويتيح 
مفتاح ضمن الكونسول األوسط 
األمامي للسائقن وقف تشغيل 
هذه الوضعية في حال الرغبة 
في االستمتاع مبزيد من األداء 

الرائع.
كما يشتمل الطراز اجلديد 
من غراند شيروكي على تصميم 
يخطف األبصار وحرفية عالية 
تنقل الرفاهية والقوة ملستوى 
أعلى، كما متتاز جميع اإلضافات 
واألطر بش����كلها الرائع سواء 

بالداخل أو اخلارج.
وتعد املقص����ورة الداخلية 
احلائزة على جوائز عاملية في 
س����يارة جيب غراند شيروكي 
أكث����ر املقصورات  واحدة من 
املتقدم����ة تقني����ا واملتمي����زة 
بحرفيته����ا العالية ضمن هذا 
القطاع. ويش����تمل الكونسول 
األوس����ط املعاد تصميمه على 
شاشة عرض Uconnect جديدة 
تعم����ل باللم����س قي����اس 8.4 
بوصات )213.36 ملم(. وتوجد 
مفاتيح التحكم بالراديو واملناخ 
حتت الشاش����ة وحتتوي على 
أزرار ومفاتيح دوارة س����هلة 

التحديد. 
وميتد هذا الكونسول نحو 
األسفل في وسط السيارة بحيث 
يضم مقب����ض تغيير احلركة 
اجلديد املغلف باجللد للتحكم 
في نظام تغيي����ر احلركة من 
ثماني سرعات. ومن التغييرات 
األخرى الب����ارزة هناك عجلة 
القيادة اجلديدة من ثالثة أذرع 
واملغلفة باجللد وحتتوي على 
أقسام من اخلشب على طرازي 

أوفرالند وسوميت.

ومتت����از غراند ش����يروكي 
بتصميم خارجي أنيق، يكتمل 
أمامية   bi-xenon مبصابي����ح
وأضواء نهارية )DRL( من نوع 
LED بجمي����ع الطرازات متنح 
ش����كال مميزا لهذه الس����يارة. 
ومت حتقي����ق الرفاهي����ة داخل 
املقصورة من خالل استخدام 
خامات ممتازة من بينها جلود 
من نوعية نات����ورا وأطر من 

اخلشب الفخم.
إل����ى تعزيز  وباإلضاف����ة 
االقتصاد في استهالك الوقود، 
يحقق نظ����ام نقل احلركة من 
ثماني سرعات القوي الذي يدوم 
طويال معدل تسارع بشكل أسرع 
ودقة ونعومة في عملية النقل، 
القيادة  مما يعزز من ج����ودة 
لتصل ملعدالت السيارات الفخمة. 
وهناك ميزة أخرى وهي نسبة 
زحف منخفض����ة تبلغ 44.1:1 
للمساعدة في جتاوز العراقيل 
الصعبة، عندما يتم جتهيزها 
بعلبة تروس من سرعتن. كما 
توجد أزرار جديدة لنقل احلركة 
فوق عجلة القيادة لزيادة معدل 
أثناء  السائق بالسيارة  حتكم 
القيادة على الطرق املمهدة أو 

من ثماني سرعات.
ومت جتهي����ز جي����ب غراند 
شيروكي 2014 اجلديد بنظامي 
Quadra-( دف����ع رباعي هم����ا
Trac II وQuadra Drive II(، مع 
توافر نظ����ام التعليق الهوائي 
Quadra-Lift من جيب ونظام 
إدارة اجلر Selec-Terrain الرائد 
بفئته، وكلها متنح جيب غراند 
ش����يروكي 2014 قدرات جيب 
األسطورية. وتتمتع أيضا جيب 
غراند شيروكي 2014 بقدرات 
قطر هي األفضل بفئتها بحيث 
تستطيع س����حب حتى 3266 
كيلوغرام����ا مع نس����بة زحف 

محسنة تبلغ 44.1:1.
وجميع مركبات جيب غراند 
شيروكي مجهزة بقدرات الطرق 
الوعرة التي طورتها املجموعة 
وحاصلة على شهادة تريل ريتد 
Trail Rated. وتبن شارة جيب 
تريل ريت����د أنه قد مت تصميم 
الس����يارة ملواجه����ة مجموعة 
متنوعة من الظروف الصعبة 
على الط����رق الوعرة، حتددها 
فئات رئيسية لألداء االستهالكي 
وهي: اجلر واالرتفاع عن األرض 

واملناورة واجتياز املياه.

جديدة من الكف����اءة والترفيه 
والراحة باإلضافة إلى مجموعة 

من ميزات السالمة.
وحتق����ق جي����ب غران����د 
ش����يروكي، املجه����زة مبحرك 
بنتاستار Pentastar V6 سعة 
3.6 ليترات، استهالكا بالوقود 
يبلغ 24 مي����ال بالغالون )9.8 
الطرق  ليترات/100 كلم( على 
السريعة ومدى قيادة يزيد على 
965 كلم، وميكنها اآلن أن تقوم 
بسحب ما يصل إلى 2268 كلغ – 
بزيادة نسبتها 24% عن الطراز 
السابق. ويحقق محرك هيمي 
HEMI® V8 سعة 5.7 ليترات، 
املجهز بتقنية تخميد اسطوانتن 
من االسطوانات األربع لتوفير 
الوقود، قوة حصانية تبلغ 360 
حصانا وعزم دوران يبلغ 520 
نيوتن متر عن����د 4250 دورة 
بالدقيقة، مع حتقيق أفضل قدرة 
سحب ضمن فئة السيارة وهي 
3500 كلغ. وحتقق الس����يارة 
معدل اس����تهالك للوقود يبلغ 
نحو 20 ميال بالغالون )11.76 
ليترا/100 كل����م( على الطرق 
� ويتوافق احملركان  السريعة 
مع نظام جدي����د لنقل احلركة 

 Strategic اختارت مؤسسة
Vision مؤخرا سبعا من سيارات 
مجموعة كرايسلر ذ.م.م كأكثر 
السيارات احملبوبة في أميركا، 
ومن بينها سيارة جيب غراند 
شيروكي بشريحة السيارات 
الرياضية املتعددة االستخدامات 
SUV املتوسطة احلجم. وبهذا 
تواصل غراند شيروكي، وهي 
الس����يارة SUV األكثر حصدا 
للجوائز حت����ى اآلن، جناحها 
امللحوظ في اجتذاب اإلش����ادة 
واإلطراء م����ن مختلف أنحاء 

العالم.
ويرتكز ه����ذا التكرمي على 
اس����تبيان ش����مل املستهلكن 
حول ما إذا كان����وا يحبون أو 
يكرهون سياراتهم، أو جوانب 
معينة من السيارة والتجارب 
التي خاضوها معها. وحصلت 
أفضل األفضل من السيارات على 
ألقاب »أكثر السيارات احملبوبة 
في أميركا« وهو ما يجسد مدى 
صعوبة ان يقع الناس في حب 

ما يقودونه.
املدير  وقال جاك رودنكال 
اإلداري ملجموعة فيات كرايسلر 
الشرق األوس����ط »إن اختيار 
مؤسسة Strategic Vision لسبع 
من سيارات مجموعة كرايسلر 
كأكثر السيارات احملبوبة في 
أميركا لش����رف عظيم لنا. إنه 
ألمر في غاية األهمية أن يعرب 
عمالؤنا عن رضاهم عن سياراتنا 
وأن يشعروا بكل احلب والعشق 
جتاهها، وهو ما يدفعنا دوما 
إلبداع وتطوير مركبات ميكن 

أن حتظى بحب العمالء«.
كما اختار موقع السيارات 
الشهير Edmunds.com مؤخرا 
خمسا من س����يارات مجموعة 
كرايسلر لنيل جوائزها، ومن 
بينها جيب غراند شيروكي التي 
حصلت على لقب »الس����يارة 
األكثر شعبية لعام 2014 على 
موقع Edmunds.com« بالشريحة 
متوس����طة احلج����م التقليدية 
الرياضية املتعددة  للسيارات 

 .SUV االستخدامات
كما فازت مجموعة كرايسلر 
مؤخ����را بخم����س جوائز من 
 Polk Automotive Loyalty
وحصلت غراند شيروكي على 
جائزتها لشريحة SUV للمرة 

اخلامسة.
ويقدم الط����راز األخير من 
جيب غراند شيروكي � املركبة 
التي حددت منذ وقت طويل ما 
ينبغي أن تكون عليه سيارة 
SUV ممت����ازة - املزيج الفريد 
لقدرات جيب األسطورية للدفع 
الرباعي، قيادة وحتكم متفوق 
على الط����رق املمهدة، تصميم 
ثوري متطور للغاية، حرفية 
أعل����ى مس����توى عاملي،  على 
تكنولوجيا مبتكرة، مستويات 

املركبة الرياضية 
املتعددة 
االستخدامات 
SUV األكثر حصدًا 
للجوائز

جيب غراند شيروكي 

63 ميزة خاصة بالسالمة واألمان
توفر جيب غراند شيروكي 63 ميزة خاصة بالسالمة 
واألمان، وهو أكبر عدد من املزايا ضمن هذه الفئة من 

السيارات. وتشمل خصائص السالمة اجلديدة ميزة التحذير 
املسبق من التصادم األمامي وميزة تخفيف الصدمة ونظام 

التحكم بالسرعة Selec-Speed الذي يحتوي على ميزة 
التحكم بصعود املرتفعات Hill-ascent Control والتحكم 

بنزول املنحدرات Hill-descent Control، مما يساعد السائق 
في صعود وهبوط الدروب ذات درجات االنحناء العالية. 

ويحقق نظام التحكم اإللكتروني بالثبات )ESC( أربع مزايا 
لألمان لتحسني التماسك واألداء الشامل للسيارة على 

الطرقات العادية والوعرة على حد سواء، ونظام تخفيف 
التمايل )ERM( الذي يتجاوب بشكل فوري ويقوم بتفعيل 
عملية الكبح خالل الظروف القاسية جدا، بينما يعمل نظام 
التحكم في السرعة Selec-Speed ونظام املساعدة بصعود 

 )TSC( مع نظام التحكم في متايل املقطورة )HSA( التالل
القياسي على تعزيز قدرات القطر والسير على الدروب 

الوعرة. إضافة لهذا، توفر مساند الرأس األمامية النشطة 
القياسية، وأكياس الهواء اجلانبية الستائرية كاملة احلجم 

واملتوافرة قياسيا، وأكياس الهواء اجلانبية املدمجة في املقاعد 
واملتوافرة قياسيا أيضا، حماية معززة كبيرة للركاب في حالة 
التصادم. كما يأتي اختياريا أيضا نظام الكشف على النقطة 
العمياء ونظام كشف املسار اخللفي التقاطعي الذي يساعد 

السائق في عملية تغيير حارات القيادة أو أثناء ركن السيارة.
وتقدم جيب غراند شيروكي مجموعة من التقنيات املتطورة 

املبتكرة حتقق السالمة للسائق واملتعة للركاب. ومن بني 
أبرز املزايا املتطورة نظام Uconnect الذي يضم شاشة 

عرض جديدة تعمل باللمس قياس 8.4 بوصات )213.36 ملم( 
مع أنظمة حتكم مدمجة للمناخ وأجهزة الترفيه واملعلومات 
إضافة إلى نظام مالحي يعمل وفقا لألوامر الصوتية ونظام 

عرض متعدد الرؤية. 
وأضاف رودنكال قائال: »لقد مرت خالل السنوات املاضية 
أربعة أجيال من سيارة غراند شيروكي وكل واحدة منها 

متيزت بتحسنها عن سابقتها. وبالنسبة ألحدث طراز، فقد 
ارتكزنا على سيارة SUV األرقى واألشهر ضمن هذا القطاع 

وارتقينا بها إلى مستويات أعلى. ولقد قامت جيب اآلن 
بفصل سيارة غراند شيروكي عن منافساتها واالبتعاد بها 
عنها أكثر عبر تعزيز مستويات أناقتها وفعاليتها وقدراتها 

وخصائصها التقنية«.
وتستمر طرازات غراند شيروكي سوميت Summit بحمل 

مشعل الفخامة الداخلية في قطاع سيارات SUV فهناك املقاعد 
الوثيرة املكسوة بجلد ناتورا-بالس Natura-Plus والتي 
تضم مقاعد مهواة مع ذاكرة في اجلهة األمامية، وكسوة 

خشبية مبسامات مفتوحة وملسات نحاسية مع جلد بلون 
أسود أو بني. كما ان هناك ميزة فريدة في طراز سوميت 

وهي الكسوة مبادة راقية تغطي العوارض اجلانبية للسقف 
والغطاء الداخلي للسقف. وتأتي طرازات أوفرالند وسوميت 

غنية جدا وتشمل فتحة سقف CommandView من لوحني 
مزدوجني والتي حتوي ستارة تعمل كهربائيا )متوافرة في 

 Limited وليمتد Laredo طراز ليمتد(. وتتميز طرازات الريدو
بفتحة سقف بلوح زجاجي مفرد.

من جهتها، تتمتع طرازات أوفرالند Overland بلمسات 
عصرية فاخرة عديدة قلما تتوافر في السيارات املنافسة 

الراقية األخرى. ومن بني أبرز العناصر القياسية في 
التصميم الداخلي هناك لوحة القيادة املغطاة باجللد املطرز 

مع القشرة اخلشبية باملسامات املفتوحة والتي تضفي ملسة 
مميزة من الفخامة العصرية. كما توجد الكسوات اخلشبية 

على القسم العلوي من عجلة القيادة املغلفة باجللد. وتكتمل 
اللمسات النهائية الراقية بإضافة إنارة محيطية مميزة ملنطقة 

موضع القدمني اخلاصة باملقاعد اخللفية وجيوب األبواب 
اخللفية.

الطراز اجلديد 
من غراند شيروكي 

يشتمل على 
تصميم يخطف 
األبصار وحرفية 

عالية تنقل الرفاهية 
والقوة ملستوى 

أعلى
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Guy Laroche  أيقونة األناقة الفرنسية 
لدى »روائع جنيڤ للساعات«

عروض استثنائية من »زافران« ملوسم الصيف ولفترة محدودة

اإللهام لهذه السلسلة اجلديدة. 
ولكنه مصمم بطريقة مذهلة، 
فاالبتكار ف���ي التصميم هو 
 Guy Laroche �الهدف األكبر ل
إنتاجها. وفي  في خط���وط 
هذه السلسلة، يوجد الكثير 
التي  من اإلضافات اجلديدة 
ميك���ن إحصاؤها مثل علبة 
الساعة املصنوعة من الفوالذ 
املق���اوم للصدأ م���ع وجود 
أحجار زركونيا وكريستال 
سواروفس���كي وضعت معا 

خللق زهرة س���احرة على 
الس���اعة. كم���ا هناك  إطار 
قطع أخرى حرة احلركة في 
جميع أنحاء الساعة. ويتميز 
سوار الساعة بأنه مصنوع 
الطبيعي أيضا  من اجلل���د 
على جانب���ه اخللفي بعض 
الناعم���ة باعتباره  األلوان 
من التفاصيل املضافة. وكل 
هذه اإلضافات تعكس أناقة 
التصميم، وجتعل منها حتفة 

فنية.

بج���رأة األف���كار وجم���وح 
اخليال.

 Guy Laroche تصامي���م
جتس���د ال���ذوق الفرنس���ي 
الرفيع حيث األناقة، واإلغواء، 
واإلبداع، واملعرفة املصقولة 
باملهارة. تشكيلة من التحف 
الفنية التي تضفي على املرأة 
املخملية حس���ا من األنوثة 
والرقة،  واملجموعة اجلديدة 
من املوديالت مستوحاة من 
الشكل الدائري وهو مصدر 

لالس����ترخاء والتخلص من 
حرارة الصيف. 

ويقدم »زافران« تشكيلة 
من السلطات الصحية املناسبة 
ملوس����م الصيف، مثل سلطة 
الرمان،  البري مع  اجلرجير 
البطيخ مع جبنة  وس����لطة 
الفيتا. وميكن إضافة مكونات 
محلية طازجة إلى هذه األطباق 
حسب الرغبة، مثل الصنوبر 
والعسل واجلرجير الطازج، 

لنكهات ال مثيل لها.
أما بالنس����بة للحلويات، 
فتتضمن القائمة اجلديدة طبق 
»كولفي« الهندي التقليدي الذي 
يحظى بشعبية واسعة خالل 
موسم الصيف، والذي أضفى 

عليه فريق »زافران« نكهات 
الفواكه عبر أطباق »كولفي 
الفراولة« و»كولفي الكاساتا« 
الذي يقدم بثالث نكهات هي 
الفستق واملاالي  املاجنو مع 
التقلي����دي، ويقدم »زافران« 
أيضا »تشيكو كولفي« الذي 
يعتبر م����ن احللويات غير 
املعروفة على نطاق واس����ع 

في املنطقة. 
وبهذه املناسبة، قال الشيف 
غ����اوراف س����ينغ: »نحرص 
باستمرار على إثراء مجموعة 
اخليارات املميزة التي نقدمها 
لضيوف »زافران« عبر توفير 
عصائر وحلوي����ات جديدة 
تناسب أذواق عمالئنا وتالقي 
تطلعاتهم. كم����ا نعمل على 
متابعة م����ا يفضله ضيوفنا 
ونستفيد من آرائهم في إعداد 
أطباق جديدة، فهم يعتمدون 
علينا في تق����دمي كل ما هو 
جدي����د ومميز وهو ما دفعنا 
إلى إطالق هذا العرض الصيفي 

اخلاص«.
ويتمي����ز مطع����م زافران 
الفري����دة واملمتعة  بأجوائه 
لقضاء جترب����ة ال مثيل لها 
والتل����ذذ مبجموعة متنوعة 

من األطباق واملأكوالت.

نكهات جديدة مع التوابل أو من 
دونها، مثل »جال جيرا سودا« 
)مع النعنع والكمون وماساال 
الشات وعصير الليمون واملياه 

الغازية( وعصير الرمان. 
وتتاح للضي����وف أيضا 
فرصة اختيار ما يطيب لهم 
من العصائر املخفوقة بنكهات 
األف����وكادو والبيناك����والدا 
والتوت واملاجنو مع اخلوخ، 
وغيره����ا الكثير. وال تكتمل 
األجواء الصيفي����ة من دون 
العصائر املخفوقة السميكة، 
حيث يقدم »زافران« مجموعة 
جديدة من املشروبات املخفوقة 
مع املثلجات إلحساس منعش، 
بخم����س نكه����ات متنوع����ة 

الرائدة  »روائع جنيڤ« 
للس�اعات ال�نداء وتخ��تصر 
األناق���ة في تبنيه���ا ألرقى 
العامل��ية، وأبرزها  املاركات 
ت����م  الت����ي   Guy Laroche
إنش���اؤها في عام 1957، من 
قب���ل املصمم الف��رن��س���ي 
Guy Laroche ول��م تلبث أن 
تبوأت م�كانة بارزة في عالم 
امل�وضة بتصاميم ال تش�وبها 

شائبة.
تصاميم فريدة اتس���مت 

يقدم »زاف����ران«، املطعم 
الهندي العصري الشهير من 
»فودمارك«، لضيوفه قائمة 
خاصة حتتفل بفصل الصيف 
وأروع نكه����ات الفواكه لهذا 
القائمة  املوس����م، وتتضمن 
اجلديدة تش����كيلة متنوعة 
من عصائ����ر الفواكه الباردة 
والسلطات الطازجة وباقة من 
أشهى املأكوالت، وتستوحي 
فلسفة مطعم »زافران« متيزها 
من خالل مزج األصالة الثقافية 
السائدة مع الروح العصرية، 
لتقدمي قائمة استثنائية من 

أشهى املأكوالت والعصائر.
يتوافر هذا العرض اخلاص 
لغاية 30 سبتمبر، ويتضمن 
العصائ����ر الصيفية اللذيذة 
احملضرة من فاكهة املوس����م 
الطازجة، مبا في ذلك عصير 
جوز الهند والكيوي والرمان 
والليمون والتوت. ونذكر من 
بني أبرز مش����روبات القائمة 
البطيخ مع  اجلديدة عصير 
النعن����اع، »أدراك����ي ناريال 
باني )عصير جوز الهند مع 
الزجنبيل والعسل(، موهيتو 
الكيوي، وعصير املاجنو مع 
البرتقال. وباإلضافة إلى ذلك، 
ميكن لضيوف »زافران« تذوق 

متعة »العودة إلى املدارس« مع »شو إكسبرس«

»مادوموازيل جيرالن« عطر األيقونة الباريسية

من بني عدد من الشخصيات 
املتوافرة في املتاجر يشمل ذلك 
كارمي كيتي وعائلة سمبسون 
واألصدقاء اخلارقون دي سي 
وغيرها الكثير لتختاروا من 
بينها.  احصلوا على حصالة 

مجانية جلمع النقود املعدنية 
مع كل عملية شراء تقومون 
بها م���ن منتجات العودة إلى 
املدرسة.  »حققت حملة العودة 
إلى املدارس من شو اكسبرس 
جناحا كبيرا سنة تلو األخرى، 
وهذه السنة لن يكون هناك 
اختالف، إن تش���كيلة »شو 
الواس���عة من  إكس���برس« 
إلى  األحذية واإلكسسوارات 
جانب الشخصيات املعروفة 
لعائلة سمبسون وكاري كيتي 
واملصارعة احلرة سوف جتعل 
من جتربة التسوق للعودة إلى 
املدارس متعة حقيقية. ال تنسوا 
أن هذا كله س���يكون بأسعار 
الرؤية  حقيقية«، كانت هذه 
التي ش���ارك فيها إيسموني 
جاكون، الرئي���س التنفيذي 
للعلميات في شو اكسبرس. 
سارعوا اآلن إلى أي من متاجر 
شو اكسبرس املفضلة لديكم 
واملتواجدة في مجمع النجمة، 
الفروانية ومجمع  املباركية، 
األڤني���وز، ودع���وا أطفالكم 
يختارون أحذيتهم وحقائبهم 
وإكسسواراتهم املفضلة للعودة 

إلى املدارس.

وعفوي���ة تدرك م���ا تريده 
وتتبع غريزتها. بأسلوبه 
الذي ال يقاوم، يشكل عطر 
»مادوموازي���ل جي���رالن« 
 Mademoiselle Guerlain
قصي���دة غنائي���ة للطيش 

املرح. 
مش����رق وعابث.. متألق 
ومرح، يترك عطر »مادوموازيل 
 Mademoiselle جي����رالن« 
أث����را عطريا غنيا   Guerlain

بدرجات رقيقة وباريسية.
ال حاجة لالقتراب كثيرا 
الكتشافه: فيكشف هذا العطر 
عن ألوانه فورا. جرعة من 
اجلسارة مع بداية منعشة 
غنية بالبرغموت والليمون 
وممزوجة بدرجة خضراء: 

الصمغ الراتينجي.
ويتجلى أسلوبه األنيق 

من خالل دوام���ة ال تقاوم 
م���ن التناغم���ات العطرية 
التي نح���ب مزجها  احلية 
مع بضع درجات منعش���ة 
العط���ر. فيمتزج  في قلب 
التناغ���م الناعم املكون من 
البرتق���ال والڤانيال  براعم 
مع السوسن األنيق. وأخيرا 
 Guerlain »اختارت »جيرالن
أنواع املسك األبيض األكثر 
نعومة ومداعبة مما يسمح 
له���ذه التركيب���ة العطرية 
باالنس���ياب برقة وبشكل 
مستدمي على البشرة. تعبير 

أنيق عن اإلرهاف.
النهائية، يردد  وللمسة 
الزهري املشرق  الش���ريط 
الذي يزي���ن عنق القارورة 
درج���ات العط���ر الزهرية 

الناعمة.

م���ن حقائب الظه���ر األنيقة 
مع إكسسوارات موائمة لكل 
استخدام مبا في ذلك حقائب 
األقالم وعلب الطعام وزجاجات 
املاء، سوف يكون كل طالب 
مدرس���ي مدلال في االختيار 

التسوق لشراء متطلبات 
للعودة إلى املدارس هو عمل 
شاق لكل أسرة، على األقل هناك 
وجهة واحدة لتلبية كل هذه 
القوائم الطويلة من متطلبات 
املدرسة بأسلوب رائع ودعم 
كامل سوف حتصلون عليه 
من خالل التشكيلة الواسعة 
لألحذية املدرسية واحلقائب 
واإلكسسوارات للجميع في شو 

.)Shoexpress( إكسبرس
لكي تتميزوا من اليوم األول 
لكم، ميكن للفتيات االختيار 
من بني مجموعة فريدة وأنيقة 
عصرية من أحذية األقواس 
واملطرزات الدقيقة واألحذية 
املبطنة التي تسحر أي مصمم 
أزياء ف���ي حني ميكن لألوالد 
ب���ني موديالت  االختيار من 
أحذية الفيلكرو وأحذية اإلبزمي 
اجلانبي وأحذية بدون رباط. 
إضافة إلى ذلك فإن املجموعة 
الرائعة اخلاصة بنا من األحذية 
الرياضية سوف متنحك جتربة 

جريئة مليئة باملتعة. 
مجموعة العودة إلى املدرسة 
اخلاصة ب� »ش���و إكسبرس« 
كاملة مع مجموعة واس���عة 

أني���ق ومنم���ق، ينضم 
عطر »مادوموازيل جيرالن« 
Mademoiselle Guerlain إلى 
مجموعة »ل���ي باريزيان« 
Les Parisiennes إلى جانب 
مستحضرات أيقونية شأن 
 ،Nuit d’Amour »نوي دامور«
 Mon »مون بريسيو نكتار«
Précieux Nectar و»الر دو 

.L’Heure de Nuit »نوي
الفريد  وبفضل أسلوبه 
الذي يجعلها ال تقاوم، وملسة 
من السحر والالمباالة، يجسد 
عطر »مادوموازيل جيرالن« 
Mademoiselle Guerlain روح 
مجموع���ة »باريزيان« من 
»جيرالن« Guerlain وطابعها 

األنيق.
أنيقة ومتألقة، والمبالية 
امرأة ش���ابة  إنها  أيض���ا، 

احلفالت والطلبات اخلارجية 
وخدمة الغرف. 

مديرا لعمليات إدارة األغذية 
واملشروبات وقسم احلفالت 
واملؤمترات، س���يعمل أسامة 
السيد إلى جانب مدير عام � 
منطقة الكويت، بهدف حتقيق 
أعلى مستوى من الكفاءة في 
تقدمي اخلدمات في قسم يعد 

األهم بني أقسام الفندق. 
وتعقيبا، قال املدير العام 
لفنادق ميلينيوم وكوبثورن 
بالكويت داني صالح: »نحن 
سعداء للغاية بانضمام كفاءة 
كبيرة مثل أسامة لفريق عملنا، 
وأنا على يق���ني بأن خبراته 
الطويلة ستسهم في تطوير 
وتعزيز مكانة مطاعم الفندق 
في السوق احمللي لتضيف إلى 
مزايانا التنافسية مع الفنادق 

األخرى«. 
ويض���م فن���دق ومرك���ز 
الكويت  مؤمترات ميلينيوم 
295 غرفة وجناحا يعكس كل 
منها مظاهر احلداثة والذوق 
الرفيع، كما تتسم التصميمات 
الداخلية باألناقة لتشكل في 
مجملها لوحة معاصرة تضفي 
رونقا جذابا على املكان بأكمله. 
هذا باإلضافة إلى ناد صحي 

فندق ومركز مؤمترات ميلينيوم الكويت يعني 
أسامة السيد مديراً لـ »إدارة األغذية واملشروبات«

وصالة ألعاب رياضية مجهزة 
بأحدث األجهزة وحمام سباحة 
خارجي، وغرف ساونا وبخار. 
الفن���دق لضيوفه  كما يقدم 
مساحة تزيد على  6000 متر 
مربع خصصت للمناس���بات 
واملؤمترات بجميع أنواعها ، 
إذ يضم 18 قاعة حتت سقف 
واحد، مما يجعله املكان األنسب 
للمؤمترات واملعارض الدولية 
الزفاف،  واحمللية، حف���الت 
تنظيم لق���اءات العمل املهمة 
واملناسبات االحتفالية بجميع 

أنواعها.

أعلن فندق ومركز مؤمترات 
ميلينيوم الكويت عن إضافة 
جديدة لفري���ق عمل ما قبل 
االفتتاح وذلك بتعيني أسامة 
الس���يد مديرا إلدارة قس���م 
األغذية واملش���روبات والذي 
له خبرات ميدانية تزيد على 
20 عاما في مجال الضيافة، 
تقلد خاللها مناصب عدة في 
أفخم الفن���ادق حول العالم. 
هذه هي املرة األولى التي يأتي 
بها أسامة السيد إلى الكويت، 
حيث عمل س���ابقا في فنادق 
فيرمونت ورافلز وIHG العاملية 
بالس���عودية وموڤنبيك في 

األردن والبحرين وبيروت.
وقب���ل انضمام���ه لفريق 
عمل فندق ومركز مؤمترات 
ميلينيوم الكويت عمل أسامة 
مساعد مدير تنفيذي ملنتجع 
وسبا »الجون« في البحر امليت 
وكان مسؤوال عن قسم األغذية 
واملشروبات بالفندق ولعب 
دورا بارزا في مرحلة ما قبل 
االفتتاح، حيث وضع األسس 
واملعايير األولية والتجهيز 
ملرحل���ة االفتت���اح وتعيني 
موظفي القسم وإدارة جميع 
ش���ؤونه مبا يضم 7 مطاعم 
إلى قسم  أسامة السيدمختلفة، باإلضافة 

فن التشكيل باملينا »إينيمل« في »جيجرـ لوكولتر«
إلى أس���بوع يستغرقه طالء 
منمنم باملينا أو 160 س���اعة 
عم���ل لتصميم يحتوي على 
صورة لبجعات. هناك صعوبة 
في كل خطوة وفي كل مرحلة، 
ونحن نتعلم من األخطاء، نعيد 
اختراع كل تقنية مستخدمة. 
أما اللحظة األكثر متعة فهي 
النتيجة  عندما نحصل على 
التي متنيناها، حتى لو كانت 

قطعة بسيطة«.
فيما يخ���ص العمل على 
املوديل اجلديد لعام 2014، ساعة 
»ماستر غراند تراديسيون آ 
أيام  كوانتييم بيربيتويل 8 
إس كيو«، يقوم حرفيو املينا 
بتزيني احللقتني املصنوعتني 
من الذه���ب األبيض، األولى 
الساعة والثانية  تزين وجه 
حتيط بالغطاء اخللفي لقفص 

الساعة.

لفترة من الزمن متتد 180 
عاما، قام املعلمون احلرفيون 
في »الدار العظيمة« بتأصيل 
وتهذيب خبراتهم وتكريس 
أنفسهم بكل إخالص إلعادة 
ابتكار هذه اخلبرة الطويلة، 
وإثرائه���ا بإدخ���ال تقنيات 
جدي���دة أو تق���دمي طرائ���ق 
مس���تحدثة. وهكذا يترابط 
املاض���ي باحلاض���ر بروابط 
ال تنفصم عراها كسلس���لة 
تتش���كل حلقاتها من األوجه 
اجلمالية والتقنية التي تتميز 
بها حرفتهم. من بني 40 مهنة 
متارس في املصنع، يتم تعزيز 
عمل املوهوب���ني من حرفيي 
الس���اعات املعلمني مبهارات 
احلف���ر والنقش، التش���كيل 
باملينا، وترصي���ع األحجار 
الكرمية. التزال هذه احلرف 
التكميلية  الن���ادرة  اليدوية 
الوس���ائل األع���رق للقي���ام 
التزينية  الزخرفية  باألعمال 
األساسية على الساعات منذ 
القرن ال�17، واآلن متارس بقمة 
العمل  اإلتقان داخل ورشات 

في جيجر � لوكولتر.
التشكيل باملينا )إينيمل(: 
حتي���ط بهذا الف���ن هالة من 
اخللود وذلك لدميومة األلوان 
واستقرارها، إضافة إلى القيمة 
الفنية العالية للرسم املنمنم 
باملينا. يصعب كثيرا التنبؤ 
بالتش���كيل النهائ���ي للعمل 
الفني باملينا وذلك بس���بب 
عملية الشي بالفرن احلراري 
التي تلي الطالء، وألن نقطة 
االنصهار لأللوان املستخدمة 

تختلف من لون إلى آخر. 
إن التشكيل والرسم باملينا 
واحد من أندر الفنون القدمية 
التي تعود إلى آالف السنني، 
حيث تع���ود اآلث���ار األولى 
للمنتج���ات املطلي���ة باملينا 
إلى القرن ال�5 قبل امليالد في 
مناطق البحر األبيض املتوسط 
وخاصة ف���ي جزيرة قبرص 
وفي مصر. لقد بدأت التقنية 
التي يصاغ بها التشكيل باملينا، 
التي تتضمن وضع مادة املينا 
في قطاعات مفصولة بحواجز، 
باتخاذ طابعه���ا اعتبارا من 
أما  السادس امليالدي.  القرن 
طريقة التشكيل املفرغ باملينا 
ال�12،  القرن  فترس���خت في 
وهي عبارة عن تطبيق املينا 
على صفيحة معدنية عليها 
»قطاعات« نافرة عنها تلتحم 
م���ع بعضه���ا البعض خالل 

وضعها في الفرن احلراري.
التقني���ة  وب���دأت ه���ذه 
باالنتشار في سويسرا حيث 
أرست جنيڤ نفسها كعاصمة 
عاملية للوحات املصغرة املشكلة 
باملينا. وهكذا بدأ فن التشكيل 
باملينا يقترب ويترافق مع فن 
صناعة الساعات، وأسفر اللقاء 
بني هذين الش���كلني من الفن 

التعبيري عن أكثر اإلبداعات 
الساعاتية رقيا في القرنني ال�18 
وال�19. إن فن التشكيل باملينا 
من الصعوبة مبكان للوصول 

إلى مرحلة إتقانه. 
التش���كيل باملينا في  فن 
الوق���ت احلاضر: لم يعد هذا 
الفن يدرس في املدارس الفنية، 
بل يتم تعلمه وإتقانه من خالل 
دائرة حصري���ة من الفنانني 
الذي���ن يعملون  احلرفي���ني 
لترس���يخ ودميومة براعتهم 
وخبراتهم من جيل إلى اجليل 
الذي يليه. يقول املعلم احلرفي 
للش���غل باملينا في جيجر � 
لوكولتر ميكلوس ميرتشيل: 
لقد قمت بتأسيس املشغل عام 
1996، وقب���ل ذلك كنت أعمل 
كساعاتي هنا في مصنع جيجر 
� لوكولتر، وكنت وحدي لعدة 
س���نوات، واآلن بإمكاننا أن 
املزيد واملزيد من جيل  نرى 
الشباب املهتمني بتعلم هذه 

احلرفة«.
»إن الوق���ت الالزم إلنهاء 
قطع���ة واحدة يت���راوح بني 
يوم واحد للتش���كيل باملينا 
متعدد األلوان لوجه س���اعة 
العالم«  »توربيون � خارطة 

بمش���اركة فرقة موسيقية 
ومسابقات خاصة لألطفال 
وأنش���طة حرة ومسابقات 
ترفيهية أخرى وسحب هدايا 

على تذاكر الدخول.
الوقي���ان بأن  وأف���ادت 
االنشطة االجتماعية تحظى 
بشعبية جماهيرية كبيرة 
بين أس��رة القطاع المصرفي 
وتمنت من الجميع الحضور 

وقضاء وقت ممتع.

