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»اإلعالم« تضع اللمسات األخيرة على القانون املتعلق بالصحف ووكاالت األنباء ودور النشر واملواقع اإلخبارية.. ونواب لتعديله حرصاً على املصلحة العامة

الترخيص شرط للنشر في »اإلعالم اإللكتروني«

د.علي العمير

د. عبد اللطيف الزياني

مرزوق الغامن

السماح بتسلم الضمان املالي إذا كانت الشروط متوافرة

سعود الفيصل وخالد بن بندر ومحمد بن نايف في زيارة قصيرة للدوحة

عن طريق استثمار شبكة عالقاتها املتميزة مع العديد من الدول

العمير لـ »األنباء«: االنتهاء من فرز 
حيازات الوفرة الزراعية األسبوع املقبل

أمير قطر ووفد ثالثي سعودي بحثوا مسيرة »اخلليجي«
والزياني: احملضر النهائي لتنفيذ »اتفاق الرياض« قيد التداول

الغامن: سويسرا طلبت مساعدة الكويت
 إلجناح عقد مؤمتر دولي حول غزة

أجهزة للكشف عن األدوية املغشوشة في »املنافذ« 

البيت األبيض: لن  ننسق مع النظام السوري ضد »داعش«

عبدالكريم العبداهلل

تتجه وزارة الصحة إلى 
إدخال أجهزة حديثة ومتطورة 
لفحص ورصد األدوية املزورة 
واملغشوش���ة، هذا ما كشفه 
وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات 

الطبية د.عمر الس���يد عمر، 
 مبين���ا أن���ه س���يتم إدخال
6 أجه���زة، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن هذه األجهزة ستدخل 
اخلدمة قريبا جدا، وسيتم 
توفيرها في املنافذ ولدى فرق 
القطاع  تفتيش األدوية في 

اخلاص.

وأعلن د.عمر خالل مؤمتر 
صحافي أقيم أمس في إدارة 
الدوائي���ة عن أن  الرقاب���ة 
ميزانية األدوية والتجهيزات 
الطبية واملستهلكات الدوائية 
بلغت 400 مليون دينار، نافيا 
م���ا مت تداوله عن وجود أي 
عمليات سرقة لألدوية في 

صيدلي���ات املستش���فيات 
وبيعها للقطاع اخلاص، الفتا 
إلى أنه سيتم تخصيص رقم 
موحد لكل دواء لتعميمه على 
مستوى دول اخلليج، وذلك 
ملراقبة األدوية وحمايتها من 

التقليد.
التفاصيل ص 6 ٭

عواصم � وكاالت: أعلن البيت 
األبيض ع����دم اعتزامه إجراء 
تنس����يق مع النظام السوري 
بشأن اجلهود املبذولة من أجل 
الذي يشكله  مواجهة اخلطر، 
تنظيم »الدولة اإلس����المية« 

امللقب إعالميا ب� »داعش«.
وفي معرض رده على سؤال، 
في موجز صحافي، حول حتذير 
النظام السوري واشنطن من 
القي����ام بعملية في س����ورية، 
أوضح املتحدث باس����م البيت 
األبيض جوش إيرنست أن بالده 

ال تعترف بنظام األس����د قائدا 
لسورية، وأنها ال تعتزم إجراء 

تغيير في سياستها هذه.
م����ن جهته����ا، قالت جلنة 
حتقيق تابع����ة لألمم املتحدة 
في تقرير أمس: ان اإلعدامات 
العلنية ملدنيني كل يوم جمعة 
في املناطق السورية اخلاضعة 
لتنظيم »الدولة اإلس����المية« 
أصبح����ت »مش����هدا عاديا«. 
ويتح����دث التقرير بالتفصيل 
ع����ن الفظائع الت����ي ترتكبها 
عناصر »الدولة اإلس����المية«، 

وكذلك »املجازر« التي تواصل 
مجموع����ات أخ����رى والقوات 

احلكومية القيام بها.
إلى ذلك، س����يطر مقاتلون 
باجليش السوري احلر، أمس، 
على معبر القنيطرة احلدودي 
مع هضبة اجلوالن السورية 
التي حتتل إسرائيل أجزاء منها. 
وقال كنان محمد مدير املكتب 
اإلعالمي بوزارة الدفاع باحلكومة 
السورية املؤقتة، إن »اشتباكات 
عنيفة دارت بني فصائل اجليش 
احلر وعناص����ر قوات النظام 

السوري مصحوبة بفصائل من 
الدفاع الوطني، متكنت  قوات 
اثره����ا عناصر اجليش  على 
احلر من السيطرة على معبر 

القنيطرة«.
وأوضح كنان أن »مقاتلي 
اجليش احلر قتلوا خالل املعركة 
ما ال يقل عن 20 عنصرا وسقط 
ع����دد من اجلرح����ى من قوات 
النظام، إضافة الى سقوط قتلى 
وجرحى م����ن مقاتلي اجليش 

احلر«، لم يحدد عددهم.
التفاصيل ص 23 ٭

مريم بندق - محمد راتب 

النفط ووزير  أعلن وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
د.علي العمير أن االنتهاء من 
فرز طلبات حي���ازات الوفرة 
الزراعية »املتفقة« مع الشروط 

في غضون األسبوع املقبل.
العمير في  الوزي���ر  وقال 
تصريح خاص ل� »األنباء«: كل 
من يريد تسلم الضمان املالي 
يستطيع تسلمه مع احتفاظه 
بحقه إذا كانت الشروط منطبقة 
عليه ويستطيع إرجاع الضمان 

وتسلم احليازة.
على صعيد، متصل علمت 
»األنب���اء« أنه يتم اآلن وضع 

بحث أمير دولة قطر الشيخ 
متيم بن حمد أمس مع وزير 
اخلارجية الس����عودي األمير 
س����عود الفيص����ل ورئي����س 
االس����تخبارات العامة األمير 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
ووزير الداخلية االمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز مسيرة 

العمل اخلليجي املشترك.
وذك����رت وكال����ة االنباء 
القطرية ان����ه مت خالل اللقاء 
اس����تعراض آف����اق العالقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني 
وس����بل دعمه����ا وتطويرها، 
اضافة إلى بحث مسيرة العمل 

اخلليجي املشترك.
انه مت  الوكالة  وأوضحت 

أكد رئيس مجلس األمة 
الغ���امن أن اجلانب  مرزوق 
السويسري طلب مساعدة 
الكويت في استثمار شبكة 
عالقاتها املتميزة مع العديد 
من ال���دول ليك���ون دورها 
إيجابيا ومس���اعدا إلجناح 
إقامة مؤمتر دولي للموقعني 
اتفاقيات جنيڤ حول  على 
األوضاع في قطاع غزة وعرض 
االنته���اكات اإلس���رائيلية 

املستمرة عليه.
وشدد الغامن، في تصريح 

سلطان العبدان

فيم����ا تعم����ل وزارة اإلعالم 
اللمس����ات األخيرة  على وضع 
على مش����روع قان����ون اإلعالم 
إلى  الذي س����يحال  اإللكتروني 
املجلس ليق����ر في دور االنعقاد 
املقبل، علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن هناك توجها لتضمني 
القانون اجلديد مادة رقابية تعطي 
احلق للحكومة في »حظر« كل 
صحيف����ة إلكترونية تعمل من 
دون ترخيص. وأضافت املصادر 
الترخيص  القانون سيمنح  أن 
للصحف اإللكترونية ووكاالت 
األنباء اإللكترونية ودور النشر 
واملواقع واخلدمات اإلخبارية عبر 
الهاتف، مشيرة إلى أن الوزارة 
تعمل اآلن على تطوير نظام أرشفة 
للصحف اإللكترونية، وأحملت 
املصادر إلى وجود تخوف نيابي 
من أن تضع احلكومة شروطا قد 
تكون تعجيزية لبعض احلاالت 
وأخرى سهلة جدا تتيح للجميع 
من غير اصح����اب االختصاص 
الش����أن السياسي  اخلوض في 
واحمللي دون مراعاة للمصلحة 
العامة األمر الذي يتطلب احداث 
تعديل على مواد القانون في حال 

وروده إلى املجلس.

اللمسات النهائية على الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 
2010 بشأن عمليات التخصيص. 
وقال���ت مصادر ل���� »األنباء« 
إن احلكوم���ة وضع���ت خطة 
النشاطات  خصخصة بعض 
االقتصادية واألولوية ستكون 
للكهرب���اء واملاء واالتصاالت.  
إلى ذلك، قالت رئيس مجلس 
اإلدارة املدي���ر الع���ام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية نبيلة اخلليل إن الهيئة 
جتري حاليا مراجعة شاملة 
خلططها ف���ي املرحلة املقبلة 
وتقيي���م األداء بكل قطاعاتها 
وبحث سبل التطوير املتاحة 

مبا يحقق أهدافها.

خالل االجتماع بحث عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
الس����يما آخر التطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. 
إلى ذلك،  قال األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.عبداللطيف الزياني ان وزراء 
خارجي����ة مجل����س التعاون 
اخلليجي »يتداولون حاليا« 
احملضر النهائي الذي رفع من 
الفنية املشتركة  اللجنة  قبل 
الرياض«  لتنفي����ذ »اتف����اق 
اخلاص بحسم اخلالفات مع 
قطر. واكد الزياني ان العملية 
مستمرة فيما يخص ملف قطر 
وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، 
واضاف ان وزراء خارجية دول 

ل� »كونا« وتلفزيون الكويت، 
على ان الكويت ستبذل كل ما 
بوسعها من اجل إجناح عقد 
هذا املؤمتر قائال: »رمبا نحن 
ال منتلك اجليوش أو السالح 
لرفع املعاناة عن إخواننا في 
قطاع غزة لكننا منلك األسلحة 
الديبلوماسية وأن مسؤوليتنا 
الفلس���طينيني  اليوم جتاه 
أصبحت مضاعف���ة لكوننا 
نترأس جامعة الدول العربية 
واالحت���اد البرملاني العربي 
خالل الدورة احلالية«.  وحث 

وش���ددت عل���ى انه���ا لن 
تتوانى ف���ي تطبيق القانون 
وتوقيع عقوبات بحق املخالفني 
واملتجاوزين، مضيفة ان الهيئة 
شكلت جلنة لفحص ومراجعة 
امللفات اخلاصة بتوزيع حيازات 
األمن الغذائي للشركات تعمل 
بكل دقة وحيادي���ة. وبينت 
اخلليل أن نتيج���ة التحقيق 
ستعلن بكل وضوح وشفافية 
ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
على ضوء ذلك، مش���يرة الى 
تفعي���ل دور مكت���ب خدم���ة 
املواطن لتس���هيل االجراءات 
على مراجعي الهيئة كل حسب 

القطاع املعني.
التفاصيل ص4 ٭

التعاون سيعقدون اجتماعهم 
الس����بت في جدة  االعتيادي 
لبحث عدد م����ن املوضوعات 
املتعلق����ة مبس����يرة العم����ل 
اخلليجي املش����ترك ومتابعة 
تنفي����ذ ما مت حي����ال قرارات 
املجلس االعلى في قمة الكويت، 
اضافة الى الوضع الراهن في 
املنطقة واملبادرة اليمنية. وعن 
تقييمه لالج����راءات املتخذة 
خليجي����ا ملواجه����ة تهديدات 
تنظيم »داعش«، قال الزياني 
ان التنسيق الشرطي بني دول 
التعاون منظ����م ودائم، وان 
التنسيق بني االجهزة االمنية 

اخلليجية مستمر.
التفاصيل ص3 ٭

الغامن البرملانيني السويسريني 
على الضغط على حكومتهم 
خاصة أن الدول الدميوقراطية 
ال يتخذ فيها القرار احلكومي 
مبعزل عن البرملان، مضيفا: 
»واجبنا الشرعي أن نكرس 
كل م���ا نس���تطيع أن نقوم 
به من جهد ونس���تثمر كل 
الدولية للتخفيف  عالقاتنا 
عن معاناة الفلسطينيني في 

قطاع غزة«.

التفاصيل غداً  ٭

اإلبراهيم: طرح مناقصة طريق الساملي 
في الربع األول من العام املقبل

خالل جولة نظمها النائب سلطان اللغيصم في اجلهراء
سلطان اللغيصم وم.عبدالعزيز اإلبراهيم وسعود النقي وعيد شامان أثناء اجلولة      )هاني عبداهلل(

ناصر املضف يصافح رامون آنغ عقب توقيع االتفاقية

لتوريد 65 ألف برميل نفط يومياً وتوقعات برفعها ألكثر من 100 ألف

»مؤسسة البترول« توقع مع مصفاة 
بترون الفلبينية عقداً مبلياري دوالر سنوياً

� كون���ا: وقعت  ماني���ال 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
)كي.بي.سي( أمس مع شركة 
مصفاة بترون س���نغافورة 
للتجارة التابعة لشركة بترون 
كوربوريشن الفلبينية عقدا 
لتوريد 65 ألف برميل يوميا 
من النفط الكويتي اخلام الى 
الفلبني مبا يع���ادل مليوني 
برميل في الشهر بقيمة تعادل 

نحو ملياري دوالر سنويا.
وق���ال العض���و املنتدب 
للتسويق العاملي في املؤسسة 
ناصر املض���ف عقب توقيع 
االتفاقية مع رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي���س التنفيذي 
في شركة »بترون سنغافورة 
للتجارة« رامون آنغ ل� »كونا« 
ان عقد التوريد س���يبدأ في 

)أ.ف.پ(   فتى فلسطيني يتجول وسط ركام منزل هدمه الطيران اإلسرائيلي في غزة قبل بدء الهدنة  

اجليش السوري احلر يسيطر على معبر القنيطرة احلدودي مع اجلوالن

حماس وإسرائيل تتنازعان النصر السياسي
� وكاالت: أظهر  عواص����م 
وقف إطالق النار اجلديد في 
قطاع غزة مؤشرات أولية جيدة 
على احتماالت أن يصمد لفترة 
زمنية طويلة، وذلك مع التزام 
إس����رائيل والفلسطينيني به 
بشكل تام، بينما أعلن كل طرف 
من جانبه خروجه منتصرا بعد 
أكثر م����ن 50 يوما من العمل 

العسكري.
وفي وقت عمت االحتفاالت 
غزة، احتفاال مبا اعتبرته حماس 
انتصارا للمقاومة، مشددة على 
مواصلتها »التسليح وتطوير 
قدراتها«، قالت اس����رائيل إن 
احلركة منيت »بهزمية عسكرية 
وسياس����ية«، وتلقت أقسى 
الضربات منذ إنشائها.  وفي 
الداخل اإلسرائيلي، وجه وزراء 
في حكومة نتنياهو انتقادات 
قوية إليه بسبب موافقته على 
وقف إطالق النار دون إجراء 
تصويت في احلكومة األمنية 
املصغرة، كما وجهت املعارضة 
ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

انتقادات مماثلة لنتنياهو، األمر 
الذي يجعل مستقبل حكومته 
على احملك. وعلى الصعيدين 
الدولي واإلقليمي، حظي اتفاق 
الن����ار بترحيب  وقف إطالق 
واس����ع، وقالت واشنطن إنها 

تدعمه بق����وة، واعتبر األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أن االتفاق ميهد الطريق أمام 
عملية سياسية بني إسرائيل 

والفلسطينيني.
التفاصيل ص 22 ٭

األول م���ن يناير 2015 وملدة 
عام ويتجدد تلقائيا سنويا 
ما لم يقم أحد الطرفني بطلب 

إلغاء العقد.
وأض���اف أن املباحث���ات 
عكست رغبة الطرفني بتنمية 

العالقة حيث من املتوقع أن 
تقوم »بترون« بطلب زيادة 
كميات النفط الكويتي اخلام 
إلى ما يزيد عل���ى 100 ألف 
برمي���ل يومي���ا إضافة إلى 
إمكاني���ة حتوي���ل الكميات 
الكاملة أو جزء منها للتوصيل 
إلى ميناء الشركة الفلبينية 
عبر أس���طول شركة ناقالت 
النفط الكويتية التي متلكها 

املؤسسة.
من جانبه، قال رامون آنغ 
ان الشركة صرفت نحو ملياري 
دوالر لتطوير مصفاتها للنفط 
النفط  إلى أن  اخلام، مشيرا 
الكويتي اخلام سيكرر عبر 
هذه املصفاة وذلك عند بدء 
س���ريان العقد في األول من 

شهر يناير املقبل.

نواب: اختيار 
صاحب السمو 

أميرًا لإلنسانية 
تكرمي مستحق

ودليل على مكانته 
13العاملية
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عزام الصباح: 
الورشة تعتبر 
ملتقى مهمًا 

بني شباب دول 
املجلس للتواصل 

وتبادل األفكار 
واخلبرات

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال صالح الفضالة

سموه التقى أحمد اجلربا

نائب األمير استقبل املبارك واخلالد واجلراح والفضالة
استقبل سمو نائب األمير 
العهد الشيخ نواف  وولي 
األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سمو 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل س���مو نائب 
العهد نائب  األمير وول���ي 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل س���مو نائب 
األمي���ر وولي العهد بقصر 
السيف صباح أمس نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 

اجلراح.
كما استقبل سمو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح أمس رئيس اجلهاز 

املركزي ملعاجل���ة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 

صالح الفضالة.
كما استقبل سمو نائب 

العهد الشيخ  األمير وولي 
ف���ي ديوانه  نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 

احمد مشعان اجلربا.

السفير الشيخ عزام الصباح مع الشباب خالل اللقاء 

عبداللطيف الزياني متحدثا في املؤمتر 

أكد أن التنسيق الشرطي بني دول مجلس التعاون اخلليجي منظم ودائم

الزياني: وزراء خارجية مجلس التعاون يتداولون تقرير 
جلنة اتفاق الرياض اخلاص بحسم اخلالفات مع قطر

املنامة � كونا: قال األمني 
التعاون  الع���ام ملجل���س 
العربية  ل���دول اخللي���ج 
د.عبداللطيف الزياني امس 
ان وزراء خارجية مجلس 
التعاون اخلليجي »يتداولون 
حاليا« احملضر النهائي الذي 
رفع من قبل اللجنة الفنية 
املش���تركة لتنفيذ )اتفاق 
الرياض( اخلاص بحس���م 

اخلالفات مع قطر. 
وأكد الزياني في تصريح 
افتتاحه  للصحافيني عقب 
ورشة عمل بعنوان »بناء 
املجتمع واملبادرات الشبابية« 
التي نظمتها األمانة العامة 
التع���اون ونقلته  ملجلس 
البحرين ان  أنب���اء  وكالة 
العملية مستمرة فيما يخص 
ملف قطر وخطوات تنفيذ 

اتفاق الرياض. 
وقال ان وزراء خارجية 
التعاون س���يعقدون  دول 
اجتماعهم االعتيادي السبت 
املقبل في جدة، موضحا ان 
االجتماع سيبحث عددا من 
املوضوعات املتعلقة مبسيرة 
العمل اخلليجي املش���ترك 
ومتابعة تنفيذ ما مت حيال 
قرارات املجلس األعلى في 
قم���ة الكوي���ت اضافة الى 
الوضع الراهن في املنطقة 

واملبادرة اليمنية. 
وعن تقييمه لإلجراءات 
املتخ���ذة خليجيا ملواجهة 
تهدي���دات تنظي���م الدولة 
اإلس���المية )داع���ش( قال 
التنس���يق  الزيان���ي »ان 
الش���رطي بني دول مجلس 
التع���اون اخلليجي منظم 
ودائم« وان التنس���يق بني 
األجهزة األمنية اخلليجية 

مستمر. 
وفيما يتعلق بتطورات 
الس���احة  األوض���اع على 

الزياني عن  اليمنية أعرب 
أمل���ه في ان تع���ود جميع 
األط���راف السياس���ية في 
الوطني  الى احلوار  اليمن 
وتنفيذ نتائج���ه، مضيفا 
ان اليم���ن يصنع منوذجا 
دوليا في كيفي���ة التعامل 

مع األزمات.
وف���ي كلمت���ه خ���الل 
افتتاح���ه ورش���ة عم���ل 
بعن���وان »بن���اء املجتمع 
واملبادرات الشبابية« قال 
األمني العام ملجلس التعاون 
العربية  ل���دول اخللي���ج 
د.عبداللطي���ف الزياني ان 
التعاون  قادة دول مجلس 
يولون القضايا الش���بابية 
أهمي���ة كبي���رة ويهدفون 
الى حتقيق تطلعاتهم في 

مختلف امليادين. 
الزيان���ي ان  واض���اف 
التعاون  قادة دول مجلس 
حريصون على بناء اإلنسان 
اخلليجي خاصة الش���باب 
منهم ملا ميلكون من قدرة 
كبيرة على املساهمة في بناء 

املجتمعات اخلليجية. 
وأوض���ح ان تنظي���م 
الورشة يأتي ضمن ورش 
عمل نظمتها األمانة العامة 

بش���كل دوري ف���ي كل من 
مس���قط ودب���ي واآلن في 
مملكة البحرين، مضيفا ان 
كل ورشة تتناول ملفا يخص 
الشباب للتعرف على اهم 

القضايا التي تهمهم. 
ق���ال رئيس  من جهته 
العامة للرياضة  املؤسسة 
والشباب البحرينية هشام 
اجلودر ان ورشة العمل متثل 
اهم مقومات العمل الشبابي 
املش���ترك بني دول مجلس 
التعاون باعتبارها استمرارا 
واللق���اءات  للمؤمت���رات 
الش���بابية اخلليجية التي 
تهدف ال���ى تفعيل قرارات 
أصحاب اجلاللة والس���مو 
التعاون  قادة دول مجلس 

اخلليجي. 
وأضاف في كلمة االفتتاح 
نيابة ع���ن رئيس املجلس 
األعلى للرياضة والشباب 
الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ان الورش���ة تهدف 
الش���باب  الى تفعيل دور 
اخلليجيني وحشد طاقاتهم 
وتوجيهها التوجيه السليم 
اع���داد قيادات  مبا يضمن 
شبابية واعدة وقادرة على 
املشاركة الفاعلة في صنع 

القرار. 
أكد عميد  من ناحيت���ه 
السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح ل� »كونا« عقب 
افتتاح الورشة ان الشباب 
ه���م االس���تثمار احلقيقي 
اإلس���تراتيجي للمستقبل، 
وق���ال ان تفعي���ل الطاقة 
اإليجابية للش���باب يأتي 
ترجمة فعلي���ة لتطلعات 
وتوجهات قادة دول مجلس 
التع���اون، مش���يرا الى ان 
الورشة تعتبر ملتقى هاما بني 
شباب دول املجلس للتواصل 
وتبادل األفكار واخلبرات 
واملسارات والتعارف وبناء 
مجتمع خليج���ي متكامل 
متجانس اعتمادا على افكار 

الشباب. 
الس���لك  وأوضح عميد 
الديبلوماس���ي ان اله���دف 
من الورشة إتاحة الفرصة 
للش���باب اخلليجي لوضع 
صياغ���ة  ف���ي  بصمت���ه 
واقتراح مشروعات وبرامج 
ومبادرات بناءة، مؤكدا أنها 
س���وف تأتي منسجمة مع 
رؤاهم وتطلعاتهم وملبية 
الحتياجاتهم ومساهمة في 
بناء مستقبل دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو هنأ رئيس مالدوفا بالعيد الوطني

األمير وصل إلى الواليات املتحدة في زيارة خاصة
بحفظ اهلل ورعايته وصل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد والوفد املرافق 
لسموه ظهر امس االول إلى 
مطار »ج���ون. أف. كنيدي« 
الدولي بالوالي���ات املتحدة 
األميركية وذل���ك في زيارة 

خاصة.
هذا وكان في اس����تقبال 
س����موه عل����ى أرض املطار 
رئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل 
الواليات  ل����دى  وس����فيرنا 
املتحدة األميركية الشيخ سالم 
العبداهلل ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيب����ي والقنص����ل العام 
في مدين����ة لوس أجنيليس 
عبداللطي����ف علي اليحيى. 
رافقت س����موه السالمة في 

احلل والترحال.

ال���ى ذلك، بع���ث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة الى 
الرئيس نيكوال تيموفتي رئيس 
جمهورية مالدوفا الصديقة، 
عبر فيها س���موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الش����يخ نواف 
الى  األحمد ببرقي����ة تهنئة 
الرئيس نيك����وال تيموفتي 
رئيس جمهوري����ة مالدوفا 
الصديق����ة ضّمنها س����موه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
لب����الده متمنيا له  الوطني 

موفور الصحة والعافية. 
كما بعث س����مو رئيس 
الش����يخ  ال����وزراء  مجلس 
املبارك ببرقية تهنئة  جابر 

مماثلة.

الشيخ د. صباح جابر العلي

صباح العلي: تكرمي صاحب السمو 
في األمم املتحدة ترسيخ لقيم العطاء

أك���د مدير عام مؤسس���ة 
املوانئ الكويتية الش���يخ د. 
صباح جابر العلي ان حصول 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على لقب القائد 
اإلنساني من قبل األمم املتحدة 
واعتبار الكويت مركزا انسانيا 
عاملي���ا تقديرا ملس���اهماتها 
احلضارية واإلنسانية للعالم 
أجمع، يعد قرارا يبعث على 
االعتزاز به���ذا الوطن العزيز 
ومدى التقدير واالحترام الذي 
يحظى به الصعيد العاملي، إلى 
احلد الذي يجعل األمم املتحدة 
تصف الكويت بأنها أصبحت 
»مرك���زا للعم���ل اإلنس���اني 

الدولي«.
واضاف العلي في تصريح 
صحافي انه تكرمي مس���تحق 
لسموه، وترسيخ لقيم العطاء 
التي حرص سموه على نشرها 
عب���ر ارجاء العال���م، فلطاملا 
امتدت يداه البيضاء بالعطاء 
والدع���م اإلنس���اني ملختلف 

الش���عوب، انطالقا من قيمنا 
وموروثنا األصيل الذي تربت 
عليه األجيال املتعاقبة من أبناء 
الكويت، موضحا ان دعوة االمم 
الى تك���رمي صاحب  املتحدة 
السمو ممثلة في أمينها العام 
بان كي مون مبنحه ش���هادة 
تقدير باالنابة عن االمم املتحدة 
خالل جلسة رفيعة املستوى 
للجمعية العامة والتي من املقرر 
ان تنعقد 24 سبتمبر املقبل في 
نيوي���ورك، لم تأت من فراغ، 
وإمنا جاء عبر تاريخ طويل 
وحافل من العمل اإلنس���اني 
الكويت،  ل���ه  الذي تص���دت 
حيث ظلت البالد حتت قيادة 
سموه هي املبادرة والسباقة 
في كل الظروف والكوارث التي 
أملت ببعض الدول من فيضان 
يضرب دول جنوب شرق آسيا، 
إلى زلزال يدمر بلدات وقرى 
في إحدى دول آسيا الوسطى، 
أو مجاع���ة وجفاف يصيبان 
دوال في أفريقيا، ففي كل تلك 

األحوال وغيرها كانت الكويت 
تهب لنج���دة الدول املنكوبة، 
وإغاثة الشعوب امللهوفة، من 
دون أي تفرقة أو متييز بينها 
على أساس الدين أو العرق أو 
اللون، فهي تؤمن بأن اجلميع 
أخوة لنا في اإلنسانية، وكلهم 
مستحقون للدعم واملساندة، 

متى أصابتهم احملن.
وأش���ار الى ان إنس���انية 
سموه جتلت بوضوح في رعاية 
الفلسطينية، مذكرا  القضية 
اجلميع بندائه الصادق ألشقائه 
العرب وكل العالم للمسارعة 
في القمة العربية االقتصادية 
إلعادة اعمار غزة، ومناشدته 
الفلس���طينيني  السياس���يني 
السعي نحو الوحدة، فلقد كان 
الذي  الكبير  للدور االنساني 
يقوم به صاحب الس���مو من 
خالل دعمه الالمحدود للعمل 
االنس���اني عبر مبادرات عدة 
للتخفيف أثر طيب في تعزيز 

مكانة الكويت.

السفير عبد االحد امباكي

إمباكي: صاحب السمو معروف باهتمامه
وعنايته باحملتاجني في مختلف أنحاء العالم

الس���لك  أش���اد عمي���د 
الديبلوماسي سفير جمهورية 
الس���نغال ل���دى الكوي���ت 
عبداألحد امباكي بتس���مية 
الكوي���ت »مركزا انس���انيا 
عاملي���ا« واطالق لقب »قائد 
انساني« على صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
مؤك���دا انهما »يس���تحقان 
التقدير«.وق���ال امباكي في 
مقابلة مع »كونا« ان اطالق 
هذين املسميني على الكويت 
وصاحب الس���مو »لم يكن 
مستغربا« اثر اعتياد الكويت 
وصاحب السمو األمير على 
اداء العمل اخليري في جميع 

أرجاء العالم.
وأضاف أن صاحب السمو 
األمير معروف بشكل واسع 
باهتمامه وعنايته باحملتاجني 
في مختلف أنح���اء العالم، 
الى  السياق  مشيرا في هذا 
مبادرات صاحب السمو األمير 
للتخفيف من معاناة الفقراء 

في افريقيا.
وأشار السفير السنغالي 
الى الدور الكبير الذي يؤديه 
الصندوق الكويتي للتنمية 
العربية وفقا  االقتصادي���ة 
لتوجيهات صاحب السمو 

األمير وما يتضمنه من انشاء 
للم���دارس واملستش���فيات 
الطبي���ة والطرق  واملراكز 
ال���ى املس���اعدات  اضاف���ة 

االنسانية االخرى.
وأكد السفير امباكي انه 
والس���فراء املعتمدين لدى 
الكويت يشيدون أيضا بالدور 
الذي لعبه صاحب الس���مو 
األمير في جهود اعادة الوفاق 
بني ال���دول العربية وإعادة 
الوفاق على املستوى الدولي، 
اياه بأن���ه »عميد  واصف���ا 

الديبلوماسية الدولية«.
وقال ان صاحب السمو 
األمي���ر أعط���ى توجيهاته 
الدولة  جلميع مؤسس���ات 
لتيس���ير اجراءات البعثات 
الديبلوماس���ية في الكويت 
وعملياته���ا، واصف���ا هذه 
املبادرة بأنها حتظى بتقدير 

عال.
وأضاف ان جميع السفراء 
املنتهية واليتهم في الكويت 
يستذكرون الكرم البالغ الذي 
الكويت للس���فراء  تقدم���ه 
انهم ال  املعتمدين، مؤك���دا 
أبدا االرش���ادات  ينس���ون 
احلكيمة التي يقدمها صاحب 

السمو األمير لهم. 

وقال امباكي ان السنغال 
ه���ي املس���تفيد األكبر من 
املش���روعات الت���ي ينفذها 
الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي���ة العربي���ة في 
افريقيا جن���وب الصحراء، 
الصن���دوق  ان  موضح���ا 
نفذ منذ انش���ائه حتى اآلن 
نحو 26 مشروعا في بالده 
بقيمة اجمالي���ة تبلغ 320 
مليون دوالر تقريبا ووفقا 
لتوجيهات صاحب السمو 
األمير.وأوض���ح ان صاحب 
السمو األمير ومنذ أن كان 
رئيسا للوزراء حافظ على 
نفس املوقف الثابت ازاء دول 
العالم، مضيفا ان هذا املنصب 
الدولي رفيع املستوى يجب 
ان يش���غله قائ���د عربي او 
اس���المي او عاملي وذلك في 
اشارة الى اطالق لقب »قائد 
انساني« على صاحب السمو 

األمير.
وأكد أن اختيار صاحب 
السمو األمير لهذا املنصب 
لم ي���أت نتيج���ة مصادفة 
أو عبر وس���اطة وإمنا من 
خالل تواضع���ه وعالقاته 
الديبلوماس���ية وأس���لوب 

تعامله مع شعبه ايضا.
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رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق مستقبال السفير الصربي بحضور الزميل عدنان الراشد        )هاني الشمري(

استقبل رئيس التحرير 
يوسف خالد املرزوق سفير 
جمهوري���ة صربي���ا لدى 
الكويت فالدميير كويهرت 
وتن���اول اللق���اء احلديث 
عن العالقات الوطيدة بني 
الكويت وجمهورية صربيا 
ومجاالت التعاون املتعددة 
وسبل تعزيزها، خصوصا 
ف���ي املج���االت اإلعالمية 

والثقافية. ونوه الس���فير 
كويه���رت ب���دور الكويت 
املتنامي على املس���تويات 
اإلقليمية والدولية وجهودها 

اإلنسانية في العالم.
حضر اللقاء نائب رئيس 
الزمي���ل عدنان  التحري���ر 

الراشد.

رئيس التحرير استقبل السفير الصربي

»العاملني باإلطفاء« الستفادة أقارب رجال اإلطفاء
من الدرجة األولى بالتأمني الصحي

طالب رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني باإلدارة العامة 
لإلطفاء أحمد العجمي اإلدارة 
العامة لإلطفاء بالعمل وبذل 
املزيد من اجلهد حتى يتسنى 
ألق����ارب رجال اإلطف����اء من 
الدرجة األولى االستفادة من 
نظام التأمني الصحي الشامل 

اجلديد لرجال اإلطفاء.
كما طالب العجمي قيادات 
اإلدارة العامة لإلطفاء بسرعة 
االنتهاء من مباني مراكز اإلطفاء 
املوضوعة ضمن خطة إعادة 
البناء وضرورة االنتباه ألن 
تكون صاالت األلعاب الرياضية 
بتلك املراكز مبساحة مناسبة 

مع العمل على جتهيزها بأحدث 
األجه����زة الرياضية التي من 
البدنية  اللياقة  ش����أنها رفع 
لرج����ال اإلطفاء، مما ينعكس 
عليهم وعلى الكفاءة في تنفيذ 
املهام املوكلة اليهم على الوجه 

األمثل كما عهدناهم دائما.
كما صرح العجمي بأنه قد 

تنامى الى علمنا تعاقد اإلدارة 
العامة لإلطف����اء على مالبس 
جديدة لرجال اإلطفاء وفي هذا 
الصدد طالب العجمي بأن تكون 
هذه املالبس جيدة ومطابقة 
للمواصفات الدولية مع األخذ 
في االعتب����ار اختيار األلوان 

املناسبة لطبيعة عملهم.

سفير صربيا فالدميير كويهرت

نبيلة اخلليل

اخلليل: لن نسمح بحدوث أي مخالفات أو جتاوزات
ولن نتوانى في توقيع عقوبات بحق املخالفني

محمد راتب

صرحت رئيس مجلس 
االدارة املدي����ر العام للهيئة 
الزراعة  العام����ة لش����ؤون 
والث����روة الس����مكية نبيلة 
اخلليل بأن����ه يجري حاليا 
إجراء مراجعة شاملة خلطط 
الهيئة ف����ي املرحلة املقبلة 
األداء بكل قطاعات  وتقييم 
الهيئة مع بحث سبل التطوير 

املتاحة مبا يحقق أهدافها.
وأضافت اخلليل ان الهيئة 
ماضية في عملها بكل شفافية 
من خالل سياسة واضحة 
في تنفي���ذ االعمال املنوطة 
بها والتزامها التام بتسخير 
إمكانياتها وتقدمي  جمي���ع 

الدعم واخلدمات  انواع  كل 
الضرورية للعاملني بالقطاع 
التأكيد على  الزراعي م���ع 
التام على  الهيئ���ة  حرص 
التعامل وااللتزام بتطبيق 
القان���ون واللوائح املنظمة 

لعمل الهيئة.
الى ذلك قال����ت اخلليل 
انها حريصة على استمرار 
الدوري����ة ملتابعة  جوالتها 
العمل في جميع احليازات 
الزراعية واحليوانية واملرافق 
التابعة للهيئ����ة للتأكد من 
العمل فيها  حس����ن س����ير 
والتأكد من استغاللها بالشكل 
األمثل ومبا يتفق مع اللوائح 
املنظمة لضمان اس����تغالل 
تلك القس����ائم في األغراض 

املخصصة لها.
وأكدت اخللي����ل انها لن 
تسمح بأي حال من األحوال 
بح����دوث أي مخالف����ات او 
جتاوزات ولن تتوانى الهيئة 
في تطبيق القانون وتوقيع 
عقوب����ات بح����ق املخالفني، 
مشيرة الى ان اللجنة التي 
قامت الهيئة بتشكيلها لفحص 
ومراجع����ة امللفات اخلاصة 
بتوزيع احليازات  لشركات 
األمن الغذائي ستواصل عملها 
بكل دقة وحيادية، مضيفة 
انه س����وف يتم اإلعالن عن 
نتيجة التحقيق بكل وضوح 
وشفافية وسيتم اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات على ضوء 

ذلك.

