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الغامن: سندعو 
البرملانيني السويسريني 

للضغط على حكومتهم 
التخاذ موقف واضح لوقف 

النزيف الدموي وإنهاء 
معاناة الفلسطينيني 

في غزة

الصانع لـ »األنباء«: من خالل التوقيع اإللكتروني.. وسأتقدم بقانون التجارة اإللكترونية واجلرائم اإللكترونية قريباً

إنهاء معامالت املواطنني من املنزل

الجامعة: قبول 267 طالباً وطالبة 
14من غير الكويتيين للعام 2015/2014

احتفالية الكويت بحصول األمير 
على لقب »القائد اإلنساني« 9 سبتمبر

4 ماليني دينار لتطبيق »التأمني الصحي« 
على العسكريني في »احلرس الوطني«

بحث البديل اإلستراتيجي للرواتب مع الشركة احلكومية

مريم بندق 

مبناسبة حصول صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد على لق���ب »القائد 
اإلنساني« من قبل األمم املتحدة، تقيم الكويت 
احتفالية كبيرة في 9 سبتمبر املقبل، ويتابع 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود جهود فرق عمل اللجنة 
الدائمة لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية 

وجهود وزارة اإلعالم إلقامة احتفالية تناسب 
حجم وأهمية هذه املناسبة العظيمة.  

إل���ى ذلك، غادر صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد يرافقه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد 
املرافق لسموه صباح أمس اململكة املتحدة 
في طريقه إلى الواليات املتحدة األميركية 

وذلك في زيارة خاصة.
التفاصيل ص4 ٭

مريم بندق 

وافق مجلس الوزراء مبدئيا 
على طلب نائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مشعل األحمد 
التأمني الصحي  لتطبيق نظام 
العاملني في  العس����كريني  على 

احلرس الوطني. 
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان 
التأمني س����يغطي التخصصات 
الطبية غي����ر املتوافرة اآلن في 
عيادات احلرس الوطني بتكلفة 

تقترب من 4 ماليني دينار.
وأضافت املص����ادر انه متت 
إحال����ة املقت����رح ال����ى اللجنة 
الوزارية املختصة لعمل الدراسة 

املطلوبة. 
هذا، وأعلنت املصادر ل� »األنباء« 
ان ديوان اخلدمة املدنية سيعقد 
اجتماع����ا الي����وم مع الش����ركة 

احلكومية التي أجنزت مسودة 
مش����روع البديل االستراتيجي 
للرواتب للتنسيق معا وصياغة 
رؤي����ة موضوعي����ة تأخ����ذ في 
النقابات  االعتبار وجهات نظر 

العمالية.
وأك����دت املص����ادر ان العمل 
يتم بش����كل يومي حيث طلب 
من الش����ركة إجناز العمل خالل 
60 يوما بدأت من منتصف يوليو 
املاضي وهو تاريخ تعميم مجلس 
الوزراء على الوزارات واجلهات 
التعاون مع الشركة وتزويدها 
بالبيانات واملعلومات املطلوبة 
إلجناز مهمتها، ويتطلب ذلك ان 
تقدم الشركة مش����روع البديل 
املقترح منتصف سبتمبر املقبل 
لتتسنى مراجعته من قبل اللجان 
القانونية في مجلس الوزراء قبل 

إحالته الى مجلس األمة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته اململكة املتحدة وفي وداعه رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي

)رويترز( غزاويون يحتفلون مبا يعتبرونه انتصارا على إسرائيل بعد إعالن الهدنة  

يعقوب الصانع

سلطان العبدان

طالب النائب يعقوب الصانع 
احلكومة بأن تقوم بإنهاء الالئحة 
التنفيذي����ة لقان����ون املعامالت 
اإللكترونية بأسرع وقت ممكن 
والبدء في تطبيقه بني مؤسسات 

الدولة.
وب����ني الصان����ع ان قانون 
»املعام����الت اإللكتروني����ة« إذا 
طبق بشكل صحيح فسيقضي 
على البيروقراطية في مؤسسات 
الدولة وسيسهم في بناء حكومة 
إلكترونية توفر الكثير من الوقت 
على املواطنني في إنهاء املعامالت. 
وقال الصانع في تصريح خاص 
ل� »األنباء«: يجب ان يتم إنهاء 
التوقيع اإللكتروني بني مؤسسات 
الدولة ما يعني إنهاء معامالت 

املواطنني من املنزل.
وكشف الصانع انه سيتقدم 
خالل أس����ابيع بعدة مقترحات 
أبرزها »التجارة اإللكترونية« 

و»اجلرائم اإللكترونية«.

ثامر السليم

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
أن اللجنة العليا للقبول عقدت اجتماعها 
ظهر أمس، لوضع اللمسات األخيرة على 
أس����ماء الطلبة املقبولني بكليات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

قبل اإلعالن عنها.
وبين����ت املص����ادر أن االجتماع ناقش 
اس����تثناءات وزير التربي����ة واملدير العام 
في القبول، وناقش أيضا كيفية استيعاب 
األعداد التي سيتم قبولها للعام الدراسي 

اجلديد.
ولفتت إلى أنه مت تخصيص 12 ألف مقعد 
لقبول الطلبة الكويتيني وغير الكويتيني 

في العام الدراسي اجلديد.
باالضاف����ة الى انه مت����ت املوافقة على 
امليزانية املخصصة للطلب����ة والطالبات 

املقبولني في كليات ومعاهد الهيئة.
في هذا الس����ياق، تعقد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مؤمترا صحافيا 
لإلعالن عن نتائج أسماء املقبولني بكليات 
الدراس����ي االول  الهيئة بالفصل  ومعاهد 
2015/2014 وذلك في متام الساعة 11 صباحا 
من يوم غد اخلمي����س بقاعة االجتماعات 
الكبرى مببنى 5 بدي����وان عام الهيئة في 

العديلية.

إعالن أسماء نحو 12 ألف 
طالب وطالبة مقبولني 

في »التطبيقي«.. غداً اخلميس

63 ألف دينار مكافآت مجلس إدارة »البترول الوطنية« و42 ألفاً لـ »نفط الكويت«

40% زيادة في مكافآت أعضاء إدارات الشركات النفطية
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادرها 
أن املكافآت السنوية ألعضاء 
الش���ركات  إدارات  مجال���س 
النفطية خالل الس���نة املالية 

2014/2013 ارتفعت في حدود 
40% عن العام املالي السابق في 

بعض الشركات النفطية.
وقال���ت ان مكافأة أعضاء 
مجل���س اإلدارة في ش���ركة 
البت���رول الوطني���ة والبالغ 

عددهم 7 أعضاء بلغت 63 ألف 
دينار صعودا من 45 ألف دينار 
العام السابق أي بنسبة  عن 
ارتفاع قدرها 40%، مش���يرة 
إلى أن مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة في شركة نفط الكويت 

لم تتغير، حيث بلغت 42 ألف 
دينار، في حني ارتفعت مكافأة 
أعضاء مجلس إدارة مؤسسة 
البترول لتبلغ في حدود 100 

ألف دينار.
التفاصيل ص24 ٭

جدة � أ.ف.پ: بعد أن متكن 
تنظيم »داعش« من السيطرة 
على مساحات واسعة من سورية 
والعراق، بحث وزير اخلارجية 
السعودي االمير سعود الفيصل 
امس مع نائب وزير اخلارجية 
االيراني حسني امير عبداللهيان 

في جدة التطورات في االقليم 
وس���بل »مواجه���ة التط���رف 

واالرهاب«.
وقال الس���فير رضا حميد 
دهقاني ان اللق���اء »كان جيدا 
ج���دا ومثم���را وإن ش���اء اهلل 
البلدي���ن واألمتني  ملصلح���ة 

العربية واالسالمية«. واضاف 
»اننا نتباح���ث مع االخوة في 
اململكة العربية السعودية حول 
العالقات الثنائية والتطورات في 
املنطقة واملستجدات والتحديات 
التي نواجهها كالتطرف، وايضا 
الهجوم الوحشي االسرائيلي على 

الشعب الفلسطيني االعزل«.
واش���ار ال���ى ان املباحثات 
تش���مل ايضا »كيفية مواجهة 
التط���رف واالرهاب وضرورة 
احتاد الدول االسالمية والشعوب 
مع بعضها البعض ملواجهة هذه 

التحديات«.

عواصم � وكاالت: أعلنت حركة حماس التوصل الى اتفاق 
مع اسرائيل لوقف إطالق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، 

بينما التزمت إسرائيل الصمت وعدم التعليق.  
وقال املتحدث باس���م »حماس« سامي أبوزهري إنه »مت 
إجناز اتفاق ب���ني كال الطرفني وبانتظ���ار إعالن موعد بدء 

التنفيذ«. 
وأوضح القيادي في احلركة موسى أبومرزوق ان املفاوضات 
انتهت وتوصلت إلى »تفاهمات تتوج صمود شعبنا ونصر 

مقاومتنا«. 
وجاء اإلعالن عن هذا االتفاق الذي يس���تهدف مواصلة 
التفاوض حول القضايا اخلالفية، خاصة إنشاء امليناء واملطار 
في غزة، غداة ما تردد عن س���عي أميركي لبلورة مشروع 

قرار أمام مجلس األمن بشأن وقف إطالق النار.
التفاصيل ص21 ٭

الفيصل وعبداللهيان تباحثا سبل مواجهة التطرف واإلرهاب

اللقاء السعودي - اإليراني.. »جيد جداً ومثمر«

اتفاق لوقف إطالق نار »ثابت وطويل« في غزة
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الرئيس مرزوق الغامن مع نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر كريستني بيرلي

أعاد تشكيل اللجنة التنفيذية في املركز العاملي للوسطية

اخلالد يكلّف فريد عمادي أميناً لـ »الوسطية«
أسامة أبوالسعود

أصدر نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
ووزير األوق���اف بالوكالة 
الش���يخ محمد اخلالد قرارا 
يقضي بتكليف وكيل وزارة 
األوقاف املس���اعد للشؤون 
اإلدارية واملالية فريد عمادي 

أمين���ا عاما للجن���ة العليا 
لتعزيز الوسطية، وجاء في 
القرار رقم 115 لسنة 2014، 
والذي حصلت »األنباء« على 

نسخة منه:
مادة )1(: يكلف السيد فريد 
أس���د عمادي وكيل الوزارة 
املس���اعد للش���ؤون املالية 
أمينا عاما للجنة  واإلدارية 

العليا للوسطية.
مادة )2(: إعادة تشكيل اللجنة 
التنفيذي���ة العلي���ا املعنية 
املتعلقة  الق���رارات  باتخاذ 
بالش���ؤون اإلدارية واملالية 
العاملي للوس���طية  للمركز 

وفقا ملا يلي:
1- السيد فريد أسد عمادي 
وكي���ل ال���وزارة املس���اعد 

اإلدارية واملالية  للش���ؤون 
)رئيسا(.

2- السيد خليف األذينة وكيل 
الوزارة املس���اعد للتنسيق 
الفني والعالقات اخلارجية 

)نائب الرئيس(.
العليا  اللجنة  3- أمني سر 
لتعزيز الوس���طية )عضوا 

ومقررا(.
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الكويت عزّت اليابان في ضحايا االنزالقات الترابية

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تعزية الى االمبراطور اكيهيتو 
امبراطور اليابان، عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا االنزالقات 
الترابية التي تعرضت لها مدينة هيروشيما 
وما اس���فرت عنه من س���قوط العديد من 
الضحايا، راجيا س���موه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الش���فاء والعافية، آمال 
سموه أن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق 

من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. 
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 

السيف صباح أمس الشيخ علي اجلابر، 
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 

د.بدر الشريعان، واستقبل سموه 
د.نايف العجمي. كما استقبل سمو 

نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد عدوان بن طوالة الشمري.

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال د.بدر الشريعان سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ علي اجلابر 

األذينة: »األوقاف« استعدت ملوسم احلج 
وحريصون على تقدمي أفضل اخلدمات حلجاجنا

أداء فريضة احلج إلى إحدى 
احلمالت الرسمية لدى الوزارة 
والتي يجب عليها إدخال اسم 
الراغب ألداء الفريضة ببرنامج 
وزارة األوقاف اإللكتروني، 
حيث س����يصل إل����ى ديوان 
اخلدمة املدنية عبر رس����الة 
إدارة  إلى  إلكترونية ومن����ه 
الشؤون اإلدارية في الوزارة 
أو الهيئ����ة التابع لها الراغب 
الفريضة بش����كل  أداء  ف����ي 
س����هل ومرن وفق املنظومة 

اإللكترونية احلديثة.
وتابع األذينة أما في حال 
إلغ����اء اإلجازة فيتم ذلك عن 
طريق إبالغ إدارة الش����ؤون 
اإلدارية في ال����وزارة الهيئة 
التاب����ع لها املوظ����ف والتي 
بدورها تق����وم بإبالغ ديوان 
اخلدمة املدنية، ومن ثم يتم 

إب����الغ وزارة األوقاف إللغاء 
تس����جيل املوظف من ضمن 

قوائم احلجاج.
وأضاف األذينة أن وزارة 
األوقاف حريص���ة على مد 
جس���ور التعاون مع جميع 
احلمالت املرخصة من قبلها 
وف���ق اللوائ���ح والقوانني، 
ال���ذي جعله���ا تقوم  األمر 
بتنظيم ورشة عمل لشرح 
ه���ذا البرنامج ألكثر من 40 
جهة حكومية شارك ممثلوها 
الورش���ة للتعرف  في هذه 
على كيفية استكمال دورته 
اإللكتروني���ة الت���ي وفرت 
الكثي���ر م���ن اجله���د على 
العاملني في ه���ذه اجلهات 
واختصرت املراسالت الورقية 
التي كانت حتتاج أياما عدة 

الستكمالها.

بيت اهلل احلرام كما مت تدشني 
مش����روع الربط اإللكتروني 
م����ع ديوان اخلدم����ة املدنية 
فيما يتعل����ق بإجازات احلج 
للموظفني الكويتيني العاملني 
ف����ي وزارات ومؤسس����ات 

وهيئات الدولة.
وقال األذينة في تصريح 
صحافي إن وزارة »األوقاف« 
ف����ي مكتب ش����ؤون  ممثلة 
احلج استطاعت ومن خالل 
العديد  هذا املشروع حتقيق 
من األهداف املهمة والتي من 
العمل،  بينها ضبط إجازات 
إل����ى التضييق  باإلضاف����ة 
على احلمالت غير املرخصة 
وحمالت الرصيف وذلك من 
ال����دورة اإللكترونية  خالل 
التي وضعتها وزارة األوقاف 
التي تب����دأ بتقدم الراغب في 

أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
للتنس����يق الفني والعالقات 
اخلارجي����ة واحل����ج ونائب 
رئيس بعثة احلج الكويتية 
خلي����ف األذين����ة أن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الالزمة  أمتت اس����تعداداتها 
ملوسم احلج لهذا العام، حيث 
جعلت على عاتقها االستعداد 
املبكر ملوسم احلج هذا العام 
حتى يتس����نى تقدمي أفضل 
اخلدم����ات الالزم����ة حلجاج 
الكويت وقد مت إبرام العقود 
الالزمة مع مؤسسة الطوافة 
املكرمة وهي اجلهة  في مكة 
املسؤولة واملعتمدة عن تقدمي 
أفضل اخلدمات الالزمة حلجاج 

خليف األذينة

خلف بحث مع رئيس وزراء السنغال العالقات الثنائية
بحث سفيرنا لدى السنغال 
محمد فاضل خلف مع رئيس 
وزراء السنغال اجلديد محمد 
بون عبداهلل اديون العالقات 
الثنائية الوطيدة بني البلدين 

وسبل تطويرها.

وقال����ت س����فارتنا لدى 
السنغال في بيان تلقته »كونا« 
ان السفير خلف قام بزيارة 
رئيس وزراء السنغال لتهنئته 

على توليه منصبه اجلديد.
وقدم السفير خلف الذي 

رافقه الس����كرتير الثالث في 
السفارة محمد القطان وامللحق 
الديبلوماسي محمد الصايغ 
تهنئة السفير واعضاء السفارة 
الت����ي منحها رئيس  بالثقة 
جمهورية السنغال ماكي سال 

لرئيس الوزراء اجلديد. ومتت 
خالل الزيارة مناقشة بعض 
املواضيع املتعلقة بالعالقات 

الوطيدة بني البلدين.
الس���فير خلف  وتطرق 
خ���الل اللقاء ال���ى املؤمتر 

العامل���ي للفرانكوفوني���ة 
الذي س���يعقد في دكار في 
شهر نوفمبر املقبل وتعيني 
أمني عام جديد بعد دورتني 
السنغالي  الرئيس  توالهما 

عبدو ضيوف.

نائب األمير استقبل اجلابر 
والشريعان والعجمي 

والشمري

مد جسور التعاون مع جميع احلمالت املرخصة وفق اللوائح والقوانني
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صاحب السمو مصافحا احد مودعيه 

بحفظ اهلل ورعايته، غادر صاحب الس����مو االمير 
الش����يخ صباح االحمد يرافقه نائ����ب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مشعل االحمد والوفد املرافق لسموه 
اململكة املتحدة صباح امس متوجها الى الواليات املتحدة 

األميركية وذلك في زيارة خاصة.
ه����ذا، وكان ف����ي وداع س����موه عل����ى ارض املطار 
رئيس مجلس االمة الس����ابق جاسم اخلرافي والشيخ 
ش����مالن العبدالعزيز وس����فيرنا لدى اململكة املتحدة 
خالد الدويسان ورؤس����اء املكاتب الكويتية املعتمدة 

في اململكة املتحدة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

األمير غادر بريطانيا 
متوجهًا إلى أميركا

في زيارة خاصة

سفارة العراق: الكويت حتمل راية السالم واإلنسانية 
واحلفاظ على كرامة اإلنسان في كل مكان

تقدمت سفارة جمهورية 
العراق لدى الكويت بأصدق 
التبريكات وخالص التهاني 
الش������قيقة  الكويت  إلى 
أميرا وحكومة وش����عبا 
مبناسبة تكرمي وتسمية 
صاح���ب الس���مو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد 

قائدا إنسانيا من قبل األمم 
املتحدة والذي سيتم بإذنه 
تعالى في مقر األمم املتحدة 
في نيويورك في سبتمبر 
املقب���ل، والت���ي ج���اءت 
تقدي���را للجهود اخليرية 
التي قام بها س���موه من 
خالل إسهاماته اإلنسانية 

التي امتدت  واحلضارية 
إل���ى كل مناط���ق العالم، 
الوقت  والتي عكست في 
نف��س���ه صورة مشرفة 
للكويت كمركز إنس���اني 
عاملي، لدورها الال محدود 
في العمل اإلنس���اني عبر 
جهود تخفيف املعاناة عن 

أزمات شعوب العالم على 
اختالف مشاربهم، مما مكن 
الكويت من أن تكون إحدى 
احملطات املهمة في الساحة 
الدولي���ة من خالل حملها 
راية الس���الم واإلنسانية 
واحلف���اظ عل���ى كرامة 

اإلنسان في كل مكان.

جناة احلشاش

ثمنت الناشطة االجتماعية 
جن���اة احلش���اش اجلهود 
اخليرية الكبيرة التي تبذلها 
الكويت خلدمة اإلنسانية، 
مؤكدة أن منح األمم املتحدة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د، لقب القائد 
الكويت  اإلنساني، واعتبار 
مركزا إنسانيا عامليا لهو فخر 
واعتزاز وتكرمي، ألهل الكويت 

، وللمسلمني جميعا.
وقالت جناة احلش���اش 
الس���مو األمير  إن صاحب 

هو قائد إنساني يصلح بني 
الروابط  األش���قاء ويقوي 
بينهم وأياديه البيضاء في 

كل مكان من العالم.
وأضافت احلشاش ان 
مش���اريع صاحب السمو 
الوطن  اخليرية سواء في 
أو في  العربي اإلس���المي 
دول العالم تسرد مسيرته 
التنموية احلافلة بالعطاء، 
مبينة أن اختي���اره قائدا 
للعمل اإلنس���اني ش���رف 
عظيم وفخ���ر لكل كويتي 

بل لكل عربي.
وأشادت احلشاش بالتزام 
صاحب السمو األمير بإنقاذ 
األرواح واملنكوبني وعطائه 
الس���خي لل���دول النامي���ة 
ومساعدة الفقراء واحملتاجني 
وتخفيف معاناة الشعوب، 
مما جع���ل الكوي���ت محط 
احترام وتقدير لدى جميع 

دول العالم.
حفظ اهلل أميرنا وقائدنا 
وأمد اهلل في عمره وجعله 

ذخرا للبالد والعباد.

احلشاش: اختيار األمير قائدًا للعمل اإلنساني
شرف عظيم وفخر لكل كويتي ولكل عربي
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الدبوس مشيدًا بتعيني احلجرف 

رئيسًا لـ »أسواق املال«: الرجل 
املناسب في املكان املناسب

»زكاة سلوى«: مشروع إحساس 
لرعاية األسر املتعففة

أشاد عضو مجلس األمة األسبق عصام سلمان الدبوس 
بتعيني د.نايف احلجرف رئيسا ملجلس إدارة هيئة مفوضي 
أس���واق املال، معتبرا أنه تعيني الرجل املناسب في املكان 
املناسب حيث يعتبر احلجرف من الكفاءات الوطنية املشهود 
لها بالنشاط وحسن اإلدارة والكفاءة، خاصة أنه مارس العمل 
االقتصادي املباشر كعضو 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالستثمار. وأضاف الدبوس 
أن احلجرف يتمتع بشخصية 
حازمة وحاسمة جتاه القضايا 
احلساسة وهو أمر مطلوب 
بشدة في هيئة أسواق املال 
خاصة بعد م���ا وصل إليه 
االقتصاد الكويتي، حيث ال 
ميكن التساهل أو التسامح 
مع املخطئ���ني أو املتالعبني 
باالقتص���اد الوطني، مؤكدا 
أن احلجرف سيقوم باتخاذ 
القرارات املناس���بة ويقدم 
حلوال مناس���بة ألي مشكلة ميكن أن تعترض طريق عمل 
هيئة أس���واق املال، مذكرا بالقرارات اجلريئة التي اتخذها 
أثناء توليه وزارة التربي���ة دون أن يخضع ألي تأثيرات 

شخصية أو سياسية أو غيرها.
وختم مهنئا احلجرف على اختياره لهذا املنصب، آمال 
وواثقا بأنه سيسعى لوضع أسس عمل متينة ومستدامة 

تؤسس ملرحلة جديدة في االقتصاد الكويتي .

أكدت جلنة زكاة س���لوى التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية حرصها الشديد على رعاية األسر املتعففة 
التي تعيش على أرض كويت اخلير، من خالل مشروع 
»إحساس« والذي يعكس مساهمة العمل اخليري الكويتي 
في مساعدة العوائل املتعففة، وتعزيز مبدأ التكافل 
االجتماعي وتطبيقه بني 
املس���لمني، وتقدمي الدعم 
واملس���اعدة،  والع���ون 
ألصحاب العوز واحلاجات 
واأليت���ام  واملس���اكني 
وغيرهم، لتفريج كربهم 
والتخفيف عنهم معاناة 
احلي���اة وضوائقها. من 
جانبه، قال املشرف العام 
على املشروع طالل فاخر 
إن »إحساس« تستفيد منه 
مئات األسر املتعففة داخل 
الكويت، ويع���د انطالقة 
الذين  خير أله���ل اخلير 
شهد لهم العالم أجمع بالفخر واالعتزاز، وذلك ثمرة 
حرصهم على التس���ابق ف���ي تصدير العمل اخليري 

املؤسسي الراقي.

عصام الدبوس

طالل فاخر

بيت الزكاة ساعد 4416 أسرة مبليون و684 ألف دينار خالل يوليو
قالت مديرة إدارة اخلدمة االجتماعية في بيت الزكاة سعاد احلمود ان 

البيت حريص على املساهمة في حتقيق األمن االجتماعي للوطن وتوفير 
سبل العيش الكرمي للمستحقني من أفراده، من خالل تقدمي املساعدات 

املختلفة لهم مبا فيها املساعدات املالية التي بدأ البيت بتقدميها للمستحقني 
منذ نشأته، والتي تأتي في مقدمة أعمال البيت، بهدف رعاية األسر 

املستحقة التي تعاني من عدم القدرة على تلبية احتياجات احلياة الكرمية 
ألفرادها، بسبب عدم توافر الدخل املالي املناسب لديها. وقالت احلمود 

إن إجمالي املساعدات املالية التي قدمها البيت خالل شهر يوليو 2014 بلغ 
)1.684.035( مليونا وستمائة وأربعة وثمانني ألفا وخمسة وثالثني دينارا 
استفادت منها 4416 أسرة مستحقة، وقد تضمنت هذه املساعدات مبالغ 

شهرية بلغت قيمتها )170.040- مائة وسبعني ألفا وأربعني دينارا( استفادت 
منها 104 أسر، أما األسر التي استفادت من نظام املساعدات املقطوعة 
فقد بلغ عددها 4249 أسرة، وبلغ ما صرف لها )1.346.745- مليونا 

وثالثمائة وستة وأربعني ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعني دينارا(، كما 

تضمنت املساعدات قروضا حسنة بلغ مجموعها )167.250 - مائة وسبعة 
وستني ألفا ومائتني وخمسني دينارا( استفادت منها 63 أسرة، كما تكفل 
بيت الزكاة بنفقات الضمان الصحي لغير محددي اجلنسية واجلنسيات 

األخرى من الوافدين، حيث بلغ عدد األفراد واألسر املستفيدين من 
غير محددي اجلنسية والوافدين 164 ما بني فرد وأسرة.  وأوضحت أن 
بيت الزكاة يقدم مساعداته املالية للمستحقني من خالل فروعه األربعة، 

وهي كل من فرع محافظة حولي والعاصمة في منطقة سلوى شارع 
عبدالرحمن الغافقي املتفرع من شارع األقصى، وفرع محافظة الفروانية 

في منطقة إشبيلية قطعة 3 شارع 216 مبنى 9، وفرع محافظة اجلهراء 
الواقع شمال غرب اجلهراء شارع دعبل اخلزاعي مقابل قطعة 2 بجوار 

مضخة املياه، وفرع محافظة األحمدي ومبارك الكبير في منطقة الفنطاس 
الزراعي قطعة 4 شارع 4 مبنى 293، وان إنشاء الفروع جاء حتقيقا 

ملصلحة املراجعني، حيث يقوم املراجع بتسلم مساعدته من الفرع القريب 
من سكنه توفيرا لوقته وجهده.

مبنى بيت الزكاة 
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أبوصليب: نهدف 
لتشجيع املعماريني 
الكويتيني املبدعني

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن الفائزين في مسابقة التصميم املعماري للمدخل الرئيسي ملقر وزارة الداخلية بشمال صبحان

احلمود: »املهندسني« مستعدة لوضع كل إمكانياتها وكوادرها بخدمة الكويت
ال����وزارات ان حتذو حذو  كل 

»الداخلية«.
وم����ن جهته، ق����ام رئيس 
الكويتيني  رابطة املعماري����ني 
بتوضيح نقاط املفاضلة التي 
التحكيم  قامت باتباعها جلنة 
خالل املسابقة، مشيرا إلى أن 
كل األعم����ال ج����اءت مبتكرة، 
الفائزين  معلنا ع����ن أس����ماء 
باملس����ابقة وج����اءت كالتالي: 
اجلائزة األولى وقدرها 7000 
د.ك، وفاز بها م.أحمد الغضبان، 
اجلائزة الثانية وقدرها 4000 
د.ك وفازت بها م.فجر القطان، 
الثالثة وقدرها 2000  اجلائزة 
د.ك وفاز به����ا م.محمد عادل، 
الرابعة وقدرها 1000  اجلائزة 
د.ك وفاز بها م.خالد العوضي، 
اجلائزة اخلامسة وقدرها 500 
د.ك وفاز بها م.ناصر املطيري، 
اجلائ����زة السادس����ة وفاز بها 
أما اجلائزة  م.خليفة احلملي، 
الس����ابعة فقد فاز بها م.عمار 

اليتامي.

وإثبات نظرية ان الهندسة البد 
العبقرية والفن  أن جتمع بني 
التش����كيلي وعلم جتريبي ال 
يخطئ، الفتا الى ان املس����ابقة 
كان����ت موجه����ة للمهندس����ني 
الكويتيني بش����كل  املعماريني 
ف����ردي خللق روح املنافس����ة 
بهدف إلى إيجاد عنصر معماري 
يبرز مدخل الوزارة على هيئة 
نصب أو مظلة تغطي الطريق 
أو املدخل أو إبداع مبتكر، مشيدا 
بجهود املهندسني، وكذلك بلجنة 
التحكيم التي عكفت طويال لفرز 
التصاميم وإعطاء كل ذي حق 

حقه.
وبدوره، أعرب رئيس جمعية 
املهندس����ني م.إياد احلمود عن 
الداخلية ممثلة  شكره لوزارة 
في الوزير الشيخ محمد اخلالد، 
مؤكدا استعداد اجلمعية لوضع 
كافة إمكانياتها وكوادرها خلدمة 
الكويت ودعم اجلهود الرامية 
لبناء مؤسس����ات الدولة ومبا 
الكويت، داعيا  يليق مبكان����ة 

الذاتي للوزارة واالستغناء عن 
كل املباني املؤجرة.

وم����ن جانبه، أش����اد مدير 
إدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعن����وي باإلنابة ف����ي وزارة 
املال  العقيد عم����اد  الداخلي����ة 
بالتعاون والتنسيق مع جمعية 
املهندس����ني لتجمي����ل الكويت 

االستمرار في االجتهاد واإلبداع، 
ومؤكدا حرص »الداخلية« على 
اس����تقطاب الكفاءات الوطنية 
للعمل مبشاريع الوزارة والتي 
تتج����اوز 70 مش����روعا مقرر 
االنتهاء منها خالل 3 سنوات من 
أجل إحداث قفزة نوعية في مجال 
اإلنشاءات ولتحقيق االكتفاء 

والطابع األمن����ي ملبنى وزارة 
الداخلية، مشيرا إلى ان ملكية 
التصاميم املقدمة تؤول لوزارة 
الداخلي����ة ويحق له����ا تعديل 
التصمي����م مبا تراه مناس����با 

بالتعاون مع املصمم الفائز.
التهاني  وقدم أبوصلي����ب 
للفائزي����ن، معربا عن أمله في 

مع »املهندس����ني« من منطلق 
دعم اإلبداع للكفاءات الوطنية 
الكويتية وفي إطار تش����جيع 
الطاقات اإلبداعية للمهندسني 
الكويتيني بهدف  املعماري����ني 
إيجاد بيئة تنافسية بني املبدعني 
في إعداد التصميم املطلوب مبا 
ينس����جم مع الطراز املعماري 

أميرة عزام

أكد وكي����ل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون اخلدمات 
املساندة اللواء عيد أبوصليب 
ان مسابقة التصميم املعماري 
للمدخل الرئيس����ي ملقر وزارة 
الداخلية بشمال صبحان، جاءت 
تنفيذا لرغبة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باإلنابة الش����يخ محمد اخلالد 
من أجل تش����جيع املعماريني 
الكويتيني أصح����اب املواهب 
واملبدعني وطلبة كلية العمارة 
وخلق بيئة تنافسية بني املبدعني 
في إعداد التصميم املطلوب. جاء 
ذلك خالل عقد وزارة الداخلية 
الهيئة  ممثلة بقطاع ش����ؤون 
املس����اندة بالتعاون مع رابطة 
املعماريني في جمعية املهندسني 
مساء االثنني املاضي، مؤمترا 
صحافيا لإلع����الن عن نتيجة 
املسابقة، مشيدا بالتعاون املثمر 

أحد التصاميم املشاركة في املسابقة                                  )أنور الكندري(اللواء عيد أبوصليب والعقيد عماد املال وم.إياد احلمود خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن الفائزين
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أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي بدء 
أعمال االجتماع التخطيطي النهائي لتمرين لؤلؤة الغرب 
2014 بني اجلانبني الكويتي والفرنس���ي الذي سينفذ 

خالل الفترة ما بني 15 و27 نوفمبر املقبل. 
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش الكويتي في بيان صحافي امس ان مترين 
لؤلؤة الغرب يش���كل سلس���لة متعددة من التمارين 
املشتركة للقوات البرية واجلوية والبحرية بني اجلانبني 
الكويتي والفرنس���ي ويأتي تفعيال للمعاهدة املوقعة 

بني البلدين الصديقني. 
وذكر البيان أن التمرين يؤكد اهتمام اجليش الكويتي 
بتنظيم مثل هذه النوعية من التمارين املشتركة التي 
تعكس اجلهود املبذولة لتنمية التعاون العس���كري 
املشترك بني الكويت والدول الصديقة، مؤكدا حرص 
رئاسة األركان العامة على إجراء هذه التمارين ملا لها 
من دور مهم في رفع مس���توى اجلاهزية واالستعداد 
القتالي ملختلف وحدات اجليش، مضيفا أن االجتماع 
سيترأسه مدير العمليات املشتركة ورئيس جلنة إعداد 

التمرين العقيد الركن محمد الكندري.

أعلنت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش انها س���تنفذ يومي 27 و28 اجلاري رماية 
تدريبي���ة بالذخيرة احلية في احدى املناطق البحرية 
من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة 

مساء. 
 وقالت املديرية ف���ي بيان صحافي امس ان موقع 
ميدان الرماية البحرية »سي« سيكون على مسافة 5.16 
أميال بحرية ش���رق رأس اجلليعة امتدادا الى جزيرة 
قاروه ومبس���افة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور 

امتدادا الى جزيرة أم املرادم. 
 وأهابت باملواطنني واملقيمني من مرتادي البحر الى 
عدم االقتراب من املنطقة املذكورة خالل الفترة املعلنة 

حرصا منها على سالمة اجلميع.

رندى مرعي 

مبشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة اإلعالم، 
افتتح وفد ش����باب الكويت معه����د »الدارين« للبنات في 
مقاطعة نينغيشيا بجمهورية الصني الشعبية والذي يأتي 
من تنظيم مشروع »ادفع دينارين واكسب الدارين« التابع 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، حيث مت وضع حجر 
األساس لهذا املعهد في مطلع شهر أغسطس للعام 2011 في 

أول رحلة خيرية شبابية جلمهورية الصني الشعبية.
وش����هد حفل االفتتاح حضور شخصيات ممثلة عن 
حكومة الص����ني ودائرة التعليم، حيث يعتبر هذا املبنى 
منوذجا مميزا وفريدة جلهود ش����باب الكويت في العمل 
التطوعي، كما قام الوفد املكون من 48 ش����خصا ومنهم 
ممثلون عن وزراتي »الشباب« و»االعالم«، باإلضافة الى 
وفد شبابي من س����لطنة عمان والسعودية بافتتاح 24 
فصال تعليميا وتوزيع 850 حقيبة مدرسية، وكذلك 700 

حجاب للمدرسات والطالبات.
تخلل احلفل تقدمي برامج ثقافية وترفيهية وتعليمية 
خاصة للطالبات، أناشيد، مسابقات، ألعاب، خاطرة إميانية، 
مهارات حياتية، فقرة احلناء باالضافة الى تعريفهم بالكويت 
الرائدة بالعمل اإلنساني وقائد اإلنسانية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
من جهتها، أعربت رئيسة وفد مشروع ادفع دينارين 
واكسب الدارين س����مية امليمني عن سعادتها بأن متثل 
شباب الكويت في مشروع شبابي خيري عاملي وهو »ادفع 
دينارين واكسب الدارين« في الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، مشيرة الى ان هذا املشروع مميز وفريد من نوعه، 

ووضع بصمة للشباب الكويتي حول العالم.
وأضافت امليمني ان معهد الدارين للغات العاملية في 
نينغيش����يا هو أول ثمرة لهذا املشروع وأنه ليس معهدا 
اعتيادي����ا تقليديا كباقي أي مش����اريع أخرى، حيث قام 
ش����باب الكويت من طلبة جامعة الكويت وكليات أخرى 
ومؤسسات شبابية مختلفة بتمويله بجهد شبابي وبدعم 

من إخوتنا األشقاء في السعودية وسلطنة عمان.

خريطة توضح موقع الرماية 

صورة جماعية للمشاركني في حفل افتتاح املعهد بالصني

جانب من االجتماع التخطيطي لتمرين لؤلؤة الغرب 2014

رئاسة األركان تعلن بدء االجتماع 
التخطيطي النهائي لتمرين 

لؤلؤة الغرب 2014

القوة البحرية تنفذ رماية 
بالذخيرة احلية

27 و28 اجلاري

افتتاح معهد »الدارين« للبنات
في الصني بسواعد شبابية كويتية

إحياءً وتعزيزاً للقيم النبيلة واخلالدة عند الكويتيني في حب الوطن والدفاع عنه

العبداجلليل أصدر الفيلم الوثائقي »سور الكويت الثالث.. 
رمز تكاتف الكويتيني حلماية الوطن«

الفريد  الكويتيين  وتعاون 
لحماية مدينته���م والدفاع 
عنها بروح وطنية رائعة، 
ووفاء شعبي أصيل للذود 
عن حم���ى البالد، ويوضح 
أبراج الحراسة  جمال بناء 
والمراقبة والرماية، وروعة 
فن البناء المعماري الكويتي 
الذي تجلى في بوابات سور 

الكويت الخمس.
وأضاف أن الفيلم يوثق كل 
الجوانب التي تصف تنظيم 
عملية البناء ودقته وكيفية 
الص���رف علي���ه بالوثائق 
التاريخية، ويوضح حجم 

العناء والكف���اح في البناء 
الذي أنجز في فترة زمنية 

قياسية.
وتاب���ع: »إن مبادرت���ي 
لتنفي���ذ إنتاج ه���ذا الفيلم 
التاريخ���ي، كان مقص���دي 
األول فيه إحي���اء وتعزيز 
القيم النبيلة والخالدة عند 
الكويتيين في حب الوطن، 
والدفاع عنه متمثال في رمز 
بناء السور، كما هو مجسد 
الس���ور على  ف���ي بوابات 
مدى تعاقب األجيال تذكارا 
تاريخيا عزي���زا من تراث 

الماضي المجيد.

أصدر كامل العبدالجليل 
فيلما تلفزيوني���ا وثائقيا 
الكويت  بعن���وان »س���ور 
الث�ال���ث.. رم���ز تك�ات���ف 
الكويتيين لحماية الوطن« 
بإشراف أ.د.عبداهلل الغنيم 
ومن إنت���اج وإصدار مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 
التمويل  وبرعاي���ة بي���ت 

الكويتي.
وأكد العبدالجليل أن الفيلم 
التاريخية  يجسد األحداث 
التي دعت أهل الكويت إلى 
أن يهبوا لبناء الس���ور في 
ماي���و 1920، ويبرز إصرار 

كامل العبد اجلليل

غالف الفيلم الوثائقي
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الهيئة العامة ملگافحة الفساد

تعلن الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد عن توافر فر�ص عمل للكويتيني من حملة املوؤهالت اجلامعية/الدبلوم من ذوي اخلربة، وذلك يف 

التخ�س�سات وجماالت اخلربة التالية :

كما ي�سرتط يف املتقدمني االآتي:

1- اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية من جامعة الكويت اأو اإحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل بالن�سبة للوظائف التي يتطلب 
ل�سغلها موؤهل جامعي.

2- اأن يكون حا�ساًل على �سهادة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي اأو من اإحدى الكليات واملعاهد املعتمدة من قبل اجلهات الر�سمية بالدولة 
بالن�سبة للوظائف التي يتطلب ل�سغلها موؤهل دبلوم.

3- اأال يقل معدل التخرج حلملة املوؤهل اجلامعي عن )جيد(، واأال يقل معدل التخرج حلملة الدبلوم عن )ممتاز(.
4- اأن يكون اإجمايل �سنوات اخلربة يف جمال الوظيفة كالتايل:

أال تقل عن 3 سنوات بعد املؤهل في مجال التخصص املطلوبحملة املؤهل اجلامعي
أال تقل عن 3 سنوات بعد املؤهل في مجال التخصص املطلوبحملة الدبلوم

5- اأال يزيد �سن املتقدم عن 30 �سنة وذلك عند تقدمي الطلب.
6- اإجادة ا�ستخدام احلا�سب االآيل/ اإجادة اللغة االإجنليزية.

7- �سهادة حديثة )�سهادة ملن يهمه االأمر( من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.
8- �سهادة تدرج وظيفي ل�سنوات خدمته ال�سابقة.

9- على املتقدمني امل�ستوفني لل�سروط اأعاله تقدمي الطلبات �سخ�سيًا يف مقر املحا�سبة )منطقة ال�سويخ االإدارية(، الدور االأر�سي قاعة التدريب خالل 
اأيام الدوام الر�سمية م�سطحبني  ال�ساعة )12ظهرًا( يف  ال�ساعة )9�سباحًا( وحتى  2014/9/11، وذلك ما بني  2014/8/31 وحتى  الفرتة من 

معهم امل�ستندات التالية:

> �سورة اجلن�سية /�سورة البطاقة املدنية. > �سورة عن املوؤهل الدرا�سي املعتمد من اجلهات الر�سمية.  
> �سورة �سخ�سية حديثة )عدد 2(. > �سورة �سهادة امليالد.      

> ال�سرية الذاتية مو�سحًا بها جمال اخلربة بالتف�سيل وباللغة العربية.
- �سوف يخ�سع جميع املتقدمني امل�ستوفني لل�سروط الواردة اأعاله الختبارات حتريرية ومقابالت �سخ�سية و�سيكون االختيار للمجتازين احلا�سلني 

على اأعلى تقييم.

- ا�ستبعاد الطلبات غري امل�ستوفية لل�سروط املذكورة اأعاله.

جمال اخلربة املطلوبةاملوؤهل املطلوب

بكالوريو�ص حما�سبة

> التدقيق والرقابة املالية.
> التحليل املايل.

> احل�سابات امل�سرفية والتحويالت املالية.
> الرواتب/الت�سويات املالية/ اإعداد امليزانية/ املراجعة الداخلية/ احل�ساب اخلتامي.

لي�سان�ص حقوق

> القوانني العامة واخلا�سة والت�سريعات وقانون االإجراءات اجلزائية.
> �سياغة املذكرات القانونية، التحقيق، �سياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات.

> االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
بكالوريو�ص هند�سة مدنية/معمارية/ 

كهربائية/ ات�ساالت / ميكانيكية/ برتول

> خربة هند�سة ذات عالقة يف جمال التخ�س�ص

بكالوريو�ص اإدارة اأعمال 

)تنظيم واأفراد(

> اإعداد الهياكل التنظيمية والو�سف الوظيفي واأنظمة وتقييم االأداء.
> التدريب )اإعداد اخلطط/تقييم الربامج/ حتديد االحتياجات(.

> �سوؤون املوظفني.
> اأنظمة االأجور واملزايا.

> متابعة تنفيذ اخلطط الت�سغيلية واال�سرتاتيجية واإ�سدار التقارير ب�ساأنها.

لي�سان�ص اللغة االإجنليزية
> جمال الرتجمة مبا فيها العقود واالتفاقيات.

> ترجمة فورية.

بكالوريو�ص اإعالم/

بكالوريو�ص علوم �سيا�سية

> جمال العالقات العامة واالإعالم.
> اإعداد الن�سرات واملطبوعات االإعالمية.

> معرفة باأعمال املنظمات الدولية واالإقليمية.

بكالوريو�ص اإح�ساء

> جمع املعلومات والبيانات االإح�سائية.
> اإعداد اال�ستبانات.

> االإملام با�ستخدام االأنظمة االإح�سائية االآلية.
> التحليل االإح�سائي.

> معرفة باملعايري االإح�سائية.
> خربة يف جمال الدعم التقني/ تطوير النظم/ االأمن املعلوماتي/ تدقيق جودة النظم.هند�سة كمبيوتر / علوم كمبيوتر

> معرفة بجميع اللوائح املالية املعتمدة واخلا�سة بامل�سرتيات واملخازن.دبلوم حما�سبة
> خربة يف جمال ال�سيانة الكهربائية/ متديدات �سحية/ اأعمال اإن�سائية.دبلوم هند�سة

دبلوم �سكرتارية واأعمال االإدارة املكتبية

> االأر�سفة االإلكرتونية
> الطباعة / اإدارة اأعمال ال�سكرتارية

> اإجادة ا�ستخدام الربامج االآلية املتعلقة باأعمال املكاتب.
> كتابة التقارير وحما�سر االجتماعات

فرص عمل للگويتيني
)من حملة املؤهالت اجلامعية والدبلوم من ذوي اخلبرة(

هند الصبيح خالل لقائها مع إدارة التوعية واإلرشاد وإدارة املسنني

قامت بجولة في الرعاية االجتماعية وأعلنت تفعيل قسم اإلعالم في إدارة املسنني

الصبيح: ال مسمى وظيفياً شاغراً في »الشؤون« خالل أسبوعني
بشرى شعبان 

كش���فت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
التخطيط هن���د الصبيح أنه 
املقبلني  خ���ال األس���بوعني 
لن يبقى أي مس���مى وظيفي 
ش���اغراً في الوزارة وفي كل 
القطاعات مبا فيها إدارة املسنني 

واجلمعيات اخليرية. 
وقالت ف���ي تصريح أثناء 
قيامها بجولة شملت عددا من 
إدارات قطاع الرعاية االجتماعية 
ش���ملت املس���نني والتوعية 
واإلرش���اد وإدارة األنش���طة 
واإلع���ام إن ه���ذه اللقاءات 
اإلدارات تأتي اس���تكماال  مع 
لزي���ارة األس���بوع املاض���ي 
الرعاية لاطاع على  لقطاع 
احتياجات اإلدارات واخلدمات 
التي تقدمها اإلدارات، مشيرة 
إلى أن سلس���لة من القرارات 
الوزارية س���تصدر األسبوع 
املقبل س���تكون حاس���مة في 
تقوية إدارة التوعية واإلرشاد 
ألهمية هذه اإلدارة وتش���عب 
عملها لتطول كل اإلدارات في 

قطاع الرعاية االجتماعية.
وبينت أنه خال لقائها مع 

إدارة التوعية واإلرشاد وإدارة 
املس���نني اطلعت شفويا على 
خطة طم���وح للعمل، مؤكدة 
أنها س���تصدر ع���دة قرارات 
لتنظيم العمل في إدارة التوعية 
واإلرش���اد حول دور اإلدارة 
واملشرفني لتنظيم العمل وفق 

القانون. 
وأشارت إلى أن هذه اإلدارة 
سلبت جزءا من صاحياتها 
التوعوية وسنعمل على إعادة 
التوعوي واإلرشادي  دورها 

لصالح النزالء. 

إدارة املسنني بينت  وعن 
أنها سيتم تفعيل قسم اإلعام 
في إدارة املسنني وفي كل قطاع 
الرعاية، وسيكون هناك نهج 
جديد في التواصل مع وسائل 
اإلعام املختلفة لتسليط الضوء 
عل���ى هذا القطاع اإلنس���اني 
وستكون اخلطة اإلعامية إلى 
جانب نشر األنشطة واألعمال 
لتسليط الضوء اإلعامي على 
اجلانب التوعوي وستتلمس 
وسائل اإلعام املختلفة أسلوب 

العمل في التواصل املستمر.

العجمي: إطالق مهرجان العودة 
إلى املدارس بـ »تعاونية صباح السالم«

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية هادي 
العجمي انطالق مهرجان العودة الى املدارس في 3 مكتبات 

بالتعاون مع 10 من كبرى الشركات املتخصصة في توريد كل 
أصناف القرطاسية في اجلمعيات التعاونية، مبينا أنه مت توفير 

أغلب املستلزمات الدراسية بأسعار التكلفة. 
جاء ذلك خالل افتتاح العجمي للمهرجان أول من أمس 

بحضور أمني السر خالد شبوط العازمي وعضو مجلس 
االدارة ورئيس جلنة املشتريات احمد العتيبي وممثلني عن 

اإلدارة التنفيذية في اجلمعية، مؤكدا أن املهرجان يأتي في إطار 
الشراكة االجتماعية التي يحرص مجلس اإلدارة على حتقيقها 

واغتنام املناسبات للتعبير عنها. وقال إنه مت احلرص على 
إطالق املهرجان في هذا الوقت خدمة للطالب من أبناء املنطقة 

ورواد اجلمعية من مختلف مناطق الكويت، حيث وفرنا 
مجموعة مميزة من األصناف وطالبنا الشركات املوردة بتوفير 

أجود املستلزمات الدراسية من حقائب مدرسية ومستلزمات 
بأفضل األسعار التي تناسب كل املستويات.