أمسية ترفيهية لـ »املصارف« في »التزلج« اجلمعة
صرح���ت عضو مجلس 
اللجن���ة  اإلدارة ورئي���س 
االجتماعية في نادي مصارف 
الوقيان بأن  الكويت ري���م 
اقامة أمسية  النادي بصدد 
ترفيهية لموظفي المصارف 
وعائ��الته���م ف���ي ص���الة 
التزلج، يوم الجمعة المقبل 
من الس���اعة 4:30 م��س���اء 
ولغاية 10:00 مساء، حيث 
تش���تمل األم��س���ية على 
رمي الوقيانالعديد من األنشطة ال�ش�يقة 



فنون
الثالثاء 26 اغسطس 2014

18

سعيد البنا: إنني 
ألمتنى بقائي في 
هذا البلد احلبيب 
إلى آخر يوم في 

عمري.. ألنني 
ارتضيت أن يكون 

أهل الكويت كلهم 
أهلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا البنا في احدى املناسبات

.. ومع شادي اخلليج وغنام الديكان

د. يعقوب يوسف الغنيم

املايسترو مع د. يعقوب الغنيم البنا مع الديكان ود. مرزوق يوسف الغنيم اثناء تسجيل احد االعمال الغنائية

كتيب »األزمنة واألمكنة.. إلى اللقاء أيها املايسترو«

شعر املرحوم الشيخ خليفة 
عبداهلل اخلليفة.

الكتيب إجنازات  وتناول 
س���عيد البنا م���ن أوبريتات 
وتعاونه مع الفنان ش���ادي 
اخلليج والفنان غنام الديكان 
وغيرهما، وق���دم حملات عن 
األعمال التي قدمها املايسترو 
الذهبي للكويت على مر السنني، 
قبل الغزو الغاشم وبعده، وقد 
أورد د.يعقوب الغنيم أسماء 
الذين تعاون معهم  املطربني 
البنا وعدد األحلان للمطربني 

الكويتني والزائرين.

الزمن الجميل

وأنهى الغنيم سطور كتيبه 
بالقول: بعد فقد عشنا زمنا 
جميال مع هذا الفنان املبدع، 
كان خالله صديقا ومحبا وكان 
ال يقل عن أي كويتي آخر في 
حبه للكويت وإخالصه لها، 
وهو يقول ف����ي أثناء حزمه 
ألمتعته استعدادا للمغادرة: 
واهلل إنني ألمتنى بقائي في 
هذه البلد احلبيب الى آخر يوم 
في عمري ويكفي ان يعرف 
املرء انني أعيش هنا وحيدا 
منذ سنوات وليس معي أحد 
من أهلي، ألنن����ي ارتضيت 
ان يك����ون أهل الكويت كلهم 

أهلي.

مكان آخ���ر: هذا وعني الفنان 
س���عيد البنا في آخر املطاف 
الفني  خبيرا فنيا بالتوجيه 
العام للتربية املوسيقية منذ 
اليوم الثامن من شهر أغسطس 
لسنة 1995، ومبراقبة تأهيل 
الدراسات املوسيقية منذ اليوم 
اخلامس والعشرين من شهر 
ديسمبر لسنة الفني، ثم انتقل 
مرة أخرى الى وزارة اإلعالم، 
حيث صار خبيرا فنيا مبراقبة 

املوسيقى في هذه الوزارة.

ألحان متميزة

وفي محط���ة أخرى، قال 
د.يعقوب: قد يستغرب املرء 
ح���ني ي���رى ان ه���ذا الفنان 
ق���د وضع أحلان���ا تغنى بها 
املطربون تصل في مجموعها 
الى  ألف وخمس���مائة حلن 
املتميزة،  كلها من األحل���ان 
فقد حلن للفنان الكبير عوض 
دوخي على سبيل املثال أغنية 
»سنبوك الهوى« وأغنية »انت 
يا غدار«، وغنى يحيى أحمد 
من أحلان املايس���ترو أغنية 
مشهورة جدا وقتها وهي »أجمل 
عيون خلقها للغزال«، وحلن 
الش���اطئ ومصطفى  لغريد 
أحمد وصالح احلريبي وحلن 
أغنية كويتية للفنان القدير 
محم���د عبداملطلب، وهي من 

كنت مديرا له، وهناك التقيت 
به وكان لقاء كتب له ان يدوم 

الى يومنا هذا.
وأردف: لقد انطلق سعيد 
البن���ا منذ وصوله الى البالد 
وتس���لمه لعمله، إذ لم يكن 
يتخلف عن أداء واجب أسند 
إلي���ه، ثم أضاف ال���ى قيامه 
بالعزف مع الفرقة املوسيقية 
أمرا مهما هو التأليف املوسيقي 
والتلحني وتوزيع األحلان ولم 
تكن انطالقته هذه غريبة على 
ش���خص مثله، فقد كان مهيأ 
لهذا العمل الفني الرفيع منذ 
كان في وطنه مصر قبل سنة 

.1962

نشاط الموسيقى

واستطرد: لقد بدأت أعمال 
سعيد البنا تزداد كثافة منذ 
الى  ف���ي س���نة 1968  انتقل 
وزارة التربية، فقد كانت هذه 
الوزارة تهت���م اهتماما كبيرا 
املتنوعة، ومنها  باألنش���طة 
نشاط املوس���يقى واألناشيد 
الوطنية، وم���ن هذا املنطلق 
كانت أعماله الفنية مكثفة فهو 
إضافة الى عمله في التدريس 
الذي عني في الوزارة املذكورة 
من أجله فإنه كان يقوم بعدة 
أعمال يجري تكليفه بها كلما 
دع���ت احلاج���ة، مضيفا في 

الكتي���ب س���يرة  س���رد 
البنا منذ  املوسيقار س���عيد 
قدومه الى الكويت عام 1962 
حت���ى اآلن، وم���ن ضمن ما 
ج���اء بقلم د.يعقوب: هذا هو 
حديثنا إليك ايها املايسترو � 
وانت جتمع حقائبك استعدادا 
للرحيل، انت أيها الفنان القدير 
محمد سعيد البنا، عشت بيننا 
عددا كبيرا من السنني، وخدمت 
وطننا بكل ما أوتيت من موهبة 
فنية عالية، ال نس���تطيع ان 
نقول لك وداعا ولكننا نقول 
الى اللقاء، فإن الوداع مر وال 
ترتاح إليه نفوس احملبني، وان 
األمل في لقائك بل وفي عودتك 

مرة أخرى إلينا.

طاقات فنية

وتابع د.يعقوب: ان الكويت 
عرفتك شابا يافعا، وبذلت لها 
طاقاتك الفنية الرفيعة وخدمت 
في مجالك الفني ضمن مدارسها 
ووزارة إعالمها فترة ال ميكن 
ان تنساك ويكفي ان تسير في 
محفل ما فيشير إليك الناس 
قائلني: هذا هو س���عيد البنا، 
هذا املايس���ترو ال���ذي يقود 
الفرق في األوبريتات، ويقدم 
أحلى األحلان الى الفنانني من 
أبناء الكويت، وله في الغناء 
الوطني الكويتي أعمال جميلة، 
ويتمادى هؤالء في التعبير عن 
إعجابهم فيقولون: أال يستحق 
هذا الرج���ل أن يحصل على 
جنسية هذه البالد التي أحبها 
وعاش فيها أحلى أيام عمره؟ 
وفي محل آخر من الكتيب يقول 
د.الغنيم: أما أعماله فيش���هد 
عليها املستمعون واملشاهدون 
جلهازي اإلذاعة والتلفزيون، 
وهي أعمال حية معروفة وذات 
قيمة فنية عالية وفيها إشادة 

بالوطن وأهله.

الخطاب السامي

املايسترو  ومما يفخر به 
البنا دائما اخلطاب  س���عيد 
السامي الذي تفضل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد فأرسله إليه معبرا عن 
شكره وتقديره للعمل الذي أداه 
في مناسبة من اهم املناسبات 

الوطنية.
كان احتف���اال مهما قامت 
ب���ه وزارة التربية في العيد 
الوطني ال� 46، وعيد التحرير 
ال� 16، مضيفا: سعيد البنا كانت 
فرحته بالرسالة األميرية فرحة 
ال توصف، وقد اعتبرها وساما 
يزين ب���ه صدره، وهو اليوم 
ومنذ سنة 2007، يردد قراءتها 

سعيدا بها.
وذكر د.الغنيم بداية تعارفه 
بالبنا وكتب: كان قدر من األقدار 
حتم علينا لقاءنا )أنا والفنان 
سعيد البنا(، وذلك في الفترة 
األولى لوصوله الى الكويت في 
سنة 1962، ذلك فور وصوله 
الذي قدم إلى  التحق بالعمل 
الكويت من اجله، فانضم الى 
فرقة موسيقى اإلذاعة، وكانت 
مشاركة هذه الفرقة في بعض 
األعمال التلفزيونية سببا في 
مجيء صاحب���ي املتكرر الى 
الذي  الكويت  إدارة تلفزيون 

الوفاء صفة وخلق راق يرتبط دوما باحلب واإلخاء بني الناس، وفي كتيب »األزمنة واألمكنة.. إلى اللقاء أيها 
املايسترو« جتلت معانيه في كلمات سطرها د.يعقوب يوسف الغنيم، والذي أخرج مكنون صدره جتاه صديقه 

ورفيق دربه »املوسيقار الذهبي« سعيد البنا بعد ان قرر األخير حزم أمتعته واملغادرة الى مصر نهائيا.  
د.يعقوب يوسف الغنيم أكد ان ما كتبه في حق البنا قليل وهو جزء من التقدير الذي يجب ان متنحه 

الكويت له لعطاءاته اجلليلة، وقال: أنا لم أكتب إال ما يستحقه هذا الرجل، وككويتي أحزنني جمعه 
حلقائبه بعد هذا العمر الطويل في خدمة البلد، فالبنا قاد الفرق املوسيقية في األوبريتات الوطنية، 

وشدا على أحلانه الفنانون من أبناء الكويت وأعماله تتحدث عن إجنازاته.
كتب: عبدالحميد الخطيب

تكرمي من الشيخة فريحة االحمد للمايسترو

همسة وداع
يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw

عزيزي القارئ:
وأنت تقرأ هذه الصفحة راح تتذكر األزمنة واألمكنة والرجال.. األول كويتي وله تاريخه 

السياسي والتربوي والتوثيقي واملوسيقي، والثاني مصري وفّي أصيل خدم الكويت 
ويستحق منا جميعا اليوم ليس فقط كلمة الشكر والعرفان، وامنا اخلطوة االيجابية، 

وهي التكرمي احلقيقي.
وأقولها:

مل��ن��ص��ف إال  األي����������ام  ت���ش���ت���ك  وال 
ف��ال خ��ي��ر ف��ي ال��ش��ك��وى إل���ى غ��ي��ر ناصر

شكرا.. استاذنا سعيد البنا املايسترو الذهبي على كل ما قدمت، احيانا اضحك »أبا محمد« 
عندما استذكر بيت الشعر هذا:

ل��ي��س يعرفه م��ن يصنع اخل��ي��ر م��ع م��ن 
ك����واق����د ال���ش���م���ع ف����ي ب���ي���ت ل��ع��م��ي��ان
شكرا.. د.يعقوب يوسف الغنيم، قدر الكبير ان يبقى كبيرا، فلقد كنت كبيرا في 

احتضانك وتشجيعك ووفائك للمايسترو االملعي..
إلى الكويت.. هل ترضني بأن يغادر هذا الشهم أراضيك؟!

خاصة وأن املايسترو يقول: إنني أمتنى بقائي في هذا البلد احلبيب إلى آخر يوم في 
عمري.

الكويت.. وأبو أوس..
واملايسترو قبل الرحيل والوداع

»األزمنة واألمكنة«
إلى اللقاء أيها املايسترو

مبادرة وفاء من د. يعقوب يوسف الغنيم لسعيد البنا 

املايسترو الذهبي
سعيد البنا
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قناة خاصة رفضت فكرة 
مقدمة برامج تشتغل 

عندهم ألنها فكرة 
مستهلكة وتقدم حاليا على 

احدى القنوات الشهيرة 
وابلغوها انها تقدم فكرة 
ثانية بعيدة عن التقليد.. 

زين يسوون فيچ!

ممثلة عبرت عن كرهها 
إلحدى املمثالت جدام احد 

املنتجني اللي طلب منها 
مغادرة مكتبه للعالقة 

الطيبة اللي جتمعه
باملمثلة املكروهة..

موكل شي
ينقال يالطيبة!

بعض العاملني في وزارة 
اإلعالم هاأليام مستانسني 

من القرارات اليديدة 
اخلاصة في االلتزام 

بالدوام علشان يكون هناك 
عدالة ومساواة
في احلقوق.. 

براڤو يا مسؤولني.

تقليدكراهية عدالة

بشار جاسم

التلفزيونية  البرامج  من 
الرياضية األكثر مشاهدة هو 
الذي يجمع  الوطن«  »ملعب 

بعد توقف أكثر من شهرين

»ملعب الوطن« يعود اليوم
ويعرض 5 أيام في األسبوع فقط

اكبر شريحة من املشاهدين 
حوله، وهو من تقدمي اإلعالمي 
املميز عبدالعزيز عطية وإعداد 
بندر سليمان وإخراج طالل 

البرجس.
الى  البرنام���ج  ويع���ود 
جمهوره الي���وم الثالثاء بعد 
منتص���ف اللي���ل بعد توقف 
دام اكثر من الشهرين بسبب 
انطالقة كأس العالم، وستشهد 
عودته تغيرات جديدة منها 
تغيير أيام عرضه، حيث انه 
في الس���ابق كان يعرض من 
االثن���ن الى الس���بت، واآلن 
سيعرض خمس���ة أيام فقط 
باألس���بوع »من الثالثاء إلى 
الس���بت« وفي نفس توقيته 

12.30 بعد منتصف الليل.
يذك���ر ان »ملعب الوطن« 
يعود بنف���س محلليه وهم: 
محمد كرم ومحم���د إبراهيم 
وبدر العنبري وخالد الشريدة 
وأس���امة حس���ن وحس���ن 
اخلضري وجمال مبارك وسامي 
احلش���اش ويوس���ف سويد 

واملذيع مبارك الدوسري.

من برنامج »ملعب الوطن«

اإلعالمي عبدالعزيز عطية

 »فنون« أعدت العدة 
للدورة البرامجية اجلديدة

أحمد الفضلي

عقدت إدارة قناة فنون اجتماعا مع مديري اإلنتاج ومسؤولي ومقدمي 
مختلف البرامج في القناة لوضع خطة خاصة لبث القناة في الدورة 

البرامجية املقبلة.  وشهد االجتماع الذي ترأسه املخرج ومدير البرامج في 
القناة محمد الزنكوي طرح العديد من األفكار اخلاصة ببرامج كوميدية 

متنوعة، وقدمت مكتوبة لبحثها والنظر في إمكانية تنفيذها الفترة القادمة، 
حيث من املنتظر ان تبدأ الدورة البرامجية اجلديدة منتصف الشهر املقبل. 

وحث الزنكوي مديري اإلنتاج ومسؤول البرامج على إعداد خطة شاملة 
ومميزة جتذب املشاهد وحتافظ على نهج عمل القناة التي عرفت بتقدمي 
البرامج واملسلسالت ذات الطابع الكوميدي منذ انطالقها من سنوات عدة.

ومن املنتظر ان تشمل الدورة البرامجية القادمة أكثر من برنامجني 
حواريني ذات الطابع الفني الكوميدي وبث عدد من األعمال الكوميدية 
الكويتية والعربية، باالضافة لعدد من األفالم السينمائية واملسرحيات 
الكوميدية التي ستبث بشكل أسبوعي باالضافة لتجهيز عدة فالشات 

كوميدية تعرض على امتداد اليوم ستعمل بشكل ومضمون جديد.
جانب من االجتماع 

يواصل البرنامج اإلخباري 
»األسبوع في 30 دقيقة« تقدمي 
فقرات���ه احمللي���ة واخلاصة 

.. و»األسبوع في 30 دقيقة«
يواصل تقدمي فقراته على »الثانية«

باجلاليات املقيمة في الكويت 
مع تس���ليط الض���وء على 
األنشطة الشبابية واملناسبات 
السياس���ية واالجتماعي���ة 
والثقافية والرياضية التي تقام 
في البالد، وذلك كل احد الساعة 
8:30 مساء على شاشة القناة 
الثانية، وهو من اعداد غنوة 
جبوري وهب���ة عبدالرحمن 
وتقدمي مازن األنصاري وبدرية 
الصالح، باالضافة الى مراسلي 
البرنامج سارة غلوب وسالم 
الكندري ويتصدى إلخراجه 
مبارك املطيري بينما املخرج 
املنفذ للبرنامج حسن العجمي 

وحميد غالي. غنوة جبوري مازن االنصاري

رفض رجل األعمال املصري 
خال���د خط���اب احلديث عن 

طليق حنان ترك يرفض العودة إليها
إمكانية الع���ودة مرة أخرى 
الفنانة املعتزلة  إلى طليقته 
حنان ترك خالل الفترة املقبلة 
كما راجت الشائعات مؤخرا، 
مؤكدا عل���ى أن عودته إليها 

مستحيلة. 
وق���ال خطاب في بيان له 
إنه طوى فترة زواجه من ترك 
متاما وأخرجها من حسابته 
وال يذكرها إال بإبنيه يوسف 
وآدم فحسب، مشيرا إلى أنه 
تزوج من فتاة إيطالية وأجنب 

منها ابنته عائشة.
وكان خط���اب الذي طّلق 
حن���ان ترك 3 م���رات خالل 
فترة زواجهما التي استمرت 
ملدة 9 سنوات، انفصل عنها 
ارتدائه���ا احلجاب  بس���بب 
مع رفض���ه أن تكون زوجته 
محجبة باإلضافة إلى االختالف 
الشديد بينه وبينها في اآلراء 
الدينية. وجتدر اإلشارة إلى 
أن حنان تزوجت مرتن بعد 
انفصالها عنه، وزوجها احلالي 
هو رجل األعمال محمود مالك 
شقيق القيادي اإلخواني حسن 

مالك. حنان ترك 

أكدت أن اهتمامها بقضايا املرأة رسالة

ليلى علوي لـ »األنباء«: الشائعات تزوجني وتطلقني دون سبب
القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

ليلى علوي واحدة من كبار جنمات الفن والسينما العربية، استطاعت 
عبر اكثر من ثالثن سنة تقدمي الكثير من األدوار املدهشة واثارت اجلميع 
بفنها وأفالمها حتى حازت لقب »قطة السينما العربية« عن جدارة، لكنها 
في األعوام األخيرة ابتعدت عن الس���ينما وركزت في الدراما حتى نالت 
انتقادات عديدة، آخرها االنتقادات التي تعرضت لها عقب عرض مسلسل 

»شمس« مع الفنان القدير جميل راتب.
 »األنباء« التقت ليلى علوي وفتحنا معها ملف السينما التي 

أهملتها وأدوارها التلفزيونية التي تثير اجلدل ومسلسل 
»شمس« وقضايا املرأة التي ال تريد اخلروج منها وغيرها 

من القضايا، والى نص احلوار:

بداية.. كيف تقيمني ردود األفعال جتاه »شمس« وأيضا 
االنتقادات التي وجهت له؟

٭ كان���ت ردودا إيجابية للغاية الن املسلس���ل جنح 
في إيصال الرس���الة التي يحملها، وحث على احلب 

واالبتعاد عن الكراهية واالنقسامات، كما أن قضية 
مرض الوس���واس القهري الذي عانته »شمس« 
أثارت حالة من اجلدل ولقيت اهتماما كبيرا من 
املشاهدين ملعرفة كيفية التعامل مع املصابن به، 
أم���ا االنتقادات التي وجهت للعمل فبعضها كانت 
انتقادات صحيحة واألخرى كانت مفبركة بغرض 

التواج���د على صفحات اجلرائد والقنوات 
التلفزيوني���ة وخصوصا الكالم الكثير 

ال���ذي كتب���ه البعض ان »ش���مس« 
يتش���ابه مع مسلسل »فرح ليلى« 

الذي قدمته العام املاضي وهذا لم 
يكن صحيحا على اإلطالق ومن 
كتبوا ذلك لم يشاهدوا »فرح 

ليلى« أو »شمس«.

لكن ما الذي جذبك الى 
سيناريو »شمس« واجلديد 

الذي وجدته فيه؟
٭ أكثر ما أعجبني فيه 
التي يناقشها،  الرسالة 
فهو يحمل دعوة صريحة 
للحب وأهميت���ه، لكي 
تتمك���ن املجتمعات من 
حتقيق النهضة والتقدم، 

الثاني فهو  الس���بب  أما 
إلقاؤه الضوء على مرض 

القهري، والذي  الوس���واس 
اكتشفت أن هناك نسبة كبيرة 

من الناس مصابة به لكن بدرجات 
مختلفة، والعمل في املجمل كان 

مسلسال مشوقا ومثيرا لى كفنانة 
حفزني لتقدميه.

وماذا عن استعداداتك لتقدمي هذه 
الشخصية؟

٭ م���ن خالل زي���ارة أكثر من طبيب نفس���ي 

متخصص في عالج الوسواس القهري وهي اخلطوة التي أفادتني كثيرا، 
وجعلتني ملمة بتفاصيل هذا املرض وبأعراضه وأسبابه، فهؤالء األطباء 
أعطوني معلومات كثيرة، بل حضرت جلسات لبعض املرضى مما ساعدني 
على تقدمي شخصية »شمس« بدون مبالغة، باإلضافة الى جلسات عمل 

مكثفة مع املخرج خالد احلجر لإلملام بتفاصيل الشخصية.

ماذا عن حكاية املخرج خالد احلجر معك وأعمالك املتكررة معه؟ 
٭ مخرج واع جدا ويفهمني وله رؤية فنية عالية وتعاونا من قبل 
في »فرح ليلى« و»حب البنات« وغيرهما من األعمال كان لها 

صدى طيب علينا نحن االثنن.

ملاذا تركزين على قضايا املرأة في جميع أعمالك 
األخيرة؟

٭ أعتقد أنها رسالة، خصوصا ان املرأة املصرية والعربية 
تقابل مش���اكل جمة س���واء قبل زواجها من خالل 
التحرش ونظرة املجتمع الذكورية للمرأة أو للفتاة 
بأنها مخلوق ضعيف، خلق من أجل إشباع الغرائز 
اجلنسية فقط، أما بعد الزواج فإنها تعاني في بعض 
األحيان من املعاملة الالآدمية والقسوة عالوة على 
مشاكل اجتماعية وثقافية مختلفة، فما املانع ان اركز 

على قضايا املرأة واطرحها من خالل أعمالي.

كيف ترين الشائعات التي طالتك مؤخرا مثل 
مشاركتك يسرا والهام شاهني بطولة عمل 
جديد وأيضا سعادتك مبنع فيلم هيفاء 

وهبي وطالقك من زوجك؟ 
٭ »تضحك« أنا كبرت على الشائعات 
ولم تعد تضايقني أو تشغلني على 
اإلطالق كما كان قدميا، واجلمهور 
العريض الذي يحب ليلى علوي 
في مصر وباق���ي أنحاء العالم 
العربي يعرف متاما ليلى علوي 
الى  إليه  وفنها وال حاج���ة 
سماع الشائعات أو االلتفات 
إليها، عموما الش���ائعات 
سنة فنية وستظل مادة 
دسمة للصحافة ولن متل 

من تكرار أخبارها.

أين انت من السينما 
وانت واحدة من كبار 

بطالتها؟ 
٭ وأنا بدوري اس���أل عن 
السينما أين هي؟ لألسف رغم 
األف���الم اجلميلة  ظهور بعض 
والقليلة والنادرة إال أن الس���مة 
الغالب���ة ان كل األفالم »وان وأي«، 
طريق واحد وقضايا واحدة، شعبية 
أو كوميدي���ة وغير ذلك ال يوجد، 
تعرض علّي سيناريوهات كثيرة 
لكني ال أجد نفس���ي فيها وساعة 
العثور على النص املناسب سأقدمه 

على الفور.

قناة مصرية تتحدى قرار منع »حالوة روح« بعرضه على شاشتها

هيفاء تنهار وتفقد وعيها بعد محاولة قتل كريس براون أمامها

الع����رض س����ينمائيا بقرار 
من رئي����س الوزراء املصري 
م.إبراهي����م محل����ب، بحجة 
تضمنه ما يخل بعادات املجتمع 
املصري وتقاليده، وبس����بب 

خدشه احلياء العام.
ومت عرض الفيلم على قناة 
حتمل اس����م »مصر العرب«، 
وهي قناة غير معروفة بشكل 
كبير، وظهرت ضمن موجة 
التي انتشرت  قنوات األفالم 

مؤخرا، م����ن دون وجود أي 
رقابة عليها.

وعن موقف املنتج محمد 
الس����بكي من هذا األمر، قال، 
ف����ي تصريحات ل����ه، إنه لم 
يش����اهد هذه القناة، وتابع: 
بالتأكي����د أن ما عرض  لكن 
هو ليس النس����خة األصلية 
من الفيلم، بل نسخة مسربة 
من التي مت تسريبها وبيعها 

على اسطوانات.

»انس����تغرام« خب����ر تواجد 
الفنانة اللبنانية مبوقع احلفل 
الذي تعرض إلطالق نيران، 
وطمأنوا كل محبي هيفاء على 
حالتها، مؤكدين أنها بخير ولم 

تتعرض ألي إصابات.
وفي سياق مختلف، فوجئ 
اجلمهور بإحدى الفضائيات 
التي تقوم بعرض  املصرية 
فيلم »ح����الوة روح« لهيفاء 
وهبي، بع����د أن مت منعه من 

حلظ����ات رعب عاش����تها 
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 
النجم  خالل حضورها حفل 
العاملي كريس براون، والتي 
أقامها بلوس أجنيليس احتفاال 
بقرب صدور أحدث ألبوماته، 
حيث داهم أحد األشخاص مكان 
احلفل، وقام بإطالق النار على 
براون محاوال قتله، فانقلب 
احلفل رأسا على عقب، وهرول 
اجلميع محاوال االختباء، بينما 
انهارت هيفاء وفقدت وعيها، 
كما أصيب ثالثة أشخاص مت 
نقلهم للمستشفى على الفور، 
 Suge من بينهم املنتج الشهير
Knight، كما أن من بن املصابن 
حالة حرجة. وقامت الشرطة 
األميركية بحصار املكان فور 
سماع دوي إطالق النيران، ومت 
إنقاذ حضور احلفل، وتعقب 
مطلق الني����ران، ومت إخراج 
املشاهير وسط حراسة أمنية 
مشددة، وكان من بينهم، هيفاء 
وهبي، جاسنت بيبر، املخرج 
العاملي طارق فريتخ، لورينز 
تيت، ش����قيق الفنان العاملي 

ايكون، وغيرهم.
وأكد حساب »فانز هيفاء 
وهب����ي« املعروفن باس����م 
»haifaholics« عل����ى موق����ع 

هيفاء وهبيكريس براون
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يقل س���نه عن )17( سنة 
ميالدية وال يزيد على )19( 
سنة ميالدية، على ان يقوم 
من يقبل تطوعه بالتوقيع 
على تعهد بالتطوع في قوة 
الشرطة ملدة خمس سنوات 
قابلة للتجديد وفقا ملا تراه 
الوزارة مناس���با في هذا 
الش���أن، ويجب أن يلتزم 
املتطوع بالعمل في األعمال 
احملددة ف���ي عقد التطوع 
وال يجوز له االنتقال إلى 
غيرها من أعمال بأي حال 
من األحوال، وأنه س���يتم 
الطالب في  حساب س���ن 
أول الشهر الذي يتقدم فيه 

لاللتحاق بالدراسة.
وذك���ر أن املس���تندات 
املطلوبة لتسلم املغلفات هي 
الشهادة الدراسية األصلية 
أو ص���ورة مصدقة عنها، 
والبطاقة املدنية الكويتية 
األصلية، وش���هادة امليالد 
وص���ورة عنه���ا، بجانب 
اجلنسية الكويتية األصلية 

للوالدة وصوره عنها.
موع���د  أن  وأض���اف 
التسجيل وتوزيع املغلفات 
س���وف يبدأ من يوم األحد 
املواف���ق 2014/8/31 وحتى 

تنسيقا على أعلى مستوى 
مع اإلدارة العامة للمرور، 
العامة للمباحث  واإلدارة 
اجلنائي���ة واإلدارة العامة 
املركزية للعمليات إلجناز 
أهداف اخلطة وإرساء النظام 

في ربوع احملافظة.
وأوضح أن رجال األمن 
في حولي قام���وا بجهود 
الفترة من  مكثفة خ���الل 
إلى 2014/8/23   2014/8/17
شملت 1628 مهمة تفتيشية 
منه���ا 13 ضبط مدني، 82 
تغيب���ا، و24 من مخالفي 
اإلقامة، و50 بدون إثبات، 
وضبط 4 مركبات مطلوبة، 
وضبط 7 قضايا مخدرات، 

وتعهدت الشركة بتسليمه 
بالكامل.

وبالفعل قامت الشركة 
بتسليمه األرباح الشهرية 
املتفق عليها، إال أنه توقف 
بعد فترة عن تسلم األرباح 
دون مبرر أو سابق إنذار. 
فب���ادر مبطالبته���ا إال أن 
الشركة أخذت متاطل. وعلى 
ضوء ذلك بادر مبطالبتها 
برأس املال، إال أن الشركة 
استمرت في املماطلة، األمر 
إنذارها  إلى  الذي اضطره 
املبلغ  بض���رورة س���داد 
املترصد بذمتها، ورغم ذلك 

لم تبادر بسداد املبلغ.

أركان املسؤولية عن الضرر 
الذي ليس له  بحق موكله 
عالقة مبا جاء بتقرير محضر 
إثب���ات الواقع���ة موضوع 
الدعوى، ودفع الكوح بعدم 
وجود دليل في األوراق على 
مسؤولية املس���تأنف عن 
الضرر املدع���ى به وانتفاء 
العالقة السببية بني اخلطأ 
والضرر، متسائال أن كيبل 
الكهرباء يكون مدفونا حتت 
األرض على مسافة ال تقل 
ع���ن 50 س���م فكيف تصل 

الرجي����ب بتش����كيل فريق 
لضبط املتهمني، وبعد اتخاذ 
اإلجراء القانوني الالزم مت 
ضبط اثنني من اجلنس����ية 
اإلثيوبية يقومان بتشغيل 
اخلدم واإلجتار بهم مقابل 
150 دين����ارا ش����هريا لكل 

واحدة.
كم����ا مت ضبط خادمتني 
مع سائق سيارة أجرة يقوم 
بتوصيلهما للزبائن مقابل 
العثور  مبلغ مقطوع، ومت 
معهما على وصل مببلغ مالي 

ي���وم اخلمي���س املواف���ق 
2014/9/8، وأن على املتقدم 
للتسجيل احلضور شخصيا 
والتقيد مبواعيد مراجعة 
جلن���ة التس���جيل باليوم 
والتاريخ املبني على مغلف 
طلب االلتحاق، وس���وف 
تكون جميع املراجعات من 
خالل بوابة إدارة التسجيل 
والقبول بجانب البوابة رقم 
)4( لألكادميية، على أن يتم 
تس���لم الطلبات يوميا من 
الس���اعة الثامن���ة صباحا 
وحتى الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.
من جانب آخر، ذكر مدير 
التس���جيل والقبول  إدارة 
املقدم مشعل الفودري، أن 
مدة الدراس���ة أربعة أشهر 
يتلقى خاللها الطالب مكافأة 
شهرية مقدارها 250 دينارا، 
ويقضي الطالب ثالثة أشهر 
دراسة علمية داخل مدرسة 
الش���رطة وكذل���ك يقضي 
الطالب شهرا تدريبا ميدانيا، 
ومين���ح اخلريج ش���هادة 
اجتياز دورة علوم الشرطة، 
كما س���يعني اخلريج بأول 
مربوط رتبة شرطي للمتقدم 

لدورة )أفراد شرطة(.