السفير د. عبد العزيز الفايز

السفارة السعودية: موقع إلكتروني يحتوي
على التعليمات الصحية اخلاصة مبوسم احلج

أصدرت السفارة السعودية 
بالكويت بيانا أمس ممهورا 
بتوقيع السفير د.عبدالعزيز 
الفاي���ز تضم���ن التعليمات 
الصحية الصادرة من وزارة 
الصحة باململكة ملوسم حج 
هذا العام بشأن احلد من تفشي 
األوبئة خالل موس���م احلج، 
وأهمية تطبيق االشتراطات 
الصحي���ة الت���ي تع���د من 
أه���م الوس���ائل للوقاية من 
انتش���ار األوبئة واألمراض، 
وعنوان موقع وزارة الصحة 
www.moh. االلكتروني هو

gov.sa/hajj لالستفادة منه قبل 

مغادرة احلجاج الى األراضي 
املقدسة، جاء فيه:

الرعاية  ان  انطالقا من 
الصحية كل ال يتجزأ، وحيث 
ان برامج التوعية الصحية 
تن���درج ضمن األس���اليب 
الوقائية التي تقلل من وطأة 
اإلصابة باألم���راض ومن 
خطورة تفشي األوبئة خالل 
موس���م احلج، فقد رغبت 
وزارة الصحة في اململكة 
في االس���تفادة من تفعيل 
برام���ج التوعية الصحية 
للحجاج قب���ل مغادرتهم 
باجتاه األراضي املقدسة، 

وأهمية تطبيق االشتراطات 
الصحية التي تعد من أهم 
الوسائل للوقاية من انتشار 
األوبئ���ة واألمراض، وذلك 
من خ���الل زي���ارة املوقع 
www. االلكتروني للوزارة
moh.gov.sa/hajj وال���ذي 
يحتوي على أيقونة متكاملة 
الرسائل  للتعريف بإبراز 
الصحي���ة الواجب اتباعها 
أثناء موس���م احل���ج، كما 
ميكن االستفادة من الرسائل 
التوعوية املقروءة واملرئية 
املوج���ودة في املوقع على 

حد سواء.

بلدية الفراونية: رفع 15 سيارة مهملة وطراد
وحترير 4 مخالفات نظافة عامة 

اخلضر بحث ومسؤول فرنسي
حتضيرات »لؤلؤة الغرب 2014«

الفريق الركن محمد اخلضر خالل استقباله اللواء الركن اميانويل دي روميمون

بحث نائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
محمد اخلضر وقائد العمليات 
املشتركة للقوات الفرنسية 
الل���واء الركن اميانويل دي 
التحضيرات  روميمون أهم 
والتجهيزات املتعلقة بتمرين 
لؤلؤة الغرب الذي سينفذ بني 

15 و27 نوفمبر املقبل.
التوجيه  وقالت مديرية 
املعن���وي والعالقات العامة 
ف���ي اجلي���ش الكويتي في 
بي���ان صحافي انه مت خالل 
االجتماع بحث سبل تطوير 
وتعزيز العالقة بني البلدين 

الصديقني.
ويأتي متري���ن »لؤلؤة 
الغرب« ضمن سلسلة متعددة 
من التمارين املشتركة للقوات 
البرية واجلوية والبحرية بني 
اجلانبني الكويتي والفرنسي 
وتفعيال للمعاهدة املوقعة بني 

البلدين الصديقني.

وغسيل احلاويات وتطبيق 
بنود عقود شركات النظافة 

املبرمة مع البلدية.
وق���د ت���رأس احلمل���ة 
التفتيش���ية مشرف مركز 
النظاف���ة العام���ة مبنطقة 
الش���نفا  خيط���ان ولي���د 
ومساعد مش���رف النظافة 
الش���ريكة واملفتش  سالم 
أحمد مزي���د املطيري ومن 
إدارة العالقات العامة كمال 
الدي���ن محمد وأنور حميد 
والتي ش���ملت الس���احات 
وامليادين في منطقة خيطان 
باالستعانة بعدد )2( سطحه 

وعدد )1( شوكة رفع.
وأسفرت احلملة عن رفع 
5 س���يارات مهملة من أمام 
إحدى املدارس و10 طراريد 
من موقف أمام أحد املساجد، 
وقد مت إرسالهم ملوقع حجز 
السيارات بأمغرة وحترير 
4 مخالف���ات نظاف���ة عامة 

وحترير 15 تعهدا.
وشددت إدارة العالقات 
العامة على ضرورة االلتزام 
البلدية  بلوائح وقوان���ني 
جتنبا للمساءلة القانونية 
وحرصا على تطبيق النظم 
واللوائح اخلاصة بالبلدية 
دع���ت املواطنني واملقيمني 
االتصال باخلط الس���اخن 
الشكاوى  الذي يتلقى   139
على مدار س���اعة ملتابعة 
الش���كاوى والتعامل معها 
وفقا لإلج���راءات املتبعة 
من قب���ل أجه���زة البلدية 

املختصة.

إدارة العالق���ات العامة مع 
الرقابية  جميع األجه���زة 
ب���اإلدارات املختلفة ألفرع 
البلدية حمالت أس���بوعية 
القوان���ني واللوائح  تفعل 
البلدية.  الت���ي ش���رعتها 
ووفقا للجدول الزمني الذي 
أعدته إدارة العالقات العامة 
تتواصل احلمالت التفتيشية 
بالتع���اون م���ع مراقبات 
النظاف���ة العام���ة التابعة 
إلدارات النظافة العامة بأفرع 
البلديات باحملافظات بهدف 
تفعيل الئحة النظافة العامة 
ونقل النفايات لتفعيل القرار 
ال���وزاري رقم 190 لس���نة 
2008، بشأن رفع املخلفات 
الش���وارع والساحات  من 
وامليادين للحفاظ على املنظر 
العام ورفع مستوى النظافة 
بكل احملافظات النعكاساتها 
السلبية من تشويه للصورة 

احلضارية للبالد.
وفي هذا السياق نفذت 
مراقبة النظافة العامة بفرع 
بلدية محافظ���ة الفروانية 
حملة تفتيشية على منطقة 
خيطان وش���ملت عددا من 
القط���ع وطري���ق املط���ار 
والساحات واملواقف، وقد 
جاءت هذه احلملة حسب 
اجلدول الزمني الذي أعدته 
اإلدارة لتغطية أكبر عدد من 
املناطق مبختلف احملافظات 
النظافة  ملتابعة مس���توى 
ب���كل املناطق، م���ن حيث 
التأكد من رفع املخلفات من 
جميع الشوارع والساحات 

تنفيذا لتعليمات وزير 
املواص���الت ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية م.عيسى 
الكندري ومدير عام البلدية 
م.أحم���د الصبيح بتكثيف 
احلمالت التفتيشية ألجهزة 
البلدي���ة الرقابي���ة عل���ى 
جميع األصع���دة، نظمت 

رفع أحد الطراريد

رفع إحدى السيارات
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د.محمد القناعي

تنسيق مع »الهالل األحمر« لدعم وجتهيز املستشفى امليداني مبليون دوالر

اجلمعية الطبية: »الصحة املصرية« وافقت على إصدار 
تصاريح للفريق الطبي الكويتي لعالج جرحى غزة

عبدالكريم العبداهلل

أعلن األمني العام للجمعية 
الطبية الكويتية د.محمد القناعي 
ع����ن موافق����ة وزارة الصحة 
املصرية على إصدار تصاريح 
للفريق الطبي الكويتي لعالج 
جرحى قطاع غزة بالتنس����يق 
مع أحد املستشفيات مبنطقة 
»العري����ش« مبصر، باإلضافة 
الى التنسيق داخل غزة ذاتها 
مع مستشفى الكويت اخليري 
ليستقبل وفد اجلمعية ملعاجلة 

اجلرحى واملصابني.
وكشف القناعي عن وجود 
تع����اون وتنس����يق وثيق مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتية 
من خالل دعم وجتهيز املستشفى 
امليداني مبليون دوالر، وكذلك 
الدع����م اللوجس����تي من خالل 
الهالل األحمر  أعضاء جمعية 
املصري����ة، وكان دور وزارة 
الصحة الكويتية ممثلة بوكيلها 
د.خالد السهالوي بارزا باحتساب 
مشاركة األطباء كمهمة رسمية 
وكذلك تزوي����د البعثة الطبية 

باالحتياجات الطبية األساسية، 
كما شكر القناعي سعي وزارة 
اخلارجية الكويتية لتس����هيل 
إج����راءات حصول التراخيص 
الالزم����ة لعبور وف����د البعثة 
من معبر رفح، كذلك كان دور 
سفارتنا في مصر بتسهيل مهمة 

الفريق.
ف����ي تصري����ح  وأض����اف 
صحاف����ي عن تس����جيل أكثر 
من 50 طبيب����ا كويتيا ضمن 
البعثة الطبية اخلاصة لعالج 
جرحى غزة، مش����يرا الى انهم 
ميثلون تخصصات مختلفة مثل 
»اجلراحة � العظام � احلروق � 
األطفال � الباطنية � الصيدلة � 
التمريض«، الفتا الى ان وزارة 
الصح����ة وع����دت بتوفير كل 
املعدات واملستلزمات الطبية 
الالزمة للفريق لتقدمي اخلدمات 
العالجي����ة للجرحى من قطاع 
»غ����زة«، موضحا ان اجلمعية 
الطبية الكويتية كانت قد فتحت 
باب التسجيل في القافلة الطبية 
الى غ����زة، مؤكدا في  املتجهة 
الوقت ذاته اس����تعداد األطباء 

لنصرة الشعب الفلسطيني من 
خالل تقدمي اخلدمات واملساعدات 
الطبية لتخفي����ف آالمهم، وان 
الهدف تس����ير البعثة الطبية 
ملعاجلة اجلرح����ى واملصابني 
جراء احلرب في غزة، مشيرا 
الى ان الدور اإلنساني واملهنة 
التبيلة دفع أطباء الكويت الى 
التسجيل ضمن البعثة الطبية، 
مشيرا الى ان هذا ليس بغريب 
الكويتي لرفع  الطبي����ب  على 
معاناة األشقاء في غزة تلبية 

لنداء صاحب السمو األمير.
واجلدير بالذكر ان اجلمعية 
الطبية الكويتية كانت قد شاركت 
في يولي����و املاضي في الوقفة 
التضامني����ة التي مت تنظيمها 
مبش����اركة العديد من اجلهات 
وجمعيات النف����ع العام حتت 
عنوان »صمتنا يقتل غزة« لدعم 
الفلسطيني  ومساندة الشعب 
ضد العدوان اإلسرائيلي الغاشم 
على »غزة«، وذلك إميانا منها 
بالوقوف مع احلق اإلنس����اني 
األصيل ورفض العدوان الواقع 

على »غزة«.

جانب من مساعدات »الهالل األحمر« ألهالي غزة

»الهالل األحمر« يوزع مساعدات لـ 3 آالف أسرة في غزة
أعلنت جمعية الهالل االحمر 
الكويتية توزيعها مساعدات 
شملت ثالثة آالف أسرة في 
قط����اع غزة تضمن����ت مواد 
غذائية وأغطية ومحروقات. 
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية أنور احلساوي 
ل� »كونا« امس ان املساعدات 
توزعت على مناطق مختلفة 
ف����ي القطاع منها )عبس����ان 
البلح  وعمرة ورف����ح ودير 

وخزاعة(. 
وأض����اف احلس����اوي أن 
املستش����فيات في قطاع غزة 
استفادت من احملروقات من 
خالل 50 ألف ليتر ش����ملت 
مستشفى الشفاء احلكومي 

ومستشفى ناصر احلكومي 
في خانيونس والهالل األحمر 

الفلسطيني. 

أنه من����ذ بدء  وأوض����ح 
الع����دوان اإلس����رائيلي على 
قط����اع غزة في الس����ابع من 
يوليو املاضي بادرت اجلمعية 
بإغاثة األهل في غزة وتقدمي 
املساعدات الغذائية والطبية 
إغاثات عاجلة  لهم وسيرت 
لدعمهم ومس����اعدة أكثر من 
عشرة آالف أسرة متضررة. 
وذك����ر أن جمعية الهالل 
األحمر الكويتية من أوليات 
التي تعاملت مع  اجلمعيات 
الع����دوان وهبت  تداعي����ات 
اللحظات األولى إلغاثة  منذ 
الشعب الفلسطيني في قطاع 
العدوان  غزة املتضرر جراء 

اإلسرائيلي.

تعاون مع »الصحة العاملية« للوقوف على آخر مستجدات وتطورات املرض

»الصحة«: الكويت خالية من »إيبوال« ونطبق آلية 
املراقبة الصحية للقادمني من الدول املوبوءة

على الرغم من تأكيد وزارة 
الصحة خلو البالد من ڤيروس 
»ايبوال« اال انها لم تتهاون في 
اتخاذ االجراءات االحترازية 
ملنع دخول الڤيروس الى البالد 
ووضع خط����ط للتصدي له 
ومنع انتشاره حال دخوله. 

 ولم تكتف الكويت باتخاذ 
االجراءات الوقائية الالزمة بل 
ساهمت مع املجتمع الدولي 
في السعي الى القضاء عليه 
واحلد من انتش����اره ومتثل 
ذلك بتبرع الكويت بخمسة 
ماليني دوالر بأوامر من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للمنظم����ات الدولية 
املعنية بذلك، وتقوم وزارة 
الصح����ة ضم����ن اجراءاتها 
االحترازية بفحص القادمني 
بشكل مباشر أو غير مباشر 
من الدول املوبوءة في املنافذ 
اجلوية والبحرية وفي حال 
وجود من يشتبه فيهم يتم 
حتويلهم الى اقرب مستشفى 
حكومي للمطار بهدف العزل 

والتقييم والعالج. 
وتطبق الوزارة ايضا آلية 
املراقبة الصحية للقادمني من 

تلك ال����دول من خالل توزيع 
بطاق����ات املراقبة عبر املنافذ 
وتتم تعبئتها من قبل الشخص 
وترسل الى اقرب مركز صحي 
لسكنه لتتم متابعته ووضعه 
حت����ت املراقبة الصحية مدة 
21 يوما. واتخذت »الداخلية« 
إجراءات احترازية ايضا متثلت 
في وقف منح سمات الدخول 
ال� »ڤيزا« للعمال����ة القادمة 
من الدول املوبوءة بڤيروس 
ايبوال عل����ى ان يتم حتديث 
قائمة ال����دول املوبوءة وفق 
املستجدات اخلاصة بالڤيروس 
على الصعيد الدولي، وأوصت 
اجلهات احلكومي����ة املعنية 
املواطنني واملقيمني بتجنب 
او تأجيل الس����فر الى الدول 
االفريقي����ة املوبوءة بش����كل 
خاص وعدم إرسال العمالة 
واخلدم الى تلك الدول حتى 
تتم السيطرة على الڤيروس 
اال في حال رغبتهم في مغادرة 
البالد نهائيا، كما جهزت غرفا 
خاصة لعزل احلاالت املؤكدة 
للمرض في مرك����ز التأهيل 
الرئ����وي مبنطق����ة الصباح 
ال����ذي تتوافر  التخصصية 

فيه غرف مبواصفات العزل 
املطلوبة م����ع توافر خدمات 
الرعاية الطبية املركزة حتت 
اش����راف أطباء متخصصني.  
واستعدت إدارة املستودعات 
الطبية التابعة للوزارة لذلك 
عب����ر توفي����ر االحتياجات 
اإلضافية إلجراءات منع العدوى 
والتش����خيص املخبري في 
املختبرات احملددة لتشخيص 
املرض من الكواشف املخبرية 
ومس����تلزمات منع العدوى 
بالتنسيق مع عدد من اجلهات 
املعني����ة.  وحت����رص وزارة 
الصحة على التوعية الصحية 
بذل����ك الڤيروس عبر نش����ر 
رسائل صحية على موقعها 
االلكتروني وصفحتها الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي 
)تويتر( وإصدار مطبوعات 
للتعريف به وطرق الوقاية 
واجراءات املكافحة اضافة الى 
تشكيل فريق للتدخل السريع 
للتعامل مع احلاالت املشتبه 
فيها.  ودعت الوزارة خبراء من 
منظمة الصحة العاملية لتقييم 
اإلجراءات املتخذة في الكويت 
وواصلت التنسيق مع املنظمة 

للوقوف على آخر املستجدات 
بخصوص التوصيات العاملية 

ووضع املرض عامليا. 
 وع����ن أع����راض املرض 
الناجت عن ڤيروس ايبوال قالت 
رئيسة جلنة االعالم والتوعية 
الصحية لألمراض املعدية في 
وزارة الصحة د.غالية املطيري 
ل� »كونا« ان أعراض االصابة 
بڤيروس ايبوال تشبه أعراض 
االصابة مب����رض االنفلونزا 
اال ان ايب����وال غالبا ما يكون 
قاتال ويصنف من االمراض 

الڤيروسية احلادة. 
 وذكرت ان ايبوال يؤدي 
الصابة الفرد باحلمى والوهن 
الش����ديد واالم في العضالت 
وص����داع والتهاب في احللق 
ثم ح����دوث تقيؤ واس����هال 
وظهور طفح جلدي واختالل 
في وظائف الكلى والكبد وفي 
بعض احلاالت االصابة بنزيف 
داخلي وخارجي على حد سواء 
مضيفة ان النتائج املختبرية 
تظهر حينها انخفاضا في عدد 
الكريات البيضاء والصفائح 
الدموية وارتفاعا في معدالت 

إفراز الكبد لالنزميات.

جانب من احلضور في »دار الشفاء« د. محمد بهزاد خالل احملاضرة 

عقد مستشفى دار الشفاء 
الثالثاء املاض����ي محاضرة 
تثقيفية عن ڤيروس إيبوال 
وذلك ف����ي قاعة احملاضرات 
باملستشفى، وتهدف احملاضرة 
إلى توعية ال����كادر الصحي 
واإلداري باملستشفى وشرح 
الوقاية من  وتوضيح طرق 
الڤيروس����ية  هذه األمراض 
اخلطي����رة واملعدية، وكذلك 
الطرق الصحيحة والسليمة 
للتعامل م����ع املصابني بهذه 
األم����راض، وق����د ش����هدت 
احملاضرة، حضور عدد كبير 
من موظفي املستش����فى، من 
مختلف كوادرهم الوظيفية، 

وتخصصاتهم املهنية.
والقى احملاضرة استشاري 
األم����راض الصدرية والربو 
ورئيس قسم العناية املركزة 
مبستشفى دار الشفاء د. محمد 
ألق����ى الضوء  بهزاد، حيث 
على تاري����خ ظهور ڤيروس 
اإليبوال ففي عام 1976 ظهرت 
أولى فاش����ياته ف����ي آن معا 
في كل من نزارا، الس����ودان، 
ويامبوكو، جمهورية الكونغو 
الدميوقراطي����ة، وقد حدثت 
الفاشية األخيرة في قرية تقع 
على مقربة من نهر إيبوال الذي 

اكتسب املرض اسمه منه.
وفي ه����ذا الصدد أوضح 

به����زاد »ميكن أن يتس����بب 
ڤيروس اإليبوال في إصابة 
البش����ر بفاش����يات احلمى 
الڤيروسية ويوقع  النزفية 
في صفوفه����م وفيات يصل 
إل����ى 90%، وينتقل  معدلها 
ڤيروس احلمى إلى اإلنسان 
من احليوانات البرية وينتشر 
ب����ني صف����وف التجمع����ات 
البشرية عن طريق سرايته 
من إنسان إلى آخر ويتطلب 
املصابون باملرض رعاية داعمة 
مركزة. وحتى اآلن ليس هناك 
من ع����الج أو لقاح ومتاحني 
لالس����تخدام ال لإلنسان وال 

للحيوان«.
واما عن عالمات وأعراض 
اإليبوال فأشار إلى أنه عادة ما 
تبدأ بعد فترة حضانة تتراوح 
بني يومني و3 أسابيع فجأة 
بأعراض تش����به االنفلونزا 
تتمي����ز بالتع����ب، واحلمى، 
والصداع، وآالم في املفاصل، 
القيء  والعضالت، والبطن، 
واإلس����هال وفقدان الشهية 

أيضا.
وأضاف: »كثيرا ما يصاب 
الرعاية  العاملون في مجال 
الصحية بالعدوى لدى تقدمي 
العالج للمرضى املصابني بها، 
إذ تصيب العاملني العدوى من 
خالل مالمسة املرضى مباشرة 

من دون توخي االحتياطات 
الصحيح����ة ملكافحة املرض 
وتطبيق اإلجراءات املناسبة 
لرعاي����ة املرضى في محاجر 
معزولة. وقد يتعرض مثال 
الرعاية  العاملون في مجال 
الصحية الذي����ن ال يرتدون 
قفازات أو أقنعة أو نظارات 
واقية ملالمسة دم أو إفرازات 
املرضى املصاب����ني بعدوى 
امل����رض ويكون����ون عرضة 

خلطر اإلصابة بعدواه«.
الوقاية من  وعن س����بل 
اإلصابة بڤي����روس اإليبوال 
أوض����ح د.به����زاد أنه ميكن 
القضاء  العادي  للش����خص 
على فرص إصابته بالڤيروس 
عن طريق جتنب املواقع التي 

يوجد فيها وباء الڤيروس.
أما في ح����ال دخول تلك 
املناط����ق، يج����ب التأكد من 
اليدي����ن بالصابون  غس����ل 
وامل����اء الدافئ، وجتنب ملس 
العين����ني واألنف والفم، كما 
يجب جتنب االتصال مع أي 
من السوائل التي تخرج من 
أجسام املصابني أما في حال 
التع����رض لإلصابة وظهور 
بع����ض األع����راض، فيجب 
املس����ارعة إلى االنعزال عن 
الوس����ط احملي����ط وطل����ب 

املساعدة الطبية.

»دار الشفاء« عقد محاضرة توعوية للعاملني عن »إيبوال«

تسجيل أكثر من 
50 طبيبًا كويتيًا 

ضمن البعثة الطبية 
إلى فلسطني

400 مليون ميزانية 
األدوية والتجهيزات 

واملستهلكات الدوائية 
في »الصحة« 

بهزاد: معدل 
الوفيات بالڤيروس 

يصل إلى %90 
بني البشر

نفى خالل مؤمتر صحافي وجود أي سرقات لألدوية في املستشفيات وبيعها للقطاع اخلاص.. ورقم موحد لكل دواء وتعميمه على دول اخلليج

ً السيد عمر: أجهزة حديثة لفحص ورصد األدوية املزورة في املنافذ قريبا
مزورة، مشيرا إلى أن الصيدلية 
هي املكان الصحيح لبيع األدوية، 
الفتا إل����ى أن هناك تراخيص 
صدرت جلمعيات لبيع أدوية 
معين����ة، وهي مراقبة من قبل 

إدارة تفتيش األدوية.
وأشار إلى أن القانون اخلاص 
ببيع األدوية رقم 1962/38 مت من 
خالله وضع اللوائح القانونية 
فهناك نصوص متنع اإلعالن 
غير املرخ����ص، الفتا إلى أننا 
نقوم بإحالة ه����ذه اإلعالنات 
للجهات النيابية كما أننا قدمنا 
مش����روع لتغلي����ظ اجلزاءات 
القانونية والتي قد تصل إلى 
السجن، مؤكدا حتويل أكثر من 
422 مخالفة للجهات القانونية، 
موجها نصيحة ل� »اجلمهور«، 
داعيا اياهم بأال يكونوا ضحية 
لبيع األدوية املزورة من خالل 
اإلعالنات، مطالبا منهم التواصل 
مع الوزارة لإلف����ادة عن هذه 
األدوية التي تباع بشكل غير 
شرعي، مؤكدا أن وزارة الصحة 
هي اجلهة الرقابية والتي تبيع 

األدوية بشكل صحيح.

العام  4894 مستحضرا خالل 
املاضي، كما مت إلغاء تسجيل 
33 مستحضرا صيدالنيا منذ 
يناير وحتى يوليو من العام 
احلالي، مؤكدا أن عدد األدوية 
الت����ي مت حتليلها خالل العام 
2012 بلغ����ت 13490، أم����ا في 
العام 2013 فقد بلغت 12330، 
في حني بلغ عدد األدوية التي 
مت حتليلها حتى شهر يوليو 
املاضي 3381 دواء، الفتا إلى أن 
الرقابة مستمرة في العمل على 
القطاعني احلكومي واخلاص. 
وأضاف أن هناك تعاونا مع عدة 
جهات حكومية منها اجلمارك 
ووزارة  الداخلي����ة  ووزارة 
التجارة وقطاع حماية املستهلك 
لرصد األدوية املزورة، مشيرا 
إلى أن تنس����يقا يتم مع إدارة 
اجلمارك لضبط عمليات الدخول 
واخلروج بهدف فرض رقابة 
مش����ددة على عمليات تهريب 

األدوية إلى داخل الكويت.
وأكد الس����يد عم����ر أنه مت 
تسجيل مخالفات في القطاعني 
اخل����اص واحلكوم����ي ألدوية 

الناس باألدوية املزورة، حيث مت 
تنظيم مؤمتر عاملي بهذا الشأن 

خالل الفترة املاضية.
الدواء  وأضاف أن س����وق 
بالكويت كبير مقارنة مع دول 
مجلس التعاون األخرى، الفتا 
إلى تسجيل 4996 مستحضرا 
يولي����و  حت����ى  صيدالني����ا 
إلى جانب تس����جيل  املاضي، 

املواطنني واملقيمني إلى احلذر 
م����ن األدوية الت����ي تباع على 
املواقع االلكترونية واإلعالنات 
في بعض الصحف، ذلك حفاظا 
على صحته����م، مطالبا منهم 
التواص����ل مع قط����اع األدوية 
في حال االستفس����ار عن أي 
دواء، الفت����ا إلى إقامة عدد من 
التوعوية لتعريف  الفعاليات 

ملصقات وزارة الصحة على 
األدوية الت����ي تباع في بعض 
الصيدليات، فضال عن وضع 
ش����روط لتداول الدواء، مبينا 
أنه مت ضبط العديد من األدوية 
امل����زورة املهربة، كما أن هناك 
عملي����ات تزوي����ر خارجية، 
مؤك����دا عدم وج����ود أي عجز 
في األدوية في الوزارة. ودعا 

األدوية وحمايتها من التقليد، 
موضحا أن الرقابة مستمرة من 
قبل إدارة تفتيش األدوية على 
عملية دخول وخروج األدوية 

من الصيدليات.
وشدد على أن قطاع الرقابة 
الدوائية بالوزارة يراقب عن 
كثب جميع األدوية من جميع 
اجلوانب، كم����ا يقوم بوضع 

عبدالكريم العبداهلل

كشف وكيل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون األدوي����ة 
الطبية د.عمر  والتجهي����زات 
السيد عمر عن إدخال 6 أجهزة 
حديثة ومتطورة لفحص ورصد 
األدوية املزورة واملغشوشة، 
الفتا إلى أن هذه األجهزة ستدخل 
اخلدمة قريبا ج����دا، موضحا 
أنه سيتم توفيرها في املنافذ 
ولدى فرق تفتي����ش األدوية 
في القطاع اخلاص، معلنا في 
الوقت ذاته عن رصد ميزانية 
األدوي����ة والتجهيزات الطبية 
الدوائية، والتي  واملستهلكات 

بلغت 400 مليون دينار.
ونف����ى الس����يد عمر خالل 
الذي عقده  املؤمتر الصحافي 
صباح أمس وجود أي عمليات 
س����رقة لألدوية في صيدليات 
املستش����فيات وبيعها للقطاع 
اخلاص، الفتا إلى أنه س����يتم 
تخصي����ص رقم موح����د لكل 
دواء لتعميمها على مس����توى 
دول اخللي����ج، وذل����ك ملراقبة 

صورة لألدوية واملكمالت الغذائية املغشوشة مت عرضها في املؤمترد.عمر السيد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي
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د. أحمد الصانع

باالتفاق مع وزارة اخلارجية وبتحويالت رسمية وال يوجد أي خطأ بهذا اجلانب

الصانع: جميع إجراءات جمع التبرعات 
ومراقبة احلسابات صحيحة

بشرى شعبان 

أكد مدير اجلمعيات اخليرية 
واملبرات في وزارة الش���ؤون 
د.أحم���د الصان���ع ان جميع 
اجراءات جمع التبرعات ومراقبة 
احلسابات واملوافقات على جمع 
التبرع���ات صحيحة ودقيقة 
باالتفاق مع وزارة اخلارجية 
وبتحويالت رسمية وال يوجد 

اي خطأ بهذا اجلانب.
وردا على ما ذكرته بعض 
وس���ائل االعالم االجنبية أن 
الكوي���ت ودول اخرى متول 
االره���اب، رد الصان���ع قائال 
»انهم لم يذك���روا اجلمعيات 
اخليرية وقالوا انه تبرع فقط 
من الكويت ودول اخرى ولم 
يتم حتديد اي ش���يء، ونحن 
لسنا مسؤولني عن الرد على 

شيء عام«.
وأشار الصانع الى ان الوكيل 
املساعد لقطاع التنمية باالنابة 
مطر املطيري اجتمع معنا في 
هذا الصدد، وأعطى توجيهاته 
بتشكيل فريق والتشديد على 
التبرع���ات« بالكويت  »جمع 
ومراقب���ة اي جمع للتبرعات 
من دون ترخيص ومراقبة اي 
شخص يقوم بجمع التبرعات 
الي جهة كان���ت، الفتا الى ان 
هن���اك البعض يضع اعالنات 
ملشاريع خيرية وهؤالء غير 
مرخ���ص لهم وال يتبعون اي 
جهة خيريه ومت رفع مذكرات 

بهم.
وبني الصانع ان االشخاص 
الذين يضعون اإلعالنات جلمع 
التبرعات العمال خيرية دون 
اتخاذ إجراءات  ترخيص يتم 

جتاههم وأولها االتصال بهم 
وتعهد بوقف هذا املش���روع 
واتخاذ اإلجراءات بحقهم، واما 
األشخاص الذين ال يتجاوبون 
معن���ا فنرفع بش���أنهم كتابا 
الداخلية التخاذ  ال���ى وزارة 

االجراءات الالزمة بحقهم.
ودعا الصان���ع املواطنني 
واملقيم���ني بالكويت الى عدم 
القيام بالتب���رع ألي جهة اال 
اجلهات املرخص لها وهي 10 

جمعيات خيرية مشهرة.
وكشف ان البعض يستخدم 
التواص���ل االجتماعي  مواقع 
ويدعي انه يريد جمع التبرعات 
جلهة ما او لعمل خيري وهؤالء 
جزء من الذين يشوهون العمل 

اخليري في الكويت.
وب���ني الصان���ع أن جميع 
اجلمعي���ات اخليرية يقدمون 
اوراقه���م اخلاص���ة بجم���ع 
التبرعات في رمضان تباعا، 
والتقرير املالي، موضحا انه من 
املمكن ان تتقدم احدى اللجان 
بإنشاء مدرس���ة في اي مكان 
بتكلفة مليون دينار ويتم جمع 
تبرعات 3 ماليني، فمن املمكن 
ان يتم انشاء املدرسة واحلفاظ 
على املبال���غ الزائدة وصرفها 
على مشاريع اخرى، ولكن من 
اثباتات في كل  خالل تقدميه 

ميزانية للعام اجلديد.
ولفت الصانع الى ان الوزارة 
ستكون اكثر تش���ددا ووقفة 
جادة للتأكد من اي اشاعات او 
معلومات جتاه العمل اخليري 
من باب احلرص ونحن لدينا 

ثقة في عملنا اخليري.
وقال الصانع انه مت اجناز 
التقييم اخلاص بالعمل اخليري، 

وال يوجد اي دليل على متويل 
االرهاب او غسيل االموال في 

الكويت.
وكش���ف ع���ن ان الوزارة 
س���تقوم بجول���ة على جميع 
االش���خاص الذي���ن يضعون 
التبرعات  اعالن���ات جلم���ع 
وس���يتم اتخ���اذ االج���راءات 
القانوني���ة بحقهم، وال يجوز 
جمع التبرع���ات اال بعد أخذ 
ورقة موافقة من وزارة الشؤون 
لهذه االمر، موضحا ان الوزارة 
تقوم برفع كتب الى »الداخلية« 
بأن هناك اشخاصا يخالفون 
قانون جمع التبرعات وعدم اخذ 

املوافقة من وزارة الشؤون.
واردف الصانع أن الوزارة 
ستحيل اي شخص او اي اعالن 
ال يلتزم بقانون جمع التبرعات، 
ونحن ال ننظر الى االسماء واننا 
نقوم بإحالة هذه املخالفة الى 
الداخلية التخ���اذ االجراءات 
الالزمة حول اي مخالفة جلمع 

التبرعات في الكويت.
وبني ان »الشؤون« سترفع 
ال���ى »الداخلية« حول  كتابا 
بعض الش���كاوى على بعض 
الشاحنات املتوقفة في املناطق 

جلمع التبرعات.
وح���ول اغ���الق اللج���ان 
انه  أك���د الصانع  اخليري���ة، 
لدين���ا قرار املجل���س البلدي 
الذي مينع فتح مقار او مبرات 
داخل املناطق السكنية ونحن 
نعمل على تطبي���ق اي قرار 
في الدولة، مشيرا الى انه مت 
اغالق 15 فرعا جلميع اجلمعيات 
اخليرية املخالفة، والذي توافق 
عليه البلدية فليس لدينا اي 

مشكلة.

بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة رعاية األحداث 
في وزارة الشؤون د.عبداللطيف 
السنان ان اإلدارة قدمت خدماتها 
الى 363 نزيال حتى نهاية شهر 
يوليو املاضي، مش����يرا الى ان 
الدور شهدت حالة من الثبات 
املتوقعة في هذا لشهر بنقص 
)نزيل واحد( والتغير يطرأ في 
ح����االت االختبار القضائي عن 
شهر يونيو املاضي، حيث بلغ 

عدد النزالء 364 نزيال.
وأوضح في تصريح صحافي 
ان أع����داد الن����زالء املعرضني 
لالنحراف بلغ 14 حالة واملوقوفني 
في دار املالحظة 12 نزيال وفي دار 
الرعاية االجتماعية للفتيان 24 
نزيلة ودار التقومي االجتماعي 
14 نزي����ال واالختبار القضائي 

299 نزيال.
وبني السنان ان أعداد النزالء 
الكويتني بلغ 232 حالة، وغير 
محددي اجلنسية بلغ 38 حالة 
واجلنسية السورية بلغ 23 حالة 
واجلنسية السعودية بلغ 22 
حالة واجلنسية املصرية بلغ 
10 ح����االت واألردني����ة بلغ  9 

حاالت.
وأوضح الس����نان ان التهم 
املنس����وبة لألحداث في املرتبة 
األولى ضرب ومشاجرة 72 حالة 
واملرتبة الثانية قيادة من دون 
رخص����ة 49 حالة وفي املرتبة 
الثالثة السرقة 36 حالة واملرتبة 
الرابعة هتك ع����رض 18 حالة 
وفي املرتبة اخلامسة اصطدام 

17 حالة.