)احمد علي( صورة جماعية للطالب املتدربني في مركز سلطان الساملية  

يقام للعام الـ 9 على التوالي مبشاركة أكثر من 73 شركة ومؤسسة خاصة

»إعادة الهيكلة«: مشروع تدريب الطالب 
وفّر 2850 فرصة وظيفية

أسامة دياب

كش���ف مدي���ر مش���روع 
الطلب���ة في برنامج  تدريب 
اع���ادة هيكلة القوى العاملة 
التنفي���ذي للدولة  واجلهاز 
طارق الكندري ان املش���روع 
وفر 2850 فرص���ة وظيفية 
مت توزيعها على اكثر من 73 
شركة ومؤسسة خاصة وفي 
مختل���ف املجاالت وللس���نة 

التاسعة للتوالي.
الكندري � خال  وأوضح 
اجلولة التي نظمها البرنامج 
لتفقد مشروع تدريب الطاب 
الساملية  في مركز س���لطان 
صب���اح ام���س � ان إجمالي 
الفرص الوظيفية التي وزعت 

على الطاب بلغ 2150 فرصة 
مت توزيعها على طلبة الكليات 
اجلامعي���ة واملعاهد وطلبة 
الثانوي���ة العامة اضافة إلى 
طاب من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
الكندري ان عدد  وأضاف 
الشركات واملؤسسات اخلاصة 
التدريب بلغ  املش���اركة في 
73 شركة وهناك فائض من 
الوظيفية للطاب  الف���رص 

يتجاوز 700 وظيفة.
وأكد الكندري ان البرنامج 

ال ينظ���ر الى ارق���ام مجردة 
فقط وإمن���ا يركز أيضا على 
نوعية العمالة وأهمية التأهيل 
للك���وادر العاملة في القطاع 
اخلاص لتكون كوادر منتجة 
قادرة على اثبات وجودها في 

هذا القطاع.
وأش���ار ال���ى ان مجاالت 
التدري���ب تنوعت وش���ملت 
الرياضي���ة وقطاع  املراك���ز 
واالتص���االت  املص���ارف 
واالستثمار والبنوك والهندسة 
التجزئة  واحملاماة وقط���اع 
واملقاهي واملطاعم واجلمعيات 

التعاونية وغيرها.
وتابع ان فرص العمل هذه 
من ش���أنها تعزيز التواصل 
االجتماعي واكتس���اب خبرة 
جتارية ومعارف وآفاق أخرى 
وش���غل أوقات فراغ الشباب 
بشيء مفيد واعطاء الفرصة 
لبروز املواهب واالبداع واطاق 
الطاقات واجلهود مبا هو مفيد 
كما تعمل على صقل شخصية 
الفتيات وتعاملهن مع شرائح 
مختلف���ة من أبن���اء املجتمع 
واستغال أوقات الفراغ اثناء 

سنوات الدراسة.
بدوره���ا، قال���ت الطالبة 
املشاركة شهد حسن ان أعظم 
ما تعلموه خ���ال جتربتهم 
العملية في أحد مراكز البيع 
التعامل مع  التجارية كيفية 
أطياف املجتمع املختلفة عاوة 
على نشر االبتسامة بالرغم 
العمل والظروف  من ضغط 
الصعبة وااللت���زام بأوقات 

العمل والدوام الرسمي.
وطلبت في رسالتها للطلبة 
التوجه واملشاركة  اآلخرين 
ف���ي احلصول عل���ى فرصة 
وظيفية أثناء الدراس���ة مما 
سيساهم بش���كل مباشر في 
صقل الشخصية والتدريب 
على املستقبل الوظيفي الذي 

يطمحون إليه.
من ناحيت���ه، قال الطالب 
اجلامعي عبدالعزيز الكندري 
وهو أحد الطلبة املش���اركني 
انه اس���تفاد  البرنامج  ف���ي 
البرنام���ج م���ن خال  م���ن 
االحت���كاك بأصحاب اخلبرة 
في املجاالت املختلفة، داعيا 
زماءه وأصدقاءه الى خوض 
التجربة نظرا ملتعتها وقدرتها 
على القضاء على أوقات الفراغ 

مبا هو مفيد.

طارق الكندري 

د.وليد الفالح

»الصحة«: جلنة ملتابعة املشاريع اإلنشائية والتطويرية 
املدرجة ضمن اخلطة اإلمنائية

عبدالكريم العبداهلل

كشف وكيل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون التخطيط 
واجل����ودة د.ولي����د الفاح عن 
صدور قرار وزاري رقم 2014/110 
بتش����كيل جلن����ة للتخطيط 
واملتابعة، وذلك بناء على الكتاب 
الوارد من وزير الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية واملتضمن 
طلب تشكيل جلنة للتخطيط 
واملتابع����ة للخط����ة اإلمنائية 
لألعوام 2016/2015، 2020/2019 
واخلطط السنوية املنبثقة عنها 
تطبيقا لنص الفقرة الثالثة من 
املادة السابعة من القانون رقم 

60 لسنة 1986.
وأضاف الفاح في تصريح 
صحافي أمس ان تشكيل هذه 
اللجنة يأت����ي في إطار حرص 
وزارة الصحة على متابعة اخلطة 
اإلمنائية لألعوام 2016/2015 - 
2020/2019 واخلطط السنوية 
املنبثقة عنها واملتعلقة باملشاريع 
اإلنشائية والتطويرية بالوزارة 
وإعداد التقارير املطلوبة لألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية. وأوض����ح أن القرار 
الوزاري نص عل����ى أن تكون 
اللجنة برئاسة وكيل الوزارة 
وعضوية كل من وكيل الوزارة 
املس����اعد لش����ؤون التخطيط 
واجل����ودة والوكيل املس����اعد 
لشؤون اخلدمات والوكيل املساعد 

للشؤون املالية والوكيل املساعد 
املستش����ار القانوني للوزارة 
ومدير إدارة التخطيط واملتابعة 
ومراقب املتابعة والتقييم بإدارة 
التخطيط واملتابعة د.رمي الفليج 
واستشاري الصحة العامة بإدارة 
التخطي����ط واملتابعة د.مدحت 
حسن باإلضافة إلى عضو ممثل 
عن األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية. وأضاف 
الفاح أن اللجنة تختص بإعداد 
ومتابعة املش����اريع اإلنشائية 
والتطويرية ل����وزارة الصحة 
املدرجة ضمن اخلطة اإلمنائية 
للدولة لألع����وام 2016/2015 - 
2020/2019 واخلطط السنوية 
املنبثقة عنها بالتنس����يق مع 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطي����ط والتنمية وبصفة 
خاصة دراسة جدوى املشاريع 
اإلنشائية والتطويرية واعتمادها 
قبل إحالتها إلى األمانة العامة 
للمجل����س األعل����ى للتخطيط 
والتنمية والتحضير للخطط 
الس����نوية املتتالي����ة وترجمة 
السياس����ات واألهداف الكمية 
ال����واردة باخلطة  والنوعي����ة 
اإلمنائية إلى مشروعات تدعم 
حتقيق األهداف والسياس����ات 
ووض����ع البرام����ج واآللي����ات 
املناس����بة للعمل على تطوير 
املهارات والقدرات التخطيطية 
لضمان التحسني املستمر لألداء 
التخطيطي ووضع ومتابعة تنفيذ 

اخلطط التنفيذية للمشروعات 
اإلنشائية والتطويرية واعتماد 
بياناتها بالتنسيق مع اجلهات 
املختلفة داخل الوزارة وخارجها 
وإعداد البيان����ات واملعلومات 
والتقارير اخلاصة باملشروعات 
التابعة للقطاع����ات ولإلدارات 

املختلفة بالوزارة.
وأش����ار د.ولي����د الف����اح 
إل����ى أن اختصاص����ات اللجنة 
تتضمن كذلك حصر ودراس����ة 
أي معوقات قد تعترض تنفيذ 
اخلطة واملش����روعات واقتراح 
احللول املناسبة بشأنها ووضع 
اآللية املناسبة لتلقي ودراسة 
تقارير متابعة تنفيذ املشاريع 
مع اجله����ات املختلفة واملوقف 
التنفي����ذي ومؤش����رات األداء 
بكل مش����روع وإعداد التقارير 
الازم����ة بش����أنها والتحضير 
للخطط السنوية املنبثقة عن 
اخلطة اإلمنائية بالتنسيق مع 
القطاع����ات واإلدارات املختلفة 
بالوزارة، باإلضافة إلى القيام 
بدور ضابط االتصال بني وزارة 
الصحة واألمانة العامة للمجلس 
األعل����ى للتخطي����ط والتنمية 
واملشاركة الفعالة في االجتماعات 
املشتركة مع املجلس ومع اجلهات 
املعنية بتنفيذ اخلطة اإلمنائية 
ودراسة املقترحات املقدمة للجنة 
بشأن اخلطة اإلمنائية واخلطط 
السنوية املنبثقة عنها والتوصية 

مبا يلزم بشأنها.

حصر ودراسة أي 
معوقات قد تعترض 

تنفيذ اخلطة 
واملشروعات 

واقتراح احللول 
املناسبة بشأنها



محليات
االربعاء 27 اغسطس 2014

12

ميــدان حويل - برج مزد   خلف فندق كويت حياة

ت :  25630408 -  94032618 - 65726597

�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

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

مديرو مدارس 
اجلهراء ناقشوا 

تعديالت 
»وثيقة االبتدائي«

30 أكتوبر املوعد النهائي إلغالق مناقصة مبنى الركاب باملطار عادل الشنان 

عق���د مدير إدارة الش���ؤون 
التعليمية في منطقة اجلهراء وليد 
العومي ومراقب التعليم االبتدائي 
ندى املطيري لق���اء مع مديري 
مدارس املرحلة االبتدائية لشرح 
التعديالت التي طرأت على وثيقة 
املرحلة االبتدائية مؤخرا وإعطاء 
فرصة لكل تلميذ راسب في مجال 

دراسي أو مجالني أو ثالثة مجاالت 
بحد أقصى لدخول اختبار حتديد 
الفترة  مستوى في موضوعات 
الدراسية الرابعة من الصف األول 

وحتى الصف الرابع.
وم���ن اجلدير بالذكر ان هذه 
التعدي���الت متت نتيجة ضغط 
الراس���بني  الطلبة  أولياء أمور 
عل���ى القائم���ني عل���ى العملية 

التعليمية.

فرج ناصر

الفنية  اللجن���ة  حددت 
ملش���روع مبنى الركاب في 
مط��ار الكويت الدول��ي يوم 
ال� 30 من أكتوبر املقبل كموعد 

نهائي إلقفال مناقصة مشروع 
مبن���ى الركاب، وذلك خالل 
االجتماع الذي عقدته اللجنة 
في وزارة األشغال برئاسة 
وزير األشغال العامة وزير 
الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز 

االبراهي���م وممثلني من 6 
جهات حكومية ذات الصلة 
باملش���روع. وق���ال مصدر 
مطلع، ان الشركات املؤهلة 
ستقوم بتقدمي عطاءاتها الى 
جلن���ة املناقصات املركزية 

وبالتنس���يق م���ع وزارة 
األشغال. وكشف املصدر ان 
اللجنة وافقت خالل االجتماع 
الس���ماح للش���ركات  على 
بالتضام���ن، أي ان يح���ق 
ألكثر من 3 شركات االندماج 

مع بعضها البعض لدخول 
املناقصة. وقال املصدر ان 
وزير األشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز 
اإلبراهيم، يولي اهتماما كبيرا 

بهذا املشروع.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�شعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

املرورية. ولتقليل االزدحام 
واالختن����اق امل����روري عند 
نهاية املخرج الفرعي لطريق 
الدائري اخلامس املتقاطع مع 
طريق الفحيحيل نتيجة تدفق 
السيارات من الشارع الفرعي 
لطريق الفحيحي����ل باجتاه 
البدع، نقترح استحداث مخرج 
على طريق الدائري اخلامس 
بعد االلتفاف الفرعي من أسفل 
طريق الفحيحيل لتس����هيل 

بقاع األرض والدعم اإلنساني 
جلميع الشعوب من مختلف 
األعراق، كما ان سموه كثيرا 
ما يحرص على ترس����يخ 
قيم العط����اء والتكافل وما 
يعكسه ذلك من وجه إنساني 
وحضاري للكويت وأهلها 
وم����ا عرفوا به م����ن حبهم 
للعمل اخليري واإلنساني 
على مر األجيال، وإذ نفتخر 
بحصول صاحب السمو على 
هذا اللقب الذي هو اعتزاز 

وفخر كل كويتي.

كمال والغريب: الستحداث مخرج على الدائري 
اخلامس املتقاطع مع طريق الفحيحيل

اجلويسري هنأ األمير بلقب قائد العمل اإلنساني: 
سموه حريص على ترسيخ قيم العطاء والتكافل

خروج املركبات الى الدائري 
اخلامس وتقلي����ل االختناق 
املروري عند نهاية الش����ارع 
الفرعي وضرورة التنس����يق 
مع اجلهات احلكومية املعنية 

واجلهات اخلدمية األخرى.

قدم عضوا املجلس البلدي 
د.حسن كمال ويوسف الغريب 
اقتراحا باستحداث مخرج على 
طريق الشيخ زايد بن سلطان 
»طريق الدائ����ري اخلامس« 
املتقاطع مع مخرج طريق امللك 
عبدالعزيز )طريق الفحيحيل( 
ج����اء في����ه: مع زي����ادة عدد 
السكان وازدياد عدد املركبات 
في الط����رق، الحظنا التدفق 
الكبير له����ذه املركبات على 
الطرق السريعة وغيرها، مما 
أدى إلى ازدحامات مرورية في 
أغلب الطرق وأيضا تسبب في 
حوادث مرورية، ويعتبر نظام 
الطرق الدائرية السبع والطرق 
اإلشعاعية من أساسيات شبكة 
الط����رق في الكوي����ت والتي 
تس����توعب كثاف����ة املركبات 
وتربط املناطق الرئيس����ية، 
وف����ي الس����نوات األخيرة مت 
تطوير بعض الطرق لتحسني 
انس����يابية احلركة املرورية 
والتقليل من أماكن االختناقات 

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي مشعل اجلويسري 
التهان����ي لس����مو األمي����ر 
مبناسبة حصول سموه على 
لقب القائد اإلنساني الدولي، 
قائ����ا أتقدم ال����ى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
بالتهنئة اخلاصة  االحم����د 
مبناس����بة حصول سموه 
على لقب القائد اإلنس����اني 
من قبل األمم املتحدة وذلك 
ملا يقدمه ف����ي مجال العمل 
اإلنساني واخليري في جميع 

يوسف الغريب د.حسن كمال

مشعل اجلويسري

ورفع سيارة مهملةرفع مخلفات من إحدى مناطق محافظة حولي 

رفع 12 سيارة مهملة و22 دربا مخلفات في حولي
احلملة حسب اجلدول الزمني 
الذي أعدته اإلدارة لتغطية 
أكبر عدد من املناطق مبختلف 

احملافظات.
وترأس احلملة التفتيشية 
مراقب النظافة العامة بالوكالة 
خالد العازمي ومشرف مركز 
العازمي  الش����عب س����عود 
واملفتشون فهد عيد العليوي، 
راشد احلشان، علي اخلشتي، 
س����لمان احلربي ومن إدارة 
العاق����ات العامة احمد عبد 

الراضي وأزهار فاروقي والتي 
شملت الس����احات وامليادين 
في حولي الشعب واجلابرية 
باالستعانة ب� 5 نسافات و5 
لوري و2 جراف����ة و3 جهاز 
ش����فط 3 سطحات 1 ونش 2 

شوك رفع.
وأسفرت احلملة عن رفع 
12س����يارة مهملة و22 درب 
مخلفات وتنظيف الشوارع 
عن طري����ق العمال وأجهزة 

الشفط.

رقم 190 لس����نة 2008 بشأن 
رفع املخلفات من الش����وارع 
والساحات وامليادين للحفاظ 
على املنظر العام. وتواصا مع 
هذه احلمات فقد نفذت مراقبة 
النظاف����ة العامة بفرع بلدية 
محافظة حولي حملة تفتيشية 
على مناطق حولي والشعب 
واجلابرية وشملت الساحات 
واملواقف ويأتي ذلك في سياق 
تفعيل الئحة النظافة العامة 
ورفع النفايات وقد جاءت هذه 

للحم����ات  اس����تمرارا 
التفتيش����ية وبعد االنتهاء 
من مراقبات إشغاالت الطرق 
باحملافظ����ات أطلق����ت إدارة 
العام����ة ببلدية  العاق����ات 
الكويت بالتعاون مع مراقبات 
النظافة العامة التابعة إلدارات 
النظافة العامة بأفرع البلديات 
الس����ت حمات  باحملافظات 
تفتيشية بهدف تفعيل الئحة 
النظافة العامة ونقل النفايات 
لتفعي����ل الق����رار ال����وزاري 

حترير 20 تعهداً و15 مخالفة ورفع 24 سيارة باجلهراء
استمرت احلمالت التفتيشية التي أطلقتها 

إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت بالتعاون 
مع مراقبات إشغاالت الطرق التابعة إلدارات 

النظافة العامة بأفرع البلديات باحملافظات 
الست بهدف تفعيل الئحة تراخيص استغالل 

الساحات واألرصفة العامة جتاريا ملختلف 
أنشطة احملالت التجارية لتفعيل القرار 

الوزاري رقم 149 لسنة 2006 بشأن الئحة 
استغالل الساحات واألرصفة العامة للقضاء 
على مظاهر التعدي على الساحات والطرق 
العامة التي تؤدي إلى عرقلة حركة املشاة. 

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

اجلهراء حملة تفتيشية على جميع مناطق 

احملافظة وشملت عددا من محالت احلدادة 
وكهربائي وبنشر السيارات للتأكد من وجود 

الترخيص وعدم جتاوز املساحة املرخصة 
طبقا لشروط وضوابط الالئحة اخلاصة 
باستغالل املساحة أمام احملالت التجارية.

وقد ترأس احلملة التفتيشية مراقب النظافة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية اجلهراء فيصل 

العتيبي وكل من املفتشني منصور ثامر 
وغامن اخلالدي واحلسن الذايدي وحمد 

الهاجري.
وأسفرت عن رفع 24 سيارة مهملة و12 

دراجة نارية لباعة متجولني وحترير 20 تعهد 
إشغال طريق وحترير 15 مخالفة استغالل 

مساحة بدون ترخيص.
جانب من آليات البلدية خالل احلملة
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اجلامعة: قبول 267 طالباً وطالبة من غير الكويتيني للعام 2015/2014
يوس���ف ثروت سيد أحمد   ٭

عبداملجيد

كلية الهندسة والبترول/ 
الهندسة الميكانيكية

آمن���ه على جابر حس���ن   ٭
الشمري

أنفال عويد عبيد عنتيت  ٭
حم���اد  عي���ادة  اف���راح   ٭

الشمري
زه���راء فاض���ل عب���اس   ٭

علوش
مرمي حميد فرحان  ٭

نانس���ي محم���د رفع���ت   ٭
اجلزار

نورة جبار عبيد عنتيت  ٭
عبدالكرمي مجدى كامل عبد   ٭

الفتاح
عبدالعزيز كامل عبدالعزيز   ٭

الشيخ علي
عبدالظاه���ر  مصطف���ى   ٭

عبدالعزيز االعصر

كلية الهندسة والبترول/ 
هندسة البترول

منيرة علي محمد العجمي  ٭
س���لطان خالد فضل اهلل   ٭

دويعر
الدي���ن عبداحلميد  ضياء   ٭

عبداحلميد زقزوق

كلية علوم وهندسة الحاسوب/ 
علوم الحاسوب

اميان كمال محمد مطر  ٭
غدير ماجد حميد حمود  ٭

أس���امه زيد خلف رميض   ٭
عيسى

اسالم امين كردى جنيدي  ٭
مصطف���ى اس���حاق أحمد   ٭

معيوف
مصطفى محمد عبدالفتاح   ٭

السيد

كلية علوم وهندسة الحاسوب/ 
علوم المعلومات

أالء فالح سعيد العنزي  ٭
عق���اب  مب���ارك  وه���ج   ٭

الظفيري
فراج صباح عبداهلل جابر  ٭

فيص���ل املكم���ي ح���زل   ٭
الغضوري

كلية علوم وهندسة الحاسوب/ 
هندسة الحاسوب

أيام فالح رحيل الشمري  ٭
احمد جهاد سامي الدالل  ٭

شيرشاه ارسالءي  ٭
محمد سعد بنداري محمد   ٭

حجاج
محم���د عس���اف زاه���ى   ٭

عبدالعزيز

مركز العلوم الطبية

سارة ايرشيد  ٭
س���لمى كام���ل عبدالبديع   ٭

السعدني
ش���هد عبداملنعم اسماعيل   ٭

حسني
ضي���اء مم���دوح محم���د   ٭

سليمان
عبدالعزيز عبدالكرمي محمد   ٭

عدنان عكرمة
عم���رو عماد عب���د القوى   ٭

حسن
مط���ر  ماج���د  محم���د   ٭

امل�عيوفي
مينا ماهر موريس اميند  ٭

ندى عبدربه عطية  ٭
ياسمني عطا محمد احلاج   ٭

حسن

كلية العمارة/ العمارة

يوس���ف  عل���ى  امين���ة   ٭
العجمي

زين���ب عب���داهلل راش���د   ٭
شاكر

س���لمى وجي���ه يعقوب   ٭
السيد

كلية الهندسة والبترول/ 
الهندسة الصناعية والنظم 

االدارية

حنني محمد جمال القباني  ٭
ملياء خالد عرفات  ٭

نادية محمد الزريبي  ٭

كلية الهندسة والبترول/ 
الهندسة الكهربائية

صي���اح  عب���داهلل  دالل   ٭
احلربي

س���لمان  محم���د  روان   ٭
مرميي

زينب عبداحملس���ن حريز   ٭
منشد

ساره سعيد صالح الدين   ٭
السيد

ابو  غدي���ر عم���اد زك���ي   ٭
ياسني

الياس  فري���ال اس���كندر   ٭
غنوم

أحمد يحي���ي محمد احمد   ٭
حالوة

س���امر  عبدالرحم���ن   ٭
الساطي

عب���داهلل مفل���ح س���راي   ٭
الغيثي

محمد فهد جدوع حواس  ٭
معتصم هاشم عبدالغني   ٭

الفرا
ن���واف محم���د راض���ي   ٭

املهري

كلية الهندسة والبترول/ 
الهندسة الكيميائية

جنان يوسف ترحيني  ٭
الس���ي�د نعم���ان  دع���اء   ٭

ح�سب
فرح محمد معتز صبحي   ٭

التيناوي
مليس محمد مراد اس���عد   ٭

نزال
ج���ورج ث���روت صب�حي   ٭

ملك
مش���اري دب���ي خلي���ف   ٭

الظفيري

كلية الهندسة والبترول/ 
الهندسة المدنية

العن���ود عب���داهلل ماضي   ٭
املاضي

حم���ود  س���عود  روزه   ٭
الرميان

هبه ياسني عمر طعمة  ٭
هديل فؤاد ديوب  ٭

خالد متيم مجبور  ٭
خال���د ط���ارق عبدالواحد   ٭

عبدالهادي
خال���د مصطف���ى احم���د   ٭

الهندي
محم���د س���ليم م�حم���د   ٭

ج�بارة
محمد نذير عبدو العلي  ٭

مروان عصام السيد محمد   ٭
حسني

اس���ماء مدع���ث راض���ي   ٭
قيطان

الرمي خالد عذاب العنزي  ٭
ام���ل محمد صف���اء الدين   ٭

محمد عصام الدين
آمن���ة ثوين���ي قطام���ي   ٭

فرحان
ان���وار رمض���ان رحي���ل   ٭

العنزي
عل���ى صي���وان  بت���ول   ٭

ضاحي
خلود جمال ظاهر جبر  ٭

رغد نضال عب���د اجلبار   ٭
شلش

رمي صالح منوخ الظفيري  ٭
سارة خالد علي برهام  ٭

فهي���د  محم���د  س���ارة   ٭
الظفيري

شهد خالد محسن عوض  ٭
عائشه زيد عبداهلل دايخ  ٭

عبي���ر مه���اوش ع���واد   ٭
الشمري

م���رمي توفي���ق مصطفى   ٭
محب

مرمي علي يوسف زلزله  ٭
مها خالد عذاب العنزي  ٭
نهى صالح خالد بكرى  ٭

ن���وران اس���كندر عزي���ز   ٭
اسكندر

نورة رضى دلى العنزي  ٭
س���ليم  محم���د  هاج���ر   ٭

العلوي
هيا سالم عبداهلل العنزي  ٭

سعود ضيف طه قبيل  ٭

كلية العلوم/ رياضيات وطبيعة

ابراهي���م  اب���رار مه���دي   ٭
البلوي

اسماء على عواد الفضلى  ٭
اميرة عبدالوهاب امني عبد   ٭

اخلطيب
بش���اير فاض���ل فج���ري   ٭

العنزي
رت���اج ن���ادر عبدالرحيم   ٭

حسني
رزان عبدالعزي���ز خل���ف   ٭

جاراهلل
رن���ا مح���ى الدين س���عد   ٭

اجلنزوري
س���عاد محمد عبدالواسع   ٭

احلمادي
فاطمة الزهراء مخلص مكي   ٭

العذاري
مرمي خلف ثجيل محمد  ٭
نوف فرج نايف منخي  ٭

هاجر كمال نعمه  ٭
هيلني عبدالستار اللحام  ٭

احمد عواد صبيح مضحي  ٭
احمد محمد س����عد الس����يد   ٭

احمد
بدر شوكت محمد جنيب   ٭

حسني
بدر غامن رشيد الظفيري  ٭

حس���ني عبداحلكيم حميد   ٭
محمد

عبدالعزي���ز عصام زكريا   ٭
سليمان

محمد فوزي بابكر  ٭
مصطف���ى عبدالفتاح طه   ٭

عبدالعظيم عطوه
يوس���ف أمين رج���اء أبو   ٭

السعود

كلية العمارة/ التصميم المرئي 
والداخلي

كوث���ر اس���حاق احم���د   ٭
معيوف

فاطمة كامل سعد عطشان  ٭
مني���رة ناص���ر س���لطان   ٭

العجمي
أحمد ثان���ى ركيك ناصر   ٭

سالم
احمد فرج على جابر  ٭

الكرمي  ناصر ضاحي عبد   ٭
خلف

كلية العلوم اإلدارية

اسماء خالد غازي مطير  ٭
امي���رة محمد طارق رفيق   ٭

نوري
حنان أحمد عفراوي زاده  ٭
علياء محمد عطية محمد  ٭

نادين عصام حسن عطية  ٭
نور الهدى ياسر قشاش  ٭
والء محمد علي الغامني  ٭

أحمد بارز عقله احلسيني  ٭
ابراهيم عدنان غزال  ٭

ب���الل محم���د محم���ود   ٭
الطبالوي

ولي���م  مي���الد  ج���ورج   ٭
مرزوق

حس���ام جم���ال صدق���ى   ٭
ياسني

عبداهلل احمد سعد جبر  ٭

كلية العلوم الحياتية

امينة مصلح الدين عبداهلل   ٭
الرفاعي

دعاء سعود عبداهلل خزار   ٭
الفضلي

رغد عمادالدين عبدالكرمي   ٭
عبيد

فاطم���ه مه���رب رش���يد   ٭
العنزي

مرمي بنت لطفي قدوار  ٭
هب���ةاهلل مواف���ي محمد   ٭

دهب
راشد هادى راشد عنيزي   ٭

الشمري
خال���د  مب���ارك  ع���واد   ٭

الشمري

كلية العلوم الطبية المساعدة

آالء جمال رشدي السيد  ٭
أسمى مصطفى احملمودي   ٭

العوضي
ابرار سعد احمد املهري  ٭

افراح فليح جميل صالح  ٭
بت���ول فيص���ل محم���د   ٭

ابونقيرة
حنني كمال احمد عبداهلل  ٭

دانة محمد كودن  ٭
دالل ف���ادي عبدالرحم���ن   ٭

احمد
دياال محمد نزار سرور  ٭

روض���ان  س���عد  روان   ٭
شعبان

رومانس أمين زنداح  ٭
شهد عيسى شعيب عبيد  ٭

فاطم���ة عبداجلبار احمد   ٭
اجلوهري

ليلى ماج���د مجدى خالد   ٭
عبدة

م���رمي عبدالنعي���م احمد   ٭
عيد

هبة عصام لطفي يعقوب  ٭
هن���وف فاض���ل وهي���ب   ٭

اخلالدي

كلية العلوم/ العلوم البيولوجية

آالء سمير ش���هاب حيدر   ٭
احمد

ابني عبدالغني محمد  ٭
احالم محارب سكر الشمري  ٭

وع���د س���ليمان مش���عل   ٭
الشمري

خالد جاسم عبداهلل دايل  ٭

كلية الحقوق

اسراء محماس عويد مايس   ٭
عيدان

خديج���ة عل���ى محم���د   ٭
الشمري

رجاء سعد فزاع زايد  ٭
نورية ارسالئي  ٭

نوف غدير الفي عاني  ٭
هاجر فالح فرحان طريف  ٭
هند سعد راشد القحطاني  ٭

ياسمني علي مصطفى  ٭
أحمد ناظم مهلهل شمخي  ٭
احمد علي عنبر العقيلي  ٭

اي���اد محم���د عبدالفتاح   ٭
ايوب

دعي���ج خليف���ة بلي���دان   ٭
عماش

كلية الشريعة

أب���رار س���عدون راض���ى   ٭
محمد

ابتس���ام غال���ب مه���دي   ٭
فيحان

اسماء صباح فالح فرحان  ٭
انوار سالم عبدالكرمي محيل   ٭

الفضلي
تهاني فهاد سند احلربي  ٭
حنان علي مران الشمري  ٭

ابراهي���م  عم���ر  حن���ان   ٭
الدريويش

خي���ره الري���ض ح���وس   ٭
الرويلي

س���ارة ري���اض ش���حدة   ٭
اخلالدي

سحر عزير رجا عناد  ٭
سلوى محمد ساير راضى  ٭

عايش���ة عب���داهلل ع���واد   ٭
السويدي الشمري

عنود كعيد صياح ظاري  ٭
عهود عوض عوض سالمة  ٭

فايزة خضير خلف  ٭
منال كسار على اكبر على   ٭

محضيد
جند نقا هطيل الظفيري  ٭

ن���ورة ع���وض ع���وض   ٭
سالمة

نوف خالد مران العنزي  ٭
هاجر عبدالرحمن النافع  ٭

بدر س���عود عوي���د ظاهر   ٭
الشمري

عمر ناصر طعمة صعفق   ٭
اخلالدي

فهد مجاهد خضير زبن  ٭
جب���ر  محم���د  مس���اعد   ٭

الشمري

كلية الصيدلة

افراح ملى  ٭
م���رمي عبدالعزي���ز علي   ٭

عبدالوهاب
ياس���مني محم���د عطي���ة   ٭

السعيد
سهد االكرام محمد عبداحلي   ٭

بهيان

كلية العلوم االجتماعية

أبتهال احمد غامن عبداهلل  ٭
رباب حسني مبهر العنزي  ٭

س���ارة صق���ر س���ليمان   ٭
اخلالدي

فاطمة حسن مطر صالح  ٭
رج���اء  فال���ح  فاطم���ة   ٭

الظفيري

منى فالح حمود سالم  ٭
نادي���ة غ���ازي عوي���ض   ٭

سعود
جناح قاسم عجيل على  ٭

يسرا محمود محمد احمد   ٭
اخلشاب

خالد جبر جراد جبر  ٭
سعود صالح سالم سالمة  ٭
ف���اران  عل���ي  يوس���ف   ٭

الشمري

كلية التربية/ التخصصات األدبية

أس���ماء س���ليمان طعمه   ٭
نايف

أماني جابر حسو كنعان  ٭
اب���رار عب���د االمي���ر على   ٭

زويد
آيات نايف خليل دحبور  ٭

محم���د  ع���ادل  حن���ان   ٭
عبداملقصود

رانيا عبدالس���الم يوسف   ٭
عبدالسالم

زينب جبير سعود جابر  ٭
جاب���ر  غ���امن  زين���ب   ٭

العدواني
فاطم���ه مصب���ح ع���ذاب   ٭

العنزي
مرمي سالم عبيد صالح  ٭

نادي���ة س���لمان ثجي���ل   ٭
معيش

هدى علي عبداهلل العنزي  ٭
قتيب���ة محم���د عب���داهلل   ٭

الشيزاوى
ابراهي���م  مش���عل حم���د   ٭

احلسني

كلية التربية/ التخصصات 
العلمية

أسماء رياض غالى ضاري   ٭
الظفيري

اش���واق حم���د حم���د آل   ٭
عباس

امج���اد عط���ا اهلل عايض   ٭
املطيري

انفال نافع جديع العنزي  ٭
ب���دور فرح���ان طليحان   ٭

مسهوج
رنا احمد حامد محمد  ٭

ش���هد حم���ود مرس���ال   ٭
الشمري

شهد ناصر جابر نزال  ٭
ش���وق ح���زام عب���داهلل   ٭

العدواني
علي���اء فيصل ضيف اهلل   ٭

شريف
عنود عبود محمد عقل  ٭

فاطمه جعفر محمد علي  ٭
فاطم���ة س���يف خلي���ف   ٭

الظفيري
فاطم���ة عبدال���رزاق كزار   ٭

ساير
كوثر محمد مطر العنزي  ٭

مشاعل عبداللطيف عراك   ٭
الشمري

مالك احمد عطيه بطي  ٭
من���ال حم���ود حم���دان   ٭

الظفيري
منيف���ه حم���ود مرس���ال   ٭

الشمري
مها على زيد الشمري  ٭

نادي���ن عدن���ان م���كاوي   ٭
جرادة

نسرين سامي عبداجلليل   ٭
احمد

نهى ظافر حسن آل ناصر   ٭
القحطاني

هيا عقاب حمد بلو  ٭

القب���ول  أعل���ن عمي���د 
الكويت  والتسجيل بجامعة 
د.صبيح املخيزمي بأنه قد مت 
قبول 267 طالبا وطالبة من 
غير الكويتيني خريجي املرحلة 
الثانوية من مختلف اجلنسيات 
في جميع كلي���ات اجلامعة، 
ويشمل هذا العدد أبناء أعضاء 
التدري���س باجلامعة،  هيئة 
أبناء العاملني باجلامعة، أبناء 
الديبلوماسيني، املنح الثقافية، 
منح الرئيس األعلى للجامعة، 
غير محددي اجلنسية وليسوا 
من أبن���اء الكويتيات، أزواج 
الكويتيني من محددي وغير 
أبناء  مح���ددي اجلنس���ية، 
الش���هداء، أبناء دول مجلس 
التعاون املقيمني في الكويت. 
علما أن هن���اك بعض طلبة 
الثقافية من املرشحني  املنح 
للقب���ول في كلي���ات العلوم 
الطبية املس���اعدة والهندسة 
والبترول والعلوم اإلدارية لم 
يبت في قبولهم حلني أدائهم 
اختبارات القدرات األكادميية 
مع بداية الدراسة للفصل األول 

 .2015/2014
كما أش���ار إل���ى أن قبول 
الطلبة غير الكويتيني قد مت 
وفقا لترتي���ب رغباتهم في 
ضوء األعداد احملددة لهم في 
كل كلية، وفقا لقرار مجلس 
اجلامعة أخذا بعني االعتبار 
احلدود الدنيا لقبول الطلبة 
الكويتيني في الكليات املختلفة، 
وسياسة القبول التي تنص 
على أنه يش���ترط لقبول أي 
طالب غير كويتي في أي من 
أال تقل  تخصصات اجلامعة 
نسبته في شهادة الثانوية أو 
معدله املكافئ عن أدنى نسبة 
للطلبة الكويتيني املقبولني في 

نفس التخصص. 
وأضاف د. صبيح املخيزمي 
أنه حدد يوم اخلميس املوافق 
2014/8/28 موعدا لتس���جيل 
ه���ؤالء الطلبة ف���ي مقررات 
القادم، وقد مت  الفصل األول 
إرسال رس���ائل قصيرة عبر 
الهوات���ف النقالة إلى جميع 
املقبولني محدد فيها  الطلبة 
الكلية التي مت قبول الطالب 
فيها، وموعد تسجيله. وأنه 
على جمي���ع الطلبة التوجه 
إلى صالة القبول والتسجيل 
بالشويخ في املواعيد احملددة 
لهم مع ضرورة مراعاة االلتزام 
أو من  باحلضور ش���خصيا 
ميثله���م في املوع���د احملدد 
واصطح���اب البطاقة املدنية 
األصلية معه���م، وفيما يلي 

األسماء:

كلية اآلداب

آمنة احمد صالح الشمري  ٭
امل حماد عايد فياض  ٭

ام���ل عطش���ان ضاح���ي   ٭
عيسى

اميان سعد فزاع زايد  ٭
بشرى مالح عوض  ٭

سارة حامد كرمي كساب  ٭
عبير دريول رحيل سمير  ٭

فاطم���ة جاس���م عجي���ل   ٭
الشريفي

مرمي غازي ساير املطيرى  ٭
جدع���ان  خل���ف  من���ى   ٭

العازمي

د. صبيح املخيزمي

صورة من خبر نشر في القاهرة حول بروتوكول التعاون حيث يبدو ياسر رزق ود.نبيل القالف 

في إطار تفعيل الشراكة العربية في مجاالت التنمية البشرية واالستثمار العربي في التعليم والتدريب

بروتوكول تعاون بني األكادميية امللكية
للخدمات التعليمية ومؤسسة أخبار اليوم املصرية

واملعلوم���ات  الكمبيوت���ر 
والبرام���ج  املس���تحدثة 
احملاسبية والقانونية الدولية 

والعربية.
وأشار القالف الى ان هذا 
البروتوكول سيتيح الفرصة 
ملعهد روي���ال أديو للتدريب 
التاب���ع لألكادميية من جلب 
اخلبرات العاملني في مجاالت 
الصحاف���ة واالعالم واالذاعة 
والتلفزي���ون واملس���رح من 
مؤسسة أخبار اليوم لتدريب 

في البالد يأتي في إطار تفعيل 
الشراكة العربية في مجاالت 
التنمية البشرية واالستثمار 
العربي في التعليم والتدريب 
ومتك���ني املواطن العربي من 
االستفادة الكاملة من طاقاته 

االبداعية واملهنية.
ان  الق���الف  وأوض���ح 
البروتوكول يش���مل موافقة 
اجلانبني على تبادل اخلبرات 
املشتركة في مجاالت االعالم 
البشرية ومهارات  والتنمية 

الكوادر الكويتية في مختلف 
املجاالت االعالمية والصحافية 
ككتاب���ة التقارير الصحافية 
والتحقيقات ودورات االذاعة 
الى  والتلفزي���ون باإلضافة 

مجاالت التنمية البشرية
كما يتيح هذا البرتوكول 
الكويتية  الفرصة للك���وادر 
لالستفادة من السفر للقاهرة 
والتدريب مبركز اخبار اليوم 
على يد اخلب���رات املصرية 

مباشرة

أعرب رئيس مجلس إدارة 
األكادميي���ة امللكية للخدمات 
التعليمية د.نبيل القالف عن 
س���عادته بتوقيع األكادميية 
بروتوك���ول تدريبي عربي 
مش���ترك مع مؤسسة أخبار 
اليوم اإلعالمية في جمهورية 

مصر العربية.
القالف في تصريح  وقال 
صحافي ان ه���ذا البروتكول 
الذي يعد االول من نوعه على 
مستوى االكادمييات التعليمية 

دعا إلى مراعاة الصدق في الرسائل التي يتم تناقلها

الصويان: شواطئنا سليمة وأسماكنا بخير
املياه اإلقليمية والذي يبدأ 
أول سبتمبر املقبل، وميتد 
حت���ى منتص���ف يناير، 
متمني���ا م���ن الصيادين 
االلتزام بالقوانني واحلفاظ 
البحرية  البيئ���ة  عل���ى 
واإلب���الغ عن أي ش���يء 
غري���ب يالحظون���ه في 
البحر، موضحا أن البحر 
هو حياة الصيادين وأنهم 
أحرص الناس على حمايته 

واحلفاظ عليه.

في مقطع الڤيديو ليست 
كويتية، إضافة إلى أنه لم 
يجر أي اتصال مع رئيسة 
هيئة الزراعة بهذا الشأن، 
نافيا ما مت نقله عنها من 
كونها أك���دت أن النفوق 
هو في اإلم���ارات وليس 

في الكويت.
وأكد الصويان ضرورة 
مراعاة الصدق في الرسائل 
التي يت���م تناقلها وعدم 
زج اسم االحتاد أو هيئة 
الزراعة في أخبار ملفقة، 
معلنا أنه كرئيس لالحتاد 
لن يتهاون جتاه كل من 
يتعمد نشر أخبار كاذبة 
أو تقول  تتناول االحتاد 
على لسان أعضائه أشياء 
لم حتدث، مهيبا باجلميع 
الى التريث في نقل األخبار 
والتزام املصداقية في بث 
أي رسالة وعدم ترويج 

اإلشاعات.
إلى  وطمأن املواطنني 
الكويت بخير  أن أسماك 
وأن الش���ريط الساحلي 
الكويت���ي خال من نفوق 
أنه  إلى  األس���ماك، الفتا 
لو كان هناك نفوق لكان 
االحتاد بادر باإلعالن عنه 
ملعرف���ة أس���بابه، وذلك 
الثروة  حرصا منه على 
السمكية التي هي مصدر 

رزق الصيادين.
وتابع: اننا على أبواب 
الربيان من  موسم صيد 

محمد راتب

نفى رئي���س االحتاد 
الكويتي للصيادين ظاهر 
الصويان وجود أي حالة 
لنف���وق األس���ماك على 
الكويت، مؤكدا  شواطئ 
الش���واطئ س���ليمة  أن 
واألسماك بخير وما ورد 
في مقط���ع الڤيديو الذي 
تناقله صي���ادون حول 
نفوق كبير لألسماك في 
إحدى دول اخلليج وأثار 
ضجة كبيرة في األوساط 
العامة، وجرى احلديث عن 
كونه إم���ا في الكويت أو 
اإلمارات، ال عالقة للبالد به 

من قريب أو من بعيد.
وق���ال ف���ي تصريح 
صحافي إن ظهور مقطع 
الڤيديو اخلاص بالنفوق 
وبثه للمواطنني في هذا 
الوقت قد يكون الغرض 
البلبلة ونشر  اثارة  منه 
إش���اعات بأن األس���ماك 
مريضة، وذل���ك لتنفير 
الط���ازج  الن���اس م���ن 
الكويتي ملصلحة األسماك 
املستوردة، مؤكدا أن هذا 
املقطع قد يك���ون وراءه 
التجار اجلشعني  بعض 
الذي���ن يهدفون لتحقيق 

مكاسب من وراء ذلك.
إل���ى أن من  وأش���ار 
الدالئل عل���ى عدم كونه 
ظاهر الصويانكويتيا أن لهجة املتحدث 

تسجيل الطلبة 
املقبولني في 

مقررات الفصل 
األول غداً وعلى 
اجلميع التوجه 

إلى صالة القبول 
والتسجيل بالشويخ 

في املواعيد 
احملددة لهم 

مع ضرورة مراعاة 
االلتزام باحلضور 

شخصياً
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www.leeesh.com

gstmb123@hotmail.com

م.غنيم الزعبي

طارق بورسلي

من أغرب األشياء التي تالحظها في »هدة« 
املدارس وخاصة االبتدائية منها هي صغر حجم 
طالب الصف األول االبتدائي وكأنهم ينكمشون 
كل سنة أكثر ويزيد منظرهم صغرا، حتى انك 

تستغرب وتتساءل: هل هم فعال طالب في هذه 
املدرسة؟ ويزيد األمر سوءا إذا علمنا أن وزارة 
التربية تقبل تسجيل األطفال الذين بلغ عمرهم 
5 سنوات ونصف السنة في املرحلة االبتدائية.

عندها تزداد أحجامهم ضآلة حتى انهم 
يذكرونك بقصة األطفال الشهيرة )عقلة 

اإلصبع(، اآلن هذه املخلوقات الضئيلة تشترك 
مع زمالء لهم أضخم وأكبر حجما في اخلروج 

من املدرسة في نهاية الدوام. تصوروا 700 

طفل محبوسني 7 ساعات وفجأة تطلق 
سراحهم مرة واحدة. عندها يبدأ الهجوم الكبير 
على بوابة املدرسة التي ال يزيد عرضها على 3 

أو 4 أمتار.
تفشل كل محاوالت اإلدارة واملدرسات وحراس 

املدرسة في تنظيم هذا التدفق الهائل فتترك 
)القرعة ترعى( والقوي اهلل يقويه والضعيف 

اهلل يعينه.
لهذا السبب جتد األهل والسواق واخلادمات 
)الصقني( ببوابة املدرسة اللتقاط هذا الطفل 

الصغير وحمايته من التزاحم اخلطير.
لذلك ال أبالغ بالقول ان 60% من األهالي 

املتواجدين عند البوابة والذين يتسببون في 

زحمة خانقة في الشارع هم أتوا فقط ألخذ 
طالب األولى ابتدائي وللحفاظ عليه من ذلك 
التدافع اخلطير عند بوابة املدرسة أما باقي 

الطالب ففي الغالب ينتظرونهم في السيارات 
أو بعيدا عن البوابة بقليل فهم أقوى وأكثر 

قدرة على التزاحم والتدافع من طالب األولى 
ابتدائي.. بل ان البعض يتركهم يأتون للبيت 

مشيا. لذلك فهو اقتراح أمتنى ان تطبقه وزارة 
التربية وذلك بتقليل النصاب الدراسي لطلبة 

الصف األول ابتدائي الى 6 حصص فقط.
ستكون النتائج باهرة وكبيرة على زحمة 

الشوارع أمام املدارس التي يعاني منها األهالي 
وأصحاب البيوت احمليطة باملدرسة.

إقرار مجلس الوزراء اإلثنني مشروع بقانون 
بشأن اإلجراءات اخلاصة بضبط السالح 

والتفتيش عنه هو إجناز يحسب للحكومة 
احلالية، وقد طالبت كما طالب غيري وعلى مدار 

سنوات بضرورة تفعيل هذا القانون وكانت 
مقالتي األسبوع املاضي بهذا الشأن.

واحلقيقة أنها خطوة مباركة حتسب للحكومة 
وخاصة أن مشروع القانون الذي نعرفه 

جميعنا باسم »قانون جمع السالح« يضم فقرة 
ضرورة استصدار إذن من النيابة قبل التفتيش 

عن األسلحة.

القانون بحد ذاته وكما عرض عبر وسائل 
اإلعالم قانون مستحق وال بد من تفعيله كامال 

وتطبيقه حرفيا على اجلميع دون استثناء.
>>>

في اجللسة األسبوعية ذاتها ملجلس الوزراء 
جاء تعيني الدكتور نايف احلجرف رئيسا 

ملجلس املفوضني في هيئة سوق املال، وهو أمر 
وال شك محل ترحيب من كثير من االقتصاديني 

الذين رأوا في اختيار احلجرف خطوة موفقة.
>>>

وتعليقا على هذا األمر أعتقد أن القرارات 

األخيرة ملجلس الوزراء أعني منذ مدة تتجاوز 
الثالثة أشهر  قرارات تعيينات مستحقة 

ألصحاب كفاءات في املناصب القيادية ولطاملا 
كان هذا مطلبا شعبيا، كون اختيار الكفاءات في 
املناصب القيادية هو قيمة إيجابية مضافة للبلد 

ككل وليس فقط للحكومة، فاختيار أصحاب 
الكفاءات لتولي املناصب القيادية يدفع بعجلة 

أي مؤسسة، واحلمد هلل أن التعيينات في 
كثير منها ابتعدت عن احملاصصات السياسية، 
ونتمنى أن يستمر هذا النهج احلميد في بقية 

املناصب.

6 حصص ألولى 
ابتدائي مطلب 
شعبي

التعيينات.. وقانون 
جمع السالح

في الصميم

سلطنة حرف

أخص مقالتي اليوم بشخصية معينة وهو وزير 
اإلعالم الشيخ سلمان احلمود، وعلى الرغم من 

خصوصيتها إال أن ما حتمله سطورنا يخص 
املجتمع ككل.

أبدأ كلماتي بالتحية إلى وزير اإلعالم لدأبه على 
دفع عجلة الثقافة الكويتية، حيث الحظنا اهتمامه 

وتواجده في جميع الفعاليات الثقافية والفنية 
املقامة أثناء فترة الصيف، كما الحظنا من خالل 

تصريحاته اهتمامه إلنعاش تلك الفترة وما 
حتتويها من إيقاع صيفي بطيء مما يجعل البعض 
يظن أنها فترة مميتة ال يرتاد اليها اجلمهور سواء 

أنشطة ثقافية أو فنية، وبرغم من هذا التفكير 
اخلاطئ للبعض، إال أن وزير اإلعالم قام بتكثيف 

تلك الفترة بأنشطة مكثفة من خالل مهرجانات 
وندوات وغيرها أنعشت الثقافة في تلك الفترة 

وجعل منها صيفا ثقافيا مكثفا يشمل في أجوائه 
احلارة نسمات جميلة ترطب من حدة احلرارة.
ومن هنا وجب علينا أن نتقدم بالتحية ملعالي 
الوزير الهتمامه بالثقافة ودفع عجلة التطوير 

فيها، فالذي يرى اخلير البد أن يشكر من قام به، 
ولكن من هنا تبدأ النقطة التي أحببنا توصيلها 
ملعالي الوزير كفكرة للصيف القادم، وأتت لي 

تلك الفكرة عندما ذهبت ألحد املجمعات التجارية 
حيث وجدت بعض املجمعات تقوم بتقدمي عروض 
موسيقية أو بعض الفقرات أو املشاهد املسرحية 
في املساحات الفارغة باملجمع واإلقبال عليها كان 
كبيرا، وعندما كنت أشاهد أحد تلك العروض التي 
تعرض في تلك املجمعات أتت لي تلك الفكرة: ملاذا 
ال يقوم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بتقدمي أنشطة في تلك املجمعات واستخدام تلك 

املساحات الفارغة والكبيرة في إنعاش الفنون 
والثقافة؟

فكرة أحببت أنني أقوم بتوصيلها وهي: ملاذا 
جنعل اجلمهور هو الذي يذهب للفنون ويبحث 
عن ميادين الثقافة؟ نحن نقدم الثقافة لهم في 

األماكن التي يفضلونها، إذا قمنا بتفكيك الفكرة 
فسنجد أن نتائجها 100% ناجحة وتفعل رسالة 

املجلس وهي غرس الثقافة والفنون في املجتمع 
بجميع مراحله العمرية، فاألسرة عندما تذهب إلى 
املجمعات التجارية تشمل األب واألم واألوالد، إذن 

العنصر األول سوف نضمن تواجده للمشاهدة 
وهذا أهم شيء بالفكرة من حيث االرتباط األسري 

واملتعة فيما بينهم وغرس الثقافة في جيل 
املستقبل من خالل املجلس واألسرة، وايضا عندما 

نتحرر من قيود املكان جند أن الفنون املقدمة 
للجمهور تأخذ نوعا ما من التحرر حيث أصبحت 
األجيال القادمة ترفض نوعا من االلتزام والبحث 

عن احلرية، وهنا نكون أصبنا الهدف عندما 
نواكبهم في احلرية من خالل توظيف ذلك التحرر 

بالثقافة، ومنا إليك يا بوصباح.
مسك اخلتام: متتلئ الفرحة قلوبنا نحن 

املسرحيني على افتتاح مسرح الساملية ونود املزيد 
من تلك اخلشبات إلنعاش احلركة املسرحية.. 