وتس���جيل 131 مخالف���ة 
مرورية، وتق���دمي 171 من 
املس���اعدات اإلنس���انية، 
وتس���جيل 333 حادث���ة 
مروري���ة، وتلق���ي 503 
الى  بالغ���ات، باإلضاف���ة 

مخالفات أخرى.
وأمل���ح العميد العجمي 
إلى أنه ال تهاون مطلقا في 
مجال التصدي للجرمية وأن 
املفاجئة  احلمالت األمنية 
ستستمر وتتواصل لضبط 
جميع املخالفني واخلارجني 
القان���ون ولتحقيق  على 
أعلى درجة م���ن درجات 
األمن واألم���ان للمواطنني 

واملقيمني.

وقال���ت احملكم���ة في 
حيثيات حكمها إن الدعوى 
أقيمت على سند صحيح من 
الواقع والقانون، السيما 
أن املدعى عليها لم حتضر 
لتثبت براءة ذمتها من تلك 
املديونية. وأضافت: كان 
ذلك السند مذيال بتوقيع 
غي���ر مجحود منس���وب 
للشركة، األمر الذي يكون 
معه ذلك الس���ند »الورقة 
العرفي���ة« حجة مبا ورد 
عليه���ا ومن ث���م تطمئن 
احملكمة إلى انشغال ذمتها 

باملبلغ املطالب به.

معدة تس���وية األرض إلى 
باطن األرض وتقطع كيبل 
كهرباء؟ وجميع ما س���بق 
يؤكد أن املستأنف ليس له 
عالقة بالض���رر املدعى به. 
وقد جاءت أقوال املستأنف 
ضده مرسلة ال يؤيدها أي 
دلي���ل وهذه االدع���اءات ال 
العقل وال  تس���تقيم ال في 
املنطق مطالبا بإلغاء احلكم 
املستأنف والقضاء برفض 
الدعوى وهو ما انتهت إليه 

احملكمة في حكمها.

باسم مكتب خدم وهمي.
واعترف املتهم اإلثيوبي 
الرئيسي  املتهم  األول بأنه 
واتضح أن علي����ه تغيبا، 
بينما تبني أن املتهم الثاني 
كان يستخدم بطاقة مدنية 
مزورة لشخص آخر ليتمكن 
من شراء شريحة هاتف نقال 
إلبعاد الش����بهة عن نفسه، 
التحريات  وجار استكمال 
حول موقع جتمع باقي اخلدم 
املتغيب����ات مبنطقة جليب 

الشيوخ.

التع���اون اخلليجي، وأن 
الكويت  يكون من مواليد 
أو يحمل شهادة دراسية من 
مدارسها، وأن يكون محمود 
السيرة حس���ن السمعة، 
وأال يكون قد سبق احلكم 
عليه في جناية أو جنحة 
مخلة بالش���رف واألمانة، 
وأال يكون قد سبق فصله 
من اخلدمة بحكم أو بقرار 
تأديبي نهائي، وأال يكون 
أيضا قد سبق فصله تأديبيا 
من أحد األجهزة التعليمية 
أو من جهة  باألكادميي���ة 
تعليمية أخ���رى، كما أنه 
يجب أن يكون املتطوع الئقا 
النظامية،  صحيا للخدمة 
وأال يق���ل ط���ول قامت���ه 
عن)155 سم(، وأن يجتاز 
اللياقة  الطالب اختبارات 
البدنية واملعلومات الثقافية 
والق���درات واالختبارات 
النفسية، وأن يجتاز الطالب 

املقابلة الشخصية.
وأشار إلى أن الشروط 
الواجب توافرها  اخلاصة 
فيمن يقبل للدراسة مبدرسة 
الشرطة لرتبة شرطي هي 
أن يكون حاصال على الصف 
الرابع االبتدائي بنجاح، وأال 

والعمل به���ا وكيل وزارة 
اللواء  الداخلي���ة باإلنابة 
محمود الدوسري وبإشراف 
مباش���ر من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء عبد الفتاح 

عبد احملسن العلي.
وذكر أن هن���اك خطة 
أمنية متكاملة يتم تطبيقها 
في محافظة حولي وتستند 
إلى عدة محاور من بينها 
شن حمالت أمنية مفاجئة 
ومتواصل���ة ضد اجلرمية 
ب���كل صوره���ا ولتعقب 
املجرمني ومختلف الظواهر 

السلبية.
وأش���ار إل���ى أن هناك 

أن يقوم من خالل مؤسسته 
املبالغ املودعة  باستثمار 
البورصات  منه لديها في 
أرباحا  العاملية ويستحق 
ش���هرية عن قيمة املبالغ 
التي مت إيداعها في حساب 

الشركة.
الرجل بإيداع  وقد قام 
دين���ار  آالف   10 مبل���غ 
باحلساب البنكي اخلاص 
بالش���ركة وحص���ل منها 
إيداعه  على شهادة تثبت 
للمبلغ مع تعهد الش���ركة 
باحلف���اظ على رأس املال 
املستثمر كامال وفي حالة 
رغبته في سحب رأس املال. 

حضر احملامي فريح الكوح 
عن املس���تأنف وطعن على 
احلكم أوال من حيث الشكل 
إع���الن موكله باملدة  لعدم 
احملددة في قانون املرافعات 
املدنية والتجارية وسقوط 
الدع���وى مبض���ي املدة أي 
بعد مرور خمس س���نوات 
املدعي  ونصف على عل���م 
بالواقعة مما يتعني رفض 
الدعوى وسقوطها مبضي 

مدة التقادم.
الكوح عدم توافر  وأكد 

وزارة  وكي���ل  أك���د 
الداخلية املساعد لشئون 
اللواء  التعليم والتدريب 
الشيخ فيصل النواف، انه 
وفقا لتوجيه���ات معالي 
نائ���ب رئي���س مجل���س 
ال���وزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والشئون 
اإلسالمية باإلنابة الشيخ 
محمد اخلالد، سيتم فتح 
باب التسجيل للراغبني في 
االلتحاق ب���اإلدارة العامة 
لتأهي���ل ضب���اط الصف 
واألفراد )مدرسة الشرطة( 
من املتطوعني اخلليجيني 
من أبناء الكويتيات لدورة 
ش���رطي للعام الدراس���ي 

.2015/2014
إدارة  أن  وأوض���ح 
التسجيل والقبول ستبدأ 
التسجيل بالدورة املذكورة 
اعتب���ارا من ي���وم األحد 
املقب���ل املوافق 2014/8/31 
وحتى يوم اإلثنني املوافق 

.2014/9/8
وذكر النواف أن عملية 
القبول ستتم وفقا للشروط 
أن  العام���ة واملتمثلة في 
يكون املتط���وع من أبناء 
الكويتيات من دول مجلس 

صرح مدير عام مديرية 
أمن محافظة حولي باإلنابة 
العميد عب���داهلل العجمي 
القيادة  ب���أن توجيه���ات 
الداخلية  ل���وزارة  العليا 
ممثلة مبعالي نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
الداخلية ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الش���يخ محمد اخلالد هي 
التطوير املس���تمر للعمل 
األمن���ي وحتدي���ث آلياته 
للتصدي للجرمية مبختلف 
صورها من أجل إقرار األمن 

واألمان.
ه���ذه  أن  وأوض���ح 
التوجيهات يتابع تنفيذها 

مؤمن المصري

قضت الدائرة التجارية 
باحملكمة الكلية برئاس���ة 
القاض���ي خال���د احلمدان 
بإلزام شركة جتارية بأن 
تؤدي لوافد مصري مبلغ 
10 آالف دينار بعد أن قامت 
بإيهامه باستثمار أمواله في 
البورصة احمللية ويستحق 
أرباحا ش���هرية عن قيمة 

املبلغ املذكور.
وتتلخ���ص تفاصي���ل 
الواقع���ة التي تق���دم بها 
احملامي علي العلي في أن 
موكله اتفق مع الشركة على 

مؤمن المصري

ألغت محكمة االستئناف 
حكم إلزام مواطن بتعويض 
وزارة الكهرباء واملاء مببلغ 
وق���دره 4312 دينارا و700 
فلس مع إلزامه باملصروفات 
أتع���اب احملاماة  ومقاب���ل 
ملخالفت���ه مرس���وم أنظمة 
الس���المة عن تسببه قطع 
كيب���ل كهرباء ف���ي منطقة 

سكنية.
وأمام محكمة االستئناف 

العامة  اإلدارة  متكن����ت 
اإلقامة من  ملباحث شؤون 
ضبط شبكة من جتار البشر 
م����ن اجلنس����ية األثيوبية 
يقومون باإلجتار باخلادمات 

املتغيبات.
املعلوم����ات  وكان����ت 
الواردة لإلدارة قد أشارت 
الش����بكة،  إلى وجود هذه 
التحريات  وبعد تكثي����ف 
والتأك����د من املعلومات، مت 
الرقابة  إدارة  تكليف مدير 
العميد عبداهلل  والتنسيق 

اللواء الشيخ فيصل النواف

العميد عبداهلل العجمي

احملامي علي العلي

احملامي فريح الكوح

أعضاء الشبكة االفريقية

أكد أنه ال تهاون مع مخالفي قانون اإلقامة

أوهمته باستثمار أمواله ولم تلتزم بتسليمه األرباح

النواف: فتح باب التسجيل لطلبة مدرسة الشرطة 
من املتطوعني اخلليجيني من أبناء الكويتيات للعام احلالي

العجمي: إجناز 1628 مهمة أمنية مبحافظة حولي

إلزام شركة جتارية مببلغ 10 آالف دينار لوافد مصري

»االستئناف« تلغي احلكم بإلزام مواطن بدفع مبلغ 4300 دينار

ضبط شبكة أفريقية تتاجر باخلادمات املتغيبات

عن إتالفه كيبل لوزارة الكهرباء

هاني الظفيري

اقدمت وافدة من اجلنسية اإلثيوبية على 
االنتحار صباح امس االول في سجن النساء 
التابع للسجن املركزي ومت تسجيل قضية في 

مخفر الصليبية رقم 190 جنايات.
وفي التفاصي���ل التي يرويها مصدر امني 
فان بالغا ورد من مدير س���جن النساء يفيد 
بكتاب ال���ى مخفر الصليبية عن وجود حالة 

انتحار فتوجه على الفور رجال األدلة اجلنائية 
ومدير عام أمن اجلهراء بالوكالة العقيد فالح 
محسن حيث تبني ان الوافدة قامت بربط عنقها 
ب�»ش���يلة« داخل نظارة سجن النساء ومتت 
مشاهدتها وهي معلقة فتم انزالها عن طريق 
رجال الطب الش���رعي حيث أفاد املصدر بأن 
الوافدة مت ايداعها الس���جن على ذمة القضية 
رقم 334 بتهمة الشروع في القتل ومت تسجيل 

قضية انتحار.

انتحار إثيوبية متهمة بـ»الشروع في القتل«

حريق في املهبولة يتسبب في إصابة إطفائي

مستهتر اصطدم بدورية شرطة.. في األندلس

مركبة حطت فوق احلاجز األسمنتي على »الرابع«

محمد الدشيش

اندلع مساء أمس حريق داخل شقة في إحدى 
البنايات في منطقة املهبولة وتعامل مع احلريق 
مركزا املنقف والفحيحيل، وأسفر احلريق عن 

إصابة الرقيب طالل العنزي.
وق���ال مصدر أمني إن بالغا ورد الى غرفة 

هاني الظفيري

متكن رجال أمن الفروانية بتعليمات من 
مساعد املدير العام اللواء محمد العنزي من 
ضبط شاب قام باالصطدام بدورية العسكريني 
وهما املالزم بندر املطيري والش����رطي سالم 
الفضلي بعد فاصل من االس����تهتار وازعاج 

قائدي املركبات في منطقة االندلس.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني 

هاني الظفيري

جنا قائد مركبة يابانية من حادث مروع بعد 
أن طارت مركبته اثر انفالت مقودها على طريق 
الدائري الرابع السريع وتوقفها فوق احلاجز 
االسمنتي، ليخرج قائد املركبة بأعجوبة دون 

عمليات الداخلية عن نشوب حريق داخل عمارة 
في منطقة املهبولة، فتوجه على الفور رجال 
اإلطفاء واإلسعاف، حيث مت إخالء البناية من 
قاطنيها، ومتت الس���يطرة على احلريق دون 
امتداده إلى باقي الشقق، ولم يسفر احلريق 
عن وقوع إصابات غير االطفائي الذي وصفت 

حالته باملستقرة.

فان دورية كان رجالها ف����ي جولة اعتيادية 
فتمت مش����اهدة قائد مركب����ة رياضية يقوم 
باغالق الطريق بطريقة االستهتار والرعونة 
فتم انتظار الفرصة املناسبة الغالق الطريق 
على الشاب الذي لم يتوقف وقام باالصطدام 
بدوري����ة األمن ومت طلب االس����ناد وتضييق 
اخلناق عليه حتى مت ايقافه فتبني انه مواطن 
وغير مطلوب الي جهة فتم تس����جيل قضية 

اصطدام وهروب.

أن يصاب بأي إصابات تذكر.
من جانب آخر، وق����ع حادث تصادم بني 
مركبتني في املنطقة الفاصلة بني النس����يم 
ومنطقة تيماء، مما أسفر عن انقالب إحدى 
املركبتني وإصاب����ة قائدها الذي مت نقله الى 

املستشفى.

النيران تتصاعد من البناية قبل اخماد احلريق

املركبة اليابانية كما حطت فوق احلاجز االسمنتي

التسجيل يبدأ 
األحد القادم

alsraeaa1@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

ملفات مسروقة
ما نشر من اخبار حول قيام مجموعة موظفني 

مجهولني في الهيئة العامة للزراعة بإخفاء ملفات 
ملزارع مخالفة جتاوز عددها 280 ملفا في محاولة 

منهم للتغطية على الفساد في التوزيع، امر 
يستوجب التوقف ملعرفة كامل التفاصيل.

املخالفات كثيرة في الهيئة العامة للزراعة، واهمها 
تلك املتعلقة بتوزيع املزارع واجلواخير، وقد 

اشرت في مقاالت عدة الى العبث والفساد الذي 
مارسه بعض القياديني لتنفيع املتنفذين واعضاء 

مجلس االمة السابقني واحلاليني، سواء مقابل 
احلصول على منفعة مادية او منفعة ادارية.

ادارة الفتوى والتشريع اشعرت الهيئة العامة 
للزراعة بتلك املخالفات، وحاول القياديون في 

الهيئة نفيها واالعتراض على تقرير الفتوى 
والتشريع، وعندما شعر املوظفون الفاسدون 

باقتراب احلبل حول رقابهم سارعوا الى اخفاء 
تلك امللفات.

عام 1988 كنت في زيارة لصديقي املالزم اول 
آنذاك جعفر مال علي في مكتبه مبرور الفروانية، 
حيث كان رئيس قسم املخالفات، وعندما دخلت 
املكتب وجدته في قمة غضبه، واستفسرت منه 

فاذا به يشير الى ملفات زرقاء اللون ممزقة 
حتوي مخالفات مرورية، وكان عددها كبيرا، 

فجلست معه وهدأت من غضبه املشروع، وكان 
الواضح ان من اتلف تلك امللفات موظف يعمل 
بالقسم، وذلك بسبب مخالفة تعود لقريب له، 

وألنه ال يستطيع الغاءها قرر متزيق تلك امللفات 
حتى ال ينكشف امرها، وعندها استقر الرأي لديه 

في ابالغ االدارة واحالة القضية للنيابة العامة 
لتكلف املباحث بالتحري ومعرفة املتسبب.

اليوم، على وزير النفط د.علي العمير احالة كل 
املوظفني العاملني بالدائرة التي فقد منها ملفات 
العبث الى النيابة العامة والتي بالتأكيد ستكلف 
املباحث اجلنائية بالتحري ومعرفة املتسبب في 

ضياع تلك امللفات املتجاوزة.
وزير النفط د.علي العمير عليه تكليف احدى 

الشركات الفنية بحفظ كل امللفات اخلاصة 
باملزارع والقسائم واحليازات بأجهزة احلاسوب 

اآللي وكذلك بواسطة امليكروفيلم حتى ال 
يستطيع اي موظف العبث فيها واتالفها كلما 

ظهرت بوادر فضيحة في توزيع القسائم 
واحليازات الزراعية.
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هوالند يعيد تكليف فالس بتشكيل احلكومة الفرنسية جديدةعربية وعالمية
باريس ـ أ.ف.پ: طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند من رئيس وزرائه مانويل فالس امس تشكيل حكومة 
جديدة سيعرض تشكيلتها اليوم، على ما اعلن قصر االليزيه. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان امس بأن »رئيس 
الدولة طلب )من فالس( تشكيل فريق منسجم مع التوجهات التي حددها بنفسه لبالدنا« في وقت تهز احلكومة 
ازمة بشأن سياستها االقتصادية. وجاء في البيان ان هوالند »استقبل صباحا رئيس احلكومة«، منوها الى ان 
»مانويل فالس قدم لرئيس اجلمهورية استقالة حكومته«، مشيرا الى انه سيتم االعالن عن التشكيلة احلكومية 
اجلديدة اليوم. ولم توضح الرئاسة اسباب تشكيل حكومة جديدة اال ان اخلطوة تاتي بعدما انتقد وزير االقتصاد 
ارنو مونتبور سياسة احلكومة االقتصادية وكذلك حليفتها املانيا، االمر الذي اثار غضب فالس.

خالل استضافتها االجتماع الوزاري الرابع لدول اجلوار

الفلسطينييون يرهنون موافقتهم عليها بالرد اإلسرائيلي

مصر تدعو لتجنب »التدخالت في الشأن الليبي«
وتقترح إنشاء صندوق دولي جلمع سالح امليليشيات

القاهرة تقترح هدنة جديدة في غزة
وإسرائيل: سنحسم املعركة مع »حماس« عسكرياً

أصابت املطار امس لتستهدف 
واح����دا م����ن ع����دد قليل من 
املطارات العاملة في البالد مع 
تصاع����د العنف بني الكتائب 

املسلحة.
وأصبح مطار األبرق الواقع 
ش����رقي بنغازي بوابة عبور 
حيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت 
مصر وتونس جميع الرحالت 
تقريبا إلى العاصمة طرابلس 
وغرب ليبيا األسبوع املاضي 

ألسباب أمنية.
ال����ى ذل����ك، دع����ا املكتب 
اإلعالمي لعملي����ة ما يعرف 
ب� »فجر ليبيا« أبناء الشعب 
الليبي الذين تركوا منازلهم في 
املناطق الساخنة من طرابلس 
بدءا بقصر بن غشير وطريق 
املطار وم����ا حولها وطريق 
السواني وما حولها ومنطقة 
السراج للتعاون مع قواتهم.
كما دعا املكتب اإلعالمي 
العائ����الت للتجاوب  جميع 
التام مع قوات »فجر ليبيا« 
التي ستبدأ في استقبال هذه 
العائالت وتأم����ني رجوعهم 

لبيوتهم وتفقد بيوتهم.

مع وجود مئات املواطنني على 
البواب����ات اخلارجية للمعبر 
يستعدون للسفر الى مصر، 
مضيفة أن ادارة املعبر عملت 
على تسهيل عبور املسافرين 
رغ����م االض����رار الكبيرة في 

الصاالت.
وفي مدينة اخلليل بالضفة 
الغربية أصيب عدد من طلبة 
مدرسة اخلليل االساسية في 
البلدة القدمية بعد ان اطلق 
اجليش االسرائيلي قنابل الغاز 

والصوت صوب الطلبة.
واعتق����ل جيش االحتالل 
تسعة فلسطينيني في الضفة 
من بينهم امني سر حركة فتح 
في مخيم طولكرم وقيادي في 

اجلبهة الشعبية.
األثن����اء، قالت  وفي هذه 
صحيفة هآرتس االسرائيلية 
إن وزارة الدف����اع ب����دأت في 
إجالء أكثر من 400 عائلة من 

وناشد قوات »فجر ليبيا« 
كل من يجد أضرارا لديه نتيجة 
االشتباكات ضرورة توثيقها 
وتقدميها للجان حصر األضرار 
التي ستنطلق قريبا مع هذه 
العائالت، مطالبة من تعرض 
بيته للسرقة بالتواصل مع 

أقرب متركز للقوات.
في سياق ذي صلة، أجرى 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس����ي اتصاال هاتفيا مع 
عقيلة صالح عيسى، رئيس 
البرملان الليبي، تناول مجمل 
األوضاع السياسية واألمنية 
في ليبي����ا واملوقف املصري 
انعكاساتها  منها، فضال عن 

على حدود مصر الغربية.
إبراهيم  اكد  من جهته، 
محلب رئيس مجلس الوزراء 
املصري رفض مصر التام 
لكل صور التطرف والعنف 
وما ي���ؤدي اليه من تزايد 
مخاطر االرهاب، مشيرا الى 
أن استقرار تشكيل احلكومة 
الليبية قريبا سيسهم في 
تعاون بني مصر وليبيا في 

شتى املجاالت.

مستوطنات غالف قطاع غزة 
وذلك بناء على قرار احلكومة 
اإلسرائيلية مساعدة سكان 
الغ����الف الراغب����ني في ترك 
بيوتهم خالل املعركة احلالية 
حيث توجهت هذه العائالت 

بطلبات لإلجالء الفوري.
وفي املقابل، أعلنت كتائب 
القس����ام اجلناح العسكري 
حلركة حماس وسرايا القدس 
اجلناح العس����كري حلركة 
اجلهاد االسالمي مسؤوليتهما 
املش����تركة عن قصف موقع 
»إيرز« العسكري اإلسرائيلي 
ش����مال قطاع غزة بعشرات 

قذائف الهاون.
الكتائب والسرايا  وقالت 
في بيان عسكري مشترك انهما 
قصفا معا جتمعات اجلنود 
االسرائيليني في موقع »إيرز« 
ومستوطنة »نتيف هعتسرا« 

بثالثني قذيفة هاون.
وأظهرت معطيات نشرها 
أن  االس����رائيلي  اجلي����ش 
الفلسطينية عززت  املقاومة 
من اس����تخدام قذائف الهاون 
على التجمعات االستيطانية 

احملاذية لقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت 
كتائب القس����ام انها قصفت 
كيبوتس »ناحل عوز« شرق 
غزة ب����� 3 صواريخ 107 و4 
قذائف هاون وكيبوتس حوليت 
بصاروخي 107، فيما أعلنت 
انها قصفت  القدس  س����رايا 
موقع املدفعية شرق رفح ب� 
3 قذائف ه����اون 120 وبوابة 
املطبق العس����كرية احملاذية 
لوس����ط القطاع ب� 4 قذائف 
هاون وأحراش كيسوفيم ب� 

3 قذائف هاون. 

»ملسنا منذ فترة طويلة آثار 
تطورات الوضع الليبي على 
املتمثل  ام����ن دول اجل����وار 
في تواج����د وحركة عناصر 
تنظيمات متطرفة وارهابية ال 
تقتصر انشطتها على العمليات 
االرهابي����ة داخ����ل االراضي 
الى دول  الليبية وامنا متتد 
اجلوار عبر جتارة وتهريب 
الس����الح واالفراد واختراق 
احلدود على نحو ميس سيادة 
دول اجلوار مبا قد يصل الى 

تهديد استقرارها«.
واضاف ان ه����ذا الوضع 
»قد يدف����ع باجتاه انواع من 
الليبي  الشأن  التدخالت في 

يتعني العمل على تفاديها«.
ق����ال وزير  من جهت����ه، 
الليب����ي محمد  اخلارجي����ة 
عبدالعزيز »اننا ننتظر من 
مجل����س االمن اتخ����اذ قرار 
وارسال رس����الة قوية حول 
النزاع املسلح في ليبيا ووقف 

االقتتال«.
امليداني،  على الصعي����د 
قال مدير مطار األبرق الدولي 
في شرق ليبيا ان صواريخ 

النقاط  بينما تتم مناقش����ة 
اخلالفية خالل شهر«.

من ناحيته، اكد املتحدث 
باسم حركة اجلهاد االسالمي 
»جن����اح  ان  ش����هاب  داود 
االتص����االت الت����ي جت����ري 
إلع����الن وقف اط����الق النار 
مرتب����ط بتحقي����ق املطالب 
الفلسطينية«، مشددا على ان 
»املطالب الفلسطينية واضحة 

وثابتة«.
وميداني����ا، قصف طيران 
االحتالل االس����رائيلي معبر 
رفح البري على حدود قطاع 
غزة مع مصر. وذكرت وكالة 
االنباء الفلسطينية ان طائرات 
اسرائيلية من نوع )اف 16( 
أطلقت ثالثة صواريخ على 
س����احات املعبر، م����ا أحلق 
أضرارا جسيمة في الصاالت 

املخصصة للمسافرين.
وأوضحت أن القصف تزامن 

عواص����م � وكاالت: طالب 
وزير اخلارجية املصري سامح 
الوزاري  ش����كري االجتماع 
الرابع لدول اجلوار مع ليبيا، 
الذي استضافته القاهرة امس، 
بتبني مبادرة مصرية تشمل 
مقترحات مبحاور رئيسية 
الستعادة دور الدولة الليبية 
والعمل على سحب السالح 
الذي حتمله مختلف امليلشيات 
دون متييز وبشكل متزامن، 
وداعيا لتجنب »التدخالت في 

الشأن الليبي«.
وقال ش����كري في كلمته 
ام����ام االجتم����اع ان »األم����ر 
يتطل����ب تعاونا وتكاتفا بني 
جميع األطراف املؤثرة على 
الساحة الليبية لتأمني التعاون 
املطلوب من قبل كل من يحمل 
السالح في ليبيا خارج نطاق 
الدولة ومؤسس����ات اجليش 

والشرطة«.
ويه����دف االجتم����اع إلى 
متابعة اخلط����وات املتعلقة 
بدعم ليبيا بشكل جماعي بعد 
أن ترأست مصر اجتماعا على 
مستوى كبار املسؤولني عقد 
بوزارة اخلارجية في 6 اجلاري 
لتوثي����ق العمل السياس����ي 
املنبثق ع����ن اجتماعات دول 
اجلوار وال����ذي أعد تصورا 
ألساليب مساعدة األشقاء في 

ليبيا خالل املرحلة املقبلة.
وجدد شكري الدعوة لتبني 
اقتراح مصري سابق إلنشاء 
صندوق دولي للمساعدة في 
متويل عملية جمع السالح في 
ليبي����ا وإعادة دمج من يقوم 
بتسليم س����الحه من أعضاء 

تلك امليليشيات.
ورأى إع����ادة بناء دولته 
ومؤسس����اتها، وه����و اجلهد 
الذي نأمل أن تنعكس آثاره 
اإليجابية على أمن واستقرار 

دول املنطقة وشعوبها.
وكان شكري قد حذر من 
احتم����ال امت����داد العنف في 
ال����دول املجاورة،  الى  ليبيا 
مؤكدا ض����رورة العمل على 
جتنب »التدخالت في الشأن 

الليبي«.
وق����ال ف����ي تصريحات 
للصحافيني قبيل بدء االجتماع 

عواصم � وكاالت: اقترحت 
مص����ر هدنة جدي����دة لوقف 
اطالق النار في غزة، وبينما 
ابدى الفلسطينيني موافقتهم 
الرد  املبدئية عليها بانتظار 
االس����رائيلي عليها، واصلت 
اسرائيل غاراتها املكثفة على 
القطاع، وشددت على ضرورة 
حس����م املعركة مع »حماس« 

عسكريا.
الدفاع  أك����د وزي����ر  فقد 
االسرائيلي موشيه يعلون انه 
يجب حسم املعركة مع حماس 
وعدم االعالن مرة اخرى عن 

وقف إلطالق النار.
وذك����ر رادي����و »ص����وت 
اسرائيل« عن يعلون تشديده 
على ضرورة استتباب الهدوء 
واالمن خاصة في التجمعات 
الس����كنية احمليط����ة بقطاع 

غزة.
وكانت مصر، قد اقترحت 
في وقت س����ابق امس، هدنة 
الفلس����طينيني  جديدة على 
واالسرائيليني لوقف اطالق 
النار في غ����زة تتضمن فتح 
املعابر والسماح بدخول مواد 
االغاثة والبناء، واكد مسؤول 
ابلغت  القاه����رة  ان  مصري 

اجلانبني بهذا االقتراح.
وصرح مسؤول فلسطيني 
بارز لوكال����ة فرانس برس 
ان الفلس����طينيني مبن فيهم 
مس����ؤولو حرك����ة حماس، 
مستعدون لقبول االتفاق اذا 

وافقت اسرائيل عليه. 
وقال املسؤول الفلسطيني 
»تدور فك����رة حول التوصل 
الى هدنة مؤقتة تفتح خاللها 
املعاب����ر وتس����مح بدخ����ول 
املساعدات ومواد اعادة االعمار، 

)أ.ف.پ(   وزير اخلارجية املصري سامح شكري  ووزراء خارجية الدول املجاوورة لليبيا خالل اجتماعهم في القاهرة امس  

شاب فلسطيني عقب انقاذه من حتت انقاض منزل قصفته اسرائيل في بيت الهيا امس  )رويترز( 

»فجر ليبيا« 
تدعو العائالت 
املهجرة من 

مناطق االشتباكات 
بطرابلس إلى 

العودة ملناطقهم.. 
وصواريخ تستهدف 
مطاراً حيويًا شرق 

ليبيا

إجالء أكثر من 
400 عائلة من 
املستوطنات 
احمليطة بغزة

مساعد وزير اخلارجية اإليراني يزور السعودية
لبحث القضايا ذات االهتمام املشترك

عواصم � وكاالت: يقوم مس���اعد وزير 
اخلارجي���ة اإليران���ي للش���ؤون العربية 
واالفريقية حسني أمير عبداللهيان بزيارة 
رسمية إلى اململكة العربية السعودية، هي 
االولى للمملكة ملسؤول حكومي إيراني كبير 
منذ انتخاب الرئيس حس���ن روحاني عام 
2013. وقالت وكالة األنباء اإليرانية انه من 

املقرر أن يلتقي عبداللهيان مع صاحب السمو 
امللكي االمير سعود الفيصل وزير اخلارجية 
السعودي في الرياض لبحث قضايا ذات 
اهتمام مشترك. وكان الرئيس االيراني حسن 
روحاني قد تعهد في تصريحات الرسمية 
األولى عقب انتخابه بتحسني العالقات مع 

دول اخلليج.

طهران تعتزم تسليح الفلسطينيني رداً على جتسس إسرائيل

تركيا تكشف شبكة جتسس إيرانية على أراضيها
عواصم � وكاالت: أعلنت صحيفة »توداي 
زمان« التركية الناطقة باإلجنليزية عن كشف 
السلطات التركية شبكة جتسس إيرانية حتمل 
اس���م »توحيد - س���الم« وتعمل على جمع 

املعلومات حول منظومة الدفاع التركية.
وأضافت الصحيفة أن »هذه الشبكة قامت 
بالتجسس على برنامج الرادار اخلاص بحلف 
شمال األطلسي )الناتو( في منطقة كوراسيك 
في منطقة ملطية«. وأوردت الصحيفة، وفقا 
»للعربية نت«، معلومات عن تقرير الشرطة 
التركية بهذا اخلصوص، حيث قالت إن »التقرير 
املكون من 854 صفحة يرتكز على إفادة قدمها 
شاهد عيان يدعى صافاك إلى قيادة الشرطة 

التركية في مارس 2013«.
ويشير التقرير إلى أن »عددا من الشركات 
العقاري���ة ميلكها رجال  اجلديدة كاملكات���ب 
أعمال إيرانيون وأتراك، لهم صالت مشبوهة 
بإي���ران، ويعملون على جمع أكبر قدر ممكن 
من املعلومات عن قاعدة الرادار التابع ملنظومة 

الناتو الدفاعية«.
ووفقا للصحيفة، فإن تقرير الشركة التركية 
أشار إلى أن »هذه الشبكة تقوم بإرسال التقارير 

أوال بأول إلى احلرس الثوري اإليراني«.

واضاف���ت أنها »خططت لعمليات إرهابية 
ضد القنصلية األميركية في اس���طنبول، كما 
قامت بالتجسس على معهد األبحاث النووية 
الكائن في املدينة، وأرسلت معلومات خاصة 

به إلى طهران«.
وفي التفاصيل التي أوردها التقرير أيضا أن 
»املشتبه به األول في عمليات التجسس، ويدعى 
حسني افني ياسيز أوغلو، جمع معلومات في 
غاية األهمية من مستش���ارين يعملون لدى 
بعض الوزراء في احلكوم���ة التركية، التقى 

بهم في أنقرة عام 2010«.
من ناحية اخرى، أعلنت إيران عزمها تسليح 
الفلسطينيني ردا على إرسال اسرائيل طائرة 

استطالع الى ايران مت اسقاطها.
 وقال قائد سالح اجلو في احلرس الثوري 
العميد أمير علي حاجي زاده امس »سنسرع 
تسليح الضفة الغربية ونحتفظ باحلق في أي 
رد« على هذه الطائرة »من طراز هرمس« التي 
أسقطت مع اقترابها من منشأة نطنز لتخصيب 
اليورانيوم في وسط ايران، وذلك في تصريح 
اورده املوقع الرسمي للحرس الثوري »سباه 
نيوز«، وشدد حاجي زاده على انه »في حال 

تكرار اعمال كهذه سيكون ردنا مدمرا«.