السنان: 363 نزيالً في إدارة األحداث خالل يوليو

العميد الركن فهد عيد ناصر

عبداحملسن حاجي

أطلقت الرئاس���ة العامة 
للحرس الوطني مبادرة »تنمية 
ووفاء لكويت العطاء« للعام 
الثالث على التوالي، والتي تنبع 
من االهتمام بأداء املسؤولية 
االجتماعية للحرس الوطني 
وتطبيق توجيهات صاحب 
الس���مو األمير ف���ي االرتقاء 

بشباب الكويت. 
وأوض���ح قائ���د التنظيم 
والقوى البشرية العميد الركن 
فهد عيد ناصر انه سيتم فتح 
باب التسجيل في دورات »تنمية 
ووفاء لكويت العطاء« الثالثة 
بدءا من يوم األحد 31 اجلاري 

محمد راتب

أصدر احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية تعميما 
بأهمية مش���اركة املساهمني 
وأبناء املناطق في أنش���طة 
املعرض الشبابي »لها ذخر« 
والذي يقام حتت رعاية وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة التخطيط والتنمية 
هند الصبيح. وأكد املنس���ق 
العام للجمعيات التعاونية في 
معرض »لها ذخر« الشبابي 
عبداحملسن حاجي أن تعميم 
االحت���اد دف���ع اجلمعي���ات 
التعاونية إلى التسابق لتحريك 
الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى 
مساهميهم ومد جسور العبور 
لشباب الكويت لتحويل جميع 
أفكارهم إلى حقائق على أرض 
الواق���ع. ودعا ف���ي تصريح 
صحافي مساهمي اجلمعيات 
التعاونية إلى املش���اركة في 
املع���رض واالس���تفادة من 
اخلدمات الت���ي يقدمها ألول 
مرة ف���ي تاريخ الكويت عبر 
طرق غير تقليدية في عرض 
اإلبداعات وتقدميها للجمهور 
واجله���ات املختلف���ة، حيث 
يتميز املعرض باالستمرارية 
وعدم االكتفاء بالعرض فقط 
أليام ث���م تنقضي أو بتقدمي 
املنتج عب���ر مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل افتراضي، 
مؤكدا أنه ستتم االستفادة من 
كل اإلمكانات في خدمة أهداف 
املعرض. وأضاف أن صدور 
التعميم من االحتاد جاء بعد 
أن حاز القبول والرعاية من 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
والعديد من اجلهات احلكومية 

ويستمر حتى 8 سبتمبر املقبل، 
حيث تتضمن خمس دورات في 
مجاالت متنوعة تلبي رغبات 
الش���باب الكويت���ي وترتقي 
بقدراتهم. وقال العميد الركن 
فهد عيد ان النسختني األولى 
والثانية حققتا جناحا كبيرا 
في استقطاب أعداد كبيرة من 
شباب الكويت الذين حرصوا 
على االس���تفادة من الدورات 
ومتي���زوا في مجاالت علمية 
ورياضية وفنية ستكون لهم 
عونا وهم يش���قون طريقهم 
نحو املس���تقبل، مشيرا الى 
التوجيهات السديدة من قبل 

القيادة العليا للحرس الوطني 
ممثلة في سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
والشيخ مشعل االحمد نائب 
رئي���س احل���رس الوطني، 
ومبتابعة من س���عادة وكيل 
احل���رس الوطن���ي الفريق 
ناصر الدعي، ف���ي االهتمام 
بهذه املبادرة املجتمعية التي 
باتت حتظى باهتمام ورضا 
الشباب وتنافسهم في االلتحاق 
بدوراتها، مما يحقق أحد أهم 
أهداف اخلطة االستراتيجية 
للحرس الوطني وهو »تفعيل 

الدور املجتمعي«. 

التي أعجبت بالفكرة املتفردة 
ل� »لها ذخر« واألبعاد العامة 
للمعرض والفئات املشاركة، 
معتبرين إياه فكرا غير مسبوق 
على مستوى منطقة اخلليج 
العرب���ي. وذكر أن وس���يلة 
التواصل التي اعتمدها احتاد 
اجلمعيات التعاونية في تعميمه 
وذلك للتواص���ل بني اجلهة 
املنظمة واجلمعية التعاونية 
هي الرق���م  97760234، في 
حني ستقوم اللجان بدورها 
احملوري ف���ي توفير الرعاية 
ملشاريع الشباب والتواصل 
مع الشركات للوصول إلى هذا 

الهدف، مشيرا إلى أن كبرى 
الشركات ستتكفل بتزويد عدد 
من املواهب الشبابية باملواد 
األولية املتعلقة بصناعاتهم، 
كما ستتحمل عنهم تأجير بوث 
ألفضل مشروع في كل جمعية 
تعاونية. وأش���ار حاجي إلى 
أن هناك الكثير من اجلمعيات 
التعاونية التي حتمست للدعم 
واملشاركة بأبنائها املساهمني 
إلرض���اء رغباتهم في اإلبداع 
وخصوصا بعد الرغبة الكبيرة 
التي ظه���رت من قبل القطاع 
اخل���اص الذي تلق���ف فكرة 

املعرض وأهدافه.

احلرس الوطني يطلق »تنمية ووفاء لكويت العطاء«

حاجي: تعميم التعاونيات بأهمية املشاركة 
في »لها ذخر« أشعل احلماسة لدعم املواهب الشبابية

إجناز التقييم 
اخلاص بالعمل 

اخليري وال دليل 
على متويل اإلرهاب 

أو غسيل األموال 
في الكويت

هند الصبيح

ترحيب بإجراءات هيئة القوى العاملة للقضاء على جتارة اإلقامات

الصبيح: حل مشكلة العمال الفنيني األسبوع املقبل
بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل هند 
الصبيح عن ان هيئة القوى 
العاملة تعاملت مع شكوى 
العمال الفنيني الذين تواجدوا 
امس في مجم���ع الوزارات 
بكل موضوعي���ة وتفاعلت 
بسرعة مع قضيتهم، وقالت 
في تصريح صحافي انه مت 
اس���تدعاء صاح���ب العمل 
وممثل ع���ن جمعية حقوق 
اإلنسان ومت االتفاق املبدئي 
على تسوية املوضوع وديا 
األسبوع املقبل، مشيرة الى ان 
العمال لديهم شكوى عمالية 
ومتت إحالتها الى القضاء، 
العمال  ب���ان ه���ؤالء  علما 
يعملون مبوجب عقد حكومي 
ولم يس���تكملوا مدة العقد 
بعد، ورغم ذلك وحرصا من 
الهيئة على مصالح أصحاب 
العمل والعمال ستتم تسوية 
القضية وديا خالل األسبوع 

املقبل. وعلى صعيد متصل، 
رحب���ت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان بإجراءات 
الهيئة العامة للقوى العاملة  
بوضع آلية منظمة لفتح باب 
تصاريح العمل حتول دون 
االجتار في اإلقامات والعمالة 
أبرزه���ا توفير مكان  ومن 
العمل  العمالة ومقر  إلقامة 
وكشوفات حتويل للرواتب 
البنكية ودفع الضمان املالي 
وااللتزام باللوائح املنظمة 
وقانون العمل والتي سيبدأ 
العم���ل به���ا بداي���ة العام 

املقبل.
ه�ذا وعبر رئيس جلنة 
العم�ال���ة املهاج���رة فاي���ز 
السلطاني عن دعم اجلمعية 
ومس�اندتها لهذه اإلجراءات 
ال�تي تس���اهم في احلد من 
التي تتعرض  االنته���اكات 
له����ا العمال���ة الوافدة من 
قب�ل بع���ض جتار اإلقامات 
وأص�حاب النفوس الضعيفة 
ال�تي تسيء لسمعة الكويت 

وأصب�ح���ت تؤرق الضمير 
الكويتي باألخص وأن الكويت 
مقبلة عل���ى تكرمي صاحب 
الس���مو األمير قائدا للعمل 
اإلنساني األمر الذي يتطلب 
مزيدا من اإلجراءات لتعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان.
وكشف الس���لطاني عن 
تلقي اجلمعية خالل األشهر 
املاضية م���ن العام ال�حالي 
الش���كاوى والتي  عشرات 
تتضم����ن معظمه���ا حجز 
ج����وازات الس���فر من قبل 
الش����ركات وكذلك تأخير 
دف�ع الروات�ب باإلض�افة الى 
استخ�دام أس�اليب الترهيب 
ض�د العمالة، األمر الذي دف�ع 
ال�ى  فريق� عم���ل اجلمعية 
الهيئة  مق��ابلة مس���ؤولي 
واط�العهم ع�لى ما تتعرض 
لها العم�الة م���ن انتهاكات 
الوطنية  القوان���ني  تخالف 
وأب�دى املسؤولون في الهيئة 
ك�ل تع�اون ل�حل املشكالت 

العالقة.

كبرى الشركات 
ستتكفل 

بتزويد عدد 
من املواهب 

الشبابية باملواد 
األولية املتعلقة 

بصناعاتهم
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�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

طالل القحص

أعلن مختار منطقة النعيم طالل القحص 
عن افتتاح مستوصف النعيم اجلديد األحد 
املوافق 7 سبتمبر املقبل، بعد إمتام توسعته 
وحتديث العيادات وإضافة بعض العيادات 
املزمنة  اجلديدة، كعيادات متابعة األمراض 
كالرب���و وضغط الدم إلى جان���ب العيادات 
املتخصص���ة كعيادات ع���الج أمراض األنف 
واألذن واحلنجرة واجلراحة العامة، واألورام 

»عيادات مكي جمعة«.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن العيادات 

التي جرت توسعتها وحتديثها شملت األسنان 
املدرس���ية، باإلضافة  والس���كري والصحة 
إلى طبيب الصحة العامة األطفال والنس���اء 
والرجال، مؤكدا ان املستوصف بحالته اجلديدة 
وباإلمكانات والعيادات املستحدثة التي أضيفت 
له سيشكل نقلة نوعية في االرتقاء باخلدمة 

الصحية املقدمة ألهالي املنطقة.
واعتبر ان ما مت إجنازه يستدعي توجيه 
الشكر ملسؤولي وزارة الصحة وفي مقدمتهم 
وزير الصحة د.علي العبيدي ومدير منطقة 

الفودري ومراقب  اجلهراء الصحية د.فه���د 
املنطقة الصحية محمد عبداحملسن احلربي، 
موضح���ا ان الصرح اجلدي���د ميثل إضافة 
جوهرية على صعيد االرتقاء مبستوى اخلدمة 
الصحية. وأرجع التأخير الذي حدث في إجناز 
هذا املشروع في املقام األول إلى تطوير املبنى 
بالكامل والتوس���عة التي متت على مختلف 
العيادات التي يضمها املستوصف، مشددا على 

أهمية توفير كل سبل الراحة للمرضى.
وأشار الى أن االرتقاء مبختلف اخلدمات 

املقدمة ألهالي املنطقة سيظل شغله الشاغل، 
مش���يدا في الوقت ذاته بالتعاون املجتمعي 
ب���ن أهالي املنطقة الذي بدا جليا في حرص 
اجلميع على املصلحة العامة والتعاضد فيما 
يكفل احلياة الكرمية للمواطن ويلبي مختلف 

احتياجاته.
وأشاد القحص بفكرة نقل مراجعي محافظة 
اجلهراء بالش���ركات والقط���اع اخلاص الى 
مستوصف الصليبية الشمالي، معتبرا انها 

خطوة على الطريق الصحيح.

القحص: افتتاح 
مستوصف 

النعيم 7 سبتمبر 
املقبل
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الفقعان: انتخابات احتاد طلبة 

اجلامعة 14 سبتمبر املقبل
عمليات غسيل عوازل أبراج الكهرباء 

قطعت التيار عن منفذ النويصيب

»التربية«: تدشني موقع املكتبة 
اإللكترونية إلدارة التخطيط

آالء خليفة

أعلن عبداهلل الفقعان نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت لش����ؤون الفروع 
ورئيس جلنة اإلشراف على انتخابات الهيئة اإلدارية 

ووفد املؤمتر لالحتاد 
لطلب����ة  الوطن����ي 
الكويت � فرع جامعة 
الكويت للعام النقابي 
2015/2014، أنه وبعد 
الهيئة  التنسيق مع 
اإلدارية الحتاد الطلبة 
بفرع اجلامعة فقد مت 
حتديد يوم األحد 14 
سبتمبر املقبل موعدا 
إلجراء انتخابات فرع 
أنه  اجلامعة، مبينا 
اللجنة  مت تش����كيل 
العلي����ا لالنتخابات 

هذا العام برئاسته وعضوية كل من: )محمد عبداهلل 
الس����بيعي، مبارك عادل احلقان، داود حمد اخلراز، 
محمد حسن الكندري، ناصر جمعان الشريف، مشاري 
ردن الديحاني، عبدالرحمن توفيق اجلراح( باإلضافة 
إلى أفنان س����هيل الصالح � مسؤولة جلان الطالبات 

وآمنة العنجري نائبة لها.
وقال الفقعان إنه تقرر أن يتم فتح باب الترشح 
للقوائم الراغبة في خوض غمار املنافسة في مقر الهيئة 
التنفيذية في مبنى 20 خ بكلية الهندسة اعتبارا من 
يوم األحد املوافق 2014/8/31 بدءا من الساعة اخلامسة 
عصرا حتى الس����اعة التاسعة مساء على أن يستمر 
فتح باب الترش����يح واالنسحاب حتى يوم األربعاء 
املواف����ق 2014/9/10، ومت االتفاق مع مندوبي القوائم 
على جميع الترتيبات الالزمة أثناء فترة التس����جيل 
واالنس����حاب واألوراق املطلوبة للتسجيل وتنظيم 

مناديب القوائم لالقتراع والفرز.
وأوض����ح الفقعان أنه بحس����ب اللوائح النقابية 
ودس����تور االحتاد يحق لكل قائمة ترش����يح عدد 15 
طالبا وطالبة في انتخابات فرع اجلامعة على مقاعد 
الهيئة اإلدارية وعدد 35 طالبا وطالبة على مقاعد وفد 
املؤمتر، الفتا إلى أن الهيئة التنفيذية تبذل كل طاقتها 
من أجل اخلروج بهذا العرس الدميوقراطي باملستوى 
التنظيمي الالئق والذي لن يقل عن االنتخابات املاضية 
التي سارت بسالسة دون أي معوقات بشهادة اجلميع 
وشاهد الرأي العام عبر أجهزة اإلعالم والصحافة يوم 
االنتخابات منذ حلظة فتح الصناديق حتى إغالقها 
ثم الفرز حتى إعالن آخر نتيجة ولم يتم تسجيل أي 

مالحظة من قبل مندوبي القوائم املتنافسة.

انقطع التيار الكهربائي صباح أول من امس عن منفذ 
النويصيب ملدة ساعة واحدة بسبب إجراء عمليات غسيل 
عوازل أبراج الكهرباء ف����ي املنطقة، حيث أكدت مصادر 
حرص وزارة الكهرباء واملاء على إجراء عمليات غس����يل 
عوازل أبراج الكهرباء في مختلف مناطق الكويت، سعيا 
منها للمحافظة على تلك العوازل التي تساهم في إيصال 
التي����ار الكهربائي إلى كل املناطق دون تس����ريب للطاقة 

أو فاقد لها.
وقالت املصادر إن اخلطوط الهوائية في الكويت تتنوع 
ما بني خطوط 33 و132، و300، و400 كيلو فولت، ويبلغ 

مجموع تلك اخلطوط 37 ألفا و123 كيلو مترا.
وبينت املصادر أن األبراج الكهربائية يتم عزلها بعوازل 
من مادة البورسلني قبل وضع اخلطوط الكهربائية عليها 
من أجل احملافظة على الطاقة الكهربائية بزيادة عازلية 

البرج، وعدم تسريب الكهرباء.
ولفتت املصادر إلى أن هذه املواد العازلة على األبراج 
املصنوعة من البورسلني حتتاج إلى صيانة دورية تتم 
بعمليات غسيل تستخدم فيها املياه للتخلص من األتربة 
العالقة عليها، ويتم خالل الصيانة فصل التيار الكهربائي 
عن منطقة الصيانة التي يتم فيها عمليات الغسيل، والتأكد 
من العزل التام من خالل إيصال خطوط أرضية باحملطة 
الت����ي تتبعها األبراج من أجل تأمني عمال الصيانة الذين 

يقومون بتلك املهام.
وأوضحت املصادر أن عمليات الغسيل تتم بشكل دوري 
ما بني مرة إلى مرتني في الشهر بحسب موقع البرج، وما 
إذا كان في منطقة نفطية أو منطقة صحراوية، وبحسب 
األجواء البيئية خالل العام، مبينة أن عمليات الغسيل ال 
تستغرق ساعات يتم بعدها إيصال التيار الكهربائي إلى 

املناطق التي يقطع عنها التيار بشكل فوري.

دّش���ن قطاع املنشآت التربوية والتخطيط بوزارة 
التربية املكتبة اإللكترونية اخلاصة بإدارة التخطيط 
على موقع الوزارة، حتى يتسنى للموظفني والباحثني 
واملهتمني الوصول إلى صفحة املكتبة واالستفادة من 

محتوياتها.
وتضم املكتبة االلكترونية جميع إصدارات ومطبوعات 
إدارة التخطيط التي تش���مل املجموعات اإلحصائية 
للتعليم واملجموعات اإلحصائية للعاملني في وزارة 
التربية باإلضافة إلى دليل املدارس وغيرها من املطبوعات 
الت���ي ميكن للمهتمني حتميلها على أجهزة احلاس���ب 

اآللي.

عبداهلل الفقعان

هدايا تذكارية من د.بدر الزمانان للوفد العماني

جانب من لقاء اخلالد واألهالي

استقبل وفداً عدلياً عمانياً

الزمانان: تبادل األفكار والرؤى حول كل التطورات 
مبا يخدم األجهزة العدلية في دول التعاون

اخلالد: إنهاء معاناة طالبات »علي صباح السالم«

أكد وكيل وزارة العدل املساعد 
لش����ؤون التس����جيل العقاري 
والتوثيق د.بدر الزمانان أهمية 
الزيارات بني القطاعات  تبادل 
العدلية بني دول مجلس التعاون 
اخلليجية وتبادل األفكار والرؤى 
حول كل التطورات مبا يخدم 
األجهزة العدلية في دول املجلس، 
جاء ذلك خالل اللقاء املوسع الذي 
عقده الوكيل الزمانان مع الوفد 
العدلي العماني الذي يضم كال 
من سلطان البوسعيدي وخالد 
احلبس����ي ود.جابر الشحري 
ود.راشد الشحي مديري إدارات 
كتاب العدل في كل من صاللة 
واملصنعة واملضيب����ي ودباء 
والذي يزور البالد حاليا بحضور 
مدير التسجيل العقاري باإلنابة 
خالد الرشيدي ومدير التوثيق 

راشد الفهد.
وقد اصطح����ب د.الزمانان 
الوفد في جولة شملت إدارتي 

هنأ محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد أهالي منطقة علي 
صباح السالم )أم الهيمان( على 
إنهاء معان����اة طالبات ثانوية 
منطقة علي صباح السالم )أم 
الهيمان( منذ سنوات مضت، 
متكبدي����ن العناء ف����ي التنقل 
إلى مدارس منطقة الفحيحيل 
للدراس����ة بها وتوفير منشآت 
له����ن ومتكينهم من  تعليمية 
تلقيه����م العلم والدراس����ة في 
مناطق سكنهم وحتى ال تؤثر 
الطالبات وتعود  على نفوس 
بالنتائج السلبية على حتصيلهم 
العلمي، مشيدا بتخصيص إحدى 

التسجيل العقاري والتوثيق 
أطلع الوفد خاللها على الوثائق 
العدسانية احملفوظة باعتبارها 

من املوروثات القدمية.
وزار الوفد خالل هذه اجلولة 
مراقبة الشؤون الفنية بقسميها 
املساحة واملخططات وكذلك قسم 
املعلومات اآللية واطلع خاللها 
على النظم اآللية املطبقة بالنسبة 

الروضات وحتويلها الى مدرسة 
ثانوية.

للمعلومات العقارية، وزار أيضا 
مراقبة العقود بأقسامها املختلفة 
واطلع عل����ى التجربة املطبقة 
للموظف الشامل بدءا من تسلمه 
املعاملة من املراج����ع وقيامه 
بإجنازها خالل ساعات قليلة 
ثم تسليمه الوثيقة للمراجع في 
الوقت نفسه. كما قام الوفد ايضا 
بزيارة لقسم الشؤون القانونية 

وقسم القضايا.
الوفد العماني عقبها  أبدى 
إعجابه مبدى التقدم والتطور 
في أس����اليب العمل الذي عليه 
التس����جيل العق����اري حالي����ا 
واألنظمة اآللية احلديثة املطبقة 

في حفظ الوثائق العقارية .
وقد أهدى د.الزمانان رئيس 
وأعض����اء الوفد اجل����زء األول 
والثاني من املوسوعة القانونية 
للتسجيل العقاري والتوثيق 
والهيكل التنظيمي. متمنني لهم 

طيب اإلقامة.

جاء ذلك خالل اس����تقبال 
ف����ي مكتبه  احملاف����ظ اخلالد 
بديوان ع����ام احملافظة مختار 
منطقة علي صباح السالم )أم 
الهيمان( س����لمان س����عود بن 
جامع يرافقه مجموعة من أهالي 
وسكان املنطقة. وذلك لتقدمي 
الشكر والتقدير للمحافظ على 
جهوده البناءة والعمل على بحث 
جميع املش����كالت التي تواجه 
أهالي املنطقة وطرح احللول لها 
مقدرين حرصه واهتمامه بهموم 
املواطن واملقيم على مستوى 
أم  محافظة األحمدي ومنطقة 

الهيمان حتديدا.

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
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مجتمعاتنا أمام 
حتدي تغيير القدوة 

واستغالل غرائز 
الشباب

ندعو احتاد التعاونيات 
للتعاقد مع الشركات 

لتوحيد األسعار 
وخفضها

غير قادرين على 
التحكم في 

مزاجات األبناء 
مما يؤدي إلرهاق 

ميزانياتنا

نحرص دائمًا على 
توفير السلع اجليدة 
ذات اجلودة العالية 
التي ال حتتوي على 

رسومات تخالف 
العادات

نطالب بتوقيع 
أقصى العقوبات 
على من يستغل 

نوازع األبناء مادياً

التمران: أسعار مخفضة في مهرجان تعاونية 
النسيم للقرطاسية ملدة 20 يوماً

محمد راتب

قال أمني الصندوق في جمعية النسيم 
التعاونية عجيل التمران إن إطالق مهرجان 

القرطاسية والعودة إلى املدارس في اجلمعية 
يهدف إلى توفير االحتياجات األساسية 

واللوازم املدرسية ألبناء املساهمني الكرام 
إضافة إلى املعلمني حتت سقف واحد، مبينا 

ان سوق القصر املركزي استقبل العديد 
من الشركات املتخصصة لعرض البضائع 

وتقدميها بأسعار تعاونية مخفضة.
وبني خالل حفل االفتتاح بحضور نائب 
رئيس مجلس اإلدارة جابر الرجعان ان 

جمعية النسيم اعتادت على تنظيم املهرجان 
بداية العام الدراسي وحرصت على تقدمي 

مختلف املنتجات واملستلزمات من احلقائب 
والدفاتر واألقالم بأنواعها، مع التوصل إلى 

اتفاق مع الشركات لتخفيض أسعارها وتقدمي 
أجود ما لديها، للتخفيف عن كاهل أولياء 

األمور، مضيفا أن مجلس اإلدارة قام باختيار 
عدد مميز من الشركات لعرض بضائعها على 
مدى 20 يوما بدءا من األمس وحتى منتصف 

سبتمبر املقبل.
وتابع ان مجلس اإلدارة لديه العديد من 

املفاجآت خالل الفترة املقبلة ويعكف حاليا 
على دراسة العديد من األفكار لتقدمي مجموعة 

من اخلدمات التي يحتاج إليها املساهمون 
والقاطنون في مناطق النسيم والعيون 

والنعيم وتيماء والقصر باإلضافة إلى املناطق 
األخرى القريبة من أسواق وأفرع اجلمعية.

)محمد هاشم( ارتفاع اسعار القرطاسية يرهق كاهل االسر  

أولياء األمور لـ »األنباء«: نطالب برقابة »التجارة« على األسعار ومنع الغزو الفكري

مهرجانات القرطاسية: 
ارتفاع في األسعار  وإقبال على املاركات

وصور دخيلة على املجتمع
انطلقت مهرجانات القرطاس�ية والعودة إلى املدارس وبدأت معها معاناة األهالي وحتديات العوملة ومعاجلة الضغوطات التي متارس من قبل 
األبناء للحصول على املاركات ذات الس�عر املرتفع من اجل التفاخر و»الكشخة« امام الزمالء واالصدقاء، على الرغم من تصريحات كثيرة ببيع السلع 
بأسعار التكلفة، إلى جانب التنوع الكبير في املنتجات والصور والرسومات التي أغرقت األسواق دون رقيب أو حسيب ما يجعل مجالس اإلدارات في 
اجلمعيات التعاونية تقف عاجزة عن املنع أو ترضخ للطلبات املتزايدة من الزبائن على بعض املنتجات. »األنباء« جالت على بعض املهرجانات اخلاصة 

بالقرطاسية في اجلمعيات التعاونية والتقت بعض مسؤولي اجلمعيات واستمعت إلى آراء بعض اولياء االمور،  وفيما يلي التفاصيل:

على املنتج من مكان واحد.
وخالل اجلولة اس����توقفنا 
أبوعبدالرحمن وولي أمر لثالثة 
أبناء وقال: إننا ندعو اجلهات 
املعنية إلى وضع حد لهذا الغزو 
الفكري ألبنائنا، فقد بتنا نشهد 
صورا دخيلة للمشاهير والنجوم 
على مجتمعنا الكويتي، وهناك 
مشاهد ال ميكن السكوت عنها، 
داعيا »التجارة« إلى وقف هذه 
املهزلة ومنع هذا التدخل السافر 
والهج����وم الواضح على افكار 

األبناء.
وأض����اف ان هن����اك صورا 
خليعة يتم وضعها على الشنط 
والل����وازم، وكأن هناك توجها 
من جه����ات خارجي����ة جلعل 
هذه الصور والرسوم املسيئة 
مث����ال أعلى ألبنائن����ا، وهذا ما 
نرفضه، ونطالب مجلس األمة 
بالتدخ����ل وخصوص����ا جلنة 
الظواهر الس����لبية لوضع حد 

لهذا االستهتار.
أم����ا منير مصطف����ى فقال: 
التحكم  إننا غير قادرين على 
بشكل كبير في مزاجات األبناء، 
فالبعض يرغب في احلصول 
على منت����ج مباركة وهذا بحد 
ذاته يرهق كواهلنا ويؤثر في 
امليزانية العامة، وال بد من ان 
نذكر هنا ان بعض الش����ركات 
تس����تغل هذا املوس����م وتقوم 
برفع األس����عار عل����ى جميع 

منتجاتها.
إلى أن من واجبات  وأشار 
اجلمعية دعم املنتجات املختلفة 
والتوصل إل����ى حل مع بعض 
الشركات لتحقيق املنافسة فيما 
بينه����ا، موضحا أن لدى اآلباء 
وعي كبير جتاه هذا االمر ولكن 
لألسف االستغالل مستمر وال 

يوجد رقيب على اإلطالق.

باعتبارها مركزا معلوما لدى 
اجلميع، عل����ى الرغم من كون 
الشركات تقدم خدماتها وتعرض 
إمكانية مشاركاتها في مختلف 

األوقات.
ودع����ا احت����اد اجلمعيات 
التعاونية إلى عقد اتفاقية مع 
الشركات تسهم في كسر األسعار 
وتوحيدها وعدم السماح لبعض 
الشركات باستغالل الظروف 
والضغ����ط عل����ى اجلمعيات 
التعاونية، موضحا انه ال يقبل 
أن يتم بيع منتج في الدس����مة 
بسعر مختلف عن بنيد القار.

وزاد: اننا ملتزمون بهامش 
الرب����ح ونقوم ببي����ع بعض 
األصن����اف بس����عر التكلف����ة، 
ونحاول الضغط على الشركات 
ملصلحة أولياء الطلبة، وذلك من 
خالل وضع أولويات ملن يدعم 
املهرجان من الشركات ويخفض 
أسعاره، وهناك شركات تتكفل 

باإلعالنات عن املهرجان.

مزاجات األبناء 

الهدبان  بدوره، قال جاسم 
وهو أحد أولي����اء االمور الذي 
كان يقوم بجولة برفقة أبنائه: 
إن االس����عار مرتفعة ولم نكن 
نتوقع ان تكون هكذا، خصوصا 
أننا نس����مع دائما أن املنتجات 
يتم بيعها بسعر التكلفة، وأنا 
أعتقد أن الشركات تقوم برفع 
االرباح والبيع بأس����عار اعلى 

من االسواق األخرى.
وأضاف اننا نطالب التجارة 
بضبط مثل هذه االسعار وإلزام 
الشركات بتوحيد اسعارها في 
جمي����ع املهرجانات، وإال فإننا 
أماك����ن أخرى،  إلى  س����نتجه 
فبعض الشركات لألسف يستغل 
الظروف ورغبتنا في احلصول 

يقوم البعض منها بوضع ربحية 
تصل إلى 300% ويقوم البعض 
اآلخر ببيع املقلمة منفردة مع 
كونها تأتي مع الشنطة، داعيا 
إل����ى ضبط العملي����ة بتوفير 
مراقبني والتش����ديد على مثل 
التجاوزات إلحداث حالة  هذه 

من التوازن في األسواق.

الجودة والسعر

من جهته، قال أمني الصندوق 
ورئي����س جلنة املش����تريات 
والتسويق في جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية عبداهلل 
احلميدة: إن جميع رواد املهرجان 
اخلاص بالقرطاسية من األبناء 
املاركات  والبنات يرغبون في 
واملوض����ات احلديثة من دون 
النظر إلى السعر، في حني نرى 
أن أولياء األمور يبحثون دائما 
عن اجلودة والسعر املناسب، 
وهذا يحدث فجوة بني األبناء 

وآبائهم.
أنه وفيما يتعلق  وأضاف 
بإقامة املهرجان فإننا نحرص 
دائما على أن يكون في أجواء 
وأوقات مناس����بة ونفضل ان 
يتم قبيل بدء املدارس بش����هر 
املكتبة  إل����ى جان����ب  ويكون 

بل إن بعضها مجسم، وهذا ما 
إل����ى مطالبة اجلهات  يدفعنا 
التدقيق على  املعنية بتشديد 
هذه الرسومات واألشكال ومنع 
الكلمات املخلة باآلداب واملخالفة 
للشريعة اإلسالمية، مبينا أن 
اجلمعية غير قادرة على متابعة 
كل األصناف ومنع رغبة الزبون 

في احلصول على أي منتج.
وردا على سؤال حول موعد 
إطالق املهرجان والش����ركات 
التي يت����م التعامل معها، ذكر 
احلدي����د أنن����ا منفتحون على 
جميع الش����ركات املتخصصة 
في القرطاسية، وليست لدينا 
أي ش����روط ونقوم بدراس����ة 
األس����عار ومقارنتها ونحرص 
على إطالق املهرجان قبل بدء 
العام الدراسي، مشيرا إلى أنه 
يتم إجراء عمليات مقارنة مع 
أس����واق اجلملة واجلمعيات 
األخ����رى ويتم البيع بس����عر 
التكلف����ة على بعض األصناف 
إضافة إلى بيع أصناف أخرى 

بهامش ربح مخفض.
وكشف عن أن هناك استغالال 
متارس����ه بعض الشركات في 
مس����ألة األس����عار وخصوصا 
قبي����ل انطالقة املدارس، حيث 

إضاف����ة إل����ى تضمنه����ا ملادة 
االس����فنج وحتقيقه����ا الراحة 
لألبناء واحت����واء الكثير منها 
على العجالت للس����ير بها من 

دون أي إزعاج.
وفيم����ا يتعلق بالرس����وم 
أفاد  الكرتونية  والشخصيات 
بأن احلقائب املدرسية وحتى 
املس����تلزمات األخرى حتتوي 
على شخصيات متنوعة ورسوم 
مختلفة ال نس����تطيع منع أي 
منها ونترك االمر لذوق الزبون، 
واالمر مرتبط بوزارة التجارة 
التي بإمكانها التدخل ملنع توريد 
مثل هذه الرسومات أو التعميم 
على الشركات بعدم عرضها في 
االسواق، وعندما يتم املنع فإنه 
يكون حتت إطار قانوني، وال 
إلى  اإلدارة  يتعرض مجل����س 

أي نقد.
وأكد اننا في هذا اإلطار ندعو 
وزارة التجارة إلى وضع ضوابط 
صارمة على الشركات ومنافذ 
اجلمارك وحتدي����د مواصفات 
للبضائع، فنحن نرى أن هناك 
التي حتمل  املنتج����ات  بعض 
صورا للبنات وبعضها متعر 
لألس����ف، ومنها م����ا ال يليق 
بخصوصية الشعب الكويتي، 

بداية ق����ال أمني الصندوق 
اللجنة اإلنشائية في  ورئيس 
التعاونية  الفنط����اس  جمعية 
سعود احلرفان إننا نسعى دائما 
إلى التواصل مع املساهمني من 
خالل إطالق املهرجانات املتنوعة 
ومنه����ا مهرجان القرطاس����ية 
والعودة إلى املدارس ونحرص 
دائما على توفير السلع النظيفة، 
ونعني بذلك ذات اجلودة العالية 
التي ال حتتوي على رسومات 
تخالف العادات وتكون بعيدة 

عن الدين اإلسالمي.
ودع����ا احلرف����ان إلى دور 
حكومي فعال ممثل في التجارة 
واجلمارك ملراقبة البضائع التي 
ترد إلى األسواق، موضحا أن 
هناك لالسف غزوا فكريا وصورا 
غير مقبولة إطالقا وإقباال من 
الش����باب والبنات عليها، إلى 
جانب أننا بتنا نلمس استغالال 
لغرائز اجليل الصاعد يتنامى 
بش����كل كبير عل����ى الرغم من 
الوعي الكبير للش����عب إال ان 
االمر بحاجة إلى تدخل وقرار 
فاعل من اجلهات املعنية ملنع 
نشر مثل هذه السموم الفكرية 
املتمثلة في الصور الفاس����دة 
والرسومات املسيئة والغريبة 

على مجتمعاتنا.
وطال����ب بتش����ديد الرقابة 
وإيقاع العقوبات مبن يستغل 
األبناء ونوازعهم بحيث تصل 
العقوبة إلى السجن ومحاسبة 
التاجر دون استثناء أحد، فهذا 
اجليل هو من يبني البلد، وعليه 
املعول في املستقبل وهو مرتبط 
بالتطورات املعاصرة من النت 
وغيرها من وسائل التواصل.

وأضاف: ب����أن هناك إقباال 
كبيرا على املاركات التي رفعت 
مستوى املسؤولية على أولياء 
االمور من حيث الكلفة وزيادة 
الوعي فصور املشاهير والعبي 
القدم منتش����رة بصورة  كرة 
كبيرة وهناك طلب متزايد من 
االبن����اء عليها، الفت����ا إلى أننا 
في جمعي����ة الفنطاس أطلقنا 
املهرجان مبش����اركة 25 شركة 
بس����عر التكلفة وذلك في فرع 
املكتبة بعد توسعتها اجلديدة 
أمام املساهمني،  لفسح املجال 
عل����ى الرغم من العراقيل التي 
تواجهنا في بناء السوق املركزي 
اجلديد ومرحلة تسليم السوق 

القدمي للمشروع.