عساك عالقوة يا بوصباح.

يعتبر مطار الكويت الدولي الواجهة الرئيسية 
للبالد وهو االنطباع االول لكل زائر لهذا الوطن 

الغالي، ونالحظ اهتمام الدولة الكبير مبرافقه 
واجلهد املبذول من قبل العاملني في هذا املرفق 

احليوي املهم، اال انه يعاني من »فوضى« تنظيمية 
وأمنية ويعاني من ازدحام مروري وبشري عجزت 

االدارات املختصة في وضع اخلطط ومعاجلة 
االسباب والقضاء عليها.

البداية في املواقف اخلارجية حيث من الصعوبة 
ايجاد موقف لسيارة اي زائر والوقوف العشوائي 

في ساحة القادمني وكذلك »املغادرين« وعدم 
وجود اماكن للمواقف طويلة االمد، وعند الدخول 
جند التساهل الكبير في التفتيش االمني لالمتعة 
والتفتيش الذاتي الذي اصبح معدوما مع صافرة 
االجهزة املوجودة مما يشكل ثغرة امنية كبيرة 

قد تتسبب في كارثة ان لم تلتفت االدارة االمنية 
املختصة إلى هذه املشكلة وتعمل على تالفيها 

وتوخي مزيد من احلرص مستقبال.
االزدحام البشري مع عودة املصطافني وانتهاء 

االجازة الصيفية ال يجب ان يكون عذرا في هذا 
االزدحام، فيجب وضع اخلطط املناسبة النهاء 
اجراءات الدخول بسهولة ويسر وفق االنظمة 

املتبعة.
ان مطار الكويت مرفق حيوي ومهم، ويجب 

على االدارات العاملة بذل اجلهد للمحافظة على 
االنظمة والقوانني وعدم التساهل مع اي كان في 

سبيل حتقيق املصلحة العامة للبالد واحملافظة 
على السمعة الدولية والتجارية واالمنية وحتقيق 

الراحة التامة ملرتادي هذا املرفق الهام من موظفني 
ومسافرين ومستقبلني.

Nermin –alhoti@hotmail.com 

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

د.نرمين يوسف الحوطي

دالي محمد الخمسان

ومنا 
إلى... بوصباح

املطار ومشكلة 
االزدحام

محلك سر

انتظارات

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

حسنا.. من هو الصهيوني اآلن؟، هذا السؤال 
يجب طرحه بعد التقرير املطول الذي أصدرته 

صحيفة »هآرتس« االسرائيلية والتي متثل 
اجلناح اليساري في اخلارطة اإلسرائيلية، فقد 
أوردت الصحيفة تقريرها املطول حول احلرب 
اإلسرائيلية على غزة والتي عنونته بـ »واحد 

صفر لصالح حماس ضد إسرائيل« بعد 7 
أسابيع من احلرب الدموية التي يشنها اجليش 

اإلسرائيلي.
>>>

ذات الصحيفة نقلت شهر يوليو املاضي مقاال 
مثيرا للجدل وأحدث ضجة كبيرة في األوساط 

اإلسرائيلية عنوانه »أسوأ الطيارين« للكاتب 
جدعون ليفي الذي وجه فيه انتقادا شديد اللهجة 

للطيارين اإلسرائيليني املشاركني في الطلعات 
اجلوية، في مقاله يسأل جدعون الطيارين: »كيف 

تنامون ليال وأنتم تقتلون األطفال؟«.
>>>

وفي مقطع مهم من مقاله يقول ليفي: »وفي ليلة 
أول من أمس قتلوا 18 من ابناء عائلة البطش. 

وكان »الهدف« قائد شرطة غزة تيسير البطش 
وكانت النتيجة 21 قتيال منهم 18 من ابناء عائلته 
فيهم 6 اوالد و4 نساء. فهي عائلة فنيت. أود ان 
االقي الطيار أو مستعمل الطائرة بال طيار الذي 

ضغط زر املوت. كيف تنام الليل ايها الطيار؟ 
هل رأيت صور القتل والدمار الذي احدثته 

في التلفاز ال باملنظار فقط؟ وهل رأيت اجلثث 
املهشمة واجلرحى النازفني واالوالد املذعورين 
والنساء املرعوبات والدمار الفظيع الذي زرعته 
من طائرتك املتطورة؟ ان كل ذلك فعل يديك يا 

أيها الطيار الصالح«.
>>>

هناك رأي عام حي في إسرائيل، وليس 
جدعون ليفي، وهو باملناسبة كاتب يساري، 

وحده املعترض من اإلسرائيليني على احلرب 
الوحشية التي يشنها جيشهم ضد غزة البائسة، 

وآخر استطالع للرأي العام في إسرائيل وبثه 
التلفزيون اإلسرائيلي أول من أمس بني أن 

شعبية نتنياهو انخفضت إلى ما دون النصف، 
وبغض النظر عما إذا كانت األسباب التي دفعت 
املشاركني في االستطالع إلى عدم تأييده ولكن 

هناك نسبة كبيرة ترفض الهجوم على غزة 
»شبه املعزولة«.

>>>
حسنا.. لنعد إلى السؤال الذي افتتحت به املقالة.. 

»من هو الصهيوني اآلن؟!«، الذي يرفض من 
مبدأ إنساني أن يرتكب جيش بلده جرمية بحق 

اإلنسانية، أم العربي ابن العربي املسلم ابن 

املسلم الذي يؤيد ضرب اجليش اإلسرائيلي 
لبشر عزل، بغض النظر عن ملتهم ومذهبهم 

ودينهم، وحجته القضاء على »حماس«؟!
>>>

ملن ال يقرأ، وملن يكتفي بالتنظير من السطح، 
والذي يتعامل مع أنهار الدماء التي سالت 

وتسيل يوميا على غزة وكأنها أمر ال بد منه 
إلنهاء »حماس«، هو إنسان سقطت إنسانيته، 

واستبدلها بـ »شيطانية« ال يعرفها حتى 
الشيطان نفسه، عندما يكون الصهيوني 

اليهودي أرأف بأطفال غزة منك، هذا يعني أنه 
ينظر بعني »إنسانية« وأنت استبدلت عينيك 

بعيني شيطان.
>>>

عامة التقرير الذي نشرته أمس »هآرتس« يكشف 
كامل القصة التي ال يريد بعض املتصهينني 

العرب أن يقرأوها ناهيك عن ان يفهموها أصال.
>>>

توضيح الواضح: باملناسبة ملن يسأل: ال أحب 
»اإلخوان« سياسيا وال أؤيد »حماس«، و»حدس« 

في الكويت متثل لي أسوأ جناح سياسي على 
اإلطالق، ولكن هذا ال يعني أن أتنازل عن 

إنسانيتي وأطالب بحرق بلد كامل ملجرد أنهم 
يديرونه.

حسنًا.. من هو 
الصهيوني اآلن؟!

احلرف29
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ناقش والوفد املرافق له مع الصليب األحمر الدولي آخر التطورات اإلقليمية

الغامن: سندعو البرملانيني السويسريني للضغط على حكومتهم التخاذ 
موقف واضح لوقف النزيف الدموي وإنهاء معاناة الفلسطينيني في غزة

سفيرنا لدى سويسرا يقيم مأدبة غداء على شرف الغامن والوفد البرملاني املرافق له

في العالم«.
النائب  من جانبه وصف 
حم���ود احلم���دان االجتماع 
مع ممثل���ي الصليب األحمر 
ب���� »املثمر«، مش���يرا إلى أن 
الوضع في غزة »كان محورا 
للنقاش ملا يحويه من مآسي 

إنسانية«.
ولفت احلمدان إلى أن الوفد 
الكويتي برئاس���ة  البرملاني 
الغ���امن أكد خ���ال االجتماع 
الكويت »قيادة  اهتمام دولة 
املأساوية  وشعبا باألوضاع 

في غزة«.
وأضاف إن الوفد الكويتي 
ش���دد على ضرورة إيصال 
هذه املساعدات واالحتياجات 
اإلنسانية »الى غزة ذات الكثافة 
السكانية العالية وما شهدته 

من دمار شامل«.
إل���ى أن ممثلي  وأش���ار 
الصليب األحمر أكدوا حرصهم 
»عل���ى األوض���اع ف���ي غزة 
وإيصال املساعدات اإلنسانية 
الس���يما وان جميع التقارير 
التي عرض���ت على الصليب 
األحمر تؤي���د وتدعم القيام 

مبهام جليلة لهذا املكان«.
حض���ر االجتماع س���فير 
ل���دى االحتاد  الكويت  دولة 
التنيب  ب���در  السويس���ري 
الدائ���م لدى األمم  ومندوبنا 
املتح���دة واملنظمات الدولية 

السفير جمال الغنيم.
ويضم الوفد املرافق للغامن 
الن���واب أحمد الري  كا من 
وحمود احلم���دان وعبداهلل 
املعيوف ومحمد طنا العنزي 
البراك ود.يوس���ف  ومحمد 

الزلزلة.

الدولية واملس���تجدات على 
أرض امليدان في غزة.

وأشاد الزلزلة بدور رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن الذي 
عرض صورة جلية وواضحة 
ملا يعاني منه الفلسطينيون 
في غزة، وإيصال وجهة النظر 
الكويتي���ة التي متثل العرب 
واملسلمني إليقاف نزيف الدم 
املستمر في فلسطني، محذرا 
من تداعيات األوضاع األمنية 
ما لم تتخ���ذ خطوات فعلية 
على أرض الواقع خال الفترة 

املقبلة.
بدوره أك���د النائب أحمد 
الوفد تلمس تقدير  أن  الري 
الصليب األحمر ملساهمات دولة 
إلى  املباشرة إضافة  الكويت 
اهتمام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بالقضايا 
اإلنسانية ودعم رئيس مجلس 
األمة وأعضائ���ه واحلكومة 
ملثل هذه القضايا انطاقا من 
منطلقات إنسانية وليس من 

باب التكسب السياسي.
وقال إن الرئيس الغامن دعا 
إلى ضرورة  خال االجتماع 
الدولية  تفعيل االتفاقي����ات 
ملس����اعدة أهالي قطاع غزة، 
املعاناة  مما يساهم في رفع 
الدول املوقعة  عنهم، وإلزام 
بالقيام  على تلك االتفاقيات 
بدوره����ا املتعلق بس����رعة 
إيصال املعونات اإلنس����انية 
العاجلة والضرورية »وعدا 
الدولية  ذلك فإن االتفاقيات 
ستظل حبرا على ورق وأمورا 
بروتوكولية قد تس����اهم في 
إطالة أمد معاناة الفلسطينيني 
في غزة وباقي مناطق الصراع 

من جهتهم أك���د عدد من 
أعض���اء مجل���س األمة في 
تصريح���ات مماثل���ة أهمية 
القضايا التي مت بحثها خال 
االجتماع مع ممثلي الصليب 
األحم���ر الدول���ي وخاص���ة 
تطورات الكارثة اإلنس���انية 

في قطاع غزة.
فم���ن جهته أعرب النائب 
د.يوسف الزلزلة عن ارتياحه 
من س���ير مباحث���ات الوفد 
الكويتي مع نائبة  البرملاني 
رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر كريستني بيرلي، مبينا 
املباحث���ات كانت فرصة  أن 
لإلطاع على آخ���ر التقارير 

في غزة.
وقال الغ���امن ان الصليب 
األحم���ر الدولي يدعم وجهة 
النظر العربي���ة الداعية إلى 
قي���ام سويس���را باحتضان 
مؤمتر دولي لبحث ما يجري 
في قطاع غزة، الس���يما مع 
اعت���داءات قوات  اس���تمرار 
االحتال على املدنيني إضافة 
إلى ك���ون الكيان الصهيوني 
ق���د خال���ف كاف���ة املواثيق 
واالتفاقيات واألعراف الدولية 
ومن ضمنها اتفاقيات جنيڤ 
األربع« حيث تكاد إسرائيل 
أن تكون خالفت كل مادة من 

مواد تلك االتفاقيات«.

استقرار األوضاع األمنية في 
مناطق متفرقة من الش���رق 
انه خارج  األوسط، ويعتقد 
رادار القوة الدولية«، مشيرا 
إلى أن الوف���د البرملاني أبلغ 
أنه سيدرج  الصليب األحمر 
هذه القضاي���ا ضمن امللفات 
التي سيطرحها على طاولة 
البرمل���ان  املباحث���ات م���ع 

السويسري خال الزيارة.
وأشار الغامن إلى أنه سيدعو 
البرملاني���ني السويس���ريني 
للضغط على حكومتهم التخاذ 
موقف واضح يساهم في وقف 
هذا النزي���ف الدموي وإنهاء 
الفلسطينيني  معاناة اإلخوة 

طفل و300 امرأة.
الوفد  الغ���امن أن  وب���ني 
البرملاني اس���تمع إلى عرض 
م���ن الصلي���ب األحمر حول 
التي  مجموعة من املش���اكل 
الفلس���طينيون  يعاني منها 
يوميا في قطاع غزة تتمثل في 
أزمة املياه امللوثة وعدم توفر 
مياه صاحلة للشرب، وانقطاع 
التيار الكهربائي، إضافة إلى 
تعمد الكيان الصهيوني قصف 
املستش���فيات واس���تهداف 

سيارات اإلسعاف.
وأوضح الغامن »أن العدو 
الصهيوني يس���تغل تشتت 
الدولي لعدم  تركيز املجتمع 

أقام س����فيرنا لدى االحتاد السويسري بدر 
التني����ب مأدبة غداء امس على ش����رف رئيس 
مجلس االمة م����رزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى 

سويسرا.
حضر حفل الغداء مندوبنا الدائم لدى االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير 
جمال الغنيم وسفراء اململكة العربية السعودية 

واالمارات العربية املتحدة وقطر.
ومن املقرر ان يجتمع الغامن والوفد املرافق 
له في وقت الحق امس مع رئيس مجلس الدولة 
السويس����ري هانز جيرمان ورئيس املجلس 

الوطني السويسري رودي لشتنبيرغ.
يرافق الغامن في هذه الزيارة النواب احمد الري 
وحمود احلمدان وعبداهلل املعيوف ومحمد طنا 

العنزي ومحمد البراك ود.يوسف الزلزلة.

بحث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له م���ع نائبة رئيس 
الدولي���ة للصليب  اللجن���ة 
األحمر كريستني بيرلي آخر 
التط���ورات اإلقليمية ودور 
اللجنة ف���ي مناطق الصراع 
في منطقة الش���رق األوسط 
وخاصة األوضاع اإلنسانية 

املأساوية في قطاع غزة.
وق���ال الغامن في تصريح 
صحافي ل� »كونا« وتلفزيون 
الكوي���ت عق���ب االجتم���اع 
املباحث���ات تركزت على  أن 
األح���داث املأس���اوية الت���ي 
يعيش���ها الفلسطينيون في 
غزة، مشيرا الى أن طرح هذا 
املل���ف ال يأت���ي فقط متثيا 
ملوقف مجلس األمة الكويتي 
إزاء القضية الفلسطينية بل 
الدورة  الكويت تترأس  كون 
البرملاني  احلالية لاحت���اد 
العرب���ي أيضا إضافة إلى أن 
تلك املباحثات جاءت استكماال 
للجهود الكويتية التي بذلها 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد الذي زار االحتاد 
السويسري مبعية األمني العام 
جلامعة الدول العربية نبيل 

العربي قبل فترة وجيزة.
الغ���امن أهمية دور  وأكد 
الصلي���ب األحم���ر الدول���ي 
وغيرها من املنظمات الدولية 
املعنية بحماية املدنيني خاصة 
إزاء ما يحدث ف���ي غزة من 
اعت���داءات متواصلة لقوات 
الكيان الصهيوني أسفرت عن 
تصاعد عدد الشهداء إلى أكثر 
من ألفي شهيد من بينهم 500 

جانب من املباحثات الرسمية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وأعضاء الوفد املرافق له مع نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي كريستني بيرلي

جانب من حفل الغداء الرئيس مرزوق الغامن والسفير بدر التنيب مع أعضاء الوفد البرملاني

الرئيس الغامن مع كريستني بيرلي

تشكل خطراً على صحة املواطنني واملقيمني على حد سواء

العدواني: اجلهات احلكومية مطالبة مبنع إعالنات
بيع املنتجات الصحية غير املرخصة
مش���يرا الى ان رد الوزارة 
يظهر حرصها على سامة 
املواطنني واملقيمني من خال 

تطبيقها للقانون.
وأوضح العدواني ان وزارة 
الصحة تبلغ النيابة العام فورا 
لتحريك الدعوى اجلزائية ضد 
اجلريدة التي تقوم بنشر أي 
إعان مخالف متعلق بالصحة 
العام����ة دون احلصول على 
ترخيص من جلن����ة تقييم 
املتعلقة بالصحة  اإلعانات 
بالوزارة كما جاء في جواب 
الوزير وهو أمر يش����كرون 
عليه إال انه ولألسف مازالت 
بعض الصحف اإلعانية تقوم 

بالترويج لبعض املنتجات 
الصحية وسأزود االخوة في 
وزارة الصحة بنس����خ منها 
القانونية  التخاذ إجراءاتهم 

ومنعها.
العدواني عن  واع���رب 
شكره للتعاون الذي يبديه 
الوزراء وسرعة ردهم على 
البرملانية، معتبرا  األسئلة 
إجاباته���م وردودهم دليا 
على حرصهم على إيضاح 
احلقائق والسعي إلصاح 
األخطاء ان وجدت ومعاجلة 
السلبيات القائمة من خال 
تشريعات يقررها مجلس 

األمة على ضوء هذا األمر.

العام���ة، من خال  النيابة 
جلنة لتقييم اإلعانات هي 
املخولة باملوافقة على نشر 
إعان���ات املنتجات الطبية 
املنتج  والتأكد من تسجيل 
في قط���اع الرقابة الدوائية 
والغذائية قبل النشر خطوات 
جيدة ومهم���ة إال ان هذا ال 
مينع تدخ���ل وزارة اإلعام 

ايضا لوقفها.
العدواني ان   وأض���اف 
وزارة الصحة وعلى رأسها 
الوزي���ر العبيدي والوكيل 
الس���هاوي تب���ذل جهودا 
حثيثة ومشكورة لارتقاء 
الت���ي تتبعها،  بخدماته���ا 

ش���دد النائ���ب عبداهلل 
العدوان���ي على اهمية قيام 
اجلهات احلكومية املختصة 
مبمارس���ة دورها في منع 
إعان���ات بي���ع املنتجات 
الصحي���ة غي���ر املرخصة 
والتي تش���كل خطرا على 
صح���ة املواطنني واملقيمني 

على حد سواء.
وقال العدواني في تصريح 
صحافي ان رد وزارة الصحة 
عبر وزيرها د.علي العبيدي 
على سؤاله بشأن إعانات 
املنتجات الطبية غير املرخصة 
والرقابة على هذه اإلعانات 
وإحالة اإلعان املخالف إلى 

عبداهلل العدواني

النائب صالح  أوضح 
عاش����ور ف����ي تصريح 
التعيينات  أن  صحاف����ي 
األخي����رة ف����ي املناصب 
القيادي����ة ف����ي اجلهات 
احلكومية األخيرة املختلفة 
متت بعي����دا عن املعايير 
وبعي����دا  املوضوعي����ة 
عن االهتم����ام بأصحاب 
ف����ي مج����ال  اخلب����رات 
التخص����ص، وأضح أن 
عامل احملسوبية والتنفيع 
معايير أساسية في التعيني 
لتلك املناصب والظاهر أن 
التحالف الوطني واحلركة 
الدس����تورية لهم نصيب 

األسد في هذه املناصب.

يقتل طموح الكفاءات لتبوؤ مثل هذه املناصب

عاشور: جتاهل احلكومة واملسؤولني ألصحاب 
الكفاءات يحملنا املسؤولية في احملاسبة

وأضاف عاشور قائا: 
واضح تأثير تلك القوى 
السياسية على أصحاب 
القرار مع جتاهل املسؤولني 
الكفاءة  ع����ن أصح����اب 
بالقطاعات  واخلب����رات 
املعني����ة، وه����ذا يحملنا 
املس����ؤولية في محاسبة 
احلكومة واملسؤولني عن 
التوجه، ألنه يؤدي  هذا 
إلى انهيار إداري في جميع 
الدولة ويقتل  قطاع����ات 
طموح الكف����اءات لتبوؤ 
مثل ه����ذه املناصب التي 
حتتاج ملثلهم حتى نرتقي 
مبستوى األداء في اجلهاز 

احلكومي. صالح عاشور
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 Guy نوادر اإلكسسوارات من
Laroche لدى روائع جنيڤ

زفاف الرشيدي 
اجلمعة 

في الفروانية

نوادر اإلكسس����وارات الناعمة، مع أناقة باريس التي 
تخطو خطاها للش����رق حاملة في جعبتها الهدية املثلى 
 GUY للم����رأة العربية، كما عهدنا من املصمم الفرنس����ي
LAROCHE ان يأسر قلوبنا بتشكيالت ساحرة، ويدهشنا 
بسيره الدائم على نهج التفرد والريادة، فإنه يطل علينا 
هذا املوس����م بتشكيلة اكسس����وارات فاتنة، بتصميمات 
عصرية ناعمة ابتكرت خصوص����ا لتتألق بها األميرات، 

والتي تناسب شتى األعمار واألذواق.
إليك س����يدتي الباحثة عن التميز والفخامة إن أردت 
ان تسطعي كأسطورة لم يسبق لها مثيل بني أقرانك هذا 
العيد، أو أن تسعدي قلبا غاليا بهدية راقية، فما عليك إال 
االطالع على التشكيلة الفرنسية الفريدة من إكسسوارات 
GUY LAROCHE، التي حتتضنها حصريا ش����ركة روائع 

جنيڤ للساعات.
تضع مارك����ة GUY LAROCHE بصمتها في مجموعة 
اكسس����واراتها اجلديدة 2014 الت����ي تتميز بتصميماتها 
األنيقة ذات شعار GL الرائع الذي يعكس البساطة والذوق 
الرفيع. أما املوديالت فتتميز بالفخامة واألناقة: بوجود 
قطع كريستال شوارفسكي الالمع كما أنها تتميز بتعدد 
األلوان التالية: الفضي والذهبي األصفر والذهبي الوردي، 
 Guy Laroche لكي تتأنقي وتظهري بأحلى طلة. اكسسوارات
تتميز بالبس����اطة ولكنها فريدة من نوعها حيث صممت 
من أجود اخلامات تتواجد لدى أفرع روائع جنيڤ وبكل 

تشكيالتها لدى فرع ليلى جاليري.

يحتف���ل مب���ارك وأخوه 
املخ���رج عيد حم���ود مبارك 
الرش���يدي بزفاف  س���ودان 
اخيهما عبداهلل، ويقيمون حفل 
عشاء بهذه املناسبة مساء يوم 

اجلمعة املوافق 29 اجلاري
في صالة الفروانية. ألف 

مبروك.

عبداهلل الرشيدي

 مبارك الرشيدي 

يقدم فندق ومنتجع موڤنبيك البدع الكويت العديد 
من العروض املغرية على الغرف لالس���تمتاع بعطلة 
نهاية أسبوع مميزة، تشمل العروض بوفيه اإلفطار، 
20% خصما على بوفيهات الغداء والعشاء، 20%خصما 
على العالجات بالسبا، باإلضافة إلى العديد من األنشطة 

الترفيهية لألطفال.
يعتبر فن���دق ومنتجع موڤنبيك البدع أحد أفضل 
الوجهات العائلي���ة في الكويت وذل���ك نظرا ملوقعه 
اإلستراتيجي على الساحل في منطقة الساملية وقربه 
من أكبر وأهم مراكز التس���وق، إضافة إلى عدد كبير 
من املرافق اخلمس جن���وم والتي تأتي مكملة بخدمة 

سويسرية راقية تلبي جميع احتياجات العائلة.
كما يتميز الفندق كذل���ك مبطاعمه املتنوعة التي 
تقدم أكالت مختلفة على مدار الس���اعة: مطعم بلداني 
الشهير بتقدمي أشهى وألذ املأكوالت البحرية بالكويت، 
ومطعم بريز املختص بتقدمي بوفيهات من أشهر املطابخ 
العاملية، ومقهى فيرن���دا الواقع في البهو مع التراس 
لالس���تمتاع بألذ احللويات واملأكوالت اخلفيفة وبار 

املسبح لالستمتاع باملشروبات املنعشة.
كما يقدم الفندق مجموعة م���ن املرافق الرياضية 
والترفيهية ملس���اعدتكم على احلف���اظ على صحتكم 
ولياقتك���م البدنية والتي تتجلى ف���ي نادي الصحة 
واللياقة البدنية الذي يحتوي على أحدث االالت واملعدات 
الرياضية. كما يوفر الفندق 4 حمامات سباحة داخلية 
ومسبح رئيسي يتميز مبوقعه الفريد من نوعه على 
شاطئ البحر. وهناك كذلك السبا الذي يقدم عالجات 
مختلفة باستخدام أشهر املستحضرات واملاركات العاملية 
حتت إش���راف خبراء متمرس���ني ومدربني على أعلى 

مستوى في مجال الصحة واجلمال.

نهاية أسبوع مميزة في فندق 
ومنتجع موڤنبيك البدع

»اليسرة فاشن«.. جتذبك بفخامة معرض 10:10

ف���إن   ،»Armani« األناق���ة 
 »Emporio Armani« تشكيلة
هي األنسب للرجال والسيدات 
الذين يتطلعون إلى الساعات 
العملية والراقية في آن واحد 
والتي توفره���ا هذه املاركة 

العاملية.
أم���ا »Michael Kors« فال 
يخذلك أبدا في تشكيالته التي 
تواكب دوما املوضة العاملية، 
إذ يأخذ التصاميم الكالسيكية 
ويدمجها مع األناقة احلديثة 
ليش���كل س���اعات »مايكل 
كورس« وتكون مثاال لنماذج 
أنيقة تواكب دوما توجهات 
املوض���ة العاملي���ة للرجال 

والسيدات.
 »Just Cavalli« اما تشكيلة
املعروضة بشعارها الذي يأخذ 
الثعبان واملستوحاة  شكل 
من أمناط خيالية ومنتقاة، 

املتنوعة من الساعات الفريدة 
واملعروضة بشكل فني يوحي 
بأنه حتفة تلفت األبصار. يتم 
الترحيب واالعتناء بالعمالء 
م���ن قب���ل وكالء يتمتعون 
مبعرفة واسعة مبا يضمن 
خدمة راقية في انتقاء الساعة 
املالئمة لكل عمي���ل والتي 
تناسب ذوقه وأسلوبه، لذلك 
فإن 10:10 مينح جتربة مغايرة 
ومعاصرة ف���ي كل األوقات 

لعمالئنا الكرام.
سارع لزيارتنا في مجمع 
األڤنيوز واختبر عالم الفخامة 
املارك���ة   ،»Burberry« م���ن
البريطانية املرادفة لالبتكار 
واحلرفية العاملية. هذه املاركة 
مستوحاة من ألوان معطف 
»Burberry« الشهير واملعروف 
للجميع. أما في حال رغبت 
في ساعة مميزة من عمالق 

مالئم ف���ي الطابق األرضي 
من مجمع األڤنيوز � املرحلة 
الثالثة � بجانب مقهى ستار 
بكس، ويلب���ي رغبات كافة 
املهتمني والذين يقدرون األناقة 
واجلودة املميزة واحلريصني 
على اقتناء املاركات املناسبة 

آلخر صيحات املوضة. 
العم���الء  10:10 مين���ح 
التماشي مع احلياة  فرصة 
العصرية واملنفتحة، إذ يوفر 
تشكيلة رائعة من الساعات 
واالكسس���وارات مباركات 
 Just :معروف���ة عاملي���ا مثل
 Cavalli – Emporio Armani
 – Burberry – Ferre Milano

.– Michael Kors
أج���واء م���ن املعاصرة 
واحلداثة سوف تغمر العمالء 
أثناء التجول في املتجر الذي 
يحتوي على كافة التشكيالت 

 »Cavalli« فإن ملمس ساعات
وعناصر الكريس���تال التي 
تتضمنها جتعل منها قطعة 
جريئ���ة وصارخ���ة ميكنك 
ارتداؤها ف���ي كافة األوقات 

وتناسب كافة األزياء.
إلى م���ا ذكر من  إضافة 
ماركات عاملية مميزة، 10:10 
يوفر أيضا املزيد من الساعات 
واإلكسس���وارات مباركات 
عاملي���ة مش���هورة في عالم 
 Hugo« األناقة واملوضة، مثل
 Techno«و »Smalto«و »Boss

 .»Calvin Klein«و »Marin
إن كنت تبحث عن الفخامة 
التي متيزك في كل األوقات 
فتفضل إلى معرض 10:10 في 
الطاب���ق األرضي في مجمع 
الثالثة  األڤنيوز، املرحل���ة 
)جراند أڤينيو(، ودعنا نلبي 

رغباتك.

اليسرة  أطلقت ش���ركة 
فاشن واملعروفة في املنطقة، 
التي متتل���ك أكثر من 200 
فرع في كل من السعودية 
والكويت واإلمارات ولبنان 
والع���راق، مؤخرا متجرها 
الفاخ���ر 10:10 ف���ي مجمع 
الثالثة  األڤنيوز املرحل���ة 
أڤيني���و(، ليكون  )جراند 
الوجهة االستثنائية ملتسوقي 

املوضة في الكويت.
خالل مسيرتها التي متتد 
ألكثر من 20 عاما، أصبحت 
اليسرة فاشن ترسم معالم 
واجتاهات املوضة واألناقة 
الذين  للرجال والس���يدات 
إل���ى منتجات  يتطلع���ون 
أنيقة ومعاص���رة، وهاهو 
متجر 10:10 جاء ليلبي هذه 

التطلعات.
يتموضع املتجر بشكل 

خالد الرشيدي

زفاف 
اجلالدي 
في صالة 

مشبب اجلالل 
بهدية

يحتفل خالد حمد ضيدان اجلالدي الرشيدي 
بزفافه مساء يوم اجلمعة 29 اجلاري، ويقيم 

باملناسبة حفال في صالة مشبب اجلالل الكائنة 
مبنطقة هدية. ألف مبروك.

عجالت رياضية من 
األملونيوم  17 إنش

ناقل حركه بتقنية التغري 
Xtronic CVT املستمر

مفاتيح مثبتة على املقود 
للتحكم اآليل بالسرعه 
والنظام السمعي والهاتف

حمرك سعة 1.6 لرت، 4 سلندر 
بقوة 117 حصان

فتحة سقف

 زر تشغيل احملرك
 ومفتاح نيسان الذكي

راديو مع مشغل أسطوانات 
CD و MP3 مع AUX ذو 

6 سماعات

ستة وسائد هوائية 

باإلضافة إىل:

زورونا مبعرضي الري واألحمدي واستفيدوا من عروض الصيف

جمانًا
تسجيل املرور 

جمانًا
تأمني ضد الغري ملدة سنة أو 20,000 كم أيهما أسبق

صيـانـة جمانية
غري حمددة املسافة

كفالة 5 سنوات

عرض الصيف لن يستمر طوياًل
 امتل��ك نيس��ان جوك بس��عر اس��تثنائي

واستف�د من ع�روض الصي�ف اآلن.
نيس�ان. إبداٌع ُي�ثي�ر احلم���اس.

ابتداًء من

4,550 د.ك
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18
نفى ارتباطه بأعمال فنية لسفره مع ابنته في رحلة عالج

النبهان لـ »األنباء«: مواقع التواصل االجتماعي 
دمرتنا.. وال أعلم شيئاً عن »النواخذة«

عبدالحميد الخطيب

أبدى الفنان القدير جاسم النبهان استغرابه 
من اإلشاعات التي طالته الفترة القليلة 
املاضية والتي ربطت بني اسمه وعمل 

درامي تاريخي يحمل عنوان »النواخذة«، 
وقال: ال علم لي بهذا املسلسل ولم يعرض 
علي أصال، انا اآلن أستعد للسفر في رحلة 

عالج مع ابنتي الى لندن، نافيا ارتباطه 
بأي عمل فني هذه الفترة ملتابعة حالتها 

الصحية.
وأضاف النبهان في تصريح خاص لـ 

»األنباء«: لألسف كثر مروجو اإلشاعات 
في عاملنا العربي في ظل وجود مواقع 
التواصل االجتماعي التي »زادت الطني 

بلة«، وأصبح البعض يستغلها خطأ من 
أجل »الفتنة« وإدخال اآلخرين في مشكالت 

هم في غنى عنها، مستدركا: هذه املواقع 
تستخدم في أوروبا من اجل الصداقات 

واملناقشات اجلادة في القضايا التي متس 
الناس من دون أي جتريح أو تعد، أما في 
عاملنا العربي فقد خرجت عن الهدف الذي 

وجدت من أجله ودمرت بلدانا وشردت 
شعوبا، وشخصيا أمتنى ان يتم محوها 

لقطع دابر اإلشاعات والفنت.

وتطرق الفنان القدير ألهمية األعمال 
التاريخية التراثية، قائال: ال بد ان تكون 
الدراما التاريخية التراثية موثقة وتسقط 

على واقعنا احلالي ألنها قيمة ومهمة 
لألجيال اجلديدة، وقد قدمتها في »علي بابا 
واألربعني حرامي« و»مدينة الرياح« و»عالء 

الدين« و»رحلة العجائب« وحظيت بنجاح 
كبير ألنها كانت مكتوبة باحترافية وليست 

»عبثية«.
يذكر ان أخبارا انتشرت عن تصدي 

النبهان لبطولة مسلسل باسم »النواخذة« 
مع املخرج محمد دحام الشمري، ويشاركه 

البطولة عبدالرحمن العقل وشيماء علي 
وسليمان الياسني وعدد من الفنانني، 

وجاء في االخبار ان أحداث العمل تدور 
في عشرينيات القرن املاضي، ويتناول 

مراحل طويلة من تاريخ الكويت واخلليج 
العربي، ويروي في قالب درامي جملة من 
األحداث واحلكايات التي تسير جنبا إلى 

جنب مع قصة عشق رومانسية سيتناولها 
العمل، وسيصور املسلسل في مجموعة 
من البيوت القدمية في الكويت، وأيضا 

في قرية تراثية بدأ تشييدها خصوصا له، 
فيما لم يحدد بعد موعد عرضه أكان في 

رمضان املقبل أو قبله.

الفنان القدير جاسم النبهان

عبد املجيد عبد اهلل: 
أنا انطوائي ومتشائم

كشف الفنان الس���عودي عبد املجيد عبداهلل، أنه 
شخص انطوائي يفضل أن يكون أغلب الوقت على راحته 

وأن هذا ال يعني أنه يكره التواصل مع الناس.
وأكد عبداملجيد، في تصريحات له، أن صديقة املقرب 
له في الوسط الفني هو املطرب رابح صقر، وقال: كلنا 
في الوس���ط الفني أصدقاء وملاذا املشاكل؟ فكان بيني 
وبني الفنان رابح خالف بس���يط وتالشى، فأبو صقر 

أستاذ في الفن وحبيبي ونحن اخوان.
وفيما يخص نظرته للمستقبل قال املطرب السعودي: 
لدي نظرة تشاؤمية إلى املستقبل من الزمن وكلما مر 

علي الزمن شعرت بتغيير في حياتي.

عبداملجيد عبداهلل 

شقيقة روبي تكشف 
حقيقة زواجها سراً

بعدما ترددت ش���ائعات عن زواج الفنانة املصرية 
روبي سرا بعد ظهورها في حفل زفاف شقيقتها املمثلة 
ميريه���ان »كوكي« بخامت قيل إن���ه خامت زواج، قالت 
ميريه���ان، في تصريحات لها، إن ش���قيقتها روبي لم 
تتزوج، وعندما تتزوج فإنها ستقيم حفل زفاف ضخما 
مثل التي أقامته هي، وتساءلت ما الذي يدفع شقيقتها 

إلخفاء خبر زواجها؟
وكانت روبي قد احتفلت بزفاف شقيقتها ميريهان 
مجدي الشهيرة باسم »كوكي« داخل فندق »فيرمنت 
تاورز« في القاهرة، واهتمت روبي بشقيقتها الصغرى 
طوال احلفل كما ش���اركتها الرق���ص والتقاط الصور 
التذكارية، فيما غاب عن احلفل جنوم الوسط الفني. 
وتداول محبو الفنانة املصرية بش���كل واسع صورا 
لها وهي تضع دبلة أو خامت زواج في يدها اليس���رى 
خالل حفل زفاف »كوكي«، وتساءلوا عما إذا كانت قد 
تزوجت سرا، خصوصا أن روبي لم تعلن عن زواجها، 
لكنها تعمدت إظهار خامت الزواج خالل التقاطها الصور 

مع شقيقتها.

روبي مع شقيقتها والدبلة في يدها

قمر خلف ترزق بطفلتها األولى 
من مهيار خضور.. واألخير يهدد

رزق الفنانان قم���ر خلف ومهيار خضور منذ أيام 
بطفلتهما األولى»آنات«، فيما أجنبت قمر طفلتها في 

أحد مستشفيات العاصمة دمشق.
ورزق النجمان بطفلتهما بعد 3 سنوات من الزواج، 
بعد قص���ة حب بينهما، وحرصا من���ذ زواجهما على 

املشاركة معا في األعمال الدرامية السورية.
وفي س���ياق آخ���ر، وعبر صفحت���ه اخلاصة على 
»فيسبوك«، عبر مهيار خضور عن استيائه من تدخل 
اآلخرين في حياته اخلاصة، وهدد بحذف كل من يسيء 
األدب، وكتب: »الرجاء من اجلميع عدم التدخل في األمور 
الشخصية واخلاصة بتاتا، وإال سأحذف التعليقات وكل 
من يعلق بكالم غير أخالقي، الفيسبوك للتواصل مع 

األصدقاء ومع ما يخص حياتي الفنية«.

قمر خلف وزوجها مهيار خضور

بعد عودتها من رحلة عالج.. 
نبيلة عبيد تعتزل العمل الفني مؤقتاً

عبرت الفنانة نبيلة عبيد ع���ن رغبتها في زيارة 
مشروع قناة السويس اجلديدة التي يتم حفرها حاليا، 
وذلك في أقرب وقت ممكن بعد حتسن حالتها الصحية 
إثر الوعكة التي استلزمت سفرها للخارج لتلقي العالج، 
مثنية على هذا املشروع الذي طرح فكرته الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وقالت عبيد إنها تتمنى أن تكون هناك 
فرصة لها من أجل العمل باملشروع خالل الفترة املقبلة 
خاصة أنها تعتزم زيارته أكثر من مرة، كما أكدت نيتها 
املشاركة في االكتتاب الشعبي فور طرحه بالبنوك من 

أجل شق القناة وإجنازها خالل عام.
وكش���فت عبيد، بحسب »ايالف«، أنها لن تخوض 
أي عمل فني في الفترة القريبة بسبب انشغالها بتلقي 
العالج مع تأكيدها على حتس���ن صحتها بشكل كبير 

لكنها تلتزم بنصيحة األطباء لها بالراحة.

صابرين في ورطة.. وبسام كوسا يحذر محبيه!
باس���مه مزيفة، ومؤكدا أنه 
ال ين���وي دخول هذا املجال 
أبدا وطالبا من محبيه توخي 
احلذر من أي معلومة تنشر 

هنا أو هناك.
يذكر ان صابرين شاركت 
البرامج ألش���هر  في تقدمي 
عدة، لكنه توقف منذ بداية 
شهر رمضان ولم يعلن عن 
استكماله، وكانت قد شاركت 
ف���ي املاراث���ون الرمضاني 
مبسلس���ل »طبيب أمراض 
نسا« مع مصطفى شعبان 

وحورية فرغلي.
وأطل بس���ام كوسا في 
رمضان على قن���وات »أبو 
ظبي« عبر مسلسل »الغربال«، 
إضاف���ة إلى مش���اركته في 
»ضبوا الشناتي«، و»ما وراء 
الوجوه« علما أن الثاني لم 

يعرض بعد.

عل���ى الرغم م���ن توقف 
برنامج »مصر البيت الكبير« 
الذي كانت تشارك صابرين 
في تقدميه على قناة »احلياة« 
مع أشرف عبد الباقي وهبة 
األباصيري، إال أن إدارة القناة 
ما زالت متنع الفنانة املصرية 
من تقدمي البرامج عبر قنوات 
أخرى. وذكر موقع »أنا زهرة« 
أن صابرين تلقت عرضا من 
الفضائي���ات لتقدمي  إحدى 
برنام���ج جدي���د، لكنها لم 
تستطع املوافقة كون تعاقدها 
مع القناة مينعها من تقدمي 
برامج أخرى أو حتى الظهور 
كضيفة عبر قنوات أخرى.

م���ن جانب آخ���ر، نفى 
الفنان السوري بسام كوسا 
امتالكه أي صفحة على مواقع 
التواصل االجتماعي، معتبرا 
بسام كوسا صابرين أن كل الصفحات املنتشرة 

جورج وسوف صنع احلدث في تونس وفاجأ اجلمهور
كانت ف����ي الصف األول من 

احلضور.
لم يسع الفنان الى إخفاء 
مرضه وكان تلقائيا صادقا 
في حفلته وفي تبادل أطراف 
احلديث مع اجلمهور، ونتيجة 
لذلك لم يشعر كل من حضر 
احلفلة األولى في مس����رح 
الثانية  بنزرت أو احلفل����ة 
في أحد الفنادق الفخمة في 
الضواحي الشمالية لتونس 
العاصمة، حلظة واحدة أن 
الوسوف يعاني من مخلفات 
وعكت����ه الصحي����ة وانه ال 
اليسرى وانه  يحرك ذراعه 
ميشي بصعوبة نسبية، لم 
يروا سوى الفنان الذي طاملا 
أسعدهم وأطربهم وال يزال.

الوسوف في بيروت  أحياه 
في عيد الفطر، وكان مفاجئا 
املقاييس، حيث تغلب  بكل 
الوسوف على مرضه ليقدم 
حفلة كانت جواز عودته إلى 
الساحة الغنائية بعد غياب 

سنوات.
وكما في بيروت كذلك في 
تونس، فاجأ الوسوف اجلميع 
واظهر، حسب »سيدتي نت«، 
حتديا لنفسه بالغناء واقفا 
لفترة طويلة، مع اتكائه قليال 
على سند للحفاظ على توازنه، 
ولم يجد حرجا في االستناد 
الى ش����ابني عندما اجته الى 
األمام لتحية معجبيه ولتقدمي 
طوق الياس����مني الذي اهداه 
إليه اجلمه����ور الى معجبة 

صنع����ت زي����ارة جورج 
وسوف األخيرة إلى تونس 
وحفلته في مدينة »بنزرت« 
احلدث الفني، وأثارت الكثير 
م����ن االهتم����ام والتعليقات 
الفضول. وال ش����ك  وحتى 
أن الوض����ع الصحي للفنان 
الكثيرين  كان محط تركيز 
خاصة بعد أن شاهده الناس 
في بهو مطار تونس قرطاج 
على كرس����ي متحرك، وكان 
السؤال الذي طرحه كثيرون: 
كيف سيحيي جورج وسوف 
حفال كامال وهو على حالته 
تلك؟ وهل سيغني جالسا؟ 
ويب����دو أن معظم من طرح 
تلك االس����ئلة، ل����م تكن قد 
جورج وسوف في احلفلوصلت����ه أخبار احلفل الذي 

وصلت الفنانة العراقية شذى حسون 
إلى بيروت، إذ ينتظرها عمل دؤوب 

يبدأ بتصوير كليبني من ألبومها اجلديد 
الذي لم يبصر النور بعد، حيث كان آخر 

أعمالها هنا كليب »شاعلها« من إخراج 
ياسر الياسري، في حني أن التصوير هذه 

املرة سيتم حتت إدارة املخرجة رندلى 
قديح التي تتعامل معها للمرة األولى. 

وبسؤالها عن مضمون الكليبني، أكدت 
حسون في تصريح لها أن أحدهما 

يتضمن استعراضا، وأنها تستعد لبدء 
مرحلة عمل متعبة خاصة أنها ستقوم 

بإصدار األلبوم قريبا، وقد اختارت 
بيروت ألنها »وجه السعد« عليها 

والشاهدة على انطالقتها، وبالتالي فقد 
تقوم حتى بإطالق األلبوم رسميا من 

هنا.
وحتدثت شذى عن خوضها املنافسة 

ضمن حتدي الثلج، فأكدت أنها شاهدت 
التحدي منذ ثالثة أسابيع من خالل 

چنيفر لوپيز وشاكيرا وغيرهما من 
النجوم العامليني، ولم يكن أحد من النجوم 
العرب قد قام بذلك، وأضافت: كنت أفكر 
في القيام بخطوة مختلفة ولكن متشابهة 

إلى حد ما ويكون هدفها مساعدة أطفال 
العراق وفلسطني وأطفال الشعب العربي 
بشكل عام، وكنت سأبدأها من لندن إلى 

أن شاهدت الفيديو األول لنجمة من 
العالم العربي أال وهي جنوى كرم، وكرت 
السبحة من بعدها، لقد قبلت حتدي وليد 

الشامي، مع أن الوضع كان صعبا بالنسبة 
إلي كوني كنت في لندن والطقس بارد 

جدا، وقد صورت التحدي بطريقة عفوية 
وحتديت خالله سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد )فزاع( وأمل العوضي 

وعبداهلل بوشهري. 
وتتابع: لقد حظي الفيديو بنسبة متابعة 
عالية حتى أنه احتل املرتبة األولى عبر 
»الكيك«، وعلى »إنستغرام«، حيث لدي 
متابعون حقيقيون حصد إعجاب أكثر 

من 11 ألف متابع، باإلضافة إلى تعليقات 
جتاوزت الـ 3000، ال شك بأن هذه 

اخلطوة على الرغم من طرافتها، إال أنها 
خلدمة حالة إنسانية هامة، ويجب علينا 

بالفعل في الوطن العربي أن نفكر في 
القيام بخطوات كهذه للوقوف إلى جانب 

أطفالنا في العراق وفلسطني وسورية 
شذى حسون وفي كل العالم العربي.

شذى حسون: سأقدم استعراضاً.. وهذه نتيجة حتدي الثلج!
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لست اليوم الرقم 
واحد لكني لست 
حزينة.. ولو كنت 
عازبة لكنت أقوى 

بكثير ولبقيت 
ضمن النجمات 

األوليات

في أول لقاء صحافي للكاتبة البحرينية عبر »األنباء«

سحاب: لدي أعمال مع باسم واملوسوي.. وانتظروا »قنبلتي« مع زهرة عرفات

ألني لم أحصل على الضوء 
األخضر من املنتج، لكن العمل 
باختصار قصة حقيقية وهي 
قصتي أنا شخصيا وقد عشت 
أحداثها، ورشحت لتجسيدها 
الفنانة الرائعة هيا عبدالسالم، 
خصوصا ان شخصيتها قريبة 
لقلبي كثي���را وأجدها فنانة 

وماذا عن أعمالك 
الدرامية اجلديدة التي 

سترى النور على 
شاشة التلفزيون؟

٭ لدي عمل مع املنتج باسم 
عبداألمير بعن���وان »خيانة 
صديقة«، وال أستطيع اإلفصاح 
عن القضاي���ا املوجودة فيه 

كاتب مسلسلي »جار القمر« 
و»س���قف واحد«، وأول من 
علمني الكتابة خطوة بخطوة 
املخرج املبدع محمد القفاص، 
وأيض���ا الفنان���ة اإلماراتية 
فاطمة احلوسني التي أخذت 
بنصائحها وفعال أشكرها على 

رحابة صدرها.

من فناني الكويت واخلليج، 
أحببت هذا العمل من صميم 
قلبي ومتأكدة انه س���يالقي 
صدى جماهيري���ا كبيرا في 
الفنية، فأنا أحرص  الساحة 
على طرح قضاي���ا لم تقدم 
س���ابقا، وايضا لن أستطيع 
اإلفصاح عنه���ا إال بعد أخذ 
الضوء األخض���ر من املنتج 
رزاق املوسوي الذي أود شكره 
عل���ى رؤيته وإيجابيته، كما 
انه يعطي الكاتب الصالحية 
التامة في إنهاء عمله كما يراه 
مناسبا من وجهة نظر الكاتب 
نفس���ه، أما بالنسبة لعملي 
الثالث فس���يكون من بطولة 
الفنانة الرائعة واجلميلة زهرة 
عرفات، حيث كتب خصوصا 
لها وهو قنبلة موقوتة ولكن 
ال أريد اإلفصاح عن اس���مه 
باالتفاق مع الشركة املنتجة له، 
وسيتم األيام املقبلة اإلعالن 
عنه بع���د االنتهاء من بعض 

الترتيبات.

كيف وجدت تعاون 
املنتجني معك لكونك 

كاتبة جديدة في 
الساحة الفنية؟

٭ رائ���ع جدا وأخص بالذكر 
املنتج باسم عبداألمير واملنتج 
رزاق املوسوي واملنتج عامر 
الصب���اح وأمتن���ى ان أكون 
عند حس���ن ظنهم دائما وان 
جتد أعمالي الرضا في عيون 

جمهور األعمال الدرامية.