احلكومة تغلق الطرق املؤدية إلى صنعاء

الرئيس اليمني يتهم احلوثيني بأن لديهم 
»أجندات مخفية ومشبوهة« 

أوكرانيا: تصدينا ملدرعات روسية اجتازت احلدود
موسكو: نعتزم إرسال قافلة مساعدات جديدة

صنعاء � وكاالت: أعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
عن إغالق األجهزة األمنية جميع املنافذ الترابية 
والطرق الفرعية املؤدية إلى صنعاء، ملنع تسلل 
السالح واملسلحني إلى العاصمة، عقب فشل جهود 
الوساطة بني احلكومة واحلوثيني، الذين اتهمهم 
الرئي����س عبد ربه منصور بانه قد يكون لديهم 
»أجندات مخفية ومش����بوهة«، مطالبا اجليش 

برفع جاهزيته ملواجهة أي طارئ.
وقال مركز اإلعالم األمني التابع للوزارة إن 
»األجهزة األمني����ة املتواجدة في منطقة احلزام 
األمني احمليط بأمانة العاصمة أغلقت جميع املنافذ 

تنفيذا لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية«.
ونق����ل املركز عن األجهزة األمنية في محيط 
العاصمة القول إن »وجود االعتصامات املسلحة 
التي تفرض طوقا من احلصار املسلح على املداخل 
الرئيسية للعاصمة، تشكل إرباكا حقيقيا لعملها 
ومهامها في ضبط املطلوبني أمنيا والس����يارات 
املشبوهة«، واصفة »وجود االعتصامات املسلحة 

بالقرب من نقاط احلزام األمني بأنها تشكل تهديدا 
حقيقيا على أمن العاصمة واستقرارها«.

وتأتي هذه اإلجراءات األمنية بعد فشل جهود 
جلنة رئاس����ية في التوصل إل����ى اتفاق تهدئة 
مع احلوثيني، الذين أقام����وا مخيمات اعتصام 
ملسلحيهم على 3 مداخل جنوب وشمال وغرب 
صنعاء، استجابة لدعوة زعيم اجلماعة ملناصريه 
بالتظاهر إلسقاط احلكومة وإلغاء قرار رفع الدعم 
عن املشتقات النفطية. وعقب اإلعالن عن فشل 
املفاوضات، التق����ى رئيس اجلمهورية عبد ربه 
منصور هادي باللجنة األمنية والعسكرية العليا 
التي متثل أعلى مرجعية أمنية وعسكرية بالبالد، 
وطلب »رفع اجلاهزية واالستعداد ملواجهة أي 
احتماالت تفرض«. وقال هادي إنه قد يكون لدى 
احلوثيني »أجندات مخفية ومشبوهة«، معتبرا أن 
الشعارات التي ترفعها جماعة احلوثي »ليست 
سوى دغدغة ملشاعر وعواطف الشعب، ومسكنات 

كاذبة تخفي وراءها مرامي وأهدافا أخرى«.

عواص����م � وكاالت: أك����دت أوكراني����ا اندالع 
مواجهات بني قوة حرس احلدود ورتل من عشرات 
املدرعات والدبابات دخل الى اراضيها من روسيا 

جنوب البالد قرب بحر ازوف.
 وصرح املتح����دث االمني ليونيد ماتيوخني 
لفرانس برس امس ان »رتال من عشرات الدبابات 
واملدرعات خرق احلدود االوكرانية« في املنطقة 
القريبة من مدينة ماريوبول الصناعية االوكرانية، 

مشيرا الى ان »حرس احلدود اوقف الرتل«.
واضاف »كان����ت هناك محاول����ة من جانب 
اجليش الروسي حتت س����تار مقاتلي دونباس 
لفتح منطقة جديدة من املواجهة العسكرية في 

منطقة دونيتسك اجلنوبية«،
وتبعد ماريوبول، املدينة الساحلية على بحر 
ازوف في جنوب منطقة دونيتسك، 50 كلم عن 
احلدود الروسية ونحو 110 كيلومترات عن مدينة 
دونيتس����ك، معقل االنفصاليني، وتعتبر مركز 

صناعة املعادن في شرق اوكرانيا.
 وشاركت املدينة في استفتاء 11 مايو املاضي 
حول االنفصال عن كييڤ واالعالن عن »جمهورية 
دونيتسك الشعبية«، ولكنها سقطت بأيدي القوات 
احلكومية بعد معارك اسفرت عن مقتل نحو 10 
اشخاص في التاسع من الشهر ذاته، ومنذ ذلك 
احلني اصبحت ماريوبول مركز محافظ دونيتسك 
املوالي لكييڤ وادارته، والذي غادر دونيتسك 

بعد سقوطها بيد االنفصاليني.
وفي سياق اخر، اعلن وزير اخلارجية الروسي 
س����يرغي الڤروڤ اعتزام موسكو إرسال قافلة 
مساعدات انسانية جديدة الى شرق اوكرانيا في 

غضون االيام القليلة املقبلة.
وقال الڤروڤ، ف����ي تصريح صحافي امس، 

انه ارسل مذكرة الى وزارة اخلارجية االوكرانية 
امس االول يعلمها فيها بشأن القافلة اجلديدة، 
مشيرا الى ان الوضع اإلنسانى في شرق اوكرانيا 

ال يتحسن بل يتدهور. 
 وأعتبر ان »أي مماطلة في إرسال قافلة جديدة 
للمساعدات س����تكون انتهاكا للقانون اإلنساني 
الدول����ي«، معبرا عن أمل بالده ف����ي أن القافلة 
االنسانية الروسية اجلديدة لسكان شرق أوكرانيا 
سترسل هذا األس����بوع وفق خط مسار القافلة 

السابقة نفسها«. 
من جه����ة اخرى، ق����ال الڤ����روڤ ان عرض 
االنفصاليني املوالني لروسيا لعشرات من اسرى 
احلرب االوكرانيني امام االهالي في دونيتسك »ليس 
مهينا«. واضاف الڤروڤ في مؤمتر صحافي »لقد 
شاهدت صور العرض، ولم ار فيها شيئا ميكن 
اعتباره مهينا«، وكان االنفصاليون في ش����رق 
اوكرانيا قد عرضوا ما بني 40 و50 جنديا اوكرانيا 
امام السكان في ساحة لينني بوسط املدينة امس 
االول. وابدى وزير اخلارجية استعداد بالده لعقد 
لقاءات حول أوكرانيا بأي صيغة من أجل التحرك 
نحو ح����ل األزمة األوكراني����ة وحتقيق الوحدة 
الوطنية في أوكرانيا. وأضاف »ان موسكو على 
استعداد أيضا ملساعدة األوكرانيني في التوصل 
إلى اتفاق فيما بينهم«، مؤكدا ضرورة التوصل 
إلى وقف إطالق النار في أوكرانيا بدون أي شروط 
مسبقة«.وش����دد على أنه قد بات من املستحيل 
فرض شيء ما من املركز في كييڤ على األقاليم 
األوكرانية في الظروف الراهنة، وقال »نحن ندعو 
اللجنة الدولية للصلي����ب األحمر واألوكرانيني 
إلى التعاون الفعال من أجل تسهيل مرور قوافل 

مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا«.
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أكد أن خطر »داعش« سينسحب على دول اجلوار ما لم تلتزم الدول اإلقليمية بتجفيف اخلطر اإلرهابي

املعلم: أي جهد ملكافحة اإلرهاب في سورية ينبغي أن يتم بالتنسيق مع النظام
ميدانيا م����ع جبهة النصرة 
وداع����ش يكون منس����جما 
معهم واجلبهة اإلسالمية إن 
كان في عرسال أو في لبنان 
أو ف����ي جنوب س����ورية أو 
في حلب تتعاون مع جبهة 
النصرة، ثاني����ا مؤخرا في 
ريف دمشق الشرقي جماعة 
اجلبهة اإلس����المية اعتقلوا 
مس����لحن تابع����ن لهم من 
كتائب أم املؤمنن اعتقلوهم 
ألنهم يحاولون الدخول في 
املصاحلة الوطنية، إذا هؤالء 
ال يريدون وليس في معتقدهم 
التعاون مع احلكومة السورية 
ملواجهة داعش بل هم جزء 
حليف جلبه����ة النصرة في 
مواجه����ة القوات املس����لحة 
السورية، لذلك أقول كل من 
لديه شعور وطني حقيقي 
جتاه بلده وشعبه وجيشه 
يجب أن ينضم إلى هذا اجلهد 

في مكافحة اإلرهاب«.
وشدد على أن »كل مواطن 
سوري على األراضي السورية 
ه����و مس����ؤولية احلكومة 
السورية ان كان يعيش في 
الس����ويداء أو في أي منطقة 
اخرى«، موضحا أن »من يحكم 
السياسة الروسية باستمرار 
في العالم هو مجلس األمن وال 
تنفرد روسيا بقرارات خارج 
مجلس األمن لكن التعاون هو 
ملكافحة اإلرهاب«، الفتا إلى 
»احداث مطار الطبقة والتي 
ادت الى مقتل العشرات من 
داعش، وعندما رأت القيادة 
ان هناك خطرا على اجلنود 
افرغت القاعدة ومت سحبهم 
آم����ن وهذه أمور  إلى مكان 

حتدث في كل الدول«.

والروسي واالتصال هو في 
إطار التنسيق املتواصل بن 
وزارتي اخلارجية الروسية 
والسورية«، متسائال »اين 
هي عالقات تركيا اخلارجية 
في العالم العربي؟«، معتبرا 
العالقات تدهورت  أن »هذه 
ان  الى احلضي����ض ويجب 
التركية  السياس����ية  تتغير 
القومية  من اجل مصلحتها 
ومصلحة الشعب اعادة النظر 

في مواقف تركيا«.
واقترح املعلم »التعاون 
والتنسيق وبقطع الطريق 
على اي مبرر لوجود اإلرهاب 
وداعش في العراق وسورية«، 
معتب����را أن »كل من يحمل 
السالح ضد احلكومة السورية 
هو ارهاب����ي، وكل من يقتل 
مواطن سوري بريء سواء 
من املدنين او قواتنا املسلحة 
هو ارهابي«، الفتا إلى أن »ما 
تقوم به الدولة السورية من 
مصاحل����ات في مناطق عدة 
يشكل نقطة مهمة في اجلهود 
الس����ورية للمصاحل����ة بن 

الشعب السوري«.
وأشار إلى أن »اخلارجية 
السورية أرسلت إلى مجلس 
األمن بوثائق إلدراج اجلبهة 
ف����ي املنظمات  اإلس����المية 
اإلرهابي����ة«، الفت����ا إلى أن 
»اجلبه����ة اإلس����المية« ان 
كان ف����ي عرس����ال أو ف����ي 
حل����ب تتعاون م����ع »جبهة 
النصرة« كم����ا انه في ريف 
دمشق جماعة تتعاون معهم 
اعتقلناه����م ألنهم يحاولون 
التدخل في املصاحلة الوطنية 
وهم جزء حليف للنصرة»، 
مشددا على أن من يتعاون 

في املعايير«.
وأعرب املعلم عن أس����فه 
ألننا »ل����م نلمس حتى اآلن 
التزام����ا م����ن دول اجلوار 
بتنفيذ قرار مجلس األمن«، 
معلال ذلك بأن »هذه الدول، 
رمبا تشعر بأن خطر داعش 
ليس فقط على سورية وإمنا 
سينسحب على دول اجلوار 
ما لم تلتزم الدول اإلقليمية 
بتنفيذ هذا القرار وجتفيف 
اخلطر اإلرهابي«، الفتا إلى أنه 
»إذا بقي القرار حبرا على ورق 
فاخلطر سيدهمهم جميعا«، 
داعيا اجلميع إلى أن »يبادر 
إلى التعاون في مكافحة هذا 

اإلرهاب«.
واعتبر املعلم أنه »إذا كان 
الهدف من هذا االجتماع إيجاد 
حل سياسي لألزمة السورية، 
فال حل لألزمة السورية إال 
بحوار بن السورين أنفسهم، 
وال ب����د أن حتترم األصوات 
الت����ي صبت ف����ي صناديق 
االقتراع، وال بد من التعاون 
ملكافح����ة اإلره����اب ووقف 
الفكري والعقائدي  التفكير 
إلينا وتتبناه  الذي تصدره 
ه����ذه املجموعات اإلرهابية، 

وهكذا نكافح اإلرهاب«.
وذكر أنه »قبل س����اعتن 
ونصف الساعة كنت أحتدث 
هاتفيا مع وزير اخلارجية 
الروسي س����يرغي الڤروڤ 
القرار  وناقش����نا منط����وق 
وأهمية حترك روسيا على 
الساحتن الدولية واإلقليمية 
من أجل إقامة تعاون وتنسيق 
إقليم����ي ودول����ي ملكافحة 
اإلره����اب«، مؤكدا أن »هناك 
تطابقا تاما في املوقف السوري 

قواتنا املسلحة، ضد املواطنن 
السورين مع أنهم بالعشرات؟ 
م����ع ذلك ندي����ن عملية قتل 
الصحافي األميركي فولي«، 
معتبرا أن »أي خرق للسيادة 
الس����ورية من أي جهة هو 
عدوان على سورية«، مشددا 
على أن »دمش����ق ال تنفصل 
عن حكومتها والتعاون يجب 
أن يتم م����ن خالل احلكومة 
الس����ورية الت����ي ه����ي رمز 
السيادة الوطنية«، الفتا إلى 
أنه »يجب أن نلمس جدية في 
هذا التعاون وليس ازدواجية 

مجلس األمن 2170 وفي إطار 
احترام السيادة واالستقالل 
الوطني لسورية، وباعتبار 
أن احلكومة الس����ورية هي 
من ينفذ السيادة، فأي جهد 
ملكافحة اإلره����اب يجب أن 
يتم بالتنسيق مع احلكومة 

السورية«.
وأدان املعلم قتل الصحافي 
األميركي جيمس فولي على 
يد داعش بأش����د العبارات، 
إدانة  متسائال: »هل سمعت 
غربية للمجازر التي ترتكبها 
داعش وجبهة النصرة ضد 

وعبور احلدود بن سورية 
النشاطات  والعراق ووقف 
الثقافية والدينية وهذا القرار 
ملزم جلميع الدول األعضاء 

في األمم املتحدة«.
وأضاف »أريد أن أرى وان 
املس كمواطن سوري التزاما 
حقيقيا بتنفيذ هذا القرار من 
جميع الدول، والسيما دول 
اجل����وار لس����ورية«، مؤكدا 
»استعداد سورية للتعاون 
والتنسيق على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي في مجال 
مكافحة اإلرهاب تنفيذا لقرار 

عواص����م � وكاالت: لفت 
الس����وري  وزير اخلارجية 
وليد املعلم إلى أن »أبرز ما 
شهده العالم هو قرار مجلس 
األمن في مجال مكافحة إرهاب 
داع����ش وجبهة النصرة في 
س����ورية«، مؤكدا »ترحيب 
سورية بهذا القرار، وان كان 
متأخرا ونلتزم به ونرحب 
بكل القوى امللتزمة في هذا 

القرار«.
وأشار إلى أن »أبرز ما جاء 
في هذا القرار هو التأكيد على 
استقالل سورية وسيادتها، 
وهذا يعي����د التأكيد على أن 
اإلرهاب بجميع أشكاله يشكل 
إحدى األخط����ار التي متس 
بالسالمة واألمن الدولين«، 
مش����ددا على أن »هذا القرار 
صدر بإجماع أعضاء مجلس 
األمن، وهذا يؤكد لنا أن بعد 
اندالع األزمة  س����نوات من 
في سورية التي كنا ننادي 
بها بتجفيف منابع اإلرهاب 
من متويل عبر املعابر على 
حدود س����ورية لم يكن أحد 
ينصت لكن جاءوا أخيرا بهذا 

القرار«.
وأوضح املعلم أن »القرار 
يش����دد على مشاركة جميع 
التهديدات  الدول في من����ع 
اإلرهابي����ة وعزلها وش����ل 
حركتها«، الفتا إلى أن »هناك 
التوقف  نقاط����ا ال بد م����ن 
عندها تؤكد موقفنا، فحتى 
التحري����ض عل����ى اإلرهاب 
والفكر اإلرهاب����ي ال بد من 
وقفه ومن تصديره«، مشيرا 
إلى أن »هناك فقرات عديدة 
في القرار تتحدث عن وقف 
اس����تيراد املقاتلن األجانب 

وزير اخلارجية السوري وليد املعلم خالل مؤمتر صحافي عقده في مقر »اخلارجية« في دمشق امس                                                                 )أ.ف.پ(

ال حل لألزمة السورية 
إال بحوار بني السوريني 

أنفسهم وال بد أن 
حتترم األصوات التي 

صبت في صناديق 
االقتراع

مقتل العشرات 
من »داعش« 

في غارات جوية 
شمال العراق 

وتفجير انتحاري 
استهدف مسجداً 
شيعيًا في شرق 

بغداد

مقاتلو »داعش« يحتفلون باالستيالء
على قاعدة الطبقة اجلوية قرب الرقة

عواصم � وكاالت:أظهر ڤيديو صوره هاو 
ونش���ر على االنترنت احتفال مقاتلي تنظيم 
الدولة االسالمية باالستيالء على قاعدة جوية 
قرب مدينة الرقة السورية بإطالق النيران في 
أبواق السيارات والتلويح  الهواء واستخدام 

بأعالمهم في شارع رئيسي باملدينة.
وقال ش���اهد عيان لرويت���رز إنهم كانوا 
يحتفلون باالستيالء على قاعدة الطبقة اجلوية 
من القوات احلكومية السورية كما أعلنت عدة 
مس���اجد عبر مكبرات الصوت في الرقة وهي 
معقل للتنظيم استيالء تنظيم الدولة االسالمية 

على القاعدة ورددت عبارات التكبير.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان إن 
346 مقاتال على األقل من تنظيم الدولة االسالمية 
وأكثر من 170 من جنود القوات احلكومية قتلوا 
في املعركة التي دارت رحاها منذ يوم الثالثاء 
للسيطرة على قاعدة الطبقة مما يجعلها واحدة 
من أش���د املواجهات دموية بن اجلانبن منذ 

اندالع احلرب في سورية.
وذكرت وكالة االنباء الس���ورية الرسمية 
القوات  أن  )س���انا( والتلفزيون احلكوم���ي 
احلكومية انسحبت من القاعدة إلعادة جتميع 

صفوفها.
وفي س���ياق متصل، ذكر املرصد السوري 
امس ان قوات النظام قصفت مواقع مبنطقة 
الطبقة مبدينة الرقة ش���مالي شرقي سورية 
بصواريخ )سكود( فيما قتل 11 شخصا وجرح 
آخرين في قصف مماثل على مناطق بالقرب 

من دوار النعيم في نفس املدينة.
وقال املرصد في بيان صحافي ان مناطق 
عدة في مدينة حلب ش���مالي سورية شهدت 
اش���تباكات عنيفة بن قوات النظام والقوات 
املوالية لها من طرف وكتائب املعارضة املقاتلة 

من طرف آخر.
وأضاف ان االشتباكات تركزت في املنطقة 

احمليطة ملسجد الرسول االعظم ومبنى املخابرات 
اجلوية واحمليط الغربي من السجن املركزي 
وفي منطقة البري���ج وجبل )عزان( ومحيط 
تل���ة )خانطوم���ان( القريبة م���ن االكادميية 

العسكرية.
ودارت اشتباكات بن تنظيم الدولة اإلسالمية 
من طرف والكتائب املقاتلة والكتائب اإلسالمية 
ولواء جبهة االكراد وجبهة النصرة من طرف 
آخ���ر في محيط قري���ة )احتيمالت( ومحيط 
قرية )ارشاف( ومحيط قرية )اسنبل( شرقي 

مدينة مارع.
وحفر تنظيم الدولة اإلسالمية خندقا على 
احمليط الغربي من قرية )اسنبل( العاقة تقدم 
للكتائب املقاتلة واالسالمية في املنطقة فيما 
لقي مقاتالن من الكتائب املقاتلة مصرعهم في 

االشتباكات مع التنظيم.
ولقي 15 عنصرا من تنظيم الدولة االسالمية 
مصرعهم منهم مقاتل أميركي اجلنسية خالل 
االش���تباكات التي دارت في منطقة )العدية( 

شمالي مدينة مارع.
كما قتل ثمانية اشخاص منهم اطفال جراء 
قصف الليل���ة املاضية ببراميل متفجرة على 
مناطق في بلدة تركمان بارح التي يسيطر عليها 

)داعش( بريف حلب الشمالي الشرقي.
وقصف الطيران املروحي بالبراميل املتفجرة 
مواقع في منطقة املالح شرق حريتان ولم ترد 
معلومات عن اخلسائر البشرية بينما قصف 
الدولة االسالمية بالصواريخ مناطق  تنظيم 
في قرية )تل كوبرلك( بالريف الشرقي ملدينة 

عن العرب الليلة املاضية.
وعل���ى صعيد متصل، اش���ار املرصد الى 
انضمام اكثر من 320 من مقاتلي الكتائب املقاتلة 
والكتائب اإلسالمية الى صفوف تنظيم الدولة 
االسالمية بعد مبايعتها في مكتب ديوان العشائر 

مبدينة الباب أغلبيتهم من ادلب وحلب.

إسطنبول: اشتباكات بني الشرطة
وسكان احتجوا على وجود الجئني سوريني

إسطنبول � أ.ف.پ: اشتبك مئات من سكان 
مدينة اسطنبول الغاضبن مع الشرطة امس 
أثناء احتجاج عنيف ف���ي إحدى ضواحي 
املدين���ة األكبر ف���ي تركيا بس���بب وجود 
الالجئن الس���ورين في مدينتهم، بحسب 

اإلعالم احمللي. 
ويعد هذا االحتجاج األحدث في سلسلة 
االشتباكات العنيفة وسط تزايد التوتر بن 
السكان والالجئن السورين الذين فروا من 
احلرب ف���ي بالدهم والذين يتجاوز عددهم 

حاليا في تركيا 1. 2 مليون الجئ. 
واندلع االحتج���اج في ضاحية ايكتيلي 
ش���رق اجلزء األوروبي من اسطنبول بعد 
انتشار مزاعم بأن شبابا سورين حترشوا 
جنسيا بشابة تركية، بحسب وكالة دوغان 

لألنباء. 
وعرض التلفزيون صورا لنحو 300 شخص 
يحملون العصي والس���كاكن والسواطير 
يهاجمون متاجر وسيارات تعود لسورين 

ويهتفون بشعارات معادية لالجئن. 
وبدت الس���يارات وقد حتطمت وقلبت 
بينما تناثر زجاج واجهات املتاجر التي تعود 

لسورين وظهرت عليها الكتابة العربية. 
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بعد ذلك 
مستخدمة الغاز املسيل للدموع وخراطيم 

املياه، لتفريق املتظاهرين. 
وذكرت قناة »سي إن إن-ترك« لألنباء أن 
خمس نساء سوريات اصنب في االحتجاج. 
وتكررت االحتجاجات ضد الالجئن السورين 
في تركيا خالل األس���ابيع املاضية، إال أنها 
اقتصرت في معظمها على املناطق اجلنوبية 
الش���رقية حيث يتركز معظم  واجلنوبية 

الالجئن. 
إال انه يالحظ تواجد الالجئن السورين 
كذلك في اسطنبول، حيث يلجأ العديد منهم 

للتسول لسد احتياجاتهم. 
واندلعت احتجاجات مشابهة في مدينة 
االس���كندرون في اقليم هاتاي على احلدود 
السورية بعد انتشار مزاعم بأن الجئا سوريا 

أساء لطفل تركي. 
وعقب احتجاجات عنيف���ة ضد تواجد 
السورين في مدينة غازي عنتاب اجلنوبية 
الشرقية هذا الشهر، قامت السلطات بنقل 
مئات الالجئن إلى مخيمات لالجئن لتهدئة 

التوتر. 
وتقول وزارة اإلغاث���ة التركية إن نحو 
285 ألف الجئ سوري يعيشون حاليا في 
مخيمات ف���ي تركيا، إال أن عددا اكبر يصل 
إلى 912 ألف الجئ يعيشون خارج املخيمات 

في عدد من مدن تركيا.

ظريف يحث العراق على اإلسراع بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة

العبادي يصف مفاوضات تشكيل احلكومة باإليجابية:
ألتزم بحل اإلشكاالت مع كردستان عبر الدستور

جلسته االعتيادية ويتضمن 
ج���دول أعماله التصويت 
على جلانه الدائمة للدورة 

التشريعية اجلديدة. 
أنباء  ونقل���ت وكال���ة 
اإلع���الم العراق���ي )واع( 
عن مصدر نيابي قوله: إن 
»اجللس���ة عقدت برئاسة 
س���ليم اجلبوري رئيس 
املجلس وبحضور 190 نائبا، 
فيما تضمن جدول األعمال 
تأدية اليمن الدستورية ملن 
لم يتسن لهم أداء اليمن من 
النواب، والتصويت على 
البرملانية  اللجان  تشكيل 

الدائمة«. 
وأض���اف »كما تضمن 
ج���دول األعمال مناقش���ة 
اإلجراءات املتخذة من قبل 
التج���ارة ووزارة  وزارة 
اإلعمار واإلس���كان حول 
الت���ي يعانيها  املش���اكل 

النازحون واملهجرون«.
ميدانيا، قتل عش���رات 
العناصر من مسلحي تنظيم 
الدولة االسالمية في العراق 
والشام »داعش« في غارات 
جوية بالقرب من مصفى 
بيجي مبحافظ���ة صالح 

الدين شمال العراق.
وق���ال مصدر في جهاز 
مكافحة االرهاب ان طيران 
اجليش والق���وة اجلوية 

وجه���ا ضرب���ات عنيفة 
ومرك���زة عل���ى جتمعات 
داعش بالقرب من مصفى 
القصف أدى  بيج���ي وأن 
الى مقتل وجرح عشرات 

العناصر من داعش.
وفي كركوك ش���مالي 
العراق، عثرت الشرطة امس 
على جثث شرقي املدينة. 
وقالت الشرطة ان دورياتها 
عثرت على جثث ش���باب 
مقيدة وعليها آثار تعذيب 

شرقي مدينة كركوك.
في ه���ذا الوقت، وبعد 
يومن على هجوم ميليشيات 
ش���يعية على مسجد في 
ديالى وقت���ل اكثر من 70 
مصلي���ا، قتل 11 ش���خصا 
على االق���ل امس واصيب 
العشرات بتفجير انتحاري 
بحزام ناس���ف اس���تهدف 
حس���ينية اإلمام علي في 
منطقة بغداد اجلديدة وسط 
بغداد، حسبما افادت مصادر 

امنية وطبية.
وأوض���ح ضاب���ط في 
وزارة الداخلية ان »انتحاريا 
يرتدي حزاما ناسفا اقتحم 
مس���جد االمام علي وقت 
الظهر وفجر نفسه  صالة 
بن املصلن، ما اسفر عن 
11 شخصا، واصابة  مقتل 

32 اخرين«.

الس����الح بي����د الدولة وال 
نسمح ألي مجاميع مسلحة 
أو ميليشيات بيدها السالح 

إال داخل إطار الدولة«. 
في هذا الوقت، أكد وزير 
اخلارجي����ة اإليراني محمد 
جواد ظريف خ����الل لقائه 
بعدد من املسؤولن العراقين 
ام����س، على ضرورة إكمال 
العملية السياسية في العراق 
واإلسراع في تشكيل حكومة 

ذات قاعدة عريضة.
وأكد ظريف في تصريح 
بثته وكالة األنباء اإليرانية 
»إرنا« على ضرورة إكمال 
العملية السياسية واإلسراع 
في تش����كيل حكومة ذات 
قاع����دة عريضة مش����ددا 
عل����ى ض����رورة اتخاذ كل 
التحديات  السبل ملواجهة 
السياس����ية واألمنية التي 

يواجهها العراق.
كما أعلن استعداد بالده 
لتقدمي الدعم للعراق حكومة 
وش����عبا وكذل����ك جلميع 
أطيافه السياسية الناشطة، 
وذلك حفاظا على السيادة 
الوطنية والدستور العراقي 
القانونية  واعتماد السبل 
لتسوية املشاكل التي يعاني 

منها العراق.
ف���ي هذا الوق���ت، عقد 
مجلس النواب العراقي امس 

عواصم � وكاالت: وصف 
رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الكتل  العبادي مفاوضات 
السياسية لتشكيل احلكومة 

بااليجابية والبناءة.
ونقلت قناة »السومرية 
نيوز« العراقية عن العبادي 
قول����ه ان »املفاوضات مع 
الكتل السياسية لتشكيل 
احلكومة اجلديدة ايجابية 
أمله  وبناءة«، وأعرب عن 
ان تكون هناك رؤية موحدة 
للبرنامج احلكومي خالل 

اليومن املقبلن.
التزامه  العبادي،  وأكد 
بحل االش����كاالت مع اقليم 
الع����راق عبر  كردس����تان 
الدس����تور، مش����يرا ال����ى 
»اننا نريد تشكيل حكومة 
تستوعب كل الطاقات وتكون 

فيها كل املكونات«.
وأض����اف »إنن����ا نريد 
تشكيل حكومة تستوعب 
كل الطاق����ات وتكون فيها 
كل املكون����ات، وأن يكون 
الوزير عراقي����ا بعيدا عن 
مكون����ه وطائفته وطلبت 
من الكتل أفضل مرشحيها 

للمناصب«.
وأكد »إننا نحتاج خالل 
الفت����رة املقبلة الى تعزيز 
الثقة بن الكتل السياسية«، 
مشيرا الى ضرورة ان »يبقى 
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بري يتابع حراك جنبالط الرئاسي مع نصراهلل وعون يتحفظ

انفتاح إعالمي بني املستقبل وحزب اهلل وحديث عن انسحاب 
قريب للحزب من سورية يتبعه لقاء احلريري ـ نصر اهلل

وكان جنبالط قال خالل 
جولة له على بلدتي كيفون 
وبيصور في قضاء عاليه 
الرئيس بري ومع  انه مع 
الغير  السيد حس���ن ومع 
أيض���ا نح���اول الوصول 
الى تسوية لتجاوز املأزق 
الرئاسي، لكن جنبالط لم 

يذكر العماد عون باالسم.
آذار  مص���ادر ف���ي 14 
اعتبرت في كالم جنبالط 
خالل جولته في »كيفون« 
الشيعية وبيصور الدرزية، 
الى »السياس���ات  ع���ودة 
االنبطاحي���ة«، لتس���ويق 
مواقف معينة وحلسابات 
محض فئوية، وخصوصا 
انضمام���ه ال���ى منك���ري 
مس���ؤولية ت���ورط حزب 
اهلل في سورية باستدراج 
من يصفه���م بالتكفيريني 
الى عرسال، وذلك بحسب 

صحيفة »اللواء«.
وانضم رئيس احلزب 
الدميوقراطي طالل أرسالن 
الى جنبالط عبر االشارة الى 
اخلط���ر الداهم للبنان، مع 
توجيه التحية »الى شهداء 
املقاومة الوطنية واإلسالمية 
الذين سقطوا في سورية 

دفاعا عن أهل لبنان«.
ب���دوره عضو فريق 18 
آذار الوزير الس���ابق وئام 
وهاب، دعا »جميع املعنيني« 
للقيام بواجبهم دفاعا عن 
منطقة السويداء السورية 

الدرزية!
في ه���ذا الوق���ت بدأت 
بعض أط���راف الثامن من 
آذار الضغط على حكومة 
متام س���الم عب���ر حتريك 
أهالي العسكريني واألمنيني 
احملتجزي���ن ل���دى داعش 
والنصرة في جرود عرسال، 
في إطار حملة تس���تهدف 

قيادة اجليش.
وقد نظم لقاء لهؤالء في 
بلدة ش���مطار قرب بعلبك 

أص���دروا على أث���ره بيانا 
ذك���روا في���ه أن »اجلهات 
املعنية« لم تعمل بشكل جاد 
إلطالق سراحهم، مهددين 
بخطوات تصعيدية، ال حتمد 
الى هؤالء  عقباها. ونسب 
الرفض التام ألي مقايضة 
بني هؤالء العسكريني وبني 
سجناء أصوليني في »سجن 
الداخلية  رومية«. وزي���ر 
نهاد املشنوق، جدد القول 
إن األمن ممسوك، لكن أزمة 

عرسال لم تنته بعد.
وقلل من حتركت بعض 
املسلحني داخل عرسال منذ 
أنهم  ت���ردد  يومني، حيث 
بحثوا عن أش���خاص في 

البلدة متعاونني.
العس���كريني  وع���ن 
املخطوفني قال: اننا نسعى 
لكي نطمئن أهالي املخطوفني 
وأي كالم علن���ي يضر وال 
يفيد، وضمن���ه الكالم عن 
الوساطة وأنواعها وجنسية 

القائمني بها.
السياق توقع  وفي هذا 
وزير الشؤون االجتماعية 
رشيد درباس سماع نتائج 
التي  س���عيدة لالتصاالت 
يقوم بها املوجلون بقضية 
العسكريني احملتجزين لدى 

النصرة وداعش.
النازحني  وعن إعط���اء 
السوريني حوافز ملغادرة 
لبن���ان، قال املش���نوق إن 
الوزراء  مقررات مجل���س 
األخي���رة، ه���ي اخلطوة 
الثانية وقد سبقها خطوة 
أولى بعد انتخابات الرئاسة 
السورية، حيث قرر لبنان 
إسقاط صفة الالجئ عن أي 
سوري يستطيع العبور الى 

بالده وال خطر عليه.
وقدر املشنوق مجموع 
الى  الس���وريني  النازحني 
لبنان ف���ي يونيو ويوليو 
بنحو مليون ونصف املليون 

نازح.