الماركات األكثر طلبًا

وبدوره، قال عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس جلنة املشتريات 
في جمعية اليرموك التعاونية 
خالد احلديد إننا نحرص دائما 
على توفير املاركات بأس����عار 
متفاوتة، وذلك باعتبارها هي 
األكث����ر طلبا وإقب����اال من قبل 
املس����تهلكني مل����ا تتضمنه من 
مواصفات كالليونة ومراعاتها 
للصحة العامة وسالمة الظهر 

أبو عبدالرحمنسعود احلرفان  خالد احلديد عبداهلل احلميدة

محمد راتب

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

�أ�صعار خا�صة

مبنا�صبة �ل�صيف
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 gstmb123@hotmail.com

محمد يوسف

طارق بورسلي

موقفان متزامنان تقريبا اطلعت عليهما من 
خالل األخبار ومواقع التواصل االجتماعي 

ميثالن أمرين متناقضني متاما كما رأيتهما. 
األول لقاء لإلعالمي اللبناني الشهير جورج 
قرداحي مع اإلعالمية املصرية الالمعة منى 

الشاذلي كشف فيه عن جوانب غير معروفة 
من شخصيته. أهم ما لفت نظري في اللقاء 

هو قراءته آلية من القرآن الكرمي بشكل سليم 
وصحيح حتى أن كثيرين من املسلمني ال 

يستطيعون لألسف قراءة القرآن مبثل هذه 
الدرجة من اإلتقان. 

وقد جاءت هذه القراءة في معرض استشهاده 
عن كيفية تعامل أهل دين مع أبناء دين آخر 

حيث تكلم قرداحي عن النصيحة القرآنية 
الداعية إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي 
أحسن. وهذه من أهم املبادئ التي حتكم 
العالقة مع اآلخر وكيف تبنى على أسس 

سليمة. االنطباع الذي تكون عندي هو مدى ما 
يتصف به هذا الرجل من سماحة يفترض أن 
تكون لدى الكثيرين، ذلك أن التعصب سبب 

في كثير من املشكالت التي تعانيها مجتمعاتنا 
حاليا. 

ينقلنا ذلك سريعا إلى املوقف الثاني الذي 
ينطوي على قدر كبير من التعصب وإن لم 

يكن في مجال الدين، بل في مالعب كرة 
القدم. هالني خبر مقتل العب كاميروني في 
أحد املالعب اجلزائرية إثر هزمية فريقه بعد 

أن قذفه أحد املشجعني بحجر. إنها مباراة 
لكرة القدم، فكيف يعقل أن تودي في النهاية 
بحياة إنسان ال ذنب له. إن التعصب مذموم 

في كل ميدان فمن شاء أن يكون على الصراط 
املستقيم فليلتزم بالسماحة في كل شيء 

وليبتعد عن التعصب على طول اخلط.

تشجيعا من الحكومة للشباب الكويتي على 
االنخراط في القطاع الخاص الذي يعاني من 
ندرة في العمالة الوطنية، قامت باستحداث 
جهاز خاص لتنفيذ هذه الرؤية وهو جهاز 
»الهيكلة«، ومعها أقرت صرف مبلغ مادي 

يعرف باسم »راتب دعم العمالة«، وكان هذا 
التوجه وال يزال محل ترحيب من الجميع، 

ولكن ما حصل هو أن الحكومة وبعد أن 
شهد القطاع الخاص موجة من الكويتيين 

الذين ومع المحفز المالي »دعم العمالة« 
توجهوا للعمل في عدد من شركات القطاع 

الخاص، ولكن ما حصل حقيقة امر ادى 
إلى هجرة معاكسة للشباب من الخاص إلى 
العام، األول األزمة المالية العالمية وهو أمر 

ال عالقة للحكومة به وهي األزمة التي دفعت 
عددا كبيرا من الشركات إلى تقليص عمالتها 

ألسباب عدة ومن بين تلك العمالة العمالة 

الوطنية والتي تعرف اليوم باسم »قضية 
المسرحين«، وهي قضية ابتدأت منذ العام 

2008 وال تزال مستمرة حتى اليوم.
أما األمر الثاني والذي أدى إلى هجرة 

الشباب الكويتي من الخاص إلى العام فهو 
أن الحكومة وبال مبررات أو أدنى تطبيق 

لرؤية حقيقية قامت بزيادة رواتب كثير من 
القطاعات الحكومية، وحصل الموظفون 

الحكوميون على امتيازات مالية كبيرة سواء 
بدالت أو رفع الراتب، حتى أصبح راتب 

الموظف الحكومي أعلى من راتب نظيره 
في القطاع الخاص وبكثير، ومعها جاءت 

زيادات أخرى منها الـ 50 دينارا وقبلها الـ 
100 دينار وكلها لم تصرف لموظفي القطاع 

الخاص وبقيت رواتبهم على حالها.
األمران األول والثاني أديا إلى أن يعود 

القطاع الخاص مهجورا من الكويتيين، كما 

قلت األمر األول بسبب األزمة العالمية وال 
عالقة للحكومة به، وإن كنت أرى أنها يمكن 
أن تساهم في احتواء األزمة داخليا وهو أمر 
حصل فعال عندما اصدرت قانون االستقرار 

االقتصادي، ولكن قانون االستقرار 
االقتصادي لألسف أهمل شريحة الموظفين 

العاملين بالخاص، وأما زيادة الرواتب 
لموظفي الحكومة وعدم شملها لموظفي 

الخاص فكان خطأ حكوميا كبيرا جدا.
اآلن يتحدثون عن بديل استراتيجي 

للرواتب، أو توحيد سلم الرواتب، وايا 
كان بحثهم أعتقد أن اي بديل ما لم يشمل 

موظفي القطاع الخاص فسيكون هذا القطاع 
الحيوي مهجورا من الكويتيين، وتستمر 

الهجرة منه الى العام، حتى يصبح مهجورا 
بالكامل.

قرداحي 
وقتل الالعب 
الكاميروني

الهجرة والهجرة 
املعاكسة

وجهة نظر

سلطنة حرف

عند مراجعتك ألي جهة حكومية البد أن تصدم 
بالبيروقراطية والروتين في إنجاز أي معاملة 

ولكن دائما تكون الحلول سهلة وال تحتاج 
الى تعقيد وتسهل على المراجعين إنجاز 

معامالتهم.
ومن خالل هذه الزاوية سوف أتطرق الى 

موضوع ادارة العالج بالخارج والتي لألسف 
أترحم على حال موظفيهم بسبب األعداد 

الهائلة من المراجعين الذين هم بحاجه الى 
آلية تسهل عليهم إنجاز معامالتهم الصحية 
الخاصة بالعالج بالخارج وقد الحظت عند 

مراجعتي لالدارة االزدحام الشديد على قسم 
طباعة التقارير التي تشمل المعلومات المتعلقة 

بالمريض واالمراض التي يعاني منها تمهيدا 
إلرسالها الى المكتب الصحي التابع للدولة 

المرسل لها المريض خاصة ان المراجع 
يجد معاناة في المراجعة ويتطلب منه االمر 

الحضور مبكرا قبل بداية الدوام لطباعة 
النموذج الخاص بالحالة الصحية للمريض، 

خاصة ان االرقام معدودة وبعد نفاذها ال 
يتم استقبال أي كتاب للطباعة. نحن ال نلوم 

الموظفات المعنيات في هذا العمل ولكن نلوم 
ادارة العالج بالخارج ووزارة الصحة التي 

اوجدت هذه المعضلة التي بدأت تكبر الى ان 
اصبحت مشكلة يعاني منها كل من يقصد هذا 

المكان الذي ال يتواجد فيه سوى موظفتين 
للقيام بالطباعة باللغة االنجليزية، مما ساهم 

في تفاقم المشكلة وازدياد حاالت التذمر التي 
يعاني منها المراجعون.

لذلك اقدم لوزارة الصحة اقتراحا بالمجان 
رغم وجود جيش المستشارين الذين يديرون 
عمل هذه الوزارة بناء على رؤاهم التي دائما 

تأتي عكسية عليهم بان يتم اسناد عمل 
الطباعة الى احد المستثمرين ومن خالله يتم 
توفير عدد كبير من الموظفين أسوة بما هو 

معمول به في بلدية الكويت ومرافق اخرى 
او تتحمل الوزارة المسؤولية في تعيين عدد 
كبير من الجنسية اآلسيوية في ادارة العالج 

بالخارج وكذلك بالمستشفيات التي تعاني 
لجانها من نفس المشكلة وبذلك سوف نقضي 

على تلك المشكلة التي بدأت تزيد من أوجاع 
المرضى.

هذا االقتراح أضعه بين يدي وزير الصحة 
د.علي العبيدي الذي اتمنى ان يدفع به نحو 
التنفيذ ويحل مشكلة الطوابير التي تنتظر 

امام مكتب الطباعة في ادارة العالج بالخارج.

يقول الشيخ عبدالكريم بكار »في القراءة في 
كل علم من العلوم قرأ االنسان في اليوم 5 
معلومات بعد 5 سنوات يكون عالما فيه«، 

فنحن أمة »اقرا« ولكن تأبى أن تقرأ، وتجد من 
يجلس في المجالس ال يجد ما يقول فيغتاب 
هذا ويأكل لحم هذا ويتكلم في األعراض بما 

يغضب رب العباد. كذلك تجد عند اجتماع 
االقرباء واالصدقاء وحتى الولد مع والديه 

تجد جميعهم يمسكون هواتفهم ليس ألنهم 
مشغولون فقط بل ألنهم ليس في جعبتهم ما 
يقولونه. هذا بطبيعة الحال، على العكس من 

ذلك الذي يقرأ تجده عندما يدخل في اي مكان 
تهتز له المجالس ويوسع له من كل فج.

يقول ابراهيم الفقي رحمه اهلل »قرأت على مر 
ثالثين سنة 11 ألف كتاب وما زلت اقرأ كل يوم 

ولو ساعة واحدة«. ألنه يعلم ان قارئ اليوم 
هو قائد الغد.

سئل احد العلماء لماذا تقرأ؟ قال: ألن حياة 
واحدة ال تكفيني.

في اليابان احتفلوا في العام 2010 بآخر أمي 
فال يوجد في اليابان احد ال يقرأ وال يكتب. اما 
في االمة العربية فإن هناك 40% في عام 2014 

أميون ال يقرأون وال يكتبون.
قاعدة جميلة في قول اهلل تعالى )اقرأ وربك 
االكرم(، وربما يكون في ذلك إشارة إلى أنك 

اذا قرأت فإن الرب سيكرمك وأن لم تكن 
من امة محمد ژ، على االقل في هذه الدنيا. 

وهذا نجده عيانا امامنا. فاالمم المتطورة 
هي التي تقرأ، فاهلل سبحانه اكرمها في الدنيا 
ألنها طبقت هذا المبدأ. وهكذا فإن اي شعب 

سيعيش بهذا المبدأ سيتطور، وأي شعب 
سيتخلى عن مبدأ القراءة سيتخلف.

فالقرآن كله )لعلهم يتفكرون(، و)أفال يتدبرون( 
كله للفكر والعلم والعقل. 

أدعو اهلل ان يرجع امة اقرأ إلى القراءة.

khaled-news@hotmail.com

yoyo-q8ty@hotmail.com

خالد العرافة

يوسف العتيبي

»العالج باخلارج« 
بحاجة إلى طباعني

عالِم في خمس

إطاللة

رأي

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

رحم اهلل العم الراحل هيف بن سعد 
احلجرف، اجلار والعم والوجيه واإلنسان 

الذي كان ديوانه »مدهاال« لكل محتاج، 
رحمه اهلل رحمة واسعة وفتح اهلل على قبره 

روضة من رياض اجلنة، فلم يكن مجرد 
وجيه آخر من وجهاء مدينة اجلهراء، بل كان 

قامة لنصرة أي مظلوم، »يفزع« مع من ال 
يعرف قبل »فزعته« ملن يعرف.

>>>
ال أعرف لم تذكرت العم الراحل هيف اآلن 

وأنا الذي قصرت في رثائه عند رحيله قبل 
4 أعوام؟! وليس في مقالتي هذه رثاء له 
رحمه اهلل، قدر ما هو استذكار للمواقف 

التي جمعتني به، وهما موقفان فقط، كالهما 
كنت ألعب دور »الضحية«، وكان رحمه اهلل 

يلعب دور »املنقذ«.
املوقف األول الذي جمعني به كان عند 

تغطيتي كصحافي جلولة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على محافظات 

الكويت إبان ما كان رئيسا للوزراء عام 

2003، يومها وبسبب التزاحم منعت من 
الدخول، وأتذكر أنني وقفت خارج الصالة 

حتى مّر بجانبي وناديت عليه: »يا عم هيف، 
أنا فالن ومنعت من الدخول«، لم يتردد 
حلظة واحدة وقام باإلمساك بيدي وهو 

يقول: »تعال«، وأدخلني معه حتى أجلسني 
بجانبه رغم حتديد األماكن مسبقا، يومها 

ال أنسى وال اعتقد ان أحدا ينسى كيف ان 
العم هيف خرج ليتحدث أمام صاحب السمو 

األمير، وبدال من ان يطلب شيئا لنفسه أو 
ألبناء منطقة القصر التي نقطنها طلب من 

سموه حفظه اهلل اال يتم التعسف مع البدون 
فيما يتعلق بإجازات القيادة اخلاصة بهم 

خاصة من العسكريني في كلمة ارجتلها ال 
أعتقد ان أحدا ينساها، كما قلت كان، رحمة 

اهلل عليه، يطلب احلق لآلخرين قبل ان 
يطلبه لنفسه.

>>>
العم هيف بن سعد احلجرف قامة كويتية 

ال ميكن أن تُنسى، وإطالق اسمه على احد 

شوارع منطقة القصر ال أعتقد أنه كاف، 
فالرجل كما قلت لم يكن مجرد وجيه آخر 

من اجلهراء بل احد أعمدة اجلهراء وله 
إسهاماته في البلد ككل وليس في املنطقة 

وحدها، ولذا يستحق إطالق اسمه على 
مدرسة في اجلهراء أو أي صالة أو منشأة 

حكومية، وليست هذه مطالبة إجبارية بقدر 
ما هي استحقاق لشخصية يعرف اثرها 

وتأثيرها كل أهل اجلهراء. 
>>>

كان يتم التعريف بالعم هيف بن سعد حتببا 
بني أهل اجلهراء خاصة باسم »أخو بدحه«، 

رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته وغفر له 
وجتاوز عنه.

>>>
كان- واليزال- ديوان العم هيف »مدهاال« 

للمحتاجني الذين يتجمعون بعد صالة الفجر 
فيه، وهي عادة اليزال أبناؤه يحافظون 

عليها حتى اليوم.

قامة اجلهراء
هيف بن سعد

احلرف29
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سلطان اللغيصم وم.عبدالعزيز اإلبراهيم وسعود النقي وعيد شامان أثناء اجلولة

بداية طريق الساملياإلبراهيم واللغيصم وأركان وزارة األشغال في أحد املواقع باجلهراء

اإلبراهيم واللغيصم خالل اجلولة

مضخة املياه

)هاني عبداهلل( اإلبراهيم واللغيصم يطلعان على عيوب أحد الطرق 

اإلبراهيم يشرح كيفية تالفي املالحظات

دوارات كانت إشارات مرورية

م.عبدالعزيز اإلبراهيم متحدثا لوسائل اإلعالم

أمام أحد احملوالت الكهربائية

اجلولة امليدانية في اجلهراء

جانب من اجلولة امليدانية

خالل جولة في مناطق عدة من محافظة اجلهراء نظمها النائب سلطان اللغيصم

اإلبراهيم: طرح مناقصة طريق الساملي في الربع األول من العام املقبل
الساملي س����يتم طرحها بداية 
العام املقبل كم����ا اكد لي ذلك 
وزير االش����غال ونح����ن كنا 
والنزال نطالب باالس����راع في 
اصالح ه����ذا الطريق احليوي 
وتوس����عته لتخفيف الزحمة 
وحلماية ارواح املواطنني نتيجة 
احلوادث املتكررة التي يشهدها 

بشكل شبه يومي.
وأضاف اللغيصم: انني اشكر 
معالي وزير االشغال ووكيل 
النقي  الوزارة املساعد سعود 
ومدي����ر محافظة اجلهراء عيد 
شامان على تلبية الدعوة لزيارة 
محافظة اجلهراء والوقوف على 
معاناة االهالي من خالل زيارة 
عدة مواقع في كل من منطقة 
مدينة سعد العبداهلل وامغرة 
وطريق الدائري السادس وطريق 
الدائري الرابع ومداخل ومخارج 
القص����ر والواحة  في منطقة 
الساملي واالسطبالت  وطريق 
ومضخة املاء وبعض احملوالت 
التي تتسبب في أزمة وقد وعد 
مش����كورا الوزير ورحب بكل 
اقتراحاتنا ووعد بحلها بأسرع 
وقت وفق االطر الرسمية ونحن 

نقف معه.
اللغيص����م بأن  واختت����م 
محافظ����ة اجلهراء حتتاج الى 
تطوير عل����ى جميع اخلدمات 
واالصعدة وانني أبذل قصارى 
جهدي لتقدمي افضل اخلدمات 
لألهالي وتخفيف معاناتهم قدر 
املستطاع وانني في خدمتهم ولن 

أتوانى عنها في كل وقت.
من جانبه، قال مدير منطقة 
اجلهراء عيد ش����امان: تلمسنا 
جميع املالحظات وان شاء اهلل 
نضعها على ج����دول األعمال 
والبدء بالعمل سيكون من يوم 
االحد وبعض األمور سنبدأ فيها 

بأسرع وقت.

بالطريق بعد 4 سنوات ونحن 
لن ننتظر اربع س����نوات، بل 
س����نقوم مبعاجلة لفة طريق 
االس����طبالت مثلما عملنا في 
لفة النويصيب وسنعمل خانة 
تخزينية بحيث من يخرج من 

اللفة يسير باطمئنان.
م����ن جانب����ه، زف النائب 
س����لطان اللغيصم الش����مري 
البش����رى ألهال����ي محافظ����ة 
اجلهراء ب����أن مناقصة طريق 

املالحظات ليست جسيمة والبد 
من التعام����ل معها ونقول ان 
املواطنني اكثر ناس يعرفون هذه 
املناطق واعطينا اوامر مبباشرة 
إصالح بعض األماكن بأسرع 
وقت. وعن لفة االسطبالت على 
طريق الساملي في اجلهراء قال 
االبراهيم: ارواح الناس غالية 
علينا وعل����ى كل القيادين في 
الكويت وهناك مشروع لتطوير 
طريق الساملي وقد ينتهي العمل 

ونحن جهة منف����ذة، ورجال 
املرور دائما يعيدون دراس����ة 
الوضع امل����روري في املناطق 
وبعض االشارات تغير لدورات 
والدورات الى اش����ارات وهذا 

يعود لطبيعة املنطقة.
وأك����د االبراهي����م انه يتم 
التعامل مع جميع احملافظات 
باالهتمام نفس����ه دون تفرقة 
ولكل محافظ����ة مدير وعقود 
خاصة تخدم احملافظة وبالتالي 

هذا الطريق، مبينا ان التطوير 
سيكون على ثالث مراحل.

وكش����ف االبراهي����م ع����ن 
مش����اريع جديدة في محافظة 
اجلهراء مثل الصرف الصحي 

والربط على طريق كبد.
وعن اس����تبدال اإلشارات 
املرورية بالدوارات بني االبراهيم 
انه فيما يتعلق بالطرق الداخلية 
في املناطق فاملرور هو من يحدد 
وضع االش����ارات او الدوارات 

سلطان العبدان

كشف وزير األشغال ووزير 
الكهرباء م.عبدالعزيز االبراهيم 
ان طرح مشروع طريق الساملي 
س����وف يكون في بداية العام 
املقبل وعلى 3 مراحل، مشيرا 
ال����ى ان هناك بع����ض املداخل 
واملخارج في منطقة اجلهراء 
أعطيت األوامر للعمل بها فورا 

من صباح غد )اليوم(.
كان ذلك خالل اجلولة التي 
قام بها ملناطق اجلهراء بدعوة 
من النائب س����لطان اللغيصم 
الش����مري لتلمس مشاكل أهل 

املنطقة.
الوزير االبراهيم:  وأضاف 
قمن����ا بزي����ارات وجولة على 
جميع مناطق اجلهراء تقريبا 
واكرمنا االهال����ي بضيافتهم 
بالتأكي����د وتفقدنا العديد من 
االماك����ن برفقة االخ س����عود 
النقي الوكيل املساعد واالخ عيد 
ش����امان مدير املنطقة لتحديد 
اهالي  املواقع واملالحظات من 

املنطقة.
وقال االبراهيم قمنا بتسجيل 
كل املالحظات ومت االتفاق على ان 
تكون هناك نقطة اتصال لتحديد 
االماكن على املخططات والبدء 
بعمل جداول زمنية إلصالحها 
وهدفنا خدمة الناس، وما قصر 
االخ س����لطان بتلمسه مشاكل 
املواطنني، والنواب واملواطنون 
هم عيوننا باملناطق ونحرص 
على تلمس مش����اكلهم وحلها 

بأقرب وقت ان شاء اهلل.
وكشف االبراهيم عن طرح 
مناقصة تطوير طريق الساملي 
في اجله����راء بالربع االول من 
الع����ام القادم بحيث يش����مل 
الطريق  التطوي����ر توس����عة 
وعمل جس����ور ودوارات على 

اللغيصم: 
محافظة اجلهراء 

بحاجة إلى تطوير 
في جميع 
اخلدمات

شامان: تلمسنا جميع 
املالحظات والبدء 
في العمل سيكون 
من األحد املقبل 

وبأسرع وقت
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احلريجي: صاحب السمو األمير راٍع لكل عمل إنساني وتكرميه 
من املؤسسات الدولية أصبح من املألوف واملعروف

جلنة التحقيق في جتاوزات هيئة سوق املال استمعت للفهد

دعم سموه املستمر لقضية 
الشعب الفلسطيني ودعوته 
في عام 2009 إلعادة إعمار غزة 
اثناء مؤمتر القمة االقتصادية 
العربية بالكويت، ثم دعوته 
اللبناني ثم  إلغاثة الشعب 
الشعب السوري فضال عن 
التي  العدي���دة  التبرع���ات 
يأمر بها س���موه للمنظمات 
االنسانية واالغاثية الدولية 
وغيرها من األعمال اإلنسانية 
التي أضيفت في سجل سموه 
الناصع واستشعارا من سموه 
بواجبات الكويت اإلنسانية 
نحو مس���اعدة املتضررين 
واحملتاج���ن ف���ي كل بقاع 

األرض.

وأض���اف احلريجي أن 
أهل الكويت س���طروا أروع 
القصص في البذل والعطاء 
منذ ق���دمي الزمان، موضحا 
أن اهتمام صاحب الس���مو 
األمير بالقضايا اإلنس���انية 
ليس وليد اللحظة حيث يضع 
سموه دائما العمل اخليري 
واإلنساني من صميم أولوياته 
حيث يبذل كل جهوده من أجل 
حتقيقها حتى باتت منهجا له 
ولشعبه الذي جبل على حب 
اخلير والسعي فيه، مؤكدا 
أن تس���مية الكويت باملركز 
اإلنساني العاملي يأتي إجنازا 
آخر يحسب لصاحب السمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه.

باالحتف���ال الس���نوي بهذا 
التكرمي الذي لم يكن غريبا 
أو مفاجئ���ا أن ينال صاحب 
الس���مو األمير لق���ب القائد 
اإلنساني من االمم املتحدة فهو 
صاحب الشخصية االنسانية 
الفري���دة ودوره اخلي���ري 
واإلنس���اني احليوي عربيا 
ودوليا معروف وملموس من 
اجلميع، فضال عن مبادرات 
سموه الديبلوماسية العديدة 
في املواقف العصيبة في لّم 
الصف العربي وحقق سموه 

جناحات كثيرة في ذلك.
وأش���ار احلريج���ي الى 
العديدة  املواقف االنسانية 
لصاحب السمو االمير ومنها 

أكد مراقب مجلس األمة 
النائب سعود احلريجي ان 
تكرمي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد من 
املؤسسات الدولية أصبح من 
املألوف واملعروف، ذلك أن 
سموه راع لكل عمل إنساني، 
مشيرا الى ان كل عمل يصب 
في مصلحة اإلسالم واملسلمن 
فان س���موه يسارع إليه، ما 
س���اهم في حتسن صورة 
املس���لمن وحتسن صورة 
العمل اخليري اإلسالمي في 

العالم.
 وق���ال احلريج���ي: اننا 
نبارك لصاحب السمو األمير 
هذا التكرمي األممي ونرحب 

أكد رئيس مجلس مفوضي 
املال بالوكالة  هيئة س����وق 
فيصل الفه����د أنه أبلغ جلنة 
التحقي����ق البرملاني����ة ف����ي 
جتاوزات هيئة س����وق املال 
استعداد الهيئة التام للتعاون 
م����ع اللجنة في كل ما تطلبه 

من معلومات مبا يتوافق مع 
الدستور والقانون.

الفهد، في تصريح  وقال 
للصحافين في مجلس األمة 
عقب حضوره اجتماع جلنة 
التحقيق في هيئة سوق املال 
أمس، »اجتمعن����ا مع جلنة 

البرملانية واكدنا  التحقي����ق 
الت����ام بأهمية  لها إميانن����ا 
الرقابي ملجلس األمة.  الدور 
كما اكدنا له����ا التعاون التام 
م����ع اللجنة في كل ما تطلبه 
أو معلومات مبا  من بيانات 
يتوافق مع الدستور وأحكام 

احملكمة الدستورية«. وشدد 
الفهد على أنه ليس لدى هيئة 
سوق املال ما تخفيه عن جلنة 
التحقي����ق البرملاني����ة، وكل 
املعلومات متاحة أمام اإلخوان 
في اللجنة طاملا جاءت ضمن 

إطار الدستور والقانون.

وفي ختام تصريحه، قال 
الفهد »نؤكد على أهمية الدور 
الذي يق����وم به مجلس األمة 
البرملانية،  التحقيق  وجلان 
وهو في احلقيقة مكمل لدورنا 
ومساند له، والوصول للحقيقة 

هدف اجلميع«.

سعود احلريجي

مرزوق الغامن

قال النائب السابق محمد الفجي 
ان اختيار صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد اميرا لالنسانية 
واختيار الكويت مركزا عامليا 

لالنسانية دليل على مكانة سموه 
العاملية وتقدير مستحق لشخصية 

عرفت بحبها لالعمال اخليرية 
واالنسانية. واضاف الفجي، في 

تصريح صحافي، ان صاحب السمو 
االمير نال عبر تاريخه السياسي 
الطويل اعجاب رؤساء دول العالم 
وشعوبها ملا عرف عنه من حنكة 

سياسية داعمة لشعوب العالم في 
املجال االنساني، سيما ما تتعرض 

له من كوارث بشرية وطبيعية 
وحقها في العيش اآلمن بعيدا عن 

الصراعات واحلروب ومتتعها 
بالتنمية التي تضمن لها العيش 

الرغيد واآلمن.
واشار الفجي الى املؤمترين االول 
والثاني الداعمني للشعب السوري 

الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل 
وتشريد اضافة الى قمم اقتصادية 
عربية وافريقية واملنتدى االسالمي 

االقتصادي الرابع وقمم اخرى تنشد 
التنمية بني الشعوب وتوفر لها العمل 

الذي ميكنها من االستمرار في بناء 
استقرارها ونهضتها.

واكد الفجي ان الكويت عبر تاريخها 
الطويل كانت والزالت تدعم العمل 

اخليري واالنساني والذي زاد وهلل 
احلمد في عهد صاحب السمو االمير 

ليشمل قارات العالم، اذ تسارع 
الكويت دائما الى لهفة احملتاج 

واليتيم واجلريح واملتشرد واجلائع 
عبر مؤسساتها احلكومية واالهلية.

أقام رئيس البرملان السويسري رودي لشتنبيرغر مأدبة 
عشاء الليلة املاضية في العاصمة بيرن على شرف رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني املرافق له مبناسبة 
زيارته الرسمية لسويسرا حضرها عدد من أعضاء البرملان 

السويسري.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ببرقية 

تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية ملدوفا ماريان لوبو، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

الفجي: اختيار صاحب السمو أميرًا لإلنسانية
دليل على مكانته العاملية

رئيس البرملان السويسري يقيم 
مأدبة عشاء على شرف الغامن 

والوفد املرافق له

طلب تزويده بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة

دعا إلى احتفال سنوي بهذه املناسبة الستذكار دور الكويت وسموه في العمل اإلنساني العاملي

عبداهلل املعيوف للصبيح: ما عدد اجتماعات الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وآلية متابعة الدعم التعليمي؟

املعيوف: منح األمم املتحدة لقب »قائد إنساني« لألمير 
تكرمي مستحق لإلجنازات العديدة لسموه

للشعب الس���وري الشقيق 
الى توفي���ر األموال الالزمة 
لنجدتهم جراء ما يتعرضون 
له من تشريد وتهجير، كما 
إغاثة  حرص س���موه على 
اخوانن���ا ف���ي غ���زة وفي 
الس���ودان واليمن والعراق 
الشقيق وفي الدول األفريقية 

واآلسيوية. 
وأض���اف املعي���وف: ان 
س���مو االمير أثبت جدارته 
السياس���ية  ف���ي مبادراته 
وإجراء املصاحلات العربية 
بن احلكام لذلك حصل سموه 
على لق���ب عمي���د وحكيم 
العربي���ة  الديبلوماس���ية 
والعاملية كما جنح س���موه 
في قيادته للديبلوماس���ية 
الكويت  الكويتية في ربط 

ديبلوماسيا واستراتيجيا 
بالعال���م اخلارج���ي، حتى 
حتولت الكوي���ت في فترة 
وجيزة مصنع���ا للقرارات 

العربية واملواقف الدولية.
وزاد املعي���وف: وف���ي 
ذات الوق���ت أثبت س���موه 
أيضا جدارت���ه للقب القائد 
اإلنساني من خالل املبادرات 
واملساعدات اإلنسانية التي 
قدمها سموه من جهود اإلغاثة 
للمحتاجن واملنكوبن التي 
طالت العال���م كله ورفعت 
هذه املجهودات واإلجنازات 
اإلنس���انية لس���موه اسم 
الكويت عاليا على املستوى 
العاملي وشكلت اضافة جديدة 
ناصع���ة لص���ورة الكويت 

اإلنسانية احلضارية.

العاملي. وقال املعيوف: ان 
تسمية االمم املتحدة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد حفظه اهلل ورعاه قائدا 
لإلنسانية يعد امرا مستحقا 
لالجنازات العديدة لسموه في 
هذا املجال والتي شملت بقاع 
العالم قاطبة دون تفرقة بن 
الشعوب املنكوبة في اجلنس 
او العرق او الدين او اللون 
البيضاء لس���مو  فاأليادي 
الكويتي  االمير وللش���عب 
وصل���ت الى كل مكان والى 

كل محتاج.
وتابع املعيوف: ان سمو 
االمي���ر عرف عنه حس���ه 
اإلنساني وجندته لإلنسانية 
دون متييز اذ سارع سموه 
من خالل املؤمترين املانحن 

وج���ه النائ���ب عبداهلل 
املعيوف س���ؤاال الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
رئيسة املجلس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
هن���د الصبي���ح وفيما يلي 

نصها:
1 � بناء على املادة رقم 47 
في قانون املعاقن 8 لس���نة 
2010 يرجى تزويدنا باملستند 
القانوني وال���ذي مبوجبه 
تكليفكم باإلشراف على الهيئة 
ورئاستكم للمجلس األعلى 
اخل���اص بالهيئة مش���موال 

بتاريخه.
2 � يرجى تزويدنا بعدد 
اجتماع���ات املجلس األعلى 
للهيئة والذي تترأسونه بناء 
على إشرافكم والسياسات التي 
مت رسمها بهذه االجتماعات 
حسب اختصاصات املجلس 

األعل���ى كما ج���اء بقانون 
املعاق���ن وما مت تنفيذه من 

هذه السياسات؟
3 � ما املشاريع التنموية 
املدرجة للهيئة وما هو دوركم 
كوزي���ر للتخطيط ورئيس 
املجلس األعلى ملتابعة هذه 
املشاريع واملراحل التي انتهت 

بها؟
4 � يرجى تزويدنا بأسماء 
السادة أعضاء املجلس األعلى 
للهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة مع ذكر إن كانوا ممثلن 
جلهات او ممثلن بشخوصهم 
مع ذكر مؤهالتهم التعليمية 

وسيرتهم الذاتية.
5 � يرجى تزويدنا بأسماء 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
م���ع ذكر ان كان���وا ممثلن 
جلهات او ممثلن بشخوصهم 

مع ذكر مؤهالتهم التعليمية 
وسيرتهم الذاتية.