فهو بعنوان »الفجر البعيد« 
وقد بذلت في كتابته مجهودا 
كبيرا، حيث استغرق مني 10 
شهور كاملة لالنتهاء منه، وهو 
عمل اجتماعي رومانسي يطرح 
بأسلوب مبتكر ويناقش عدة 
قضايا لم تطرح مس���بقا في 
الس���احة، ويضم مجموعة 

متلونة جتيد باحترافية كبيرة 
تقمص جميع األدوار، والفنان 
حمد العماني، كما توجد عدة 
ترشيحات من ضمنها الفنان 
املبدع فؤاد علي، وانتظر ان 
يرى العمل النور قريبا بإذن 

اهلل.
الثاني  العم���ل  أما  وتابعت: 

مفرح الشمري

الفنية  الس���احة  تستعد 
اخلليجية الس���تقبال كاتبة 
ف���ي األعمال  ش���ابة جديدة 
الدرامية متتلك أفكارا جميلة 
غير مستهلكة، تناقش العديد 
القضاي���ا االجتماعية  م���ن 
بأسلوب جميل حتى ترسخ 

في ذهن اجلمهور.
الكاتبة اجلديدة بحرينية 
اجلنس���ية اس���مها سحاب 
ومتابعة جيدة ملا يطرح في 
الس���احة الفنية م���ن أعمال 

درامية.
»األنب���اء« حاورته���ا في 
ف���كان هذا  دردش���ة خفيفة 

اللقاء:

سحاب متى بديتي 
بالكتابة ومن شجعچ 

على ذلك؟
٭ أوال أحب أش���كر جريدة 
الكويتي���ة على  »األنب���اء« 
تسليط الضوء على الكوادر 
الش���بابية في الوسط الفني 
إلبراز أعمالهم، ثانيا أنا سعيدة 
بهذا اللق���اء لكونه أول لقاء 
صحاف���ي في حياتي وأمتنى 
أكون عند حسن ظن اجلميع 
بأنهم يتعرفون على أعمالي 
املقبلة من خاللكم، واإلجابة 
عن سؤال متى بدأت الكتابة 
أكت���ب منذ 2009  أنا  فأقول 
والذي شجعني وأخذ بيدي 
الكاتب اجلميل علي الدوحان 

الكاتبة البحرينية سحاب

باسم عبداألمير

زهرة عرفات رزاق املوسوي

مدير إنتاج حاط على 
إحدى املمثالت املبتدئات 
املشاركات في املسرحية 
اللي يشرف عليها ألنها 

مو معطيته ويه.. 
الشرهة على اللي حاطك!

ممثل ما سمع نصايح ربعه 
اللي قالوله انه ما يوقع مع 

أحد املنتجني اللي للحني 
مو معطيه وال فلس بعد ما 

خلص تصويره.. 
اللي ما يطيع يضيع!

ممثلة خليجية بعد ما 
سوت عملية جتميل 

في دولة عربية هاأليام 
متضايقة ألن املنتجني ما 

يبونها بأعمالهم بعد ما 
صار شكلها مو حلو على 

قولتهم.. خبز خبزتيه! 

إشرافنصايح جتميل  أكدت أنها ال تغار أبداً وال حتسد أحداً

فيفيان أنطونيوس لـ »األنباء«: دخول هيفاء 
وميريام فارس التمثيل سيضيّع منا فرصاً كبيرة

بين���ت أن آخ���ر حلقة من 
»شوارع الذل« أصابت أكثر 
باألرق���ام من حيث نس���بة 

املشاهدة.

الصحافة أنصفت 
»شوارع الذل«؟

٭ ال. الصحافة ليست دائما 
اليوم أن  منصفة، بإمكاني 
أدفع ألفي دوالر ألكون على 
غالف إح���دى املجالت، لكن 
أوالدي أح���ق باملبلغ، »ما 
تكتب عني الصحافة«، آخر 

همي.

من لفتك أخيرا من 
بني جنوم مسلسالت 

رمضان؟
نادي���ن نس���يب جنيم في 
مسلس���ل »ل���و« أعجبتني 
كثيرا، يريحني أداؤها وأحب 
بساطتها، ميريام فارس أيضا 

في »اتهام«.

ألم تبالغ ميريام في 
األداء بعض الشيء؟

٭ في البدايات كلنا بالغ، في 
بعض املشاهد رمبا بالغت 
لكن األس���اس موجود، هي 
قريبة إلى القلب وحضورها 
محبب وبإمكانها أن تصبح 

جنمة كبيرة في التمثيل.

دخول جنمات الغناء 
إلى التمثيل ألن يؤثر 

عليكن كممثالت؟
٭ س���يضيع من���ا فرص���ا 
كبيرة وس���بق أن قلت »إذا 
ميريام فارس وهيفاء بلشوا 

بالتمثيل، قعدنا ببيوتنا«.

إلى هذا احلد؟
٭ ال تنس ان جنمات الغناء 
يتمتعن بقاعدة جماهيرية 
كبيرة وبالتال���ي األولوية 
التمثيل  س���تكون لهن في 
ألن املنتج���ن ف���ي النهاية 
يبحثون عن أسماء لها وقعها 
وانتش���ارها و»بتبيع«، في 

الوقت نفس���ه أفكر بأنه لو 
الغناء  تس���نى لنا بدورنا 
وكان���ت أصواتنا جميلة ملا 

قصرنا.

نادين الراسي في 
مسلسل »االخوة« 

كيف وجدتها؟
٭ نادين أحبها كثيرا لكني 
أراها أهم من الدور الذي أسند 

إليها في »االخوة«.

يعني في ذلك عودة 
إلى الوراء؟

٭ ال أدري، م���ن أنا ألعطي 
رأيي بنادين؟ مالحظتي هي 
فقط من باب عتبي بأن نادين 
أهم من الفرصة التي أعطيت 

لها في »االخوة«.

نادين الراسي هي 
األهم اليوم على 
الساحة التمثيلية 

اللبنانية؟
٭ ليس���ت وحدها، نادين 
نسيب جنيم أسهمها عالية 
جدا أيضا، يجب أال ننسى 

أيضا سيرين عبدالنور.

تغارين من 
جنوميتهن؟

٭ ال أغار أبدا وال أحسد أحدا، 
أنا اليوم كاتبة واألسماء ال� 3 
التي ذكرتها تستفزني إيجابا 
كي تكون حاضرة في أعمال 
من كتابتي، حققت جنوميتي 
منذ زمن بعيد وأحب التاريخ 
أنا  الذي صنعته،  الصغير 
مكتفية ولكن في الوقت نفسه 
إذا وفقتني اهلل وصار اسمي 
أكبر، »بكون كتير منيح« وإال 

أنا سعيدة مبا حققته.

توافقني على دور 
هامشي في مسلسل 

عربي ضخم؟
٭ أفضل أن أكون قوية في 
بلدي على أن أكون ضعيفة 

في اخلارج.

السالم الداخلي وأدرك اني 
محبوبة لكني لست جنمة 
عربية »اسمها ببيع«، أعرف 
حجمي جي���دا وأعرف اني 
أنا من أختار االنسحاب أو 
االنكفاء خالل فترة معينة 

»ومش املهنة رفضتني«.

من الصعب اليوم ان 
تستعيدي جنوميتك؟

٭ ليس م���ن الصعب أبدا، 
عمل واحد يكفي ليستعيد 

املمثل جنوميته.

ألم تبالغي حني قلت 
إن »شوارع الذل« 

تفوق على مسلسل 
»وأشرقت الشمس«؟

٭ ل���م أق���ل ان���ه تف���وق، 
»وأشرقت الشمس« من أجمل 
املسلسالت، لكن اإلحصاءات 

بيروت: بولين فاضل 

ف���ي عم���ر مبك���ر جدا 
اختبرت فيفيان انطونيوس 
الش���هرة والنجومية، لكن 
خيار العائلة جعلها تنكفئ 

وتخسر بريقها كنجمة.
وما عادت الشهرة اليوم 
تعنيه���ا بقدر م���ا يعنيها 
احلضور مرة في السنة في 

عمل له وقعه وأثره.
الزوجة  وتقر فيفي���ان 
واملمثل���ة املتصاحل���ة مع 
نفس���ها بأنها ليست اليوم 
جنمة عربية لكنها حتاول 
استعادة جنوميتها من دون 
أن يعني ذلك قرعها لألبواب 

أو لهثها وراء الفرص.
مع فيفيان انطونيوس 
ل���� »األنب���اء« ه���ذا  كان 

احلوار:

غيابك هذه السنة عن 
مسلسالت رمضان 
هل جعلك تشعرين 
باحلسرة أو احلزن؟

٭ أبدا، املوضوع ال يعنيني 
السيما اني أخذت عهدا على 
نفس���ي بأال أصور أكثر من 
مسلس���ل واحد في السنة 
وكان مسلسل »شوارع الذل« 
قد انتهى لتوه، ال بأس إذا 
غبت سنة ثم عدت وظهرت 
في مسلسل قوي، »خالص« 
صنعت اسمي وغيابي مدة 
عن الشاشة لن يجعل الناس 

ينسوني.

صرحت أخيرا وقلت 
إنك لست جنمة 

اليوم.
٭ )مقاطع���ة( أن���ا دفعت 
الغي���اب نتيجة  ضريب���ة 
اإلجناب املتك���رر والعائلة 
ولو كنت عازبة لكنت اليوم 
أقوى بكثير ولبقيت ضمن 
النجمات األوليات، لس���ت 
اليوم الرقم واحد لكني لست 
حزينة، أنعم مبا يكفي من 

فيفيان أنطونيوس

جله���ة اجلمه���ور احلاضر، 
واستطاعت بذلك أن تتفوق 
الذين مروا  النجوم  على كل 

على هذا املهرجان.
الى ذلك اكدت معلومات، 
ان  حس���ب موقع »نواعم«، 
أحالم، التي تستعد هذه األيام 
للحضور إلى بيروت ومتابعة 
انطالق عرض برنامج »أراب 
آيدول«، اخت���ارت مجموعة 
من أزياء املوس���م الثالث من 
ماركات مختلفة، ويشاركها 
بع���ض األصدقاء الذين تقف 
عند رأيهم، كما تستعد أحالم 

أحالم ترد على استفزازها!
لتصوير حلق���ة خاصة من 
برنام���ج »احلك���م« مع وفاء 
الكيالني في املوسم اجلديد بعد 
وصولها إلى بيروت وإقامتها 
الت���ي تبدو طويل���ة مع بدء 

اقتراب سهرات »آيدول 3«.

النجم���ة االماراتية  ردت 
أحالم على الصحافة املغربية 
بقوة بعدما اتهمت بأنها هي 
بنفسها التي ترسل إلى جلان 
املهرجان���ات في الغرب طلبا 
للمش���اركة، وكان آخرها في 
تط���وان في املغ���رب ضمن 
مهرجان »أصوات نس���ائية« 
الذي اختتمت بنفسها فعالياته، 
حيث جلست أحالم طوال فترة 
املؤمت���ر هادئة، ول���م يعكر 
م���زاج الصحافين إال وجود 
الليبي  مستشارها اإلعالمي 
أحمد ب���ن خيال ال���ذي كان 
يصد املتواجدين في ردوده، 
فيما تطلب أحالم منه الهدوء 
ملتابعة إجابتها. وقالت أحالم 
إن موضوع عرض نفسها عار 
عن الصحة متاما وهي أصال 
ال تعمل في ش���هري يوليو 
وأغسطس، وحتاول في كل 
مرة عدم الرد على استفزازها 
لكنها رفضت املشاركة في عدد 
كبير من املهرجانات في العالم 
العربي، إال أن عنوان املهرجان 
»أصوات نسائية« جعلها تقبل 

بهذا العرض. 
وفي السياق نفسه، أكدت 
العام  أنها ش���اركت  أح���الم 
املاضي في مهرجان موازين 
أحالموحصدت أعلى نسبة مشاركة 

في رمضان املقبل صعب جدا، 
ألني أجد أن التلفزيون أخطر 
من الس���ينما، الحتياجه إلى 
مجهود ذهن���ي وبدني كبير 
إلرض���اء اجلمه���ور وجذبه 
ملتابع���ة حلقات املسلس���ل، 
واهتمامي األول هو التواجد 
في السينما كل عام. ورد عز 
على اتهامه بالتدخل في اختيار 
فريق عمل »إكسالنس«، قائال: 
ال أعتبره تدخال، فهو مجرد 

هذا ما طلبه محامي عز منه بخصوص قضية زينة
رأي أطرحه أحيانا عندما أجد 
دورا مناسبا لفنان أو فنانة 
معينة، وأستشير املخرج في 

ذلك، وأحترم قراره.

السابق  طلب املستش���ار 
مرتض���ى منص���ور محامي 
الفنان املصري أحمد عز منه 
الكف عن احلديث عن قضيته 
مع زينة مع وسائل اإلعالم، 
بعدما انتشرت ڤيديوهات له 
يقسم فيها أنه لم يتزوج من 
زينه باإلضافة إلى تصريحات 
خاصة له في بعض الصحف 

حول القضية.
وأش���ار مص���در مق���رب 
من أحمد عز، حس���ب موقع 
»س���يدتي نت«، أن احملامي 
نصحه بالتوقف عن احلديث 
عن املوضوع، حتى ال تتخذ 
أقواله مبا يضر بسير القضية، 
ألن املوض���وع اآلن ف���ي يد 
القض���اء وبالتالي عليه عدم 
اإلدالء بأي تصريح طبقا ملا 

ينص عليه القانون.
من جانب آخر، أكد عز، في 
أنه لن يكرر  تصريحات له، 
جتربة تقدمي مسلسل درامي 
في رمضان 2015 بعد اإلجهاد 
الذي تعرض له أثناء تصوير 
مسلسله األخير »إكسالنس«، 
احمد عزوق���ال: التواجد بعمل درامي 

صابر الرباعي في إيطاليا.. ويؤكد استعداده لطالق الفن

مستعد لتطليق الفن، أجاب 
املول����ى: »نعم، حتدث صابر 
الرباعي في املؤمتر الصحافي 

الذي أعقب مهرجان »جميلة« 
عن هذا املوضوع، وقال ردا 
على س����ؤال عما يحصل في 
غزة إنه مستعد لتطليق الفن 
والتحول إلى مقاتل ضد قوات 
االحتالل اإلسرائيلي التي تدمر 
املمتلكات واألطفال، نعم هذا 
التصريح صحيح وهو مسجل 

لدى الصحافة اجلزائرية«.
ومن جهة ثانية، أكد مدير 
أعمال الرباعي، حسب موقع 
»نواعم«، أن األخير سيشارك 
في أي عمل غنائي يعود ريعه 
ملآسي العرب في أكثر من دولة 
التسميات،  عربية وال تهمه 
مشيرا إلى أن أحد املخرجن 

األردنين عرض على صابر 
فك����رة القي����ام بعمل خاص 
من أجل دعم صمود الشعب 
الفلسطيني وال يزال األمر في 

مرحلة التباحث.
البحرية  الرحل����ة  وبعد 
إلى  الفني����ة، يعود صاب����ر 
تونس، حي����ث يتابع إحياء 
سلسلة مهرجانات وحفالت 
خاصة، ولدي����ه أيضا زيارة 
الفرنسية باريس  للعاصمة 
قبل أن يعود إلى لبنان، حيث 
يقسم إقامته أيضا، وسيعمل 
على أف����كار جديدة ألغنيات 
مصورة م����ن ألبومه األخير 

»أجمل مختصر«.

التونس����ي  النجم  وصل 
صاب����ر الرباعي إلى إيطاليا، 
الرحلة  إل����ى  حي����ث ينضم 
البحري����ة الفني����ة، وهو من 
الذين وصلوا باكرا  الفنانن 
ملالقاة زمالئهم على منت الرحلة 
الش����هيرة مع عدد من جنوم 

الغناء العربي.
واكد مدي����ر أعماله علي 
البحرية  املولى أن رحلت����ه 
ستستغرق حوالى أسبوع ولن 
اللحظة  الرحلة حتى  يغادر 

األخيرة. 
وعن صح����ة املعلومات 
التي قالت إن صابر الرباعي 
صرح في اجلزائر أخيرا بأنه 

صابر الرباعي 
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نيجيريا ترفض إعالن »بوكو حرام« اخلالفة في شمال البالدعربية وعالمية
الغوس ـ وكاالت: رفضت احلكومة النيجيرية إنشاء خالفة إسالمية، شمالي البالد، من قبل 
جماعة بوكو حرام املتشددة.
وقال وزير اإلعالم الباران ماكو، في تصريحات صحافية له بالعاصمة أبوجا، إن »نيجيريا لن 
تسمح بوجود أي جماعة خارج نطاق القانون«. وقال مسؤولون حكوميون، إن مسلحي بوكو 
حرام استولوا على بلدة غامبورو نغاال على احلدود النيجيرية ـ الكاميرونية، وهو ما يزيد املدن 
الرئيسية في شمال نيجيريا التي سيطرت عليها جماعة بوكو حرام إلى 4 مدن.

غارات إسرائيلية تدمّر برجني سكنيني في القطاع.. و»القسام« تردّ بقصف تل أبيب وعسقالن

»حماس« تعلن التوصل إلى هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية 
وواشنطن تطرح مشروع قرار أممي لوقف إطالق النار في غزة

على تدخل دولي فاعل وجدي 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
لدولة فلسطني، وطي صفحة 

احلروب فيها.
امليداني،  وعلى الصعيد 
أبراجا  قصف���ت إس���رائيل 
مرتفع���ة في قط���اع غزة، 
حي���ث دكت برجا س���كنيا 
وإداريا من 13 طابقا ودمرت 
معظم مبنى س���كني من 16 
طابقا بعد ان حذرت قاطنيه 
للخروج منه، حيث س���وي 
برج الباشا باألرض في حني 
تعرض برج املجمع اإليطالي 

الضرار كبيرة.
ورفض اجليش اإلسرائيلي 
التعليق حتديدا على قصف 
انه  البرجني واكتفى بقوله 
هاجم 15 »موقعا لالرهاب« 
من بينها مبان تأوي قيادة 
حرك���ة )حم���اس( ومراكز 

التحكم التابعة لها. 
 وقد استهدفت إسرائيل 
حتى اآلن ثالثة مبان مرتفعة 
في غزة وذلك منذ الس���بت 
املاضي ح���ني قصفت برج 
الظافر املكون من 13 طابقا.

ولم تسفر تلك الهجمات 
عن سقوط قتلى، إذ سبقها 
حتذير بإطالق صاروخني ال 
يحمالن متفجرات مما دفع 

السكان للفرار.

وقال مس���عفون ان 20 
شخصا أصيبوا في الهجوم 
على ب���رج املجمع اإليطالي 
وقتل فلسطينيان آخران في 
غارات متفرقة على القطاع.

وف���ي املقاب���ل، أص���اب 
صاروخ فلسطيني منزال في 
مدينة عسقالن الساحلية في 
جنوب إس���رائيل مما أسفر 
عن إصابة عشرة أشخاص 

بجروح طفيفة.
وقال���ت متحدثة باس���م 
اجليش اإلسرائيلي انه جرى 
اعتراض صاروخ آخر فوق 

منطقة تل ابيب.
بدوره���ا، قال���ت كتائب 
القس���ام اجلناح  الدين  عز 
العسكري حلماس في بيان 
انها »ردا على سياسة قصف 
األبراج السكنية«، فقد قصفت 
حيفا بصاروخ آر-160 وتل 
أبيب بأربعة صواريخ إم-
الى »قصف  75«، باالضافة 
بصاروخ���ي  عس���قالن 

قسام«.
وفي س���ياق آخر، اعلن 
مصدر طبي فلس���طيني ان 
أربعة فلسطينيني على األقل 
قتل���وا في قص���ف مدفعي 
إس���رائيلي على شرق حي 
الشعف ش���رق مدينة غزة 

وغارة على شمال القطاع.

بالفعل م���ن جانب حماس، 
لكن مسؤوال باحلركة أوضح 
حملطة تلفزيون العربية ان 
»العودة ملائدة املفاوضات مرة 
ثانية يجب ان تكون مقرونة 
مبوقف فيه ضمانات وتنازالت 

واضحة إسرائيلية«.
اكد  وفي غض���ون ذلك، 
عض���و اللجن���ة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
واصل أبو يوسف، ان القيادة 
الفلسطينية ستلتئم باجتماع 
مهم مع الرئيس الفلسطيني 
ف���ي مقر  محم���ود عباس، 
املقاطع���ة مبدينة رام اهلل، 
بحض���ور االمن���اء العامني 
الفلس���طينية  للفصائ���ل 
وأعض���اء اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
اللجن���ة املركزية  واعضاء 

حلركة فتح.
وأوضح ابو يوسف، في 
تصريح ملراسل »بترا« في 
رام اهلل، ان ه���ذا االجتماع 
يأتي بناء على دعوة الرئيس 
عباس، ويأتي في ظل تضاعف 
السياسية من اجل  اجلهود 
وضع حد للعدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة.
الرئيس عباس  ان  وبني 
س���يطرح خ���الل االجتماع 
مبادرة سياسية جديدة تقوم 

عواصم � وكاالت: أعلنت 
التوصل  حركة »حم���اس« 
لهدنة جديدة مع اس���رائيل 
في قط���اع غزة بوس���اطة 

مصرية.
واكد موسى ابو مرزوق 
نائب رئيس املكتب السياسي 
للحركة انه مت التوصل الى 
»تفاهمات« حول وقف اطالق 
النار مع اسرائيل في قطاع 
غزة، معتبرا ذلك »تتويجا 
لصم���ود ش���عبنا ولنصر 

مقاومتنا«.
ابو م���رزوق على  وقال 
صفحته في ال� »فيسبوك«: 
التفاوضات وصوال  انتهت 
للتفاهمات التي تتوج صمود 
شعبنا ونصر مقاومتنا، في 
انتظار البيان احملدد لنقطة 

الصفر، ووقف العدوان.
وفي ه���ذه االثناء، ألقت 
الواليات املتحدة بثقلها من 
اجل وقف إط���الق النار في 
غزة لفترة زمنية أطول، حيث 
تعكف على طرح مش���روع 
قرار في مجل���س األمن في 
هذا الص���دد، وذلك مبوازاة 
اجلهود املصرية الهادفة الى 
هدنة جديدة مدتها شهر بني 

إسرائيل والفلسطينيني.
فقد صرح ديبلوماسيون 
غربيون بأن الواليات املتحدة 
أع���دت مش���روعها اخلاص 
الستصدار قرار باألمم املتحدة 
يطالب بوقف إطالق النار بني 
إسرائيل والفلسطينيني في 
قطاع غزة وانها تعمل اآلن 
مع القوى األوروبية واألردن 

على صياغة نص نهائي.
وفي سياق متصل، أوضح 
مسؤولون فلسطينيون ان 
أحدث مبادرة مصرية تدعو 
لوقف القت���ال وفتح معابر 
غزة مع إسرائيل ومصر على 
الفور وتوسيع منطقة الصيد 
للقطاع في البحر املتوسط.

املس����ؤولون  وذك����ر 
لرويت����رز أنه ف����ي مرحلة 
تالية تبدأ بعد شهر ستبحث 
إس����رائيل والفلسطينيون 
بناء ميناء في غزة وإفراج 
إسرائيل عن نشطاء حماس 
الذي����ن احتجزتهم بالضفة 

الغربية.
وقال مسؤول إسرائيلي 
حتدث ش���ريطة عدم نشر 
اسمه إن إسرائيل ستفكر في 
االقتراح حني تتأكد من قبوله 

دخان كثيف واتربة تتطاير جراء  القصف االسرائيلي لالحياء السكنية في غزة امس                                                                               )أ.پ(

إسرائيل
تدرس الهدنة 

املصرية.. وعباس 
يترأس اجتماعًا 

في رام اهلل لبحث 
العدوان

مظاهرات جنوبي العاصمة دعماً للحكومة

هادي يدعو الدول الراعية للحوار الوطني
ملساعدة صنعاء ضد احلوثيني

ودع����ا أبن����اء احملافظ����ة 
والشعب اليمني إلى مواجهة 
العنف واإلرهاب الذي يعوق 
البن����اء واالنط����الق نح����و 
املستقبل، ومساندة اجلهود 
الداعية ملزيد من  الرس����مية 
التالحم واالصطفاف الوطني، 
ووقف احلم����الت االعالمية 
الت����ي تعوق  التحريضي����ة 
مسار الس����الم، وتقود البلد 

إلى املجهول.
البيان بس����رعة  وطالب 
تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
ال����ذي قال انه����ا متثل احلل 

الوحيد إلخ����راج الوطن من 
مستنقع الصراعات احلزبية 
والطائفي����ة املقيت����ة، ورفع 
املواطنني،  املعاناة عن كاهل 
وإيجاد املعاجلات االقتصادية 
واملعيشية للمواطن وجتفيف 

منابع الفساد.
ال����ى ذلك، أصي����ب 3 من 
جنود اجلي����ش اليمني على 
االقل في هجوم شنه مسلحون 
مجهولون امس على مدرعة 
عس����كرية مبدين����ة الضالع 
جنوبي اليمن، حسب شهود 

عيان.

املسؤولة والهادفة إلى إثارة 
الفنت وزعزعة امن واستقرار 
اليمن، وسيقفون صفا واحدا 
القيادة السياس���ية  خلف 
للحفاظ على كل املكتسبات 

الوطنية.
وأش����ار بيان صادر عن 
املهرجان إلى أن أبناء محافظة 
البيضاء احتشدوا تلبية للنداء 
الوطني الذي دعا اليه رئيس 
اجلمهورية عبدربه منصور 
هادي من أج����ل االصطفاف 
الوطني ومواجهة التحديات 

التي يواجهها اليمن.

صنع����اء � وكاالت: دع����ا 
الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي الى عقد اجتماع موسع 
للقوى السياسية واالجتماعية 
للنظر في االزم����ة التي متر 
بها الب����الد، وطلب هادي من 
الدول الراعية للحوار الوطني 
تقدمي املساعدة ملواجهة االزمة 
الت����ي ترتبت على  اخلانقة 
تصعيد احلوثيني ضد الدولة 
خالل الفترة األخيرة، بحسب 

قناة العربية اإلخبارية.
وفي غضون ذلك، تظاهر 
آالف اليمنيني من أبناء محافظة 
صنع����اء، جنوبي العاصمة، 
تأييدا لدعوات »االصطفاف 
الوطني«، ولرفض »العنف 
واإلرهاب«. وتزامن ذلك مع 
العاصمة  محاصرة مداخ����ل 
من قبل جموع مسلحة تتبع 

جماعة احلوثي.
فق����د ش����هدت محافظ����ة 
البيضاء مهرجان ومس����يرة 
جماهيرية حاش����ده، تأييدا 
الوطني وتنفيذ  لالصطفاف 

مخرجات احلوار.
وفي املهرجان اجلماهيري، 
قال وكيل أول محافظة البيضاء 
صالح احم����د الرصاص إن 
الش����عب لن يقبل بالتفريط 
بنظامه اجلمهوري ووحدته 

ومكتسباته.
وأكد الرصاص أن أبناء 
محافظ���ة البيضاء كغيرها 
من احملافظ���ات يرفضون 
رفضا قاطعا املمارسات غير 

مظاهرة ترفع العلم اليمني وصور الرئيس هادي تأييدا للحكومة في صنعاء امس                                                                               )أ.ف.پ( 

كييڤ تبث ڤيديو ملظليني روس احتجزتهم
 وموسكو: دخلوا احلدود بطريق اخلطأ

عواص���م � وكاالت: عرض���ت أجهزة األمن 
في أوكرانيا لقط���ات ڤيديو تقول انها تظهر 
جنودا روس���ا احتجزتهم القوات احلكومية 
األوكرانية أثناء قتالهم إلى جانب انفصاليني 
موالني لروسيا في أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس 
األوكراني بترو بوروشنكو حل البرملان، ودعا 
إلى انتخابات جديدة ف���ي 26 أكتوبر املقبل. 
وبرر بوروشنكو قراره بوجود عدد من النواب 

املؤيدين لالنفصاليني في شرق أوكرانيا.
وجاء ذلك ف���ي وقت تصاف���ح فيه بترو 
بوروشنكو مع نظيره الروسي فالدميير بوتني 
خالل قمتهم في منسك عاصمة بيلروسيا. وكان 
وزير الدفاع األوكراني فاليري هيلتي على قد 
قال على  الفيس���بوك »من الناحية الرسمية 
هم يشاركون في مناورات عسكرية في أنحاء 
مختلفة من روسيا وفي الواقع ينخرطون في 

عدوان عسكري على أوكرانيا«.
ومن املرجح ان تذكي هذه اللقطات مزاعم 
كييڤ وحلفائها الغربيني عن التورط الروسي 

في احلرب الى جانب االنفصاليني.
وفي املقابل، نقلت وكالة نوفوستي لألنباء عن 
مصدر بوزارة الدفاع الروسية قوله ان اجلنود 
الروس الذين حتتجزهم القوات األوكرانية عبروا 
احلدود إلى شرق أوكرانيا بطريق اخلطأ. وقال 

مصدر وزارة الدفاع الروس���ية ل� »رويترز«: 
»كان اجلنود بالفع���ل ضمن دورية في قطاع 
من احلدود الروسية األوكرانية وعبروا احلدود 
بطريق اخلطأ في منطقة ال توجد بها عالمات 
وعل���ى حد علمنا لم يبدوا اي مقاومة للقوات 

املسلحة األوكرانية عند احتجازهم«.
وكانت أجهزة األمن األوكرانية قد أعلنت 
أمس األول انها احتج���زت 10 مظليني دخلوا 
أراضي أوكرانيا من روسيا ضمن طابور يضم 

عشرات من املركبات العسكرية.
من جهتها، حذرت الوالي���ات املتحدة من 
»تصعيد خطير« في النزاع الدائر في أوكرانيا 
بعد إعالن األخيرة إلقاء القبض على 10 مظليني 

روس.
وقالت سوزان رايس مستشارة األمن القومي 
األميركي في تغريدة على تويتر ان »عمليات 
التوغل الروس���ية املتكررة في أوكرانيا غير 
مقبولة وهي خطيرة واستفزازية«. واتهمت 
رايس القوات الروسية بالقيام بعمليات توغل 
عسكرية عبر القصف املدفعي وأنظمة الدفاع 
اجلوي والدبابات واجلنود، ما ميثل »تصعيدا 
خطيرا«، معتبرة ان »روسيا ال يحق لها إرسال 
آلي���ات وقافالت الى أوكرانيا من دون موافقة 

احلكومة األوكرانية«.

 رئيس بيال روسيا يحث بوتني وبوروشنكو على ان يتصافحا خالل قمة منسك امس                                 )أ.ف.پ( 

بوروشنكو يحل البرملان ويدعو إلى انتخابات جديدة

أكد أن مجلس النواب هو صاحب االختصاص

الثني: قرار املؤمتر الوطني الليبي بإقالتي »باطل« 
عواص����م � وكاالت: وص����ف رئيس حكومة 
تصريف األعمال الليبي عبداهلل الثني قرار إقالته 
من قبل املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته بأنه 
قرار »باطل«، ليصبح بذلك في ليبيا حكومتان 

وبرملانان في سابقة هي األولى من نوعها. 
وقال الثني في مؤمتر صحافي امس استغرب 
من املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته، الذي 
ليست لديه صالحيات نافذة، خاصة أن اجلسم 
التشريعي اجلديد ممثل في مجلس النواب املنتخب 
من الشعب، هو صاحب االختصاص في إصدار 

مثل هذه القرارات.
وتابع الثني الذي قام مسلحو مبهاجمة بيته 
وتخريب����ه، انه »ليس من ح����ق رئيس املؤمتر 
الوطني تكليف رئيس جديد للحكومة، فقد أسقطت 
عنه املسؤوليات القانونية التي متنحه إصدار 

قرار مماثل«.
واستدرك قائال: »احلكومة احلالية مستمرة 
في عملها، وستقوم بأداء مهامها بالشكل املطلوب 
ومن منطلق واجبها الوطني، وهي حتت تصرف 
وإمرة مجلس النواب، املمث����ل الوحيد لليبيني 

والذي اعترف به العالم أجمع«.
وكان املؤمتر الوطني العام السابق قد أصدر 
في جلس����ة طارئة عقدها صباح امس بحضور 
70 من أعضائه، بإقالة رئيس حكومة تصريف 
األعمال عبداهلل الثني وكلف عمر احلاسي بديال 

عنه لتشكيل حكومة »إنقاذ وطني«.
من جانبه، قال د.عبد املنعم اليس����ير عضو 
املؤمتر الوطني الع����ام »املنتهية واليته« إن ما 
يق����وم به بعض أعضاء املؤمت����ر الوطني العام 

ميثل »شيئا خطيرا على البالد«.
وحث اليسير في تصريح لقناة »ليبيا تي في« 
الشعب الليبي على أن يخرج في تظاهرات لتأييد 

مجلس النواب املنتخب من أجل وحدة ليبيا. 
بدوره، وصف عضو مجلس النواب الليبي 
د. أبوبك����ر بعيرة، قيام املؤمت����ر الوطني العام 
بتكليف رئي����س وزراء حلكومة إنقاذ وطني ب� 
»العمل على تقسيم ليبيا« ويريد تفكيكا للوطن 
والبدء في تقسيمه، مؤكدا أن مجلس النواب غير 
معني باملؤمتر الوطن����ي وال يعترف به ككيان 

سياسي. 

متهماً اللجنة االنتخابية بعدم النزاهة في إعادة فرز األصوات

أفغانستان: املرشح الرئاسي عبداهلل يهدد 
باالنسحاب من السباق االنتخابي

كابول � أ.ف.پ: هدد املرشح للرئاسة االفغانية 
عبداهلل عبداهلل باالنسحاب من السباق الرئاسي 
في خطوة جديدة قد تطول شرعية اول عملية 
انتقالية دميوقراطية في البالد. ويأتي هذا االعالن 
قبل اسبوع على املوعد احملدد لتنصيب الرئيس 
االفغان����ي اجلديد خلفا حلمي����د كرزاي، الذي ال 

يسمح له الدستور بوالية ثالثة.
وهدد فريق احلملة االنتخابية لعبداهلل امس 
باالنسحاب من العملية االنتخابية اذا لم تقبل 
مطالبه بشأن معايير ابطال االصوات االنتخابية. 
وقال فاضل احمد مناوي، املتحدث باسم عبداهلل، 
ف����ي مؤمتر صحافي في كابول، »توصلنا اخيرا 
الى استنتاج انهم )اعضاء اللجنة االنتخابية( ال 
يستمعون لنا« قبل ان يهدد السلطات االنتخابية 
بالق����ول »اذا وافقوا عل����ى مطالبنا بحلول الغد 
فسنواصل العملية واال فإننا سننسحب ونعتبر 
ان كل شيء قد انتهى«. وبدأت اللجنة االنتخابية 
املستقلة امس االول عملية ابطال بطاقات االنتخاب 
املزورة في االنتخابات الرئاس����ية بعد اكثر من 
شهر على بدء التدقيق في 8.1 ماليني صوت من 
اصوات اجلولة الثانية من االنتخابات التي جرت 

في 14 يونيو املاضي.
والهدف من مجمل العملية هو الغاء البطاقات 

املزورة وحتديد الفائز بني املرش����حني عبداهلل 
عبداهلل واش����رف غني واضفاء الشرعية على 
الرئيس املقبل. وقال مناوي ان »لم يؤخذ باملعايير 
التي طلبناها اللغاء البطاقات املزورة«، مشيرا 
الى ان »مراكز االقتراع التي طلبنا اعتبار نتائجها 

ملغاة لم تؤخذ ايضا في االعتبار«.
ووصف عملية التحقيق بأنها »مهزلة« مؤكدا 
ان من بني صناديق االقتراع امللغاة االثنني كان 

هناك 43 صندوقا فارغا.
من جهته، رد طاهر زاهر، املتحدث باسم املرشح 
الرئاسي اشرف غني، بوصفه التهديد الذي اطلقه 

فريق عبداهلل ب� »غير املسؤول«.
وقال ان »مبجرد وضع املعايير ال يعود من 
املمكن تعديلهم، ان ذل����ك يتنافى مع القانون«، 
مشيرا الى ان املرشحني سيلتقيان مساء الثالثاء 

بالرئيس كرزاي لبحث العملية االنتخابية.
ووفق عبد الوحيد وفا، اخلبير في الشؤون 
االفغانية في جامعة كابول، فإن »التحدي االساسي 
يبدأ اآلن مع ابطال االصوات ولذلك فان اليومني 

او الثالثة املقبلة ستكون حاسمة«. 
وتاب����ع ان »التهديد جدي«، مش����يرا الى ان 
استراتيجية فريق عبداهلل هي ابطال اكبر عدد 

ممكن من االصوات.
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جلمع معلومات استخباراتية عن مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية

أوباما يسمح بتنظيم طلعات جوية استكشافية فوق سورية
وخالف في واشنطن حول التعاون مع األسد ملواجهة »داعش«

في منتص���ف العقد املاضي 
وقادها ابومصعب الزرقاوي 
حتى مصرعه في غارة شنتها 
الطائ���رات األميركية وبني 
داعش. وأشار التقرير طبقا 
الى  التلفزيونية  للش���بكة 
العس���كريني االميركيني  ان 
ان داع���ش في  يعتق���دون 
العراق تشكل قوة عسكرية 
مدربة تدريبا رفيع املستوى 
وانها مسلحة جيدا بسبب ما 
غنمته من اجليش العراقي اثر 
انسحابه من مناطق واسعة 
كما ان مقاتليها يتس���مون 

بجلد على القتال.
ولف���ت التقري���ر الى ان 
املعلومات االستخبارية تشير 
الى ان املنظمة ممولة متويال 
كبيرا وان النظر اليها يتعني 
ان يتشابه مع النظر الى دولة 
له���ا جيش نظامي مقس���م 
بصورة احترافية. كما أشار 
الى ان داعش رمبا  التقرير 
لم تكن تهدف الى االحتفاظ 
بسد املوصل من األصل وانها 
دفعت قواتها الى مواقع ابعد 
مما تريد حتى ميكنها التراجع 
عند احل���دود التي تريد في 

حالة مواجهتها.
وفي خ���ط مواز ملا يبدو 
الپنتاغون  تعديال لرؤي���ة 
لدرجة خطورة داعش فان 
النقاشات حول التنسيق مع 
حكومة الرئيس بشار األسد 
ملواجه���ة املنظمة اإلرهابية 

ش���هدت خالفات عميقة بني 
آراء مختلفة، فقد كرر سفير 
واشنطن األسبق في بغداد 
راي���ان كروكر ان���ه ال يرى 
مناصا من حدوث نوع من 
أنواع التنسيق بني واشنطن 
واألسد وان كان قد اكد ان ذلك 
التنسيق ال يرقى الى التحالف 

مع الرئيس السوري.
وق���ال كروك���ر »انه لن 
يكون حتالفا مع األس���د. اال 
اننا نرغ���ب في الوقت ذاته 
ان نحارب عدوا يعمل على 
األراضي الس���ورية دون ان 
نتورط ف���ي احلرب االهلية 
هن���اك«، وقال���ت عض���وة 
مجلس الشيوخ النافذة دايان 
فينشتاين ان على الرئيس 
ان يحسم خياراته بسرعة 
اكبر بشأن املوقف من األسد، 
وأضافت »داعش تزداد قوة 
كل يوم واما ان نواجهها اليوم 
او ننتظر حتى تصبح اقوى 

لنواجهها غدا او بعد غد«.
املقاب���ل رف���ض  وف���ي 
مستش���ار وزير اخلارجية 
لش���ؤون س���ورية السابق 
فريدري���ك ه���وف أي خطة 
للتعاون مع األسد من اجل 
مواجهة داع���ش، قائال: انه 
كان أحرى مبن يدعون الى 
التع���اون معه ان يضغطوا 
على اإلدارة لتقدمي املزيد من 
القدرات العسكرية للمعارضة 

السورية املعتدلة.

هو مبنزل���ة مقدمة لغارات 
جوي���ة محتملة على مواقع 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 
سورية، ولم يصدر تعليق 
م���ن البي���ت األبيض حول 
التصريحات املتعلقة بتنظيم 
طلعات جوية استكش���افية 

فوق سورية.
وكان إد توماس، املتحدث 
باسم اجلنرال مارتن دميبسي 
رئيس هيئة األركان املشتركة 
للقوات املسلحة األميركية، 
قد صرح بأن دميبسي، يعمل 
بالتعاون مع القيادة املركزية 
األميركي���ة، على التحضير 
خليارات عسكرية ملواجهة 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق، وسورية، تتضمن 

شن غارات جوية.
الى ذلك، سرب أعضاء في 
الق���وات اخلاصة األميركية 
الى ش���بكة تلفزيون »ايه. 
بي. سي« محتويات تقرير 
التي شاركت  القوات  أعدته 
في مهام مح���دودة بالعراق 
مؤخرا، كما يدور نقاش واسع 
النطاق داخل إدارة الرئيس 
أوباما وفي أوس���اط  باراك 
مراكز البحث االكادميية حول 
إمكانية التعامل مع احلكومة 
التنسيق  الس���ورية بهدف 

ملواجهة داعش.
وقال التقرير املسرب ان 
هناك فروق���ا جوهرية بني 
»قاعدة العراق« التي ظهرت 

واشنطن- أحمد عبداهلل واألناضول

 نقل���ت وس���ائل إعالم 
أميركي���ة، عن مس���ؤولني 
أميركيني ل���م يفصحوا عن 
هوياتهم، أن الرئيس األميركي 
باراك أوباما، منح إذنا بتنظيم 
طلعات جوية اس���تطالعية 
ف���وق األراضي الس���ورية، 
جلمع معلومات استخباراتية 
الدولة  عن مواقع تنظي���م 
اإلسالمية املعروف إعالميا 

ب�»داعش«.
وقالت صحيفة »نيويورك 
تاميز«، نقال عن مسؤولني في 
الدفاع األميركية، إن  وزارة 
الوزارة جتهز لطلعات جوية 
فوق سورية تتضمن طلعات 
لطائرات من دون طيار، وأكد 
املس���ؤولون للصحيفة أن 
املعلومات التي سيتم جمعها 
لن يتم إطالع النظام السوري 

عليها.
وفي تصريحات مشابهة 
لقن���اة »س���ي إن إن«، قال 
مسؤول أميركي لم تفصح 
القناة عن هويته، إن الطلعات 
اجلوية االستكش���افية قد 
تبدأ ف���ي أي وقت، مضيفا 
أن اجلي���ش، واملخاب���رات 
األميركية، يجمعان معلومات 
ق���ادة، وعناصر  أماكن  عن 

التنظيم في سورية.
وأش���ار تقري���ر لوكالة 
الى أن  األسوش���يتدبرس، 
اإلدارة األميركي���ة بحاجة 
إلى معلومات استخباراتية 
إضافية ع���ن تواجد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في سورية، 
حتى وإن كان البيت األبيض 
قد صرح بأن أوباما لم يوافق 
حتى اآلن على عمل عسكري 

في سورية.
وكان املتحدث باسم البيت 
األبيض جوش إيرنست، قد 
صرح في املؤمتر الصحفي 
اليومي أمس، بأن أوباما لم 
يتخذ بعد قرارا بخصوص 
عمل عس���كري ضد تنظيم 
الدول���ة اإلس���المية ف���ي 

سورية.
محلل���ون  واعتب���ر 
استطلعت وس���ائل اإلعالم 
األميركية آراءهم، أن تنظيم 
طلعات جوية استكشافية، 

مقاتلو البشمركة يحرسون منطقة في جلوالء مبحافظة ديالى امس                                                                                                )أ.ف.پ(

تقرير استخباراتي 
أميركي: يتعني 

النظر إلى 
»داعش« كدولة 

لها جيش نظامي 
مقسم بصورة 

احترافية

بارزاني: إيران أول دولة قدمت أسلحة للبشمركة
ظريف: ندعم بغداد وأربيل وال قوات لنا في العراق

بغداد � وكاالت: قال رئيس إقليم كردستان 
العراق مسعود بارزاني أمس إن إيران أول 
دولة قدمت الس���الح لقوات البشمركة في 

حربها ضد »داعش«.
وفي مؤمتر صحافي مش���ترك عقده مع 
وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
في أربي���ل أمس، أوضح بارزاني أن »إيران 
كانت أول دولة تقف إلى جانب إقليم شمال 
العراق وترسل له األسلحة«، مشيرا إلى أن 
وصول تلك األسلحة ساعد قوات البشمركة 
في حتقيق انتص���ارات وتقدم في املعارك 

ضد »داعش«.
وأضاف بارزاني بالقول: »نسعى لهزمية 
داعش على مش���ارف إقليم ش���مال العراق 
ليكون ذلك ش���رفا لألكراد«، وأكد على أن 
قوات البشمركة »ستستمر في شن هجماتها 

على عناصر داعش«.
ووص���ل ظريف إل���ى اإلقليم عن طريق 
مطار أربيل الدولي أمس، وعقد اجتماعا مع 
رئيس اإلقليم مسعود بارزاني، ومن ثم عقد 

املؤمتر الصحافي املشترك معه.
م���ن جانبه، قال ظري���ف إن إيران تقدم 
الدعم العس���كري لكل من بغ���داد وأربيل، 
نافيا وجود جن���ود إيرانيني على األراضي 
العراقية، خالفا ملا ذكرت وسائل إعالمية خالل 
األيام املاضية حول مشاركة جنود وخبراء 
عسكريني إيرانيني في دعم قوات البشمركة 

مبناطق في محافظة ديالى )شرق(.
ولفت وزير اخلارجية إلى أن بالده مصرة 
على احلفاظ على وحدة العراق وسيادته، 
معتبرا أن ذلك من واجبه���ا، وأن اإلرهاب 

»يشكل خطرا على العالم أجمع«.
وحول املوق���ف من تش���كيل احلكومة 
العراقي���ة اجلديدة، أك���د ظريف أن طهران 
»ستؤيد وتدعم احلكومة العراقية املقبلة، 

وتتمنى أن تش���ارك كل املكونات العراقية 
فيها، لكي تتمكن من حل األزمات واملشاكل 

التي متر بها البالد«.
إلى ذلك، نفى املتحدث باسم قوات البشمركة 
بالعراق امس سقوط سد املوصل في أيدي 

مسلحي تنظيم »داعش«.
ذكرت ذلك قناة »سكاي نيوز« اإلخبارية 
دون أن تش���ير إلى املزيد من التفاصيل في 

هذا الصدد.
يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر 
مطلع في محافظة نينوى العراقية بأن مسلحي 
»داعش« سيطروا على سد املوصل بالكامل 
للمرة الثاني���ة بعد معارك عنيفة مع قوات 
البشمركة، فيما أكد أنه قام بأسر 200 عنصر 

من تلك القوات.
في سياق متصل، أكد وزير شؤون البشمركة 
في حكومة كردستان العراق مصطفى سيد 
قادر أن س���لطات اإلقليم تسلمت شحنات 
أسلحة من الواليات املتحدة وفرنسا، وتنتظر 

شحنات أخرى من أملانيا وبريطانيا.
وقال سيد قادر في مقابلة مع قناة »سكاي 
نيوز عربية« إن أربيل سلمت الئحة بأنواع 
األسلحة املطلوبة للدول التي تنوي مساعدة 
قوات البشمركة في مواجهة الهجمات التي 

يشنها مسلحو تنظيم »داعش«.
وأضاف أن 150 أل���ف عنصر ينضوون 
حاليا في صفوف قوات البشمركة التي تلقت 
أوامر على حد قوله، باستعادة املناطق التي 
انس���حبت منها والتقدم أكث���ر إذا ما طلبت 

احلكومة االحتادية ذلك.
وأضاف وزير البشمركة أن االنسحاب من 
بعض اجلبهات كان نتيجة نقص السالح، 
مشيرا إلى أن »الواقع تبدل بعد الدعم األميركي 
وتسلم شحنات أسلحة من الواليات املتحدة 

وفرنسا«.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في املؤمتر الصحافي مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في أربيل أمس )رويترز(

»البشمركة« تنفي سقوط سد املوصل في أيدي »داعش«

أميركا: طلبنا من قطر عدم دفع فديات
وسعداء باإلفراج عن الرهينة كيرتس

عواصم ووكاالت: قالت 
الواليات املتحدة انها طلبت 
من قطر مسبقا أال تدفع اي 
فديات مقاب���ل اإلفراج عن 
الرهين���ة األميرك���ي بيتر 
ثي���و كيرتس ال���ذي أفرج 
عنه تنظيم إسالمي يرجح 
النصرة« في  انه »جبه���ة 

سورية.
وذكرت عائلة كيرتس ان 
أبلغتها  القطرية  احلكومة 
مرارا انه لم يتم اإلفراج عن 
الرهينة مقابل فدية، وسط 
تصاعد اجلدل حول السياسة 
األميركية برفض دفع فديات 

للجماعات املتطرفة.
وأفرج عن كيرتس األحد 
املاضي بعد جهود، قال البيت 
انه بذلها لتسهيل  األبيض 
االتصاالت بني عائلة كيرتس 

واحلكومة القطرية.
ايرنس���ت  وقال جوش 
املتحدث باسم البيت األبيض 
ان »احلكومة األميركية لم 
تطلب بالتأكيد من القطريني 
دفع أي فدية. وفي احلقيقة 

فقد طلبنا من القطريني عدم 
دفع أي فدية مقابل اإلفراج 
عن كيرتس، انس���جاما مع 
الت���ي نتبعها  سياس���تنا 

دائما«.
وأضاف »ومع ذلك فإننا 
مسرورون لعودة كيرتس الى 
وطنه بعد أسره لهذه الفترة 

الطويلة في سورية«.
ومت إطالق سراح كيرتس 
بعد أقل من أس���بوع على 
بث ڤيديو يظهر قطع رأس 
الصحافي األميركي جيمس 
فولي بيد إسالمي من تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«.
وص���رح أقارب كيرتس 
القطرية  ب���أن احلكوم���ة 
أبلغتهم مرارا بأنها حتاول 
تأمني اإلفراج عن الصحافي 
البالغ من العمر 45 عاما من 
خالل املفاوضات، وليس من 

خالل دفع فدية.
وأث���ار مقتل فولي جدال 
جديدا في الواليات املتحدة 
اذ  الفديات،  حول مس���ألة 
يشتبه في ان بعض الدول 

األوروبي���ة تدف���ع مبالغ 
مقابل اإلفراج عن مواطنيها 
املخطوف���ني ف���ي مناط���ق 
احلروب مثل سورية، فيما 
تقول واشنطن ان ذلك يشجع 
املسلحني على خطف مزيد 

من الرهائن.
واش���نطن  وتتمس���ك 
الفديات  بسياسة عدم دفع 
وتقول ان ذلك يعرض حياة 
األميركيني للخطر في جميع 

أنحاء العالم.
املتحدث���ة  وصرح���ت 
باس���م وزارة اخلارجي���ة 
انه  األميركية جني بساكي 
مت تسليم كيرتس الى قوات 
الدولية في  حفظ الس���الم 
منطقة اجلوالن األحد وقام 
مسؤولون أميركيون بنقله 
الى تل أبيب. ولم تعلن عن 
الواليات  الى  موعد عودته 

املتحدة.
وبحسب بيان عائلته، مت 
اكتوبر  اعتقال كيرتس في 
2012 وبقي محتجزا منذ ذلك 
الوقت لدى »جبهة النصرة 

او مجموعات أخرى متحالفة 
مع جبهة النصرة«.