اخلميس، حيث س���يجري 
مشاورات حول مسيحيي 
املنطقة ولبنان وما يشكله 
غياب الرئيس املسيحي من 
إضعاف للموقع والطائفة.

ويبدو أن املبادرة التي 
كان البطريرك الراعي ينوي 
إطالقها في هذا االجتاه قد 
أرجئت الى ما بعد عودته 

من الڤاتيكان.
ويق���ول رئيس مجلس 
الن���واب نبي���ه ب���ري إنه 
والنائ���ب ولي���د جنبالط 
يتابعان إجراء االتصاالت 
التي  واملشاورات املطلوبة 
تس���اعد في عملية انضاج 

االستحقاق الرئاسي.
وأضاف بري أمام زواره: 
نواصل هذه اجلهود بعيدا 
من اإلعالم، رافضا الكشف 
ع���ن خيوطها خش���ية أن 
يحترق ما يقومان به، مشددا 
في الوقت نفس���ه على أن 
العماد ميشال عون هو أحد 

أبرز املعنيني به.
وح���ول اقت���راح تكتل 
االصالح والتغيير انتخاب 
رئيس اجلمهورية باالقتراع 
الشعبي على دورتني الحظ 
ب���ري أن ه���ذا األمر ال يتم 
اآلن، ألن مجلس النواب في 
دورة اس���تثنائية وليست 
عادية، واألخيرة تبدأ بعد 
15 أكتوبر، إال أن بري، وردا 
على سؤال حول رأيه بذلك 
االقتراح ق���ال: من احلكمة 

اآلن عدم الرد.
واستبق نواب في كتلة 
عون التسوية التي يسعى 
إليه���ا ب���ري وجنبالط ال 
الثالثة  تستوي باألطراف 
الذي���ن س���يتواصل معهم 
جنبالط، بل ه���ي ناقصة 
وال ميكن أن تبصر النور، 
وس���يكون للتكتل موقف 
منها بعد اجتماعه الدوري 
اليوم  الرابي���ة، عصر  في 

الثالثاء.

بيروت ـ عمر حبنجر

حت���دث رئيس مجلس 
الن���واب نبيه ب���ري، بعد 
رئيس اللقاء النيابي الوطني 
وليد جنبالط عن اتصاالت 
ومشاورات إلنضاج الطبخة 
الرئاس���ية املوعودة، ومع 
غياب أي مؤشر على تبدل ما 
في موقف العماد عون، سجل 
نوع من االنفتاح اإلعالمي 
بني تيار »املستقبل« وبني 
بعض رموز ح���زب اهلل، 
وآخرهم رئي���س املجلس 
التنفيذي ف���ي حزب اهلل، 
السيد إبراهيم أمني السيد، 
الذي س���يطل عبر شاشة 
قناة املس���تقبل مساء غد 
األربعاء مع اإلعالمية بوال 

يعقوبيان.
وتردد بع���ض املصادر 
السياسية املتابعة معلومات 
متفائلة بقرب انس���حاب 
حزب اهلل من سورية في 
نهاية أكتوبر املقبل، متهيدا 
للقاء يجري العمل عليه بني 
الرئيس سعد احلريري وبني 
السيد حسن نصراهلل األمني 

العام حلزب اهلل.
وتعتقد ه���ذه املصادر 
ل���� »األنب���اء« أن حص���ر 
العسكريني احملتجزين لدى 
النص���رة وداعش، والذين 
ظهروا في أش���رطة ڤيديو 
على مناشدة أهلهم الضغط 
على احلزب لالنسحاب من 
سورية لم يكن مجرد كالم 

في الهواء.
ولكن هل بوسع حزب 
اهلل االنسحاب من سورية، 

دون إشارة من إيران؟
املصادر قالت ل� »األنباء« 
العربية  ال���دول  التقاء  ان 
املؤث���رة ف���ي لبن���ان، مع 
إيران على محاربة داعش 
في العراق وسورية، يسمح 

بشتى التوقعات.
وفي هذا املجال دعا نائب 
األم���ني الع���ام حلزب اهلل 
الشيخ نعيم قاسم الى حوار 
جدي واتفاقات والتزامات 
من أجل مصلحة اللبنانيني 
واالبتعاد ع���ن مصاحلات 

تبويس اللحى.
املص���ادر  وتالح���ظ 
السياسية املطلعة، أن ثمة 
حرك���ة سياس���ية باجتاه 
االستحقاق الرئاسي، لكنها 
ال تضمن حسن النتائج، في 
ظل إصرار العماد عون على 
ترشيحه غير املعلن لرئاسة 
اجلمهورية، واستعداده الى 
تعطيل االستحقاق إذا حالت 
ظ���روف دون وصوله الى 

بعبدا.
وس���يكون للڤاتي���كان 
دوره في ه���ذه االتصاالت 
البطريرك  بع���د وص���ول 
بشارة الراعي اليه بعد غد 

املفتي املنتخب عبداللطيف دريان مستقبال السفير االميركي ديفيد هيل  )محمود الطويل(

14 آذار تصف 
تصريحات جنبالط 

عن حزب اهلل 
باالنبطاحية

د  8 آذار تصعِّ
احلملة على 

احلكومة

الوزير درباس 
يتوقع نتائج 

سارة لإلفراج 
عن العسكريني 

احملتجزين

ال تراجع عن املطالبة بتحقيق يكشف أمام الرأي العام اللبناني حقيقة ما جرى في عرسال

األعور لـ »األنباء«: العيش املشترك كذبة كبيرة
 وشعار مزيف ال مكان له بني اللبنانيني!

إال أنه سيبقى من أهم ما 
التاريخ  ستسجله حركة 
بأن تكتل التغيير واإلصالح 
وعلى رأسه العماد عون لم 
يتاجر يوما باسم العيش 
املشترك كما يفعل اآلخرون 
في قوى 14 آذار وحتديدا ما 
يسمى منهم بصقور تيار 

املستقبل.
واعتبر األعور ان حركة 
النائب جنبالط الستيالء 
رئيس تسووي لن ُيكتب 
لها النج����اح حتى لو زار 
الكواكب والنجوم للغاية 
نفسها وليس فقط السيد 
نصراهلل، الذي لن يتراجع 
عن ترش����يح العماد عون 
ليقينه بأنه رجل املرحلة 
الق����ادر عل����ى  الوحي����د 
حماي����ة لبن����ان وصونه 
الداعش����يات احمللية  من 

واخلارجية.
على صعيد آخر، وعن 
احلملة املساقة ضد قائد 
اجليش العماد جان قهوجي 
واملطالب����ة بالتحقيق في 
معارك عرس����ال أس����بابا 
ونتائج، لفت النائب األعور 
الى ان هناك عملية كذب 
كبيرة حتيط مبا حصل في 
عرسال، فمن حق الشعب 
اللبناني ممث����ال بالنواب 
ان يطل����ع وعن كثب على 
األس����باب احلقيقية التي 
أدت الى اندالع حرب بهذا 
احلجم، وخروج اإلرهابيني 

بسهولة من عرسال ومعهم 
أسرى من اجليش وقوى 
األمن الداخلي، ناهيك عن 
الكبير من الشهداء  العدد 
واملفقودي����ن واملعوق����ني 
جس����ديا، معتبرا بالتالي 
انه من الطبيعي ان يصار 
الى تشكيل جلنة نيابية 
للتحقي����ق فيم����ا حصل، 
خصوصا ان قيادة اجليش 
هي املس����ؤولة عن كل ما 
جرى من����ذ بداية املعارك 

حتى نهايتها.
وردا على سؤال، لفت 
األع����ور الى ان املش����كلة 
احلقيقية تكمن بعدم تطبيق 
مبدأ فصل السلطات، وذلك 
العتباره انه كلما كان هناك 
قائد جيش مبثابة الوديعة 
لرئاسة اجلمهورية بقيت 
الب����الد عرض����ة ألمنيات 
طارئة وحروب على غرار 
حرب نهر البارد مع فارق 
كبي����ر في التش����بيه بني 
قهوجي املتعقل وسليمان 
املغامر على حد تعبيره، 
لذلك يعتبر األعور ان أهم 
ما يتوجب على الس����لطة 
التشريعية القيام به هو منع 
الترشح  قائد اجليش من 
للرئاسة حتى خروجه من 
اخلدمة، مؤكدا بالتالي ان ال 
تراجع عن املطالبة بتحقيق 
يكش����ف أمام الرأي العام 
اللبناني حقيقة ما جرى 

في عرسال.

املش����ترك كذب����ة كبيرة 
وشعار مزيف ال مكان له 
في لبنان وبني اللبنانيني، 
معتبرا ان لبنان بحاجة الى 
وحدة حياة ومصير بني 
أبنائ����ه، وليس الى عيش 
مش����ترك وضع����ت حتت 
س����تاره كل من الطوائف 
واملذاهب اللبنانية حدودا 
الت����ي تعتبرها  ملناطقها 
ذات نفوذ شعبي وحزبي 
لها، متس����ائال بالتالي أي 
عيش مشترك يتغنى به 
املارق����ون واملنافقون من 
أهل السياسية في لبنان 
وهو األكذوبة التي أسست 
خلمس حروب أهلية منذ 
االستقالل حتى اليوم، قضت 
على املواطن����ة احلقيقية 
وأفق����رت  واملصاحل����ة 
اللبنانيني وش����ردتهم في 
أصقاع العالم؟ مؤكدا انه 
واهم من يعتقد أن عقارب 
الساعة ستعود الى الوراء 
حيث كان الشعب ُيستعمل 
كأرقام في الصناديق وليس 
كمصدر لكل سلطة سياسية 
في الب����الد، وواهم أيضا 
من يراهن على انتخابات 
رئاس����ية تنتج رئيس����ا 

صوريا.
واستطرادا، أكد األعور 
ان اقتراح انتخاب الرئيس 
من الشعب، قد ال يحظى 
باألكثري����ة املطلق����ة في 
الن����واب لنفاذه،  مجلس 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو تكتل التغيير 
النائب فادي  واإلص���الح 
األع���ور ان اقتراح تعديل 
الدستور النتخاب الرئيس 
من الشعب، فيه ما يكفي 
م���ن الش���جاعة الوطنية 
الى صاحبه  إلعادة احلق 
األساسي مصدر السلطات، 
معتبرا بالتالي أن األفواه 
واألبواق والعصابات التي 
هاجمت االقتراح اإلصالحي 
وكالت ملصادره االتهامات، 
هي نفسها التي دمرت لبنان 
على امتداد عقود من الزمن 
ملن���ع االقطاع السياس���ي 
والعائل���ي والباكوي���ات 
الزائفة من  واملش���يخات 
الزوال، وإلبقاء الوصاية 
السياس���ية سيفا مسلطا 
على أعناق الشعب وجالدا 
ال يرحم وال يستكني، الفتا 
الى ان اقتراح التكتل وضع 
لبنان بني خيارين ال ثالث 
الس���ير بعملية  إما  لهما: 
إصالحي���ة جذرية تكون 
ملصلحة كل اللبنانيني الى 
أي فئ���ة أو طائقة انتموا، 
وإما بقاء الدولة اللبنانية 
شركة مساهمة وحكرا على 
طبقة سياسية مارقة تعبث 

بلبنان نهبا وفسادا.
وردا على س����ؤال، أكد 
النائب األعور في تصريح 
ل����� »األبن����اء« ان العيش 

فادي االعور

كلما كان هناك 
قائد جيش مبثابة 

الوديعة لرئاسة 
اجلمهورية بقيت 

البالد عرضة 
ألمنيات طارئة

تيمور جنبالط محاطاً برجال دين من جميع الطوائف

الشوف ـ عامر زين الدين

مّث���ل تيمور جنبالط والده رئيس »اللقاء 
الدميوقراط���ي« النائ���ب ولي���د جنبالط في 
االحتفال الذي اقامته بلدية بطمة الش���وف، 
وتخلله حتية وتضامن مع اجليش اللبناني 

وأحاط بتيمور جنبالط رجال دين من جميع 
الطوائف اللبنانية.

وشارك في احلفل عدد كبير من الشخصيات 
والفاعليات وحش���د كبير م���ن اهالي البلدة 
واملنطق���ة، اضاف���ة الى ممثلني ع���ن القوى 

االمنية.

تيمور جنبالط محاطاً برجال دين خالل االحتفال الذي اقامته بلدية بطمة الشوف

عرسال »جرح مفتوح« والوضع فيها مازال 
مثيرا للقلق. قضية العسكريني املخطوفني 

عالقة ومستمرة لفترة طويلة بعدما سحبت 
هيئة العلماء املسلمني يدها إثر تلقيها جواب 

احلكومة اللبنانية بأنه ال مساومة وال مقايضة 
بني العسكريني األسرى وإرهابيني موقوفني. 

والوساطة التركية القطرية التي حكي عنها في 
اإلعالم غير موجودة على أرض الواقع. وعمليات 

دخول املسلحني الى عرسال جتددت وإن على 
نطاق محدود، في وقت تزداد أعداد املسلحني 

في جرود عرسال والقلمون وتظل عرسال وجهة 
أساسية لهم وقاعدة خلفية ال ميكن االستغناء 

واالنقطاع عنها.
ولكن األهم واألخطر من كل ذلك هو االشتباك 

السياسي اإلعالمي الذي اندلع حول أحداث 
عرسال وكان محوره اجليش الذي وضع، قيادة 

ومؤسسة، في دائرة املساءلة واحملاسبة. وهذا 
نادرا ما يحصل، وإذا حصل فليس في توقيت 

حرج وغير مناسب. ووقائع هذا االشتباك جاءت 
على الشكل التالي:

1- قبل أيام خرجت صحيفة »السفير« املقربة 
من فريق 8  آذار تطالب بلجنة حتقيق عسكرية 

بشأن أحداث عرسال.
وجاء هذا الطلب مرفقا مبضبطة اتهامية والئحة 

مآخذ وانتقادات للمؤسسة العسكرية بشأن 
أخطاء ارتكبت وتقصير حصل ونقاط ضعف 

وخلل في املوقف واألداء، ومن ضمن هذه 
الالئحة: 

- تقصير القيادة العسكرية في اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بحماية العسكريني.

- وجود ثغرات ونقاط ضعف على صعيد خطط 
وخطوط الدعم واملساندة واإلمداد والتموضع 

والتحصينات والسالح والذخائر، وعدم انتقال 
اجليش من حالة انتشار انتظاري دفاعي الى حالة 

االنتشار القتالي.
- عدم اتخاذ إجراءات فورية لفك الطوق عن 
املراكز العسكرية أو تأمني خط انسحاب أو 

غير ذلك، والرهان على وعود داخلية وخارجية 
بتسوية متنع أي انهيار دراماتيكي.

- عدم مبادرة قائد اجليش الى جمع القيادة 
العسكرية في الساعات األولى وترك األمور 

تتدحرج لتصل الى ما وصلت إليه.
- توقيف عماد أحمد جمعة من دون اتخاذ تدابير 
موازية خلطورة هذا التوقيف وتداعياته احملتملة.

- االنسحاب املفاجئ للمجموعات املسلحة 
والتسوية املذلة التي حصلت على حساب 

العسكريني.
- السماح لهيئة العلماء املسلمني املعروفة 
بانحيازها بالدخول على خط الوساطة مع 

املجموعات التكفيرية وقطع وعود لها بشأن 
املخيمات واجلرحى.

- السماح بإبقاء معبر احلصن مفتوحا أمام 
املجموعات املسلحة تتحرك عبره بني عرسال 

واجلرود يوميا وعلى مرأى من اجليش ونقاطه 
العسكرية.

- فرار مجموعة عسكرية من لون طائفي واحد 
والتحاقها بـ»جبهة النصرة«.

- عدم امتالك قيادة اجليش وأليام الئحة 
مكتملة بأسماء العسكريني من شهداء وجرحى 

ومفقودين في معارك عرسال.
2- قائد اجليش العماد جان قهوجي الذي طاولته 

االتهامات واالنتقادات بشكل مباشر، تولى 
شخصيا الرد على هذه احلملة مبديا استعداده 

للجنة حتقيق وشارحا ظروف املعركة على النحو 
التالي: »أصال نبهت الى مشكلة عرسال مرات 
عدة قبل املواجهة التي شكلت مطحنة حقيقية 

وكبيرة وعمدنا الى زيادة ثالث كتائب ثم أرسلنا 
اللواء الثاني ومن بعده الفوج املجوقل. وما حصل 
أن السبت في 2 أغسطس جرى توقيف شخص 
على حاجز عسكري كان معه اثنان آخران وتبني 

أنه عماد جمعة الذي اعترف في التحقيقات 
املوثقة معه بإعداده للمخطط تفصيليا«. وأضاف: 

»حضرت الى غرفة العمليات وبدأت اإلفادات 
تتواتر عن الهجمات املتعاقبة للمسلحني من كل 

اجلهات وقلنا ملن راجعنا انه ال ميكن إطالق 
جمعة ومتكن املسلحون من مركز تلة احلصن 

بعد ضغط كبير، فقصفناه وأطلقنا الهجوم 
املضاد بالفوج املجوقل الذي هاجم التلة واصطدم 

باملسلحني ودحرهم وقمنا على األثر بربط كل 
املراكز املهددة بعضها بالبعض ونشرنا اللواء 

الثاني على اخلط األمامي وخلفه الفوج املجوقل، 
وشهدت املواجهة بطوالت كما استعملنا سالح 
الطيران«. وتساءل العماد قهوجي: »أين اخلطأ 

إذن؟ في غرفة العمليات كان هناك جميع األركان 
وجميع الضباط الكبار املعنيني فأين الغلط؟ اذا 

أراد بعضهم التحقيق وجلنة حتقيق فليتفضلوا 

أنا مستعد وليأتوا مبلف »التقصير«. كنا توقعنا 
الهجوم وأوقفنا الهجوم واتخذنا كل االحتياطات 

والسيما في املراكز الواقعة في الوديان واملمرات. 
حصلت املشكلة في تلة احلصن ألن ضابطا 

أصيب وتضعضع العسكر فدخل املسلحون. 
أما في مركز املهنية فهوجم من عرسال حيث 
استشهد الضابطان وقمنا بالهجوم املضاد«. 

وأشار قهوجي الى أن الهجوم املسلح شارك فيه 
190 فصيال من املسلحني السوريني وسواهم، 
»لكن رد اجليش كان حاسما فكفى تسخيف 
للمعركة التي لو جنحت مع املسلحني لكانت 

نتائجها مخيفة على لبنان«. وإذ تساءل العماد 
قهوجي »في عرسال 120 الف شخص بني أهالي 

البلدة والنازحني السوريني، فهل كان بعضهم 
يريدني أن أدمر عرسال وأقتل لبنانيني ونازحني 

سوريني؟«.
وعن قضية األسرى قال: »لدينا 20 مفقودا في 

قيودنا وهيئة العلماء تتفاوض مع احلكومة وليس 
معنا. موقفي كان من األساس أن عليهم البدء 

بإطالق األسرى أوال«. وأكد »اننا على استعداد 
تام ألي احتمال واجلبهة متماسكة جدا وأقول 

للجميع إن املنطقة بأسرها خربانة وال أحد يدري 
الى أين تتجه فكفى التهاء بالقشور وعيب إدخال 

السياسة في األمور العسكرية«. وأنهى بالقول: 
»الهجمة كبيرة علي شخصيا علما أنني قلت 

وأكرر أنني ال أرضى بنقطة دم واحدة لعسكري 
أو مدني توصلني الى الرئاسة إذا كان لدي حظ 

بالرئاسة«.
ما قاله قائد اجليش تكمله وتفصله مصادر 

عسكرية رفيعة املستوى، وتقول: »عند توقيف 
جمعة، استنفر املسلحون في عرسال، وحتركوا 

في جرودها وداخلها بأعداد كبيرة، وهددوا 
مبهاجمة املراكز العسكرية اذا لم يطلق املدعو 

جمعة. وعلى أثر هذه احلركة، استنفرت جميع 
املراكز العسكرية التابعة للجيش اللبناني في 

املنطقة. ونحو الساعة الثانية من بعد ظهر 
السبت، هوجمت ثالثة مراكز للجيش في محيط 

عرسال وجرودها وبأعداد كبيرة، وهي مراكز 
احلصن والصميدة ووادي حميد. وسقط 

نتيجة املواجهات مركز احلصن، وأسر عدد من 
العسكريني، لكن املركز قاوم قدر املستطاع«. 

وتضيف املصادر: »استبسل اجلنود في القتال 
بني مركز الصميدة ووادي حميد، وقد متكنوا من 

الصمود، واستقدمت وحدات من الفوج املجوقل 
ملساندتهم والعمل على وصل املركزين ببعضهما 

البعض. وعلى رغم مهاجمة مركز املهنية في 
عرسال من مسلحني موجودين في البلدة، إال 

أنه لم يسقط واستمر القتال فيه حيث استشهد 
املقدم نور اجلمل واملقدم داني حرب، فاستقدمت 

وحدة من املجوقل لدعم املركز«.
وتضيف أن »الضابط الذي ترك مركز املهنية 

ليس من الطائفة السنية بل هو شيعي وقد أوقف 
بغية التحقيق معه والوقوف على حقيقة الوضع 

الذي حصل، ما يؤكد أن قيادة اجليش ليست 
مقصرة ومهملة حيال ما حصل. ولكن ما صعب 

القتال كان خروج مجموعات مسلحة، وفي 
الوقت نفسه، من مخيمات الالجئني والنازحني 

التي من املفترض أن تكون ملدنيني سوريني. أما 
جلهة عدم وجود ضباط القيادة وقائد اجليش، 

فإن العماد قهوجي تواجد منذ الدقائق االولى في 
قيادة اجليش، أي في يوم عطلة عيد اجليش، 

وعقد اجتماعات متتالية مع أركان القيادة لتوزيع 
املهام، كما توجه الى العمليات املركزية ملتابعة 

الوضع وأجرى اتصاالت عدة بضباط املراكز التي 
تعرضت للهجوم«.

ويختم بالقول: »استطاع اجليش اللبناني 
الصمود في مراكزه مانعا املجموعات التكفيرية 

من كسره، والوصول الى اللبوة ورأس بعلبك 
الرتكاب مجازر وإدخال لبنان في حرب مذهبية 

وطائفية. اجليش ضرب بيد من حديد في عرسال 
موقعا اخلسائر الفادحة في صفوف اإلرهابيني 

على رغم ظروف املعركة الصعبة«.
3- احلملة اإلعالمية التي وضعت قيادة اجليش 
في موقف دفاعي، أثارت الريبة والشكوك لدى 
تيار املستقبل الذي اعتبر أن قوى 8 آذار تقف 

وراء احلملة على اجليش وعلى أدائه في عرسال 
وطريقة إدارة قيادته للمعارك. وترى مصادر 
قيادية في املستقبل أن هذه احلملة سببها أن 

اجليش رفض إقحامه في احلرب التي يخوضها 
حزب اهلل في منطقة القلمون بحيث يكون مساندا 

للحزب وللجيش السوري انطالقا من عرسال، 
ويكون في واجهة احلرب الدائرة مع املسلحني 
وعلى تنسيق وتعاون مع اجليش السوري في 

املعركة، والتنسيق أيضا على املستوى السياسي 
واحلكومي في صدد الوضع على احلدود وفي 

شأن قضية النازحني.

عرسال لم تنته فصوالً بعد: اشتباك سياسي ـ إعالمي محوره »اجليش«

حتليل إخباري
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»أهلية للتأمني«: »ستاندرد آند بورز« ترفع التصنيف االئتماني إلى )-A(االقتصادية
أعلنت الشركة األهلية للتأمني )أهلية ت( أن وكالة التصنيف العاملية )ستاندرد آند بورز( رفعت 
التصنيف االئتماني والقوة املالية للشركة إلى درجة )-A( من درجة )+BBB( مع نظرة مستقبلية 
مستقرة.  وكذلك منحت وكالة التصنيف العاملية )موديز( تصنيفا ائتمانيا بدرجة أي إف إس 
)A3( للقوة املالية للتأمني )أي إف إس آر( للشركة األهلية للتأمني مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وتعكس هذه الترقية القوة املالية واألرباح التي حققتها الشركة باإلضافة الى متتع الشركة بكفاية 
رأسمال قادر على حتمل أي تذبذب محتمل في استثمار مع توقعات باستمرار معدالت النمو 
بالتزامن مع استمرار الشركة في حتقيق ربحية قوية تفوق معدل السوق احمللي.

د.نايف احلجرف .. رئيس الهيئة

٭ دكتوراه في الفلسفة االقتصادية.
٭ وزير التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

٭ وزير املالية.
٭ مدير الهيئة العامة لالستثمار الكويتي.
٭ املفوض بهيئة أسواق املال الكويتية.

٭ عضو مجلس إدارة املجلس األعلى للنفط.

فيصل الفهد .. عضوا

٭ أستاذ املالية العامة في كلية احلقوق جامعة الكويت.
٭ حاصل على درجتي املاجستير والدكتوراه في القانون.

٭ مستشار قانوني منتدب في املكتب القانوني في 
بنك الكويت املركزي.

٭ عضو سابق في مجلس كلية احلقوق ـ جامعة الكويت.
٭ عضو سابق في مجلس إدارة الشفافية الكويتية.

خليفة العجيل .. عضوا

٭ خريج كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت.
٭ شغل منصب رئيس شركة »الصفاة تك« القابضة.

٭ شغل منصب عضو منتخب من قبل شركات الوساطة.
٭ تولى مجموعة عضويات ملجالس إدارات شركات 

متنوعة.

عبداحملسن املزيدي .. عضوا

٭ حاصل على ماجستير إدارة االعمال الدولية.
.VIVA ٭ تدرج في املناصب التالية: عضو مجلس ادارة

٭ عضو باجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
٭ شارك في عضوية 18 جلنة في وزارة املواصالت.

٭ رئيس جلنة مسودة قانون هيئة تنظيم االتصاالت.

مشعل العصيمي .. نائب الرئيس

٭ خريج جامعة سان دييغو، الواليات املتحدة األميركية
٭ شارك في تأسيس شركة سفار القابضة.

٭ عمل على صياغة استراتيجية شركة زاويا في دبي.
٭ عمل مباشرة مع رئيس شركة املباني.

٭ عمل محلال في مكتب االستثمار الكويتي في لندن.
٭ شارك في دورات مع جي بي مورغان وهيئة االستثمار.

العلي لـ »األنباء«: مالية »التجارة« 
تخصص مكان النافذة الواحدة قريباً

»التجارة« تلغي 932 ترخيصًا 
ملؤسسات فردية مضى عام 

على انتهاء تراخيصها

غير عادية لـ »زين« في 10 سبتمبر 
ملناقشة إصدار سندات وصكوك 

وتعديل النظام األساسي

»يوباك«: سهو في إفصاح
حقوق املساهمني

43% نسبة »التخصيص«
 النهائية في »استراتيجيا«

عاطف رمضان

علمت »األنباء« أن وزارة التجارة والصناعة ادارة 
التراخيص التجارية ألغت 932 ترخيصا ملؤسس���ات 
فردية خالل الفترة من 1 يناير حتى 15 يوليو 2013 وذلك 

ملرور عام على انتهاء تراخيصها من دون جتديد.
وذكر مسؤول في الوزارة أن هذه املؤسسات مسجلة 
لدى »التجارة« وهذا اإلجراء تفعيال للمادة 14 من قانون 
رقم 32 لس���نة 1969 بش���أن تنظيم تراخيص احملالت 
التجارية التي أعطت الوزارة احلق في إلغاء الترخيص 
في بعض احلاالت كذلك حسب القرار الوزاري الصادر 
مؤخرا، والذي طالب بإلغاء ترخيص أي مؤسسة فردية 
انتهى ترخيصها ملدة س���نة ولم يتم جتديدها.  وعن 
الشركات التجارية، قال املسؤول ان آخر موعد لفترة 
السماح للشركات التجارية هو 22 سبتمبر املقبل، وهي 
املهلة التي منحتها لها الوزارة »سنة« لتوفيق وتصحيح 

أوضاعها متهيدا لتطبيق القانون ضد املخالف منها.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية بأن اجلمعية 
العامة غير العادية لشركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
سوف تنعقد األربعاء 10-9-2014 في مقر الشركة وفي 
حال عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع سوف يعقد 
االجتماع الثاني للجمعي���ة االثنني 22-9-2014 مبقر 
الشركة، حيث سيتم خاللها ما يلي: 1- املوافقة على اصدار 
سندات وصكوك مبا ال يتجاوز احلد االقصى املصرح 
به قانونا. 2- املوافقة على تعديل بعض مواد النظام 
االساسي للشركة مبا يتوافق وقانون الشركات. علما 
بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العامة وعدم 

اعتراض مجلس االدارة واجلهات الرقابية عليها.

قالت ش���ركة املش���اريع املتحدة للخدمات اجلوية 
)يوباك( ان إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي 
الش���ركة األم عن الفترة املنتهية في 2014/06/30 هو 
24.001.974 دينارا وعن نفس الفترة في 2013/06/30 هو 
24.169.388 دينارا، وليس كما ورد في اإلعالن السابق 
والذي مت فيه إدراج حقوق امللكية للش���ركة األم وهي 
33.280.433 دينارا و33.080.670 دينارا لنفس الفترات 

على التوالي، وهذا اخلطأ نتيجة سهو.

أعلنت شركة التخصيص القابضة أنه وبعد انتهاء فترة 
عرض االستحواذ اإللزامي على أسهم شركة استراتيجيا 
لالستثمار اعتبارا من تاريخ 24 أغسطس 2014 وبعدد 
أسهم إجمالي يبلغ 59 ألف سهم بنسبة قدرها %0.02، 
فإن نس���بة امللكية النهائية للشركة في »استراتيجيا« 

بعد إمتام إجراءات عملية االستحواذ تبلغ %43.

عاطف رمضان

قال الوكيل املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة 
في وزارة التجارة والصناعة عبداهلل العلي ل� »األنباء« 
إن اللجنة املش����كلة من عدد م����ن اجلهات املعنية لتنفيذ 

مشروع النافذة الواحدة 
اتفقت خالل اجتماعها 
أمس األول على تكليف 
املالية  قطاع الشؤون 
واإلدارية بتخصيص 

مكان لهذا املشروع.
وأضاف العلي أنه 
س����يتم تنفيذ النافذة 
الواح����دة ف����ي إحدى 
احملافظ����ات ليتم نقل 
التجرب����ة لباقي  هذه 
احملافظات االخرى في 

املرحلة الثانية.
وأشار إلى أن نائب 

رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبداحملس����ن 
املدعج مهتم بخروج هذا املشروع إلى النور في أقرب وقت 
ممكن لتسهيل استخراج التراخيص التجارية واإلجراءات 
األخ����رى للمواطنني. وبني أن النافذة الواحدة س����تعمل 
لتخلي����ص جميع املعامالت التي ترتب����ط بالوزارة عبر 
منفذ واحد مبا يضمن س����رعة إجناز املعامالت وتقليص 
الدورة املستندية من خالل وجود عدد كبير من اإلدارات 
في مكان واحد. وذكر أن املشروع يضم بعض االدارات مثل 
»التراخيص التجارية« و»التموين« و»حماية املستهلك« 
و»الرقابة التجارية« و»براءة االختراع« و»السجل التجاري« 
و»الشركات املس����اهمة« و»شركات األشخاص« وغيرها 
من اجلهات املعنية ف����ي الدولة. وأوضح أن هذه النافذة 
ستكون مشابهة لنافذة وزارة الداخلية، وأن فترة الدوامات 
للنافذة الواحدة ستكون على فترتني، صباحية ومسائية. 
وأفاد بأن الالئحة التنفيذية لقانون الش����ركات التجارية 
تتضمن إنشاء إدارة خاصة لدى وزارة التجارة والصناعة 
ملشروع النافذة الواحدة تضم عدد من املوظفني املختصني 

في بعض إدارات الدولة.

عبداهلل العلي

ً احلجرف يعود لهيئة أسواق املال رئيسا
محمود فاروق 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي أمس على تعيني 
د.نايف احلجرف رئيسـا جديدا لهيئة أسواق املال خلفا لصالح 

الفالح ومشـعل العصيمي نائبا، وعضويـة كل من خليفة العجيل 
وعبداحملسن املزيدي وفيصل الفهد. 

يذكر ان احلجرف كان مفوضًا في هيئة أسـواق املال من الفترة 
التأسيسية في 2010 إلى 2012، كما تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم 

العالي في العام 2012 قبل أن يقدم استقالته العام املاضي.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيني وزير املالية األسبق مصطفى 
الشمالي عضوا غير متفرغ في مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار 

خلفا للدكتور نايف احلجرف.