6 � اشترطت املادة رقم 49 
من قانون املعاقن في إحدى 
فقراتها أال يكون في عضوية 
املجلس األعل����ى او مجلس 
اإلدارة ممن لهم مصالح مادية 
مع الهيئة، فهل هناك في أعضاء 
املجل����س األعل����ى او أعضاء 
مجلس اإلدارة من له مصالح 
مادية م����ع الهيئة؟ إذا كانت 
اإلجاب����ة بنعم فما اخلطوات 
الت����ي اتخذمتوها اجتاه هذا 

التجاوز القانوني؟
7 � يرجى تزويدنا بعدد 
االجتماع���ات التي قمتم بها 
م���ع املدي���ر الع���ام وأيضا 
الع���ام للهيئة  املدير  نواب 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
التي صدرت في  والقرارات 
اجتماعكم مع قياديي الهيئة 

وتواري���خ تلك االجتماعات 
مع تزويدنا بنسخ عن تلك 

االجتماعات.
8 � برجاء تزويدنا بأسماء 
القيادين العاملن في الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ومؤهالتهم وسنوات عملهم 
وتدرجهم الوظيفي وتاريخ 

عملهم بالهيئة.
9 � ه���ل هن���اك جه���ات 
تعليمية او جمعيات نفع عام 
تصرف لها رس���وم سنوية 
وليست لديها تراخيص أو 
الهيئة؟  موافقات من قب���ل 
اذا كانت اإلجابة بنعم، فهل 
الهيئة مستمرة في  مازالت 
الص���رف له���ا؟ وإذا كانت 
اإلجابة بنعم، فما الس���بب 

للصرف؟
10 � يرجى تزويدي بآلية 
التعليمي  الدع���م  متابع���ة 

وسير العمل مبتابعة تعليم 
املعاقن باملدارس واملؤسسات 
واحلضانات املختصة بتعليم 
املعاقن، وهل هناك عقوبات 
صدرت بح���ق تلك املدارس 
او املؤسسات او احلضانات 

املخالفة ان وجدت؟
� كم عدد املستفيدين   11
من الدعم التعليمي وكم قيمة 
الدراسية السنوية  الرسوم 
التي صرفت عليهم مع تبيان 
كل جهة حصلت على الدعم 
وقيمته؟ وكم عدد خريجي 
املدارس او اجلهات املدعومة 
من قبل الهيئة مع ذكر عدد 
قائمة االنتظار لالستفادة من 

الدعم التعليمي؟
12 � يرجى تزويدنا بعدد 
القضايا املرفوعة على الهيئة 
منذ توليكم اإلش���راف على 

الهيئة؟

ب���ارك النائ���ب عبداهلل 
املعيوف لسمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد وللش���عب 
الكويتي حصول سموه على 
لقب »قائد اإلنس���انية« من 
منظمة األمم املتحدة، معتبرا 
انه تكرمي لسموه وللكويت 
حكومة وشعبا، مشيرا الى 
انه اجناز جديد يضاف الى 
اجناز اعتبار الكويت مركزا 

إنسانيا عامليا. 
ودعا املعيوف الى تخليد 
ذكرى منح لقب قائد االنسانية 
لسمو االمير من االمم املتحدة 
وتنظيم احتفال سنوي بهذه 
املناسبة كل عام الستذكار 
دور سمو االمير اإلنساني 
وكذلك دور الكويت حكومة 
وشعبا في العمل اإلنساني 

عبداهلل املعيوف

نبارك لصاحب السمو األمير هذا التكرمي األممي

املجمعات التجارية وحوادث 
الس���طو املس���لح بغرض 
السرقة حيث متكنت اجهزة 
االمن من القبض على مرتكبي 
تلك اجلرائم سريعا وإحالتهم 

الى جهات التحقيق.
وأضاف احلويلة: ان اداء 
وزارة الداخلي���ة واألجهزة 
التابعة لها حتسن  االمنية 
كثيرا الفترة املاضية، شاكرا 
الوزراء وزير  نائب رئيس 
الداخلية ووزي���ر االوقاف 
والشؤون االسالمية بالوكالة 
الشيخ محمد اخلالد ملتابعته 
احلثيثة لقطاعات الداخلية، 
مشيدا بحسه األمني العالي 
واهتمامه باالرتقاء مبستوى 

اداء رجال االمن.
وأش���اد احلويلة بيقظة 
رجال االمن وجهودهم التي 
يبذلونها حلفظ االمن الداخلي 
وأم���ن احل���دود ومكافحة 
اجلرمية ومالحقة املجرمن 
وإش���اعة االمن واالستقرار 
في ربوع البالد، مشيرا الى 
انهم استطاعوا مبا لديهم من 
اخالص وتفان وخبرة واسعة 
طمأنة الشارع الكويتي مرة 
بعد مرة ب���أن هناك رجاال 
يصلون الليل بالنهار حرصا 
على راحة املواطنن واملقيمن 

وأمنهم.
وج���دد احلويلة دعوته 
الى مجاراة العصر ومواكبة 
التقدم العاملي في مجال األمن، 
وذل���ك عن طري���ق تطوير 

القرارات.
وتزويدي بجميع قرارات 
التعي���ن والتنق���الت التي 
ص���درت ب���وزارة التجارة 
والهيئ���ات  والصناع���ة 
واملؤسسات واملرافق التابعة 
لك منذ توليك منصب وزير 
التجارة والصناعة وحتى 
تاريخ كتابة السؤال وبأسماء 
اعضاء مفوضية هيئة اسواق 
املال وسيرهم الذاتية وقيمة 

رواتبهم ومكافآتهم.
بأس���ماء  وتزوي���دي 
الش���ركات ومالكها والتي 
صدر قرار وزاري بس���حب 
القس���ائم الصناعية منهم 
مبوجب اع���الن في جريدة 
الكوي���ت اليوم ف���ي العدد 
رق���م 1178 بتاريخ 2014/64 
وهل متت اعادة بعض هذه 
القس���ائم بعد السحب؟ اذا 
كان���ت االجابة بنعم يرجى 
تزوي���دي باآللية التي متت 
بها االعادة، وهل متت حسب 

االجراءات القانونية؟

االستقبال؟
2 � ما مدى تطبيق برامج 
التطوير اإلداري في اإلدارة 

الطبية؟
3 � م���ا مؤهالت موظفي 
حفظ امللفات وأساليب حفظ 
امللفات واسترجاع البيانات 

للمرضى وعلى أي نظام؟
4 � ما سبب تأخير إنشاء 
مبنى برنامج األحمدي للصحة 
املدرسية في محيط مستشفى 
العدان؟ علما أن املخططات 
جاهزة وقد مت حتديد موقع 
األرض في محيط مستشفى 

العدان.

ثمّن سرعة القبض على سارقي مجوهرات العوضي

سأل عن مؤهالت موظفي حفظ امللفات

استفسر عن قيمة مكافآتهم

احلويلة: ضرورة يقظة األجهزة األمنية
في ظل الظروف اإلقليمية احمليطة

الطريجي يسأل املدعج عن السيرة الذاتية 
ألعضاء مجلس إدارة شركة البورصة

اجليران: ما مدى تطبيق برامج
التطوير اإلداري في اإلدارة الطبية؟

وحتديث كل القطاعات األمنية 
والشرطية، وزيادة عدد افراد 
االمن، وتوفي���ر اإلمكانات 
املادية للنهوض باملستوى 
األمن���ي وإدخ���ال األجهزة 
األمني���ة احلديثة ورس���م 
استراتيجية منظومة أمنية 
متكامل���ة ملكافحة اجلرمية 
وضرب أوكارها في مختلف 
مناطق الكويت، واالستفادة 
الثورة املعلوماتية في  من 
العالم من خ���الل توظيف 
التكنولوجية  تطبيقاته���ا 
املتقدمة ف���ي عمل األجهزة 

األمنية املختلفة.

وهل لديك قسيمة صناعية 
باسمك الشخصي او بأسماء 
اقاربك من الدرجة األولى؟ اذا 
كانت االجابة بنعم فيرجى 
تزويدي بصور من عقود هذه 

القسائم الصناعية.

أك���د النائ���ب د.محم���د 
احلويل���ة ض���رورة يقظة 
االجهزة االمنية وأخذ احليطة 
واحلذر، ف���ي ظل الظروف 
اإلقليمي���ة احمليطة بنا وما 
متثل���ه من عوام���ل تهديد 
ألمن املنطقة وأمن الكويت، 
مشيرا الى ان جهوزية رجال 
االمن ومالحقتهم للمجرمن 
واخلارج���ن ع���ن القانون 
وسرعة القبض عليهم تؤدي 
الى تأكيد وترسيخ ثقة أفراد 
املجتمع الكويتي في رجال 

األمن.
وف���ي هذا اإلط���ار، ثمن 
احلويلة في تصريح صحافي 
س���رعة إلقاء رج���ال االمن 
القبض على مرتكبي جرمية 
سرقة مجوهرات العوضي 
مبجمع األڤنيوز، معتبرا ان 
هذا دليل على يقظة االجهزة 
االمنية وتفاعلها السريع مع 
االحداث، ما أدى الى تراجع 
معدالت اجلرمية في املجتمع 

في اآلونة االخيرة.
وأش���ار احلويلة الى ان 
االجهزة االمنية جنحت في 
اآلونة االخيرة في بث روح 
الثقة في املواطنن واملقيمن 
وشعورهم باألمان من خالل 
س���رعة القاء رج���ال االمن 
القبض عل���ى مرتكبي عدد 
من اجلرائم التي شغلت الرأي 
العام ومنها حادثة اخلادمة 
االثيوبية التي قتلت الفتاة 
الكويتية وجرائم الطعن في 

وّج���ه النائب د.عبداهلل 
الطريجي س���ؤاال الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة ووزير 
العالي  التربية والتعلي���م 
بالوكالة عبداحملسن املدعج 

جاء فيه:
يرجى تزويدي وإفادتي 
بأسماء أعضاء مجلس إدارة 
ش���ركة البورصة وسيرهم 
الذاتي���ة وقيم���ة رواتبهم 
ومكاف��آته���م، وبج�مي���ع 
القرارات التي صدرت بتعين 
مستشارين في مكتبك بوزارة 
التجارة والصناعة او الهيئات 
واملؤسسات واملرافق التابعة 
لك وصور من سيرهم الذاتية 

وقيمة مكافآتهم.
وهل قمت بتعين أشقاء 
وزراء أو ن���واب في وزارة 
او  التج���ارة والصناع���ة 
املؤسسات واملرافق التابعة 

لك؟
اذا كان���ت االجاب���ة نعم 
يرجى تزويدي بصورة من 

وجه النائب د.عبدالرحمن 
اجليران سؤاال لوزير الصحة 
د.علي العبي���دي جاء فيه: 
نظرا لقرب حلول موس���م 
للم���دارس وحاجة  العودة 
األهالي ملراجعة املستوصفات 
والعي���ادات الطبية، ونظرا 
لكثرة الشكاوى من األهالي 
ح���ول أس���لوب إدارة عمل 
املستوصفات، أرجو إفادتي 

مبا يلي:
� ما طريقة اس���تقبال   1
املرضى واملراجعن وكيفية 
ال���رد على استفس���اراتهم 
وم���ا مؤه���الت موظف���ي 

د.محمد احلويلة

د.عبداهلل الطريجي

د.عبدالرحمن اجليران

محمد الفجي
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ممثلة مقزرتها هاأليام 
فرارة على مكاتب املنتجني 
لعل وعسى يوافقون على 

مشاركتها في أعمالهم 
اليايه بعد غيابها عن 

التلفزيون املوسم املاضي 
بس للحني ماعطوها 

جواب..اهلل كرمي!

ممثلة مستاءة من أحد 
املخرجني اخلليجيني 

بعد ما طلب استبعادها 
من العمل اللي يبي 

يصوره هاأليام ألنها 
صاحبة مشاكل وال تلتزم 

مبواعيد التصوير..
اهلل يعينج!

منتج متضايق بعد 
رفض عدد من القنوات 

اخلليجية شراء مسلسله 
ملستواه الضعيف فنيا 

ويفكر انه يعيد مونتاجه 
علشان يعوض خسارته 

مثل ما يقول..
خير إن شاء اهلل!

فرارةمشاكل ضعيف

وجمه����وره، بع����د ظهوره مع 
اإلعالمية بوس����ي ش����لبي في 
احد اللقاءات على قناة النهار 
املصرية، وبدت عليه عالمات 
املرض بشكل ساهم في ظهوره 
في سن أكبر من سنه احلقيقية 

نف���ت الفنان���ة اللبنانية 
ماجدة الروم���ي ما نقل على 
لسانها حول الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيس���ي وقناة 
الس���ويس، وع���ن وجودها 

نور الشريف يصدم جمهوره

ماجدة الرومي تنفي وجودها في مصر

بكثير، وبدا متلعثما إلى حد ما 
في كالمه. وكانت بوسي شلبي 
حينما طلب����ت منه أن يطمئن 
ف����ي اإلفصاح  جمهوره راوغ 
عن حالته مكتفيا بالقول: »أنا 
أحس����ن احلمد هلل«. وحتدث 
الشريف خالل اللقاء عن األزمات 
اإلنتاجية التي تواجهها الدراما 
في مصر، كما حتدث عن مسلسل 
»سرايا عابدين« واعتبره تقليدا 
لألعمال التركية، وقال ضاحكا 
إن النساء املوجودات في تركيا 
وجمالهن غير موجودات على 
أرض الواقع، وإنه مكث أسبوعني 
في تركيا ولم يشاهد سوى فتاة 

واحدة جميلة.
وأشار الشريف إلى أن كل 
األفالم الس����ينمائية املوجودة 
حاليا في مصر هي مقتبس����ة 
من أميركا، إن كان النص وحتى 
الديكور، معتبرا انه تقليد أعمى 
لألميركيني من الفنانني الشباب، 
طالبا منهم أن يقدموا أعماال عن 
الواقع املص����ري دون اقتباس 
في اإلخراج ودون تس����ويد أو 

تلوين زائد.

في بالد األهرامات لتحضير 
أغنية.

وأص���در املكتب اإلعالمي 
للفنان���ة اللبنانية بيانا جاء 
فيه انه ورد في إحدى الصحف 
املصرية مق���ال يتحدث عن 
مقابل���ة مع ماج���دة الرومي 
وتصريح���ات مزعومة لها، 
البيان: »في احلقيقة،  وتابع 
الرومي  ومع تأكيد ماج���دة 
الكبيرين  احترامها وحبه���ا 
لدولة مصر ش���عبا وقيادة 
ورئيسا، يهمها أن توضح أنها 
لم تعط أي حديث صحافي، 
وهي ليست موجودة في مصر 
حاليا، وال حتضر أغنية لقناة 

النيل اجلديدة«.
وأضاف: »ال تعرف ماجدة 
أس���باب إي���راد ه���ذا املقال 
املستغرب شكال ومضمونا ومن 
ناحية التوقيت، وتتمنى على 
الصحيفة التي نشرت اخلبر 

أن تتوخى الدقة أكثر«.
يذك���ر أن الروم���ي زارت 
مصر منتصف مايو املاضي 
وأحيت حفال ضخما في »أب 

تاون كايرو«.

تسبب الفنان نور الشريف 
في إح����داث حزن كبير حملبيه 

نور الشريف 

ماجدة الرومي 

شيالء سبت تكسر قواعد اللعبة وتتحدى الثلج مرتني
ش���ذى وش���يماء وأبرار، 
واملذي���ع صالح الراش���د، 
العميري  ن���ورا  والفنانة 
والفنانة املصرية مي كساب 

لتحديها.
ويبدو أن »حتدي الثلج« 
راق لشيالء سبت، بنشرها 
لڤيدي���و آخ���ر قبلت فيه 
وللمرة الثانية بسكب الثلج 
على رأس���ها، وأصرت من 
خالله على قبول مرشحاتها 
الالئي ذكرته���ن من قبل 
لسكب الثلج على رؤوسهن 

مثلما فعلت.
ويهدف »حتدي الثلج« 
التوعية حول  إلى نش���ر 
العال���م مبخاط���ر مرض 

ضمور امل���خ والعضالت، 
وإل���ى جم���ع التبرع���ات 
املالي���ة لصال���ح جمعية 
ALS، املختصة مبكافحة هذا 
املرض، والتي جمعت مبلغ 
53 مليون دوالر حتى اآلن 

من »حتدي الثلج«.
من جانب آخر ووسط 
مجموع���ة م���ن أصدقائها 
املقربني احتفلت ش���يالء، 
بعيد ميالدها ولم تكشف 
عن سنها، ونشرت مجموعة 
من الصور اخلاصة باحلفل 
على صفحتها ب� »تويتر«، 
وكان بجانبها ش���قيقتها 
أبرار والفنانة أميرة محمد 

وصابرين مبارك.

أرادت النجمة البحرينية 
شيالء سبت أن تكون مميزة 
عن غيرها من النجوم حتى 
في حت���دي الثلج، فأغلب 
الذين شاهدناهم  النجوم 
حتى اآلن قبلوا ب� »حتدي 
الثلج« اخليري مرة واحدة 
بسبب برودة املياه الشديدة، 
ولك���ن بالنس���بة للفنانة 
وعارضة األزياء البحرينية 
كان األم���ر مختلفا، حيث 
قبلت بس���كب الثلج على 

رأسها مرتني متتاليتني.
وأشارت »سبت« عبر 
حسابها على »انستغرام« 
أنها قبلت »حتدي الثلج«، 
شيالء سبت واختارت كال من شقيقاتها 

غادة عبدالرازق تتخلى عن زوجها !
بينما تقضي غادة عبدالرازق إجازتها 

الصيفية في الساحل الشمالي، تعرض زوجها 
محمد فودة ألزمة صحية استوجبت نقله 

إلى املستشفى. والالفت أن فودة تواجد 
في املستشفى من دون حضور غادة التي 
تقضي إجازتها مع ابنتها وأحفادها، وتردد 

أن النجمة املصرية ستقطع إجازتها للتواجد 
إلى جانب زوجها، لكنه طمأنها بعدما غادر 

املستشفى وطلب منها االستمرار في إجازتها 
واالستمتاع بها. وكانت غادة قد سافرت 

إلى جزر املالديف فور انتهائها من تصوير 
مسلسل »السيدة األولى« الذي شاركت به في 

املاراثون الرمضاني.

يذكر ان محمد فودة نفي في تصريحات 
له أن تكون له عالقة من قريب أو بعيد 

باألزمة التي نشبت منذ فترة بني الفنان 
أحمد عز والفنانة زينة، مشيرا إلى أنه سمع 
بهذه القضية من خالل ما نشرته الصحف 
وما تناقلته وسائل اإلعالم عن تلك األزمة 

املنظورة أمام القضاء حاليا. وأكد أنه فوجئ 
بنشر تصريحات منسوبة إلى مصادر مقربة 

من زينة في إحدى املجالت تفيد بأنه كان 
شاهدا على عقد الزواج العرفي بينها وبني 

أحمد عز، مشددا على أن اخلبر عار متام عن 
الصحة، وأنها مجرد شائعة من وحي خيال 

كاتبها.

غادة عبد الرازق وزوجها محمد فودة

هل تعيد سيرين عبدالنور التجربة مع عابد فهد؟

إن أحداثها ت���دور حول رجل 
فقد ذاكرته وتب����دأ زوجته 
بالبحث عنه ليتبني أن امرأة 
ثانية أحبته وال تريد عودته 
إلى حياته الطبيعية، أي قبل 

فقدانه الذاكرة.
وفي سياق متصل، ذكر 
موقع »نواعم«، أنه إذا استقر 
األم����ر على س����يرين وعابد 
التصوي����ر نهاية  فس����يبدأ 
العام احلالي، وسيستمر على 
مدى ثالثة أشهر، على أن يتم 
تصوير املسلس����ل كامال بني 

بيروت ودبي مبدئيا، وبالتالي 
ارتاحت  تكون س����يرين قد 
من »س����يرة حب« وعرضت 
حلقاته كاملة ليتس����نى لها 
التفرغ النهائي للعمل الدرامي 

اجلديد.
الدراما  فه����ل ستش����هد 
الرمضانية حتديا بني سيرين 
عبدالنور ونادين جنيم التي 
متثل دورا جديدا مع شركة 
الصباح أيضا لرمضان املقبل 
إلى جانب يوسف اخلال وفنان 
سوري يقال إنه تيم حسن؟

نهائيا، وال حتى كاتبة النص 
رمي حنا التي تعيد جتربتها 
بعد جناح »لعبة املوت« مع 
مخرج محترف ويش����هد له 
في املسلس����الت الدرامية أال 
وهو حامت علي، الذي كانت له 
اليد الطولى أيضا في جناح 
مسلسل »قلم حمرة« لعابد 
فهد وسالفة معمار هذا العام 
أيضا. إذن ستكون التجربة 
اجلديدة غنية في هذا املوسم 
إذا قدر وعادت  الرمضان����ي 
سيرين وعابد إلى قصة يقال 

عل����ى الرغم م����ن جناح 
الذي  مسلسل »لو« واجلدل 
أثاره، يبدو أن جناح مسلسل 
»لعبة املوت« الذي قدم عام 
2013 الي����زال يس����يطر على 
كثيرين ممن شاركوا في هذا 
العمل. وفيما ترجح كفة عودة 
الفنان عابد فهد إلى الفنانة 
سيرين عبد النور بعد النجاح 
املدوي ل� »لعبة املوت«، لم تشأ 
سيرين التحدث عن املوضوع 
واكتفت بالقول: »حتى حينه 

نعلن عن كل شيء«. 
كل هذا في وقت انتش����ر 
فيه خب����ر يؤك����د أن املمثل 
السوري عابد فهد وقع عقدا 
حول مسلسل جديد من إنتاج 
التي تتعاون  »إيغل فيلمز« 
معه للمرة الثانية بعدما كانت 
شريكة مع شركة الصباح في 

مسلسل »لو«. 
التعاون بني  أن  ويب����دو 
عابد فهد وش����ركة الصباح، 
بعد االخت����الف في وجهات 
النظر الذي حدث بينهما، قد 
عاد إلى سابق عهده، وبالتالي 
ستكون الشركة شريكة في 
مسلسل »24 قيراط«، العنوان 
الذي لم تستقر عليه الشركة 

سيرينعابد فهد 

املبارك في ورشة »املبادرات الشبابية« بالبحرين

وفد إعالم���ي من الكويت في 
ورش���ة عمل بن���اء املجتمع 
واملب���ادرات الش���بابية التي 
اختتمت في مملكة البحرين 
اليوم اخلميس، ترأس الوفد 
الش���يخ فهد املبارك الصباح 
الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة، 
إضافة إلى مدير عام البرنامج 
الثاني واحملطات اإلذاعية بدر 
الطراروة مراقبة محطة الغناء 
العرب���ي احلديث FM ماجدة 

الطخيم.
شهدت الورشة تبادل أطر 
التعاون اإلعالمي اخلليجي من 
التجارب  خالل االطالع على 
العمل  وتوقيع بروتوكوالت 
خصوص���ا فيم���ا يتعل���ق 
باملجاالت اإلذاعية، إلى جانب 
التركيز على التجارب الشبابية 
الواعدة بهذا اجلانب، تضمنت 
االلتقاء مبدير  الزيارة أيضا 
هيئة اإلع���الم القائم بأعمال 
اإلذاعة والتلفزيون في مملكة 
البحرين علي محمد الرميحي 
ومدير عام اإلذاعة البحرينية 

يونس سلمان.

كونا: ضمن مبادرات تعزيز 
التعاون اإلعالمي املشترك بني 
اإلذاعات اخلليجية، وترجمة 
لتطلعات وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود الصباح في 
تفعيل دور الش���باب، شارك 

جانب من جولة وكيل اإلذاعة والوفد املرافق له في إذاعة البحرين

ضمن مبادرات تعزيز التعاون اإلعالمي بني اإلذاعات

الشيخ فهد املبارك الصباح الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة

إذاعة الكويت مطلوب منها احتضان كبار املطربني للمحافظة على الهوية الكويتية

»الصوت اجلريح« في ألبومه اجلديد أعادنا إلى زمن األغنية اجلميل
مفرح الشمري
@MefrehS

الفنان القدير عبدالكرمي عبدالقادر )الصوت اجلريح( 
التزال عطاءاته كبيرة في مجال االغنية الكويتية 

واخلليجية حيث يحاول من خالل البوماته الغنائية 
االخيرة احملافظة على هويتها بعد أن »اختلط احلابل 

بالنابل«، وهذا االمر يؤكده عودته القوية من خالل 
البومه الغنائي اجلديد بعد ان مت تكليفه من قبل اذاعة 
الكويت باجنازه والذي تضمن خمس اغاني أعادنا من 

خاللها »الصوت اجلريح« الى زمن االغنية اجلميل، 
ليكون كعادته مستمرا في التألق في سماء األغنية 

اخلليجية والعربية وليثبت للجميع انه اليزال يعطي 
للفن بكل ما ميلك من إحساس وشجن قلما جندهما 

عند اي فنان آخر.
أغاني ألبوم »الصوت اجلريح« اجلديد كانت حتمل 

بني طياتها املفردة اجلميلة واللحن االجمل والتوزيع 
املوسيقي الذي يجعلنا نحّن الى عالم الغناء القدمي 

واجلميل، وكانت كالتالي: »خذني الوله« كلمات: حمد 
الكعبي، وأحلان: سليمان املال، »ال هزني الشوق، كلمات: 

ناشي احلربي، وأحلان: سليمان املال، »لوعة املشتاق« 
 كلمات: براك البذال، وأحلان: سليمان املال، 

»ال ما حتملت الفراق« كلمات: خالدالبذال، وأحلان: 
جاسم اخللف، و»اسأل األيام« كلمات: خالد البذال، 

وأحلان: جاسم اخللف.
في هذا االلبوم اجلميل الذي ظهر للنور بعد تكليف 
اذاعة الكويت للمطرب القدير عبدالكرمي عبدالقادر 
يعيدنا الى زمن الثمانينيات، زمن االغنية اجلميل، 

الذي يحن له كل من عاش تلك الفترة الذهبية لالغنية 
الكويتية، لذلك نتمنى من وزارة اإلعالم ان تواصل 
احتضانها للمطربني القدامى امثال مصطفى أحمد 

وعبداحملسن املهنا ويحيى أحمد وحسني جاسم 
وغيرهم من املوجودين على قيد احلياة، وذلك 

للمحافظة على هوية االغنية الكويتية كما احتضنت 
»الصوت اجلريح« وكلفته بعمل البوم غنائي، خصوصا 

ان هؤالء الكبار ال يعوضون بأي ثمن مهما كانت 
اإلغراءات من شركات االنتاج الفنية اخلاصة الجنازاتهم 

الشاعر خالد البذالالغنائية في الفن الكويتي واخلليجي. الشاعر ناشي احلربي امللحن سليمان املال

الفنان القدير عبدالكرمي عبدالقادر »الصوت اجلريح«
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جدا عند رحيلها، وأمنيتي ان 
تكون عالقتي قوية مع راش����د 
املاج����د وجنوى ك����رم وغادة 

عبدالرازق.

دراما ومسرح

وبس����ؤاله عن الفرق بينه 
وبني الشباب اآلخرين، أجاب: 
انا مختلف، وال استغل عالقاتي 
ملصالح شخصية، وأقولها بكل 
ثقة وليس غرورا أنا طيب جدا 
وأس����اعد الكل، وثقة و»امسك 
الفنانني  السر«، وسمعتي مع 
حل����وة، ويكفي انه����م هم من 
يسالون عني ويطلبونني الى 
الدرامية واملسرحية،  أعمالهم 
مثل محمد احلملي وحس����ني 
العمر وأحالم حسن وعبدالعزيز 
املسلم وطارق العلي وغيرهم 
الكثير، مشيرا الى انه ينتقدهم 
أحيانا اذا لم تعجبه أدوارهم في 

أي عمل درامي أو مسرحي.
ونصح يوس����ف املطيري 
الشباب الذين ميتلكون موهبة 
التمثيل ب����أن يطرقوا األبواب 
ليحققوا طموحهم وقال: مكاتب 
املنتجني مفتوحة وبإمكان أي 
ش����اب متطلع لدخول الوسط 
الفني ان يطرقها بشرط ان تكون 
لديه املوهبة، ليس عيبا ان نقدم 
انفس����نا ما دمنا منتلك الطاقة 

الالزمة للمواصلة.

الصداق����ة« فداعبته وقلت له: 
اذا كنت انت »سفير األحلان« 
فأنا »سفير الصداقة«، وعالقتي 
جيدة ج����دا مع عل����ي اخلوار 
وأس����ماء املنور وفيفي عبده 
والت����ي دعتني حلضور زفاف 
القليلة املاضية  الفترة  ابنتها 
لكنن����ي اعت����ذرت الرتباطاتي 
الش����خصية، وكان بيني وبني 
محمد السبكي اتصاالت خفيفة 
ودعان����ي حلض����ور تصوير 
أفالم����ه، وأتواص����ل دائما مع 
الفنان����ة املعتزلة رجاء محمد 
وال أنس����ى الفنانة رباب التي 
أعشقها واستمرت عالقتي بها 
م����ن 2002 حت����ى مماتها، كنا 
»نسولف« بالساعات وحزنت 

ام����رأة ذكي����ة وتع����رف كيف 
تختار، وحياة الفهد من حبي 
لها أقلده����ا ال إراديا في بعض 
اجلم����ل واحلركات، وس����عاد 
عبداهلل تسال عني دائما وتقول 
لي هي وأم سوزان: »انت ولدنا«، 
واحب الهام الفضالة تلك الفنانة 
التي وصلت ملرحلة مهمة في 
مشوارها كممثلة وأصبحت في 
الصفوف األولى. وتطرق يوسف 
الى عالقات����ه بنجوم خليجني 
وعرب، قائ����ال: عالقتي بفايز 
السعدي قوية جدا ويكفي انه 
ارسل لي ألبومه اجلديد كامال 
قبل نزوله باألسواق، وهو يتكلم 
عن����ي بالكلمة الطيبة، وأتذكر 
ان اجلمهور لقبني ب� »س����فير 

باسمي، فسلمت علي وسألتني 
عن أهلي، وطلبت مني ان أزورها 
باملكت����ب وأعطتني ما طلبته، 
وأثناء وجودي معها دخل عدد 
من الفنانني مثل مشاري البالم 
وشيماء علي وغيرهما وحتدثت 
معهم واصبحنا أصدقاء ومن 
ثم دعوني الى أعمالهم الفنية 
واتس����عت دائرة عالقاتي بعد 
ذلك من »جروب« الى »جروب«، 
مشيرا الى انه يعشق األعمال 
الدرامي����ة القدمي����ة ويحفظها 
عن ظهر قل����ب، مكمال: احفظ 
مسلسالت حياة الفهد وسعاد 
عبداهلل وهدى حسني بحواراتها 
الفنانني فيها، فهدى  وحركات 
حسني عش����ق الطفولة، وهي 

لساني حلو وصادق وال اكذب أو 
أجامل أحدا، وكثيرون يسألوني: 
ملاذا ال اعمل كمدير أعمال فنانني؟ 
وردي عليهم: انا ال اعرف العمل 
مقاب����ل املال، واح����ب ان أفيد 
اآلخرين، واستفادتي هي الكلمة 
الطيبة في حقي، ويكفيني محبة 

الناس لي.

»جرح الزمن«

وعن اول شخصية كون معها 
صداقة من داخل الوسط الفني 
الكاتبة  قال يوسف: كانت مع 
واملنتجة فجر السعيد، حيث 
اتصلت عليها وطلبت منها وراء 
الكواليس ملسلسل »جرح الزمن« 
فقالت لي: »من معي؟« فأخبرتها 

عائلي����ة، فاجته����ت لتنمي����ة 
موهبتي عن طريق العالقات مع 
الفنانني، وأصبحت على تواصل 
م����ع اجلميع م����ن اخلليج الى 
احمليط، اذهب اليهم وأزورهم 
التصوير  ف����ي لوكيش����ينات 
وكواليس املسرحيات واحضر 
احتفاالتهم، وتوطدت عالقتي 
بهم لدرجة انهم يس����رون لي 
الش����خصية  أحيانا بأمورهم 
وخالفاتهم في العمل، وأنا من 
طبعي »انصح واسكت وال انقل 

احلچي ألن مالي شغل«.
وتابع املطيري: لقد أحببت 
جو العالقات، لدرجة انني أكون 
صداقة مع اي فنان بسرعة ومن 
أول مكاملة تلفونية بيننا، الن 

عبدالحميد الخطيب

التي  رغم رغبته اجلامحة 
صاحبته منذ طفولته في دخول 
التمثي����ل إال أنه اثر االنصياع 
الى رغب����ة أهله واالبتعاد عن 
هذا املجال، وع����وض حبه له 
بعالقات كثيرة مع جنوم الفن 
في الكويت واخلليج والوطن 
العربي، ما جعله محط أنظار 
اجلمهور، انه املعد واملنس����ق 
في محط����ة »مارين����ا اف ام« 
يوسف املطيري، والذي كشف 
ل� »األنباء« في السطور التالية 
عن بداياته وأهدافه وطموحاته 
وأهم عالقاته بالوسط الفني.

أغاني حصرية

حتدث يوس����ف في البداية 
عن دخوله محطة »مارينا اف 
ام«، قائ����ال: بع����د تعاوني مع 
أخي املذيع علي جنم من خالل 
إمداده مبداخالت وأغان حصرية 
ومعلومات وأخبار لبرنامجه، 
وجدته يطل����ب مني أن انضم 
رس����ميا الى فري����ق »مارينا« 
وبالفع����ل ب����دأت العمل معهم 
ف����ي برنامج  رمضان املاضي 
»منيو« كمعد ومنس����ق، ومن 
ثم قال: كنت ارغب في دخول 
مجال التمثي����ل منذ عام 1999 
لكن أهلي رفضوا ذلك ألسباب 

»أمسك السر« وال 
أكذب على أحد..

وأحفظ أعمال سعاد 
عبداهلل وحياة الفهد 

وهدى حسني عن 
ظهر قلب 

هيفاء وهبي 

اليسا 

محمد صبحي

مروان خوري

أعرب الفنان املصري محمد 
صبحي عن غضبه الش����ديد 
من مسلسالت رمضان التي 
أظهرت املرأة وكأنها عاهرة. 
وأكد أنه ال ينك����ر أن هناك 
اختالفا في الديكور وتطورا 
في األداء بني املمثلني، ولكن 
املبال����غ فيه على  التصميم 
تشويه صورة املرأة يفزعه، 
وسبب له احلرج حينما التقى 
مع اجلاليات العربية في أكثر 
م����ن دولة. وقال صبحي في 
لقاء ل����ه مع اإلعالمي مجدي 
ف����ي برنام����ج »هنا  اجلالد 
العاصمة« إنه اندهش أيضا 
من طريقة إخراج محمد سامي 
ملسلس����ل »كالم على ورق« 
للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 
وقال: »عوجلي رقبتي وبقيت 
معووج عش����ان أتفرج على 
هيفاء، بسبب طريقة الكادر 
املايل التي اتبعها املخرج في 

تصوير املسلسل«.
وأكمل صبحي حديثه عن 
املسلسل وقال: »أنا أعرف أن 
طريقة الكادر املايل تستخدم 

عش����ان أعبر ع����ن حالة في 
مشهد معني، لكن إني أفضل 
معووج طول الشهر كده أنا 

مش شايف مبرر لده«.

محمد صبحي: هيفاء وهبي سبب آالم الرقبة !

يبدو أن النجمة اللبنانية 
إليسا قررت الرد على امللحن 
والفنان مروان خوري عبر 
استفزازه بطريقة محببة، 
فأدت خ���الل إحيائها حفال 
ضم���ن مهرجان���ات »أعياد 
بيروت« أغنية مسلسل »لو« 
كما أداها بنفسه ونشرها قبل 
أقل من أسبوعني على مواقع 
التواصل االجتماعي بصوته. 
وقد أدت إليسا املقطع الثاني 
الذي حذف من »اجلنريك« 
اخلاص باملسلس���ل بسبب 
مدة الش���ارة التي يجب أن 
تلتزم بوقت قصير جدا، فيما 
كان مروان خوري قد كتب 
مقطعا ثانيا لألغنية ونشره 
بصوته مغن���ى على موقع 
»يوتيوب«، األمر الذي استفز 
إليسا التي غنته في حفلها 
األخير اخلميس املاضي في 
بيروت بعدما وضعته مكتوبا 
أمامه���ا على الورق، ألنه لم 
يتسن لها حفظه. وحصدت 
األغنية على مواقع التواصل 
االجتماعي عددا ال بأس به 
من املتابعني الذي عبروا عن 
سعادتهم وكتبوا يطالبون 
باالستماع إلى املقطع اجلديد 
من أغنية »لو« بصوت إليسا، 
وذلك بعدما انتشر الفيديو 
املصور في احلفل بس���رعة 

البرق.
وهكذا ردت إليس���ا على 
ملحن أجمل أغنياتها مروان 
خوري بالصوت والصورة، 
وبالتالي عليها تذكيره بأن 
لها في جعبته أغنية ثانية 
ستعمد إلى إصدارها في وقت 
الحق بعد املشكلة احلاصلة 
بني خوري و»روتانا« بسبب 
التن���ازالت الت���ي تفرضها 
الشركة على كل املتعاونني 

معها.
هذا وستحيي إليسا هذه 
الفترة حفال غنائيا في منطقة 

»سهل حشيش« في الغردقة. 
ويأتي احلفل بعد غياب إليسا 
عن اجلمه���ور املصري ملدة 
عامني، على الرغم من جناح 
أغنياتها في مصر، وبالتالي 
حتقي���ق ألبومه���ا الغنائي 
األخير مرات���ب متقدمة في 
بورصة األغنيات واإلصدارات 
اجلديدة. وذكر موقع »نواعم« 
أن إليس���ا تربعت بالبومها 
اجلديد على عرش »الفيرجن« 
في القاهرة ملدة أسبوعني في 
املرتبة األولى، كما حصل في 

بيروت. 