ال���ى ذلك اتص���ل نائب 
الرئيس األميركي جوزيف 
بايدن بكل من رئيس مجلس 
العراقي  النواب )البرملان( 
س���ليم اجلبوري ورئيس 
الوزراء املكلف حيدر العبادي 
لبحث التطورات السياسية 

واألمنية في العراق.
وقال بيان ص���ادر عن 
البيت األبيض األميركي اول 
من امس ان »بايدن بحث مع 
رئيس الوزراء العراقي املكلف 
حيدر العب���ادي، العمليات 
العس���كرية املتواصلة ضد 
الدولة اإلسالمية في العراق 
وب���الد الش���ام )داع���ش( 
والتطورات احلاصلة على 
صعيد تش���كيل احلكومة 
العراقية اجلديدة، حيث لفت 
نائب الرئيس األميركي إلى 
جذب التطورات السياسية 
احلاصلة في العراق للمزيد 
من الدعم اإلقليمي والدولي، 
وإل���ى أن جهود تش���كيل 

احلكومة اجلديدة هي جزء 
ال يتجزأ من معركة العراق 

ضد داعش«.
وأفاد البيان بأن »رئيس 
الوزراء املكلف حيدر العبادي 
قد أعرب عن نيته تشكيل 
حكومة تضم جميع أطياف 
املجتمع العراقي وقادرة على 
اتخاذ خطوات صلبة للتعامل 
م���ع كل مخاوف مجتمعات 

العراق«.
عل���ى الصعيد نفس���ه، 
اتفق رئيس مجلس النواب 
العراقي س���ليم اجلبوري 
مع نائب الرئيس األميركي 
جوزيف بايدن خالل مكاملة 
هاتفي���ة على »ض���رورة 
اإلسراع في تشكيل حكومة 
عراقية ميكنها التعامل مع 
املشاكل التي تقلق املجتمعات 

العراقية املختلفة«.
وأثنى بايدن على قيادة 
اجلبوري ملجلس النواب في 
»تعامل���ه مع الهجمات ضد 
املصلني األبرياء في محافظة 

ديالى )شرق(«.

»واشنطن بوست«: »داعش« استولى 
على أنظمة الدفاع اجلوي في »الطبقة« السورية

واش����نطن � أ.ش.أ: قالت صحيفة »واشنطن 
بوس����ت« األميركية أن مقاتلي تنظيم »داعش« 
س����يطروا في عطلة نهاية األس����بوع املنصرم 
على قاعدة »الطبقة« اجلوية السورية وهزموا 
العناصر املتبقية من اجليش السوري املتواجدة 
في محافظة الرقة بش����مال سورية، وفي الوقت 
نفسه وردت أنباء عن االستيالء على مستودع 
الصواريخ أرض- جو التي تطلق من فوق الكتف 
املوجود بالقاعدة اجلوية. ورأت الصحيفة � في 
سياق تقرير بثته على موقعها اإللكتروني � أنه 
باس����تيالء »داعش« على قاعدة الطبقة اجلوية 
السورية وهو اس����تحواذ ليس األول من نوعه 
من قبل مس����لحي »داعش«، سلط الضوء على 
مكاسب التنظيم في املنطقة، واستمرار اكتسابهم 
املتقدمة، السيما  العسكرية  لألسلحة واملعدات 
أنظم����ة صواريخ أرض � جو، املعروفة باس����م 
منظومات الدفاع اجلوي احملمولة، وهى أنظمة 
قصيرة متحركة ليتم حملها بسهولة على الكتف 

كأنظمة للدفاع اجلوي.
ونقلت الصحيفة عن مات شرودر، الباحث 
الب����ارز ف����ي مجموعة أبحاث مقرها سويس����را 
للدراسات االستقصائية لألسلحة الصغيرة ومؤلف 
تقرير صدر مؤخرا عن منظومات الدفاع اجلوي 
احملمولة في سورية، اعتقاده بأن االستيالء على 
ه����ذه القاعدة ميكن أن ميثل »انتش����ارا كبيرا« 

لألسلحة في املنطقة.
وأشار ش����رودر إلى ان كل ما متت معرفته 

عن استيالء على قاعدة الطبقة فقط هو أن ذلك 
املكان مصدر ملنظومات الدفاع اجلوي احملمولة 
وغيرها من األسلحة املشابهة، مشيرا، مع ذلك، 
إلى أنه من الصعوبة التأكيد بصورة مستقلة على 
أن مقاتلي »داعش« قد استولوا على منظومات 

الدفاع اجلوي في الطبقة.
ولفتت الصحيفة إلى ان شرودر لم يعرف طراز 
نظام الدفاع اجلوي، بيد أنه الحظ أن لها خصائص 
منظومات الدفاع اجلوي األخرى السوفييتية اس 
ايه-18. من جانبه، قال دامني س����بليترز، وهو 
محقق في أبحاث الص����راع الطائفي والذي قام 
قبل 10 أيام بتوثيق وجود أسلحة تنظيم داعش 
في شمال العراق، مؤكدا ان االستيالء على قاعدة 
الطبقة هو مجرد مثال آخر على توسع ترسانة 

األسلحة املتقدمة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف س����بليترز انه في العادة عندما يتم 
االستيالء على قاعدة جوية، ال يتم العثور على 
نظام دفاع جوي واحدة فقط او نظامني، ولكن 
أكثر من ذلك، ألنه بتواجد قاعدة جوية في مكان 
يعني تخزين هذه األنواع من األسلحة، مشيرا 
إلى أن انتشار أنظمة متطورة مثل صواريخ اس 
ايه - 24 التي تستطيع إسقاط الطائرات من على 
بعد 20 ألف قدم هو أمر »مقلق للغاية«. كما شدد 
كل من سبليترز وشرودر على ان أنظمة الدفاع 
اجلوي احملمولة صممت خصيصا من مكونات 
متعددة يتعني جتميعها قبل أن يتم استخدامها 

إلسقاط طائرة.
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اهتمام لبناني بعرض النظام السوري التعاون مع واشنطن ضد »داعش«

جنبالط إلى باريس للقاء احلريري
وبري: يجري العمل على »شيء ما«

باجتاه اعتماد األمن الذاتي، 
ما يبرر حلزب اهلل االحتفاظ 
بقواه العسكرية الذاتية التي 
توف���ر له مج���ال الوصاية 
على امن البلد وسياس���ته 
الداخلية واخلارجية. وتلقت 
عائلة مع���اون الضابط في 
األمن الداخلي بيار جعجع 
اتص���اال هاتفي���ا منه على 
هاتف جبهة النصرة، وفيه 
اهالي بلدته والقرى  طالب 
املسيحية املجاورة بالنزول 
الى الشوارع والضغط على 
احلكومة اللبنانية ملضاعفة 
املس���اعي من اجل اإلفراج 
عنهم وكذلك الضغط على 
حزب اهلل كي ينسحب من 

سورية.
وزي���ر الداخلي���ة اك���د 
خالل لقائه وفدا من أهالي 
العس���كرين املخطوف���ن 
بحض���ور مدير األمن العام 
اللواء عباس ابراهيم على انه 
ملتزم التكتم على معطيات 
القائمة لإلفراج  االتصاالت 
عن احملتجزين، ودعا االهالي 
الى الوثوق بالدولة، داعيا 
األهالي إلى لقاء أس���بوعي 
ملتابع���ة م���ا يتواف���ر من 
معلومات. واعتبر املشنوق 
ان تراجع هيئة العلماء عن 

الوساطة غير مبرر.
من جهتها، املديرية العامة 
لألم���ن الع���ام نفت بعض 
التس���ريبات ح���ول إيكال 
مساعي حترير العسكرين 

الى اللواء عباس ابراهيم.
مصادر 14 آذار ش���ككت 
ل� »األنباء« ف���ي نوايا بث 
تفاصيل التحقيق مع القيادي 
ف���ي النصرة عم���اد احمد 
جمعة عبر شاشة املؤسسة 
اللبنانية لالرس���ال، وفيها 
اعترافه بالتبعية ألبومالك 
الس���وري ال���ذي يقود 29 
مجموعة والذي كان يخطط 
الجتياح عرس���ال وربطها 
بالبق���اع وطرابلس بعكار 
بهدف اقامة امارة اسالمية.

واعتب���رت أن بث هذه 
الع���ودة  املعلوم���ات دون 
الرس���مية من  املراجع  الى 

ش���أنه التش���ويش عل���ى 
مساعي حترير احملتجزين 

باملفاوضات.
إل���ى ذل���ك، رأى مصدر 
وزاري ل� »األنباء« أن نشر 
محضر التحقيق مع جمعة 
يشكل ضغطا على القضاء 
إلص���دار مذك���رة توقيفه 
وإحالته إلى احملاكمة، األمر 
ال���ذي يخرجه م���ن دائرة 
املفاوضات بوصفه موقوفا 
إرهابي���ا يجب أن يحاكم ال 
أن جتري املفاوضات بشأنه 

وإخضاعه للمقايضة.
في غض���ون ذلك، أطلق 
صاروخ���ان جدي���دان من 
جن���وب لبن���ان )منطق���ة 
اجلرمق( باجتاه اسرائيل، 
الليل قب���ل املاضي،  خالل 
حيث س���قط احدهما قرب 
مستوطنة كريات شمونة 
الثاني داخل  بينما س���قط 

االراضي اللبنانية.
وعلى األثر، قامت املدفعية 
االسرائيلية بالرد في اجتاه 
مصدر الصاروخن، وحتت 
غطاء من القنابل املضيئة، 
واخترقت دوريات اسرائيلية 
الفاصل من  راجلة اخل���ط 
الوزاني. وذك���ر أن جنديا 
اسرائيليا اصيب برصاص 
قناص من اجلانب اللبناني 
مبحاذاة العديسة، فيما قطع 
اجلي���ش اللبنان���ي طريق 

كفركال � العديسة حتسبا.
 � وفي قض���اء راش���يا 
البقاع الغربي، تقدمت قوات 
س���ورية باجتاه بلدة دير 
العشائر اللبنانية احلدودية 
واستحدثت نقطة متقدمة لها 
على الطرف اجلنوبي الغربي 
للبلدة على مس���افة قريبة 
من مبنى املدرسة الرسمية، 
كما باتت البئر الذي تشرب 
منه���ا البلدة خلف التمركز 

السوري.
وكانت دوريات عسكرية 
البلدة  سورية دخلت هذه 
االس���بوع املاضي وراحت 
تطلق النار في الهواء بداعي 
مطاردة مهربي املواشي من 

سورية الى لبنان.

حيث مدت اليد، متعالية على 
اجل���راح إل���ى كل من يريد 

مواجهة اإلرهاب.
ب���دوره، يق���ول الوزير 
الس���ابق والنائ���ب احلالي 
غازي العريضي إن النظام 
السوري سيحاول االستفادة 
من حالة »داعش«، لكن ما من 
شيء ميكن أن يعيد تقومي 

هذا النظام.
العريضي عن  وتساءل 
دور مجل���س األمن الدولي 
الذي  الدول���ي  واملجتم���ع 
حال دون اتخاذ قرار واحد 
النظ���ام حتى  بحق ذل���ك 
بعد اس���تخدامه األسلحة 

الكيميائية ضد شعبه.
من جهة اخرى، وصف 
تيار املستقبل احلملة التي 
يشنها حزب اهلل على اجليش 
وقيادته ب� »غير املسبوقة« 
وربط زيارة وزير الداخلية 
نهاد املشنوق للرئيس نبيه 
بري بالوضع في عرس���ال 
ال���ذي يحتاج إل���ى عناية 
دقيقة، على ح���د تعبيره، 
وقد اعطاه املش���نوق صفة 
األولوية، كاشفا عن خطوات 
محددة سيقوم بها بري في 
هذا املجال من دون اإلفصاح 
عنها. وكانت جبهة النصرة 
إلى اخليار  هددت باللجوء 
العس���كري لتحرير أسرانا 
في السجون اللبنانية، في 
حن دعا أهالي العسكرين 
املخطوف���ن هيئ���ة علماء 
الع���ودة  إل���ى  املس���لمن 
للتف���اوض »وننتظر فترة 

عشرة أيام«.
لكن بعض اوساط 8 آذار 
تصر على بث السيناريوهات 
املقلقة عن مخططات لربط 
محور عرسال مبنطقة عكار 
الشمالية وطرابلس مبا يشكل 
الداعشية  الدولة  جغرافية 
النصراوي���ة في افضل  او 
األحوال، كل ذلك لتخويف 
الناس، ولإليحاء بأن لبنان 
بحاجة إلى سند امني غير 
نظامي، في ظل التشكيك في 
قدرة اجليش واملؤسسات 
االمنية، وبالتالي دفع الناس 

بيروت ـ عمر حبنجر

حتدث رئي���س مجلس 
النواب نبيه بري عن وجود 
»شيء ما« يجري العمل عليه 
من اج���ل الوصول إلى حل 

ألازمة الرئاسة اللبنانية.
إال أن بري رفض احلديث 
الذي  التحرك  عن تفاصيل 
يق���وم ب���ه بالتفاه���م مع 
الدميوقراطي  اللقاء  رئيس 
وليد جنبالط حتى تتبلور 

الصورة.
يذك���ر أن جنبالط أرجأ 
لقاءات له مع الرئيس أمن 
اجلميل ود.سمير جعجع في 
إطار التواصل مع القيادات 
املارونية وغادر إلى باريس، 
الرئيس س���عد  للقاء  رمبا 
احلريري ال���ذي انتقل من 
العاصمة  إلى  الس���عودية 
الفرنسية أول من امس، علما 
أن أوس���اطا اعالمية قريبة 
من تيار املستقبل توقعت 
عودة احلريري الى بيروت 

في غضون اسبوع.
بري قال لصحيفة »الشرق 
األوسط« إن ضرب الواليات 
املتحدة لتجمعات »داعش« 
في سورية سيكون معناه 
إعادة االعتبار حلدود الدول، 
وبالتالي التخلي عن مشاريع 

وأحالم تقسيمها.
وأشار بري إلى انه صارح 
العماد ميش���ال ع���ون بأن 
حواره مع س���عد احلريري 
إلى نتيجة، وقد  لن يؤدي 
تقب���ل عون كالم���ي الحقا 

وابلغني بذلك.
ف���ي هذا الوق���ت، أولت 
اللبنانية اهتماما  األوساط 
بالغ���ا بترحي���ب وزي���ر 
اخلارجية الس���ورية وليد 
املعلم بالتعاون مع أي جهة 
دولية مبا فيها واشنطن في 

مكافحة االرهاب.
حزب اهلل ب���رر الدعوة 
السورية الرسمية للتنسيق 
معها في العدوان على ارضها 
بقول قناة »املنار« إن هذه 
الدعوة تس���تند إلى منطق 
»الدولة املتمسكة بسيادتها« 

الوزير نهاد املشنوق واللواء عباس ابراهيم خالل لقائهما وفدا من جلنة اهالي العسكريني احملتجزين لدى جبهة النصرة                                                                      )محمود الطويل(

مصادر لـ »األنباء«: اقتراح عون انتخاب الرئيس
 من الشعب دهور العالقات مع احلريري

بيروت ـ محمد حرفوش

تعتقد مصادر متابعة ان اقتراح العماد ميشال 
عون انتخاب رئيس من الشعب قد ادى الى تدهور 
العالقة مجددا بن اجلنرال والرئيس سعد احلريري 
واعادتها الى الصفر، معتبرة ان هذا االقتراح قد 
ُفصل على قياس عون لضمان وصوله الى قصر 
بعبدا رغم ان حظوظه الرئاسية باتت ميتة في 
شتى االحوال. ووفق املصادر اياها فان عون سعى 
ايضا من خ����الل هذا االقتراح الى صرف االنظار 
عما يقوم به تكتله من تعطيل النصاب النتخاب 
الرئيس ونقل النقاش الى مكان آخر، باالضافة الى 
ذل����ك فهذه اخلطوة تثير املخاوف اجلدية من ان 
تفتح باب التعديل الدستوري لدى الفريق الذي 
يتحن الفرصة العادة النظر باملناصفة واملطالبة 
باملثالثة جتس����يدا للواق����ع الدميوغرافي والتي 
تضرب جوهر ميثاق التعايش والتي ال تتوافق 

مع مصلحة املسيحين في هذه املرحلة الدقيقة 
التي يتجاوزونها على مستوى املنطقة، حيث ان 
مصلحتهم تكمن في التمسك باتفاق الطائف الذي 
يشكل الضمانة االساس����ية لشراكتهم الوطنية 
ودورهم السياس����ي كما الضمانة الفعلية لقيام 

الدولة وانتظام مؤسساتها.
املصادر الحظت أنه ال أفق حتى الساعة النتخاب 
رئيس جدي����د ألن مصلحة حزب اهلل العليا في 
هذه املرحلة هي إبقاء موقع الرئاسة األولى شاغرا 
ليبقى مسيطرا على مفاصل البالد وبانتظار ان 
تتبلور معالم التفاهم السعودي - االيراني والذي 
قد يطلق مبادرات تس����وية وبانتظار ان توضح 
آليات التعاون االقليمي والدولي حملاربة داعش، 
حيث ينتظر ان تفتح االبواب امام رئيس توافقي، 
األمر الذي يعني ان هذه الوقائع اغلقت االبواب 
امام تكتل االصالح والتغير في ايصال رئيسه الى 

سدة رئاسة اجلمهورية.

٭ الراعي إلى الڤاتيكان فواشنطن:  يتوجه 
البطريرك بشارة الراعي الى الڤاتيكان غدا للقاء 
قداسة البابا فرنسيس وكبار املسؤولني، حامال 
معه ملف لبنان، وحتديدا املراوحة في انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية، وملف املسيحيني 
العراقيني والسوريني، خصوصا بعد زيارته 

وبطاركة الشرق أربيل واالطالع عن كثب على 
أوضاع أبنائها. ومن الڤاتيكان يتوجه الراعي الى 

أستراليا في زيارة رعوية.

وفي شهر سبتمبر يتوجه البطريرك الراعي 
على رأس وفد من البطاركة الى واشنطن، حيث 

يحضر مؤمترا كبيرا حول مسيحيي الشرق 
ميتد لـ 3 أيام ويجري لقاءات مع مسؤولني 
أميركيني كبار، ورمبا يلتقي الرئيس أوباما.
وعلم أن املبادرة التي كان يعتزم البطريرك 

الراعي االنطالق بها لتسهيل إجناز االستحقاق 
الرئاسي قد أرجئت الى ما بعد عودته من 

اخلارج.

٭ التمديد لسنتين و7 أشهر: تقول مصادر في 8 
آذار إن »التمديد سيحصل وفق مشروع القانون 

املقدم من النائب نقوال فتوش، أي سنتني و7 
أشهر. أما معارضة بري فهي مناورة من أجل 

ابتزاز قوى الرابع عشر من آذار وإجبارهم على 
احلضور الى املجلس وتفعيل عملهم. 

٭ الحريري و8 آذار: ساهمت قوى 8 آذار في 
كسر الهالة التي حاول تيار املستقبل رسمها 

حول الرئيس سعد احلريري وعودته. وتقول 
مصادر في هذا الفريق: »أصال هذا حجمها. لم 
يجبره أحد على املغادرة حتى نحتفي بعودته«.

أما عن سبب عدم حصول أي لقاء بني احلريري 
وحزب اهلل، فتقول مصادر قريبة من احلزب: 
»شو بدو احلزب منو؟ لم يأت بحل. واحلوار 

بني االثنني لم يتطور«.

٭ جنبالط وريفي: كالم النائب وليد جنبالط 
عن »هرطقة وغباء« في اجلمع بني »داعش« 
وحزب اهلل والقول إنهما متشابهان، اعتبر 

مبثابة رد غير مباشر على الوزير أشرف ريفي 
الذي قال )في مقابلة تلفزيونية( إن »داعش 

وحزب اهلل صورتان يشبهان بعضهما البعض، 
فحزب اهلل إلغائي لآلخر، وهو فكرة إيرانية 

توسعية كان هدفها الوصول الى املياه الدافئة 
للبحر املتوسط. وآسف أن أقول إن من خطط 
لها ال يقرأ تاريخ وال يعلم ما هي أبعاد األمور، 

وباعتقاده أن باستطاعته الهيمنة على لبنان 
وهذا غير صحيح، فهذا البلد له خصوصية 

معينة، توافقنا كلبنانيني ال أحد يحكمنا 
غير الدولة اللبنانية. وبرأيي بلشوا يفوتو 

باحليطان«.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: خرق اجلمود السائد على جبهة 
االستحقاقات الدستورية قبل أيام اقتراح قانون 

التعديل الدستوري الذي قدمه عشرة نواب 
من تكتل اإلصالح والتغيير ويقضي بانتخاب 

الرئيس مباشرة من الشعب.
ودخل هذا االقتراح بازار التجاذب السياسي 
والسيما بني التيار الوطني احلر وخصومه 

وسط شكوك بإمكان نفاذ مثل هذا االقتراح، 
أوال في ظل تعطيل العمل التشريعي، وثانيا 

ألنه ال يحظى بتأييد جامع، وثالثا ألن الدخول 
في تعديل دستوري من هذا النوع قد يفتح 
الباب أمام اقتراح تعديالت دستورية أخرى:

1- نواب تكتل اإلصالح والتغيير وأوساط التيار 
الوطني احلر يشرحون أبعاد وخلفيات هذه 

املبادرة مشددين على النقاط التالية:
٭ عجز املجلس النيابي تاريخيا عن انتخاب 

رئيس يجسد اإلرادة الشعبية، فالتسويات هي 
التي أتت بالرؤساء قبل الطائف وبعده.

٭ اخللل املستمر في التمثيل املسيحي في 
املجلس النيابي، بحيث حتول معظم النواب 

املسيحيني إلى تابعني للكتل الطائفية األخرى.
٭ إيجاد احلل ألزمة ميكن أن تتكرر مع كل 

انتخاب، بحيث يعطي االقتراح ديناميكية 
جديدة لعملية االنتخاب، مع ما يتبعها من تعزيز 

ملوقع الرئيس وحضوره.
٭ حترير موقع الرئاسة من الضغوط الداخلية 
والتدخالت اخلارجية وإعطاء املسيحيني جرعة 
من األمل والثقة بدورهم وموقعهم وحقوقهم.

٭ األولوية في االقتراح ليست طائفية إمنا 
دميوقراطية، أما احلديث عن دورتني فهو 

ليس سوى احترام للنظام الطائفي. وليس في 
االقتراح تخطيا للدستور أو تعديال للطائف، 
إمنا آلية اقتراع بروحية الطائف ال أكثر وال 
أقل. وآلية أو طريقة االنتخاب ال دخل لها 

بصالحيات الرئاسة، وال تعني التحول الى نظام 
رئاسي.

٭ املبادرة تشكل حال دائما وليست طرحا 
ظرفيا، وهي ليست اقتراحا مقفال بل مبادرة 

للنقاش والبحث متهيدا لإلقرار.
2- قوى 14 آذار قابلت االقتراح برفض واضح 
وشنت عليه حملة عنيفة معتبرة أنه يضرب 

امليثاق اللبناني والدستور واتفاق الطائف، 
وركزت ردود فعلها على النقاط التالية:

٭ االقتراح غير جدي وغير مقبول في الظرف 
احلالي، وهو تعديل دستوري جذري ويخلق 
متييزا بني املواطنني. وهو غير منطقي وغير 
دستوري ويستحيل تطبيقه، وهو ما يدركه 
عون مسبقا ألن هذا االقتراح يتطلب تعديال 

دستوريا وأن يكون املجلس في دورة عادية، 
وهذا ما ليس متوافرا راهنا، وبالتالي هدفه هو 

املزايدة السياسية.
٭ هذا التعديل يؤدي الى تغيير النظام من نظام 

برملاني الى نظام رئاسي.
٭ االقتراح كارثة ألن تعديال دستوريا من هذا 

النوع يهدد املناصفة، واالقتراح مرتبط بأمل 
أو طموح وصول العماد عون الى الرئاسة من 
دون األخذ في االعتبار املخاطر التي قد تهدد 

النظام القائم.
٭ ال مانع من انتخاب رئيس من الشعب 
فالدساتير غير منزلة، لكن يجب فك أسر 

الطائفة الشيعية ولبنان تاليا من وطأة سالح 
حزب اهلل كي يتمكن اللبنانيون جميعا من 

التعبير عن رأيهم بحرية. واالقتراح توقيته 

ملتبس والغاية منه اإلمعان في تفريغ السلطة.
٭ مصلحة املسيحيني في انتخاب رئيس 

بأسرع وقت وليس التلهي مبسائل جانبية 
وحتويل األنظار وافتعال معارك وهمية.

٭ ال ميكن تعديل الدستور في غياب حاميه أي 
رئيس اجلمهورية. والهدف من الطرح إيصال 
لبنان الى مؤمتر تأسيسي طرح من حزب اهلل 

من دون أن يكشف عن مضمونه.
٭ إذا أمكن حضور ثلثي عدد النواب لتعديل 

الدستور فمن األولى أن ينتخبوا رئيسا 
للجمهورية بدال من االستمرار في التعطيل. 

واملبادرة خيطت على قياس عون وهي ليست 
تعديال للدستور فحسب، وإمنا تعديل للنظام 
من خالل حتويله من نظام برملاني الى نظام 

رئاسي مييز بني املواطنني بحيث يعطى احلق 
لبعضهم لينتخب مرتني فيما البعض اآلخر 

يحق له االنتخاب مرة واحدة. وهذا االقتراح 
فيه من التهور ما يفتح الباب أمام أي تعديالت 

تطالب بها فئات أخرى.
3- لم يسجل أي تأييد لالقتراح من حلفاء عون 

األساسيني. وفي هذا اإلطار لوحظ أن حزب 
اهلل والنائب سليمان فرجنية الزما الصمت ولم 
يصدر عنهما أي تعليق مباشر، فيما نقل عن 
الرئيس بري أن االقتراح ال ميكن أن يعرض 

على مجلس النواب قبل 21 اكتوبر املقبل موعد 
بدء الدورة العادية للمجلس، ألن أي تعديل 

دستوري يحتاج الى أن يكون املجلس في حالة 
انعقاد عادي. وعن رأيه في االقتراح قال بري: 
»من احلكمة واألفضل عدم التعليق«. وعبرت 
مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير عن 

حتفظها على االقتراح، وعلى رغم إشارتها 
الى أنها تؤيد أي طرح يؤدي الى تطوير 

النظام، شددت على شرط أن يتم ذلك في 
إطار تفاهم وطني شامل. وتساءلت عما إذا 

كان ميكن السير بطرح العماد عون أو غيره 
من الطروحات في هذا التوقيت بالذات وفي 

الظروف السياسية املعقدة التي متر بها املنطقة.
ميكن القول استنتاجا ان: 

- االقتراح لم يكن موفقا في توقيته، واعترته 
ثغرة أساسية في مضمونه تتمثل في طريقة 

االنتخاب الشعبي املباشر على مرحلتني 
»مسيحية ووطنية«.

- السنة ال يؤيدون أي تعديل أو مس بالطائف 
والتوازن الذي أوجده في معادلة احلكم، 

وانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة يعطيه 
شرعية شعبية وامتيازا سياسيا وتفويضا 
معنويا ويدفع عاجال أم آجال باجتاه تعديل 

صالحيات رئيس اجلمهورية. كما أن فتح باب 
التعديل في موضوع معني سيؤدي الى فتح 

أبواب مشرعة أمام تعديالت شاملة في الطائف.
- الشيعة ال يؤيدون تعديال دستوريا محصورا 
برئاسة اجلمهورية إال في إطار تعديالت شاملة 
تفضي الى تعزيز موقفهم في السلطة ليصبح 

متناسبا مع حجمهم الواقعي...
فإما إعادة نظر في مجمل النظام السياسي أو 

بقاؤه على حاله.
- مسيحيو 14 آذار لديهم ريبة من التوقيت 
ومن طرح تعديل دستوري في ظل الفراغ 
الرئاسي، ولديهم خشية من اللعب بقواعد 
وأسس الطائف، ما يعطي املسلمني فرصة 

التحرر من قاعدة املناصفة، في حني أن 
املسيحيني ليسوا قادرين على التحكم بلعبة 

العدد حتى في انتخاب رئيس من الشعب.

انتخاب الرئيس من الشعب.. اقتراح مثير للشكوك والتحفظات

تقرير إخباري

صاروخان جنوبيان 
على إسرائيل

جمعة يعترف 
بالتخطيط لربط 

عرسال بطرابلس 
وعكار بهدف إقامة 

إمارة إسالمية

فتفت لـ »األنباء«: مشاريع عون خارطة طريق حلرب أهلية
انطالقا م���ن إصراره على 
نسف االستحقاق الرئاسي 
ودفع البالد باجتاه الفراغ 
الكامل ما لم يكن هو وحده 
اللبنانين  الفرق���اء  خيار 

لرئاسة اجلمهورية.
وفي س���ياق منفصل، 
يؤكد النائب فتفت أن من 
يعطل االنتخابات الرئاسية، 
هو من س���يتحمل الحقا 
مسؤولية التمديد ملجلس 
النواب، ألن إصرار العماد 
عون وحزب اهلل على إبقاء 
الفراغ في س���دة الرئاسة 
حتت عن���وان »أن���ا أو ال 
أحد« س���يؤدي حكما الى 
التمديد للمجلس النيابي، 
مس���تدركا بالقول ان كالم 
الرئيس بري: »هناك متسع 
من الوقت النتخاب الرئيس 
قبل حلول موعد االنتخابات 
النيابية«، يبعث في مكان 
ما ال���ى الطمأنينة، وذلك 
العتبار فتفت أنه بانتخاب 
رئيس للجمهورية تنتفي 
التمديد للمجلس  مبررات 
النيابي، مش���يرا من جهة 
ثانية الى أنه في حال سدت 
التمديد  املنافذ وأصب���ح 
للمجلس أمرا واقعا، يجب 
الرئيس  ربطه بانتخ���اب 
التمديد  أي بإسقاط فترة 
والدعوة فورا الى انتخابات 
نيابية جديدة في اللحظة 
التي ُينتخب فيها الرئيس 
العتيد، الفتا الى أن أولوية 

تيار املس���تقبل وكل قوى 
18 آذار هي انتخاب رئيس 
للجمهورية وليس التمديد 
للمجل���س النيابي، إال أنه 
لن تس���مح بأخ���ذ البالد 
ال���ى الف���راغ الكامل حال 
بقاء الش���غور ف���ي موقع 
الرئاس���ة الى حن حلول 
موعد االنتخابات النيابية 

في نوفمبر املقبل.
على صعيد آخر، وتعليقا 
السابق  الوزير  على كالم 
النائب غازي العريضي الذي 
أكد فيه أن »أحداث الضنية 
ونهر البارد لم تكن نتيجة 
مش���اركة ح���زب اهلل في 
احلرب السورية، وان هناك 
غير حزب اهلل من تدخل 
في احلرب الس���ورية منذ 
اللحظة االولى الندالعها«، 
أن  الى  النائب فتفت  لفت 
كالم العريضي ال يتصل الى 
الواقع بصلة، خصوصا أن 
األخير يدرك متاما أن أحداث 
الضنية كانت للمخابرات 
السورية اليد الطولى فيها، 
وأن السيد حسن نصراهلل 
وضع خطوطا حمراء أمام 
اجليش اللبناني ملنعه من 
الدخول الى مخيم نهر البارد 
وحتريره من اإلرهابين، 
مشيرا ردا على سؤال الى 
أن كالم العريضي قد يكون 
رس���الة تطمن من النائب 
جنبالط الى حزب اهلل في 

الظروف الراهنة.

من قب���ل الطوائ���ف غير 
املسيحية، إذ انه سيفسح 
املجال أمام الطائفة السنية 
للمطالبة بانتخاب رئيس 
احلكومة من قبلها، وكذلك 
األمر فيم���ا خص الطائفة 
انتخاب  الش���يعية جلهة 
النيابي،  رئيس للمجلس 
معتبرا بالتالي أن مشاريع 
العماد عون سواء جلهة آلية 
الرئيس أم جلهة  انتخاب 
اللقاء األرثوذكس���ي  آلية 
النتخاب النواب، ما هي إال 
مشاريع تقسيمية تضرب 
العيش املشترك والوحدة 
اللبنانين وتنس���ف  بن 
اتفاق الطائف من جذوره، 
مبعنى آخر يعتبر فتفت 
أن مش���اريع العماد عون 
واقتراحاته وطروحاته ال 
تصل���ح إال لتكون خارطة 
طري���ق حل���رب أهلي���ة 

جديدة.
وردا على س���ؤال، أكد 
اقتراح  أن  النائب فتف���ت 
العماد عون ولد ميتا ومن 
الطبيعي بالتالي أال يلقى أي 
جتاوب حتى من قبل فريق 
8 آذار، بدليل ما صدر من 
مواقف رافضة له من قبل 
تيار املردة وبعض نواب 
حرك���ة أمل وحزب البعث 
والعديد من القوى السياسية 
املتحالفة معه، مشيرا الى 
أن العماد عون يس���تنبط 
اقتراحات���ه ومش���اريعه 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.أحم���د فتفت أن 
املش���كلة مع العماد عون 
هي أنه كلما شعر بتراجع 
الى  الوص���ول  ف���ي  أمله 
حتقي���ق طموحاته، جلأ 
التصعيد السياس���ي  الى 
ودفع البالد باجتاه الهاوية، 
معتبرا بالتالي أن االقتراح 
الدستور  العوني بتعديل 
ليصار الى انتخاب الرئيس 
من الشعب على مرحلتن، 
االولى مسيحية، والثانية 
مسيحية - إسالمية، هو 
من جهة هروب الى األمام 
في محاول���ة للتفلت من 
مسؤوليته الوطنية بتأمن 
النصاب وانتخاب رئيس 
للجمهورية، ودائما حتت 
عنوان »أنا أو ال أحد«، ومن 
جهة ثانية يش���كل خطرا 
كبيرا على مفهوم املواصلة 
لكونه يعطي احلق لقسم 
اللبنانين باالنتخاب  من 
مرتن فيم���ا يعطيه مرة 
واح���دة لآلخري���ن، األمر 
ال���ذي يتعارض بالصميم 
مع الدستور ومبدأ املساواة 

بن املواطنن.
ولفت النائب فتفت في 
تصريح ل���� »األنباء« الى 
أن اخلط���ورة الكبرى في 
اقتراح العم���اد عون، أنه 
قد ي���ؤدي ال���ى ردة فعل 

د.أحمد فتفت

ل   من يعطِّ
االنتخابات الرئاسية 
فسيتحمل مسؤولية 

التمديد ملجلس 
النواب
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15 شركة أميركية 
مارست التهرب 

الضريبي منذ 
منتصف 2013

تريليونا دوالر 
كمية األموال التي 
تخزنها الشركات 
األميركية خارج 

البالد

63 ألف دينار 
مكافأة مجلس إدارة 

»البترول الوطنية« 
و42 ألفًا لـ»نفط 

الكويت«

»أجوان« توقّع عقد بيع أحد استثماراتها العقارية
أعلنت شركة أجوان اخلليج العقارية )أجوان( انها قامت بتوقيع عقد 
بيع ألحد استثماراتها العقارية وهو حصص مشاعة بقسائم استثمارية 
في مشروع مدينة صباح األحمد البحرية، حيث قيمتها الدفترية 
576.8 ألف دينار، وقد مت البيع بنفس القيمة الدفترية وستسدد القيمة 
كاملة بتاريخ 20 أكتوبر 2014. وبناء عليه، لم ينتج عن عملية البيع 
املذكورة أي أرباح أو خسائر ضمن البيانات املالية اخلاصة بالشركة.

على عكس تخفيض مزايا ومكافآت العاملني خالل 2014/2013

40 % زيادة في مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية
االنخفاض من مكافأة مجلس 

اإلدارة.
وقال���ت إن مكافأة أعضاء 
مجل���س اإلدارة في ش���ركة 
البت���رول الوطني���ة والبالغ 
عددهم 7 أعضاء بلغت 63 ألف 
دينار صعودا من 45 ألف دينار 
عن العام السابق أي بنسبة 
ارتفاع قدرها 40%، مش���يرة 
إلى أن مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة في شركة نفط الكويت 
لم تتغير عن العام الس���ابق 
حيث بلغت 42 ألف دينار ل� 

7 أعضاء في املجلس.
إلى ذلك أشارت املصادر إلى 
أن مكافأة أعضاء مجلس إدارة 
مؤسس���ة البترول الكويتية 
الثمانية بلغت في حدود 100 
ألف دينار صعودا من 70 ألف 
دينار في السنوات املاضية، 
ومن املتبع سنويا إقرار مكافأة 
أعضاء مجلس إدارة مؤسسة 
الكويتية من قبل  البت���رول 

املجلس األعلى للبترول.

الشركات النفطية كان لديها 
علم بتخفيض نسبة املشاركة 
في النجاح للقياديني النفطيني 
والت���ي مت تخفيضها بحدود 
35%، وبالتالي يتم تعويض 

املتقاعدي���ن الذين لهم خبرة 
في النفط. 

وذكرت املصادر أن ارتفاع 
مكافآت أعضاء مجالس اإلدارات 
النفطية السنوية يشير إلى أن 

نائبا للرئيس التنفيذي« في 
شركات نفطية أخرى عاملة 
حتت مظلة مؤسسة البترول 
الكويتية باإلضافة إلى عضو 
أو عضوي���ن م���ن القياديني 

أحمد مغربي 

في الوقت الذي انتهجت 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
تخفيض مكافأة املشاركة في 
النفط  النجاح للعاملني في 
وإقرارها بحدود راتب وربع 
الراتب خالل الس���نة املالية 
املنتهي���ة ف���ي 2014/2013 
إل���ى تخفيض  باإلضاف���ة 
املزاي���ا وتعديالت  بع���ض 
على أنظمة احلوافز بالقطاع 
النفطي، علم���ت »األنباء« 
املكافآت  أن  من مصادره���ا 
الس���نوية ألعضاء مجالس 
النفطية  الش���ركات  إدارات 
ارتفعت في حدود 40% عن 
العام املالي السابق في بعض 

الشركات النفطية.
ومن املتع���ارف عليه في 
النفط���ي أن أعضاء  القطاع 
مجال���س إدارات الش���ركات 
النفطي���ة يكون���ون قياديني 
نفطيني »رئيس���ا تنفيذيا أو 

صورة من التقرير املالي لشركة البترول الوطنية للسنة املالية 2014/2013 تبني مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة

»فاتكا« يُحدِث إرباكاً حول العالم.. و4 آالف أميركي يتخلون عن اجلنسية

»االنعكاس الضريبي« يؤجج الغضب الشعبي األميركي.. واخلسائر باملليارات
بالقانون األميركي.

وبينما يعمل 7.3 ماليني 
أميرك����ي خ����ارج الوالي����ات 
املتح����دة، أظه����رت البيانات 
احلكومي����ة األميركي����ة أن 
565 ألفا منهم فقط يدفعون 
ضرائب للخزانة األميركية، 
بينم����ا غالبهم يدفع ضرائب 

في مكان عمله وإقامته.
اإلج�راءات اجلدي�دة له�ا 
تأثيرات مباش�رة عل�ى أكثر من 

صعيد:
        حاملو اجلنسية األميركية: 
تظهر الوثائق أنه بينما تخلى 
3 آالف من حاملي اجلنسية 
األميركية عن جنسياتهم العام 
املاضي )ثالثة أضعاف عدد عام 
2012(، تخلى 600 أميركي عن 
جنسياتهم بني مايو ويونيو 
املاضيني فقط. وتتوقع مصادر 
أميركية أن يصل عدد املتخلني 
عن اجلنسية األميركية إلى 4 

آالف هذا العام.
وفي وثائق أصدرتها وزارة 
اخلزان����ة األميركي����ة تخلى 
أميركي����ون يحمل����ون ألقابا 
عربية مثل معلوف والنقيب 
عن جنسياتهم هذا الصيف، 
ال����وزارة  ولكن لم تكش����ف 
ع����ن اجلنس����يات املزدوجة 
األكثر تخليا عن جنسياتها 

األميركية.
 التأثي����ر عل����ى 77 ألف 
مصرف ح����ول العالم عليها 
تقدمي بيانات متكاملة حول 
من يحمل اجلنسية األميركية، 
أو هناك ش����كوك بأنه يحمل 

اجلنسية األميركية.
  تأثير على الدول العربية 
من حيث األميركيون العاملون 
في الشركات العربية ولديهم 
حسابات في مصارف عربية، 
أو العرب احلاملون جنسية 

مزدوجة.
وتكشف مصادر مصرفية 
في ع����دد م����ن دول مجلس 
التع����اون اخلليجي عن بدء 
عدد من املصارف بإجراءات 
الكشف عن بيانات حسابات 
العمالء من األميركيني أو ممن 
يحملون اجلنسية األميركية، 
إضافة إلى جنسيتهم األصلية، 

وذلك لتطبيق »فاتكا«.
أما لبن����ان فكان من أولى 
الدول العربي����ة في التعامل 
مع وزارة اخلزانة األميركية 
للتوص����ل إلى اتف����اق ينظم 

تطبيق القانون اجلديد.
ومنذ منتصف العام احلالي 
اكتملت جهوزي����ة املصارف 
اللبنانية وشرعت في التزام 
قانون »فاتكا« على األميركيني 
خارج بلدهم. وبالفعل أبرمت 
نحو مائة مؤسسة مصرفية 
ومالي����ة وتأميني����ة اتفاقات 
مباشرة مع الدائرة املختصة 
في وزارة اخلزانة األميركية 
الواردة  التعليمات  لتطبيق 
في القانون )أدرجت أس����ماء 
املؤسس����ات املذكورة ضمن 
أبدت  التي  الئحة املؤسسات 
اس����تعدادا لاللت����زام الت����ي 
أصدرتها مصلحة الضرائب 

األميركية(.

الذي تدرس  الوقت  وفي 
فيه وزارة اخلزانة خياراتها، 
هناك دعوات الى جعل ظاهرة 
التح����ول أكث����ر صعوبة من 
حيث التنفيذ عن طريق طلب 
السيطرة على 50% من حتول 
الشركة الى اخلارج بدال من 

20% من السيطرة احلالية.
منذ عشر س����نوات مالت 
ال����ى  الش����ركات املتحول����ة 
الفرار نحو مالجئ الضرائب 
املنخفضة مثل جزر كاميان. 
وفي هذه األيام متيل الشركات 
ال����ى االنتق����ال للعم����ل في 
افتتحت كثير  أوروبا، حيث 
من الش����ركات أعمالها هناك 

بالفعل.
على خط مواٍز، يواجه عالم 
املال واألعم����ال حول العالم 
إرباكا من����ذ بداية العام لبدء 
الذي  تطبيق قانون »فاتكا« 
ابتداء من أول  أصبح ساريا 
يوليو املاضي. وسيطبق بشكل 

كلي بحلول مارس 2015.
القانون األميركي  ويلزم 
املصارف بالتبليغ مباشرة 
عن املكلفني بالضرائب، كما 
يفرض الئحة عقوبات على 
أي مصرف ال يلتزم ببنوده 
تصل إلى حرمانه اعتماد جهة 
مصرفي���ة أو مالية أميركية 
لتقوم بدور متثيله أو املراسلة 
أو حتى فتح حساب مصرفي 
له لدى املصارف األميركية، 
وبالتال���ي يصبح غير قادر 
على إجراء مقاصة بالدوالر 

األميركي.
وق����د وقع����ت الوالي����ات 
اتفاقات  املتحدة حت����ى اآلن 
مع 40 دولة لتسهيل العملية 
البيروقراطية املعقدة، ووضع 
مواعيد محددة لبدء التطبيق 
التدريجي للقرار الذي ينص 
على متابعة أي شخص يحمل 
اجلنس����ية األميركي����ة لدفع 
الضرائب للواليات املتحدة. 
كما توصلت وزارة اخلزانة 
األميركية إلى تفاهمات مبدئية 
مع 61 دول����ة أخرى لاللتزام 

الغالبية اجلمهورية بخفض 
الضرائب حتى متاثل ضرائب 
ايرلن����دا فتحفز  دول مث����ل 
احلكومة رأس املال األميركي 
الع����ودة، فيم����ا يصر  على 
الدميوقراطي����ون على جعل 
أي خفض ضريبي للشركات 
مرتبطا بسلة إصالحية كاملة 
للقانون الضريبي، مبا في ذلك 
إلغاء إعفاءات تستفيد منها 

شركات النفط.
وفي ظل الشلل التشريعي، 
وجدت احلكومة نفسها مضطرة 
إل����ى إعادة تفس����ير القانون 
الضريبي والتشريع مبراسيم 
تنفيذية إلقناع الشركات بأن 
استخدام االنعكاس الضريبي 
س����تقابله زيادات في حقول 

أخرى، ما يلغي فوائده.
وم����ن األس����اليب الت����ي 
هددت احلكومة باستخدامها 
إلغ����اء إعفاء الش����ركات من 
الضرائ����ب على الديون التي 
حتملها من ع����ام إلى عام أو 
اإلعفاءات الضريبية على فوائد 
قروض الشركات. ويبدو أن 
هذا التلويح هو السبب الذي 
أقنع بعض الشركات بالتخلي 

عن خطوتها.
والتخلي عن اجلنس����ية 
األميركية للتهرب من الضرائب 
ليس حكرا على الش����ركات، 
فمتمولون كثيرون تخلوا عن 
جوازاتهم األميركية للسبب 

ذاته.
هذه التعقيدات الضريبية 
دفع����ت كثيرين إل����ى تقدمي 
إلغاء  اقتراحات، م����ن قبيل 
الش����ركات  الضرائ����ب على 
األميركية واألجنبية في شكل 
تام، مع فرض ضرائب على ما 
يجنيه املستثمرون وأصحاب 
أسهم هذه الشركات وفي شكل 

سنوي.
وتبل����غ الضريب����ة على 
املستثمرين 10% على عائدات 
أموالهم، وهي أدنى من ضريبة 
التي تبلغ  الفرد  الدخل على 
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في العالم، مرتفعة جدا وتؤثر 
في إجمالي أرباحها.

التقارير، عمدت  وحسب 
الش����ركات إلى إبقاء أرباحها 
التي جتنيها خارج الواليات 
املتحدة في مصارف أجنبية 
تفادي����ا للضرائ����ب في حال 
إعادتها إلى الواليات املتحدة. 
ويقدر العامل����ون في وزارة 
اخلزانة كمي����ة األموال التي 
تخزنها شركات أميركية خارج 

البالد بتريليوني دوالر.
وفي عهد الرئيس السابق 
جورج بوش حصلت الشركات 
إعف����اء ضريبي خاص  على 
املكدس����ة في  أموالها  إلعادة 
اخلارج بحجة أن عودة األموال 
تؤدي إلى خلق وظائف، لكن 
اقتصاديني عارض����وا إعفاء 
جديدا في عهد أوباما، الفتني 
إلى أن العفو األول لم يؤد إلى 
أي انعكاس����ات إيجابية على 
االقتص����اد األميركي، بل أثار 
سخط املواطنني الذين يدفعون 
ضرائب دخل فيما الشركات 

تتهرب منها.
ووصل االنقس����ام حول 
الش����ركات  الضرائ����ب على 
أموالها  األميركية ومصي����ر 
املكدس����ة ف����ي اخل����ارج إلى 
الكونغرس، حي����ث تطالب 

يس����تعد صناع السياسة 
األميركية ملواجهة موجة من 
الشركات التي ستتخلى عن 
جنس����يتها األميركية خالل 
األش����هر القليل����ة املقبلة، ما 
يحرم احلكوم����ة االحتادية 
ال����دوالرات من  من مليارات 
عائ����دات الضرائب، ويؤجج 
الغضب الشعبي قبل انتخابات 
الكونغرس املزمع إجراؤها في 

4 ديسمبر املقبل.
وبالفع����ل تقل����ق ظاهرة 
»االنعكاس الضريبي« احلكومة 
األميركية إل����ى درجة دفعت 
الرئيس باراك أوباما إلى توعد 
الشركات التي ترتكبه بفرض 
ضرائب إضافية عليها، وفقا 

لصحيفة »احلياة«.
واالنع����كاس الضريب����ي 
هو نوع من التهرب تشتري 
مبوجبه شركة أميركية شركة 
أصغر منها في بلد ضرائبه 
أدنى من ضرائ����ب الواليات 
املتحدة التي تبلغ 35% على 
الشركات، ثم تعلن الشركة 
األميركية أن هويتها أصبحت 
غير أميركية وأن مقرها صار 
خ����ارج البالد، م����ا يعني أن 
أرباحها خاضع����ة لضرائب 

بلدها اجلديد.
ومن����ذ منتص����ف 2013، 
أميركية  مارست 15 ش����ركة 
االنع����كاس الضريبي، وكان 
آخره����ا وأكبره����ا ش����ركة 
»ميدترونيك����س« ل����أدوات 
الطبي����ة التي أعلنت حتولها 
إلى ش����ركة موطنها ايرلندا، 
حيث الضرائب على الشركات 
12.5%، لك����ن تأكي����د اإلدارة 
األميركي����ة عزمها تفس����ير 
القان����ون الضريبي بطريقة 
تفرض ضرائب جديدة، جاء 
معاكسا إلعالن وزير اخلزانة 
أن قدرة وزارته محدودة على 
وقف االنعكاس الضريبي اآلخذ 

في االتساع أو احلد منه.
ونظ����را إلى ش����لل يقعد 
الكونغ����رس ع����ن س����ن أي 
تش����ريع ضريب����ي جديد ثم 
دخول الكونغرس في عطلته 
الصيفية، اطمأنت الشركات إلى 
أنه ال إصالح ضريبيا في األفق، 
وعادت إلى االنعكاس الضريبي 
باعتبار أن الضريبة األميركية 
على الشركات، وهي من األعلى 

اتساع ظاهرة االنعكاس الضريبي في الواليات املتحدة األميركية اليزال يؤجج الغضب الشعبي، ففي الوقت الذي تتحايل فيه الشركات بتغيير هويتها األميركية واالنتقال للعمل خارج البالد 
ونقل املقر، يشتكي العديد من املواطنني األميركيني من التزامهم بدفع الضرائب على الدخل في الوقت الذي تتهرب فيه الشركات الكبرى من الدفع وااللتزام بالضرائب                )أرشيف(

»فاتكا« يثير حفيظة املسؤولني في البنوك العربية
حسب رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب د.جوزف طربيه، فقد أثار قانون 

»فاتكا« حفيظة وريبة املسؤولني في 
املصارف واملؤسسات املالية في دول عدة 

أوروبية وآسيوية وعربية، لعدة أسباب:
٭ كلفة تنفيذ القانون من الناحية املالية.