مصطفى الشمالي عضواً غير متفرغ في مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار

»ميريل لينش«: ال استقرار ألسعار النفط
وقال التقري����ر ان املخاطر 
اجليوسياس����ية تق����اس عادة 
بأعداد الوفي����ات الناجمة عن 
القتال فهي ال ترتبط بآبار النفط 
وال تقلبات األسواق، لذلك فإنه 
من الس����هل ان تؤثر احلروب 
والصراعات بشكل سريع على 
أسعار النفط. وليس أدل من ذلك 
من ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة 
إلى أربعة أضعاف  القتال  عن 
خالل السنوات ال� 10 املاضية، ما 
يؤكد أن أسواق النفط بانتظار 

املزيد من االضطرابات.

تعطل إنتاج النفط في بعض 
الدول، منه����ا نحو 2.4 مليون 
برميل يوميا في مناطق تعاني 

من عدم استقرار.
وأشار التقرير الى ان خالل 
الس����نوات األخي����رة ارتفعت 
اجليوسياس����ية،  املخاط����ر 
مستشهدا بالربيع العربي في 
منطقة الشرق االوسط واحلرب 
األهلية في سورية إلى جانب 
العراق وأوكرانيا،  العنف في 
فإن املخاطر اجليوسياسية تؤثر 

بالفعل على النفط.

مناسب لإلنتاج العاملي. 
انه  إلى  التقري����ر  وأش����ار 
ووفقا للمعطيات التاريخية فإن 
الصراعات اجليوسياسية متثل 
عامال رئيس����يا في انعكاسات 
تقلبات االنتاج على أس����عار 
النف����ط، لكن إل����ى أي مدى قد 
تزيد السعودية من إنتاجها حال 
توسع التغيرات اجليوسياسية 
لألس����وأ؟ يجيب التقرير على 
ذل����ك، مؤكدا انه مت����ت زيادة 
اإلنتاج احلالي بنحو 4 ماليني 
برميل يوميا، وذلك على خلفية 

مدحت فاخوري

حل����ل تقرير ص����ادر عن 
مؤسسة ميريل لينش العوامل 
االخيرة التي أثرت سلبا على 
النفط ومعدالت  أسعار سوق 
االنتاج العاملية وتراجعها إلى 
مستويات كبيرة، ورصد التقرير 
رد الفعل الس����ريع من اململكة 
العربية السعودية التي ساهمت 
بشكل كبير في استقرار االنتاج 
واألسعار إلى حد ما، جتاه هذه 
التقلبات واحلفاظ على معدل 
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سجلت 3 ماليني دينار في يوليو املاضي مقتربة من مستواها في 2008

»بيتك«: تداوالت العقار التجاري غير مسبوقة.. متراجعة 97 ٪

مبساهمة وصلت نسبتها الى 
19.8% من قيمة اجمالي التداوالت 

خالل يونيو 2014.
ونشطت التداوالت العقارات 
احلرفية واملخازن، مس����اهمة 
بنس����بة ملحوظ����ة بلغت %4 
خ����الل يولي����و 2014 مقارنة 
بنسبة محدودة قدرها 2% من 
الت����داوالت في  اجمالي قيمة 

يونيو 2014.
الت����داوالت  كما نش����طت 
العقارية على الشريط الساحلي 
العام  الثانية خ����الل  للم����رة 
لتس����جل حصة نس����بتها %2 
في يوليو 2014 مقارنة بآخر 
مساهمة نسبتها 3% جاءت خالل 

مارس 2014.
وكان تراجع اجمالي قيمة 
التداوالت العقارية بنحو %50 
مع تراجع مقدار الثلث الجمالي 
عدد التداوالت العقارية بنسبة 
قدرها 30.5% ما أدى الى تراجع 
ملحوظ في مؤشر متوسط قيمة 
اجمالي الصفقة العقارية الذي 
سجل نحو 508 آالف دينار خالل 
يوليو 2014، بانخفاض نسبته 
28% مبقدار 194 ألف دينار اذ 
كانت قد سجلت متوسطا قدره 
702 أل����ف دينار ف����ي يونيو 

.2014
وس����جل اجمال����ي ع����دد 
املتداولة نحو 573  الصفقات 
صفقة خالل شهر يوليو 2014 
)559 صفقة عقود، 14 صفقة 
وكاالت( متراجعا بنسبة بلغت 
30.5% بعدد 251 صفقة مقارنة 
بعدده����ا الذي بلغ 824 صفقة 

سجلت خالل يونيو 2014.
محافظ����ة  واس����تحوذت 
األحم����دي وحده����ا على %62 
العقارية  الت����داوالت  من عدد 
بعدد 356 صفقة خالل ش����هر 
يوليو مقارنة بنسبة استحواذ 
بلغت 47% من عدد التداوالت 
العقارية بعدد 389 صفقة في 

يونيو 2014.

يوليو 2014، فقد شهدت قيمة 
اجمالي تداوالت العقود تراجعا 
ملحوظ����ا في يولي����و مقارنة 
مبستويات قياسية سجلت في 
يونيو 2014 فاقت التي شهدها 
السوق في عام 2007، مسجلة ما 
يزيد على 286 مليون دينار في 
يوليو 2014، اذ شهدت قيمتها 
تراجعا ملحوظا وصل الى نحو 
248 مليون دين����ار متراجعة 
بنسبة قدرها 46% في يوليو 
مقارنة بقيمتها القياسية التي 
كانت قد سجلت نحو 534 في 

شهر يونيو 2014.
الت����داوالت   كم����ا حققت 
العقارية االجمالية بالوكاالت 
انخفاض����ا غير مس����بوق في 
الى  عام 2014 وصلت نسبته 
88% وبنحو 39 مليون دينار، 
اذ س����جلت قيمته����ا حوال����ي 
5.2 ماليني دينار خالل ش����هر 
يولي����و 2014 مقارنة بقيمتها 
التي كانت قد سجلت حوالي 
44.3 مليون دينار في يونيو 

من عام 2014.
وبرغم تراجع قيمة تداوالت 
الس����كن اخلاص ف����ي يوليو 
2014 عادت حصتها من قيمة 
اجمالي التداوالت العقارية الى 
املرتبة األولى في يوليو بعد 
أن كانت في املرتبة الثانية في 
يونيو 2014، اذ شكلت نسبة 
قدرها 46.5% من اجمالي قيمة 
التداوالت لشهر يوليو 2014.

 في حني اس����تقرت حصة 
العقارات االستثمارية بشكل 
نس����بي خالل يوليو 2014، اذ 
شكلت حصة قدرها 46.3% في 
يوليو 2014 مقارنة بحصتها 
التي كانت قد اقتربت من نسبة 

47% خالل يونيو 2014.
 بينم����ا انخفض����ت حصة 
التداوالت العقارية التجارية الى 
1.2% من اجمالي قيمة التداوالت 
نظرا لتراجع غير مسبوق في 
قيمتها خالل يوليو 2014 مقارنة 

احلد من تراجع قيمة اجمالي 
التداوالت العقارية، اذ شهدت 
قيمة الت����داوالت على عقارات 
املخ����ازن واحلرفية نش����اطا 
ملحوظا للش����هر الثاني على 
التوالي محققة زيادة نسبتها 
5% خالل يوليو مقارنة بشهر 
يوني����و 2014، كم����ا حقق����ت 
الش����ريط  الت����داوالت عل����ى 
الساحلي نشاطا ملحوظا في 
يولي����و 2014 اال أن قيمتها قد 
سجلت انخفاضا حادا نسبته 
67% ف����ي يوليو مقارنة بآخر 

نشاط لها في مارس 2014.
وفيم����ا يخ����ص توزي����ع 
العقارية االجمالية  التداوالت 
وفقا للعقود والوكاالت خالل 

انخفاض ملحوظة وصلت الى 
50% خالل يوليو 2014 مقارنة 
باملستوى القياسي الذي كانت 
قد شهدته خالل يونيو 2014، 
بينما تراجعت قيمة التداوالت 
التجارية بنس����بة وصلت الى 
97% مقارن����ة بقيمته����ا غير 
التي س����جلتها في  املسبوقة 
ش����هر يونيو 2014 ما س����اهم 
في تراجع ملح����وظ الجمالي 
التداوالت العقارية في يوليو 
2014 عن نش����اطها في يونيو 
أن االرتفاع احملدود  اال   ،2014
لقيم����ة الت����داوالت على عقار 
املخ����ازن واملعارض واحلرفي 
ونشاط التداوالت العقارية على 
الشريط الساحلي قد ساهما في 

اصدر بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( تقريره العقاري اخلاص 
بشهر يوليو املاضي، مشيرا الى 
تراجع التداوالت العقارية بشكل 
ملحوظ خالل شهر يوليو 2014، 
مقارنة مبستواها القياسي الذي 
ش����هدته خالل الشهر املاضي 
يوني����و 2014 والتي كانت قد 
قاربت فيه تلك التي قد شهدتها 
في منتصف ع����ام 2007، وقد 
تراجعت في يوليو 2014 الذي 
تزامن مع حلول شهر رمضان 
وعطلة عيد الفطر، بنسبة قدرها 
50% وبنحو 287 مليون دينار 
مسجلة نحو 291 مليون دينار، 
مقارنة بنح����و 578.5 مليون 
دينار سجلت في يونيو 2014، 
كما حققت التداوالت العقارية 
تراجعا سنويا واضحا وصلت 
نس����بته الى 37% وبانخفاض 
بحوالي 169 مليون دينار مقارنة 
بقيمة قدرها نحو 461 مليون 
دينار في شهر يوليو من عام 
2013 كما تراجع����ت تداوالت 
التجاري بنسبة 97 %  العقار 

لتسجل 3 ماليني دينار.
وتط����رق التقرير موضحا 
ال����ى  ادت  الت����ي  االس����باب 
االنخفاض، منها ان متوس����ط 
عدد أيام التداول الفعلي 18 يوما 
خالل شهر يوليو مقارنة بعدد 
22 يوم عمل في يونيو 2014، 
وهو ما انعكس في شكل تراجع 
ملحوظ ملتوسط قيمة التداول 
الى نحو 16.2 مليون  اليومي 
دينار خالل يوليو 2014 مقارنة 
بحوالي 26.3 مليون دينار خالل 
يونيو 2014 الذي كان قد شهد 

مستوى غير مسبوق.
وارجع التقرير التراجع في 
نشاط اجمالي قيمة التداوالت 
العقارية الى انخفاض ملحوظ 
لقيمة التداوالت العقارية على 
السكن اخلاص بنسبة 25%، في 
حني س����جلت قيمة التداوالت 
العقارية االس����تثمارية نسبة 

25٪ انخفاض تداوالت السكن اخلاص 
قال تقرير »بيتك« العقاري ان قيمة التداوالت 
العقارية انخفضت على السكن اخلاص بشكل 
ملحوظ خالل يوليو 2014 مسجلة نحو 135.4 

مليون دينار )سجل نحو 131.8 مليون دينار 
للعقود، ونحو 3.6 ماليني دينار للوكاالت( 

محققة انخفاضا نسبته 25% بنحو 46 مليون 
دينار عن قيمة التداوالت في شهر يونيو 

2014 والبالغة نحو 181 مليون دينار »سجل 
نحو 172 مليون دينار للعقود، ونحو 9 ماليني 

دينار للوكاالت«، بينما سجلت انخفاضا 
سنويا ملحوظا نسبته 35% بقيمة بلغت نحو 
73 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة 208 

مليون دينار في يوليو 2013. 
وشهدت تداوالت عقود السكن اخلاص 

انخفاضا ملحوظا نسبته 23% بقيمة بلغت 
نحو 40 مليون دينار مسجلة نحو 131.8 

مليون دينار خالل يوليو 2014 مقارنة بقيمتها 
التي بلغت نحو 172 مليون دينار في يونيو 

2014، في حني تراجعت قيمة تداوالت الوكاالت 
بنسبة قدرها 59% وبقيمة بلغت 5 ماليني 

دينار مسجلة نحو 3.7 ماليني دينار في شهر 
يوليو مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت 

نحو 8.8 ماليني دينار في يونيو 2014. 
وحققت التداوالت العقارية للسكن اخلاص 
ارتفاعا محدودا فيما يخص متوسط قيمة 

الصفقة خالل يوليو 2014 مع تراجع ملحوظ 
في قيمة تداوالت السكن اخلاص بأكثر من 
25% وانخفاض ملحوظ لعددها يقترب من 

29% في شهر يوليو، اذ شهد متوسط قيمة 
الصفقة الواحدة لعقار السكن اخلاص ارتفاعا 

سجل نحو 307 آالف دينار محققا ارتفاعا 
نسبته 5% بقيمة بلغت 15 مليون دينار في 

يوليو 2014 مقارنة مبتوسط قيمته نحو 292 
ألف دينار في شهر يونيو 2014، في حني 
تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس 

سنوي بنسبة محدودة قدرها %3.
أما فيما يتعلق بعدد التداوالت، فقد سجلت 
التداوالت العقارية للسكن اخلاص عدد 441 
صفقة »منها 429 صفقة عقود و12 صفقة 

وكاالت« خالل يوليو عام 2014 محققة 
انخفاضا بلغ 178 صفقه ونسبة قدرها %28.8 

مقارنة بعدد صفقات بلغ 619 صفقة »منها 
590 صفقة عقود و29 صفقة وكاالت« خالل 

يونيو 2014.

»املسار« تعيد جدولة بعض التزاماتها املالية
عاطف رمضان

قال الرئي���س التنفيذي وعضو مجلس ادارة 
شركة املسار لإلجارة واالستثمار احمد العصيمي 
ان الشركة متكنت من اعادة هيكلة بعض أصولها 
وحتويلها ألصول مدرة للدخل، وقامت بتسوية 
وسداد بعض مديونياتها لدى البنوك خالل العام 
املاضي. وأضاف خالل عمومية الش���ركة العادية 
وغير العادية التي عقدت أمس بنس���بة حضور 
76.4% أن الشركة سددت 800 ألف دينار إلى أحد 
البنوك، مما انعكس على خفض كل من التزاماتها 
ومصاريف التمويل. وأوضح أن »املسار« متكنت 
كذل���ك من جدولة العديد م���ن التزاماتها األخرى 
وس���داد جزء من قروضها املستحقة خالل العام 
املنصرم. وأفاد العصيمي ب���أن إجمالي إيرادات 
الشركة بلغ 4.5 ماليني دينار وبلغت املصروفات 
العمومية اإلدارية للشركة مليون دينار تقريبا، 

ومت احتساب مخصصات احترازية مقابل هبوط 
في قيم استثمارات التحوط من آثار األزمة املالية 
بقيم���ة إجمالية تعادل 1.7 مليون دينار. وبني أن 
الشركة حققت على اثر ذلك خسارة إجمالية بلغت 
1.9 مليون دينار خالل عام 2013 مبا يعادل 12 فلسا 
للس���هم وبلغت حقوق املساهمني 8 ماليني دينار 
تقريبا. وأقرت عمومية الشركة بنود جدول أعمالها 
والتي تضمنت عدم توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2013 وعدم صرف مكافأة 
ألعضاء مجلس االدارة. وأقرت العمومية غير العادية 
تعديل بعض املواد من النظام األساسي للشركة، 
كما انتخبت العمومية 4 أعضاء ملجلس اإلدارة بدال 
من املس���تقيلني، حيث متت استقالة كل من بيت 
االستثمار اخلليجي والشركة الكويتية العقارية 
القابضة والشركة الكويتية لالستثمار وهم 3 أعضاء 
جدد من الشركة الكويتية لالستثمار وعضو من 

شركة العربية للخدمات املالية القابضة.

معرض العقارات الكويتية والدولية ينطلق 22 سبتمبر املقبل
التي تلب���ي طموحات كل 
الشرائح والتي تساهم في 
الفرص  العديد من  توفير 
االستثمارية املجدية سواء 
العادي  بالنسبة للمواطن 

أو املستثمر الكبير.
وقال ان املعرض سيضم 
شركات ممتازة من الشركات 
العقارية احمللية واخلليجية 
وستقدم فرصا ومنتجات 
عقارية متنوعة تتناسب 
مع ظروف املرحلة احلالية 
والت���ي تتطل���ب وج���ود 
أفضل األسعار واملساحات 
واملش���روعات بشكل عام، 
وذلك أن بعض الشركات 
ستقدم منتجات الصكوك، 
وبعضه���ا اآلخر س���يقدم 
منتجات عقارية وسياحية 

متنوعة.
وأك���د أن املعرض في 
الدورة احلالية سيش���هد 
جدي���دة  مش���روعات 
س���تطرح ألول م���رة في 
العقارية منها  املع���ارض 

مش���اريع محلية جديدة 
من ڤلل وأراض وش���قق 
سكنية وكذلك مشروعات 
خليجية تعرض ألول مرة 
الكويت عبر املعرض  في 
ما يجع���ل املعرض مميزا 

هذا العام.
ولفت إلى أن النش���اط 
امللحوظ في سوق العقارات 
محليا الذي متثل في ارتفاع 
جيد خ���الل النصف االول 
من العام احلالي س���يدفع 
املس���تثمرين الكويتي���ني 
العقار احمللي  إلى ش���راء 
واخلليجي حيث ان مؤشرات 
العقارات السكنية شهدت 
ارتفاعا ملحوظا، مش���يرا 
إلى أن العقار التجاري شهد 
بدوره ارتفاعا بنسبة طفيفة 
في ظل اس���تمرار حتسن 
نسب اإلش���غال باملباني 
أبراج  التجارية، الس���يما 
العاصمة وس���ط  منطقة 
حتسن أيضا في منطقتي 

الفحيحيل والفروانية.

زوار املعرض وتقدمي كافة 
متطلباتهم العقارية.

وأضاف »تستعد الشركة 
إلجراء كل االس���تعدادات 
وان الشركات كافة أعلنت 
مش���اركتها ف���ي املعرض 
العقاري الذي يضم نخبة 
كبيرة من كبريات الشركات 
الكويتية واخلليجية حتت 

سقف واحد«.
ولفت ال���ى أن معرض 
الكويتية وفي  العق���ارات 
نسخته احلالية تشارك فيه 
40 ش���ركة عقارية بزيادة 
عن العام املاضي وتخوضه 
مبجموعة مشاريع جديدة 
ومميزة تطرح ألول مرة في 
السوق الكويتي وستساهم 
في استقطاب شريحة كبيرة 

من زوار املعرض.
وأكد أن السوق الكويتي 
دائما متعطش للمعارض 
العقارية القوية والتي تقدم 
منتجات تلبي طموحاته، 
باإلضافة إلى متيز املنتجات 

تستعد شركة »اكسبو 
سيتي« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات إلطالق معرضها 
العقاري السنوي احلدث 
العقاري األب���رز واألكبر 
ف���ي الكويت على اإلطالق 
الذي تق���وم على تنظيمه 
خالل الفترة من 22 إلى 25 
س���بتمبر املقبل في فندق 
الريجينسي مبشاركة 40 
ش���ركة محلية وخليجية 
وعربية مبشروعات يصل 
عددها إل���ى قرابة ال� 250 
مش���روعا عقاري���ا ما بني 
محلي وخليجي وأوروبي 

وعاملي.
وكشف املدير التنفيذي 
في الش���ركة إيهاب زكري 
ان الش���ركة جتري حاليا 
الالزمة  كافة االستعدادات 
إلطالق املعرض وتسعى إلى 
ان يخرج املعرض بالشكل 
املطلوب وتذليل الصعاب 
كاف���ة من أمام الش���ركات 
املشاركة، والسيما إرضاء 

إيهاب زكري 

وأرب����اح صافي����ة بلغت 88 
مليون دوالر.

وخالل النصف األول من عام 
2014، قامت اخلطوط اجلوية 
التركية بنقل 26 مليون مسافر، 
أي بزيادة قدرها 17% في عدد 
املسافرين. وارتفعت عائدات 
املقعد املتوافر لكل كيلومتر، 
التي  الكيلومترات  وعائدات 
قطعها املسافرون بنسبة %19، 
ما أدى إلى اس����تقرار معدل 
إش����غال املقاعد بنسبة %79. 
وارتفع عدد املسافرين الذين 
يواصلون رحالتهم من وإلى 
وجهات عاملية بنس����بة %28 
ليصل إلى حصة قدرها %44 

من املسافرين حول العالم.

أعلنت ش����ركة اخلطوط 
اجلوية التركي����ة عن تقدمي 
بياناته����ا املالي����ة املجمع����ة 
للنصف األول من عام 2014 
إلى بورصة اسطنبول لألوراق 
املالية. ومقارنة بالفترة ذاتها 
من عام 2013، ارتفعت إيرادات 
املبيعات بنحو 15% لتصل إلى 
5.2 مليارات دوالر. وسجلت 
التركية  اخلطوط اجلوي����ة 
أرباحا تشغيلية بلغت 234 
مليون دوالر، وأرباحا صافية 
بلغ����ت 190 مليون دوالر في 
الربع الثان����ي من عام 2014، 
لتستكمل بذلك النصف األول 
من العام بأرباح تش����غيلية 
بلغ����ت 152 ملي����ون دوالر، 

190 مليون دوالر أرباح »التركية« في الربع الثاني

16 مليون دينار 
فقط متوسط قيمة 

التداول اليومي

تداوالت العقار االستثماري تهوي ٪50
ذكر تقرير »بيتك« العقاري ان التداوالت العقارية االستثمارية 
حققت تراجعا حادا خالل شهر يوليو 2014 مسجلة نحو 135 

مليون دينار »بلغت تداوالت العقود نحو 133 مليون دينار 
وسجلت الوكاالت نحو 1.6 مليون دينار« محققة انخفاضا 

ملحوظا بنحو 136 مليون دينار بنسبة قدرها 50% مقارنة بقيمة 
بلغت نحو 271 مليون دينار »بلغت تداوالت العقود نحو 235.6 
مليون دينار وسجلت الوكاالت نحو 35.5 مليون دينار« خالل 

يونيو 2014. 
وقد جاء هذا االنخفاض امللحوظ مدفوعا بتراجع قيمة التداوالت 
االستثمارية في يوليو مقارنة باملستويات القياسية التي شهدها 
شهر يونيو 2014، اذ سجلت تداوالت العقود نحو 133.1 مليون 

دينار في يوليو 2014 محققة تراجعا بنحو 103 ماليني دينار 
وبنسبة قدرها 44% مقارنة مبستواها القياسي الذي سجل 

نحو 235.6 مليون دينار في يونيو 2014. كما تراجعت قيمة 
التداوالت العقارية االستثمارية بالوكاالت لتسجل نحو 1.6 

مليون دينار في يوليو 2014 محققة انخفاضا ملحوظا بنحو 34 
مليون دينار مقارنة بنشاط غير مسبوق كانت قد شهدته في 

يونيو 2014 مسجلة فيه نحو 35.5 مليون دينار. 
وحقق مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة للعقارات 

االستثمارية خالل يوليو 2014 تراجعا ملحوظا مقارنة بنشاطه 
امللحوظ الذي كان قد تخطى حاجز املليون خالل الثالثة أشهر 
املاضية، فقد سجلت قيمته نحو 1.2 مليون دينار خالل يوليو 
2014 بتراجع ملحوظ نسبته 19% بقيمة انخفاض وصلت الى 

288 ألف دينار مقارنة بقيمتها القياسية التي كانت قد اقتربت 
من نحو 1.5 مليون دينار خالل يونيو 2014.

وفيما يتعلق بعدد التداوالت العقارية االستثمارية فقد سجلت 
112 صفقة في يوليو »110 صفقات عقود وعدد صفقتني وكاالت« 

اذ انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة قدرها 38.5% وبنحو 70 
صفقة عن تداوالت يونيو 2014 الذي سجل 182 صفقة.

اشار تقرير »بيتك« العقاري الى ان قيمة التداوالت العقارية 
التجارية سجلت خالل يوليو 2014 تراجعا حادا غير مسبوق 

مقارنة بقيمتها في يونيو والتي كانت قد اقتربت من 
املستويات القياسية التي قد شهدها السوق في عام 2008، 

اذ سجلت نحو 3 ماليني دينار »سجلت جميعها بالعقود« في 
يوليو 2014، متراجعة بنسبة قدرها 97% وبقيمة بلغت نحو 111 
مليون دينار عن قيمة التداوالت العقارية التجارية التي شهدت 
مستوى قياسيا في يونيو التي سجلت نحو 114 مليون دينار 

»سجلت أيضا جميعها بالعقود« في شهر يونيو 2014. 
وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداوالت 
العقارية التجارية بشكل حاد في يوليو مقارنة باملستوى 

القياسي الذي سجل في يونيو، حيث سجلت قيمتها نحو 1.3 
مليون دينار في شهر يوليو 2014 منخفضة بنسبة قياسية 
قدرها 91% وبقيمة ملحوظة بلغت 11.6 مليون دينار مقارنة 

مبتوسط قياسي قيمته نحو 12.7 مليون دينار سجل خالل 
يونيو 2014. 

وتراجع عدد التداوالت العقارية التجارية بشكل ملحوظ في 
شهر يوليو 2014 مبقدار 6 صفقات وبنسبة قدرها 67% عن 

عددها في يونيو 2014، حيث سجلت 3 صفقات في يوليو 
»صفقة واحدة في محافظة العاصمة، وثانية في محافظة 
حولي، بينما سجلت صفقة ثالثة في محافظة األحمدي« 

مقارنة بعدد 9 صفقة في يونيو 2014 »سجلت صفقة واحدة 
في محافظة العاصمة، وسجلت محافظة حولي 5 صفقات، 

بينما سجلت في محافظة األحمدي 3 صفقات«.

1٫3 مليون دينار متوسط قيمة الصفقة بالعقار التجاري
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احد االجتماعات بواسطة نظام االتصال املرئي 

»زين« تربط فروعها بشبكة لالتصال املرئي
ربطت زين فروعها بشبكة 
اتص���ال مرئي وف���ق أحدث 
املنص���ات التكنولوجية التي 
تتيح س���هولة الربط الفوري 
والفع���ال بني أفرع الش���ركة 

الكبرى واملقر الرئيسي.
وذكرت الش���ركة في بيان 
صحاف���ي أن تأس���يس هذه 
الش���بكة احملورية التي تضم 
عددا من أفرع الشركة في الوقت 
الراهن سيمكنها من توفير أعلى 
مس���تويات اجلودة في خدمة 
العمالء وسرعة التجاوب مع 
مختل���ف متطلب���ات كل فرع 
على حدة بالشكل الذي يعزز 
من ريادة الش���ركة في تقدمي 
أفضل خدمات االتصاالت لقاعدة 

عمالئها األكبر في الكويت. 
وأوضحت أن نظام االتصال 
املرئي املعتمد قد مت تصميمه 
وبشكل خاص من خالل دائرة 
تلفزيوني���ة مغلقة تربط بني 
املبيعات في مقر  إدارة قطاع 
الشركة الرئيسي في الشويخ، 
وعدد من أه���م وأكبر األفرع 
التابعة للشركة املنتشرة في 

مختلف مناطق الكويت.
وبينت زين أن هذه اآللية 
الفعالة ستعمل على تسريع 
اليومية وتطبيقها  املعامالت 
بشكل أكثر انسيابية، ما سيوفر 
الوقت وسد احتياجات العمالء 
املس���تعجلة بش���كل أسرع، 
موضح���ة أنها مس���تمرة في 
تقدمي املشاريع واملنصات مثل 

نظام االتص���ال املرئي والذي 
توظفه الشركة للمرة األولى 
لتستمر بالتأكيد على ريادتها 
في س���وق االتصاالت احمللي، 
مبينة أن هذا األمر كان لزاما 
عليها كونها تخدم أكبر عائلة 
مشتركني من خالل أكبر شبكة 

فروع في الكويت. 
وأفادت الشركة بأن النظام 
اجلديد يتيح جلسات االتصال 
احل���ي م���ن خ���الل الصوت 
والصورة بني مكتب مدير إدارة 
البيع املباشر في مقر الشركة 
الرئيس���ي، ومكات���ب مديري 
األفرع بش���كل مباشر، وذلك 
إلمتام عدد من املهام الدورية 
مثل االجتماع اليومي ومناقشة 
خطط العمل وحل بعض مشاكل 
العمالء الطارئة دون احلاجة 
لزيارة الفرع الرئيسي وغيرها 
م���ن املعام���الت دون احلاجة 
ملغادرة الفرع، باإلضافة لتعزيز 

التواصل مع أعضاء فرق عمل 
األف���رع وتقليل االعتماد على 
املراسالت اإللكترونية واملكاملات 
الهاتفية الصوتية فقط، وذلك 
في أف���رع املطار والش���ويخ 
واحلمراء وحولي واألڤنيوز 

والساملية. 
التنفيذي  املدي���ر  وق���ال 
لقطاع املبيعات في الش���ركة 
أحمد الكندري في تعليقه على 
هذه اخلطوة »جاء تدشني هذا 
النظام احلديث في إطار سلسلة 
التي  املبادرات واملشاريع  من 
تتبناها الش���ركة على الدوام 
للتعزيز من مساعيها الدائمة 
لبلوغ أهدافها وعلى رأس���ها 

راحة عمالئها«.
وأضاف »ال شك أن تفعيل 
مثل هذه املنصات التكنولوجية 
سيعزز من جهود الشركة في 
حتقيق رضا العمالء من خالل 
تقليص الوقت املستهلك حلل 
بعض املعضالت التي تواجههم، 
وتوفير اجلهد عليهم من خالل 
إيجاد احللول بشكل فوري دون 
احلاجة لزيارة الفرع الرئيسي 

للشركة«. 
وأكد الكندري أن زين ستظل 
الشركة السباقة في تبني أحدث 
احلل���ول التفاعلية واألنظمة 
احلديثة ملواكبة التغيرات التي 
فرضتها مجاالت تكنولوجيا 
االتصاالت احلديثة، ولتؤكد 
على ريادتها في تقدمي أفضل 

خدمات رعاية العمالء.

سلمان النجادي

The Gate Mall بنك »الراجحي« يعرض خدماته بـ
الراجحي  يتابع مص���رف 
حملته التسويقية الهادفة إلى 
تسويق وعرض أبرز منتجات 
وخدمات املصرف في الكويت 
بعد أن اختتم تواجده مؤخرا في 
مجمع البيرق، سينتقل جناح 
املصرف اخل���اص إلى مجمع 
»ذي جيت« في منطقة العقيلة 
اكبر مجمع جتاري في  ثالث 
الكويت ليكون على تواصل 
مباشر مع سكان املنطقة ورواد 
املجمع وملدة أسبوع كامل خالل 
الفترة من 24 إلى 30 أغسطس 
اجل���اري، والذي م���ن خالله 
سيتواجد فريق عمل احترافي 
من موظفي املصرف بغرض 
العمالء  املباشر مع  التواصل 

املهتمني باخلدمات املصرفية 
املميزة في الكويت.

وأف���اد س���لمان النجادي 
مسؤول التسويق والعالقات 
العامة في املصرف قائال: »جاء 
اختيارنا ملجمع The Gate في 
منطقة العقيلة باعتبارها من 
املناطق ذات الكثافة السكانية 
العالية حيث تضم أكثر من 400 
ألف نسمة وقد خصصنا فريق 
مبيعات متكافئ جاهزا للرد على 
استفسارات العمالء والترويج 
عن املنتجات املصرفية املتميزة 
والفريدة من نوعها واملتاحة 
لإلخوة املواطنني واملقيمني في 
البنك  الكويت، والتي يسعى 
من خالله���ا إلى تقدمي حلول 

مصرفية منافس���ة ومناسبة 
لتطلعات العمالء حتت مظلة 
الشريعة اإلسالمية، والتي في 
نفس الوقت تلبي احتياجاتهم 

بكل بسهولة ويسر«.
وختم النجادي قائال »إنها 
فرصة ممت���ازة لرواد املجمع 
للتعرف على خدمات املصرف 
ومنتجاته املواكبة للتكنولوجيا 
احلديث���ة في مج���ال األعمال 
املصرفي���ة اإللكترونية التي 
ميتاز به���ا املصرف ويوفرها 
لعمالئ���ه وه���و م���ا يعكس 
مهمة املصرف لتقدمي خدمات 
متميزة ووسائل تقنية حديثة 
ومنتجات متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية«.

»إتش إم جي« العقارية سجلت 
نسب بيع عالية في دبي

»الوطني« يختتم حملة
 »رولز رويس فانتوم« 15 سبتمبر

تعليقا على ما حققته مجموعة إتش إم جي العقارية من 
نسب بيع عالية في العقارات في دبي، قال املدير اإلقليمي 
ملكتب دبي محمد الصمد إن شهري يوليو وأغسطس شهدا 
إقباال كبيرا في املبيعات العقارية من قبل مواطني الكويت 
واملقيمني فيه����ا. وأضاف الصمد ف����ي تصريحه أن دبي 
تشهد منوا نوعيا على 
كافة األصعدة، وخاصة 
العقاري����ة منها حيث 
تقوم حكوم����ة اإلمارة 
ممثل����ة مبؤسس����اتها 
القانوني����ة والفني����ة 
واإلداري����ة بتوفير كل 
السبل حلماية وتطوير 
االستثمارات كما تتيح 
العقار  املجال لتمل����ك 
لكل اجلنسيات واإلقامة 
فيها متاشيا مع سياسة 
احلكومة في تنش����يط 
االس����تثمار وتنويعه 
واحملافظة عل����ى دبي كوجهة س����ياحية ومركز جتاري 

متقدم على مستوى العالم. 