إليسا ترد على مروان خوري وتستفزه

يوسف املطيري:ال أستغل عالقاتي مع الفنانني ملصالح شخصية
وإذا كان فايز السعيد »سفير األحلان« فأنا »سفير  الصداقة«

أكد لـ »األنباء« أنه ال يعرف العمل مقابل املال ويحب أن يفيد اآلخرين

املطيري يتوسط العمالق عبداحلسني عبدالرضا وحياة الفهد

املطيري والفنان القدير ابراهيم الصالل.. ومع ماجد املهندسسفير الصداقة وسفير االحلان معا

يوسف مع هدى حسنيسعاد عبداهلل تداعبه
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أحمد يوسف عبدالرحمن

هي لعبة القتال وإطالق النار على 
التماسيح املائية، حيث يجب عليك 
البحرية  مهاجمة جميع الوحوش 
املتواجدة في مراحل اللعبة، وبالتالي 
سوف تتمكن من حماية منزلك من 
التماس���يح، وحتتوي اللعبة على 
اللعبة،  78 مستوى مختلفا داخل 
البصرية  املؤث���رات  إلى  باإلضافة 
الفائقة الدقة، واألصوات احلقيقية التي تصدر من األسلحة التي 
تس���تخدمها أثناء الدفاع عن نفسك وصد هجوم األعداء وميكنك 

تنزيلها من متجر»غوغل بالي«.

أحمد يوسف عبدالرحمن

ه���ي لعبة التزل���ج على اللوح 
املليئة باملغامرات، حيث  املتحرك 
متكنك هذه اللعبة م���ن القفز في 
الشوارع واملركبات األخرى، وذلك 
يعتمد على السرعة والقفز وجتنب 
احلواجز من جانبك لكي تستطيع 
التالية،  املراح���ل  االس���تمرار في 
باالضافة ال���ى أنه يجب عدم ملس 
أي س���يارة تقابلها في الطريق وأن جتم���ع أكبر عدد ممكن من 
العمالت الذهبية التي سوف تساعدك بالتأكيد في احلصول على 
النق���اط واجلوائز العديدة داخل مراحل اللعبة، وميكن تنزيلها 

من متجر »آب ستور« بشكل مجاني.

  Swamp Attack 

PEPI Skate

 Google Play 

 iTunes

GAMES

بالل حجازي

هو تطبيق يس���مح للمستخدم 
بكتابة املالحظات من خالل خط اليد، 
أو باستخدام قلم Stylus، بعد أخذ 
املالحظات ميكن تصديرها امللفات 
 PDF ،PNG :بصيغ مختلفة مث���ل
JPEG، حلفظها أو مشاركتها. يحتوي 

التطبيق على مميزات أخرى مثل مشاركة املالحظات عبر اإلمييل 
أو التطبيقات األخرى وغيرها من اخلدمات االعتيادية مثل قص 
ولصق مكون���ات مختلفة في املالحظات، قص الصور وتعديلها 

وغيرها الكثير، وميكنك تنزيله من متجر»غوغل بالي«.

علي محمد

يقدم هذا التطبي���ق خدمة دمج 
حس���اباتك املختلف���ة ف���ي بريدك 
االلكترون���ي مبكان واح���د، حيث 
يعمل على معظم اخلدمات املتاحة 
في ذلك املجال مثل »غوغل« و»ياهو« 
و»هومتيل«، كذلك يتمتع التطبيق 
بخاصية التنبيهات إذا مت تسلم رسالة 
الكترونية جدي���دة، ومن أهم مزايا 

التطبيق األخرى امكانية جعل كلم���ة مرور خاصة بك وال ميكن 
فتح التطبيق إال عن طريقها ملزيد من احلماية لبياناتك الهامة، وهو 
يعمل على أجهزة اآليفون واآليباد واآليبود تاتش التي حتمل نظام 

تشغيل iOS 7.0 أو أحدث.

Papyrus 

Cloud Magic

 Android 

 iOS 

APPS

فنية

عاملية

طرائف

محلية

صورة

ڤيديو

هالة س���رحان 
مقعدة على كرسي 
متح���رك تص���دم 
جمهوره���ا.. ه���ذا 
اخلبر حصل على 
مشاهدات جتاوزت 
باإلضاف���ة   24112
إل���ى 68 إعجاب���ا 
و31 تعليق���ا و16 

مشاركة.

»وورل�������������د 
تريبيون«: »داعش« 
الكويت  تستهدف 
الستضافتها قوات 
أم��ي��رك��ي��ة.. ه��ذا 
اخلبر حصل على 
مشاهدات جتاوزت 
باإلضافة   30576
اعجابا   148 إل��ى 
و69  تعليقا  و46 

مشاركة.

 : ية د لس���عو ا
عريس مصري يهرب 
من عروسته فور 
رؤيتها في املطار.. 
ه���ذا اخلبر حصل 
عل���ى مش���اهدات 
 46512 جت���اوزت 
 182 إلى  باإلضافة 
إعجابا و26 تعليقا 

و76 مشاركة.

وزارة الداخلية: 
حجز كل���ي ألمن 
ه���ذا  املناف���ذ.. 
اخلبر حصل على 
مشاهدات جتاوزت 
باإلضافة   30384
إل���ى 129 إعجابا 
و3 تعليقات و14 

مشاركة.

ف���ي  الرطوب���ة 
الكوي���ت ب���دأت أكثر 
العاصمة  كثافة ف���ي 
واملناطق الساحلية.. 
ه���ذه الص���ورة م���ن 
الزميل هاني  تصوير 
الشمري، وقد حصلت 
على مشاهدات جتاوزت 
36528 باإلضاف���ة إلى 
547 إعجابا و56 تعليقا 

و284 مشاركة.

alanbaa.newspaper

alanbaa.newspaper

alanbaa.newspaper

alanbaa.newspaper

alanbaa.newspaper

alanbaa.newspaper

العناية االلهية 
تنقذ سائق دراجة 
نارية.. هذا الڤيديو 
حصل على مشاهدات 
جت���اوزت  كبيرة 
امللي���ون باإلضافة 
إلى 3410 إعجابات 
و354 تعليقا و9404 

مشاركات.

اهتمام القراء األعزاء بـ »فيسبوك األنباء«، نرصد بعضها خالل األسبوع املاضي استحوذ عدد من األخبار على 
في السطور التالية:

alanbaa.newspaper

صفحة أسبوعية تهتم باألخبار التكنولوجية 
والبرامج واألجهزة واأللعاب 
إعداد قسم املوقع اإللكتروني

للتواصل 
webmaster@alanba.com.kw

آلخر أخبار التكنولوجيا زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/ar/world-news/technology
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 Lenovo IdeaPad
Yoga 2 Pro

@osama4855  أسامة أحمد        

 IdeaPad أطلقت شركة »لينوفو« الصينية حاس���وبها احملمول
Yoga 2 Pro، حيث يأتي مع شاش���ة من ن���وع IPS LCD مقاس 13.3 
إنش بدرجة وضوح جبارة تبلغ 1800 في 3200 بيكس���ل، ويعمل 
 Intel Core ويحمل معالج ،Microsoft Windows 8.1 على نظام تشغيل
i5  وس���رعته 1.6 جيجاهرتز، مع س���عة تخزين داخلية تبلغ 128 
جيجابايت، وذاكرة تبلغ 8 جيجابايت، ويستطيع االتصال باإلنترنت 
عبر »واي فاي«، ويأتي مع منفذي USB 2.0، و USB 3.0، باالضافة 
 SD card عالوة على منافذ الصوت وامليكروفون، ومنفذ ،HDMI ملنفذ
ويحمل اجلهاز كاميرا مدمجة مع الشاش���ة لالنترنت، أما البطارية 
فهي تستطيع العمل ملدة خمس ساعات بشكل متواصل، ويزن 1406 

غرامات، ويأتي باللون الرمادي والبرتقالي.

علي محمد

تعتبر  األفالم 
هواية ومتعة لكثير 
من املستخدمني، لذا 
بعد فترة جتد ان األفالم 
التي يتم عرضها في املواقع واملنتديات 
العربية على سبيل املثال ليست كافية، 
املنتديات واملواقع  ف���ي  وتبدأ بالبحث 
األجنبية لتحميل أح���دث األفالم ولكن 
تواجهك مشكلة وهي عدم وجود ترجمة 
له���ذه األفالم مما يضع���ف فرصتك في 
مش���اهدة ممتعة، ولكن م���ن خالل هذا 
املوقع الرائع ميكنك حتميل ترجمة أي 
فيلم وباللغة التي تفضلها ومن ضمنها 
العربية بالطبع، فكثير من املستخدمني 
العرب يقومون بترجمة األفالم فور نزولها 
ويقومون برفعها على املوقع أوال بأول، 
لذا ميكنك بالتأكيد حتميل ترجمة فيلمك 

املفضل.

لتحميل ترجمة أي فيلم
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تصاميم أبرار الكندري إبداعات تتخطى حدود اخليال

إلثب����ات خ����ط وبصم����ة لها 
ف����كان اس����تعدادها لتجهي����ز 
تصاميم جديدة عنوانا للهوت 

كوتيور.
تصامي����م الكندري وجدت  
للمرأة احل����رة التي ال تعرف 
القيود، مستوحاة من احلرية مع 

أفكار جديدة ورمبا مجنونة أو 
كالسيكية لتكون  طلة مختلفة 
وف����ي أجمل حاالتها، ترس����م 
للمرأة البسيطة واألنيقة التي 
ال تعرف التكل����ف، وعلى هذا 
األساس طورت إبداعها في عالم 

املوضة.

مع احلفاظ على روح وبصمة 
الكن����دري في محاول����ة منها 
إلرضاء ذوق امل����رأة الكويتية 
بش����كل خاص واملرأة العربية 

بشكل عام. 
وم����ن ثم تتج����ه للخطوة 
األخرى ف����ي طريقها للعاملية 

ربيع مليء باحليوية واملرح، 
لتتحول املرأة الى فراشة ملونة 
نابض����ة باحلي����اة، وخفيف����ة 
تتنقل بحرية، بأقمشة ناعمة 
وقص����ات عصري����ة ومريحة، 
انها امرأة لصيف 2014، حيث 
قدمت ابرار الكندري  تشكيلتها 
اجلديدة »لتتوجه فيها الى املرأة 
اجلميلة والهادئة التي ترغب بأن 
تكون أنيقة، بطريقة محتشمة 
وبعيدة عن االبتذال واملبالغة، 
وجنحت في الدمج بني اخلطوط 
والشرائط مع النقوش، خصوصا 
تلك املس����توحاة من الطبيعة 
والتفاصيل املزركشة، التي زادت 
من جمال التصاميم املنوعة بني 
الفساتني الطويلة واملتوسطة 
الطول بقصات مختلفة ضيقة 
وفضفاض����ة، وتعلمت كيفية 
األل����وان ومزجها  اس����تخدام 
واستعمال األقمشة واخلامات 
بطريقة مبتك����رة، حيث القت 
كل مجموعة اعجاب املتابعني، 
أزياءها تتس����م  ان  خصوصا 
التي تعيش  بالرقي والفخامة 
وتدوم، وال تنتهي موضتها عند 
نهاية املوس����م ألنها حتمل في 

طياتها أروع النفحات.
الكن����دري  واس����تخدمت  
تقنية جتع����ل األزياء حيوية 
ومتحركة، متنحها احلياة مبا 
ينعكس ايجابا على طلة املرأة 
وجماله����ا وجاذبيته����ا والتي 
نسقتها باحترافية مع اخلامات 
املس����تخدمة كما استفادت من 
اكثر من ن����وع من التطريزات 
وبأس����اليب متنوعة، وحولت 
األح����الم واألف����كار اخليالية 
الى ابت����كار اجمل األزياء على 
الواقع، فهي تعمل بشغف وحتب 
مهنتها وحتاول تقدمي األفضل 

واألجمل.
برزت األزياء احملتشمة في 
مجموعته����ا اجلدي����دة لتكون 
قريبة ال����ى احملافظة نوعا ما، 
ولتناسب املرأة العربية، حاملة 
رس����الة الى النساء مفادها ان 
اجلمال واجلاذبية ال يكمنان فقط 
في إظهار املفاتن، بل بالبساطة 

والرومانسية واالحتشام.
وبرعت في تصاميمها ما بني 
الدراعات والفساتني وهي اآلن 
بصدد االستعداد إلطالق خط 
جديد من الكاج����وال لتتوالى 
جناحاتها مع قس����م لألعراس 

 متجر نايكي املجدد في مول 360

صدور العدد اجلديد من »نشرة األمل«

شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية وNike تكشفان الستار 
عن املتجر املجدد بالكامل واملتعدد األقسام في مول 360

ش����اهدا على هذه الرحلة غير 
املسبوقة عامليا.

وقدم وف����د الرحلة دروعا 
تذكارية لسفيرنا في واشنطن 
الشيخ سالم العبداهلل و لكل من 
فيصل العنزي وفواز بورسلي 
عضوي السفارة، تكرميا وتقديرا 

بحسب الطلب.
 Nike جدير بالذكر أن متجر
املعاد جتديده يقع في الطابق 
األرضي من مول 360، في حني 
العمل يوميا  ستكون ساعات 
من الس����اعة 10 صباحا إلى 11 

مساء.

للجهود التي بذلوها لرعاية هذا 
االحتفال وتنفيذه وإجناحه.

كما حضر االحتفال أس����رة 
تيموث����ي ش����رايفر وعدد من 
مس����ؤولي األوملبياد اخلاص 
ومس����ؤولي املكات����ب التابعة 
لسفارتنا في واشنطن وعدد من 
األهالي الكويتيني الذين تواجدوا 
في واشنطن خصيصا للمشاركة 

في هذه املناسبة.
وأشاد كل من سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العب����د اهلل ورئيس األوملبياد 
اخلاص بالرحلة والقائمني على 
إدارتها وتنفيذه����ا باعتبارها 
مشروعا فريدا من نوعه ضمن 
املشاريع املنفذة عامليا لرعاية 

املعاقني ذهنيا.
كما وج����ه املدير التنفيذي 
للرحل����ة الدعوة ال����ى رئيس 
األوملبياد اخلاص وس����فيرنا 
لدى واشنطن حلضور احتفالية 
استقبال الرحلة في الكويت عند 
عودتها بإذن اهلل في األول من 

ديسمبر املقبل.

وتتواج����د متاجر Nike في 
الكوي����ت عدة مواق����ع في كل 
من مجمع األڤنيوز، وس����وق 
شرق، ومطار الكويت الدولي، 
ومجمع ديسكفري، وذي جيت 
مول ومتج����ر Nike في منطقة 

البدع.

الكويتية، رسالة رحلة األمل الى 
رئيس األوملبياد اخلاص املعني 
برياضة ذوي اإلعاقات الذهنية 
عبر العالم تيموثي شرايفر، كما 
مت إه����داء تيموثي منوذجا من 
قارب الرحلة ليبقى في مركز 
األوملبياد اخلاص بواش����نطن 

وألن الزبائ����ن في الكويت 
يس����تحقون أفض����ل جترب����ة 
تس����وق رياضية، يقدم متجر 
Nike املج����دد والكائن في مول 
360 جه����از الطباعة احلراري 
لألس����ماء واألرق����ام لقمصان 
الش����هيرة  الرياضية  النوادي 

ص����در الع����دد اجلديد من 
»نشرة األمل« التي تصدر عن 
»املكتب التنفيذي لرحلة األمل«. 
العدد تغطية للحفل  وتضمن 
الذي أقيم في سفارتنا بواشنطن  
في الواليات املتحدة لرحلة األمل 
باختتام خط ذهابها الذي انطلق 
من الكويت يوم اخلميس املوافق 
2014/5/1 ليتوقف إبحارها في 
مدينة تولون الفرنس����ية يوم 

األربعاء 2014/7/16.
 وتوجه فريق الرحلة جوا 
إلى العاصمة األميركية واشنطن، 
حيث أقيم االحتفال املشار إليه 
في مقر السفارة الكويتية وقدم 
وفد الرحلة املكون من أمني سر 
مجلس األمناء واملدير التنفيذي 
للرحلة يوسف اجلاسم وعضوا 
مجلس األمن����اء عضوا فريق 
البدر وبادي  اإلبحار جاس����م 
ابنيهما مشعل  الدوسري، مع 
البدر وخالد الدوسري وكذلك 
رحاب بورسلي عضو مجلس 
الرحلة ورئيس مجلس  أمناء 
إدارة جمعية أولياء أمور املعاقني 

أعلنت شركة علي عبدالوهاب 
املط����وع التجاري����ة امس عن 
 Nike كشف الستار عن متجر
الرياض����ي واملتعدد األقس����ام 
في م����ول 360 والذي مت إعادة 
جتديده بالكامل مؤخرا، ليمتد 
على مس����احة 370 مترا مربعا 
ويضم أقس����اما متنوعة تضم 
األحذي����ة الرياضية، واملالبس 
الرياضي����ة،  واملس����تلزمات 

واالكسسوارات.
وسيعمل متجر Nike الذي 
مت جتديده، ملزيد من عمليات 
النمو وتعزي����ز احلضور في 
السوق احمللي إلى جانب خلق 
عالقات عميقة مع الزبائن في 

الكويت.
وسيقدم متجر Nike مجموعة 
متنوعة من أحذية ومستلزمات 
كرة القدم ذات الكفاءة العالية 
ألداء أفض����ل خ����الل اللع����ب، 
باإلضافة إلى تشكيلة واسعة من 
املالبس واملستلزمات الرياضية 
لعدة رياضات مهمة مثل الركض 
والتمارين الرياضية وكرة السلة 
بجانب مجموعة خاصة للمالبس 
واملستلزمات الرياضية اخلاصة 

بالرياضيني الشباب.

البدر: مهرجان الصيف في »الترفيهية« 
حتى 13 سبتمبر

األبعاد XD وجندول األطفال، 
متمنيا للجميع قضاء أمتع 
واسعد األوقات في مدينة 

الكويت الترفيهية.

من الدخ���ول مجانا مع كل 
خمسة تذاكر من اي فئة من 
الدخول، الفتا  فئات تذاكر 
الى ان املدين���ة الترفيهية 
تستقبل زوارها في مواعيد 
التشغيل الصيفي املعتمدة 
ط���وال أيام األس���بوع من 
الس���اعة اخلامسة عصرا 
أما  الواحدة صباحا،  حتى 
يوم االثنني فهو مخصص 

للنساء فقط.
وأش���ار الب���در إلى ان 
الترفيهية قد  إدارة املدينة 
أعدت العدي���د من البرامج 
واألنش���طة واملس���ابقات 
للزوار كب���ارا وصغارا مع 
الهداي���ا واجلوائز  توزيع 
على املشاركني، كما أضافت 
املدينة الترفيهية عددا من 
املواقع واأللعاب اجلديدة 
لزوارها مثل منطقة ألعاب 
األطفال والسينما السباعية 

ضمن فعاليات مهرجان 
الصيف في املدينة الترفيهية 
وفي إطار س���عي ش���ركة 
الس���ياحية  املش���روعات 
ال���ى تق���دمي  املتواص���ل 
مختلف اخلدمات الترفيهية 
والترويحي���ة للمواطنني 
واملقيمني على ارض الكويت، 
أعلن رئيس قسم العالقات 
العام���ة واإلعالم بش���ركة 
املشروعات السياحية صقر 
البدر عن استمرار عروض 
الصيف املميزة على تذاكر 
الترفيهية  املدين���ة  دخول 
مبختلف فئاتها، وذلك حتى 

يوم 2014/9/13.
وأضاف الب���در انه مع 
كل 3 تذاك���ر م���ن أي فئة 
الدخول  من فئات تذاك���ر 
س���يمنح صاحبها دخوال 
مجانيا للش���خص الرابع، 
صقر البدركما س���يتمكن 3 أشخاص 

لعبة اإلعصار.. مغامرة وترفيه

»أوميغا« تقّدم ساعتها اجلديدة
 »سبيد ماستر مارك 2 ريو 2016«

قطعة. وتأتي الساعة مع 
كفالة كاملة ملدة 4 سنوات 
نظرا ملستوى املوثوقية 
الرفي���ع ال���ذي تتيح���ه 
العناصر احلصرية  هذه 
مجتمعة، وتتسم الساعة 
بكونها مقاومة للمياه على 
عمق 100 متر/330 قدما، 
وتترافق مع صندوق هدايا 

خاص وشهادة أصالة.

إلى ثواني الكرونوجراف 
وأرق���ام الس���اعات، مما 
يسمح بقراءة الوقت بغض 
النظر عن ظروف اإلضاءة 
احمليطة، األمر الذي يجعل 
»س���بيد ماستر مارك 2« 
أول ساعة تسمح ملرتديها 
برؤية مقياس السرعة في 

الظالم من »أوميغا«.   
أم���ا الغط���اء اخللفي 
لصندوق الساعة � واملثبت 
بالبراغ���ي � فقد مت حفر 
ش���عار دورة ري���و دي 
جانيرو لأللعاب األوملبية 
إلى جانب  2016 علي���ه، 
 Column«و »Si14« عبارتي
Wheel«، فضال عن الرقم 
الساعة  التسلسلي لهذه 
بالذات، إذ س���يتم إنتاج 
هذا املوديل ضمن إصدار 
محدود يقتصر على 2016 

تقدم عالمة الساعات 
الفاخرة »أوميغا« ساعتها 
اجلديدة »س���بيد ماستر 
مارك 2 ريو 2016« احتفاء 
بدورة األلعاب األوملبية 
التي ستستضيفها مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية 
عام 2016، والتي ستنطلق 
منافس���اتها بع���د عامني 
بالضبط من اآلن لتستأثر 
العالم بأس���ره،  باهتمام 
حيث تقام دورة األلعاب 
العال���م للمرة  األهم في 
األولى في تاريخها على 
الق���ارة األميركية  أرض 
اجلنوبي���ة، مبش���اركة 
إلى  رياضيني ينتم���ون 
أكث���ر من 200 جنس���ية 
ويخوضون منافساتهم في 
أجواء تنبض باحلماس 

واحليوية. 
ومتتاز الساعة � التي 
تندرج ضمن فئة ساعات 
التوقيت )كرونوجراف( � 
بقرصها ذي الطابع الفريد 
الذي يستحضر إلى الذهن 
مش���اعر النصر واملجد 
التي تغمر األبطال عندما 
يتم تكليلهم بامليداليات 
على املنابر، ومت استلهام 
تصميمه���ا م���ن موديل 
»أوميغا س���بيد ماستر 
مارك 2« األصلي الذي مت 
إطالقه عام 1969. ويأخذ 
صندوق الساعة املصنوع 
من الس���تانلس س���تيل 
شكال أس���طوانيا، وهو 
مطلي بطالء ملاع، ومزود 
بتاج وأزرار مطلية بطالء 
ملاع أيض���ا. أما الواجهة 
األمامية، فهي مصنوعة 
الياقوتي  الكريستال  من 
املقاوم للخ���دوش. ومت 
الفرعية  تزيني األقراص 
الثالثة بحلقة برونزية، 
وحلقة من الذهب األصفر 
عيار 18 قيراطا، وحلقة من 
الفضة عي���ار 925، وهو 
تصميم مس���توحى من 
امليداليات التي يتم تقدميها 

لألبطال األوملبيني. 
كما تش���مل الس���اعة 
مقياسا شفافا للسرعة، 
وتتم إنارته من األس���فل 
أملنيوم  بواس���طة حلقة 
مملوءة مبادة »سوبر-
لومينوف���ا«، باإلضاف���ة 
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مخصصة لكل شقة.
أما أبراج ناصر فقال احلفار 
انه يقع في منطقة البس����يتني 
ويعد من املشاريع املهمة التي 
حرصنا على تنفيذها بش����كل 
احترافي، حيث بيعت الوحدات 
الس����كنية بالكامل للعمالء كما 

يوجد به ناد صحي متكامل.
من جانب����ه، ق����ال رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة املزيدي 
العاملية العقارية محمد املزيدي، 
ان بريطانيا تعتبر واحدة من 
الوجه����ات املفضلة للس����ياح 
اخلليجيني والكويتيني خصوصا، 
كما انها في الوقت نفسه تستهوي 
الكثير من املستثمرين الكويتيني 
نظرا لطيب العالقات البريطانية 
� الكويتية املتبادلة ويعد شراء 
األراضي االستثمارية أو السكنية 
في العاصمة لندن وضواحيها 
فرصة استثمارية آمنة وممتازة 
في الوقت نفس����ه، فهي أراض 
 free« سكنية ذات وثيقة حرة
hold« ومصدق عليها من وزارة 
اخلارجية البريطانية والسفارة 

»آفاق« و»املزيدي العقارية« تشاركان
 في معرض العقارات الكويتية والدولية
الكويتية في بريطانيا.

وأض����اف »هن����اك عدد من 
املناطق التي يقبل الكويتيون 
واخلليجيون على شراء األراضي 
الس����كنية واالستثمارية فيها، 
ومنها منطقة »ابس����وم اشتد« 
الواقعة في العاصمة البريطانية 
لن����دن والت����ي متت����از بجمال 
طبيعتها، باإلضافة إلى العديد 
م����ن اخلدمات كاملستش����فيات 
واملنتزه����ات واملطاعم ومراكز 
التسويق والفنادق، وكذلك محطة 
قطار اشتد ومحطة الباصات، كما 
ان للشركة عددا من االستثمارات 
في الكثير من الدول العربية منها 
الكويت والسعودية وسلطنة 
عمان واألردن، هذا باإلضافة إلى 
استثماراتها في الدول األجنبية 
منها بريطانيا والواليات املتحدة 

األميركية.

أعلنت كل من ش����ركة آفاق 
املس����تقبل العقارية وش����ركة 
املزي����دي العاملية العقارية عن 
مشاركتها في معرض العقارات 
الكويتية والدولية من تنظيم 
شركة اكس����بو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من 22 إلى 25 سبتمبر املقبل في 

فندق الريجينسي.
واعلن الرئي����س التنفيذي 
للشركة محمد احلفار طرح عدة 
مشروعات في البحرين من بينها 
برج فيتا وأبراج ناصر، حيث 
يقع برج فيتا في مملكة البحرين 
مبنطقة اجلفير وان هذه املنطقة 
تعتبر تقع في وس����ط مملكة 
البحرين وتبعد عن املطار مسافة 
10 دقائق، باإلضافة إلى أن البرج 
يقع في منطقة حيوية بجوار 
الفنادق اخلمس جنوم واملراكز 
التجارية واملطاعم ويبعد عن 

منطقة السيف 10 دقائق.
أما برج فيت����ا فيتكون من 
22 طابق����ا، ولف����ت احلفار إلى 
أن الطاب����ق األرضي عبارة عن 
صال����ة اس����تقبال، و5 طوابق 
مواقف سيارات، واخلمسة عشر 
طابقا متكررة عبارة عن شقق 

سكنية.
وأضاف »برج »فيتا« ميتاز 
مبنظر جذاب ومغطى بالزجاج 
بالكامل )نظام بانوراما( فضال 
عن احتوائه على مجموعة من 
اخلدمات املتكاملة للمالك والتي 
من بينها مسبح لألطفال وآخر 
للكبار وناد صحي متكامل بأحدث 
األجهزه الرياضية واستراحة 
محمد املزيدي للس����كان ومواقف للسيارات  محمد احلفار 

»املال للصرافة« تعلن فائزي حملة »أيامك من ذهب«

جانب من تسليم الفائزين جوائزهم

عبداملجيد، كريستوفر ديريس، 
سريدار شيخ علي شيخ علي 
جوالبا، سعد أمني حسني خليل، 
فزول رحمن عبدالوهاب، مرشد 
علي منو كنداتيل، س���ميرة 
عبداهلل محمد ملك، جوزلني 
م ديالروزا، بابو عالء الدين، 
غازي مرضي حسني العنزي، 
صبيه دوغاال فينكاتا ناريه، 
سرفانان ت، افلني راما ليال، 
غوس باشا شيخ سبجانليليا 
ف فلورس، رودلني س كاليبو( 

بثمانية غرامات من الذهب.
وفاز في سحب االسبوع 
اخلامس )س���عد محمد سعد 
رمض���ان( باجلائ���زة األولى 
وقيمتها 50 غراما من الذهب، 
فيما فاز كل من )رقمو انتالني 
محمد، امونيرا اسماعيل هيدار، 
ماريا جاغاناثان، جمال زكريا 
س���يمون تادوروس، رازول 
حقي، مندلون عطا اهلل سعد 
مكاي���ل، س سرنفاس���ولي، 
فرغانتي دهننجولو، شجعان 
عبد الشكور، السيد يوسف 
محمد يوس���ف، بشير أحمد 
فاليا، فشوانات كنايا باليكار، 
ساره ف س، دانيلو فلسيرا، 

عبداخلالق حسن عبداخلالق، 
حبيب داود حي، محمد سيد 
علي، محمد محس���ن، تادي 
سرنفاس���و، عالء انتر كعب 
غابريل( بثمانية غرامات من 

الذهب.
التي كانت  وفي احلمل���ة 
الشركة قد أطلقتها مع مطلع 
شهر رمضان املاضي، فاز في 
كل أسبوع 21 عميال بالذهب، 
وتعتبر هذه احلملة الترويجية 
دافعا آخ���ر للعمالء لتحويل 
أموالهم من خالل شركة املال 
للصراف���ة التي طورت قطاع 
الصراف���ة ف���ي الكويت مند 
نش���أتها في ع���ام 2001 من 
خالل االستثمارات املستمرة 
التكنولوجيا ومن  في مجال 
خالل تقدمي حل���ول مبتكرة 
للتحوي���الت املرتك���زة على 

إرضاء العمالء.

اختتمت شركة املال العاملية 
للصيرفة حملة: »اجعل أيامك 
في رمضان من ذهب« بإعالنها 
عن أسماء الفائزين في السحب 
الثالث والرابع واخلامس، بعد 
أن كانت قد أطلقت احلملة في 
شهر رمضان املاضي، سعيا 
منها نحو إرض���اء عمالئها، 
إلى  وتلبي���ة احتياجاته���م، 
جانب استقطاب شرائح أكبر 

من العمالء اجلدد.
ومبناسبة جناح احلملة، 
قال مدير عام الشركة راجيش 
جايروال: جنحت حملة »اجعل 
أيامك ف���ي رمضان من ذهب 
في خلق طاب���ع مميز وفريد 
لعمالئنا خالل الشهر الكرمي، 
في ظل التزامنا بتوفير أفضل 
خدمات الصيرفة والتحويالت 
املالية لعمالء الشركة. مشددا 
على أن رضا العميل وزيادة 
فرص استفادته عند اختيار 
املال للصيرفة للقيام بتحويالته 
املالية تأتي في مقدمة أولويات 

الشركة«.
وفاز في سحب االسبوع 
الثالث )شيبو بيتر( باجلائزة 
األول���ى وقيمته���ا 50 غراما 
من الذه���ب، فيما فاز كل من 
)كنداسامي س���نتال متهان، 
محم���د عرفان س وس���روار 
محمد، محمد فزيل، هشام محمد 
زكريا طه، محمد يونس السيد 
شحاته، مهجورو بندراالغي 
غاميني، فوزي عبده عبدالفتاح 
الكومي، شيخ أحمد، روهيت 
كومار سون اوف انيل كومار، 
شاميندا بلنسوري اراشيغي، 
السيد أحمد ابو زيد حجاج، 
مسيور رحمن مسلم، كورشيد 
عشق دلفيف، عبداحلفيظ علي 
عبد العال عيس���ى، شجهان 
عبدالعزي���ز،  عبدالعزي���ز 
رسفبندر سيكج سندو بديف 
س���ينغ، محمد بكري حسن 
مصطفى، محمد عزت نوكو 
الباي، روبن جورج، وراجيش 
نوربرت لوبو( بثمانية غرامات 
من الذهب. وفاز في س���حب 
االسبوع الرابع )شاكو فاتكودا 
فرغيس���ي( باجلائزة األولى 
وقيمتها 50 غراما من الذهب، 
فيما ف���از كل م���ن )برومال 
بالسوبريام، محمد مجنو ميا 
علي، فيرب���ورواال فخرالدين 
زين الدين، جاس���يل ميتالي 
أحد الفائزين متسلما جائزتةبيديكا، رمضان محمد السيد 

تقدم الشاشات فائقة الوضوح مبقاسي 105 و110 بوصات عبر صالة عرض مؤسسة األندلس

»سامسونغ« تطلق أكبر شاشاتها املقوسة اجلديدة في الكويت

قادرين على تقدمي مستوى 
أعلى من اخلدمات لعمالئنا 
احملليني مع تلبية مختلف 
احتياجاته���م عل���ى صعيد 
التكنولوجيا عبر تزويدهم 
مبنتجات مبتكرة وبأسعار 

معقولة«.
من جانبه، قال مدير عام 
شركة »مؤسس���ة األندلس 
التجارية« اسماعيل حوراني 
»ان كال من مؤسستنا وشركة 
سامس���ونغ لإللكترونيات 
ملتزمت���ان متام���ا بتوفير 

حلول تكنولوجية متميزة 
عل���ى ال���دوام لعمالئنا، إذ 
تأتي هذه اخلطوة األخيرة 
دليال على قيمنا املشتركة، 
إلى تعزيز  الدائم  وتطلعنا 
إمكاني���ة حص���ول عمالئنا 
على منتجات سامس���ونغ 
االستثنائية وتطوير جتربتهم 
معها. وسترقى صالة العرض 
املتميزة اجلديدة بكل تأكيد 
الذين  إلى توقعات عمالئنا 
نثق بأنهم سيواصلون دعم 

أعمالنا كما عهدناهم«.
بالذكر أن صالة  اجلدير 
عرض »سامسونغ« اجلديدة 
ستتيح جتربة فائقة التفاعلية 
للعمالء عبر تخصيص زوايا 
متع���ددة الختب���ار أحدث 
منتجات الشركة والتفاعل 
معها بش���كل مباش���ر، كما 
سيكون مستشارو املبيعات 
حاضري���ن لتزويد العمالء 
بالنصائح واملعلومات حول 
مزايا جميع النماذج في كل 
فئة م���ن فئ���ات املنتجات، 
مما سيجعل صالة العرض 
اجلديدة وجهة تسوق متكاملة 
للعمالء القدماء واجلدد على 

حد سواء.

وق���ال مدير عام قس���م 
التلفزيونات لدى »سامسونغ 
اخلليج لإللكترونيات« فينود 
نايير معلقا على هذه اخلطوة: 
»نحن في غاية السرور لقيامنا 
بإدخال أكبر شاش���اتنا إلى 
السوق الكويتية، السيما وأن 
الطلب على الشاشات الكبيرة 
يش���هد ارتفاعا ملحوظا في 

املنطقة«.
وأض���اف »بفض���ل هذا 
التعاون الناجح مع شركائنا 
املوثوق���ني، فق���د أصبحنا 

افتتحت شركة سامسونغ 
لإللكترونيات احملدودة صالة 
الس���وق  عرض جديدة في 
الكويت���ي بالش���راكة م���ع 
مؤسسة األندلس التجارية، 
وذلك في خطوة تؤكد مساعي 
الشركة للتوس���ع وتعزيز 
تواجد منتجاتها في املنطقة، 
حيث تضم الصالة اجلديدة 
أكبر شاشات سامسونغ فائقة 
الوض���وح بقياس 105 و110 
بوصات، وتشكيلة واسعة 
من أحدث منتجات الشركة 
االستهالكية واملنزلية مثل 
أجهزة التلفزيون، والهواتف 
احملمول���ة، والكمبيوترات 
والطابع���ات،  اللوحي���ة، 
والشاشات، واألجهزة املنزلية. 
ومت االفتتاح بحضور رئيس 
قس���م التس���ويق البصري 
ونائب الرئيس التنفيذي ل� 
»سامسونغ لإللكترونيات« 

كوانغ كي بارك.
وسيتزامن افتتاح صالة 
العرض اجلديدة مع وصول 
وإطالق شاشات سامسونغ 
املقوسة اجلديدة في السوق 
الكويتي للمرة األولى مبقاسي 

105 و110 بوصات.