٭ مخالفة أحكام القانون السرية املصرفية 
املعمول بها في دول كثيرة.

٭ تساؤالت حول إمكانية تطبيقه، السيما 
في ظل عدم وضوح أحكامه بالكامل، 

والنقص في املوارد البشرية لدى بعض 

املصارف واملؤسسات املالية.
٭ يطرح القانون حتديات كبرى وصعوبات 

حقيقية للمؤسسات املالية واحلكومات 
العربية، حيث تواجه املؤسسات املالية 

حتديات متشابكة منها الهيكلي والتنظيمي 
والقانوني والتجاري واملالي. ويحتاج كثير 

من املؤسسات املالية العربية، خاصة تلك 
التي تزاول أنشطة إقليمية ودولية، إلى 

إجراء تغييرات في أنظمتها وآلياتها لتتمكن 
من تطبيق القانون اجلديد، كذلك اجلهات 

احلكومية واجلهات املشرفة على القطاع املالي.

»الكويتية لالستثمار«: »موديز« تثبت 
التصنيف عند درجة »بي ايه ايه 3«

»نور« تسدد 405 آالف دينار 
ل� »برقان«

أفادت الشركة الكويتية لالستثمار )كويتية( بأن 
وكالة »موديز« أكدت وثبتت التصنيف االئتماني للشركة 

عند درجة )بي ايه ايه 3( مع وضع مستقر.

أعلنت ش���ركة نور لالس���تثمار املالي )نور( انها 
ومبوجب خطة إعادة جدولة ديون الشركة لدى البنوك 
احمللية، قامت الش���ركة بسداد مبلغ وقدره 405 آالف 
دينار ل� »بنك برقان« بتاريخ االستحقاق في 29 يوليو 
2014، وذلك س���دادا جلزء من أصل الدين املس���تحق 

للبنك املذكور.

»التجارة«: ضوابط لالستثمار 
باألنشطة التجارية باألندية الرياضية

عاطف رمضان

بحثت وزارة التجارة والصناعة ش���روط وآليات 
استصدار األنشطة التجارية في األندية الرياضية خالل 
اجتماعها مؤخرا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وعدد من اجلهات املعنية. وقال مسؤول في »التجارة« ل� 
»األنباء«: إن الوزارة تعد ضوابط لالستثمار في األندية، 
مشيرا إلى أن هذا االستثمار يضم أنشطة جتارية مثل 
املطاعم والكافيهات والصيدليات ومكاتب السفريات 
وغيرها من األنشطة املسموح بها. وأوضح أن الوزارة 
تعد ضوابط لهذا النوع من االستثمار استنادا لقانون 
االستثمار في األندية الذي وافق عليه مجلس الوزراء 
الذي يسمح بإنشاء أنشطة جتارية في األندية الرياضية 
في الكويت. من جهة أخرى قال مسؤول »التجارة« إن 
الوزارة تقوم خالل الفترة املقبلة مبراجعة التصنيف 
الدولي لتراخيص حماية املباني من الطيور للسماح 
بإصدار هذه التراخيص في الكويت. وبني أنه في حال 
عدم وجود هذا النشاط في التصنيفات الدولية سيتم 
استصدار قرار إداري من وكيل وزارة التجارة إلضافة 

النشاط ومن ثم السماح بإصدار ترخيص له.

تراجع أرباح »بتروفاك«
ب� 44% خالل النصف األول

خسائر »املال« تتجاوز 7 ماليني دينار 
بسبب إحدى شركاتها التابعة

مدحت فاخوري

هبطت ارباح شركة بتروفاك احملدودة، أكبر شركة 
بريطانية للمشروعات الهندسية في مجال النفط والغاز، 
مبع���دل 44% خالل النصف االول من العام احلالي فيما 
حقق���ت ارباحها التراكمية رقما قياس���يا، جاء ذلك بعد 
انخفاض إيراداتها بعد االنتهاء من مش���اريعها الكبرى 
نهاية العام املاضي. وانخفض صافي الدخل إلى 136 مليون 
خالل الستة أشهر األولى املنتهية في 30 يونيو مقارنة ب� 
243 مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي، 
وفقا لبلومبيرغ، نقال عن بيان صادر من الشركة امس. 
يذكر ان ذلك جاء على خالف التوقعات، حيث انخفضت 
إيرادات الشركة إلى 2.5 مليار دوالر مقارنة بالتوقعات 
عن���د 2.8 مليار دوالر، فيما كان���ت التوقعات ان حتقق 
أرباحا مبتوسط 168 مليون دوالر. وتعاني الشركة من 
تأمني ارباح لها في وقت يش���هد تقليص شركات النفط 
النفاقاتها. يذكر ان الشركة فازت في يوليو املاضي بعقود 
إلنشاء مصاف في ماليزيا وتنفيذ احدى حزم مشروع 

الوقود البيئي في الكويت.

أعلنت ش���ركة املال لالستثمار )املال( عن بياناتها 
املالية املرحلية للنصف األول من العام احلالي محققة 
خس���ائر قدرها 7 ماليني دينار مقابل أرباح بنحو 39 

ألف دينار لنفس الفترة من العام املاضي. 
وأوضحت الشركة أن سبب اخلسائر يعود إلى قيام 
إحدى الشركات التابعة ببيع أصل وحتقيق خسارة من 
البي���ع مببلغ 17 مليون دينار وأيضا حتقيق ربح من 
تسوية قروض مببلغ يقدر بحوالي 8.2 ماليني دينار.  
كما أفصحت اليوم الشركة عن بيانات الربع األول من 
العام احلالي، والذي لم تكن تفصح عنه من قبل، حيث 
حققت خسائر قدرها 14.9 مليون دينار مقابل خسائر 
بنحو 541 ألف دينار في الربع األول من العام املاضي، 

بارتفاع في اخلسائر نسبته %2651.

»كويت إنرجي«: العنف في العراق 
جتاوز أسوأ مراحله

النرويج- رويترز: قالت الرئيس التنفيذي لشركة 
كويت انرجي سارة أكبر إن أعمال العنف التي اشتعلت 
بالع���راق في اآلونة األخيرة جتاوزت أس���وأ مراحلها 
وإن شركات النفط تعمل في الغالب بصورة طبيعية 
مع استمرار عمليات التطوير وتدفق الصادرات وفقا 

للخطط املوضوعة.
وقالت أكبر »أعتقد أننا جتاوزنا املرحلة األس���وأ 
وأن األمور ستستقر بدءا من اآلن«، وأضافت »معظم 
عمليات التطوير في العراق تسير وفق اخلطة املوضوعة 
لها خاصة في اجلنوب الذي ما زالت تعمل فيه أغلب 
الش���ركات العاملية وتسير فيه أعمال تطوير احلقول 
والصادرات بشكل طبيعي«. وذكرت أكبر أن مشروعات 
كويت انرجي في العراق لم تتأثر إلى حد كبير وإنها 
تتطل���ع لضخ املزيد من االس���تثمارات في العراق إذا 

استطاعت شركتها الدخول في مشروعات هناك.
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توقعات بارتفاع 
الطلب العاملي 
1.4% بواقع 1.2 

مليون برميل يوميًا 
في 2014

على خلفية املخاطر اجليوسياسية في العراق وليبيا

»الوطني«: النفط الكويتي يتراجع 5 دوالرات
خالل يوليو ليسجل 103.4 دوالرات للبرميل

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان أسعار النفط 
شهدت تراجعا خالل يوليو بعد 
أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 

9 أشهر في يونيو.
وق���د تراجع س���عر خام 
الكويت���ي بنحو 5  التصدير 
دوالرات م���ن 108.2 دوالرات 
للبرميل في بداية الشهر ليصل 
الى 103.4 دوالرات بحلول نهاية 

الشهر.
كما تراجعت خامات برنت 
وغرب تكس���اس املتوس���ط 
اإلسنادية، حيث تراجع األول 
بواق���ع 6.9 دوالرات للبرميل 
ليص���ل ال���ى 103.2 دوالرات 
للبرمي���ل م���ن 110 دوالرات 
للبرميل، بينما تراجع األخير 
بواقع 6.6 دوالرات للبرميل من 
104.5 دوالرات للبرميل ليصل 
الى أقل مستوى له منذ 6 أشهر 

عند 98 دوالرا للبرميل.
وقد ج���اء هذا التراجع في 
األسعار متاش���يا مع تراجع 
املخاطر اجليوسياسية، السيما 

في العراق وليبيا.
التقرير فيما يخص  وقال 
أمي���ركا، ف���إن التراج���ع في 
س���عر مزيج غرب تكس���اس 
ازدي���اد  املتوس���ط يعك���س 
مخزونات كوشينغ في والية 
أوكالهوما، الت���ي تعتبر أهم 
مراك���ز تخزين النفط ونقطة 
مهم���ة لتس���عير مزيج غرب 

تكساس املتوسط.
التراجع  وقد ج���اء ه���ذا 
نتيجة العديد من االنقطاعات 
في االنت���اج في أهم املصافي، 
انتاج  م���ا أدى الى توقي���ف 
املصافي قب���ل فترة التوقيف 
املعتادة إلقامة أعمال الصيانة 
والتي عادة ما تبدأ في أواخر 
أغسطس وتستمر حتى أكتوبر 

من كل عام.
وكما تراجعت العقود اآلجلة 
خالل الشهر نتيجة مجموعة من 
العوامل كتباطؤ الطلب وتراجع 
هوامش التكرير باإلضافة الى 
إنتاج  تراجع املخاوف بشأن 

ليبيا والعراق.
وقد تراجعت العقود اآلجلة 
ملزيج برن���ت وهي أس���عار 
التوصيل في ديسمبر بواقع 
4.1 دوالرات للبرميل، لينهي 
الش���هر عن���د 106.9 دوالرات 

للبرميل.
وألول مرة منذ 3 سنوات، 
فقد سجلت أسعار العقود اآلجلة 
ملزيج برنت فوق سعرها الفعلي 
املتوق���ع، وما يع���رف بحالة 
)الكونتاجنو(. وقد حصل هذا 
التغير في السابع والعشرين 
من يونيو بعد زيادة اإلنتاج في 
بحر الشمال وحوض احمليط 
األطلسي نتيجة تراجع الطلب 

من املصافي األوروبية.
وباملقابل، فقد لوحظ هبوط 
أس���عار العقود اآلجلة ملزيج 

غرب تكساس املتوسط حتت 
سعرها الفعلي املتوقع بعد ان 
كانت في حالة )الكونتاجنو( 

لفترة بلغت 6 سنوات.

الطلب العالمي

وأشار التقرير الى ان وكالة 
الطاقة الدولية قامت بخفض 
توقعاتها بش���أن منو الطلب 
العاملي للعام 2014 بواقع 90 
أل���ف برميل يوميا ليصل الى 

92.7 مليون برميل يوميا.
الطاقة  وقد قامت وكال���ة 
الدولية مبراجع���ة توقعاتها 
نتيجة العديد من العوامل أهمها 
التراجع غير املتوقع في الطلب 
من قبل أملانيا وإيطاليا خالل 
الى  الثان���ي، باإلضافة  الربع 
األمطار الغزيرة في الصني التي 

أثرت على سير الصناعة.
وتشير بيانات الناجت احمللي 
اإلجمالي للربع الثاني املتوافرة 
حالي���ا الى ع���دم وجود منو 

حقيقي في أوروبا، باإلضافة 
الى وجود أرقام س���لبية لكل 

من أملانيا وإيطاليا.
وبصفة عامة، من املتوقع أن 
تكون وتيرة النمو االقتصادي 
العاملي للعام 2014 أخف مما مت 
تصوره مسبقا. وملح صندوق 
النقد الدولي الى أنه قد يقوم 
بخفض توقعاته بشأن الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي للعام 
2014 م���ن جديد ف���ي الفترة 
املقبلة من 3.6% التي يتوقعها 

حاليا.
ومقارنة بالعام املاضي، فمن 
املتوقع أن يرتفع الطلب العاملي 
خالل الع���ام 2014 بواقع 1.2 
مليون برميل يوميا أو %1.4.

كما م���ن املتوقع ان يرتفع 
الطل���ب العامل���ي أيضا خالل 
الع���ام 2015 بواقع 1.4 مليون 
برميل يومي���ا أو 1.5% ليصل 
الى 94.1 مليون برميل يوميا 
مع احتالل االقتصادات الناشئة 

الصدارة.
ان  املتوقع  وباملقابل، فمن 
يتراجع الطلب من دول أعضاء 
الدولي���ة للتعاون  املنظم���ة 

االقتصادي والتنمية.

اإلمدادات العالمية 

التقري���ر ان هناك  وب���نينّ 
تراجعا في إنتاج النفط لدول 
أوپيك )مبا فيها العراق( خالل 
يونيو بواقع 186 ألف برميل 
يوميا، وذلك مقارنة بالشهر 
املاضي ليصل الى 30.6 مليون 
برمي���ل يوميا، وذل���ك وفقا 
للبيانات املستقاة من منظمة 

أوپيك.
وقد جاء هذا التراجع على 
الرغم م���ن االرتفاع في انتاج 
السعودية التي تعتبر من أهم 
الدول املنتجة والتي ش���هدت 
ارتفاعا في اإلنتاج بواقع 75 
أل���ف برميل يوميا ليصل الى 
ما يق���ارب 9.8 ماليني برميل 
يوميا ف���ي يونيو، وذلك قبل 
فترة الصيف التي تشهد أعلى 
مستويات اإلنتاج نتيجة الطلب 
عل���ى الكهرب���اء، وبعد زيادة 

الطلب على إنتاج املصافي.
وتعتبر ه���ذه الزيادة هي 
األكبر حجما منذ شهر فبراير، 
كما أنها تعتبر الزيادة الشهرية 
الثالثة على التوالي لإلنتاج في 

السعودية.
وقد س���جلت أيضا أنغوال 
زيادة في اإلنتاج باإلضافة الى 

ليبيا وقطر.
فقد اس���تؤنف االنتاج في 
ليبيا في حقل الفيل الذي يبلغ 
إنتاجه 130 ألف برميل يوميا 
وفي حقل الشرارة الذي يبلغ 
إنتاجه 340 ألف برميل يوميا 

ويعد أكبر حقل في ليبيا.
التراجع  وباملقابل لوحظ 
في اإلنتاج في كل من الكويت 
وإيران والع���راق، حيث بلغ 
إنتاج الكويت أقل مستوى له 
منذ مارس من العام 2013 عند 

2.8 مليون برميل يوميا.
كم���ا تراجع أيض���ا إنتاج 
الع���راق بواقع 70 ألف برميل 
يوميا وذلك نتيجة املناوشات 
املس���تمرة بني قوات تنظيم 
داعش واجليش العراقي، األمر 
الذي تسبب في قطع 300 ألف 
برميل يوميا من مصفاة بيجي، 
باإلضافة الى قطع انتاج النفط 
من حقول كركوك التي شهدت 
انقطاعا في اإلنتاج منذ شهر 
مارس، وذلك عندما مت تخريب 
خط أنابيب كركوك � جيهان.

التقرير أن يرتفع  وتوقع 
إنتاج النفط من خارج أعضاء 
منظمة أوپيك بواقع 1.4 مليون 
برميل يوميا ليصل الى 56.3 
ملي���ون برمي���ل يوميا خالل 
العام 2014، وبواقع 1.2 مليون 
برميل يوميا ليصل الى 57.5 
مليون برميل يوميا خالل العام 

.2015
ومن املتوقع ان يستمر انتاج 
دول القارة األميركية االعضاء 
الدولية للتعاون  في املنظمة 
االقتصادي والتنمية في دعم 
منو انتاج النف���ط من خارج 
أعض���اء منظمة أوپيك، وذلك 
نتيجة قوة مستويات اإلنتاج 
ف���ي املصادر غي���ر التقليدية 

كالنفط الصخري وغيره.
أم���ا الزي���ادة املرتقبة في 
اإلنتاج من خارج إنتاج منظمة 
أوپيك للع���ام احلالي والعام 
القادم فقد تبل���غ 4.6 ماليني 
برمي���ل يومي���ا و6.7 ماليني 
برمي���ل يوميا عل���ى التوالي 
من إنتاج دول أوپيك لسوائل 
الطبيع���ي )والتي هي  الغاز 
غير خاضعة لنظام حصص 
اإلنتاج(. لذا، من املفترض أن 
يكون التغيير في إنتاج أوپيك 
في نطاق 29.9 مليون برميل 
يوميا ف���ي العام 2014 و29.8 
مليون برميل يوميا في العام 
2015، وذل���ك من أجل حتقيق 
توازن في السوق، وفقا لوكالة 

الطاقة الدولية.

أصدرت ش���ركة »طيران 
اجلزيرة« تقريرا حول أدائها 
التشغيلي لشهر يوليو 2014، 
جاء فيه أن عدد املسافرين إلى 
التالية: اسطنبول،  الوجهات 
والقاهرة، وجدة، وشرم الشيخ، 
وسوهاج ارتفع مقارنة بالفترة 

ذاتها من عام 2013.
وذكر التقرير الشهري أن 
نسبة التزام الشركة مبواعيد 
السفر بلغت 94% خالل يوليو 
املاضي، وذلك بحسب البيانات 
الصادرة عن املركز األميركي 
املس���تقل لتعق���ب ومراقبة 
الرحالت »فاليت س���تاتس« 

.)FlightStats(
وبني أن الش���ركة شهدت 
زيادة بنس���بة 129% في عدد 
الكويت  املسافرين على خط 
� اس���طنبول مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي. يذكر أن 
الشركة تخدم املطار الرئيسي 
السطنبول وهو مطار أتاتورك، 
بواق���ع خمس رح���الت في 

األسبوع.
في غضون ذلك، لفت التقرير 
أيضا إلى أن »طيران اجلزيرة« 
شهدت زيادة بنسبة 5% في عدد 
املسافرين على اخلط الكويت � 
جدة، واستحوذت على حصة 

تشغيلية بلغت %20.
التي  بالنس���بة للرحالت 
املدن املصرية، شهدت  تخدم 
»طيران اجلزيرة« زيادة إلى 
ثالث وجهات، إذ بلغت نسبة 
زيادة عدد املسافرين بالنسبة 
لوجهة القاهرة 12%، وش���رم 

الشيخ 19%، وسوهاج %71.
وتخدم الشركة ست مدن 
في جمهورية مصر العربية، 
واستحوذت على أكبر حصة 
تش���غيلية بالنس���بة خلط 
الكويت � األقصر، بلغت %61. 
التشغيلية خلط  أما احلصة 
القاه���رة فوصلت   � الكويت 
إل���ى 24%، وخ���ط الكويت � 

االسكندرية 19%، وخط الكويت 
� سوهاج 45%، وخط الكويت 

� شرم الشيخ %54.
أما اخلطوط التي تخدم مدن 
منطقة املشرق، فأظهر التقرير 
أن »طيران اجلزيرة« استحوذت 
على حصة تش���غيلية بلغت 
34% بالنسبة إلى خط الكويت 
� عم���ان، وحصة تش���غيلية 
بلغت 29% على خط الكويت 

� بيروت.
في الصدد ذاته، أظهر التقرير 

األخير أن الشركة استحوذت 
على حصة تش���غيلية بلغت 
9% على خط الكويت � دبي، 
وحصة تش���غيلية بلغت %6 
على خط الكويت � البحرين، 
وحصة تشغيلية بنسبة %7 
على خط الكويت � الرياض، 
وحصة تشغيلية بنسبة %20 

على خط الكويت � مشهد.
وبس���بب الوضع األمني 
الذي يشهده العراق، لم تشغل 
إلى مدينة  الش���ركة رحالت 
النج���ف خالل ش���هر يوليو 

املاضي. 
اجلدير بالذكر أن »طيران 
اجلزي���رة« تص���در تقريرا 
شهريا عن أدائها التشغيلي، 
وتقريرا آخر في نهاية العام 
أدائها السنوي. وتعتمد  عن 
تقارير الشركة على اإلحصاءات 
الش���هرية والسنوية حلركة 
الكويت  املسافرين في مطار 
الدولي الص���ادرة عن اإلدارة 
املدن���ي  العام���ة للطي���ران 

الكويتي.

94% نسبة االلتزام مبواعيد السفر خالل يوليو املاضي

»اجلزيرة«: 129% منو أعداد املسافرين إلى إسطنبول

ارتفاع عدد 
املسافرين

إلى القاهرة %12 
وإلى سوهاج %71 

واالستحواذ على 
20% من احلصة 

التشغيلية
إلى جدة
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.44الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.56الدوالر األميركي

0.020.060.130.230.39اليورو
0.470.500.560.701.05اجلنيه االسترليني
0.000.000.020.070.18الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26651الدوالر االسترالي0.07657الريال السعودي
0.7645الدينار البحريني0.28595الدوالر األميركي

0.0788الريال القطري0.37763اليورو
0.7463الريال العماني0.47402اجلنيه االسترليني
0.0782الدرهم اإلماراتي0.31262الفرنك السويسري

0.0406اجلنيه املصري0.00275الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

100.740.16النفط الكويتي
100.560.16برنت

0.55-95.11غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1287.5511.21الذهب
19.550.21الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.408.5519.53الكويت

4.974.514.46دبي
5.115.5036.38أبوظبي

1.475.671.72البحرين
13.906.5640.67قطر

20.32-7.322.12عمان
1.198.268.32لبنان
2.131.768.21األردن
46.79-9.356.60مصر

0.20-9.415.75املغرب
4.694.252.78تونس

17.076.8775.65داو جونز
4.557.3518.80ناسداك م
S&P5001.997.929.52

2.41-6.775.25فاينانشال ت
15.78-9.494.36داكس
4.351.549.43كاك40

8.622.1810.60السويسري
92.03-15.521.22نيكاي225

6.30-1.285.01توبكس
92.41-25.074.50هانغ سينغ

أعلنت شركات بروة العقارية مشاركتها في معرض 
العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة اكسبو 
سيتي لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل الفترة من 22 
إلى 25 سبتمبر املقبل في فندق الريجينسي مبشاركة 
40 ش���ركة عقارية محلية وخليجي���ة. وصرح املدير 

التنفيذي في شركة 
العقارية عمار  بروة 
الهنائي بأن املعرض 
يعتبر من أهم األحداث 
االقتصادية التي تقام 
باخللي���ج ويترقبه 
املستثمرين  غالبية 
واملتداولني بالسوق 
العقاري وان الشركة 
تؤك���د م���ن خ���الل 
تواجدها في املعرض 
انه متميز مبشاركة 
املشاركة،  الشركات 
السيما تنظيم الشركة 
املنظم���ة املبهر الذي 

يهدف إلى التعريف بالعقار احمللي واخلليجي املتميز. 
وكشف الهنائي عن طرح شركته ملشروع متليك شقق 
سكنية في صاللة العمانية املنطقة األكثر جماال واعتداال 
في اجلو مبنطقة اخلليج، حيث تس���جل صاللة منوا 
ملحوظا باستقطاب الس���ياح من املناطق اخلليجية 
والعربية وبعض األجزاء من العالم لتتوافر فيها فرصة 
لالستثمار في املجال العقاري والسياحي توفر عوائد 

ممتازة للمستثمرين.
وتابع الهنائي تصريحه بالكشف عن طرح أراض في 
والية الباطنة صحار وصحم والسويق خالل املعرض 
بأسعار مناس���بة جدا لألراضي السكنية، حيث تبدأ 
املس���احات من 600 متر مرب���ع وتتميز أغلبها بقربها 

من املناطق احليوية.
وتابع الهنائي ان الش���ركة لديها مشاريع عقارية 
مميزة في العاصمة العمانية مس���قط، حيث تعرض 
الشركة أراضي سكنية وجتارية تبدأ مساحتها ب� 400 
متر، وتتميز بحيوية املناطق ومنوها السريع وتواصل 

إنشاءات البنية التحتية فيها.

أعلن����ت كانون انها حافظت عل����ى احلصة األولى من 
املبيعات حول العالم في س����وق الكاميرات الرقمية ذات 
العدسة القابلة للتبديل للعام احلادي عشر على التوالي، 
وحققت إجنازا جديدا مع تخطي إنتاجها للكاميرات الرقمية 
ذات العدسة القابلة للتبديل املدمجة 250 مليون وحدة.

ومن بني املنتجات 
التي ساهمت في هذه 
األخيرة  اإلجن����ازات 
كاميرا 70D EOS، التي 
 Dual Pixel تشمل تقنية
CMOS AF الفريدة من 
 IXUS كانون، ومجموعة
الش����هيرة من كانون 
التي تتسم بهيكل مدمج 
وأنيق ثوري شكل مثاال 
للكاميرات  يحت����ذى 
الرقمية املدمجة. واجلدي����ر بالذكر انه منذ إنتاج كانون 
أول كاميرا رقمية في منتصف التس����عينيات من القرن 
املاضي، اس����تفادت الشركة من تاريخها وخبرتها لتبقى 
ف����ي صدارة التطور التكنولوج����ي وتصبح رائدة عامليا 
في مجال حلول التصوير. ومع تش����كيلة منتجات قوية 
ازدهرت مؤخرا مع طرح الكاميرا املدمجة الرقمية القمة 
 ،X Mark II PowerShot G1 اجلديدة من كانون، أال وه����ي
تواصل كانون تقدمي أغنى املنتجات واخلدمات وأكثرها 
ابتكارا التي تدعم املستخدمني، من املصورين احملترفني إلى 
املصورين يوميا، للتعبير عن شغفهم اإلبداعي وتسجيل 

حياتهم بصريا.

عمار الهنائي

»األولى للوقود« تطور محطة املسيلة

»بروة العقارية« تطلق شقق متليك 
مبعرض العقارات الكويتية والدولية

»كانون« حتتفل بإنتاج
 250 مليون كاميرا رقمية

قامت »األولى للوقود« في وقت سابق بإغالق محطة 
املس���يلة بهدف حتويلها إلى محطة منوذجية، حيث 
بدأت عمليات احلفر وتركيب األساس���ات للمشروع، 
وق���د مت االنتهاء م���ن التش���طيبات اخلاصة مبنطقة 
اخلزانات بهدف إتاحة خدمة التزود بالوقود للعمالء 
حلني االنتهاء من املرحلة التنفيذية النهائية وهي التي 
ستتيح للعمالء الكرام الفرصة الستخدام جميع مرافق 

احملطة اجلديدة.
وفيما يتعلق باخلطة اخلمسية التي وضعتها شركة 
األول���ى لتطوير كافة محطاتها، حتدث الس���يد عادل 
العوضي قائال: »حترص شركة »األولى للوقود« على 
الرقي مبس���توى اخلدمات املقدمة في محطاتها حيث 
تعتبر »الشركة األولى« من السباقني الذين غيروا في 

منطية اخلدمات املقدمة في محطات الوقود«. 

»بيتك«: 15 فائزاً في سحب »البطاقات«

فاز 15 من عمالء بيت التمويل الكويتي )بيتك( بجوائز 
مالية قيمة تت����راوح بني 3000 دوالر كحد أقصى، و500 
كحد أدنى في الس����حب الثالث حلملة »استمتع بصيفك 
واربح لغاية 300 ألف دوالر« وذلك الستخدامهم بطاقات 
»بيتك« االئتمانية وبطاقات السحب اآللي في مشترياتهم 
داخ����ل وخارج الكويت، وقد مت إيداع قيمة مبلغ اجلائزة 
في حس����اباتهم. والفائزون هم: عبداهلل محمد العوضي، 
عبير عادل العزاوي، عايد عواد السعيدي، فوزي منصور 
املنص����ور، منيرة عبداهلل الغامن، بيبي علي حيات، أنور 
عبدالعزيز العنزي، مبارك عبدالهادي الشامري، فوزية 
متعب املطيري، حصة أنور الغامن، دانة محمد العجمي، 
اجلازي ماطر الظفيري، غازي فالح املصيريع، مرمي سليمان 

الفيلكاوي، عبدالرحمن عبداحلميد العوضي. 

قمبر والبسطويسي وعدد من الشخصيات خالل احلدث

جانب من االفتتاح

قال املدير العام والشريك في 
شركات تترا العقارية والفيروز 
العقاري����ة والن����دى العاملي����ة 
العقارية م.مجدي سعد قمبر 
ان الس����وق العقاري الكويتي 
يعد االستثمار األمثل في هذا 
التوقيت مع استقرار األوضاع 
االقتصادية الفتا إلى انه يحقق 
عوائد جيدة ويتمتع مبستوى 
مح����دود من املخاط����ر مقارنة 
بالقنوات االستثمارية األخرى. 
واضاف م.قمب����ر في تصريح 
صحافي على هامش حفل تكرمي 
املستش����ار ومرشح جمهورية 
مصر العربية الس����ابق هشام 
انتهاء  البسطويسي مبناسبة 
فترة عملة بالكويت بحضور 

حشد من رجال األعمال البارزين 
وقيادات مسؤولة في السفارة 
املصرية إلى جانب عدد من كبار 
الشخصيات والقيادات الرسمية 

واالقتصادية ف����ي الكويت ان 
السوق يحمل فرصا للنمو وآفاقا 
إيجابية تتحس����ن باستمرار 
في كاف����ة القطاعات العقارية. 
أن الشركة  إلى  وأش����ار قمبر 
تهدف من خالل مشاريعها في 
السوق الكويتي الى الربط بني 
استثماراتنا واقتناص الفرص 
والتحالف����ات االس����تراتيجية 
الناجحة، والنمو املستمر في 
نتائجنا السنوية مشددا على 
ان عملنا ميثل ج����زءا ومثاال 
العالق����ات االقتصادية  لعمق 
بني الكويت ومصر وهو منوذج 
لتدفق رؤوس األموال املصرية 
إلى الكويت التي نعتبرها وطننا 

الثاني.

خالل حفل تكرمي البسطويسي بحضور السفير املصري

قمبر: سوق العقار الكويتي مستقر.. وعوائده جيدة

»أبولو« تدشن أول متجر لبيع اإلطار بالكويت
دشنت أبولو أول منفذ 
للبيع بالتجزئة خللق مزيد 
النجاحات في السوق  من 

الكويتي.
وقالت الشركة في بيان 
ان املتجر يأتي  صحاف���ي 
العمالء  تلبية الحتياجات 
ونحو شعور أفضل لهذه 
العالمة التجارية. من خالل 
املنتج���ات املعروضة مثل 
إطارات س���يارات الركاب. 
وس���يارات الدفع الرباعي 
4X4، وإطارات الشاحنات 
اخلفيف���ة وتق���ع منطقة 
أبولو  اط���ارات  منفذ بيع 
بشارع كندا دراي الكويت 
الش���ركة  إدارة  وحت���ت 
الفيدرالية للتجارة العامة 

واملقاوالت.
وق���د مت افتتاح منطقة 
أبول���و بحضور أش���يش 
تاندون املدير العام للشركة 
الفيدرالية للتجارة العامة 
واملقاوالت )FTC( وساتبال 
س���ينك املدي���ر التنفيذي 
لش���ركة TC وس���وباش 
جولدر نائب رئيس البعثة 
ورئيس قس���م املعلومات 
العامة. ود.سوشيل كومار 
السكرتير الثاني )السياسة، 
االقتصاد، التجارة( للسفارة 

الهندية بالكويت.
وشهد االفتتاح ساتش 

شارما. رئيس منطقة أسيا 
والشرق األوسط وشمال 
افريقيا مبنطق���ة أمبينيا 

إلطارات أبولو احملدودة.
من جانبه، علق سانش 
شارما رئيس إطارات أبولو 
احمل���دودة، حيث قال نرى 
الكثير من االمكانيات في 
منطقة الش���رق األوسط 
بأسرها. من ضمنها الكويت 
حيث يت���م مالحظة النمو 
املرتفع في قطاع السيارات. 
ونحن نتطلع الى انش���اء 
مساحة ألنفسنا في سوق 
الت���ي تطلب من  الكويت 
إل���ى 85000 إطار   75000
لسيارات الركاب شهريا من 
منافذ بي���ع التجزئة. مثل 
املنفذ الذي مت افتتاحه اليوم 
انه  لدينا بالكويت. حيث 
سيساعد على نشر العالمة 
التجارية إلط���ارات أبولو 
وسيؤدي أيضا لتقدمي خدمة 

مميزة للمستهلكني.
ويتبع منفذ إطارات أبولو 
األساليب والطرق احلديثة 
في مبيعات اإلطارات لضمان 
حتقي���ق وس���ائل الراحة 
للعم���الء. وتوفير فرصة 
حقيقي���ة ملعرفة املنتجات 
ومواصفاتها قبل أخذ قرار 

الشراء النهائي.
ويعد متجر جتزئة أبولو 
الثاني  لإلطارات بالكويت 
بعد دبي مبنطقة الش���رق 

األوسط.

إطارات أبولو
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مبزيج فريد من أنظمة مساعدة 
السائق الذكية املتوافرة قياسيا 
أو اختياري����ا في إط����ار نظام 
BMW ConnectedDrive ال����ذي 
مازال يشكل معيارا يحتذى من 
حيث السالمة والراحة والترفيه 
واملعلومات. وتشمل هذه األنظمة 
نظام املالحة متعدد الوسائط 
 BMW Professional احملت����رف
Multimedia Navigator  األحدث 
على اإلطالق، وشاشة العرض 
الزجاج األمامي، ومثبت  على 
السرعة النشط املزّود بخاصية 
 Laneالوقوف واالنطالق، ونظام
Change Warning لتحذير السائق 
عند االنحراف عن املسار، ونظام 
دعم النور العالي مع خاصية 
التعتي����م، ونظام املس����اعدة 
على ركن الس����يارة والسالمة 
الديناميكي����ة. وتتعاون هذه 
األنظمة ملساعدة السائق على 
القي����ادة بتركي����ز أكبر، فتحد 
من احتمال وقوع حادث ومن 

العواقب الناجتة عنه.
وتتوافر سيارة BMW الفئة 
الرابعة غ����ران كوبيه بثالثة 
 428i435 وi :محركات قوية هي
و420i مع تكنولوجيا التوربو 
الثنائي من BMW ألداء ديناميكي 
ممتاز مع اس����تهالك منخفض 
 435i للوقود. ويول����د محرك
سداسي األسطوانات املتطور 
306 أحصن����ة، بينم����ا يضم 
ط����رازا 428i و420i مح����ركا 
رباعي األس����طوانات سعته 2 
ليتر بق����وة 245 حصانا و184 
الكوبيه  حصانا تباعا. وتقّدم 
أداء رياضي����ا وراحة إضافية 
لركاب املقع����د اخللفي بفضل 
هيكلها القوي جدا، الذي يضم 
تعزيزات خاصة، وتكنولوجيا 

الهيكل املتطور.
وبفض����ل مرك����ز اجلاذبية 
الوزن بني  املنخفض وتوزيع 
األمام واخللف بشكل متوازن، 
حتاف����ظ س����يارة BMW الفئة 
الرابع����ة غ����ران كوبي����ه على 
ثباتها بروعة وتكتسب رشاقة 

الفتة.

في الهيكل، مع ألوان خارجية، 
وعجالت مصنوعة من السبائك 
اخلفيفة، ومقاعد مصنوعة من 

القماش أو اجللد.
وتتسم سيارة BMW الفئة 
الرابع����ة غران كوبيه اجلديدة 

ألوان خارجية فريدة، تسمح 
الس����يارة  بتحس����ني تصميم 
الداخل����ي واخلارجي إلضفاء 
ملسة شخصية، ولنيل انطباع  
ديناميكي أقوى، وتضيف رزمة 
M Sport أيضا عناصر ممّيزة 

ميكنه اختي����ار مزايا إضافية 
 BMW Individual من مجموعة
أنواع اجللود  ، وتشمل أجود 
للمقصورة، وتطعيمات خشبية 
حصرية، وملسات مميزة على 
عتب����ة األب����واب، إل����ى جانب 

مع شبك BMW املنحني قليال 
الثنائية  إلى األمام واملصابيح 
الدائرية فيدرك الناظر فورا أنها 

.BMW
وم����ن يبح����ث ع����ن أروع 
املواصفات احلصرية واجلميلة 

مثاليا مع حضور قوي.
وجتهز الس���يارة قياس���يا 
مبصابيح أمامية تعمل بالزينون، 
فيما تعرض املصابيح األمامية 
 LED املتكيفة بتقنية الثنائية 
كتجهيز اختياري، وتتماش���ى 

عبدالرحمن خالد

جتربة ممي���زة وفريدة من 
نوعها خضناها على 3 أيام بني 
ش���وارع الكويت ..إنها سيارة 
BMW الفئة الرابعة غران كوبيه 
اجلديدة ذات الش���كل اجلذاب 

والطابع الناعم.
أن الشركة األملانية  ال شك 
العمالق���ة BMW دائما تفاجئ 
جمهوره���ا ومحبيه���ا بأفضل 
التكنولوجي���ا واملتان���ة ف���ي 
س���ياراتها، وتضيف لراكبيها 
أفضل اإلمكانيات بداخل السيارة، 
الراحة  مما يجعلهم يعيشون 

والرفاهية احلقيقية.
إن BMW الفئة الرابعة غران 
كوبيه تش���كل ثورة في عالم 
السيارات، فمنذ إطالقها وهي 
حتت أنظار كثير من محبيها ملا 

تتميز به من مواصفات.
ومتتلك السيارة مميزات عدة 
كقوتها وريادتها وثباتها على 
الطرق واملنحنيات باإلضافة إلى 
أنها الفتة لألنظار مما متتلكه 
من جمال في تصميمها والذي 

.BMW أبدع فيه مصممو
وقد رحبت BMW الش���رق 
األوسط بس���يارة BMW الفئة 
الرابعة غران كوبيه اجلديدة، 
وه���ي ثالث ط���راز ينضم إلى 
مجموع���ة BMW الفئة الرابعة 
وأول س���يارة كوبيه تنفيذية 

صغيرة ذات 4 أبواب.
كما تت���رك هذه الس���يارة 
انطباعا الفتا وفوريا، وجتمع 
مظهر الكوبيه ذات البابني مع 
التي تتحّلى بها سيارة  املزايا 
ذات 4 أبواب، مما يس���هل على 
الركاب دخول السيارة واخلروج 
منها. عالوة على ذلك، ال تضم 
األبواب إطارا، ما يضفي مظهرا 
أنيقا وراقيا. ومن اللمحة األولى، 
تظهر ملسات BMW املعهودة مثل 
الطرفني القصيرين وغطاء احملرك 
الطويل، ومقصورة منسحبة 
إلى اخلل���ف، فتتناغم بروعة 
مع تصميم الفئة الرابعة غران 
كوبيه وتكون النتيجة توازنا 

BMW الفئة الرابعة غران كوبيه اجلديدة.. جذابة وناعمة

)تصوير: قاسم باشا(  

ً تتّسم مبزيج فريد من أنظمة مساعدة السائق الذكية املتوافرة قياسياً أو اختياريا



األمنية
االربعاء 27 اغسطس 2014

28

رفض دعوى رجوع في الهبة املقامة من مواطن ضد طليقته
بعد أن منحها نصف منزله اثناء زواجه بها

تفجير لغمني عراقيني في »اخلباري« 
ورصد ثالث في مشروع مبنطقة الساملي

مواطن يخسر 500 دينار بسبب اتصال مزيف

محمد الجالهمة

إدارة  رج���ال  تعام���ل 
املتفج���رات واجلي���ش مع 
لغمني بتفجيرهما بعدما عثر 
عليهما مساء أول من امس 
بالقرب من منطقة خباري 

العوازم، وفي التفاصيل أن 
رقيبا يعمل في الداخلية أبلغ 
عمليات األمن 112 عن عثوره 
على جسمني غريبني قرب 
بوابة مركز خباري العوازم، 
وعليه انتقلت فرقة أمنية من 
مخفر القشعانية ليتم رصد 

اجلسمني الغريبني واللذين 
اتضح انهما لغمني وعليه مت 
اإليعاز لفرقة إدارة املتفجرات 
للحض���ور وكذلك حضور 
هندسة اجليش ومت تفجير 
اللغمني، موضحا مصدر امني 
أن اللغمني يعودان إلى فترة 

االحتالل العراقي.
من جانب آخر تقدم مقيم 
إيراني يعمل في مش���روع 
إنشائي قرب منطقة الساملي 
ببالغ إلى مخفر الساملي يفيد 
فيه بعثور عمال املشروع 
على لغم ارضي أثناء قيامهم 

باحلفر في أرض املشروع 
الواقعة قرب الكيلو 40، وقال 
مصدر إن فرقة أمنية توجهت 
إلى املوقع ومت رصد اللغم 
وابلغت فرقة ادارة املتفجرات 
التعامل معه وسجلت  ومت 

قضية.

محمد الجالهمة

ل���م يتص���ور مواطن 
أن هن���اك وس���يلة متكن 
النصابني من تغيير هوية 
املتصل عبر الهاتف، وهذا 
ما حصل له بالضبط عندما 
ورد ل���ه اتصال هاتفي من 
رقم البنك الذي يتعامل معه، 
وعليه استجاب لالتصال، 

وأبلغه املتصل بأنه موظف 
من البن���ك، وبناء على أن 
الرقم الظاهر على شاش���ة 
هاتفه النقال هو ذاته رقم 
املواطن،  البنك فقد صدقه 
وأبلغه املتصل بأن يتصل 
من أجل حتدي���ث بيانات 
بطاقته كعميل وطلب منه 
رقم حسابه ورقم بطاقته 
الرقم  البنكي���ة، وكذل���ك 

السري، ولم يتردد املواطن 
في منحه كل املعلومات التي 

طلبها.
وقال املواطن الذي تقدم 
ببالغه إلى مخفر أم الهيمان 
مساء أول من أمس إنه وبعد 
املكاملة ب� 10 دقائق فوجئ 
برسالة نصية تصله على 
هاتفه تفيد بخصم مبلغ 500 
دينار من رصيده، وبعدها 

اتصل بالبنك ليستفسر عن 
خصم املبل���غ، ليفاجأ بأن 
شخصا ما قام بالعملية عبر 
الهاتف باستخدام املعلومات 
الت���ي قدمها ل���ه، وعندما 
استفس���ر م���ن البنك عن 
إجرائهم لتحديث البيانات 
حلساب العمالء، أبلغه البنك 
بأن موظفي البنك ال يطلبون 
أي بيانات من العمالء عبر 

الهاتف وانه من املستحيل 
أن يطل���ب موظ���ف البنك 
الرقم السري من أي عميل 
سواء عبر الهاتف أو وجها 

لوجه.
وقال مص���در أمني إنه 
وبعد ما تعرض له املواطن 
ب���الغ، ومت  توجه لتقدمي 
تسجيل قضية وأحيلت الى 

رجال املباحث ملتابعتها.

»اإلدارية« تلغي قرار خصم راتب 3 شهور لـ »دكتور«

حجز 7 مركبات وحترير 80 مخالفة في الشويخ و»احلرة«

ولذلك يطلب فسخ عقد الهبة 
وإثبات رجوعه عنها.

وحضر عن املدعى عليها 
احملامي محمد محسن املطيري 
وقدم مذكرة بدفاعه وترافع 
شفاهة أمام احملكمة موضحا 
أن املزاعم التي أوردها املدعي 
في صحيفة دعواه ال متت 
للحقيقة بصلة وال تعد عذرا 
للرجوع في الهبة، حيث ان 
الزوج املدع���ي هو من قام 
بتطليق املدعى عليها ثالث 
طلقات متفرق���ات بإرادته 

في جميع املواقف بصورة 
جيدة ويتعاون مع زمالئه 
في سبيل أداء رسالته وملم 
باألهداف العامة واخلاصة 
في مجال عمل���ه. كما أنه 
متمكن من أداء مهام وظيفته 
وقادر على عرض املفاهيم 
بصورة ممتازة وله العديد 
من املؤلفات واملطبوعات 
والتقارير الفنية في مجال 
تخصصه. ونظرا لكفاءة 
املدعي وتفوقه في أداء مهام 
وظيفته حصل على العديد 
من ش���هادات التقدير من 
داخل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية ومن خارجه كما 
حصل على جائزة اإلمارات 

للطاقة.
وبني احملامي اخلشاب 
للمحكمة أنه بتاريخ سابق 

الدولة من طرق وأرصفة.
ويواصل قطاع املرور 
حمالته املفاجئة استجابة 
ملناشدات املواطنني وورود 
بالغات عن ارتكاب العديد 
من املخالف���ات املرورية، 
تنفي���ذا ألوامر وتعليمات 
نائ���ب رئي���س مجل���س 
ال���وزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية باإلنابة الشيخ 
محمد اخلال���د، بضرورة 
تطبيق قانون املرور حفاظا 

املنف���ردة دون تدخل منها 
وأنها لم ترفع عليه دعاوى 
طالق وأن احلياة الزوجية 
ظلت بينهما ألكثر من سبعة 
الزوجة  عش���ر عاما كانت 
خالله���ا مثاال ف���ي الطاعة 
وحسن املعاشرة وأجنبت 
منه أربعة أبناء، إال أن الزوج 
ظ���ل يس���ير وراء أهوائه 
حيث كان يطلق زوجته ثم 
يراجعها حتى طلقها الطلقة 
الثالثة وأصبحت بائنة منه 

بينونة كبرى.

للقرار املطعون ضده قام 
املدع���ي بتقدمي ش���كوى 
ضد موظفة وذلك لقيامها 
بتوجيه عبارات أس���اءت 
إل���ى س���معته وكرامت���ه 
الشخصية بالتشكيك في 
قدراته العلمية والنيل منها 
وفى املقابل تقدمت املوظفة 
املشكو بحقها بشكوى ردا 
على شكوى املدعي. مبينا 
الغ���رض م���ن تقدمي  أن 
املوظفة للش���كوى كيدي 
املقدمة  الش���كوى  بسبب 
ضده���ا. وب���ني للمحكمة 
أنه بع���د ذلك صدر القرار 
املطعون علي���ه من مدير 
دائ���رة ش���ؤون املوظفني 
والتوصية والتوقيع من 
قب���ل نائب املدي���ر العام 

لشؤون األبحاث.

على أرواح الناس.
ويؤك���د قط���اع املرور 
تواصل تلك احلمالت على 
كل مناطق الكويت لفرض 
امل���روري على  االنضباط 
جميع الطرق داعيا قائدي 
املركبات وجميع مرتادي 
الطريق بضرورة احترام 
امل���رور والتقيد  قان���ون 
وااللتزام به وعدم الوقوف 
في األماكن غير املسموح بها 
لتجنب مخالفتهم أو حجز 

املركبات.