يختتم بنك الكويت الوطني حملته الصيفية اخلاصة 
بحاملي بطاقات الوطني االئتمانية في 15 سبتمبر املقبل، 
وس����تتوج احلملة في ختامها فائزا واحدا بسيارة رولز 
رويس فانتوم مصممة حسب الطلب باإلضافة إلى رحلة 
استثنائية إلى منشأة »جود وود« في اجنلترا حيث املقر 
الرئيسي لشركة رولز 
رويس، ليتسنى للفائز 
اكتش����اف عالم رولز 
روي����س األس����طوري 
مواصفات  وحتدي����د 
س����يارته وتصميمها 

وفق طلبه.
وم����ا زال بإم����كان 
عم����الء البنك الوطني 
االس����تفادة م����ن هذا 
العرض والدخول في 
السحب للفوز بالسيارة 
والرحلة التي تش����مل 
تذاكر السفر ذهابا وإيابا واإلقامة في الفندق باإلضافة إلى 
تأمني املواصالت من وإل����ى مصنع رولز رويس. ويدخل 
العمالء السحب مقابل كل دينار يتم انفاقه تراكميا باستخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية وبطاقات الدفع املسبق داخل 
الكويت، فيما ستتضاعف فرص الفوز إلى ثالث باستخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية وبطاقات الدفع املسبق الى جانب 

بطاقة السحب اآللي خارج الكويت أو عبر االنترنت. 
ودأب البنك الوطني سنويا على تقدمي أضخم احلمالت 
خالل موسم الصيف وذلك انطالقا من حرصه على مكافأة 

عمالئه بالعروض احلصرية وغير املسبوقة. 

»نفط الكويت« تقدم الدعم 
والرعاية ملجموعة من األنشطة 

العاملية واحمللية
أكد مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم في شركة نفط 
الكويت سامي اجلهيم أن السنة املالية 2014 � 2015 جاءت 
حافلة بقائمة من مساهمات الشركة التي تهدف من خاللها 
إلى تطوير آليات عملها، وتعزيز قدرات كادرها البشري، 
إضافة إلى الوفاء مبس����ؤوليتها جتاه املجتمع، ومساعدة 

انشطته املختلفة على 
النهوض بأدوارها على 

الوجه األمثل.
ولف����ت اجلهيم، في 
تصريح صحافي، إلى 
أن إدارة الشركة أقرت 
خ����الل الس����نة املالية 
املذك����ورة تقدمي الدعم 
والرعاي����ة لع����دد من 
املؤمت����رات واملعارض 
النفطي����ة املتخصصة، 
وملجموع����ة أخرى من 
واملبادرات  األنش����طة 

املجتمعية احمللية.
وأش����ار ف����ي ه����ذا 
الصدد إلى أن الشركة 
اعتمدت ميزانية خاصة 
لرعاية مناسبات حتظى 
بشهرة عاملية في مجال 
الصناع����ة النفطي����ة، 
مشيرا إلى أن ذلك من 
ش����أنه تعزيز صورة 
شركة نفط الكويت في 
مثل هذه احملافل الدولية 

املتخصصة.
وأورد اجلهيم على 
س����بيل املث����ال رعاية 

الشركة ملؤمتر ومعرض اجلمعية األميركية جليولوجي 
البترول، الذي سيقام في العاصمة التركية اسطنبول خالل 
شهر سبتمبر املقبل، ومؤمتر ومعرض اجلمعية العاملية 
جليوفيزيائيي االستكشاف، املقرر إقامته في والية كولورادو 
األميركية في شهر أكتوبر املقبل، وورشة العمل اخلامسة 
للمسح اجليولوجي العربي، التي تستضيفها الكويت خالل 
شهر فبراير من العام املقبل، وكذلك ملتقى الشرق األوسط 

للرفع الصناعي، التي تنظمه قطر خالل الشهر نفسه.
وأوضح أن مساهمة شركة نفط الكويت ال تقتصر على 
رعاية هذه املناسبات العاملية، وإمنا تشمل كذلك مشاركة 
وفود من الشركة في انشطتها، مؤكدا أن الشركة حترص 
دائما على االستفادة من هذه الفرص بهدف تطوير مستوى 

وقدرات كادرها البشري وتدعيم جتربتها وخبراتها.
وأكد من جانب آخر أن الشركة تولي املبادرات املجتمعية 
احمللية اهتماما خاصا، وذلك انطالقا من حرصها على أداء 
مسؤوليتها االجتماعية، مشيرا إلى أن خطة السنة املالية 
احلالية تضمنت تقدمي الدعم املال����ي والرعاية ملجموعة 
من األنشطة الوطنية، ومن بينها مؤمتر الشباب الكويتي 
»مس����تقبل وطن«، وأنشطة جمعية املهندسني الكويتية، 
والنادي الكويتي بجامعة والية أريزونا األميركية، وأنشطة 
معهد إدارة املش����اريع فرع اخللي����ج العربي، وغيرها من 

األنشطة التي تقام على مدار العام.

أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.44الدينار الكويتي
0.120.150.230.330.56الدوالر األميركي

0.030.070.150.240.41اليورو
0.470.500.560.701.05اجلنيه االسترليني
0.000.000.020.070.19الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26633الدوالر االسترالي0.07657الريال السعودي
0.7645الدينار البحريني0.28595الدوالر األميركي

0.0788الريال القطري0.37737اليورو
0.7463الريال العماني0.47445اجلنيه االسترليني
0.0782الدرهم اإلماراتي0.31217الفرنك السويسري

0.0406اجلنيه املصري0.00275الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.01-100.57النفط الكويتي
100.270.27برنت

0.10-93.56غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

2.23-1278.60الذهب
0.02-19.39الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
3.15-7.389.03الكويت

4.970.056.95دبي
2.61-5.079.12أبوظبي

11.29-1.473.96البحرين
13.865.89112.38قطر

15.20-7.342.44عمان
1.198.262.93لبنان
2.123.5511.51األردن
84.97-9.410.33مصر

31.95-9.397.44املغرب
8.47-4.691.47تونس

38.28-17.001.22داو جونز
4.538.556.45ناسداك م
S&P5001.988.40-3.97

2.41-6.775.25فاينانشال ت
9.428.1588.98داكس
4.296.2743.47كاك40

8.587.2133.05السويسري
15.613.2574.06نيكاي225

1.291.315.24توبكس
25.166.9154.68هانغ سينغ

سامي اجلهيم

محمد الصمد
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اخليار األول لعشاق املركبات الرياضية

FT-1 مركبة جتريبية جديدة من تويوتا
السمراء الطبيعية.

وقالت سيلني لي، املصممة 
املبتكرة في استديو »كالتي«، 
والت����ي طرحت فك����رة ابتكار 
مفهومي اللون����ني: »كنا نرمي 
 FT-1 ومن����ذ إطالق مش����روع
إلى توفير أكبر قدر ممكن من 
االنس����يابية أثناء القيادة، مما 
ميكن السائق من التركيز على 
الطريق فقط. وعملنا في استديو 
األلوان على ابتكار أجواء شبيهة 
بأجواء املركبة، وجتلى هدفنا 
في توفير كل الدعم للس����ائق 
وتقدمي مجموعة من اخليارات 
الفعالة. ويلع����ب لون اجللد 
البني املس����مر دورا كبيرا في 
احملافظ����ة على »انس����يابية« 
القيادة، وإضفاء شعور غامر 

بالفخامة والترف«.
وميكن حملبي لعبة »بالي 
ستيش����ن« »جران توريزمو 
الثالثة  6« حتميل اإلصدارات 
املختلفة من املركبة التجريبية 
FT-1 اعتبارا من سبتمبر القادم، 
الط����رازان باللونني  ويتوافر 
األحمر والرم����ادي الغرافيتي، 
عالوة على إصدار »فيجن جي 

تي« عالي األداء.

إضفاء ملسة أكثر أناقة وطبيعية، 
مما يبرز تعدد خيارات مركبة 
 .FT-1 التجريبي����ة تويوت����ا 
وتسعى تويوتا عبر مركبتيها 
التجريبيتني لنيل رضا وإعجاب 
كافة عمالئها، وتتيح لعشاق 
املركب����ات الرياضية االختيار 
بني جتارب أصيلة عالية األداء 
ومزيج لوني آسر للونني األسود 
واألحم����ر، أو انتقاء طلة أكثر 
رياضية واستثنائية باأللوان 

أكثر ج����رأة، فقد أضاف اجللد 
الثانية  النسخة  الطبيعي في 
على املقاعد ملسة ناعمة ورقيقة، 
لتتألق بتدرجات األلوان البنية 
الطبيعية، وتصبح أكثر جاذبية 
وأصالة. كما اس����تعيض عن 
احلواف املطلية باللون األحمر 
في املركبة األولى بأخرى مطلية 
بتدرج����ات مختلفة من اللون 
البني. ووضع املصممون نصب 
أعينهم لدى اختي����ار األلوان 

لوني جلد املقصورة الداخلية 
التجريبيتني  ملركبتي تويوتا 
األولى والثانية FT-1 في إكساب 
كل منهما سحرا متميزا وتوقيعا 
خاصا. فف����ي حني لعب اللون 
األس����ود احلال����ك الطاغي في 
املركبة األولى دورا أساسيا في 
مساعدة السائق على التركيز 
على الطريق، وعملت احلواف 
املطلية باللون األحمر واستخدام 
املواد الطبيعية في منحها مسحة 

واجلوان����ب العقالنية، والذي 
من شأنه إضفاء ملسة حيوية 
التصاميم، وترس����يخ  عل����ى 
هوية تويوتا املتفردة. ويشكل 
األث����ر البصري ملركبة تويوتا 
التجريبي����ة FT-1 بتصميمها 
املميز حافزا ملهما لش����ركتنا 
البت����كار تصامي����م متف����ردة 
تعمق بصمة تويوتا في عالم 

املركبات«.
وأسهم التباين الساطع بني 

عالي����ة األداء، مبتعدين بذلك 
عن التصاميم املعتادة واأللوان 
الصارخة التي طاملا عرفت بها 

الشخصيات التقليدية.
وقال تاكايوكي يوشيتسوغو، 
املمثل الرئيسي للمكتب التمثيلي 
لشركة تويوتا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا: »يجسد 
تصميم مفهوم مركبة تويوتا 
التجريبية FT-1 الساحر دمجا 
عبقريا بني اجلوانب العاطفية 

كش����فت تويوتا األسبوع 
النس����خة  النقاب عن  املاضي 
الثانية من مركبتها التجريبية 
تويوتا FT-1 »فيجن جي تي« 
عالية األداء، لتثبت مجددا أن 
جمال مركب����ات تويوتا يكمن 
في تناغم تصاميم مقصورتها 
الداخلية من جه����ة ومظهرها 

اخلارجي من جهة ثانية. 
وحصد أح����دث إصدارات 
مفه����وم الكوبي����ه الكثير من 
اإلعجاب، وجاء باللون الرمادي 
الغرافيت����ي، عوضا عن اللون 
األحم����ر القان����ي ف����ي املركبة 
التجريبية األصلية التي أعلن 
عنها للمرة األولى هذا العام في 
معرض ديترويت للسيارات. 
غي����ر أن اللمس����ات الداخلية 
اجلديدة ولون اجللد األس����مر 
الس����رجي هما أكث����ر ما مييز 
املركبة ويس����هم في إظهارها 

بكامل أناقتها وبهائها.
واستوحى مصممو املقصورة 
الداخلي����ة ملركب����ة تويوت����ا 
التجريبية FT-1 تصاميمهم من 
أزياء جنوم األفالم املعاصرة، 
السيما تلك التي تستخدم فيها 
التكنولوجية املتطورة  املواد 

للجودة األولية ملصنعي السيارات

يوكون 2015 اجلديدة..أكثر قوة

»J.D. Power« كيا« حتتل املركز الـ 6 ضمن دراسة«

يساهم الشاس���يه وبنية 
الهيكل األكثر قوة وتعزيزات 
نظام التعليق، في تأمني جتربة 
قيادة أكثر هدوء وحتكما في 
عائلة جي ام سي يوكون 2015 
اجلديدة.يوف���ر تصميم إطار 
الهيكل منط السلم الذي يأخذ 
شكل الصندوق واملعزز بفوالذ 
شديد الصالبة، توازنا مثاليا بني 
قدرات اجلر، والضجيج، وعزل 
االهتزازات، والسالمة. ويتشابه 
إطار الهيكل في جميع سيارات 
جي ام سي يوكون فيما يتعلق 
بالتصميم والبنية، إال أن يوكون 
XL تقدم هيكال أطول قادر على 
دعم قاعدة اإلطارات األطول ب� 
14 إنش���ا )356 ملم(، والطول 
اإلجمالي للسيارة األكثر بنحو 

20 إنشا )508 ملم(.
ويقدم الهيكل في السيارة 
استخداما أكبر للفوالذ شديد 
الصالبة، والفوالذ فائق الصالبة، 
ما يس���اهم أيضا في تطوير 

مقاومة االصطدامات.
وباملقارن���ة م���ع الفوالذ 
االعتي���ادي املس���تخدم ف���ي 
معظم هياكل السيارات، يعتبر 
الفوالذ شديد الصالبة األكثر 
قوة وثبات، أفضل بنحو أربع 
مرات، في حني يعد الفوالذ فائق 
الصالبة- الذي يحتوي على 
فوالذ بعنصر البورون- أقوى 
بأربع مرات من الفوالذ شديد 
الصالب���ة، وبثماني مرات من 

أعلنت مجموعة الوكاالت 
الوطني���ة، إحدى ش���ركات 
مجموع���ة عبدالعزيز العلي 
املط���وع، والوكي���ل املعتمد 
لس���يارات كيا موتورز في 
الكوي���ت، أن س���يارتي كيا 
سبورتاج وكيا كادينزا موديل 
الع���ام 2014 فازتا بتصنيف 
أفضل السيارات الرائدة ضمن 
فئتيهما في سوق السيارات 

األميركية.

الفوالذ االعتيادي. ويسمح إدخال 
هذا النوع من الفوالذ بتصميم 
صفائح رقيقة املعيار تؤمن وزنا 
أخف، وتقدم في الوقت نفسه 
القوة نفسها- أو قوة أكبر- من 
العناصر األكثر سماكة ووزن 
املصنوعة من الفوالذ االعتيادي.

ويسمح الشاسيه األكثر صالبة 
في السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت اجلديدة باملزيد من 
الضبط الدقيق لنظام التعليق 
في األمام واخلل���ف، ما يوفر 
أداء أكثر انس���يابية وهدوءا 
وثقة باملقارن���ة مع الطرازات 
السابقة، ومستويات أقل من 
االهتزازات والترددات، خاصة 
على الطرقات القاسية. ويساهم 

وذكرت املجموعة أن هذا 
التصنيف جاء ضمن دراسة 
J.D. Power للجودة األولية 
)IQS( أجري���ت حول أفضل 
س���يارات ع���ام 2014، حيث 
صنفت كيا س���بورجت رائدة 
الرياضية  الس���يارات  لفئة 
الصغيرة متعددة األغراض 
وكيا كادين���زا كرائدة لفئة 
السيارات الكبيرة في السوق 

األميركية.

مزج املواد األخف وزنا وهندسة 
نظام التعليق اخللفي املعدلة، 
في توفير شعور أكثر جتاوب 
في السيارة.وتتضمن جميع 
طرازات يوكون نظام توجيه 
إلكتروني جديدا متعدد الدعم 
ويعمل كهربائيا، وقادرا على 
تطوي���ر مس���تويات التحكم 
اإلجمالية في السيارة، ويخفف 
من جهد التوجيه على السرعات 
املنخفضة. ونظ���را إلى عدم 
وجود مضخ���ة مدعومة من 
احملرك، يتمكن نظام التوجيه 
اإللكتروني من توفير الوقود 
وإلغاء احلاج���ة إلى الصيانة 
املتعلقة بالتوجيه الهيدروليكي 

املدعوم كهربائيا.

وفي تصريح باملناسبة، 
قال جون كرو، نائب رئيس 
اخلدمة وعمليات ما بعد البيع 
بش���ركة كيا موتورز أميركا 
)KMA(: »تظهر نتائج دراسة 
J.D. Power للجودة األولية 
إستراتيجية كيا طويلة األمد 
ف���ي التركيز عل���ى اجلودة 
التجارية  العالم���ة  وتعزيز 
واالرتق���اء بتجربة ش���راء 

سيارات كيا«. 

حتتفل بعيدها الـ 55

MINI.. صغيرة بحجمها كبيرة بتاريخها
حتتف����ل MINI، العالم����ة 
الرائ����دة في فئة الس����يارات 
الصغي����رة الفاخرة، بعيدها 
ال�55 محافظة على ش����بابها 
 Mini الدائم. فقد أطلت سيارة
الكالسيكية على الطرقات عام 
1959، وتتابع الطرازات اجلديدة 
النجاحات  من MINI حتقيق 
عام 2014 فيما يحتفل »لقاء 
Mini الدول����ي« بعيد العالمة 
في مقاطعة كنت البريطانية. 
ميونيخ – عندما جرى إطالق 
سيارة Mini الكالسيكية التي 
صنعت ف����ي بيرمينغهام في 
18 أغس����طس 1959، لم يكن 
أحد يتوقع ف����ي ذلك الوقت 
أن مفهوم السيارة الصغيرة 
الثورية سيتحول إلى أحد أبرز 
النجاحات ف����ي عالم صناعة 
السيارات وسيستمر خلمسة 
عقود ونصف. ففي ذلك الوقت 
منذ 55 عاما، مت إطالق طرازين 
يختلفان فقط في الشبك األمامي 
وغطاء اإلطارات والطالء وقد 
أطلق عليهما اسمي: موريس 
ميني ماينور وأوسنت سيفن. 
وقد متي����ز تصميم املهندس 
أليك إسيغونيس بالبساطة 
واالبتكار فقد اتسمت السيارة 
بفس����احتها م����ن الداخل مع 
احلفاظ على مقاييس صغيرة 
أربعة مقاعد  من اخلارج مع 
وجتربة قيادة مميزة وفعالية 
استهالك الوقود وسعر قريب 
من املتناول. وكان لهذه األفكار 
تأثير كبير امتد للقرن الواحد 
والعشرين. وقد أعيد التأكيد 
عل����ى املبادئ الت����ي تتبعها 
العالمة مع إعادة إطالقها في 
األس����واق عام 2001 ليحصد 
املفه����وم إقباال واس����عا على 
مختلف املس����تويات وتؤكد 
العالمة مكانتها في السوق. 
 MINI ومنذ ذلك الوقت، جتمع
بني املبادئ الكالسيكية التي 
قامت عليها األجيال األولى مع 
متطلبات السيارة املعاصرة. 
ويعتبر املفهوم الثوري الذي 
تتميز به العالمة من بني قلة 
قليلة استطاعت أن تدوم لهذه 
الفت����رة الطويل����ة من الزمن 
وحتق����ق كل هذه النجاحات. 
ولم يس����تطع أي مفهوم آخر 
أن يحقق هذا االنتشار الواسع 
ويطبق على مجموعة واسعة 
من الفئات كما هو احلال مع 
 MINI واليوم تضم .MINI عالمة
حتت مظلتها مجموعة واسعة 
من الطرازات منها الذي يحمل 
الكالس����يكي  الهيكل  تصميم 
 MINIو MINI Clubman م����ع
 MINIكوبيه و MINIاملكشوفة و
 MINI وص����وال إلى Roadster
 .MINI Pacemanو Coutryman
وقد بدأت العالمة فصال جديدا 
في فصول جناحاتها في ربيع 

 MINI 2014 مع إط����الق طراز
اجلديد. وفي خريف عام 2014، 
سيجري إطالق نسخة مختلفة 
كليا وهي سيارة MINI بخمسة 
أبواب. تتسم مختلف طرازات 
العالمة بأعلى مستويات األناقة 
وتتميز بحفاظها على قيمتها 
وسهولة التحكم عند القيادة 
وأعلى مس����تويات األمان مع 
ملسة رياضية وتصميم ثوري 
متميز باإلضافة إلى احلفاظ 
على أعلى درجات اجلودة. وقد 
العالمة على  حافظت ميزات 
روحها الشابة واملعاصرة منذ 

55 عاما وحتى اليوم.
في عطلة نهاية األسبوع 
األولى في ش����هر أغسطس، 
 Mini اجتمع محبو س����يارات
الكالسيكية كما محبو سيارات 
MINI املعاص����رة في مقاطعة 
كنت لالحتف����ال بالعيد ال�55 
للسيارة البريطانية الصغيرة 
األكثر ش����عبية. وقد أعجب 
محبو عالمة MINI بالنسخة 
اجلديدة للسيارة األصلية في 
فئة السيارات الصغيرة الفاخرة 
متاما كما أعجبوا بالسيارات 

املعروض����ة.  الكالس����يكية 
وقد ش����ملت الفعالية بعض 
السيارات التي تعود إلى عام 
 Mini Clubman 1960 وسيارة
الكالسيكية باإلضافة   Estate
إلى النسخة اخلاصة بعام 1984 
التي احتفلت مبرور 25 سنة 
على إطالق العالمة وصوال إلى 
آخر سيارات Mini الكالسيكية 

التي صنعت عام 2000.
وقد حضر عدد من ضيوف 
الشرف هذا احلفل من بينهم 
بادي هوبريك، الذي كان أول 
من حقق فوزا في رالي مونتي 
 Mini Cooper كارلو على سيارة
S منذ خمسني عاما باإلضافة 
إلى راس س����ويفت الذي قدم 
استعراضا مليئا بالتشويق.

لطاملا جتمع محبو عالمة 
Mini في »لقاء Mini الدولي« من 
أجل التأكيد على شغفهم بأشهر 
السيارات الصغيرة في العالم. 
العام صمموا وانتجوا  وهذا 
مئات امللصقات اخلاصة التي 
تتضمن الرس����ائل والصور. 
التصميم  وس����يجري عرض 
الفائ����ز في وق����ت الحق من 
العام في معرض كبير لعالمة 
MINI في متح����ف BMW في 

ميونيخ.
الدولي«   MINI عقد »لقاء
للمرة األولى ف����ي أملانيا عام 
1978 وكان ف����ي ذل����ك الوقت 
عبارة عن فعالي����ة صغيرة 
تش����مل التخييم مل����دة ثالثة 
أيام. وقد زادت شعبيته عاما 
بعد عام وكان محبو العالمة 
يقطعون مسافات أطول في كل 
عام حتى قرر املنظمون حتويل 
هذه التجمع إلى فعالية عاملية. 
في كل عام ينظ����م اللقاء في 
بلد مختلف إال أنه يعود إلى 
اململكة املتحدة كل خمسة أعوام 
لتخليد ذكرى إطالق العالمة 

في أغسطس.

تصاميم داخلية 
مترفة مبسحة من 

األلوان السمراء 
الطبيعية
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الرياضية

بدأ برشلونة بقيادة جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي وبحلته 
اجلديدة بعد التغييرات التي طرأت عليه حملته الس���تعادة 
لقب بطل الدوري االسباني لكرة القدم بقوة بفوزه على ضيفه 

املتواضع التشي 3-0 في كامب نو ضمن املرحلة األولى.
وجاءت األهداف بتوقيع ميسي )2(، والشاب منير احلدادي 

املغربي األصل.
وخاض برشلونة املباراة الرسمية األولى له بإشراف مدربه 
الدولي السابق لويس انريكي الذي خلف االرجنتيني خيراردو 
مارتينو بعد موس���م مخيب خرج منه الفريق الكاتالوني من 

دون اي لقب للمرة األولى منذ أعوام.
وشهدت صفوف »البارسا« قبل مباراته األولى سلسلة من 
اإلصابات لنيمار وادريانو وفيرمايلني وتير-شتيغن، وغاب 
بيكيه بسبب اإليقاف، وأيضا الكاميروني الكسندر سونغ الذي 
يس���تعد للرحيل عن الفريق، كما لن يتمكن سواريز املنتقل 
من ليڤربول من املش���اركة مع الفريق الكاتالوني قبل املرحلة 
التاسعة التي تشهد الكالسيكو مع غرميه ريال مدريد، اذ تنتهي 

عقوبته في 25 أكتوبر املقبل.
واش���رك انريكي برافو في حراس���ة املرمى، واالرجنتيني 
خافيير ماس���كيرانو وخوردي الب���ا والبرازيلي داني الفيس 
والفرنسي جيرميي ماتيو في الدفاع، وراكيتيتش واندريس 
انييستا وسيرجيو بوسكيتس في الوسط، وزج مبيسي افضل 
العب في العالم بني 2009 و2012 والش���ابني البرازيلي رافينيا 

ومنير احلدادي في الهجوم.
وطمأن ميسي محبيه بعودته الى مستواه بعد موسم مخيب 
نوعا ما، فخطف هدف السبق قبل نهاية الشوط األول بثالث 

دقائق، ولكن ماسكيرانو ارتكب خطأ بعد ثوان معدودة كلفه 
بطاقة حمراء حني عرقل غاري رودريغيز املنفرد باملرمى ليجبر 

فريقه على اكمال الشوط الثاني بعشرة العبني.
ولم تكد متر ثوان على انطالق الشوط الثاني حتى سجل 
احلدادي هدفه األول مع »البلوغرانا«، واطمأن برش���لونة الى 
النتيجة، فاكمل ميسي هوايته باالختراق واملراوغة والتسجيل، 

وجنح في تعزيز النيتجة )64(.
ومنح انريكي الفرصة للشابني مارك بارترا 
وسيرجيو روبرتو للمشاركة بدال من رافينيا 

وانييستا في الدقائق األخيرة.
وفاز سلتا فيغو على ضيفه خيتافي بثالثة 
اهداف لنوليتو )20( والتشيلي فابيان )56( 
واالرجنتيني يواكني الريفي )70(، مقابل هدف 

خلورخي كومبوس »سمير« )62(.
وفاجأ ايبار الواف���د اجلديد ضيفه ريال 
سوسييداد وتغلب عليه بهدف خلافيير الرا 

غراندي في الدقيقة 45 من ركلة حرة.
ويشارك ايبار في دوري النخبة االسبانية 

للمرة األولى في تاريخه.

المانيا

حرم ماينتس سابع املوسم املاضي، مضيفه بادربورن من 
فوز تاريخي في مباراته األولى بني الكبار، وذلك بعدما خطف 
التع���ادل 2-2 ف���ي الوقت ضمن املرحلة األول���ى من الدوري 

االملاني.

وكان بادربورن، الفريق الذي تأسس عام 1907 لكنه يشارك 
ف���ي دوري الدرجة األولى للمرة األولى ف���ي تاريخه، بطريقه 
للخروج بفوز تاريخي بعد ان تقدم في الدقيقة 87 عبر مدافعه 
اوي هونيماير، ولكن الضيوف ادركوا التعادل في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها الكوري اجلنوبي 
يا-شيول كو بعد خطأ من هونيماير بالذات على الياباني شينجي 
اوكازاكي الذي كان صاحب الهدف األول في اللقاء )33( قبل ان 
يدرك الياس كاشونغا التعادل بتسديدة 

من خارج املنطقة )37(.
وفي مباراة ثانية، جتنب بوروسيا 
مونشنغالدباخ، سادس املوسم املاضي 
والذي يتوجه للتأهل الى دور املجموعات 
من »يوروبا لي���غ« بفوزه ذهابا خارج 
قواعده على اف كاي ساراييفو البوسني 
3-2، ان يستهل املوسم بشكل مخيب من 
خالل خطف التعادل من ضيفه شتوتغارت 

1-1 في الوقت القاتل.
وبدا شتوتغارت في طريقه للخروج 
بالنقاط الثالث بعدما تقدم على مضيفه حتى الوقت بدل الضائع 
بهدف سجله الروماني الكسندرو ماكسيم في الدقيقة 51، اال ان 
كريس���توف كرامر، املعار الى غالدباخ منذ املوسم املاضي من 

باير ليفركوزن، خطف التعادل في الدقيقة األخيرة.

فرنسا

من����ى لي����ون بهزميته الثاني����ة على التوال����ي وجاءت 

على يد ضيفه لنس 0-1 ف����ي املرحلة الثالثة من الدوري 
الفرنسي.

وكان ليون استهل موسمه بالفوز على ضيفه رين 0-2، 
ثم خس����ر خارج قواعده امام تولوز 1-2 وعلى ارضه امام 
اس����ترا جيورجيو الروماني 1-2 في ذهاب الدور الفاصل 
من مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« الذي يخوض 
ايابه اخلميس املقبل خارج ملعبه، قبل ان يسقط امام لنس 

الذي حقق فوزه األول لهذا املوسم.
ويدين لنس الذي خس����ر مباراتي����ه األولني أمام نانت 
وغانغان بنتيجة واحدة 0-1، بفوزه األول، الى املدغشقري 
الالينا نومنجاناهاري الذي سجل هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 11.
وفش����ل س����انت اتيان الذي يتحضر ملواجهة كارابوك 
التركي اخلميس املقبل في إياب الدور الفاصل املؤهل الى 
دور املجموعات ملس����ابقة »يوروبا ليغ« في حتقيق فوزه 
الثالث على التوالي وذلك بتعادله مع ضيفه رين 0-0 في 
مباراة أهدر خاللها صاحب األرض ركلة جزاء في الدقيقة 

41 عبر مولود ايردينغ.
وحق����ق موناكو فوزه األول في البطولة على حس����اب 
مضيفه نانت بهدف دون رد، حيث س����جل فالكاو، العائد 
من إصابة طويلة، هدف اللقاء الوحيد لوصيف الدوري في 
املوسم املاضي من ضربة رأس قوية حول بها كرة عرضية 

في الدقيقة 45 وهو هدفه الثاني في املسابقة.
وكان موناكو قد افتتح الدوري بشكل سيئ بعد تعرضه 

خلسارتني متتاليتني أمام لوريان 1-2 وأمام بوردو 4-1.

»األتلتي« يريد جنم اإلنتر
أكد تقرير صحيفة آس اإلسبانية أن أتليتكو مدريد يريد احلصول على خدمات العب خط وسط 
إنتر ميالن ريكى ألفاريز. ويتجه انتباه أتليتكو نحو الالعب األرجنتيني ألفاريز نظرا لقدراته 
الهجومية التي ستساعد كال من ماندزوكيتش وغارسيا في الهجوم.  وقد يكون األتليتي على 
وشك التوصل إلى اتفاق مع اإلنتر في صفقة قد تصل قيمتها إلى 12 مليون إسترليني. وعلى 
صعيد آخر فإن إنتر ميالن يسعى لالستفادة من الالعب األرجنتيني نظرا حلاجتهم إلى املال 
حتى يحصلوا على الفيتزى من باريس سان جرمان الفرنسي.

غالدباخ يتجنب 
اخلسارة بصعوبة

»النمر الكولومبي« يقود موناكو ألول انتصار في »ليغ 1 «

»البارسا« مع ميسي وإنريكي... غير

خضيرة

غوستافو احد اهداف فينغر

خضيرة يجدد الوالء »للمرينغي«

»الغانرز« يسعى
لصفقة جديدة

رف����ض األملان����ي س����امي 
خضي����رة العب ن����ادي ريال 
الى  مدريد االسباني االنتقال 
مان يونايتد أو ارسنال مفضال 
البقاء مع الريال خالل الفترة 

املقبلة إلثبات ذاته. 
صحيف����ة  وذك����رت 
»االكسبريس االجنليزية« أن 
»املرينغي« سيتجه لالعتماد 
على خضيرة بشكل أساسي 
في منطقة وسط امللعب بعد 
انتقال زميله انخل دي ماريا 
الى اليونايتد بشكل رسمي. 

وحتدث كارلو أنشيلوتي 
م����درب ري����ال مدري����د حول 
خضيرة وقال: الدولي األملاني 
سعيد معنا واملشكالت اخلاصة 

به مت حلها وسيبقى هنا.

في سياق متصل، عرض 
الريال العب وس����طه اس����ير 
إيارامين����دي عل����ى نابول����ي 
لالنضم����ام للفريق اإليطالي 
قبل إغالق الس����وق الصيفية 

احلالية. 
البالغ من  الالع����ب  وكان 
العم����ر 24 عام����ا ق����د انضم 
»للملكي« مطلع املوسم املاضي 
قادما من ريال سوسيداد مقابل 

30 مليون يورو. 
وتعد ثان����ي أغلى صفقة 
للميرينغ����ي على مس����توى 
الالعبني اإلسبان بعد تشابي 
ألونسو من ليڤربول، إال أنه 
قدم مستوى متواضعا املوسم 
املاضي جعله محط انتقادات 

وسائل اإلعالم اإلسبانية.

يسعى نادي أرسنال لالستفادة من األيام األخيرة في 
سوق االنتقاالت بشكل مثالي.

وقالت صحيفة »امليرور« إن أداء الفريق غير املستقر 
أقنع املدير الفني أرسني فينغر بضرورة حسم املزيد من 
التعاقدات، وأنه يهدف اآلن لضم لويس غوستافو العب 

خط وسط فولفسبورغ األملاني.
وأضافت الصحيفة أن الن���ادي األملاني طلب التعاقد 
مع لوكاس بودولس���كي الذي يقترب من الرحيل، حيث 
يهتم به يوڤنتوس اإليطالي وفولفسبورغ وأندية أملانية 
أخرى، وقد يكون استخدام ورقة اجلناح األملاني مقنعة 

لفولفسبورغ بترك العبه البرازيلي.
لويس جوس���تافو فاز بثالثية ع���ام 2013 مع بايرن 
ميونيخ، ث���م رحل إثر قدوم املدرب بيب غوارديوال، في 

صفقة قيمتها 18 مليون يورو إلى فولفسبورغ.