جانب من حفل إطالق أكبر شاشة مقوسة في الكويت من »سامسوجن«

قافلتها األولى تتضمن مستلزمات طبية ومواد غذائية

»زين«: نصف مليون دوالر ألهالي »غزة«

جتهيز القواف���ل تضامنا مع 
إخوانهم في فلسطني من خالل 
تنظيم حمل���ة جمع تبرعات 
داخلي���ة وصل مجموعها إلى 

نحو 30 ألف دينار.
وم���ن جانبه���ا، قال���ت 
املدير التنفيذي للمسؤولية 
االجتماعي���ة ف���ي املجموعة 
چينفر سليمان »زين ملتزمة 
إزاء شعوب املنطقة، وهي في 
هذا اإلطار تس���عى إلى بناء 
القاع���دة التي تس���تطيع أن 
تتط���ور وتزدهر عليها، وفي 
الوقت ذاته حريصة على تقدمي 
دعمها للجهود اإلنسانية الرامية 
إلى تخفيف محنة سكان قطاع 

غزة«.
اجلدير بالذك���ر انه ومن 
منطلق التأثر باملعاناة اإلنسانية 
اجلارية ف���ي قطاع غزة، فإن 
كيانات تشغيلية أخرى تابعة 
ملجموعة زين بادرت من جانبها 
الى تنظيم دعم إنساني خاص 
بها، مبا في ذلك توفير خدمات 
اتصاالت باملجان من أجل إتاحة 
التواصل باإلضافة الى تنظيم 
جهود جلمع التبرعات وتنظيم 
حمالت لتوفير املوارد املالية 
واملادية التي يحتاج إليها أهل 

قطاع غزة بشدة.
وكانت شركة زين الكويت 
وفرت مكاملات صوتية ورسائل 
نصية مجانية إلى فلس���طني 
ملدة أسبوع، باإلضافة إلى أنها 
أتاحت الفرصة لعمالئها للتبرع 
عن طريق إرسال رسالة نصية 
قصيرة يذهب ريعها بالكامل 
للمساعدات اإلنسانية لقطاع 

غزة.
من جهة أخرى، فإن شركة 
زين األردن القريبة من قطاع 
غ���زة ق���د تولت مهم���ة دعم 
جهود مجموعة زين في تنفيذ 
العمليات اللوجيستية املتعلقة 
بتوزيع اإلمدادات التي يحتاجها 

الفلسطينيون بشدة.

يحتاجه���ا«، مش���يرا إلى أن 
الوقوف إلى جانب الش���عب 
الفلسطيني هو واجب إنساني 

يقع على كاهل اجلميع.
اجلدير بالذكر ان شركة زين 
األردن عملت خالل عام 2014 
على إطالق عدد من املبادرات 
ملساندة شعب غزة، ومساعدة 
املتضررين في ظل الظروف 
الكارثية التي يعيشونها، والتي 
متثلت في إعالن شركة زين 
األردن عن تبرعها ب� 50% من 
أجور املكاملات الدولية الصادرة 
من ش���بكتها الى فلس���طني 
لصالح إعادة إعمار غزة وعالج 
األطفال املصابني اثر العدوان 

الغاشم.
إلى جانب ذلك فقد قامت 
الشركة مبنح 15 دقيقة مجانية 
جلميع عمالء زين على شبكتي 
جوال وبالت���ل، ليتمكنوا من 
التواصل مع أقربائهم وأحبتهم 
في جميع أنحاء فلسطني، كما 
قدمت الش���ركة مبلغ 20 ألف 
دينار أردني تبرعا حلملة جمع 
التبرعات التي قامت بها إذاعة 
القوات املسلحة األردنية هال 
»اف ام« لصالح غزة، وقد ساهم 
موظفو شركة زين األردن، في 

دعم زين لغزة وشعبها يأتي 
اس���تجابة لتوجيهات جاللة 
امللك عبداهلل الثاني ودعم سمو 
ولي العهد األمير احلسني بن 
عبداهلل الثاني ألهالي القطاع، 
لتق���دمي كل أنواع الدعم ألهل 
غزة وتسخير كل اإلمكانيات 
كأفراد وشركات للمساهمة في 
التخفيف من معاناة أشقائنا 
في غ���زة«. وأضاف الهناندة: 
»انطالقا من حرص زين على 
ترسيخ مفاهيم االنتماء الوطني 
وحتقيق مبدأ العدالة االجتماعية 
بني الش���عوب العربية، فإننا 
نأمل أن تساهم هذه املساعدات 
في إغاثة شعب غزة املنكوب 
جراء العدوان األخير الذي خّلف 
حجما هائال من الدمار املادي 
والنفسي، حيث نأمل أن تساهم 
هذه املساعدات اإلنسانية في 
تضمي���د اجلراح وحتس���ني 
الظروف املعيشية خالل هذه 
احملنة«. وأوضح الهناندة ان 
»تسيير هذه القوافل الطبية 
والغذائية يأتي في إطار جهود 
مجموعة زين في تقدمي العون 
واملساندة الالزمة للوقوف مع 
الشعب الفلسطيني في محنته 
وتوفير املواد األساسية التي 

أعلن���ت مجموع���ة زين 
الش���ركة الرائدة في خدمات 
االتصاالت املتنقلة في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا انها 
سيرت اولى قوافلها للمساعدات 
اإلنس���انية الى أهالي قطاع 

غزة.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي ان ش���ركتها التابعة 
زين األردن قامت بتنفيذ املهام 
اللوجيس���تية لهذه القافلة، 
وتوزيع اإلمدادات بالتنسيق 
مع الهيئ���ة اخليرية األردنية 
الهاش���مية، مبينة ان اختيار 
املستلزمات الطبية والطرود 
الغذائية جاء بناء على توصيات 
الهيئ���ة اخليري���ة األردنية 
الهاشمية بحسب احتياجات 

شعب غزة.
وأوضحت ان القافلة التي 
مت تسييرها بحضور الرئيس 
التنفيذي لشركة زين األردن 
أحمد الهناندة واملدير التنفيذي 
للمس���ؤولية االجتماعية في 
مجموعة زين جينفر سليمان، 
وأم���ني عام الهيئ���ة األردنية 
اخليري���ة الهاش���مية أمي���ن 
رياض املفل���ح، ضمت ثماني 
شاحنات محملة باملستلزمات 
الطبية، باإلضافة إلى طرود 
عينية ضمت املواد التموينية 
األساس���ية، مش���يرة إلى ان 
إجمالي املبلغ الذي تبرعت به 
لتجهيز القوافل التي ستصل 
الى غزة يصل إلى نصف مليون 
دوالر. وأفادت املجموعة بأن 
القافلة اإلنسانية التي انطلقت 
م���ن مق���ر الهيئ���ة األردنية 
اخليرية الهاش���مية الى غزة 
والتي توجهت الى جسر امللك 
حسني، سيتبعها تسيير قافلة 
مساعدات أخرى يوم الثالثاء 
املقبل املوافق 2 سبتمبر. وقال 
الرئيس التنفيذي في شركة 
زين األردن أحمد الهناندة في 
قافلة »زين« محملة باملساعدات إلى غزةتعليقه على هذه املناسبة »إن 

جانب من مساعدات »زين« الهل غزةچينفر سليمان و أحمد الهناندة وممثل الهيئة األردنية اخليرية الهاشمية

»األهلي«: إقبال كبير على حساب »الفائدة اليومية«
أشار البنك األهلي الكويتي إلى إقبال 

العمالء الكبير على حساب الفائدة اليومية 
الذي يعد أول حساب من نوعه في الكويت 

بفائدة يتم إيداعها يوميا في حساب 
العميل، حيث يتيح للعميل االستفادة من 

توفير األموال واحلصول على فائدة بشكل 
يومي.

وقد القى احلساب استحسان العمالء ملا 
يقدمه من مميزات تسمح لهم بسحب 

الرصيد كامال أو جزء منه دون االلتزام 
بفترة محددة واحلصول على نسبة فائدة 
أعلى كلما زاد املبلغ املتوافر في احلساب.

وعن احلساب قال ستيوارت لوكي مدير 
عام إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد: »ان 
البنك األهلي الكويتي سباق في تقدمي كل 
ما هو جديد لعمالئه ويسعى إلى حتقيق 
كل احتياجاتهم، حيث يعد حساب الفائدة 

اليومية األول على مستوى الكويت بفائدة 
يومية تودع في احلساب مباشرة، فيتم 

احتساب الفائدة بناء على الرصيد املتوافر 
يوميا«.

وأضاف: ميكن لعمالئنا فتح احلساب 
مببلغ 100 دينار أو ما يعادله بالدوالر، 

اجلنيه االسترليني أو اليورو.
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االقتصادية

حلماية الناقالت من عمليات القرصنة في خليج عدن والبحر األحمر ملدة 3 سنوات

»ناقالت النفط« تتعاقد مع شركتني من بريطانيا 
لتزويدها بحراس أمن بـ 30 مليون دوالر

عمليات األمن للناقلة من 
خالل وجود أفراد مسلحني 
ومدربني على أعلى مستوى 
متهيدا مل����رور الناقلة من 
خليج ع����دن وبحر العرب 
ومروها من املنطقة املواجهة 
للصومال في البحر األحمر، 
حيث يتم عقب ذلك نزول 
التأمني من على منت  أفراد 
الناقلة في النشات وقوارب 
خاصة بش����ركة احلراسة 
ف����ي البحر لتكم����ل بذلك 
الناقلة رحلتها بدون أفراد 

حراسة.
وتابع املص����در: »عند 
املياه  إلى  الناقل����ة  دخول 
الكويتية يتم  اإلقليمي����ة 
وضع األس����لحة في مكان 
امن حتت إش����راف اإلدارة 
لعامة للجمارك التي تقوم 

بترخيص األسلحة«.

وسيتم تسلم ناقلتني قبل 
نهاية العام احلالي ليكون 

حجم األسطول 30 ناقلة.
إلى ان  وتطرق املصدر 
الش����ركة واجهت مشكلة 
من قبل وزارتي املواصالت 
والداخلية في طريقة صعود 
رجال امن مسلحني على منت 
السفن والناقالت ولكن مع 
ازدياد خطورة القرصنة في 
البحر األحمر وخليج عدن مت 
التوصل الى اتفاق للتعاقد 
مع شركة أوروبية حلراسة 

الناقالت الكويتية.
وح����ول طبيع����ة عمل 
ش����ركات احلراسة ورجال 
الناقالت  األمن على م����نت 
الكويتي����ة قال املصدر انه 
عقب خروج الناقلة من املياه 
اإلقليمي����ة الكويتية تقوم 
شركات احلراسة بتكثيف 

استشعرت خطورة وتكرار 
عمليات القرصنة في عدد 
من املناطق حول العالم«، 
مبينة ان »ناقالت النفط« 
تهدف إلى حماية ناقالتها 
بعناصر مسلحة ومدربة 
على التعامل مع مثل هذه 

العمليات اخلطرة.
وقال املصدر ان الشركتني 
الفائزتني هما شركتان من 
 Maritime بريطاني����ا وهما
Underwater Security & و

.ambrey risk
وبني ان العقدين يشمالن 
احلراسة ل� 30 ناقلة نفط 
خ����ام مختلف����ة االحجام 
واألغ����راض، حيث يصل 
عدد ناقالت الشركة حاليا 
28 ناقلة عقب تسلم الناقلة 
اليرموك والتي تس����لمتها 
الشركة قبل أيام في كوريا 

أحمد مغربي

تأكي����د مل����ا نش����رته 
»األنباء«، قال مصدر نفطي 
مطلع ان ش����ركة ناقالت 
النفط الكويتية س����توقع 
عقدين بقيم����ة 31 مليون 
دوالر مع شركتني عامليتني 
لتزويدها مبوظفي حراسة 
عل����ى أعلى املس����تويات 
الناقالت  للعمل على منت 
التابعة للشركة، وذلك ملدة 
3 س����نوات تبدأ مع بداية 

العام 2015.
وذكر املصدر ان الشركة 
أخذت موافقة مؤسس����ة 
البت����رول الكويتي����ة في 
ترسية العقدين اللذين مت 
طرحهما كممارسة على عدد 
من الشركات العاملية، وذلك 
في أعقاب تعاقد الشركة 
سابقا مع ش����ركة عاملية 
ملدة عام لتزويدها بأطقم 
حراسة مس����لحة حلماية 
ناقالت الشركة في املناطق 
اخلط����رة التي تزداد فيها 
القرصنة البحرية، وعقب 
جناح الفكرة ارتأت الشركة 
تعمي����م نظام احلراس����ة 
املسلح ملدة 3 سنوات قابلة 

للتجديد.
ان الشركة  إلى  وأشار 
اتخذت هذه اخلطوة »بعدما 

صورة زنكوغرافية من خبر »األنباء« السابقإحدى ناقالت شركة ناقالت النفط الكويتية

الشركة أخذت 
موافقات »املواصالت« 

و»الداخلية« لصعود 
حراس األمن على 

منت السفن في املياه 
اإلقليمية

تراجع أرباح 
165 شركة 

في النصف األول 
بواقع 1.3% لتصل 

إلى 810 ماليني 
دينار 

94 شركة شهدت 
منواً في األرباح.. 

وتراجع أرباح 
70 شركة.. 

و27 مُنيت بخسائر

رغبة في بيع 100 ألف سهم لـ »الوطني«
بناء على تعليمات هيئه اسواق املال بشأن تعامل االشخاص 
املطلعني اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن عبداهلل 
النجران التويجري ويعمل في بنك بوبيان مبنصب نائب 
الرئيس التنفيذي اعلن عن رغبته في بيع كمية 100ألف سهم 
من اسهم بنك الكويت الوطني اعتبارا من تاريخ 2014/9/3.

»التجارة« تستثني 13 حالة من قرار حظر 
استيراد السيارات القدمية

عاطف رمضان

وافقت اللجنة املشتركة املسؤولة عن متابعة 
القرار الوزاري اخلاص باستيراد السيارات في 
وزارة التجارة والصناعة خالل اجتماعها األسبوع 
اجلاري على استثناء 13 سيارة مضى على موديل 

تصنيعها أكثر من 5 سنوات.
وكانت اللجنة تقدم لها 14 طلب استثناء وهي 
التزال تدرس الطلب رقم 14 وتوقع مسؤول في 

الوزارة ان توافق اللجنة على هذا الطلب.
ويحظر القرار الوزاري استيراد املركبات التي 
مضى عليها 5 س����نوات ابتداء من سنة الصنع، 
وحسب القرار يجوز استثناء بعض احلاالت بشرط 

اال يكون قد مضى على صنعها 10 سنوات.
ومن الش����روط املستثناة من القرار مركبات 

الطلبة املبتعثني دراس����يا إذا كانوا ميتلكونها 
أثناء دراس����تهم وملرة واحدة فقط عن كل بعثة 
دراسية تنتهي بالعودة الى الكويت، ومركبات 
املوظفني الكويتيني العاملني في اخلارج إذا كانوا 
ميتلكونها أثناء عملهم وملرة واحدة فقط عن كل 

فترة عمل تنتهي بالعودة الى الكويت.
كما استثنى القرار املركبات املعدة الستخدام 
ذوي االحتياجات اخلاصة على ان تكون مجهزة 
لهذا الغرض وملرة واحدة كل سنتني، والسيارة 
اخلاصة التي كان����ت مرخصة في الكويت وقام 
املالك بتصديرها ثم اس����ترجاعها الى الكويت، 
ومركبات العاملني بهيئات السلك الديبلوماسي 
والهيئات واملنظمات الدولية، واملركبات األثرية 
والتاريخية النادرة، و املركبات الرياضية بعد 

موافقة اإلدارة العامة للمرور.

ساهمت في إجمالي األرباح بـ 39% لتحسن البيئة التشغيلية وانخفاض املخصصات

»الوطني«: أقوى أداء للبنوك منذ 4 سنوات بنمو
أرباحها 16% مسجلة 315 مليون دينار في النصف األول

وم���ع اس���تثناء هذه 
اخلسائر، يتبني أن األرباح 
في هذا القطاع قد سجلت 
من���وا بواق���ع 4% مقابل 
تراجعها بواق���ع 18%، ما 
يؤكد على التعافي البطيء 
الذي يشهده هذا القطاع.

ويت���وزع التراجع في 
العقار على معظم  قطاع 
الشركات، ولو أن عددا قليال 
من الشركات مازال يستأثر 
التراجع.  مبعظ���م ه���ذا 
وسجلت القطاعات األخرى 
نتائج متفاوت���ة. فبينما 
التكنولوجيا  شهد قطاعا 
والنفط والغاز منوا قويا 
في األرباح، شهدت معظم 
القطاعات األخرى تراجعا 
جاء معظمه في ش���ركات 
اخلدمات االس���تهالكية. 
وبالفعل، فقد شهد قطاع 
املس���تهلك تراجعا بواقع 
7.5% على الرغم من الزيادة 
اجليدة في أرباح شركات 
الس���لع االستهالكية عند 

.%10
وقال التقرير ان اسعار 
االسهم تفاعلت مع النتائج 
املعلنة بشكل إيجابي حتى 
اآلن، حيث ارتفع املؤشر 
الوزن���ي بواق���ع 5% منذ 
الثاني من  الرب���ع  نهاية 
العام 2014، وذلك بعد أن 
شهد اعتداال طفيفا خالل 

ذلك الربع.
كم���ا يبدو أن س���وق 
الكويت لألوراق املالية قد 
استفاد أيضا من حتسن 
اآلفاق االقتصادية للكويت 
وزيادة اهتمام املستثمر 
بالبورص���ة  األجنب���ي 
احمللية، السيما مع استقرار 

األوضاع اإلقليمية.

315 مليون دينار.
البنوك األكثر  وكانت 
مساهمة في إجمالي األرباح 
عند 39%، مسجلة زيادة 
بواقع سبع نقاط مئوية 
مقارنة بالع���ام املاضي، 
وذلك على حساب قطاعي 
املالية  العقار واخلدمات 
غير املصرفية اللذين شهدا 
تراجعا في مساهمتهما من 
إجمال���ي األرباح إلى %10 

و8% على التوالي.
وق���ال التقرير ان جاء 
معظ���م التراجع جاء من 
العقار واخلدمات  قطاعي 
املالية غير املصرفية خالل 
النص���ف األول من 2014، 
أرباح  حي���ث تقلص���ت 
القطاعني بواقع 28 مليون 
دين���ار و15 مليون دينار 
عل���ى التوال���ي. كما جاء 
معظم التراجع في القطاع 
املالي نتيجة وجود بعض 
اخلسائر غير االعتيادية 

في بعض الشركات.

النتائج، حيث قامت أكثر 
من 70 شركة باإلعالن عن 
تراجع في األرباح مقارنة 
بالعام املاضي، بينما قامت 
94 شركة باإلعالن عن منو 

جيد في األرباح.
كم���ا ان ه���ذا الع���ام 
يعتبر أول عام ال تش���هد 
فيه اخلس���ائر اإلجمالية 
املعلن���ة أي تراج���ع منذ 
العام 2010، بل تضاعفت 
لتصل الى 42 مليون دينار، 
إال أن عدد الشركات التي 
شهدت خسائر في األرباح 
قد استقر عند 27 شركة.

وأكد التقرير ان البنوك 
استمرت في االستفادة من 
االنتع���اش االقتصادي، 
ال���ذي س���مح بتحس���ن 
وتيرة االئتمان وانخفاض 

املخصصات.
وسجلت أرباح البنوك 
أقوى أداء لها منذ 4 سنوات، 
مرتفع���ة بواقع 16% على 
أساس سنوي لتصل الى 

ق���ال تقرير صادر عن 
بن���ك الكويت الوطني ان 
األرباح اإلجمالية للشركات 
املدرجة في سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية للنصف 
األول من الع���ام لم تكن 
باملس���توى اجليد، وذلك 
النمو  الرغم م���ن  عل���ى 
التصاعدي امللحوظ الذي 

شهدته أرباح البنوك.
حيث ساهم األداء القوي 
للبن���وك خ���الل النصف 
األول م���ن الع���ام 2014، 
الذي جاء نتيجة حتسن 
البيئة التشغيلية وخفض 
املخصصات، في إنعاش 
إجمالي األرب���اح، ليقابل 
بذلك التراجع الذي شهدته 
بعض القطاعات األخرى.

وق���د ج���اء معظ���م 
التراجع في شركات العقار 
وشركات اخلدمات املالية 
غير املصرفية وذلك بعد 
أن شهدت تعافيا استمر 
لسنوات عديدة على الرغم 

من بعض االنخفاضات.
وال ت���زال التوقع���ات 
واآلفاق االقتصادية جيدة، 
األمر الذي أدى إلى إنعاش 
أسعار األسهم رغم غياب 
النمو في إجمالي األرباح 

املعلنة.
وقد شهدت أرباح 165 
شركة أعلنت عن نتائجها 
تراجعا بواقع 1.3% على 
أساس سنوي خالل النصف 
األول من العام 2014، لتصل 
الى 810 ماليني دينار، أي 
انها سجلت تراجعا بواقع 
11 ملي���ون دينار عن عام 

مضى.
وقد حجب���ت النتائج 
اإلجمالي���ة التف���اوت في 

األرباح حسب القطاع

النموصافي األرباحمليون دينار
سنوي %النصف األول 2014النصف األول 2013

27331515.6البنوك
-9630.8شركات املواد األساسية

313410.1شركات السلع االستهالكية
-282027.2شركات اخلدمات االستهالكية

-806518.4الشركات املالية
-6525.6شركات الصحة

-99945.0الشركات ا لصناعية
17198.1شركات التأمني

162025.3شركات النفط والغاز
-1067727.4الشركات العقارية

2327.6شركات التكنولوجيا
-1551531.2شركات االتصاالت

-8218101.3املجموع

هيئة األسواق اجلديدة.. ليس طبيعيًا 
أن ميدح التالميذ ناظر املدرسة

رويترز: عندما يبدأ عمله في األسبوع الثاني 
من الشهر املقبل، سيجد نايف احلجرف الرئيس 
اجلديد لهيئة أسواق املال الكويتية في انتظاره 
عددا من امللفات الساخنة في البلد النفطي الذي 
تراجعت فيه جاذبية سوق األوراق املالية بدرجة 
كبيرة. وعلى رأس هذه امللفات يأتي تعديل قانون 
هيئة أسواق املال وتطبيق قواعد احلوكمة على 
الشركات املدرجة واملضي قدما مبشروع خصخصة 
البورصة. وفي آخر عامني من عمر مجلس املفوضني 
املنقضية واليت���ه كثرت االنتقادات املوجهة من 
املستثمرين والسياسيني للهيئة وقراراتها )وهو 
أمر طبيعي نظرا لعدم اعتياد شركات عدة على 
الرقابة واالفصاح والشفافية لسنوات طويلة كما 
أنه من الطبيعي أال يحب التلميذ الناظر أو أن ميدح 
دافع الضرائب مصلحة الضرائب(، إلى احلد الذي 
جعل البرملان يناقش تعديالت ش���ملت 37 مادة 
من مواد قانون الهيئة مع إحالة إحدى أهم مواد 
القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها. 
وحتت ضغوط نيابية وشعبية قبلت احلكومة في 
يونيو ما بدا أنه اتفاق مؤقت لتأجيل التعديالت 
على قانون الهيئة إلى أجل غير مسمى واالكتفاء 
بتعديل مادة واحدة على نحو سريع متكنها من 
تقليص مدة مجلس مفوضي هيئة أسواق املال 

إلى أربع سنوات بدال من خمس سنوات.
واعتبر املراقبون في حينها هذه اخلطوة رغبة 
حكومي���ة في تهدئة األجواء مع جبهة املعارضة 
للهيئة سواء من النواب أو املستثمرين وهو ما 
حدث بالفعل بتعيني احلجرف رئيس���ا وتعيني 
مشعل العصيمي الذي كان سابقا عضوا في مجلس 

املفوضني في موقع نائب الرئيس.
ويقول املنتقدون إن قانون هيئة أسواق املال 
والتشدد في تطبيقه فرضا قيودا على التداوالت 
تسببت في تكبيل السوق واضعاف قيم التداوالت 
اليومية التي قلت في بعض األحيان عن 10 ماليني 
دينار في وقت كانت تصل فيه قبل تطبيقه إلى 

أكثر من عشرين ضعفا لهذا الرقم.

وفي املقابل، فإن الهيئة ترى أنها ال تفعل أكثر 
من تطبيق القانون الذي يفرض قواعد صارمة 
على التداوالت بهدف حتقيق الشفافية والقضاء 

على التالعب في البورصة.
ورغم تغيير قي���ادة الهيئة إال أن التعديالت 
املقترحة على القانون تبقى في انتظار مناقشتها 
بشكل نهائي في البرملان وهو ما قد يحدث في أي 

وقت يرى فيه النواب ضرورة ذلك.
ودعا جاس���م الس���عدون مدير مركز الشال 
لالستش���ارات االقتصادية احلجرف إلى القيام 
ب�»عمل استباقي« إذا أراد أن ينتقل بالهيئة لوضع 
أفضل. وقال السعدون »عليه أن يقترح تعديالت 
مهنية على قانون هيئة أسواق املال.. تعديالت 
تنبع من اخلب���رة املتراكمة في تطبيقه. تعديل 
محترف بدال من التعديل السياس���ي املقبل من 
مجلس األمة«. وأكد السعدون أن على احلجرف 
أيضا »إعداد معايير التعيني )في وظائف الهيئة( 
ألن أكبر مدخل يضعف الهيئة ويغري السياسيني 
بالتدخل فيها هو عمليات التوظيف.. لذلك عليه 
أن يضع جدارا مثل جدار الصني بني التعيينات 

والتدخل السياسي أو املصلحي«.
وحذر فؤاد عبدالرحمن الهدلق مدير أول إدارة 
األصول االستثمارية في شركة الدار إلدارة األصول 
االستثمارية )ادام( من املساس باستقاللية الهيئة 
في أي تعديل مقبل ألن هذا األمر سيضر بالسمعة 
الدولي���ة لبورصة الكوي���ت ويضع عقبات أمام 

تعاملها مع املنظمات الدولية.
وقال الهدلق إن »أي تعديل في القانون باجتاه 
جعل الهيئة غير مستقلة سيحرم بورصة الكويت 
من الوصول ملستوى األسواق الناشئة.. ألن هيئة 
أس���واق املال عندئذ لن تكون متمتعة باألهلية 
الكافية«. وقال السعدون »على احلجرف أن يعرف 
كيف يحمي البورصة خ���الل الفترة االنتقالية 
)للتحول( من القطاع العام إلى القطاع اخلاص. 
إنها مرحلة حساسة.. إدارة هذه املرحلة تعتبر 

اختبارا رئيسيا«.

التمويل اخلليجي يوّقع مع »بيتك - البحرين« 
اتفاقية مرابحة بـ 105 ماليني دوالر

أعلن بيت التمويل اخلليجي أنه قد قام مؤخرا 
بتوقيع اتفاقية مرابحة مع بيت التمويل الكويتي 
� البحري���ن بقيمة 105 ماليني دوالر ملدة خمس 
سنوات، يتم دفعها على أقساط تبدأ بعد فترة 
سماح تصل إلى 18 شهرا. هذا وسوف يستخدم 
البنك التموي���ل املمنوح من قبل بيت التمويل 
الكويتي � البحرين لتس���وية متويالت مع 27 
مشاركا وسداد اثنني من أكبر التمويالت في البنك 

مما يحرر أصوال رئيسية مملوكة للبنك.
وذكر »التمويل اخلليجي« في بيان على موقع 
س���وق دبي املالي بأن هذه املرابحة تعتبر هي 

أول عملية على نطاق واسع بني بيت التمويل 
اخلليجي وبي���ت التمويل الكويتي � البحرين. 
ومبوجب ش���روط هذه االتفاقية، التي تخضع 
للموافقات الرقابية، سوف يكون لبيت التمويل 
الكويتي � البحرين اخليار في حتويل متويله 

إلى أسهم في بيت التمويل اخلليجي.
وقد أعلن بيت التمويل اخلليجي مؤخرا أنه 
حتى اآلن في عام 2014، قام بتس���ديد نحو 30 
مليون دوالر م���ن التمويالت املمنوحة للبنك، 
وهو ما ميثل أكثر من 15% من إجمالي املطلوبات 

احلالية.

مدحت فاخوري

انتعشت أسعار أسهم الشركات على مستوى 
العالم، في أوروبا والواليات املتحدة األميركية، 
مرورا باليابان، وانتهاء بالبرازيل، لتقفز قيمتها 
إل���ى أكثر من 66 تريلي���ون دوالر ألول مرة في 
تاريخها في ختام تعامالت أمس في البورصات 

العاملية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر ستاندرد 
آند بورز 500 تخطى ال� 2000 نقطة فيما ارتفع 
مؤشر MSCI ألسهم جميع الشركات على مستوى 
العالم منذ م���ارس 2009 بنحو 150% كما ارتفع 
مؤش���ر MSCI لألسواق الناشئة بأكثر من %124 
وكذلك مؤشر ستوكس ألسهم الشركات األوروبية 
الكب���رى قفز بأكثر من 117%، كما صعد مؤش���ر 
توبكس األوسع نطاقا ألسهم الشركات اليابانية 
الكبرى بنحو 81% في حني صعد مؤشر ستاندرد 
اند ب���ورز S&P 500 ليتج���اوز 2000 نقطة في 
ختام تعامالت أمس ليس���جل رقما قياسيا ألول 

مرة في تاريخه.

واضاف���ت االس���هم في جميع انح���اء العالم 
قيمة أكثر من 2.2 تريليون دوالر منذ الس���ابع 
من اغس���طس اجلاري وفقا لبيانات بلومبيرغ، 
في تفاؤل لدعم البنوك املركزية لنمو االقتصاد 
العاملي، ما دفع مؤش���ر MSCI جلميع الشركات 
ألعلى مبع���دل 3.8% من اقل انخف���اض لها منذ 

بداية هذا الشهر.
وذكر التقرير ان االسهم السعودية والبرازيلية 
كانت صاحبة اكثر االسهم حتقيقا للربحية خالل 
الشهر املاضي، حيث ارتفع سوق االسهم البرازيلية 
7.2% خالل الشهر اجلاري. جاء ذلك بقيادة الشركات 
احلكومية بسبب توقعات خسارة الرئيسة احلالية 
هناك دليما روس���وف لالنتخابات، فيما ارتفع 
مؤشر تداول السعودي بنحو 7% خالل اغسطس 
اجلاري بعد موافق احلكومة السعودية على فتح 

سوقها لألسهم للمستثمرين األجانب.
يذكر ان قيمة السهم العاملية بلغت 25 تريليون 
دوالر ع���ام 2009، فيما بلغت نحو 63 تريليونا 
عام 2007 قبل االزمة العاملية لتعاود االرتفاع هذا 

العام لتصل إلى 66 تريليون دوالر.

األسهم العاملية تتجاوز قيمتها
 66 تريليون دوالر ألول مرة في التاريخ
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.120.150.230.330.56الدوالر األميركي

0.020.060.130.220.39اليورو
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
0.26720الدوالر االسترالي0.07660الريال السعودي
0.7648الدينار البحريني0.28605الدوالر األميركي

0.0789الريال القطري0.37713اليورو
0.7466الريال العماني0.47421اجلنيه االسترليني
0.0782الدرهم اإلماراتي0.31228الفرنك السويسري

0.0406اجلنيه املصري0.00275الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

101.000.22النفط الكويتي
0.14-100.27برنت

0.35-95.60غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1284.964.32الذهب
19.400.06الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
12.36-7.396.20الكويت

4.986.1311.62دبي
5.128.8213.32أبوظبي

1.55-1.474.12البحرين
35.35-13.871.21قطر

7.345.7623.64عمان
0.76-1.187.71لبنان
2.138.016.25األردن
9.388.4629.28مصر

9.494.7266.67املغرب
17.77-4.682.92تونس

17.106.7029.83داو جونز
4.570.6413.29ناسداك م
S&P5002.000.022.10

6.822.7647.51فاينانشال ت
12.74-9.575.41داكس
7.03-4.386.38كاك40

0.20-8.673.09السويسري
15.534.8213.60نيكاي225

1.285.920.91توبكس
155.75-24.918.75هانغ سينغ

33.4 مليون إسترليني اإليرادات التشغيلية بنمو %32

5 ماليني إسترليني أرباح بنك لندن والشرق األوسط
املديني املتوسط والطويل من 
خالل توفير منتجات وأدوات 
مالية منافسة ومبتكرة تلبي 
احتياج����ات األس����واق التي 
نس����تهدفها«. وحققت شركة 
بنك لندن والش����رق األوسط 
القابضة العامة ذات املسؤولية 
احملدودة ف����ي النصف األول 
املنتهي في 30 يونيو من العام 
2014، أرباحا تشغيلية بلغت 
قبل خصم الضريبة 5.1 ماليني 
جنيه استرليني. وقد حققت 
املجموع����ة في النصف األول 
زيادة في األرباح التشغيلية 
قبل خصم مخصصات انخفاض 
قيمة األصول بنسبة 177%. كما 
ش����هدت املجموعة في الفترة 
نفسها املنتهية في 30 يونيو 
من الع����ام 2014 أداء قويا في 
كل من األرباح التش����غيلية 
وهامش األرباح واإليرادات، 
خاصة في قط����اع اخلدمات 
املصرفي����ة للش����ركات. وقد 
انعكس هذا األداء في ارتفاع 
مجموع األصول بنسبة %13 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2013. كما عكس األداء اإليجابي 
لإليرادات من رسوم اخلدمات 
والتي سجلت زيادة بنسبة %84 

إلى 2.2 مليون جنيه استرليني 
منتجات أكثر تطورا وتنوعا 

في اإليرادات.
وس����اهمت اخلزان����ة في 
تعزيز التنوع في املطلوبات 
من خالل زيادة الودائع لتشكل 
ودائع العمالء نسبة 47% من 
احلجم اإلجمالي للودائع والتي 

تتضمن ودائع املؤسسات.
كما واص����ل البنك أيضا 
االستثمار في تطوير املنتجات 
وتعزي����ز فريق العمل والتي 
تعد عناصر أساسية لتحقيق 
النج����اح، كم����ا صاحب هذه 
االس����تثمارات تطبيق حلول 
تقنية جديدة تساهم في دعم 
النمو وتعزي����ز الكفاءة مما 
ساهم في زيادة املصروفات 
التش����غيلية بنس����بة %16. 
ورغم تلك االس����تثمارات، إال 
أن معدل إجمالي النفقات إلى 
نسبة الدخل واصل انخفاضه. 
وسجلت اإليرادات التشغيلية 
33.4 مليون جنيه استرليني 
في الفترة املنتهية في 30 يونيو 
من الع����ام 2014، وهي زيادة 
بنسبة 32% عن الفترة نفسها 
من العام املاضي، حيث كانت 
25 مليون جنيه استرليني. 