الس���الم للمدعى  صب���اح 
عليها وإثبات رجوعه عنها 
ومحوها وشطبها من سجالت 

التسجيل العقاري.
وذكر املدعي في صحيفة 
دعواه أن طليقته املدعى عليها 
قد افتعلت معه الكثير من 
املشاكل ولم يجد منها سوى 
نكران اجلمي���ل واجلحود 
وأنه���ا أقامت ضده دعاوى 
نفقات وأنه تزوج بآخرى 
وأنه أصبح غير قادر على أن 
يوفر لنفسه أسباب املعيشة 

لألبحاث العلمية منذ ثالثني 
الوظيفة  عاما وتدرج في 
حتى وص���ل الى وظائف 
الدرج���ة 16 وط���وال هذه 
الفترة ي���ؤدي عمله بكل 
كفاءة وأمانة واقتدار وأن 
تقارير كفايته طوال مدة 
خدمته كانت بدرجة امتياز 
ويحافظ على كرامة الوظيفة 
ويسلك في تصرفاته مسلكا 
يتفق واالحترام الواجب لها 
ويحافظ على وقت العمل 
الرس���مي ألداء واجب���ات 
وظيفته وينفذ ما يصدر 
أوامر وتعليمات  إليه من 
بدق���ة متناهية، وذلك في 
القوان���ني والنظم  حدود 

واللوائح املعمول بها.
كما أن���ه حريص على 
املمتلكات العامة ويتصرف 

مؤمن المصري

املدنية  الدائرة  أصدرت 
باحملكمة الكلية حكما برفض 
دعوى أقامه���ا مواطن ضد 
طليقته بطلب رجوعه في 
الهبة التي وهبها لها أثناء 

قيام العالقة الزوجية.
ال���زوج املدعى قد  كان 
أقام الدعوى بطلب القضاء 
له بفسخ عقد الهبة املوثق 
واملتضمن هبة الزوج نصف 
الكائ���ن بضاحية  العق���ار 

مؤمن المصري

الدائرة االدارية  قضت 
الكلي���ة بإلغاء  باحملكمة 
قرار معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة القاضي بخصم 
ثالثة أشهر من راتب املدعي 
مع ما يترتب على ذلك من 
آثار وألزمت جهة اإلدارة 
الدعوى  ف���ي  املصروفات 
املرفوعة من احملامي مبارك 
اخلشاب والتي اختصم فيها 
املعهد طالبا بإلغاء القرار 
الص���ادر وما يترتب على 

ذلك من آثار.
وقال اخلش���اب شرحا 
للدعوى إن موكله حاصل 
على شهادة الدكتوراه في 
مجال الهندسة امليكانيكية 
ويعمل لدى معهد الكويت 

قام قطاع شؤون املرور 
املتمثل بإدارة مرور محافظة 
العاصمة وإدارة العمليات 
الرقابة  املرورية وقس���م 
والتفتيش، بحملة مرورية 
في ميناء الشويخ واملنطقة 
احلرة، حيث مت حترير عدد 
80 مخالفة مرورية وحجز 
7 مركبات، كما مت رفع عدد 
من املركبات كانت متوقفة 
في األماكن املمنوع الوقوف 
فيها واملتسببة في عرقلة 
حركة املرور وإتالف أمالك 

محمد محسن املطيري

مبارك اخلشاب

جانب من احلملة

السيارة كما استقرت في منتصف الدوار

التلفيات التي حلقت بسيارة املواطن 

سيارة تقتحم دوار »النعيم« 
وتصطدم بشجرة

alsraeaa1@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

متقاعدون شباب
قهرتهم الظروف وغالء املعيشة وأجبرتهم 

على طلب اإلحالة للتقاعد وغالبيتهم لم يتعد 
منتصف األربعينيات ألسباب عديدة أهمها: 
غالء املعيشة وبلوغ األبناء مرحلة الشباب 

وحاجتهم للسيارة أو مصاريف اجلامعة أو 
رغبتهم في إكمال نصف دينهم والزواج من 
شريكة حياته وحاجتهم املاسة للمساعدة من 

الوالد. 
أما متقاعدونا فطيش الشباب وظروفهم 

احلياتية أجبرتهم على عدم استكمال دراستهم 
والتحاقهم بالسلك العسكري ورواتبهم عندما 

تعينوا كانت على راتب أعلى من الراتب 
املدني، أما اليوم فإن من يعمل بوظيفة مدنية 
أصبح راتبه مقارب لرواتبهم كموظفي »األمن 

والسالمة« بالوزارات فيحصل على نفس 
راتبهم، ولكن الفارق أن العسكري يتعرض 

للحجز وخصم الراتب عند أي خطأ يرتكبه، 
أما املدني فال تطوله مثل تلك العقوبات.

كما أشرنا فإن ظروف احلياة أجبرتهم على 
التقاعد رغم ما لديهم من مخزون وطاقة 

جعلت الغالبية منهم يتحسر بل وداهمتهم 
األمراض، ما جعل غالبيتهم يبحث عن وظيفه 

وبأي راتب تساعده على حتمل الظروف 
املعيشية التي باتت ترتفع شهريا وليس 

سنويا مبعدالت رهيبة تنهب بها راتب 
املوظف في أقل من عشرة أيام. 

هؤالء الرجال خدموا هذه األرض وحافظوا 
على ترابها ومازالوا مستعدين لتقدمي ما 
لديهم من خبرات اكتسبوها في عملهم 

السابق، ولهذا على وزارة الداخلية ووزارة 
الدفاع واحلرس الوطني االستفادة منهم في 

كثير من املجاالت. 
فما الضير لو قامت وزارة الدفاع واحلرس 
بتعيني متقاعدين عسكريني لإلشراف على 
جمعياتها التعاونية بدال من تعيني أجانب، 

وما الضير لو قامت وزارة الداخلية وهي من 
متلك خيارات كثيرة للمتقاعدين بتعيينهم 

مراقبني على املواقف في اجلمعيات واملطار 
ومنحهم الصالحية القانونية ملخالفة 

املتجاوزين أو تعيينهم مشرفني على املساجني 
وهم ميلكون اخلبرة والقدرة في التعامل مثل 

هؤالء األشخاص. 
احلكومة ملزمة بأن تراعي ظروف املتقاعدين، 
فغالء املعيشة بات ال يطاق للمتقاعد والواجب 
االستفادة منهم قدر اإلمكان وإحاللهم بدال من 
املوظفني األجانب وذلك ملساعدتهم واالستفادة 
من خبرتهم وتقديرا لدورهم فيما قدموه من 

تضحيات.

إصابة بدون وسوري في مشاجرتني

مواطن يتهم »بدون« و5 آخرين 
باقتحام شقته وضربه وسرقته

لص يسرق 6 سيارات من خيطان

لوحة معدنية تدل على هوية اجلاني!

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

العمليات  أدخل ش����اب عش����ريني غرفة 
الصغرى ج����راء تعرضه الى الطعن على يد 
شابني بسبب خالفات سابقة بينهم، ومت تسجيل 
قضية مبخف����ر النعيم، وجار ضبط املتهمني 

والتحقيق معهما.
من جانب آخر، أصيب وافد س����وري في 

مشاجرة مع اثنني آخرين قرب دوار املواصالت 
مس����اء أمس األول في جليب الش����يوخ، ومت 
تسجيل قضية ضد اجلناة، ومت نقل املصاب 

إلى مستشفى الفروانية.
وعلى صعيد متصل، تبادل خليجي ووافد 
عربي الضرب فيما بينهما بسبب أولوية املرور 
في شارع القرين، ومتت إحالة املتهمني إلى مخفر 

املنطقة، وجار اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن اربعيني ببالغ الى رجال مخفر 
الفنطاس يتهم فيه شخصا يعرفه »بدون« و5 
آخرين بصحبته باقتحام شقته التي يقطنها في 

املهبولة واالعتداء عليه بالضرب وسرقة هاتفه 
النقال وجهاز الب توب ومبلغ 50 دينارا وجميع 
البطاقات املدنية والبنكية اخلاصة به والذوا 
بالفرار، وعليه سجلت قضية حملت الرقم 97 

مبسمى سلب بالقوة واعتداء بالضرب.

محمد الدشيش

تقدم 6 أش���خاص من جنس���يات مختلفة 
إلى مخفر خيطان في بالغات متشابهة حملت 

عنوان السرقة عن طريق الكسر.
وأفاد مصدر أمني بأن ستة أشخاص حضروا 
بأوقات متفاوتة إلى مخفر خيطان لإلبالغ عن 
تعرض سياراتهم التي كانت متوقفة قرب إحدى 

البنايات في منطقة خيطان وكس���ر زجاجها 
واالستيالء على محتوياتها من بطاقات بنكية 
ومدنية ومبالغ مالية وجوازات س���فر، ليتم 
تس���جيل قضية وجار البحث عن اجلناة عن 

طريق رجال املباحث.
من جانب آخر، فقد تقدم مواطن إلى مخفر 
الشويخ في بالغ عن تعرض سياراته إلى الكسر 

وسرقة 140 دينارا أثناء توقفها.

هاني الظفيري

قادت اللوحة املعدنية الى هوية ش���خص 
اصطدم بسيارته بسيارة مواطن كانت متوقفة 
أمام منزله وفر هاربا الى جهة غير معلومة، 
وكان بالغا قد ورد الى غرفة العمليات من مواطن 
يبلغ فيه عن تعرض سيارته لالصطدام عن 
طريق س���يارة يقودها شخص بعد أن أحدث 

بها تلفيات شديدة.
وقال مص���در أمني إن رئيس مخفر تيماء 

الرائ���د غنيم العتل توجه ال���ى موقع البالغ 
ملعاينة احلادث، واملفاجأة أنه وأثناء معاينته 
املوقع رصد لوحة معدنية قرب املوقع اتضح 
أنها تخص سيارة السائق الهارب، ومبراجعة 
بياناتها املسجلة في املرور، تبني أنها تخص 
وافدا مصريا، ومت االس���تدالل على عنوانه، 
وعليه قام رجال األمن وبالتنسيق مع رجال 
املباحث بعمل كمني للوافد قرب منزله، وألقوا 
القبض عليه، وسجلت ضده قضية اصطدام 

وهروب.

هاني الظفيري

تعرض حدث إلى إصابات طفيفة إثر اصطدام السيارة 
التي يقودها بنخلة مبنتصف دوار منطقة النعيم، وترجل 

احلدث على إثرها من السيارة وفر هاربا إلى جهة غير 
معلومة، وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني أن بعض 
من مستخدمي الطريق أبلغوا عمليات الداخلية فجر أمس 

عن احلادثة وفورا توجهت دورية شرطة تابعة للمخفر 
وأخرى للدوريات إلى املوقع، حيث مت رصد السيارة وقد 

اقتحمت الدوار واصطدمت بنخلة في وسطه، وأشار 
بعض املبلغني الذين شهدوا احلادثة أن قائدها كان حدثا 

وهو ما لم يتم تأكيده، حيث يجري رجال األمن استدعاء 
صاحب السيارة ملعرفة كامل مالبسات احلادثة الغريبة.
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النجدي: »ب ح ر« 3 أحرف عشقتها بكل جوارحي
صفحة »بحري« تلتقي اليوم احلداق والغواص عبداهلل مساعد النجدي الذي عشق 
نبرة السمكة وضربتها على اخليط وقد أخبرنا عن بداياته وأفضل أماكن الصيد وما 
هي أنواع األسماك التي يطلبها بكل رحلة صيد ومتى توجه إلى عالم الغوص وصيد 
أسماك الشعم والنويبي والشيم، كما أطلعنا النجدي على أهم النصائح التي قدمها 

للحداقة والغواصني وأشياء أخرى ممتعة جتدونها في هذا اللقاء، فإلى احلوار:

ماذا عشقت منذ طفولتك ومتى اجنذبت لهواية احلداق؟
٭ ثالثة أحرف: الباء واحلاء والراء عشقتها بكل جوارحي 
منذ طفولتي جميعها جتتمع بكلمة واحدة وهي »بحر« نعم 
هذه الكلمة عاشت معي إلى يومنا هذا وقد اجنذبت لهواية 
احلداق وصيد األس���ماك من والدي عندما كنت في عمر 8 
أعوام وكنت أرافق الوالد الذي علمني أصول هذه الهواية 
اجلميلة من ترديع وموادع ووضع الييم وحس���بة املاياه 
وأش���ياء أخرى كثيرة عندما كان يصطحبني معه صوب 
الشاليهات اجلنوبية مثل جليعة والزور ومع مرور الوقت 
كبرت قليال وكب���رت هذه الهواية اجلميلة معي فأهداني 
الوالد طرادا صغيرا بحجم 12 قدما وبدأت أذهب به أكثر 
شيء إلى محادق الفنطاس والسبب في ذلك أن هذه املنطقة 
الغنية بالصيد في ذل���ك الوقت كانت قريبة من منزلنا 
وبقيت على هذا النحو حتى أصبحت أعتمد على نفسي 
بأشياء كثيرة عندها قررت شراء طراد بحجم أكبر وهو 
18 قدما، وهنا انطلقت إلى مناطق أبعد فيها صيد روعة 
مثل قاروة وأم املرادم وأذهب أيضا إلى احملادق الشمالية 
فقط بفصل الش���تاء للدفان ومنطقة الشيف التي تقع 

صوب الضبية ألتفنن بصيد السمكة احلالل.

أفضل أماكن الصيد التي عرفتها؟
٭ مناطق الصيد عندنا بالكويت كثيرة 

ومتنوعة وفيها خير وأنواع ال تعد 
وال حتصى من أصناف األسماك 

املمتازة ولك���ن اآلن في وقتنا 
احلال���ي أصبحت معظم هذه 
احمل���ادق أو األق���واع قليلة 
بالصيد وشحيحة باألسماك 
واألس���باب التي أدت لهذا 
النقص احلاد باألسماك هي 
التلوث وهو عامل أساسي 
والقراقير واملشابك وشباك 
الصيد »العديد« وال يخفى 

على أي أحد أن هذه األمور 
هي نقطة االرتكاز لقلة الصيد 

ودمار بحرنا واختفاء بعض 
األنواع من األسماك التي كنا في 

السابق نصطاد منها كميات طيبة، 
ولكن س���أذكر أهم املناطق التي قد 

تكون مازالت تعطينا من خيرها الشيء 
القليل، أوال: احملادق الشمالية وتتمثل مبنطقة 

احليش���ان والدفان في فصل الش���تاء حق صيد أسماك 
الشعم وعوهة بشهر أكتوبر ونوفمبر ومنطقة الدردور 
بشهر أغسطس حق صيد أسماك الشيم ومنطقة الركسة 
بشهر نوفمبر، ثانيا: احملادق اجلنوبية وتتمثل مبنطقة 
جليع���ة وبنيدر وأقواع ق���اروة، كل هذه املناطق التي 
ذكرتها سواء بالشمال أو اجلنوب جند فيها صيدا ولكن 

على حسب املوسم.

أنواع األسماك التي تطلبها بكل رحلة صيد ومتى وقت 
صيدها؟

٭ال توجد رحلة صيد إال وأطلب ثالثة أنواع من األسماك وهي 
السبيطي والهامور والشماهي، وطبعا كل نوع من هذه األسماك 
أذهب لها على موس���مها ووقت صيد أسماك السبيطي يكون 
من شهر أغس���طس ولغاية نوفمبر وال ننسى أن السبيطي 
من األسماك املتواجدة على مدار العام، ووجودها يكون على 
األسياف صيفا أكثر شيء وعندما يبرد اجلو قليال تتجه إلى 
األعماق لتبحث عن دفء املاء واملرعى اجليد وأما بالنس���بة 
ألسماك الهامور فهي مستوطنة وليست مهاجرة وموجودة 
على مدار العام وصيدها يكثر بش���هر أبريل أكثر شيء، أما 

بالنسبة ألسماك الشماهي فصيدها يكون بشهر يوليو.
متى اصطدت الشماهي الذي بالصور وما أفضل ييمة له؟

٭ صورة الش���ماهي العود ال���ذي بالصورة اصطدته في 
العام املاضي بش���هر يوليو مبنطقة اجلليعة وكنت ذاهبا 
ف���ي ذلك الوقت مع صديقي ناصر بوحمد وكانت الطلعة 
روعة واألمور جميعها طيبة وأفضل ييمة حق الشماهي 

هي الربيانة الفرش الطرية وأتعب عليها.

متى توجهت إلى عالم الغوص احلر؟
٭ توجهت إلى عال���م الغوص أصال منذ صغري عندما 
كان والدي يأخذنا معه إلى مكان فيه صفاء املاء وكثرة 
املرجان وهذا املكان ه���و حالة الزور ومن تلك اللحظة 

احببت الغوص واولعت به إل���ى جانب احلداق وبعدها بدأت 
أطور غوصي من خالل االستش���ارات واألس���ئلة لألشخاص 
الذين ه���م أكثر مني خبرة في هذا املجال حتى وصلت إلى ما 

أنا عليه اآلن.

أين تغوص عادة؟
٭ جميع رحالتي التي أنوي بها الغوص تكون خالل 
موسم اجلنعد وموسم اجلنعد بصراحة هو 
األمتع ألن هذه السمكة تشعرك باملغامرة 
والتحدي وذلك بسبب قوتها وحجمها 
وأكثر أماكن غوصي تكون باالرياق 

وأم املرادم وجليعة وبنيدر.

متى صيد أسماك الشعم 
والنويبي والشيم وأين؟

٭ الشعم جتده باحليشان 
وارشدان بشهر يونيو 
ويوليو وبالشتاء جتده 
بالدفان والفنطاس خالل 
شهر ديسمبر ويناير أما 
بالنسبة للنويبي فتجده 
بالركسة وعوهة بشهر 
أكتوبر ونوفمبر أما الشيم 
فتجده بالدردور وعوهة 

بشهر أغسطس.

أهم النصائح والتحذيرات التي 
تقدمها للحداقة والغواصني؟

٭ أحب أنصح الشباب باآلتي:
٭ االنتباه لبعض األشياب التي ال يوجد بها إنارة وهذا خطر 

جدا على حياتهم.
٭ أخ����ذ الاليف جاكيت وبطارية احتياط واش����تراك وعدة 

ملاكينة الطراد والتأكد من البنزين.
٭ التأكد من وزن الرصاص بالنس����بة حق الغواصني وان 

يكون مناسبا على حسب وزن الغواصني.
٭ عدم املجازفة بحياتك ألجل سمكة.

٭ عدم توجيه املس����دس البحري بالغلط على أي شخص 
كان.

٭ وج����ود مراف����ق للغواص حت����ت املاء وعلى س����طح 
الطراد.

ختامية لك؟
٭ أمتن����ى للجميع رحالت صيد ممتعة وان يرزقهم رب 
العاملني صيدا طيبا وأن يرجعوا للمسنة ساملني غامنني 
وأرجو منهم عدم رمي العلب واألكياس الفارغة واحملافظة 
على بحرنا الغالي وفي اخلتام أمتنى من اخواني أخذ كل 
النصائح التي قدمتها لهم في هذا اللقاء املمتع باجلدية 

والسالم ختام.

عبداهلل مساعد النجدي 
مع الشماهي العجيب
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

753
52

26957
179
6812

974
54682

15
358

31
286
846

3829
7842

2147
916

973
64

354
6

52317
478

73
187
38791

2
268

أفقياً:

عمودياً:

ال تلم
كفى

إذا
السيف

نبأ
اإلحسان

يقي
مصارع
السوء

ند
القمر

سر
ورد

األماني

أحالم
الوجد

رد
التالل

الشوق
كمد

سمو
ود

مرح
سمر
رحل

الفنون
األصالة

مقطع

٭ س��نة االكتش��اف: 260 
ق.م.

هو: مبدآن أساسيان أسسا 
لكل علوم الفيزياء والهندسة.

٭ اكتشفه: ارخميدس.
ملاذا يعتب��ر من أعظم 100 

اكتشاف؟
٭ مفهوم��ا قوة الطفو )يقوم 
املاء بدفع االغراض الى االعلى 
بقوة مساوية لوزن املاء الذي 
يزيحه الغرض( والروافع )القوة 
التي تدف��ع احد جانبي رافعة 
تنش��ئ قوة رفع على اجلانب 
اآلخر متناسبة مع طولي جانبي 
الرافع��ة(، وضعا اس��اس كل 
فروع العلم الكمي والهندسة، 
وهما ميثالن اق��دم جناحات 
االنسانية في فهم العالقات في 
العالم الفيزيائي املوجود حولنا 
واس��تنباط طرق رياضية من 
اجل وصف الظواهر الفيزيائية 
للعالم، اعتمد عدد ال يحصى من 
التطويرات الهندسية والعلمية 

على هذين االكتشافني.
٭ حقائق طريفة: عندما اكتشف 
ارخميدس مفهوم الطفو، قفز 
من احلمام صارخا بالكلمة التي 
جعلها شهيرة Eureka وتعني 
»وجدتها«، هذه الكلمة اصبحت 
ش��عار والية كاليفورنيا بعد 
ان ص��رخ الباحث��ون االوائل 
عن الذه��ب بها عندما وجدوا 

الذهب.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  رحلة الغوص، 2ـ  ا ا اـ  العمر، 3 
ـ أرميهـ  دول )معكوسة(، 4ـ  جارة 
الوادي، 5ـ  تتلصصـ  لن، 6ـ  أتعباه 
ـ آر )معكوسة(، 7 ـ سم ـ سقم، 8 
ـ اجترار، 9 ـ ووري ـ وحيدة، 10 ـ 

ردود ـ رنة )معكوسة(.

عموديًا:
1 ـ رائجة ـ ســـرور، 2 ـ حاراتهم ـ ود، 3 ـ 
الرمال )معكوسة(ـ  سرو، 4ـ  يتصبرـ  يد، 5 
ـ عصاه )معكوسة(، 6ـ  الـ  ترجوه، 7ـ  غل 
ـ ألو )معكوسة(ـ  حتن، 8ـ  وعالنـ  سرير، 

9 ـ صمود ـ رقاد، 10 ـ ردي ـ أمرتا.

حل عينك .. عينك

1ـ  رحلة تراثية في اخلليج، 2ـ  متشابهةـ  احلياة، 
3ـ  اقذفهـ  بلدان )معكوسة(، 4ـ  أغنية لفيروز، 5 
ـ تسترق النظرـ  للنصب، 6ـ  أرهقاه )معكوسة( 
ـ للمســـاحة )معكوســـة(، 7 ـ قاتل ـ مرض، 8 ـ 
إعادة وتكـــرار، 9 ـ دفن ـ منفردة، 10 ـ اجابات ـ 

دقة اجلرس )معكوسة(.

1 ـ شائعة ومنتشرة ـ فرح، 2 ـ أحياؤهم ـ حب، 
3ـ  في الصحراء )معكوســـة(ـ  من األشجار، 4ـ  
يتحمل املشـــاق ـ من األطراف، 5 ـ عكس أطاعه 
)معكوسة(، 6ـ  للنفيـ  تأمله، 7ـ  حقدـ  تقال على 
الهاتف )معكوسة(ـ  تشتاق، 8ـ  غزاالنـ  للنوم، 

9 ـ ثبات ـ نوم 10 ـ جوابي ـ وجهتا أمرا.

احلل  أسفل الصفحة

الروافع وقوة الطفو

حل أعرف الشخصية:
أحمد الفضلي

حل كلمة السر:
فيروز

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة لبنانية 
كبيرة من 5 أحرف

ديفكملتالف
ناررموااما

زلدمردحلصذ
نادسحيلشاا

امجسمواورن
ساودمكمقعب

حنللالتلاا
اياورمقلار
لوردسءوسلا
ايقيرفيسلا
مقطعنونفلا
لحرالاصالة

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 اعتقد القدماء ان للكهرمان 
ق��وى س��حرية، حي��ث كتب 
االغري��ق والرومان انه ميكن 
ان يحمي الناس من املشعوذين 
واألمراض، والس��بب في هذا 
االعتق��اد، ه��و ان هن��اك ما 
الكهربائية في  الطاقة  يش��به 
الكهرم��ان، الت��ي تتولد حني 
يتعرض للحك بقوة، ما يؤدي 
بالتالي الى حتول الكهرمان الى 
الدقيقة.  قوة جاذبة لألجسام 
ويسبب القوة املكهربة الكامنة 
في الكهرمان، فقد اطلق عليه 
االغريق تسمية »االلكترون« 
والت��ي كانت األس��اس لكلمة 
»الكهرب��اء«. والكهرمان مادة 
ش��فافة صفراء قابلة للكسر، 
فهو قاس نوعا ما ليس��تخدم 
في الزينة واحللي، ولكنه ليس 

بقساوة الزجاج أو الرخام.
ام��ا ع��ن كيفية نش��وئه 
فيحدثنا العلم انه عبر العصور 
القدمية املتوالية، كانت أشجار 
الصنوبر تفرز مادة صمغية أو 
راتنجية وبكثرة على األرض، 
مما أدى الى تراكمها بكميات 
ضخمة، وعندما تغيرت القشرة 
األرضية، أدى ذلك الى طمر هذه 
املادة املتراكمة حتت األرض أو 
املاء، وبعد توالي ماليني السنني، 
حتولت هذه امل��ادة املتحجرة 
أو الصلبة الى الكهرمان الذي 

نعرفه اليوم.
ومبا ان الكهرمان أساسا، كان 
مادة لزجة والصقة فقد علقت 
به الكثير من احلشرات وبعد 
مرور ماليني السنني وحتجر 
ه��ذه املادة بقيت احلش��رات 
الكهرمان  محفوظة في داخل 
سليمة، ولذلك نرى اليوم الكثير 
من قطع الكهرمان حتتوي على 
النم��ل والذب��اب مدفونة في 
داخله��ا وهي تبدو وكأنها قد 
وضعت في داخلها منذ يومني. 
وتنمو أشجار الصنوبر املنتجة 
للكهرمان اآلن في منطقة بحر 
البلطيق وبحر الش��مال حيث 
أمست القش��رة األرضية في 
هذه املنطقة تدريجيا مغمورة 
باملاء، وق��د وجدت أولى قطع 
القدمي��ة، هن��اك  الكهرم��ان 
حيث هبت العواصف العنيفة 
البحر،  العاتي��ة على  والرياح 
فأدى ذلك ال��ى حتريك املياه 
بعنف، وبالتالي قذفت العديد 
من قطع الكهرمان الى الشاطئ، 
اما اليوم، فيستخرج الكهرمان 
من املناجم التي حتفر خصيصا 

للبحث عنه.
يوجد الكهرمان عادة بقطع 
صغيرة، وبالرغم من ان بعض 
املكتشف منه وصل وزنه الى 
8 كيلوغرامات، اما استخداماته 
األساس��ية فهو يستخدم في 
صناع��ة فم الغلي��ون وحامل 
السيجار، باإلضافة الى احللي 

والزينة والسبحات.. إلخ.

ما هو الكهرمان؟

سميرة حامد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
تعثر حامل اللقب في »الليغا«

 

شاكيري يقترب من »السيدة العجوز«
قدم نادي يوڤنتوس عرضا رسميا للتعاقد مع اجلناح السويسري الدولي شيردان شاكيري 
العب بايرن ميونيخ.  ووفقا لصحيفة »توتو سبورت« فإن اليوفي مهتم بإبرام الصفقة وال 
يوجد اعتراض من البايرن على بيع الالعب.
الصحيفة أشارت إلى أن »البيانكونيري« عرض على الباڤاري التعاقد مع شاكيري ملدة 
عام على سبيل اإلعارة مع الزامية الشراء بـ 15 مليون يورو على أن يتقاضى الالعب راتبا 
سنويا يقدر بـ 2.5 مليون يورو.

آرسنال ضد بشيكتاش

»الغانرز« األقرب »لألبطال«.. و»فقراء اجلنوب« أمام مهمة صعبة

لهذه املسابقة االوروبية، وكان 
التعادل مع بشيكتاش هو االول 
في 13 مباراة. بدوره، عبر فينغر 
الذي ق����اد الفريق اللندني الى 
املباراة النهائية عام 2006، عن 
ثقته املطلقة بالفوز والتأهل، 
وقال »نعرف متاما ان مباراة 
االياب س����تكون صعبة، لكننا 
س����نلعب على ارضنا ونحن 
معت����ادون عليها فكل ش����يء 
أمامنا ونريد  سيكون واضحا 

اخلروج فائزين«.
اتلتي����ك بلباو  ويتقاس����م 

االس����باني وضيف����ه نابولي 
االيطالي، بنس����بة متساوية، 
التأهل بعد ان تعادال  حظوظ 
ذهابا 1-1، فيما تبدو فرصة باير 
ليفركوزن املنتشي بفوز على 
مضيفه بوروس����يا دورمتوند 
وصيف بط����ل املانيا 2-0 في 
افتتاح املوسم اجلديد، كبيرة 
على حساب ضيفه كوبنهاغن 

الدمنركي.
وكان باير ليفركوزن حقق 
فوزا مثيرا في الذهاب 3-2، فيما 
حقق ابويل نيقوسيا القبرصي 
نتيجة طيبة على ارض البورغ 

الدمنركي 1-1.
وأما عن مباراة اتلتيك بلباو 
ونابولي فيدخل الفريقان هذه 
املب����اراة بعد مب����اراة الذهاب 
التي انته����ت بنتيجه التعادل 
بني الفريقني بهدف مقابل هدف 
وستكون املواجهة صعبة على 
الذي فوت  السماوي االيطالي 
فرصة استغالل عاملي االرض 

واجلمهور.
وأما عن »النادي الباسكي« 
الذي يلعب على ارضه في ملعب 
»س����ان ماميس« فرمبا تكون 
حظوظه اكبر، السيما أنه يسعى 
الى إسعاد جماهيره وبلوغ دور 
املجموعات لكونه أحرز هدفا 

ثمينا خارج معقله.

مع ايفرتون )2-2( السبت في 
الدوري احمللي سيعطي الالعبني 
دفعة معنوية قوية خصوصا ان 
مضيفهم تقدم بهدفني نظيفني 
في الشوط االول قبل ان يدرك 
رجال فينغر التعادل في الدقائق 
السبع االخيرة. وقال ويلشير 
»انها حقا نقطة ثمينة ونحن 
اآلن أم����ام مباراة كبيرة، وهذا 
يعطينا ثقة كبيرة بالنفس من 
اجل خوضها على اكمل وجه«. 
ولم يخرج فريق »املدفعجية« 
في تاريخه من االدوار التمهيدية 

ميلك أرس����نال االجنليزي 
حظوظا كبيرة للتأهل الى دور 
املجموعات م����ن دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم.
ويستقبل »الغانرز« اليوم 
على ملعب االمارات في لندن 
بشيكتاش التركي في اياب الدور 
الفاصل، بينما يستضيف اتلتيك 
بلباو نظيره القادم من جنوب 

ايطاليا نابولي.
في املباراة االولى، سيحاول 
»الغانرز« الذي استطاع بعشرة 
العبني انتزاع تعادل سلبي ذهابا 
في اسطنبول االسبوع املاضي، 
حجز بطاق����ة العبور الى دور 
املجموعات للمرة السابعة عشرة 
في تاريخه، رغم خسارة جهود 
احدى ركائزه األساسية الويلزي 
آرون رامسي الذي يعول عليه 
الفرنسي أرسني  املدرب  كثيرا 
ألعاب وهداف  فينغر كصانع 

في آن معا. 
ويعتقد العب ارسنال جاك 
ويلشير ان اخلروج بتعادل ثمني 

متثال للمخضرم توتي

إيطاليا تكرِّم فتى روما األول

قرر متحف الش���مع بإيطاليا تكرمي 
فرانشيس���كو توتي جنم ن���ادي روما 
ومنتخب االتزوري سابقا بصنع متثاال 
له وأوضح موقع »الفيفا الرس���مي« أن 
توتي الذي أمضى مسيرته الكروية في 
روما يس���تحق هذا التكرمي عطفا على 

تاريخه الكبير.

ويعتبر صانع األلعاب الذي يبلغ من 
العمر 37 عاما أكثر العب متثيال »للذئاب« 
وأفضل هداف في تاريخه، وساعده على 
نيل لقب ال���دوري اإليطالي مرة وكأس 
إيطاليا في مناس���بتني باإلضافة لقيادة 
منتخب بالده بالفوز بكأس عالم 2006 

والوصول لنهائي يورو 2000.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري األبطال »الدور التمهيدي«

9:45Bein Sport 1HDأرسنال - بشكتاش
9:45ماملو السويدي – سالزبورغ النمساوي
9:45Bein Sport 2HDبايرن ليفركوزن – كوبنهاغن الدمناركي

9:45Bein Sport 3HDأتلتيك بلباو - نابولي

أكد مان سيتي انه على أمت االستعداد 
للدفاع عن اللقب الذي خطفه من بني يدي 
ليڤربول في املرحلة اخلتامية من املوسم 
املاضي، وذلك بتفوقه على االخير 3-1 على 
»ستاد االحتاد« في ختام املرحلة الثانية من 

الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدين فريق املدرب التشيلي مانويل 
بلليغريني بتحقيقه فوزه الثاني وباذالله 
ليڤرب����ول حتت انظار مهاجمه الس����ابق 
االيطال����ي ماري����و بالوتيل����ي الذي وقع 
عقد انتقاله الى »احلمر« من ميالن، الى 
املونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الذي 
سجل ثنائية، مؤكدا عقدة الضيوف في 
ملعب منافسيهم حيث لم يخرجوا فائزين 

منذ عام 2008.
وأكد سيتي الذي يلتقي ستوك سيتي 
في املرحلة املقبلة قبل ان يخوض موقعتني 
ناريتني أخريني ضد ارسنال وتشلسي، 
ان فلسفة االستمرارية قد تكون املفتاح 
لالحتفاظ باللقب ألنه لم ينشط كثيرا في 
سوق االنتقاالت الصيفية حيث كان املدافع 
الفرنسي ايلياكيم مانغاال اكبر صفقاته )32 

مليون استرليني من بورتو البرتغالي( 
لكنه لم يكن في التشكيلة التي شارك فيها 
العب جديد وحيد هو البرازيلي فرناندو 

القادم من بورتو أيضا.
الفريقني  املباراة سريعة من  وجاءت 
لك����ن اجلمهور انتظر حت����ى الدقيقة 41 
والتي شهدت هدف التقدم لصاحب االرض 

بواسطة يوفيتيتش.
الثاني ضغط  الش����وط  وفي بداي����ة 
ليڤربول بحثا عن التعادل وحصل على 
عدد من الفرص لكن هارت وقف في وجه 
مهاجميه ثم ومن هجمة مرتدة س����ريعة 
أضاف »الس����يتيزينز« هدفه الثاني عبر 

يوفوتيتش أيضا )55(.
وضغط »الريدز« مجددا على أمل العودة 
الى اللقاء لكن سيتي ضرب مجددا وجنح 
بفضل البديل االرجنتيني سيرخيو اغويرو 
وفي أول ملسة له بعد دخوله على حسابه 
البوسني ادين دزيكو املصاب من اضافة 
الهدف الثالث وتوجيه الضربة القاضية 

للضيوف )69(.
 وجنح المب����رت، في تقليص الفارق 

من الدوري االسباني.
على ملعب »كامب����و دي فاييكاس«، 
اكتفى اتلتيكو الذي توج باللقب املوسم 
املاضي للمرة االولى منذ 1996، بالعودة 
من معقل فايكانو بنقطة في مباراة خاضها 
دون مدربه االرجنتيني دييغو سيميوني 
الذي أوقف من قبل االحتاد احمللي للعبة 
ثماني مباريات عقابا له على ما بدر منه 
جتاه حكام مباراة اياب الكأس الس����وبر 
اجلمعة املاضية بينه وبني فريقه وغرميه 

التقليدي ريال مدريد )0-1(.

مبساعدة من زابالينا الذي حول الكرة في 
شباك هارت خالل اعتراضه رأسية العب 

ساوثمبتون السابق )83(.

إسبانيا

استهل اتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن 
لقب����ه بتعادل مخيب على ملعب مضيفه 
رايو فايكانو 0-0 فيما رحب جاره ريال 
مدريد بضيفه قرطبة، العائد الى دوري 
االضواء للمرة االولى منذ موسم 1971-

1972، بالفوز عليه 2-0 في املرحلة االولى 

وطرد س����يميوني بني شوطي مباراة 
االياب على ملعب فيسنتي كالديرون بعد 
احتجاجه على قرارات احلكم لدى احلكم 
الرابع، ثم دفع رأس االخير بيده وغادر 
امللعب وهو يصفق مستهزئا بقرار احلكم 

الرئيسي.
وفي غيابه عن اولى املباريات الثماني، 
تولى مساعده جرمان بورغوس سيتولى 
املهم����ة بدال من����ه على مقاع����د الالعبني 
االحتياطيني ف����ي مباراة كانت االفضلية 
فيها واضحة لوصيف بطل دوري ابطال 
اوروبا للموسم املاضي لكنه لم يتمكن من 
ترجمتها الى اهداف، ليبدأ موسمه وهو 

يقبع في املركز الثاني عشر.
وعلى ملعب »سانتياعو برنابيو«، لم 
يكن فوز ريال مدريد، املتوج املوسم املاضي 
ابطال اوروبا  الكأس ودوري  مبسابقتي 
لكنه انحنى امام جاره اتلتيكو في الصراع 
على الدوري، سهال على االطالق اذ انتظر 
حتى الدقيقة االخيرة لكي يضمن النقاط 
الث����الث على ارضه وبني جماهيره وذلك 
بفضل جنمه كريس����تيانو رونالدو الذي 

اشركه املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 
أساسيا.

ولعب رونالدو في املقدمة الى جانب 
الويل����زي غاريث بيل والفرنس����ي كرمي 
بنزمية ومبؤازرة من الوافدين اجلديدين 
االملاني توني كروس والكولومبي خاميس 
رودريغي����ز اللذين س����جال بدايتهما في 

»الليغا«.
وبقيت النتيجة على حالها دون فرص 
فعلية عل����ى املرميني حتى صافرة نهاية 
الش����وط االولى، ثم في بداية الثاني كاد 
رودريغي����ز ان يفتتح س����جله التهديفي 
في املس����ابقة بعد، لك����ن احلارس خوان 
كارلوس كان له باملرصاد )60(. وبدا ريال 
بعدها عاجزا عن تهديد مرمى ضيفه رغم 
ف����ي أرضية امللعب  الواضحة  افضليته 
وانتظر حت����ى الدقيقة 90 ليؤكد النقاط 
الثالث بفضل تس����ديدة بعيدة لرونالدو 
الذي افتتح سجله التهديفي للموسم اجلديد 
منذ املب����اراة االولى، علما انه توج هدافا 
املوسم املاضي برصيد 31 هدفا أمام جنم 

برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي.

سيميوني يبرر
قال االرجنتيني دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد، عقب التعادل السلبي مع 

رايو فايكانو في اجلولة األولى من الليغا، 
إن فريقه افتقر إلى الدقة أمام املرمى في 
التعامل مع الفرص الثالثة الواضحة التي 
الحت له في الشوط األول من هذا اللقاء.

وأوضح سيميوني، أنه يرى »من الطبيعي 
أن يتراجع أداء فريقه قليال في الشوط 

الثاني بعد اجلهد الذي بذله الالعبون في 

مباراة كأس السوبر اإلسباني« التي توج 
بها على حساب جاره اللدود ريال مدريد 

بهدف نظيف. وقال: »الفريق لعب الشوط 
االول بشكل جيد للغاية، وسنحت لنا 

ثالث فرص واضحة إلحراز هدف«.
وأضاف: شهد الشوط االول تفوقا كبيرا 

من جانبنا بثالث فرص والتي في حال 
استغاللها كنا سنحقق نتيجة مختلفة، 

ولألسف افتقرنا إلى الدقة.

كومباني: نحن أقوياء
البلجيكي فيسنت كومباني  أبدى 
قائد ومدافع مان سيتي سعادته بعد 
الفوز على ليڤربول بثالثية مقابل 
هدف في اطار لقاءات الفريقني في 

»البرميييرليغ«.
ونشر كومباني صورة من املباراة 
على موقع التواص���ل االجتماعي 
تويتر وقال عنها: أقوياء كالعادة، 
فملعب االحتاد دائم���ا يجلب لنا 

القوة واحلظ، وحققنا فوزين في 
مباراتني.

وأضاف أن الفوز على »الريدز« كان 
مهما للغاية، فكل مباراة نلعبها في 
أرضنا على ملعب االحتاد تعتبر 
مهمة، حيث عندما تقابل واحدا من 
الفرق الكبرى وتفوز عليه فان هذا 
مبنزلة حصولك على س���ت نقاط 

كاملة، وهو ما نسعى اليه دائما.

كارلو: »السوبر« أتعبنا
أكد االيطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني 

لريال مدريد أن العبيه دفعوا فاتورة 
»اإلجهاد« في كأس السوبر اإلسباني، مما 
أدى إلى »معاناة« فريقه في مباراته األولى 

في الليغا أمام قرطبة الصاعد إلى دوري 
الدرجة األولى.

وقال أنشيلوتي: »لم أسمع صافرات 
استهجان. في الوقت الذي كنا نعاني فيه، 

كانت اجلماهير تساعدنا«، وذلك دون 

التعليق على الصافرات التي تعرض لها 
الفريق في الشوط الثاني.

وأضاف: »لقد عانينا بسبب اإلجهاد، فكنا 
نلعب كل ثالثة أيام في وقت ليس سهال 
في املوسم. هذا هو السبب ألننا عانينا 
بعض الشيء، ولكن ليس كثيرا. املباراة 

كانت حتت السيطرة«.
وأشاد أنشيلوتي بهدف كرمي بنزمية، 

قائال: إنه من اجليد للغاية أن يسجل كرمي.

ترتيب فرق الصدارة
في الدوري اإلجنليزي

ترتيب فرق الصدارة
في الدوري األسباني

1- توتنهام          6 نقاط من مباراتني
2- تشلسي         6 من 2
3- مان سيتي      6 من 2
4- سوانسي       6 من 2
5- ارسنال         4 من 2

1- برشلونة            3 نقاط من مباراة
2- سلتا فيغو         3 من 1
3- ريال مدريد        3 من 1
4- ڤياريال             3 من 1
5- غرناطة            3 من 1

»السيتيزينز« عّذب »الريدز«
و»امللكي« بدأها بثنائية
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جلنة املسابقات وشؤون الالعبني باالحتاد جددت في املراحل السنية وأسماء البطوالت

العجمي: تطوير لعبة الطائرة بالتعاون
مع بعض األندية للموسم 2015-2014

معظ���م العب���ي املرحلة من 
املشاركة ضمن الفئة السنية 
العمرية التي كانوا مسجلني 
بها، وأصبحت املرحلة السنية 
ال يوجد فيها العبون ينطبق 

عليهم السن.
وأعل���ن العجم���ي أن���ه 
بالنسبة ملشاركة الالعبني غير 
الكويتي���ني: فقد تقرر طلب 
ممثلي االندية السماح لالعب 
األجنبي الذي مت تس���جيله 
وتنطب���ق علي���ه ش���روط 
التسجيل بان يكون من مواليد 
الكويت... إلخ، باملشاركة بفئة 
الرياضي  العمومي للموسم 
احلالي وخصوصا أن النادي 
التزم مع الالعب وتكلف مبالغ 
عليه منذ تسجيله في املراحل 
الس���نية الصغيرة ان كان 
فيه ضرورة إللغاء تسجيل 
الكويتي يكون  الالعب غير 
ذلك منذ املراحل األولى )الفئة 
الصغيرة( للمواسم الرياضية 

القادمة. 
بالنس���بة  وص���رح 

للغرامات:
- طلب ممثل���و األندية 
رفع غرامة لفت النظر، وعدم 
تطبيقها نظ���را ألنه يكون 
مبنزل���ة تنبيه على الالعب 

بااللتزام.
- طالب بع���ض ممثلي 
األندية بعدم تطبيق غرامة 
عدم مرافقة مشرف للفريق، 
وأوضحوا انه من املمكن ان 
يحدث ظرف طارئ للمشرف 
قبل املباراة مباشرة ال يتمكن 

من مرافقة الفريق.
وفي اخلت���ام اوضح أن 

احلضور اقترح اآلتي:
- أن يسمح ملدير قطاع 
الناش���ئني واملدي���ر االداري 
الرياضية مبرافقة  باألندية 
الف���رق ب���دال من املش���رف 
ال���ذي ال يتمكن من حضور 

املباريات. 
- مت اقت���راح ان يك���ون 
عامل���و التق���اط الكرات في 
الصال���ة من قب���ل الناديني 
طرفي املباراة )بحيث يتولى 
كل فريق توفير ملتقط واحد 

للكرات(.
العجمي ملمثلي  وأوضح 
االندية الرياضية أنه سوف 
يحمل جمي���ع هذه الطلبات 
والتوصيات الى مجلس ادارة 
االحتاد لدراستها التخاذ ما 
يراه مناسبا، وأنه سيكون 
داعما لتحقيق مطالب االندية 
التي تخدم اللعبة وترفع من 

مستوى الالعبني.

الالعبني  االندية تقليل عدد 
املباراة  املراد تسجيلهم في 
النه كبير )12 العبا( ويرون 

ان يكون 8 العبني.
- كما طلب تأجيل البداية 
املبكرة من تاريخ 2014/10/18 

الى تاريخ )2014/12/18(.
- كما طلب وجود تبديالت 
في اشواط املباراة لهذه الفئة 
إلفس���اح املجال امام املدرب 

لتبديل الالعبني.
- وطلب ممثلو األندية 
ايض���ا الغاء ال���زام الفريق 
بت���داول الك���رة األولى بني 
الالعب���ني )مبرت���ني عل���ى 

االقل(. 
أنه  العجم���ي  وأض���اف 
بالنسبة لتحديد سن الالعبني 
في بداية املوسم )املواليد( 
جلمي���ع املراحل: رأى ممثل 
االندية أن يكون احتساب سن 
الالعب بالسنة امليالدية التي 
يبدأ فيها املوس���م الرياضي 
واملسجل بها وليس بالشهور 
)2014/8/1( كما هو وارد في 
الشروط لهذا املوسم، حيث 
ان حتديد شهر معني يقصي 

نادي اليرموك ومحمد النصف 
من نادي الكويت ومحمد كامل 
نادي الكويت وعارف بادي من 
نادي الساحل ومشعل الشومر 
من ن���ادي اجله���راء وفالح 
صادق من نادي الصليبخات 
ومحمد عبدالرزاق من نادي 
كاظمة وجليل سناسيري من 

النادي العربي.
وأوضح العجمي أنه كان 
يأمل حضور ممثلي االندية 
الرياضي���ة املش���اركة في 
مسابقات وبطوالت االحتاد 
هذا املوسم، حيث تغيب نادي 
الفحيحيل  التضامن ونادي 
ونادي الشباب وكان االجتماع 
ناق���ش فئة حتت 11 س���نة، 
وطلب بعض ممثلي االندية 
أن تكون مش���اركة األندية 
 11 الرياضية في مهرجانات 
سنة هذا املوسم اختيارية، 
على أن تكون الزامية اعتبارا 
القادم  الرياضي  من املوسم 
2016/2015، معتبرا ان الوقت 
غير كاف لتسجيل العبني من 

املدارس.
وقال العجمي: طلب ممثلو 

صرح نائب رئيس احتاد 
الطائ���رة ورئي���س جلن���ة 
املسابقات وشؤون الالعبني 
محمد العجم���ي بأنه إميانا 
من االحتاد بأن مس���ؤولية 
اللعبة وتقدمها هي  تطوير 
مسئولية مشتركة بني االحتاد 
الرياضية، ونظرا  واألندية 
لتلقي االحتاد مالحظات من 
بعض األندية منها الرسمي 
ومنها الش���فوي على نظام 
إقامة املسابقات  وش���روط 
الرياضي اجلديد  للموس���م 
2015/2014، فق���د رأت جلنة 
املسابقات وشؤون الالعبني 
الرأي  باالحتاد ودعم ه���ذا 
ادارة االحتاد دعوة  مجلس 
مدي���ري الف���رق باألندي���ة 
الرياضية بهدف االستئناس 
بالرأي واالستماع الى وجهات 
النظر حول شروط نظام إقامة 
املسابقات والبطوالت املزمع 
تنظيمها املوس���م الرياضي 
2015/2014، وبعد التش���اور 
والتباحث والنقاش حيث كان 
هذا االجتماع فرصة طيبة كي 
يوضح ممثلو االندية شجون 
وهموم األندي���ة الرياضية، 
وكذلك أوضح االحتاد ما يرمي 
الى حتقيقه  اليه ويس���عى 
من جمي���ع التغييرات التي 
استحدثها هذا العام سواء في 
اسم البطوالت أو نظام اقامتها، 
وكذلك تغيير املراحل السنية، 
وه���ي الرق���ي باللعبة وأن 
تكون املسابقات والبطوالت 
التي تنظ���م تخدم في املقام 
الوطنية  املنتخب���ات  األول 
الشابة  العناصر  في توفير 
املتميزة املدعم���ة باخلبرة 
والكفاءة وتكون مخرجاتها 
العبني جيدين يستطيعون 
متثي���ل الكويت خير متثيل 
في جميع احملافل الرياضية 

في املستقبل.
وحضر االجتماع ممثلي 
االندية الرياضية حيث ضم 
من االحت���اد: محمد العجمي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئي���س جلنة املس���ابقات 
وش���ؤون الالعبني، عبداهلل 
كايد أمني سر االحتاد، صالح 
الس���ر املساعد  باجيه أمني 
لالحتاد، عبدالكرمي جاولي 
نائب رئيس جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبني، مالك العنزي 
عضو مجلس اإلدارة االحتاد، 
وعن األندية الرياضية: نعمة 
الب���در من نادي القادس���ية 
العلي من نادي  عبدالعزيز 
اليرموك وعثمان محمد من 

محمد العجمي مجتمعا مع ممثلي عدد من األندية

امليداليات تنتظر األبطال في املوسم اجلديد

النجم يعتذر رسمياً لألهلي وجاريدو

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

قدمت بعثة فريق النجم الساحلي التونسي 
اعتذارا رس����ميا الى ادارة الن����ادي االهلي قبل 
مغادرتها القاهرة عائدة إلى تونس بعد التعادل 
سلبيا مع األحمر في ختام دور املجموعات لبطولة 
كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم بسبب اشتباك 
احد العبي النجم مع قائد الفريق حس����ام غالي 
بعد املباراة، وتطور االمر الى اعتداء أحد اعضاء 
اجلهاز الفني للنج����م على املدير الفني لالهلي 

جاريدو.
وحرص نائب رئيس النجم الساحلي جالل 
كريفة على تكرار اعتذاره عن األحداث التي شهدها 
س����تاد القاهرة عقب انتهاء املباراة، وقال: »إن 
العالقات املتميزة التي تربط الشعبني املصري 
والتونس����ي عبر التاريخ ال ميكن أن تؤثر فيها 
أحداث مباراة رياضية ولقد حرصت على عالج 
األمر في الس����تاد قبل اخلروج منه عبر تقدمي 

اعتذار ملدير الكرة بالنادي وائل جمعة«.
وعلى صعيد آخر، بدأ رئيس نادى الزمالك 
وجلنة األندية مرتضى منص����ور باالتفاق مع 
ع����دد من األندية، في وض����ع خطة للصلح بني 
ناديي األهلي واملصري خ����الل الفترة املقبلة، 
خاصة أنه ي����رى أن أزمة األهلي واملصري هي 
السبب احلقيقي في رفض األمن إقامة الدوري 
من مجموعة واح����دة إلى جانب رفض الوزارة 

أيضا حضور اجلماهير للمباريات.
وأكد مرتضى منصور لألندية أنه سيتم توجيه 
الدع����وة إلى عدد من رم����وز الدولة والرياضة، 
للوصول إلى حل يرضي أس����ر شهداء األحداث 

وإنهاء األزمة الدائرة منذ موسمني. 
من ناحية اخرى، وصل الى مدينة اس����وان 
نائب رئيس احتاد الكرة حس����ن فريد بصفته 
رئيسا للبعثة واملش����رف على املنتخب األول، 
ويعقد جلسة مع اجلهاز اإلداري بقيادة سمير 
عدلي لالطمئنان على الترتيبات النهائية حول 
السفر إلى السنغال، املقرر لها يوم الثالثاء املقبل 

على منت طائرة خاصة.
ويواجه املنتخب املصري، نظيره السنغالي 
يوم 5 من الشهر املقبل، في التصفيات املؤهلة 

إلى بطولة كأس األمم األفريقية 2015.
من جهته، قال الكابنت املدير الفني للمنتخب 
شوقي غريب: »نتمنى أن تكون انطالقة املنتخب 
املص����ري للوصول إل����ى بطول����ة أمم أفريقيا 
باملغرب 2015، وتصفيات كأس العالم من مدينة 

أسوان«.
جاء ذلك خالل معسكر املنتخب املصري لكرة 

القدم مبدينة أسوان، خلوض ودية الفريق مع 
نظيره الكيني في إطار االستعدادات لتصفيات 

بطولة أمم أفريقيا 2015 باملغرب.
وأكد املدير الفني للمنتخب املصري أنه سعيد 
لوفائه بالوعد مع محافظ أسوان اللواء مصطفى 
يسري، خالل تواجده في املدينة خالل األشهر 
السابقة إلقامة أولى مباريات املنتخب املصري 
الودية بعد توليه املنصب اجلديد على س����تاد 
أسوان. وأبدى غريب إعجابه بالتجهيزات التي 
متت في ستاد أسوان استعدادا الفتتاحه خالل 
ودي����ة املنتخب املصري مع نظيره الكيني يوم 

السبت املقبل. 
وفي شأن آخر، شهدت الساعات املاضية أزمة 
كبيرة داخل نادي الزمالك بعد تعثر محاوالت 
استخراج تأشيرة سفر الفريق إلى النمسا إلقامة 
معسكر خارجي استعدادا للموسم اجلديد من 

الدوري املصري.
وعلم أن الزمالك والش����ركة الراعية صدما 
بعدم القدرة على اس����تخراج جميع التأشيرات 
لالعبني من أجل دخول النمسا وإقامة معسكر 
الفريق، وهو ما تس����بب ف����ي أزمة كبيرة تهدد 

معسكر الفريق للموسم اجلديد 
ويح����اول مجلس الزمالك خالل الس����اعات 
اجلارية بالتعاون مع الشركة الراعية التوصل 
إلى حلول الس����تخراج تأشيرات سفر الالعبني 
خالل الفترة املقبلة، وفي حالة استمرار األزمة 
س����يتم إلغاء سفر الفريق إلى النمسا، والبحث 

عن مكان آخر إلقامة املعسكر اخلارجي.
وفاز فريق الزمالك على املطاحن أحد أندية 
الدرجة الثالثة بنتيجة 6-0 في املباراة الودية التي 

أقيمت بني الفريقني على ملعب حلمي زامورا.
وخاض الزمالك املباراة وهو يعاني من نقص 
في الصفوف نتيجة غياب الالعبني الدوليني وهم 
حازم إمام، وأحمد الشناوي، وعمر جابر، وخالد 
قمر، ومحمد عبدالشافي، ومؤمن زكريا للمنتخب 
األول، وانضمام مصطفى فتحي، وياسر إبراهيم، 
وسيد بازوكا للمنتخب األوملبي، ويوسف أوباما 

ملنتخب الشباب.
وجنح أحمد عيد عبدامللك في أن يحرز ثالثة 
أهداف في الشوط األول، وأحرز محمد عبداملجيد 
هدفني، وأحمد علي هدفا لتكتمل سداسية الفريق 
األبيض، وغاب أحمد دويدار بسبب اإلصابة التي 
يعاني منها. وشهد اللقاء مشادة بني الثنائي أحمد 
توفيق ومحمد ش����عبان العبي الزمالك بسبب 
التمرير خالل املباراة، حتى تدخل املدير الفني 
للزمالك حسام حسن في فض األزمة التي حدثت 

بني الثنائي.