ثنائية جميلة مليسي في شباك إلتشي )رويترز(

هل تستمر أفراح »التنني« البرتغالي؟

»دوري األبطال« ينادي سلتيك وبورتو
ميل����ك فريق����ا س����لتيك 
االس����كوتلندي وبورت����و 
البرتغال����ي حظوظا كبيرة 
للتأهل الى دور املجموعات 
من دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
ويس����تضيف س����لتيك 
ماريبور السلوفيني اليوم، 
بينم����ا يقابل بورتو ضيفه 

ليل الفرنسي.
ويعتبر سلتيك املسيطر 
على البطولة االسكوتلندية 
التقليدي  في غياب غرميه 
رينج����رز الذي ان����زل قبل 
سنوات الى الدرجة الثالثة 
ألس����باب مالية، أوفر حظا 
من ضيفه ماريبور بعد ان 
التعادل 1-1 في  انتزع منه 

الذهاب.
وميل����ك العبو س����لتيك 
ثقة كبيرة مبدربهم اجلديد 
النرويجي روني ديال رغم 
اخلسارة غير املتوقعة أمام 
اينفرنيس )0-1( السبت في 
الدوري احمللي وتراجعهم من 
مركز املتصدر الى اخلامس 

على الئحة الترتيب.
ويتوقع دي����ال ان يقدم 
العب����وه أقصى طاقتهم من 
اجل حتقي����ق الفوز وحجز 
بطاقة العبور، وقال في هذا 
الصدد »ال توجد مشكلة لدى 
الالعبني في تقدمي كل ما هو 
مطلوب منهم. لدينا مباراة 
جديدة ونتطلع الى حتقيق 

الفوز فيها«.

ويعتقد املهاجم انطوني 
سوكس ان س����لتيك، بطل 
1967، قادر على حتقيق الفوز 
واملشاركة في دور املجموعات 
للمرة الثالثة على التوالي.

وص����رح ملوق����ع النادي 
»ليس علي أن أقول اآلن أننا 
أوفر حظا. املباراة ستكون 
صعبة ولديهم فريق ميتلك 
مؤهالت فني����ة عالية، لكن 

تركيزنا سيكون %100«.
بدوره يس����عى بورتو، 
بطل املس����ابقة عامي 1987 
و2004، ال����ى تك����رار فوزه 
على ليل )الذهاب 1-0( بعد 
ان اكتشف ان ثالث الدوري 
الفرنس����ي لم يق����دم ما هو 
مطلوب ومتوقع من صاحب 
األرض وكان العبوه تائهني 
في أرجاء امللعب ما أثار قلق 
مدربهم رينيه جيرار طوال 

وقت املباراة.
وأعلن اجلناح اإلسباني 

كريس����تيان تيو، املعار من 
برش����لونة الى بورتو، عن 
غيابه عن فريقه اجلديد في 

مباراته احلاسمة.
وأوضح تيو عبر مواقع 
التواص����ل االجتماع����ي أنه 
سيغيب لفترة تتراوح بني 
أس����بوعني وثالثة بس����بب 
التي  اإلصاب����ة العضلي����ة 
تعرض لها في مباراة باكوس 
فيريرا بالدوري البرتغالي.

زينيت  أيضا  ويلتقي 
الروسي  سان بطرسبورغ 
مع ستاندار لياج البلجيكي 
وب��ات��ي   ،)0-1 )ال���ذه���اب 
البيالروسي  بوريسوف 
براتيسالفا  سلوفان  م��ع 
وماملو   ،)1-1( السلوفاكي 
سالزبورغ  مع  السويدي 
 ،)2-1( ال���ن���م���س���وي 
البلغاري مع  لودوغورتس 
ستيوا بوخارست الروماني 

.)1-0(

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال أوروبا

7:00bein Sport 7HDزينيت الروسي – تساندرلياج
9:45باتي البيالروسي – سلوفان السلوفاكي

9:45bein Sport 5HDسلتيك – ماريبو
9:45bein Sport 1HDبورتو – ليلي

فعلها فالكاو القناص 
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الزمالك يساوم عبدالواحد.. وميدو يعيد هيكلة قطاع الناشئني

األهلي والقطن في رباعي الكونفيدرالية.. واملنتخب بدأ معسكره في أسوان
بجلسة الالعبني على مائدة 
املفاوضات مع إدارة النادي 
في الفترة احلالية لتسوية 
املالي���ة لكل  املس���تحقات 

الالعبني القدامى.
وينته���ي أحمد حس���ام 
ميدو، رئيس قطاع الناشئني 
بالزمالك، من وضع التصور 
النهائ���ي لتطوي���ر قطاع 
البيضاء  الناشئني بالقلعة 
خ���الل األس���بوع اجلاري، 
حيث يعك���ف على االنتهاء 
من تشكيل األجهزة الف��نية 
لف���رق القطاع خالل الفترة 
احلالية م���ع محمد ص��الح 
امل�دير الفني للقطاع وسامي 
الشيش���يني املشرف على 

القطاع.
ومن املقرر أن يعقد أحمد 
حسام ميدو جلسة مع مدربي 
القط���اع خالل األس���بوع 
اجل���اري، يناق���ش خاللها 
اخلطة التي سيتم العمل بها 
داخل قطاع الناشئني من أجل 
القطاع واالستفادة  تطوير 
بأكبر عدد ممكن من العبي 
الفريق األبيض وتصعيدهم 

لتدعيم الفريق األول.
في شأن مختلف اعتذر 
مجلس إدارة نادي سموحة، 
برئاس���ة محمد فرج عامر، 
عن عدم املشاركة في دورة 
املقرر  الودي���ة،  اإلم���ارات 
إقامتها خ���الل الفترة من 2 
– 10 سبتمبر املقبل، نتيجة 
أزمة اس���تخراج تصاريح 
سفر لبعض الالعبني بسبب 

التجنيد.
وكان من املقرر أن يشارك 
الفري���ق الس���ك��ندري، في 
الدورة الت���ي تضم كال من 
أهلي دب���ي املنظم للبطولة 
باإلضافة إلى الشباب وعجمان 
اإلماراتيني، ضمن استعدادات 
سموحة ملنافسات املوسم 
اجلدي���د، إال أن اس���تخراج 
تصاريح سفر للفريق حال 

دون ذلك.

)ب���ازل  النن���ي  ومحم���د 
السويسري(، وأحمد حمودي 
زميله في الفريق، ومحمود 
عبداملنعم كهربا )جراسهوبر 
السويسري(، وصالح جمعة 
وعلي غزال العبا ناسيونال 
البرتغالي، وأحمد  مادي���را 
حسن كوكا العب رايو افي 

البرتغالي. 
وقرر مجلس إدارة احتاد 
الكرة برئاس���ة جمال عالم 
حضور املباراة الودية التي 
جتمع الفراعنة مع املنتخب 
الكيني املقرر لها 30 يونيو، 
لتحفيزهم قبل الس���فر إلى 
املنتخ���ب  داكار ملواجه���ة 

السنغالي.

اشتراطات الزمالك 

اش���ترط مسؤولو نادي 
الزمالك، تنازل عبد الواحد 
السيد حارس الفريق األبيض 
الس���ابق، ومصر للمقاصة 
احلال���ي عن ش���كواه ضد 
الن���ادي في احت���اد الكرة، 
مقاب���ل االجتماع ملناقش���ة 
املالية  أزم���ة مس���تحقاته 
املتأخرة لدى القلعة البيضاء، 
والتفاوض حول تنازله عن 

جزء مستحقاته.
ورحبت اإلدارة البيضاء 
بعقد جلس���ة تفاوض مع 
عبد الواحد السيد من أجل 
مناقشته في أزمة مستحقاته 
املالية املتأخرة لتسوية األمر، 
شريطة أن يتنازل احلارس 
عن شكواه ضد النادي، بعدما 
تقدم عبد الواحد بش���كوى 
رسمية في احتاد الكرة ضد 

الزمالك.
من املقرر أن يعقد مسؤولو 
الزمالك جلسة مع أحمد سمير 
ومحمود فت���ح اهلل العبي 
الس���ابقني  الفريق األبيض 
التنازل عن  ملناقشتهما في 
جزء من مستحقاتهما طبقا 
للظ���روف املالي���ة للنادي 
ولالعب ف���ي نفس الوقت، 
حيث رحبت اإلدارة البيضاء 

إلى  عمرو جمال، باإلضافة 
12 العب���ا محترف���ا س���بق 
اإلعالن عنهم: أحمد فتحي 
)أم صالل( القطري ومحمود 
عبدالرازق شيكاباال ورامي 
ربيعة )سبورتنج لشبونة 
البرتغالي(، وأحمد حجازي 
)فيورنتين���ا اإليطال���ي(، 
ومحمد صالح )تشيلس���ي 
اإلجنليزي(، وأحمد احملمدي 
)هال س���يتي اإلجنليزي(، 

وتض���م قائمة املنتخب: 
عص���ام احلض���ري، أحمد 
الشناوي، شريف إكرامي، أمير 
عبداحلميد، شوقي السعيد، 
أحمد سعيد »أوكا«، مؤمن 
زكريا، خال���د قمر، محمود 
حسن »تريزيجيه«، هاني 
العجيزي، محمد عبدالشافي، 
حازم إمام، عمر جابر، حسام 
غالي، صبري رحيل، حسني 
عبد ربه، إبراهيم عبد اخلالق، 

الكيني  أمام املنتخب  ودية 
30 أغس���طس اجلاري، في 
افتتاح ستاد أسوان املقرر أن 
يحضره كبار الوزراء وجنوم 
الرياضة، بعد أن ترك احتاد 
الكرة، توجيه الدعوات لهم 
من خ���الل خالد عبدالعزيز 
وزير الش���باب والرياضة، 
ليتس���نى تنظيم احتفالية  
الس���تاد في  تليق بافتتاح 

مدينة أسوان.

استقبال املنتخب التونسي 
في القاهرة.

املباراتني  واملقرر لهاتني 
5 سبتمبر املقبل في داكار، 
ويوم 10 من نفس الش���هر 
القاهرة، ضمن  في س���تاد 
التصفيات املؤهلة لبطولة 
األمم االفريقي���ة باملغ���رب 

.2015
يستهل الفراعنة مشوارهم 
االستعدادي بخوض مباراة 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يدخل فريق النادي األهلي 
النهائي لبطولة  الدور قبل 
الكونفيدرالي���ة االفريقية 
مبواجهة القطن الكاميروني 
في لقاء الذهاب خارج القاهرة، 
بينما س���يكون اإلياب في 
القاهرة مستفيدا من تصدره 
املجموعة الثانية التي يلعب 
صاحب الصدارة فيها على 
ارضه في االياب، ليخوض 
االهلي مب���اراة الذهاب في 
الكاميرون احد ايام 20-19-

21 سبتمبر املقبل، وستكون 
مباراة العودة في القاهرة احد 
اي���ام 26-27-28 من نفس 

الشهر. 
وتصدر ن���ادي ليوبار 
املجموع���ة  الكونغول���ي 
األولى وج���اء نادي القطن 
الكاميروني في املركز الثاني 
ليواجه الن���ادي االهلي في 

نصف النهائي.
وفي حالة ف���وز األهلي 
وتخطي���ه عقب���ة القط���ن 
الكاميرون���ي ف���ي مجموع 
الفائز من  اللقاءين، يواجه 
فريقي ليوب���ار الكونغولي 
وفريق س���يوي س���بورت 
االيڤواري لتك���ون مباراة 
الذهاب خارج ملعبه واملباراة 
التتويج في  النهائية م���ع 
القاه���رة، وس���يكون لقاء 
الذهاب احد أيام 30-29-28 
نوفمبر والعودة في القاهرة 
احد ايام 5-6-7 ديس���مبر 

املقبل.
وانضم خمسة من العبي 
االهلي الى معسكر املنتخب 
الوطن���ي الذي بدأ أمس في 
مدينة اسوان استعدادا ملالقاة 
منتخبي السنغال وتونس في 
التصفيات املؤهلة لبطولة 
كأس االمم االفريقي���ة ف���ي 
املغرب، ويتضمن االستعداد 
اللع���ب وديا مع كينيا يوم 
اجل���اري،  اغس���طس   30
قبل السفر للس���نغال، ثم 

)أ.ف.پ( العبا االهلي باسم علي ومحمد فاروق يطبقان على العب النجم الساحلي التونسي قدور بلدجياللي 

مشعل العجمي مع نائب رئيس االحتاد الدولي لهوكي اجلليد

جعفر والشطي يرفعان كأسي البطولة

الكويت تستضيف كأس آسيا لهوكي اجلليد 2015

للش���باب والرياضة الشيخ 
أحمد املنصور ونائبه لشؤون 
الرياضة أحمد اخلزعل لنادي 
الكويت لأللعاب الشتوية ما 
أسهم بتطوير األلعاب الشتوية 
اخلمس في الكويت الس���يما 
لعبة هوكي اجلليد التي باتت 
متارس بش���كل كبي���ر ومن 

اجلنسني. 
من جانبه، قال ممثل النادي 
حلضور االجتماعات مشعل 
العجمي انه قدم خاللها عرضا 
مفصال عن اخلطوات التي قام 
بها النادي لتطوير اللعبة في 

الكويت من إطالق دوري منتظم 
لهوكي اجلليد مبشاركة عدد 
من األندي���ة الكويتية إضافة 
إلى ش���رح جهود النادي في 
تطوير كل عناصر اللعبة من 
العبني وحكام ومدربني فضال 
عن إقامة بطولتني خليجيتني 
ظهرتا مبستوى احترافي في 

التنظيم. 
وأض���اف العجم���ي الذي 
يشغل أيضا مدير التطوير في 
النادي في اتصال مع »كونا« 
من سنغافورة انه تلمس كل 
دعم من رئيس وأعضاء االحتاد 
الدولي لطلب الكويت تنظيم 
البطولة القارية، السيما بعد 
جناحات الن���ادي املميزة في 
اس���تضافة بطوالت إقليمية 
واجتماعات دولية وقاربة في 
األعوام األخيرة منوها بجهود 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نادي الكويت لأللعاب الشتوية 

التي أثمرت هذا الفوز. 
وذك���ر أن االجتماع الذي 
أقيم بإشراف االحتاد الدولي 
اعتمد خط���ة النادي لتفعيل 
املدرب���ني  برام���ج تطوي���ر 
واحلكام الكويتيني من دورات 
ومحاضرات وورش عمل، كما 
متت مناقشة أجندة البطوالت 
املقبل  في قارة آس���يا للعام 
البطولة اآلس���يوية  وأهمها 
التي ستستضيفها البالد للمرة 

االولى في املنطقة العربية.

يونيو املاضي وشهدت حضور 
وفد دولي برئاسة نائب رئيس 
االحتاد هيو توماس من هونغ 

كونغ. 
الكبيرة  وذكر أن اإلشادة 
من الوفد الدولي بحسن تنظيم 
الكوي���ت للبطولة اخلليجية 
كانت س���ببا مباشرا إلسناد 
االحتاد الدولي لهوكي اجلليد 
تنظيم بطولة كأس آسيا للعبة 

الى الكويت أيضا. 
الذي  الكبير  الدعم  وثمن 
اإلدارة  يقدمه رئيس مجلس 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 

أعلن نادي الكويت لأللعاب 
الشتوية منح االحتاد الدولي 
لهوكي اجلليد الكويت شرف 
استضافة بطولة كأس آسيا 
للعبة في أبريل املقبل مبشاركة 

عمالقة اللعبة في القارة. 
النادي فهيد  وقال رئيس 
العجمي ل� »كونا« ان االحتاد 
الدولي اتخذ ه���ذا القرار في 
اجتماعات���ه املش���تركة مع 
نظي���ره اآلس���يوي املنعقدة 
حاليا بسنغافورة واصفا منح 
الكويت ش���رف تنظيم أكبر 
بطولة للعبة بالقارة باإلجناز 
الكبير واخلطوة الكبيرة في 
تعزي���ز دور النادي الكويتي 

قاريا ودوليا. 
وأضاف العجمي أن تنظيم 
هذا امللتقى الكبير سيسهم في 
نشر اللعبة في الكويت ومنطقة 
اخلليج العربي وزيادة إقبال 
الشباب ملمارستها، السيما ان 
النادي ميلك مدرسة لالعبني 
صغار الس���ن تضم أكثر من 
300 العب والعبة ومن شأن 
اس���تضافة الكويت للبطولة 
الالعبني  تطوي���ر مس���توى 

الكويتيني. 
وأوضح أن موافقة االحتاد 
الدولي على تنظيم الكويت لهذه 
الكبيرة  الرياضية  التظاهرة 
ج���اء بفضل جن���اح النادي 
باستضافة بطولتني خليجيتني 
آخرهما البطولة التي أقيمت 

حقق متسابق الدراجات النارية محمد جعفر املركز االول في 
فئة )250 سي.سي( ضمن منافسات بطولة لبنان لرياضة 

)موتو.كروس( كما حقق زميله عبداهلل الشطي املركز االول 
في فئة )450 سي.سي( بأول مشاركة لهما. 

وأشاد رئيس جلنة الـ )موتو.كروس( والراليات بنادي باسل 
السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات )نادي الربع ميل 

سابقا( الشيخ عذبي النايف في تصريح لـ )كونا( مبا حققه 
املتسابقان جعفر والشطي »اللذان قدما مستويات طيبة تليق 

بقدراتهما الفنية وخبرتهما بهذه الرياضة«. 
وقال الشيخ عذبي النايف إن املتسابقني الكويتيني متكنا 

بفضل إصرارهما وقوة أدائهما من منافسة أفضل املتسابقني 
في املنطقة برياضة )موتو.كروس( واثبات قدراتهما الفنية 

العالية التي تؤهلهما للمنافسة في أقوى التجمعات الرياضية. 
ونوه بجهود رئيس مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح 

الشيخ علي الفواز وأعضاء مجلس االدارة ورئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد املنصور 

على ما قدموه من دعم وحتفيز وتشجيع للمتسابقني 
الكويتيني في البطولة. 

وأكد ثقته بأن املتسابقني الكويتيني سيواصلون تقدمي أفضل 
املستويات في جميع مشاركاتهم املقبلة واثبات أن ما حتقق 

من إجنازات لرفع الراية الكويتية لم يكن وليد الصدفة.

جعفر والشطي يتألقان
في بطولة لبنان لـ »املوتوكروس«

م الفائزين البنك األهلي الكويتي يكرِّ
في بطولة سمو ولي العهد للكاراتيه

علي إبراهيم البغلي مع الالعبني املكرمني

الكويت���ي جائزة  البن���ك األهلي  قدم 
»أفضل الع���ب« تكرميا لالعبني الفائزين 
ببطولة س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد للكاراتيه، حيث حصل العب نادي 
القادسية علي العسعوسي على املركز األول 
في فئة كوميتيه وزن حتت 67، وحصل 
العب نادي الساملية محمد أحمد بدر على 

املركز األول في فئة كاتا.
التكرمي دعما لسياس���ة  ويأتي ه���ذا 
املسؤولية االجتماعية التي يرعاها البنك 
حتت شعار »مجتمعنا مسؤوليتنا« لتشجيع 
البنك  الرياضة والرياضيني، حيث يقدم 
جائزة )أفضل العب( وهي عبارة عن جائزة 
نقدية تهدف إلى تشجيع الالعبني املميزين 

في مختلف األنشطة الرياضية.

وبهذه املناس���بة، صرح علي إبراهيم 
البغلي، مساعد مدير العالقات العامة بالبنك 
قائال:» نبارك لالعبني فوزهم ببطولة سمو 
ولي العهد للكاراتي���ه ونقدر لهم تألقهم 
امللحوظ وأداءهم وروحهم الرياضية «. 

وأضاف ان البن���ك األهلي الكويتي ال 
يتوانى ف���ي املس���اهمة والدعم ملختلف 
الرياضية والش���بابية، وكذلك  األنشطة 
األنش���طة التي تهدف إلى خدمة املجتمع 

مبختلف فئاته.
من جانبهم، عبر الفائزون عن شكرهم 
وتقديره���م للبن���ك األهل���ي الكويت���ي، 
لرعايته للرياضة والرياضيني والهتمامه 
برياضة الكاراتيه، ومتنوا استمرار الدعم 

والرعاية.

عودة لي دونغ إلى تشكيلة كوريا اجلنوبية
عاد املهاجم املخضرم دونغ-غوك لي )35 
عاما( الى تشكيلة منتخب كوريا اجلنوبية 
لك����رة القدم خلوض املبارات����ني الدوليتني 
الوديتني امام ڤنزويال واالوروغواي الشهر 
املقبل. وتلتقي كوريا مع ڤنزويال واالوروغواي 

في 5 و8 سبتمبر على التوالي.
 ويأتي استدعاء دونغ-غوك لي مجددا 
الى التشكيلة بعد تألقه مع فريقه شونبوك 
موتورز وتصدره ترتيب الهدافني في الدوري 
الكوري هذا املوس����م برصيد 11 هدفا في 21 
مباراة.  وسيدخل املهاجم الكوري في حال 
مش����اركته في اي من املباراتني نادي املائة 
مباراة دولية، اذ ان����ه خاض حتى االن 99 
مباراة م����ع منتخب بالده، وكان مبعدا عن 

التشكيلة منذ اخلسارة امام ايران 0-1 في 
يوني����و 2013 ضمن التصفيات املؤهلة الى 

كأس العالم.
 وكان املدرب ميونغ-ب����و هونغ الذي 
ترك منصبه عقب اخلروج من الدور االول 
ملونديال البرازيل، استبعد دونغ-غوك لي 

من التشكيلة.
 والي����زال االحت����اد الك����وري اجلنوبي 
يبحث عن م����درب للمنتخب خلفا لهونغ، 
وقد فشلت املفاوضات مع الهولندي بيرت 

فان مارفيك.
 ويعتبر دونغ-غوك لي افضل مسجل 
في تاريخ الدوري الكوري اجلنوبي برصيد 

165 هدفا في 369 مباراة.
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يحكى أن مظاهرة خرجت في إحدى الدول العربية مبناسبة ذكرى 
وعد بلفور، وكان املتظاهرون يصرخون ويكررون هتافا واحدا 

»فليسقط وعد بلفور«، وملا كان من املعتاد أن يخرج مع املظاهرات 
رجال أمن سريون يحثون الناس على املشاركة لزيادة حجمها 

أمام الكاميرات، اضطر رجل بسيط و»ثقيل سمع« ان يغلق دكانه 
ويشارك في املظاهرة وهو يهتف »فليسقط واحد من فوق«، 

فهكذا هو سمع الهتاف بسبب ثقل سمعه!
>>>

تروى هذه احلكاية الطريفة على سبيل توضيح فكرة ان العديد 
من الناس العرب يرددون كالما دون معرفة فحواه أو معناه، بل 
وفي بعض األحايني يقولون كالما يصب في مصلحة خصومهم 
ال في مصلحتهم، أو تشيع بينهم مفردة تكون محط استهجان 

أو استحسان من قبل اجلميع دون أن يدرك أحد حقيقتها، واملثل 
يتجلى في كلمة صهيون وصهيوني!
>>>

يقع جبل صهيون في القدس، وهو موقع مقدس في الديانات 
الثالث، حيث يعتقد اليهود أنه يضم قبر امللك داود، واملسيحيون 

يؤكدون أنه املكان الذي حلَّ فيه الروح القدس على التالميذ وبدأت 
حياة الكنيسة، واملسلمون االوائل بنوا مسجدا في جبل صهيون، 

كما توجد في بعض الدول العربية »آل صهيون« الكرام، عائالت 
صهيونية منسوبة لهذا اجلبل او جلبل آخر في الالذقية يحمل 

االسم ذاته، وكل من انتسب لهذه املواضع العربية هو »صهيوني«.
>>>

احلركة الصهيونية حركة سياسية تطالب اليهود بالعودة إلى جبل 
صهيون وإقامة دولة إسرائيل، وكل من يصف اليهود في العالم 

بالصهيونية هو ال يفعل أكثر مما تنادي به هذه احلركة السياسية 
)!( أما »صهيون« فاسم ملواقع عربية وناس عرب.

رائحتان ال ميكن نسيانهما وال تختلفان مهما تغير الزمن أو تقدم 
بنا العمر وهما: رائحة النب ورائحة اخلبز، فرائحة النب ستكون 

هي الطاغية وال ميكن إخفاؤها حتى لو أضيفت لها البهارات 
كالهيل أو الزعفران أو نوع آخر.

أما اخلبز، ورغم اختالف مسمياته الكثيرة مثل اخلبز العربي أو 
اخلبز األسمر أو األبيض أو أي نوع تخللته إضافات كاحلبوب، 
فإن رائحته ال تختلف نهائيا حتى لو اختلفت طرق تصنيعه في 

أي بلد في العالم.
االختالف سيكون في الطعم فقط وفي طريقة الصنع، فلكل نوع 

خبز طريقة صنع تختلف عن األخرى بنوع الفرن وحجم الرغيف 
وشكله أو الطعم في حال كانت هناك اضافات مثل احلبوب أو 

السمسم أو أي مكون آخر.
مسميات اخلبز كثيرة وال ميكنني احصاءها لعدم معرفتي بجميع 

التسميات، ولكن هناك نوع خبز ال ميكن أن منيزه إال بعد أن 
يعجن ويخبز بالنار وحني تتضح النتيجة السيئة وتكون بعدم 

تقبل أكله يطلقون عليه اسم »خبز الرفلة«.
خبز الرفلة السيئ له أسباب عديدة وال يستطيع أحد حتديد 

أسباب عدم جودته إال الرفلة نفسها، فهي من اختارت القمح وهي 
من عجنت ووضعت كل املقادير خلبزها والذي يجب عليها أن 

تأكل منه، لذلك يقولون »خبز خبزتيه يا الرفلة اكليه«.
أدام اهلل أمورنا بعيدا عن أي رفلة وخبزها. 

خبز الرفلةأنا أحب »صهيون«

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

نورة ناصر حمود الطريجي ـ ارملة مطر ناصر 
املطر ـ 78 عاما ـ الرجال: بيان ـ ق6 ـ ش5 ـ 

م8 ـ ج2 ـ ت: 99073902، النساء: قرطبة ـ ق2 
ـ ش4 ـ م45.

شيخة يوسف اجلميعان ـ ارملة عبداحملسن 
محمد اخلبيزي ـ 89 عاما ـ الرجال: الشامية 
ـ ق10 ـ ش19 ـ م2 ـ ت: 66121214، النساء: 

الشهداء ـ ق1 ـ ش3 ـ م90 ـ مقابل فرع 
اجلمعية ـ ت: 99682250.

مجبل تركي هزاع خلف ـ 63 عاما ـ االندلس 
ـ ق4 ـ ش5 ـ م188 ـ ت: 98888798 ـ 

.97673252
شولية حزام اجلوهر ـ ارملة حسن علي 

الشختلي ـ 68 عاما ـ عبداهلل املبارك ـ ق6 ـ 
ش608 ـ م9 ـ ت: 97770088 ـ 99598484.

مذبحة لـ »القطط« !

إدارة »األڤنيوز«: نستثمر 
أحدث األنظمة املتبعة 

في إجراءات األمن والسالمة

القاهرةـ  وكاالت: لفت انتباه رجال الشرطة 
في منطقة نادي اجلزيرة بالقاهرة أجولة مريبة 
يحملها أشخاص بدا عليهم االضطراب، غادروا 
بها نادي اجلزيـــرة، وبتفتيش األجولة عثر 

بداخلها على »قطط نافقة«.
واتضح لرجال الشرطة ان النادي دأب على 
قتل القطط بطريقة أو بأخرى، حيث زاد عددها 

بدرجة أزعجت أعضاء النادي.
وتقول منى خليل، مديرة جمعية »إيسما« 
للرفق باحليوان: من ســـنوات طويلة ونادي 
اجلزيرة يقتل القطط بالســـم، لكن هذه املرة 
قتلوها بالســـم وضربها بالشوم على الرأس، 
وقد عرفنا مـــن 3 أيام بهذه املصيبة وحاولنا 

منعها بكل الطرق لكن ال فائدة.

أكدت إدارة »األڤنيوز« في بيان صحافي عن 
استثمارها ألحدث األنظمة املتبعة في إجراءات 
األمن والسالمة في املجمع، مشيرة الى ان عملية 
السطو على أحد احملالت في ركن املجوهرات 
التابع ملنطقة املول في »األڤنيوز« التي حدثت 
مؤخرا حيث مت التعـــرف على اجلناة وإلقاء 
القبض عليهم من خالل كاميرات املراقبة املوزعة 
في جميع أنحاء املجمع وبالتنسيق مع أجهزة 

وزارة الداخلية.
وأشارت إدارة األڤنيوز الى انها ال تألو جهدا 
في توفيرها أجهزة األمن والسالمة التي تكفل 
سالمة الزوار واملستثمرين بالتعاون مع وزارة 

الداخلية واألجهزة املختصة.

مايلي سايرس حتمل اجلائزة

مايلي سايرس تفوز بجائزة »إم تي ڤي« ألفضل أغنية

إجنلوود )كاليفورنيـــا( ـ رويترز: فازت 
أغنية »ريكينج بول« Wrecking Ball للمغنية 
مايلي ســـايرس بجائزة »ام تي ڤي« ألفضل 
أغنية مصورة في العـــام خالل حفل توزيع 
اجلوائز، في حفل أقيم أمس األحد، في إجنلوود 
بكاليفورنيا. في حني فازت أغنية »ســـينج« 
Sing للمغني إيد شيران بجائزة أفضل أغنية 
يؤديها رجل. كما فازت أغنية »دارك هورس« 
Dark Horse لكاتي بيري والتي يشاركها فيها 
جوســـي جيه، بجائزة أفضل أغنية مصورة 

تغنيها امرأة.

يذكـــر أن مايلي ســـايرس مغنية وممثلة 
اشتهرت في عالم الطفولة باسم هانا مونتانا، 
وبدأت بالغناء في عمر 8 ســـنوات، وحصلت 
على جائزة أفضل ممثلة مراهقة كوميدية لعام 
2007، كما حازت عام 2008 على مكان في قائمة 

مجلة »التاميز« ألكثر مائة شخصية تأثيرا.
وأثارت النجمـــة اجلمهور والصحافة في 
الفترة األخيرة، بعد حتولها من جنمة لألطفال 
إلى عالم االستعراض اجلسدي وذلك من خالل 
ظهورها في ڤيديوهات مثيرة وتأديتها ألغان 

مصورة بطريقة مبتذلة ورخيصة. كندرا تورنر

العمـــر 17 عاما، والتي ترتاد 
إحدى الثانويـــات في والية 
تينيسي األميركية، ردت على 
عطسة زميلها برد فعل عفوي 
اعتبرته »الئقا«، فما كان من 
املعلمة إال أن سألت: من تفوه 
بتلك العبارة؟ فأجابتها كندرا 
بأنها هي التي قالت »رحمك 

اهلل«.
عندها سألتها املعلمة: من 
علمك أن تقولي ذلك؟ بحسب 
ما روت لقناة »فوكس نيوز«، 
لتجيبها الطالبـــة بأن أهلها 
والقـــس )الكاهـــن( علموها 
أنه من الكياسة قول ذلك، إال 

قالت لزميلها »رحمك اهلل« 
فطردتها املعلمة من الصف

أن جواب كندرا لم يعجبها، 
فقالت لها »حري بك إذن أن 
تدعي ان القـــس يعلمك، لن 
أسمح بأحاديث عن اهلل في 
صفي«، وطلبت منها اخلروج 
من الصف والتوجه إلى مكتب 

الناظر.
وفي املقابل، روت املعلمة 
أنهـــا طردتها ألنهـــا تكلمت 
دون إذن، وأحدثـــت بالتالي 
فوضى ومقاطعة للدرس في 

الصف.
لكن كندرا أكدت في مقابلة 
مع »فوكس نيوز« أن املعلمة 
قالت لها لن أسمح باحلديث 
عن اهلل في الصف، وان رد فعل 
اإلدارة كان بكل بساطة »إذا لم 
تعجبك القوانني التي تضعها 
املدرسة واملعلمة ولم تلتزمي 
بها فحـــري بـــك أن تتابعي 

دروسك لدى القس«.
يذكر أن هذا احلدث خلق 
جدال على مواقـــع التواصل 
وفي اإلعالم في أميركا، حتى 
إن عريضـــة أطلقت تضامنا 
مع الطالبة، كما عمد زمالؤها 
في الصف إلى طباعة عبارة 
»God bless you« على قمصان 
بيضاء وارتدوها تضامنا مع 

كندرا.

نيويوركـ  العربية: ضجت 
مواقع أميركية منذ 5 أيام بخبر 
طرد طالبة ثانوية من الصف 
ألنها قالت لزميلها حني عطس 
»رحمك اهلل«. وفي التفاصيل 
أن كندرا تورنر، البالغة من 

الفجر 3:59
الشروق 5:22
الظهر 11:50

العصر 3:34
املغرب 6:17
العشاء 7:38

حار + رطب نسبيا والرياح متقلبة 
االجتاه الى جنوبية شرقية خفيفة 
الى معتدلة السرعة، سرعتها من 

08-28كم/س
العظمى: 45  الصغرى: 31

أعلى مد:
00:53 ص 12:01م

أدنى جزر:
06:25 ص 07:12م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس
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