العبو الزمالك يواصلون االستعدادات للموسم اجلديد

مرتضى يبدأ مبادرة املصاحلة مع املصري البورسعيدي

الشحومي قاد املفاوضات مع مجلس اإلدارة وأبرم اتفاقاً رباعياً على سبيل اإلعارة

»نصير« اليرموك في »يد« القرين..
وجتديد إعارة الدوسري واملوسوي وأسيري

حامد العمران

جنح رئي���س مجلس إدارة نادي 
القرين احمد الشحومي في التفاوض 
اليرموك  ن���ادي  إدارة  مع مجل���س 
بالوصول إلى اتفاق للتعاقد مع رباعي 
العبي يد اليرموك على سبيل اإلعارة 
ملوسم واحد وهم نصير حسن ومطلق 
الدوسري وصالح املوسوي ويعقوب 
أسيري وما مييز الصفقة هو انضمام 
نصير حسن ألول مرة لفريق القرين 
حيث كان في املوس���م املاضي معارا 
للعربي فيما مت جتديد إعارة الثالثي 
الدوسري واملوس���وي وأسيري مع 
القرين للموسم الثاني على التوالي 
وبذلك يكون القرين وبقيادة الشحومي 
قد اجرى ثمانية تعاقدات جديدة في 
املوس���م احلالي ال���ى جانب جتديد 
اليرم���وك والتعاقدات  إعارة ثالثي 
اجلديدة تشمل ثالثي القادسية مهدي 
القالف وعلي احلداد وسلمان املزعل 
الى جانب الع���ب الصليبخات احمد 
القطان واحلارس عبدالعزيز الظفيري 

وثنائي خيطان علي اشكناني وعبداهلل 
اخلزيعل وانضم اليهم العب اليرموك 

نصير حسن.
وهذه التعاقدات التي تعتبر األبرز 
على الساحة احمللية وبطلها الشحومي 
الداعم الرئيسي لها من الناحية املادية 
والتعاقدات اجلديدة تضع اجلهازين 
الفني واإلداري للعبة في نادي القرين 
حتت مسؤولية كبيرة من اجل إحراز 
البطوالت في املوسم اجلديد لوجود 
العبني مميزين بجميع املراكز وبعدد 
وفير مما سيزيد من فرصة املنافسة 
الشريفة بني الالعبني أنفسهم من اجل 
إيجاد مكان في التشكيلة األساسية 
ومن اج���ل لفت نظر املدرب الوطني 
خال���د غل���وم ومس���اعده املصري 
ش���ريف املرس���ي ويذكر أن الفريق 
بدأ استعداداته للموسم اجلديد قبل 
أسبوعني وبحضور الفت استعدادا 
أبطال  للبطولة اآلس���يوية لألندية 
الدوري التي سيشارك فيها القرين الى 
جانب فريق الكويت وتقام البطولة في 
قطر وتنطلق في 29 نوفمبر وتستمر 

الى 12 ديس���مبر املقبلني، وسيشمل 
االستعدادات للبطولة معسكرا خارجيا 
القرين بالسويد وستتجاوز  لفريق 
مدة املعسكر األسبوعني وقد اجتمع 
رئيس النادي احمد الش���حومي مع 
مدير اللعبة حام���د العمران واملدير 
الفني للفريق خالد غلوم ووضعوا 
اخلطوط العريضة لبرنامج الفريق 

للموسم املقبل.
ويذكر ان القرين في املوسم املاضي 
حقق البطولة العربية لألندية أبطال 
الكؤوس التي اقيمت في تونس مارس 
املاضي واحتل القرين املركز الثاني في 
بطولة الدوري العام واملركز الثالث 

في بطولة كأس االحتاد.
من جانب آخر، وافق القرين على 
طلب نادي كاظمة بإعارته احلارس 
فهد العميري والالعب ضاري احلملي 
ملدة موسم واحد ليشاركا مع البرتقالي 
في املوس���م املقبل ويعتبر احلارس 
املميزين وقد  العميري من احلراس 
مت اختي���اره للمنتخب األول احلالي 

ولكنة اعتذر لظروفه اخلاصة.
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د األبيض لقب كأس االحتاد اآلسيوي في إندونيسيا جرَّ

بيرسيبورا يدخل التاريخ من بوابة الكويت

انطالق البطولة العربية لكرة الطاولة مبشاركة كويتية

مقدرة الفريق على استكمال 
البطولة بعد  مشواره في 
بع���د ان قلب تخلفه حتى 
الدقيق���ة 83، من 1-2 الى 
فوز 3-2، خصوصا بعد 
الشاقة جلايابورا  الرحلة 
التي استغرقت اكثر من 25 

ساعة وأرهقت العبيه.
ويب���دو ان االبيض فقد 
الكثي���ر م���ن هيبت���ه بعد 
رحيل البرازيلي روجيريو 
والتونس���ي عصام جمعة 
الهمامي  والتجديد لشادي 
البرازيليني  والتعاقد م���ع 
ليوناردو ما كليلي ورافائيل 
باستيوس وااليراني رضا 
الهمامي  قوجان وبستثناء 
لم يق���دم الباقون املطلوب 

منهم.
ومن خالل املتابعة الفنية 
حلال االبي���ض فمنذ نهاية 

أمله أن يحقق الوفد مراكز 
متقدم���ة ويرفع علم بالده 
في هذه البطولة التي رأى 
انها ستشهد منافسات كبيرة 
نظرا لقوة الفرق املشاركة، 
مش���يدا باللقاء الذي جمع 
الس���فير الدعي���ج بالوفد 
وحثه���م خالله على تقدمي 
األفضل والسعي لتحقيق 

النجاح. 
اكد نائب  من جانب���ه، 
رئيس االحتاد العربي لكرة 
الطاولة خليل املهندي في 

املوسم املاضي كانت العلة 
الفريق  التي يش���كو منها 
موجودة في خط الدفاع الذي 
يعاني فقدانه العبا متمكنا 
الدفاعية  التغطي���ة  يجيد 
الفريق من اخللف  وقيادة 
الالعبني  ومت االعتماد على 
احملليني والعبي خط الوسط 
لسد الفراغ حتى انكشف هذا 
اخلط مع انطالق مواجهات 
املوس���م احلال���ي بإصابة 
الالعبني فه���د عوض وفهد 
حمود اللذان شاركا مؤخرا 
العالج املؤقت  حتت تأثير 
فوق���ع الفريق في احملظور 
فاالستعانة بالعبي الوسط 
أفقدت الفريق رئته احلقيقية 
التي يتنفس منها وقللت من 
خطورته الهجومية، كما أنها 
ليست احلل املثالي الستعادة 

التوازن الدفاعي.

االفتتاح ح���رص االحتاد 
على االرتقاء باللعبة على 
أسس التنافس الشريف في 
التي حتظى  البطولة  هذه 

مبشاركة عربية واسعة. 
البطولة  ويش���ارك في 
منتخبات الكويت واألردن 
والع���راق  والس���عودية 
والبحري���ن  واإلم���ارات 
وس���لطنة عم���ان واليمن 
وليبي���ا ومص���ر واملغرب 
وتونس واجلزائر والسودان 

ولبنان وفلسطني.

من أوسع أبوابه بقيادة مدربه 
البرازيلي جاكسني تايغوا 
الذي جن���ح وألول مرة في 
النهائي  النصف  بلوغ دور 
ويض���رب موعدا مع الفائز 

من القادسية او احلد.
وس���جل لبيرسيبورا 
جنم املب���اراة االرجتنيني 
روبيرتينيو جابريال)2( 
وس���الوزا  و)53(   )47(
وبون���اي  ب���وزا)65( 
تايس���و )66( وبهاب���ول 
فيرناندو)93( وسجل هدف 
الكوي���ت الوحيد االيراني 
رضا قوجان )64( وشهدت 
الدقيقة ال� 67 حصول فهد 
حمود على البطاقة الصفراء 
الثانية ليطرد من املباراة 
وطرح فوز الكويت الصعب 
ف���ي مباراة الذه���اب اكثر 
من عالمة اس���تفهام حول 

حضره أيضا إداري الفريق 
علي الكندري اس���تعراضا 
للفرق وكلم���ات ترحيبية 

وفقرات فنية. 
وقال رئيس الوفد حمود 
الديحاني ف���ي تصريح ل� 
»كونا« ان الفريق الكويتي 
يتكون من 23 العبا والعبة 
وينافس ع���ن فئات براعم 
وناش���ئني وأشبال للذكور 
وناش���ئني وس���ن ع���ام 

فتيات. 
الديحاني عن  وأع���رب 

مبارك الخالدي

فق���د الفريق األول لكرة 
القدم بن���ادي الكويت لقب 
كأس االحت���اد اآلس���يوي 
أمام بيرسيبورا  بخسارته 
االندونسي 1-6 ، في املباراة 
التي جمعتهما على س���تاد 
مانداال مبدين���ة جايابورا 

صباح امس.
وكانت مباراة الذهاب قد 
انتهت بف���وز الكويت 2-3 
، وبه���ذه اخلس���ارة تنازل 
القاري  األبيض عن لقب���ه 
املوس���مني املاضي���ني على 
التوالي بعد أن قدم أس���وأ 
مبارياته ووقع في الكثير من 
األخطاء الفردية واجلماعية 

في التمرير والتمركز 
في املقابل، دخل الفريق 
االندونيسي املغمور التاريخ 

انطلقت البطولة العربية 
الطاولة والتي  ال�24 لكرة 
ينظمها االحتاد العربي للعبة 
مبشاركة 16 دولة عربية من 
بينها الكويت وتستمر حتى 

31 اجلاري. 
وحضر حف���ل االفتتاح 
سفيرنا لدى األردن د.حمد 
الدعيج الذي التقى الالعبني 
وأكد أهمية نقل رسالة بلدهم 
ورفع علمها في هذا احملفل 

الرياضي العربي املهم. 
وشهد حفل االفتتاح الذي 

فرحة العبي بيرسيبورا بالفوز

سفيرنا لدى األردن د.حمد الدعيج مع وفد كرة الطاولة في األردن 

دعيج الفهد يشيد باإلجناز العاملي 
للمتسابق احلميدي في أميركا

عذبي النايف: ثقتنا كبيرة في املتسابق 
الظفيري بتصدر رالي الشرق األوسط

أكد رئيس جلنة ال�»دراغ.ريس« في نادي 
باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات 
الش���يخ دعيج الفهد الصباح أن اإلجناز الذي 
حققه املتسابق الكويتي تركي احلميدي ببطولة 
»ستريت.كار.سوبر.انترناشيونال 2014« وكسره 
الرقم العاملي لسباقات السرعة يعتبر مفخرة 

لنا وللكويت. 
 وقال الشيخ دعيج الفهد في اتصال هاتفي 
مع »كونا« إن املتس���ابق احلميدي كسر خالل 
مشاركته في بطولة الواليات املتحدة لسباقات 
الس���رعة الليلة املاضية رقمه الس���ابق ضمن 
فئة »آوت.لو.برمود« محققا رقما عامليا جديدا 
مبس���افة ربع ميل وهو 5.461 ثانية بس���رعة 
272 ميال بالساعة بفارق ضئيل عن املتسابق 
األميرك���ي فرانكي الذي حصل على زمن قدره 

5.476 ثانية. 
 وأضاف أن منافسات البطولة التي أقيمت 
في مضمار »س���انت.لويس.جيت.واي« جرت 
وسط أجواء حماسية وتنافس كبير من مختلف 
املتسابقني من أجل حتطيم األرقام القياسية سباقا 

أكد رئيس جلنة الراليات في نادي باس���ل 
النارية  السيارات والدراجات  السالم لسباق 
الش���يخ عذبي النايف الصباح ثقته وأعضاء 
النادي في قدرة املتس���ابق الكويتي مشاري 
الظفيري على مواصلة تصدر املجموعة »ان« 
ضمن بطولة الشرق األوس���ط للراليات من 

خالل رالي لبنان. 
وقال الش���يخ عذبي النايف ل� »كونا« ان 
املتسابق الظفيري سيواجه حتديا كبيرا في 
بطولة الشرق األوس���ط للراليات الذي يعد 
رالي لبن���ان مرحلتها الرابعة ف���ي مواجهة 
أفضل متسابقي املنطقة من أصحاب القدرات 
الفنية العالية واخلبرة الواسعة في سباقات 

الراليات. 
وأضاف انه تلم���س احلماس الكبير لدى 
املتسابق الظفيري وإصراره على تقدمي املستوى 

تلو اآلخر ما انعكس باإليجاب على املستوى 
الفني للبطولة وواكب كل التوقعات. 

 وأعرب الش���يخ دعيج الفهد الذي يترأس 
الوفد الكويتي املشارك في البطولة عن األمل 
في أن يواصل املتسابقون الكويتيون برياضة 
احملركات تقدمي مستويات طيبة خالل مشاركتهم 
في مختلف البطوالت اخلارجية ليعكسوا حقيقة 
ما وصل إليه املتسابق الكويتي تركي احلميدي 
من إعداد وجتهيز يضاهي به بقية املشاركني. 
 وأهدى هذا اإلجناز إلى صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والى رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد 

املنصور. 
 كما أهدى اإلجناز إلى رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات 
والدراجات »نادي الربع ميل س���ابقا« على ما 
قدموه من دعم وحتفيز وتشجيع للوفد الكويتي 
املشارك في بطولة الواليات املتحدة األميركية 

لسباقات السرعة.

املشرف الذي يعكس املستوى احلقيقي لرياضة 
السيارات في الكويت واثبات أن حتقيقه لقب 
املجموعة »ان« أو الس���يارات غير املعدلة لم 

يأت وليد املصادفة. 
وش���دد على ثقته باملتسابق الظفيري في 
مشاركته برالي لبنان الدولي 2014 وحتقيقه 
نتيجة ايجابية تعكس مستواه احلقيقي في 
اللعبة واثبات قدرات املتسابق الكويتي عموما 

بالصورة التي يأملها اجلميع. 
وأوضح الشيخ عذبي النايف الذي مت اختياره 
للمرة األولى بناء على طلب من االحتاد الدولي 
للسيارات حكما دوليا لرالي لبنان ال� 38 لعام 
2014 أن الرالي هو الوحيد في الشرق االوسط 
الذي يتضمن مراحل ليلية والوحيد أيضا الذي 
يقام على أرض إسفلتية وأحد أطول وأعرق 

الراليات في منطقة الشرق االوسط.

فرحة املتسابق احلميدي بالفوز

متسابقان يحمالن صورة للشيخ عذبي النايف

التمهيدي،  ال����دور  الثالثة في 
وتلقى الهزمية كذلك في بداية 
مباري����ات أدوار الترضية أمام 
تايبيه 65-94، وهونغ كونغ 

70-78، واليابان 86-55.

شباب »السلة« بني الـ 11 والـ 12 في »اآلسيوية«
يحيى حميدان

خسر منتخبنا الوطني لفئة 
الشباب في كرة السلة أمام قطر 
75-84 صب����اح أم����س ضمن 
مباريات »دور الترضية للمراكز 
من 9 إلى 15 األخير« في البطولة 
اآلس����يوية ال� 23 املقامة حاليا 
في العاصمة القطرية الدوحة 

وتستمر حتى غد اخلميس.
الش����اب  ولم يقدم األزرق 
املأم����ول الس����يما  املس����توى 
الثالث����ة األولى،  في األرب����اع 
حيث كان����ت النتيجة لصالح 
»القطريني« )9-24(، )21-51(، 
)76-40(، قبل أن يعمد مدرب 
قطر إلراحة العبيه األساسيني 
في الربع الرابع واألخير وهو 
ما من����ح منتخبنا الفرصة في 
تس����جيل 35 نقطة وتقليص 
الف����ارق إلى 11 نقط����ة بعد أن 
انتهت املباراة بخسارة األزرق 
بنتيجة 75-84. وس����يخوض 
منتخبن����ا مباراته األخيرة في 
البطولة اليوم لتحديد صاحبي 
املركزين ال� 11 أو ال� 12 مع طرف 

يحدد الحقا.
وكان األزرق ق����د خرج من 
املنافس����ة بش����كل مبكر بعد 
خسارته من كازاخستان 85-75 
العب منتخبنا محمد سبزالي يحاول التسجيل في سلة قطروإيران 132-43 ضمن املجموعة 
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ً المبارد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

جيرو يبتعد عن املالعب 3 أشهر

رسمياً.. ماسكيرانو مستمر في برشلونة

بعثة املريخ السوداني 
تنجو من كارثة جوية

أعلن العب وس����ط منتخب اجنلترا لكرة القدم فرانك 
المبارد أمس اعتزاله اللعب دوليا.

وخاض المبارد )36 عاما( 106 مباريات دولية، اولها كان 
امام بلجيكا في 10 اكتوبر 1999، وآخرها ضد كوستاريكا 
ف����ي 23 يونيو املاضي ضم����ن كأس العالم في البرازيل، 
ويتضمن سجله 29 هدفا مع املنتخب. وقال المبارد في 
بيان له »لقد اتخذت قراري باعتزال اللعب دوليا«، مضيفا 
»كان قرارا صعبا بالنس����بة لي، وقد فكرت به مليا خالل 
كأس العال����م«. دافع المبارد عن ألوان تشلس����ي ملدة 13 
عاما )منذ موسم 2001-2002 وحتى موسم 2014-2013(، 
واحرز معه لقب دوري ابط����ال اوروبا )2012( والدوري 
االوروب����ي »يوروبا ليغ« )2013( وال����دوري االجنليزي 

)2005 و2006 و2010(.

س����يبتعد الفرنس����ي أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال 
اإلجنليزي 3 أشهر عن املالعب بسبب تعرضه لكسر في قدمه 

بحسب ما ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أمس.
وتعرض جيرو )27 عاما( لإلصابة السبت املاضي بعد 
تسجيله هدف التعادل لفريقه في اللحظات القاتلة أمام 
إيڤرتون )2-2( في الدوري االجنليزي املمتاز، ما قد يجبر 
الفرنسي آرس����ن فينغر على استلحاق فترة االنتقاالت 
وضم مهاجم جديد. وذكرت الصحيفة ان جيرو، تعرض 
لكسر في قدمه اليسرى وتأكد ذلك بعد خضوعه لصورة 

ثانية بالرنن املغناطيسي في لندن.

وّقع النجم األرجنتيني والعب برش���لونة خافيير 
ماسكيرانو الوثائق الرسمية اخلاصة بتمديد عقده مع 
الفريق الكاتالوني. ونشرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الرياضية االس���بانية أن الن���ادي الكاتالوني قد أعلن 
بشكل رس���مي التوقيع مع النجم األرجنتيني ليبقى 

مع الفريق خمسة أعوام قادمة.
وضم العقد اجلديد شرطا جزائيا ضخما لكسر العقد 
بلغ 100 مليون يورو من أجل حفاظ النادي على الالعب 

الذي تألق في كأس العالم في البرازيل.
من جهته، أعرب ماس���كيرانو عن سعادته بتمديد 

عقده مع الفريق الكاتالوني حتى عام 2018.

جنت بعثة فريق املريخ السوداني من كارثة جوية في 
كينيا عندما كانت طائرة البعثة حتلق في أجواء احلدود 

مع دولة جنوب السودان في طريق عودتها للسودان.
وأوضحت صحيفة الصدى التي أوردت اخلبر أن الطائرة 
الكينية أقلعت باجتاه اخلرطوم وعندما وصلت حدود دولة 
جنوب السودان، أبلغ طاقم الطائرة الركاب بحدوث عطب 
في أجهزة التدفئة التي حتافظ على الوقود من التجمد في 
األجواء الباردة األمر الذي دفع قائد الطائرة إلبالغ الركاب 

بأنها ستعود إلى مطار نيروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد البعثة عاشوا أجواء من 
الرعب مع الدعوات أن تعود البعثة إلى نيروبي بالسالم.

ميليتو وميسي في كأس العالم 2010

ميليتو: ميسي األفضل.. وفالكاو استثنائي.. وكوستا يتحسن 
للتحدث مع دييغو ميليتو 
من الصعب إيجاد مكان أفضل 
من مدرج����ات ملع����ب نادي 
راس����ينغ كلوب. صحيح أنه 
يكون فارغا خالل فترة الظهيرة 
الباردة في أغس����طس، لكنه 
في ذلك املكان صفق له آالف 
املشجعن قبل أن يهاجر إلى 
إيطاليا عام 2004، وبعد ذلك 
عاد آخرون لتحيته لشكره على 
عودته. لهذا، فمن املنطقي أن 
يش����عر »األمير« بالراحة في 

هذا املكان.
خالل العقد من الزمن الذي 
لعبه في أوروبا، سجل ميليتو 
196 هدفا في 386 مباراة في فرق 
جنوى وإنتر ميالن االيطالين 
وسرقسطة االسباني، كما فاز 
بس����بعة ألقاب، أهمها دوري 
أبطال أوروب����ا وكأس العالم 
لألندية في عام 2010 االستثنائي 
الذي ختمه مبشاركته الوحيدة 

في كأس العالم.

الالعبني الذي لعبت 
بجانبهم؟

٭ نعم، ليونيل هو بال ش����ك 
األفضل في العالم. انه لشرف 
إل����ى جانبه في  اللعب  كبير 

املباريات والتدريبات.

حاليا من هو العبك 
املفضل في مركزك؟

٭ أحب فالكاو كثيرا، إنه العب 
استثنائي، ودييغو كوستا أيضا 

الذي حتسن أداؤه كثيرا.

ألم تفكر في تاريخ 
محدد لالعتزال؟

أح����اول االس����تمتاع  ٭ ال، 
بحياتي اليومية. من الناحية 
البيولوجية، أعرف أنه ليس 
أمامي الكثير من الوقت، ولك�نني 

أح���اول االس����تمتاع مبا 
تبقى ألنني عش����ت 

حلظ����ات عصيبة 
بسبب اإلصابة 

التي جعلتني 
إل����ى  أنظ����ر 

ر  م����و أل ا
بش����كل 

 . مختل����ف
وق����د قال لي 

الذي  أخي غابرييل 
عانى م����ن اإلصابة نفس����ها 
»استمتع ألنك ستدرك كل ما 
عانيته«، هذا ما أحاول القيام 

به.
الالعب؟  مب����اذا تنص����ح 
الدي����ار أم  إل����ى  بالع����ودة 

عدمها؟
٭ هذا أمر شخصي جدا. أنا 
خالفت رأي األغلبية التي كانت 
تتهمني باجلنون. لكنني كنت 
دائما عاق����ال وأفعل ما ميليه 

قلبي.

تشرح عودتك؟
٭ في حالتي، كنت أفكر دائما 
في العودة يوما ما، وإذا سارت 
األمور بشكل جيد، أود االعتزال 
بالقميص نفس����ه الذي شهد 
والدتي الكروية، لكن هذا أمر 
شخصي. أنا سعيد ألنه قرار 
اتخذته من خالص قلبي وال 

أعتقد أنني سأندم عليه.

ما أفضل حلظة عشتها 
في أوروبا؟

٭ من الصعب اختيار حلظة 
واحدة فقط. سيكون من السهل 
واإلجحاف أيضا اختيار عام 
2010 عندما صنعنا التاريخ مع 
إنتر ميالن، حيث لم يسبق ألي 
فريق إيطالي أن فاز بالثالثية، 
كما فزنا بدوري أبطال أوروبا 
بعد 45 عاما. إنها حلظات فريدة 
من نوعها ستبقى راسخة في 
األذهان، لكنني عش����ت أيضا 
حلظات جميل����ة في جنوى، 
خصوص����ا بع����د عودتي من 
سرقسطة، حيث تعايشت مع 
أخي غابرييل، رغم أننا لم نكن 

نلعب معا.

هل تشعر بأنك لم 
حتصل على فرص 

كافية للعب مع 
»التانغو«؟

القول كنت  ٭ من الصع����ب 
أستحق فرصا أكثر، خصوصا 
عندما تنظر إلى جودة املهاجمن 
األرجنتيني����ن، بغض النظر 
عن استدعائي في الكثير من 
املناسبات، رمبا أشعر ببعض 
املرارة ألنني لم ألعب أكثر مما 
لعبته. يحاول املرء دائما تقدمي 

اإلضافة قدر املستطاع.
هل ميسي أفضل 

وفي سن ال� 35، ترك املهاجم 
خلف����ه الطمأنين����ة والنجاح 
للع����ودة إلى نادي راس����ينغ 
كلوب الذي ترعرع فيه وشهد 
تألقه في آخر بطولة فاز بها 
ع����ام 2001. وقد حتدث ملوقع 
FIFA.com عن أسباب وتفاصيل 
عودته، باإلضافة إلى العديد من 

القضايا الكروية األخرى.
هناك العديد من 

الالعبني األرجنتينيني 
يفضلون إنهاء 

مشوارهم في أوروبا، 
ما سبب هذه الظاهرة؟

٭ م����ن الصعب ش����رح ذلك، 
أعتقد أنه يجب احترام قرارات 
اجلميع. أنا سأتكلم عن نفسي 
وأقول لك انني ال أستطيع أن 
أشرح لك ملاذا ال يعود اآلخرون 
إلى الب����الد. البقاء في أوروبا 
هو ق����رار محترم بقدر ما هو 

العودة إلى الديار.
في هذا السياق، كيف 

»األفريقي« يدرس استبعاد شبيبة القبائل من دوري األبطال
بضرورة معاقبة املتسبب في 
وفاة مواطنه ألبرت إيبوسي.

وأبدى حياتو حزنه الشديد 
على وف���اة الالعب، وقال: »ال 
ميكن أن تكون الكرة األفريقية 
أرضا خصبة النتشار ظاهرة 
العنف في مالعب كرة القدم، 
وسنسعى جاهدين للقضاء على 
العنف والسلوك غير الرياضي 

في مالعب القارة السمراء«.
ألب���رت  املهاج���م  وكان 
دومينيك إيبوسي )24 عاما( 
ال���دوري اجلزائري  ه���داف 
باملوس���م املاضي توفي مساء 
الس���بت مبستش���فى »تيزي 
أوزو« الذي مت نقله إليه بعد 
إصابته مبقذوف من املدرجات 
خالل مباراة ش���بيبة القبائل 
أمام احتاد العاصمة التي أحرز 
خاللها ه���دف فريقه الوحيد، 
حيث انتهت املباراة بفوز احتاد 

العاصمة 1-2.

استبعد اتخاذ مثل هذا القرار 
في هذا التوقيت.

وأوضح ذات املصدر لوكالة 
األنب���اء األملاني���ة أن االحتاد 
األفريقي من حقه إيقاف شبيبة 
القبائ���ل ومعاقبته ماليا على 
ايبوسي، كاشفا  خلفية وفاة 
أن القرار ل���ن يتخذ إال خالل 
التنفيذي  اجتماعات مكتب���ه 
املقررة في الفت���رة ما بن 12 
و14 سبتمبر املقبل بالعاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا.
القبائل  وتأه���ل ش���بيبة 
للمشاركة في مسابقة دوري 
أبط���ال أفريقي���ا بعدما أنهى 
املوسم املاضي في املركز الثاني 
الدوري  على الئحة ترتي���ب 
اجلزائري خلف احتاد اجلزائر 

حامل اللقب.
من جهت���ه، طالب رئيس 
القدم،  االحتاد األفريقي لكرة 
الكاميروني عيس���ى حياتو، 

الفريق من املشاركة في مسابقة 
دوري أبطال افريقيا للنسخة 
املقبلة، غير أن مصدر مسؤول 
في احت���اد الك���رة اجلزائري 

غرف تبديل املالبس إثر مجهود 
كبير في امليدان.

وتداولت مصادر إعالمية 
خبر استبعاد االحتاد األفريقي 

يدرس االحت���اد األفريقي 
لكرة القدم إمكانية اس���تبعاد 
نادي شبيبة القبائل اجلزائري 
من املشاركة في مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا املوس���م املقبل 
عل���ى خلفية مقت���ل مهاجمه 
الكاميروني البرت ايبوس���ي 
بعد املباراة التي خسرها من 
ضيفه احتاد اجلزائر 1-2 مساء 
السبت املاضي في قمة مباريات 
الثانية من مس���ابقة  اجلولة 
دوري احملترف���ن اجلزائري 

لكرة القدم.
وكان املدعي العام مبدينة 
تيزي وزو قد أكد أن ايبوسي 
توفي اثر إصابته بنزيف داخلي 
جراء اصابته بآلة حادة، فيما 
استبعد رئيس نادي شبيبة 
القبائل محند شريف حناشي 
ذلك، ملمحا إلى أن الوفاة ناجمة 
عن أزمة قلبية بعدما س���قط 
الالعب ف���ي النفق املؤدي إلى 

وفاة الكاميروني البرت ايبوسي هزت االسرة الكروية العاملية

ديوكوڤيتش وشارابوڤا إلى الدور الثاني 
في »فالشينغ ميدوز«

بدأ الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
املصن���ف أول مس���عاه 
لفك عقدته مع بطولة 
الوالي����ات املتح���دة 
املفت�وح����ة، آخ������ر 
األربع���ة  البط���والت 
الكبرى في التنس، بشكل 
جيد بتأهل���ه الى الدور الثاني دون 
عناء يذكر بعد تغلبه على االرجنتيني 
دييغو شفارتسمان 6-1 و6-2 و4-6 
عل���ى مالعب فالش���ينغ ميدوز في 

نيويورك.
ويلتقي ديوكوڤيتش الذي وصل 
الى نهائي هذه البطولة في األعوام 
األربعة األخيرة إضافة الى عام 2007 
لكنه توج بها مرة واحدة عام 2011، 
في الدور املقبل الفرنسي بول هنري 
ماتيو الفائز على اللوكسومبورغي 
جي���ل مولر بصعوب���ة بالغة وبعد 
مباراة ماراتثونية اس���تغرقت اكثر 
من اربع ساعات وبنتيجة 7-6 )9-7( 
و7-5 و7-6 )8-6( و7-6 )7-5( 
و6-1، علما بان أط���ول مباراة في 
البطولة كان���ت عام 1992 في الدور 
نصف النهائي حن احتاج السويدي 
شتيفان ايدبرغ الى 5 ساعات و26 
دقيقة لكي يتخل���ص من االميركي 

مايكل تشانغ.
ويأمل ديوكوڤيتش ان يتخلص 
من عقدة املباريات النهائية في هذه 
البطولة حيث خسر عام 2007 امام 
السويس���ري روجيه فيدرر و2010 
و2013 امام االس���باني رافايل نادال 

و2012 امام البريطاني اندي موراي، 
فيما توج بها عام 2011 على حساب 
نادال الغائب عن نس���خة هذا العام 

بسبب االصابة.
القرع���ة م���ع  ول���م تتس���امح 
ديوكوڤيت���ش، وإذا ما جرت األمور 
بالشكل املنطقي فسيواجه االميركي 
العمالق جون ايسنر في ثمن النهائي، 
ثم في ربع النهائي موراي الثامن الذي 
تأهل الى الدور الثاني على حساب 
الهولندي روبن هازه او الفرنس���ي 
جو ويلفريد تسونغا التاسع الفائز 
عليه في تورونتو واملتأهل الى الدور 
الثاني على حساب االرجنتيني خوان 
موناكو بالفوز عليه 6-3 و4-6 و6-7 

)7-2( و1-6.
ومن احملتمل ان يلتقي ديوكوڤيتش 
النهائي السويس���ري  في نص���ف 
ستانيس���الف فافرين���كا الثالث او 
الكندي ميلوش راونيتش اخلامس 
اللذين تأهال الى الدور الثاني بعد فوز 
االول على التشيكي ييري فيسيلي 
6-2 و7-6 )8-6( و6-7 )3-7(، 
والثاني عل���ى الياباني تارو دانيال 

6-3 و6-2 و6-7 )1-7(.
ويلتقي فافرينكا، املتوج في بداية 
العام بلقبه االول في بطوالت الغراند 
سالم بعد فوزه على االسباني رافايل 
ن���ادال في نهائي بطولة اس���تراليا 
املفتوحة، في الدور املقبل البرازيلي 
توماس بيلوتشي الذي تغلب بدوره 
على الفرنسي نيكوال ماهو 6-7 )7-

4( و6-4 و1-6.

أم���ا راونيتش ال���ذي وصل هذا 
املوسم الى ربع نهائي روالن غاروس 
ونصف نهائي وميبلدون في افضل 
نتائجه في البطوالت الكبرى خالل 
مس���يرته الش���ابة، فيلتقي االملاني 
بيتر غويوفسيك الفائز على مواطنه 

بنيامن بيكر 6-2 و6-4 و2-6.
وعند السيدات، لم جتد الروسية 
ماريا ش���ارابوفا املصنفة خامس���ة 
وبطلة 2006 صعوبة في حجز مقعدها 
في الدور الثاني بع���د تغلبها على 
مواطنتها وصديقتها احلميمة ماريا 

كيريلنكو 6-4 و0-6.
واحتاجت شارابوفا الباحثة عن 
لقبها الكبير الثاني لهذا املوسم )توجت 
بطلة لروالن غاروس للمرة الثانية( 
الى ساعة  والسادس في مسيرتها، 
ونصف لك���ي تتخلص من زميلتها 

السابقة في زوجي السيدات.
وتلتقي شارابوفا التي غابت عن 
نسخة العام املاضي بسبب اإلصابة 
والفائزة بلقب 2006 على حس���اب 
البلجيكية املعتزلة جوستن هينان، 
في الدور املقبل الرومانية الكسندرا 
التش���يكية  الفائزة على  دولغورو 

كريستينا بليسكوفا 6-3 و4-6.
وغابت املفاجآت عن منافس���ات 
اليوم االول، اذ تأهلت ايضا الدمناركية 
كارولن فوزنياكي العاشرة بعد ان 
س���بقتها الرومانية سيمونا هاليب 
الثانية والصربية يلينا يانكوفيتش 
التاس���عة، وذل���ك بفوزه���ا عل���ى 
الس���لوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 

6-1 و3-6 و2-0 ثم باالنسحاب.
وتلتقي املصنفة أولى في العالم 
سابقا والتي تبقى افضل نتيجة لها 

الغراند  في بطوالت 
سالم وصولها الى 

نهائي فالشينغ 
ميدوز بالذات 
عام 2009 حن 
خسرت أمام 
البلجيكي���ة 

كي���م 
كاليس���ترز، 

ال�����دور  ف���ي 
املقبل البيالوسية 

الكسندرا ساسنوفيتش 
الفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا 

شمييدلوفا 6-4 و3-6.
النتائ���ج تأهلت  أب���رز  وف���ي 
التشيكية لوسي سافاروفا الرابعة 
عشرة بفوزها على املجرية تيميا 
باب���وش 6-4 و7-5، واالملاني���ة 
اندريا بتكوفيتش الثامنة عش���رة 
الت���ي أخرج���ت التونس���ية انس 
جابر بالفوز عليه���ا 6-7 )7-9( 
و1-6 و6-3، واإليطالي���ة س���ارا 
ايراني الثالثة عشرة بفوزها على 
البلجيكية كيرس���ن فليبكنز 1-6 
و7-5ن فيما كانت االسبانية غابرين 
موغوروتسا اخلامسة والعشرين 
املصنفة الوحيدة التي تودع البطولة 
في اليوم االول بعد خسارتها أمام 
الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 

3-6 و7-6 )7-4(.

فرانك المبارد ينهى مسيرته مع »األسود الثالثة«
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

بكر يعقوب بكر البكر ـ 82 عاما ـ الرجال: 
اخلالدية ـ ق2 ـ ش28 ـ م12 ديوان موسى 

البكر مقابل ثانوية عبداهلل التميمي للبنني ـ 
ت: 99056039 ـ النساء: الروضة ـ ق4 ـ م11 

ـ على الدائري الثالث ـ ت: 99037758.
محمد عبداهلل محمد بودستور ـ 63 عاما 
ـ الرجال: السرة ـ ق5 ـ ش1 ـ م8 ـ ت: 

99399844 ـ النساء: السرة ـ ق5 ـ ش14 ـ 
م47 ـ ت: 94040086.

خيرية ناصر املسري، أرملة يعقوب يوسف 
العبدوه ـ 78 عاما ـ الرجال: احلسينية 
العباسية املنصورية ـ ت: 97829859 ـ 

النساء: الشعب ـ ق5 ـ شارع الشعب ـ م3 ـ 
ت: 90909050.

نسيمة محمد صالح العوضي، زوجة علي 
محمد صالح القطان ـ 72 عاما ـ الرجال: 

ديوان العوضي ـ الدعية ـ ت: 22553111 ـ 
النساء: الشهداء ـ ق3 ـ ش314 ـ م21 ـ ت: 

.99655685
الفي محمد هادي العميري ـ 63 عاما ـ 

القرين ـ ق3 ـ ش8 ـ م44 ـ ت: 99742756 
ـ 97779898.

شاهه عبداهلل احلمد بوحمد، أرملة محمد 
علي محمد احمليطيب ـ 80 عاما ـ الرجال: 

غرب مشرف ـ ق3 ـ ش311 ـ م22 ـ ت: 
60050233 ـ 99700922 ـ النساء: فهد 

األحمد ـ ق3 ـ ش31 ـ م28 ـ ت: 66753249.
أمينة حسن علي القطان، زوجة خليل عباس 

فرمن ـ 70 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
منطقة غرب مشرف ـ بجانب أرض املعارض 

ـ ت: 99440017 ـ النساء: الرميثية ـ ق3 
ـ ش30 )حسينية القائم( بجانب مدرسة 

أبومتام ـ ت: 99155222.
عيدان معيوف عبداهلل العطوان ـ 83 عاما 
ـ الرجال: الظهر ـ ق1 ـ ش1 ـ م31 ـ خلف 

جمعية الظهر ـ ت: 55708883 ـ النساء: 
الرحاب ـ ق3 ـ ش2 ـ م14 ـ ت:66622248  

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

استئصال هيكل جنني
بقي 36 عاماً في بطن أمه!

»أيل« يعاني من »الضغط النفسي«
يقتحم مبنى مكاتب في أملانيا

برلنيـ  أ.ف.پ: هبت الشرطة لنجدة ايل تاه في 
مدخل مبنى يضم مكاتب في درسدن )شرق املانيا(.  
وبعد ساعات من محاوالت الدخال احليوان الى 
حاوية الجالئه عن مدخل املبنى، عمد املسعفون 
الى تخدير االيل على ما اوضحت الناطقة باسم 
الشــــرطة في هذه املدينــــة الواقعة في مقاطعة 
ساكســــن.  وسبق ان رصد االيل الذي قد يكون 
اتى من پولندا او جمهورية تشيكيا احملاورتني 
قبل ايام قليلة قرب درسدن، لكنه متكن من الفرار 
قبل ان يظهر مجددا االثنني في منطقة صناعية 

في غرب املدينة ويدخل الى مدخل مقصف شركة.  
وتعذر على الناطــــق القول اذا كان احليوان قد 
كســــر بابا زجاجيا اال ان االيــــل بدا هادئا وغير 
مصاب بجروح.  وأوضح ناطق باسم السلطات 
البيئيــــة في املنطقة ان احليوان كان يعاني من 
الضغط النفسي وتائها.  وحاول مسؤولون من 
حديقة احليوان في درسدن وسلطات االحراج في 
مرحلة اولى إلقاء القبض على احليوان من دون 
تخديره لكن من دون جدوى، وينبغي على بلدية 

درسدن اآلن ان تقرر مصير احليوان.

4800 شخص في النسخة الرابعة 
من »العشاء باألبيض« في نيويورك

نيويوركـ  أ.ف.پ: شارك نحو 4800 شخص 
مساء االثنني في نيويورك بالنسخة الرابعة من 
»العشاء باالبيض« فيما كان غروب الشمس رائعا 
على نهر هادســــن. وقد اقيم العشاء الذي يبقى 
مكانه سرا حتى اللحظة االخيرة في متنزه نلسون 
روكفيلر بارك جنوب مانهاتن مع منظره الرائع 
املطل على نهر هادســــن.  وقد حمل املشاركون 
الذين تسجلوا مسبقا، معهم الطاوالت والكراسي 
واالواني والشراشف البيضاء بالضرورة، وباقات 
الزهر والشــــموع والطعام في اطار هذا العشاء 
في الطبيعة الذي يشهد اقباال كبيرا مع نحو 30 
الف شخص مسجل على قائمة االنتظار.  وكان 
الطقس مواتيا امام املوســــيقى فكانت تتخللها 
نفحة فرنســــية مع اغان الديت بياف وميشال 
فوغان وجو دوسان. وكانت االجواء فرحة مع 
قبعــــات غريبة يعلوها الريــــش وقماش التول 
وفساتني بكشكش واقنعة وعقود اللؤلؤ.  وقد 
تنــــاول املدعوون اوال السوشــــي واللحم املقدد 

نيودلهيـ  أ.ف.پ: استخرج أطباء هيكل جنني 
بقي في بطن أمه ملدة 36 عاما، في إطار حالة هي 
على األرجح أطول حالة حمل خارج الرحم، على 

ما كشف أحد األطباء في الهند.
 وكانت هذه املرأة البالغة من العمر 60 عاما 
اليوم قد حملت عندما كانت في الرابعة والعشرين، 
لكن حملها لم يجر على خير ما يرام ألن اجلنني كان 
ينمو خارج الرحم، وفق ما شرح الطبيب اجلراح 
لوكالــــة فرانس برس.  وكانت املرأة التي أصلها 
من منطقة ريفية فقيرة في الهند »جدا خائفة« في 
تلك الفترة من اخلضوع لعميلة جراحية وفضلت 

تناول املسكنات في عيادة محلية.
 فسكنت اآلالم على مر السنوات، لكنها عاودتها 
مؤخرا فقصدت أحد مستشفيات مدينة ناغبور 
)الوسط(.  ورصد األطباء تورما في أسفل البطن 
وظنوا بداية أنه سرطان قبل أن يكتشفوا كتلة 
متكلسة.  فأجرى األطباء أبحاثا عن سابقة من هذا 
القبيل اكتشــــفوا إثرها أن جنينا كان قد بقي في 
بطن امرأة بلجيكية ملدة 18 عاما كانت األطول في 
التاريخ حلالة حمل خارج الرحم.  وجنح األطباء 
في مستشفى ناغبور في استئصال هذه الكتلة التي 

كانت عالقة بني الرحم واألمعاء واملثانة.

والسلطات املتنوعة وســــمك السلمون واجلنب 
قبل ان يبدأوا بالرقص.  وقالت ســــاندي صافي 
احدى مؤسسات »العشاء باالبيض على الصعيد 
العاملي«، ان تنظيم العشــــاء صعب لكن االقبال 
يكافئ جهودنا.  وعند منتصف الليل عاد املتنزه 
الــــى وضعه الطبيعي بعدما حمل املشــــاركون 
النفايات واملعدات معهم.  وينظم هذا العشــــاء 
مرة في الســــنة وقد ولدت فكرته قبل 26 عاما 
في باريس. ونظمت 50 مدينة في العالم او انها 
ستنظم هذه السنة عشاء باالبيض من سنغافورة 
الى مكســــيكو مرورا بباريس وجوهانسبورغ. 
وقد اختيرت املدن بعنايــــة كبيرة فيما تقدمت 
800 منها بطلب القامة عشاء على اراضيها، على 
ما افاد املنظمون. والعام املاضي اقيم العشاء في 
نيويورك في متنزه براينت بارك، وفي العام 2012 
نصبت الطاوالت والكراسي في ساحة لينكلون 
سنتر، اما النسخة االولى في العام 2011 فاقيمت 

في باتيري بارك وضمت 1200 شخص.

جانب من النسخة الرابعة من »العشاء باالبيض«

الفجر 4.00
الشروق 5.22
الظهر 11.50

العصر 3.24
املغرب 6.16
العشاء 7.36

حار + رطـــب والرياح 
متقلبة االجتاه تتحول الى 
جنوبية شرقية خفيفة الى 
معتدلة السرعة سرعتها 
من 8 الى 30 كلم/ ساعة.

العظمى: 44
الصغرى: 30

أعلى مد:  1.18 
ص ـ 12.37 م

أدنى جزر: 6.59 
ص ـ 7.35 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

تابعونا وتواصلوا معنا

alanbaa.newspaper

alanba_news_kw

alanbanews

هيكل اجلنني بعد إعادة جتميعه

ويظهر »سوبرمان« على 
الغالف وهو يرفع سيارة، 
وال تزال 50 إلى 100 نسخة 

متوافرة من هذا العدد.
موقــــع  واشــــترى 
»كوميككونيكت« املتخصص 
في مزادات القصص املصورة 
هذه النســــخة األولى، ولم 
يستبعد مديره ستيفن فيشر 

إعادة طرحها للبيع.
لكــــن البطــــل اخلــــارق 
»سوبرمان« ليس أغلى أبطال 
القصص املصورة، إذ يعود 
اللقب لشخصية »تان  هذا 
تان«. فقــــد بيعت صفحة 
رسوم من قصص »تان تان« 
املصورة رسمها إيرجيه سنة 
1937 بســــعر 2.65 مليون 
يورو )3.58 ماليني دوالر(، 
مسجلة بالتالي رقما قياسيا 
جديــــدا ألعمــــال القصص 

املصورة في العالم.

3.2 ماليني دوالر ثمن نسخة 
من أول قصة مصورة لسوبرمان

نيويوركـ  أ.ف.پ: بيعت 
نسخة نادرة من أول قصة 
مصورة دورية لشخصية 
»ســــوبرمان« صــــدرت في 
يونيو 1938 في مقابل 3.2 

ماليني دوالر.
وقد ذهبت هذه النسخة 
بالتحديد بسعر 3207852 
دوالرا خــــالل مزاد عقد بني 
14 و24 أغسطس، بحسب 

موقع »إي باي«.
القصة  وشدد بائع هذه 
املصــــورة الدورية على أن 
هذه النســــخة التــــزال في 
حالة جيدة جــــدا، معتبرا 
أنها جديرة بأن تعرض في 

املتحف.
وصرح دارن آدامز الذي 
يهوى التجميع بأنها »أجمل 
ألبوم القصص  نسخة من 
األكثــــر طلبا في  املصورة 

غالف العدد األول لسوبرمانالعالم«.

اسـتطالع للـرأي: سـمعة أداء املوظفني 
احلكوميني األملان حتسنت كثيرا.

تقرير: واشنطن 
تعيد رسم سياساتها.

٭ لو يسوون هاالستطالع عندنا بتكون نسبة 
الرضا عن املوظفني من املراجعني 1.5%.

٭ وستكون النتيجة لوحة سريالية.. 
لن يفهم منها أحد شيئا.
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