اخلدمات املصرفية للشركات 
في بنك لندن والشرق األوسط 
بخدمة االحتياجات التمويلية 
للشركات املتوسطة احلجم في 
اململكة املتحدة، ويركز قطاع 
إدارة الث����روات عل����ى تلبية 
احتياجات عمالئنا في منطقة 
اخلليج، مما يؤكد على الفرص 
الواعدة لبنك لندن والشرق 

األوسط«.
من جانب����ه، قال الرئيس 
التنفيذي لبنك لندن والشرق 
األوس����ط همفري بيرس����ي: 
»ساهم تواجد شركة بنك لندن 
والشرق األوسط القابضة في 
كل من اململكة املتحدة ومنطقة 
اخلليج، في حتقيق نتائج قوية 
في النص����ف األول من العام 
2014، كما ش����كل دعما قويا 
في بناء عالقات مستدامة في 
أسواقنا الرئيسة. إن الفرص 
والعمليات املستقبلية مدفوعة 
بالسيولة العالية وامليزانية 
العمومية القوية حتفزنا على 
املضي بخط����وات ثابتة. وأنا 
واثق من قدرة شركة بنك لندن 
والشرق األوسط القابضة على 
االستمرار على حتقيق نتائج 
مستدامة وتطوير أعمالها على 

أعلنت ش����ركة بنك لندن 
والش����رق األوسط القابضة، 
وهي شركة مس����اهمة عامة 
ذات مسؤولية محدودة، عن 
نتائجها املالية للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2014، وقد حقق 
بنك لندن والش����رق األوسط 
أرباحا تشغيلية قبل خصم 
الضرائب بلغ����ت 5.1 ماليني 

جنيه استرليني.
وفي هذا اإلطار، قال رئيس 
مجلس إدارة بنك لندن والشرق 
األوس����ط عادل عبدالوهاب 
املاجد: »يس����رني ان تعكس 
أولى نتائج نصف س����نوية 
أشهدها منذ تسلمي منصب 
رئاسة مجلس إدارة شركة بنك 
لندن والشرق األوسط القابضة 
تقدما وأداء قويا للمجموعة. 
إن هذه النتائج التي حققتها 
الشركة خالل النصف األول من 
العام 2014 تؤكد على مرونة 
منوذج عملنا وفرص التطور 
التي يتيحه����ا. إن بنك لندن 
والشرق األوسط يواصل تعزيز 
مكانته كأح����د رواد القطاع، 
وتؤكد اجلوائز التي حصدها 
على األهمي����ة املتزايدة التي 
يحظى بها. كما يواصل قطاع 

عادل املاجد

ارتفاع حجم 
األصول إلى 

1.3 مليار جنيه 
إسترليني

شركة تابعة لـ »إنوفست« 
تنتظر عقداً سكنياً بالبحرين

»االمتياز«: توقيع عقد شراء حصص مشاع

132% تراجع في نتائج »املواشي«

أعلنت شركة انوفست )انوفست( انها تقدمت 
بعطاء بالتعاون مع الشريك اإلستراتيجي شركة 
النبأ للمقاوالت )شركة سعودية( املتعلقة بأحد 
املشاريع اإلسكانية )بناء 1560 وحدة سكنية( 
اخلاصة بوزارة اإلس���كان ملجلس املناقصات 
واملزاي���دات مبملكة البحري���ن وقد تبني عند 

فض العطاءات أن ش���ركة تامكون والشريك 
اإلستراتيجي قد تقدما بأقل العطاءات املقدمة 
لهذا املشروع وبقيمة إجمالية وقدرها 76 مليون 
دينار بحريني وان مدة املناقصة هي 3 سنوات، 
علما ان شركة تامكون لم تتلق إلى اآلن كتابا 

رسميا بهذا اخلصوص من اجلهات املعنية.

قالت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 
)االمتياز( إنه مت توقيع عقد شراء حصص 
شائعة بني كل من شركة البالد لالستثمار 
العقاري )املشتري( � شركة تابعة، وشركة 
أجوان اخلليج العقارية )البائع( � ش����ركة 

زميلة. 
وذلك على إمتام صفقة )بيع/ ش����راء( 
حصص مشاع يبلغ إجمالي مساحتها 720 
ألف متر مربع بقسائم استثمارية في مشروع 

مدينة صب����اح األحمد البحرية مببلغ 576 
ألف دينار، وسيقوم املشتري بسداد كامل 
قيمة الشراء في موعد غايته  2014/10/20 
وس����يتم إدراجها كعقار استثماري ضمن 
البيانات املالية »املجمعة« لشركة مجموعة 

االمتياز االستثمارية. 
علما أنه لم ينتج عن تلك الصفقة أي أرباح 
أو خس����ائر ضمن البيانات املالية اخلاصة 

بشركة مجموعة االمتياز االستثمارية.

أعلنت شركة نقل وجتارة املواشي )مواشي( 
عن بياناتها املالية املرحلية للنصف األول من 
العام احلالي محققة خسائر قدرها 1.5 مليون 
دينار مقابل أرب���اح بنحو 4.57 ماليني دينار 
لنفس الفترة من الع���ام املاضي، بتراجع في 
النتائج نسبته 132%. وأوضحت الشركة أن سبب 
التراجع في النتائج واخلسائر التي تكبدتها 

الشركة هو االرتفاع في أسعار األغنام في بلد 
املنشأ واالنخفاض في قيمة االستثمارات.

وذكرت أن خسائرها في الربع الثاني فقط 
من العام احلالي بلغت 2.3 مليون دينار مقابل 
أرباح بنحو 2.2 ملي���ون دينار للربع املماثل 
من العام املاضي، بتراجع في النتائج نسبته 

.%203

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن النتائج 
املالية املجمعة للفترة املنتهية في 30 يونيو 
2014، حيث بلغ صافي الربح 8.2 ماليني دينار 
والعائد على السهم 9.58 فلوس، أي زيادة مبا 

يعادل 22.4% مقارنة مع العام 2013.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان الدخل 
املجمع للمجموعة بلغ قيمة 9.9 ماليني دينار 
واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء بلغت 10.7 ماليني دينار.
وأفاد الرئيس التنفيذي للش����ركة سميع 
الدين صديقي أن الشركة قامت في أبوظبي، 
بتعيني شركة RTKL بصفتها املهندس املعماري 
الرئيسي ملش����روع »الرمي مول«، كما أعلنت 
ان ش����ركة »M Squared« تقوم بقيادة عملية 

التأجير.
أما في مصر، فحققت الشركة مبيعات قوية 

زادت على 600 ملي����ون جنيه مصري خالل 
النصف األول من عام 2014. حيث تقدم الشركة 
 Day one »مش����روع »مجتمع من اليوم األول
community في مدينة الس����ادس من أكتوبر 
قرب القاهرة. وتواجه اس����تثمارات الشركة 
الوطنية العقارية في ليبيا رياحا معاكس����ة 
بسبب التحديات اجليوسياسية. وبالرغم من 
ذلك فإن األداء في ليبيا اليزال قويا ولكنه مهدد 
باحتمال مغادرة املستأجرين البالد ألسباب 
أمنية. ومع ذلك، فإن الش����ركة ال تتوقع أي 
تأثير سلبي مباشر على املساهمة باإليرادات. 
وفي العقبة، تسلمت الشركة توزيعات أرباح 
نقدية للمرة األولى من شركة العقبة للمشاريع 
الوطنية العقارية »ANREPCO« التابعة لها، 
وتتوقع استمرارا لألداء اجليد في عملياتها 

في ظل وجود خيارات للتوسع.

»الوطنية العقارية« تربح 8.2 ماليني دينار 

م املستشار البسطويسي النتهاء فترة عمله بالكويت قمبر يكرِّ

خدمة جمهورية مصر العربية 
في الكويت الشقيقة، ومشيدا 
مبسيرته احلافلة بالنجاحات، 
والتي جعلت منه واحدا من 
أبرز القيادات املصرية العاملة 

في اخلارج.

العام الشريك  املدير  أقام 
في ش����ركات »تترا والندي« 
العقارية م.مجدي قمبر حفل 
تكرمي للمستش����ار مرش����ح 
العربية  جمهوري����ة مص����ر 
البسطويسي  السابق هشام 
مبناس����بة انتهاء فترة عملة 
بالكويت وتقديرا لعطاءاته 
وإجنازاته ومسيرته احلافلة 

التي استمرت عدة سنوات.
وقد حضر احلفل حش����د 
من رج����ال األعمال البارزين 
وقيادات مسؤولة في السفارة 
إلى جانب عدد من  املصرية 
كبار الشخصيات والقيادات 
الرس����مية واالقتصادية في 

الكويت.
وأثنى قمبر خالل االحتفال 
عل����ى تاري����خ املستش����ار 
املش����رف  البسطويس����ي 
القضاء،  ومسيرته في سلك 
منوها بجهوده املخلصة في 

لقطة جماعية للمشاركني في حفل التكرمي

ولفت قمب����ر إلى أن هذه 
املناسبة ليست مجرد احتفال 
تكرميي، وإمن����ا لقاء لألهل 
واألصدقاء لتوجيه الشكر إلى 
كل ما قدمه البسطويسي خالل 

فترة عمله في الكويت.

ورد في خبر »األنباء« 
املنشور أمس بخصوص 

حفل تكرمي املستشار 
ومرشح جمهورية 

مصر العربية السابق 
هشام البسطويسي 
مبناسبة انتهاء فترة 

عمله بالكويت، أن 
السفير املصري 

بالكويت عبدالكرمي 
سليمان قد حضر 

احلفل، والصحيح أن 
السفير سليمان لم 

يحضر احلفل.
و»األنباء« تثمن تفهم 

وتقبل السفير املصري 
وم. مجدي قمبر 
تصحيح املعلومة.

تنويه
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ودائع القطاع اخلاص تشكل نحو 86% من حجم الودائع.. و14% للودائع احلكومية

»بيتك«: 37.7 مليار دينار إجمالي الودائع املصرفية بنمو 6.5% خالل يونيو
بنسبة 1% وبلغت قيمتها حوالي 
46 ملي����ون دين����ار إذ تخطت 
قيمته����ا نح����و 4.97 مليارات 
دينار خالل شهر يونيو 2014، 
بينما كانت قد سجلت ارتفاعا 
طفيفا بنسبة 2.5% )حوالي 118 
مليون دينار( إذ اقتربت قيمتها 
من نحو 4.93 مليارات دينار 
خالل شهر مايو 2014، في حني 
تراجعت ودائع القطاع اخلاص 
ألجل بنسبة 1% مبا يقترب من 
حوالي 168 مليون دينار، حيث 
جتاوز حجمها نحو 16.3 مليار 
دينار خالل يونيو 2014 مقارنة 
بارتفاع محدود نسبته 2% بلغ 
حوالي 303 ماليني دينار، حيث 
سجلت نحو 16.5 مليار دينار 
خ����الل مايو 2014. ونتيجة ملا 
سبق فقد حققت ودائع القطاع 
اخلاص بالعملة احمللية تراجعا 
طفيفا نسبته أقل من %0.5 %0.2 
وبقيمة اقتربت من 52 مليون 
دينار خالل يونيو 2014 إذ بلغت 
قيمتها حوال����ي 29.37 مليار 
دينار خالل يونيو 2014 مقارنة 
بارتفاع محدود نس����بته %2 
تخطت قيمته نحو 600 مليون 
دينار خالل ش����هر مايو 2014، 
بينما س����جلت ودائع القطاع 
اخلاص بالعم����الت األجنبية 
تراجعا محدودا نسبته %0.6 
وبحوال����ي 172 مليون دينار، 
حيث سجلت نحو 3.04 مليارات 
دينار خالل يونيو 2014 مقارنة 
بتراجع ملموس نسبته %2.8 
وبنحو 87 مليون دينار، حيث 
سجلت نحو 3.06 مليارات دينار 

خالل مايو 2014.
أم����ا على مس����توى النمو 
الس����نوي، فقد حققت ودائع 
القطاع اخل����اص حتت الطلب 
منوا س����نويا غير مس����بوق 
نسبته 15% فاق حوالي مليار 
دينار في يونيو 2014، مقارنة 
بقيمة جتاوزت نحو 7 مليارات 
دينار في يونيو 2013، في حني 
تراجعت الودائع االدخارية في 
يونيو 2014 بنسبة 7.3% بنحو 
338 مليون دينار، حيث كانت 
وصلت إلى نحو 4.64 مليارات 
دينار ف����ي يونيو 2013، بينما 
حققت الودائ����ع ألجل ارتفاعا 
محدودا على أس����اس سنوي 
نسبته 2.9% وبقيمة جتاوزت 
نح����و 466 ملي����ون دينار في 
الذي سجل نحو  يونيو 2013 
15.84 ملي����ار دينار، وبالتالي 
القطاع اخلاص  حققت ودائع 
بالعملة احمللية ارتفاعا سنويا 
ملحوظا نسبته 6.8% وبقيمة 
جاوزت 1.87 مليار دينار خالل 
يونيو 2014 مقارنة بقيمتها التي 
كانت قد سجلت حوالي 27.49 
مليار دينار خالل يونيو 2013، 
بينما حققت الودائع بالعمالت 
األجنبية منوا سنويا طفيفا في 
يونيو 2014 بأقل من 1% اقترب 
قيمته من نحو 22 مليون دينار 
مقارنة بقيمة س����جلت حوالي 
3 مليارات دين����ار في يونيو 

.2013

وأشار التقرير إلى ان الودائع 
ألجل ما زالت تس����تحوذ على 
القطاع  أكثر من نصف ودائع 
اخلاص بالعملة احمللية بحصة 
تبلغ نحو 55.5%، بينما تشكل 
الودائع حتت الطلب نحو %27.5 
محافظة على وتيرة حتس����ن 
حصتها من إجمالي ودائع القطاع 
اخلاص بالعملة احمللية، في حني 
حتصل الودائع االدخارية على 
نحو 16.9% من إجمالي الودائع 
اخلاصة بالعملة احمللية خالل 

شهر يونيو 2014.
وباستعراض تطور مكونات 
ودائع القطاع اخلاص حس����ب 
أنواعها بالعملة احمللية خالل 
شهر يونيو من عام 2014، نالحظ 
حتس����ن الودائع حتت الطلب 
بنسبة محدودة لم تتجاوز %1 
بقيمة بلغت 70 مليون دينار 
حيث سجلت نحو 8.09 مليارات 
دينار خالل شهر يونيو 2014 
مقارنة بارتفاع ملموس نسبته 
2.3% بقيم����ة ارتف����اع تخطت 
حوال����ي 179 ملي����ون دينار إذ 
كانت قد س����جلت قيمة فاقت 
نحو 8 ملي����ارات دينار خالل 

شهر مايو 2014.
أما ودائع االدخار فقد شهدت 
منوا طفيفا خالل يونيو 2014 

يونيو 2014 مقارنة بنس����بة 
95.5% خالل شهر مايو 2014، 
في حني ش����كلت نحو %95.3 
من إجمالي عرض النقود خالل 
يونيو 2013، في حني انخفضت 
نسبة ودائع القطاع اخلاص إلى 
إجمالي امليزانية املجمعة لتشكل 
نحو 59% خالل ش����هر يونيو 
مقارنة بنسبة قدرها 59.7% في 
مايو 2014 ونسبة 60.8% خالل 
شهر يونيو 2013، ومثل حجم 
االئتمان املصرفي نحو %93.3 
من حجم ودائع القطاع اخلاص 
خالل شهر يونيو مقارنة بنسبة 
بلغت 91.6% في شهر مايو 2014، 
بينما شكل نسبة بلغت %91.5 

خالل شهر يونيو 2013.
القطاع  وتتك����ون ودائ����ع 
اخلاص من مجم����وع الودائع 
بالعمل����ة احمللي����ة والودائع 
بالعم����الت األجنبي����ة ومتثل 
ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
احمللية نحو 90.6%، بينما متثل 
الودائع بالعم����الت األجنبية 
النسبة الباقية بنحو 9.4% من 
إجمالي ودائع القطاع اخلاص، إذ 
تشمل الودائع بالعملة احمللية 3 
أنواع من الودائع وهي الودائع 
حتت الطلب والودائع االدخارية 

والودائع ألجل.

قال بيت التمويل الكويتي 
في تقرير ح����ول تطور حجم 
الودائع ل����دى وحدات اجلهاز 
املصرفي الكويتي خالل يونيو 
2014 ان إجمالي ودائع القطاع 
اخلاص والودائ����ع احلكومية 
حققا منوا س����نويا ملموسا، 
نسبته 6.5%، مسجلة حوالي 
37.7 مليار دينار خالل يونيو 
2014 بزيادة جتاوزت نحو 2.3 
مليار دين����ار مقارنة مبقدارها 
البالغ حوالي 35.4 مليار دينار 

في يونيو 2013.
بينما تراجعت بشكل طفيف 
مقارنة بقيمتها في مايو 2014 
بنسبة تقل عن 1% وبنحو 211 
مليون دينار، إذ كانت قد سجلت 
حوالي 37.9 مليار دينار خالل 
شهر مايو 2014، وقد نتج هذا 
التراجع الطفي����ف من تراجع 
حجم ودائ����ع القطاع اخلاص 
بنس����بة طفيفة قدرها أقل من 
0.5%، بينما حققت ودائع القطاع 
احلكومي انخفاضا محدودا في 
شهر يونيو بنسبة 2.6% مقارنة 
بقيمتها في شهر مايو وهو األمر 
الذي س����اهم في تراجع حجم 
إجمالي الودائع بشكل طفيف.

وذك����ر التقري����ر ان ودائع 
القطاع اخلاص متثل اجلانب 
األكبر م����ن حجم الودائع لدى 
اجلهاز املصرفي إذ تشكل نحو 
86% من حجم الودائع في يونيو 
مقارنة بنسبة 85.7% في مايو 
2014، بينم����ا تش����كل ودائع 
القط����اع احلكوم����ي نحو %14 
من حجم الودائع لدى البنوك 
احمللية في يونيو مقابل نسبة 
14.3% في مايو 2014، وبشكل 
عام متث����ل الودائع أهم مصدر 
لألم����وال بالنس����بة للبن����وك 
احمللية الكويتية وجانبا مهما 
من ميزانيتها، إذ تبلغ نسبتها 
امليزانية املجمعة  إلى إجمالي 
72.7% خالل شهر أبريل 2014 
مقارنة بنس����بة 68.7% خالل 
يونيو 2014 مقابل 69.7% من 
حجم إجمالي امليزانية املجمعة 
الكويتي في  للجهاز املصرفي 
مايو 2014. وأشار التقرير إلى 
ان التسهيالت االئتمانية وأدوات 
الدي����ن العام واالس����تثمارات 
أه����م املجاالت  احمللية تعتبر 
الس����تخدام الودائع التي لدى 
اجلهاز املصرفي بصفة عامة، 
إذ يحصل النش����اط االئتماني 
على حوالي 80.2% من إجمالي 
حجم الودائع خالل شهر يونيو 
2014 مرتفعا عن حصته التي 
استحوذت على 78.5% في مايو 
2014، بينما شكلت 78.9% من 
إجمال����ي الودائع خالل يونيو 
2013. وسجل النشاط االئتماني 
حتس����نا محدودا نسبته %1.6 
مبق����دار 480 مليون دينار في 
يونيو 2014 إذ اقتربت قيمته من 
نحو 30.24 مليار دينار منحت 
لألنشطة االقتصادية املختلفة 
في الس����وق الكويتي، مقارنة 
بارتفاع طفيف لم يتجاوز %1 
بقيمة بلغت حوالي 267 مليون 
دينار في مايو 2014 الذي بلغت 
قيمته اإلجمالية حوالي 29.76 
ملي����ار دينار، وعلى أس����اس 
سنوي شهد النشاط االئتماني 
ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته 
إلى 8.3% بقيمة قدرها حوالي 
2.3 مليار دينار إذ كان قد سجل 
نحو 27.93 مليار دينار خالل 

يونيو 2013.
وبني التقرير ان حجم ودائع 
القطاع اخلاص شهدت تراجعا 
طفيفا خالل يونيو 2014 بنسبة 
0.2% مبا يقترب من حوالي 89 
مليون دينار إذ سجلت قيمتها 
حوالي 32.41 مليار دينار مقارنة 
بارتفاع محدود نس����بته %1.6 
بزي����ادة ج����اوزت 513 مليون 
دينار في مايو 2014، إذ كانت 
قد سجلت قيمتها حوالي 32.48 
مليار دينار خالل مايو 2014، 
بينما منا إجمالي ودائع القطاع 
اخلاص على أساس سنوي عن 
قيمته في يونيو 2013 بشكل 
ملحوظ مبا نسبته 6.2% بقيمة 
جاوزت حوالي 1.89 مليار دينار 
عن قيمته التي سجلت 30 مليار 

دينار في يونيو 2013.
وقد تراجعت نسبيا حصة 
الودائع املصرفية اخلاصة إلى 
إجمالي عرض النقود مبفهومها 
األوسع م3 محققة 94.4% خالل 

5.28 مليارات دينار
حجم الودائع احلكومية

حتسن طفيف في حجم امليزانية 
املجمعة للبنوك

ذكر التقرير ان حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز 
المصرفي في يونيو 2014 شهد تراجعا نسبته %2.6 

وبقيمة اقتربت من نحو 143 دينار مسجال حوالي 
5.28 مليارات دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 
5.43 مليارات دينار في مايو 2014 حيث شهد تراجعا 

محدودا نسبته 1.6% وبلغ نحو 91 مليون دينار.
وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد 

ارتفعت بنسبة ملحوظة قدرها 8.3% على أساس 
سنوي بحوالي 405 ماليين دينار عن قيمتها والتي 

كانت قد سجلت نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 
2013، حيث بلغت نسبتها حوالي 14% من إجمالي 

الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو 2014، في حين 
شكلت حصة قدرها 14.3% من إجمالي الودائع خالل 

مايو 2013.
بينما تستحوذ على حوالي 9.6% من إجمالي الميزانية 

المجمعة للبنوك خالل شهر يونيو مقارنة بحصة 
شكلت نحو 10% خالل مايو 2014، بينما كانت قد 

شكلت نحو 9.7% من إجمالي الميزانية المجمعة خالل 
يونيو 2013.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من 
نوعين من الودائع وهما ودائع تحت الطلب وودائع 

ألجل، إذ تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم 
األقل مشكلة نسبة قدرها 3.8% من إجمالي الودائع 

الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية ألجل نحو 
96.2% من إجـمالي الودائـع الحكومية فـي يونيو 

.2014
وخالل يونيو 2014 شهدت الودائع الحكومية تحت 
الطلب نموا غير مسبوق بنسبة فاقت نسبته %23 

بقيمة اقتربت من حوالي 38 مليون دينار.
فقد سجلت نحو 198.7 مليون دينار في شهر يونيو 

2014 مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 12% وبمقدار 
17 مليون دينار إذ كانت قد بلغت قيمتها حوالي 161 

مليون دينار خالل مايو 2014.
بينما سجلت الودائع الحكومية ألجل تراجعا محدودا 
نسبته 3.4% وبنحو 180 مليون دينار، حيث تجاوزت 
قيمتها حوالي 5 مليار دينار في يونيو 2014 مقارنة 

بانخفاض محدود نسبته 2% بقيمة بلغت نحو 108 
ماليين دينار حيث كانت قد وصلت قيمتها إلى نحو 

5.27 مليارات دينار في مايو 2014.
وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت 

الطلب نشاطا غير مسبوق فاقت نسبته 79% بقيمته 
بلغت نحو 88 مليون دينار إذ كانت قد سجلت نحو 

111 مليون دينار في يونيو 2013.
بينما نمت الودائع الحكومية ألجل على أساس سنوي 
بشكل ملحوظ بنسبة فاقت 6.6% وبحوالي 317 مليون 

دينار، حيث كانت قد سجلت حوالي 4.77 مليارات 
دينار في يونيو 2013.

أشار تقرير »بيتك« إلى ان إجمالي حجم امليزانية 
املجمعة للبنوك احمللية الكويتية شهدت حتسنا 

طفيفا في شهر يونيو من عام 2014 بنسبة تقل عن 
1% وبقيمة تفوق 498 مليون دينار إذ تخطت قيمتها 

نحو 54.9 مليار دينار في يونيو 2014 مقارنة بارتفاع 
طفيف بأقل من 1% وبقيمة قدرها 180 مليون دينار 

متجاوزا حجمها 54.4 مليار دينار في مايو 2014.
وعلى أساس سنوي ارتفع حجم امليزانية املجمعة 

للبنوك احمللية الكويتية بنسبة ملحوظة قدرها %9.3 
بحوالي 4.7 مليارات دينار مقارنة بنحو 46.4 مليار 

دينار سجلت في يونيو 2013.

حجم الودائع املصرفية في القطاع اخلاص وودائع القطاع احلكومي لدى اجلهاز املصرفي الكويتي
التغير السنوي

في يونيو 2014
حجم الودائع املصرفية بداية من ديسمبر 2013 حتى يونيو 2014

القيمة باملليار دينار كويتي
معدلنوع الودائع

التغير السنوي

قيمة
التغير السنوي 

»مليار دينار«
يونيو 2014 مايو إبريل مارس فبراير يناير

2014
ديسمبر
2013

ودائع القطاع اخلاص
%15.2 1.069 8.09 8.02 7.84 7.98 7.55 7.47 7.50 ودائع القطاع اخلاص حتت الطلب
%7.3 0.338 4.97 4.93 4.81 4.73 4.70 4.62 4.65 الودائع االدخارية
%2.9 0.466 16.31 16.48 16.17 16.31 15.82 15.93 16.11 ودائع القطاع اخلاص ألجل
%6.8 1.874 29.37 29.42 28.82 29.02 28.06 28.02 28.26 إجمالي ودائع القطاع اخلاص بالعملة احمللية
%0.7 0.022 3.04 3.06 3.15 3.28 3.23 3.15 3.12 ودائع القطاع اخلاص  بالعملة األجنبية
%6.2 1.896 31.41 32.48 31.97 32.30 31.30 31.04 31.25 إجمالي ودائع القطاع اخلاص

الودائع احلكومية
%79 0.088 0.20 0.16 0.14 0.16 0.12 0.12 0.15 الودائع احلكومية حتت الطلب
%6.6 0.317 5.09 5.27 5.37 5.05 4.87 4.96 4.91 الودائع احلكومية ألجل
%8.3 0.405 5.28 5.43 5.52 5.21 4.98 5.08 5.06 الودائع احلكومية
%6.5 2.30 37.70 37.91 37.49 37.51 36.28 36.25 36.44 إجمالي حجم الودائع لدى اجلهاز املصرفي الكويتي

املصدر: النشرة النقدية لبنك الكويت املركزي يونيو 2014

32.4 مليار دينار 
حجم ودائع القطاع 

اخلاص متراجعة 
بشكل طفيف 

مبقدار 89
مليون دينار
عن قيمتها

في مايو

سجلت ودائع 
القطاع اخلاص 

بالعملة احمللية 
حوالي 29.4

مليار دينار منخفضة 
بشكل طفيف بنحو 

52 مليون دينار
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y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبدالرحمن

وائل الدحدوح.. أيقونة غزة

وائل الدحدوح 

واشنطن تدعم االتفاق »بقوة«.. ومون يدعو الطرفني الستثماره

بداية هادئة للهدنة األطول في غزة:  حماس تعلن انتصارها 
وحكومة نتنياهو تواجه انتقادات داخلية حادة

وزراء اخلارجي���ة افيغدور 
الداخلي  ليبرمان واالم���ن 
اهرونوفيت���ش  اس���حق 
اردان  واالتص���االت جلعاد 
عالوة عل���ى نفتالي بينت 
لق���رار وقف  معارضته���م 
اطالق النار، مؤكدين دعمهم 
مواصلة االعمال العسكرية 

في القطاع.
ميداني���ا، اعتقلت قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي 19 
فلسطينيا بينهم طفالن في 
محافظات جنني وبيت حلم 

واخلليل والقدس وأريحا.
وذكرت وكال���ة األنباء 
الفلسطينية )وفا( أن قوات 
االحتالل اعتقلت شخصني 
في جنني بعد مداهمة منزلي 
ذويهما وتفتيش���هما. كما 
اقتحمت قوات االحتالل بلدة 
قباطية وشنت حملة متشيط 

وتفتيش لبعض املنازل.
من جهة اخرى، اقتحمت 
مجموع���ات م���ن اليه���ود 
املتطرفني املس���جد األقصى 
املب���ارك عب���ر مجموعات 
متتالية من ب���اب املغاربة، 
وبرفقة حراس���ات معززة 
ومشددة من عناصر الوحدات 

االسرائيلية اخلاصة.
على صعيد آخر، اعتقلت 

فصائل املقاومة الفلسطينية 
15 متخابرا مع اجهزة االمن 
االس���رائيلية خ���الل االيام 
االخيرة بعد جناح املقاومة 
في اختراق طرق اتصالهم مع 

ضباط هذه االجهزة.
وأكد مسؤول في وحدة 
التابعة  الهندس���ة االمنية 
امن  للمقاوم���ة ان »اجهزة 
املقاومة متكنت خالل اليومني 
املاضيني م���ن اختراق خط 
العمالء مع ضباط  تواصل 
جه���از االمن االس���رائيلي 
)الش���ني بيت( وتتبع تلك 
اخلط���وط والوص���ول الى 

عدد منهم«.
وقال ان »املقاومة كشفت 
طريقة يتواصل بها العمالء 
عبر نظام تشفير او مقدمة 
خاصة يكتبونها عبر اجهزة 
اخللوي اخلاصة بهم حتول 
نظام االتصال لشبكة اخرى 
يتم بعدها االتصال بضابط 

املخابرات«.
املقاوم���ة  واض���اف ان 
متكنت من اعتقال 15 عميال 
يت���م اآلن التحقي���ق معهم 
وارس���لت أوراقهم للعرض 
على احملكمة الثورية، داعيا 
جميع العمالء للتوبة وتسليم 

انفسهم على الفور.

في هذه االثن���اء، نقلت 
وس���ائل االعالم ان نتنياهو 
رفض اج���راء تصويت في 
احلكومة االمنية املصغرة قبل 
اعطاء ض���وء اخضر لوقف 
اطالق الن���ار الذي يعارضه 
اربعة على االقل من االعضاء 

الثمانية في احلكومة.
ووجه وزي���ر االقتصاد 
االس���رائيلي نفتالي بينت 
انتقادات الى رئيس الوزراء 
االسرائيلي بينامني نتنياهو 
باع���الن املوافقة على وقف 
اط���الق النار في قطاع غزة 
دون تصويت او قرار رسمي 

من احلكومة.
وذكر بينت في تصريح 
العامة  لالذاعة االسرائيلية 
امس انه ووزراء آخرين في 
احلكوم���ة يعارضون كليا 

اعالن وقف اطالق النار.
واوضحت االذاعة ان حالة 
من التذمر تسود في اوساط 
وزراء احلكومة بعد اعالن 
هذا القرار فيما يبدو واضحا 
ان حالة من االنقسام تسود 
احلكومة االسرائيلية بسبب 
موافقة نتنياهو على وقف 
النار دون استشارة  اطالق 

احد.
من جانبهم، اعلن كل من 

� وك�����االت:  عواص���م 
حظ���ي وقف اط���الق النار 
في قطاع غزة بني إسرائيل 
والفلسطينيني، والذي اثبت 
صمودا منذ بدايته، بترحيب 
دولي واقلمي واسع، وذلك 
في الوق���ت الذي واجه فيه 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
انتقادات  بنيامني نتنياهو 
قوية بشأن ما اعتبر حملة 

لم تسفر عن منتصر.
ورحبت واشنطن باالتفاق، 
وقال وزير خارجيتها جون 
كي���ري »ندعم بقوة« اتفاق 
وق���ف اطالق الن���ار، داعيا 
االطراف املعنية الى »االلتزام 
ببنوده بالكامل«، كذلك عبر 
االمني الع���ام لالمم املتحدة 
بان كي مون ع���ن امله في 
ان ميه���د االتف���اق الطريق 
امام »عملية سياسية« بني 

اسرائيل والفلسطينيني.
جاء ذلك ف���ي وقت قال 
س���امي أبو زهري املتحدث 
باس���م حركة حم���اس بعد 
اع���الن وقف اط���الق النار 
املقاومة.  »نعلن انتص���ار 
ونعلن انتصار غزة«، بينما 
نزل آالف الفلسطينيني الى 
الشارع وصدحت التكبيرات 
من املساجد واطلقت العيارات 

النارية في الهواء فرحا.
وخرج آالف الفلسطينيني 
في مسيرات عفوية احتفاال 
باالتفاق وهم يحملون االعالم 
الفلسطينية ورايات حماس 

اخلضراء.
وعلى اجلانب االسرائيلي، 
صدر رد هادئ على االتفاق، 
حيث قالت انها ستسهل تدفق 
السلع املدنية واملساعدات 
اإلنسانية واخلاصة باالعمار 
على القطاع الفقير إذا حدث 
الت���زام باتفاق وقف إطالق 

النار.
وق���ال م���ارك ريجيف 
املتحدث باسم رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
»ليس���ت لدينا مشكلة مع 
الدعم املدن���ي لغزة.لكن ال 
نريد أن نرى حماس تعيد 

بناء آلتها العسكرية«.

سيدة فلسطينية تنتحب خالل تشييع جنازة اثنني من اقاربها قضيا في قصف اسرائيلي خلان يونس امس االول                                        )ا.ف.پ(

اعتقال 19 
فلسطينيًا في 

الضفة والقدس.. 
ويهود متطرفون 

يقتحمون 
»األقصى«

املبعوث األممي غادر صنعاء ويرفع تقرير إحاطة ملجلس األمن غداً

زعيم احلوثيني يرفض دعوة هادي للحوار
ر من مرحلة ثالثة من االحتجاج »أكثر إيالماً« ويحذِّ

صنع���اء � وكاالت: دع���ا 
زعي���م احلوثي���ني باليمن 
عبد املل���ك احلوثي أنصاره 
إلى مواصل���ة االعتصامات 
واملسيرات، محذرا في الوقت 
نفس���ه حكومة محمد سالم 
باسندوة من املرحلة املقبلة 

من االحتجاجات.
وق���ال احلوثي ألنصاره 
أفادت قناة )سكاي  حسبما 
نيوز( اإلخباري���ة امس إن 
»املرحلة الثالثة من االحتجاج 
إيالما«، داعيا  أكثر  ستكون 
في الوقت نفسه أنصاره إلى 
اخلروج في مسيرة إلعالن 

القادمة  التأييد للخط���وات 
وتصميمهم عل���ى مواصلة 

االعتصام. 
وحذر زعي���م احلوثيني 
قوات األمن اليمنية من مخاطر 
االعتداء عل���ى املتظاهرين، 
مطالبا اجليش بعدم االجنرار 

وراء العنف. 
اليمني  الرئي���س  وكان 
عبد رب���ه منصور هادي قد 
طالب أمس األول، في رسالة 
خطية لزعيم احلوثيني برفع 
مخيمات مؤيديه من صنعاء 
ومحيطها والعودة للحوار 
للتوص���ل الى ح���ل لالزمة 

احلالية في البالد. 
وجاء ذل���ك عقب إعالن 
املتحدث باسم الوفد الرئاسي 
اليمني املفاوض مع احلوثيني 
عب���د امللك املخالفي فش���ل 
مفاوضات التهدئة التي جرت 
مع زعيم اجلماعة في محافظة 
الواقعة شمال غرب  صعدة 

العاصمة صنعاء.
م���ن جهة أخ���رى، غادر 
صنعاء امس مساعد األمني 
العام لألمم املتحدة ومستشاره 
اخلاص لشؤون اليمن جمال 
بن عمر بعد زيارة استغرقت 

عدة أيام.

والتق���ى املبعوث األممي 
خالل زيارت���ه األخيرة عدد 
من املس���ؤولني ف���ي الدولة 
واحلكومة وقيادات االحزاب 
واملكون���ات  واملنظم���ات 
السياسية في إطار متابعة 
جه���وده لتنفي���ذ االنتقال 
السلمي للسلطة. وكان بن 
عمر ق���د أوضح في بيان له 
مساء امس االول انه سيقدم 
إحاطة الجتماع مجلس األمن 
في التاس���ع والعشرين من 
الشهر اجلاري تتضمن تقوميا 
للعملية السياسية والوضع 

الراهن عموما في اليمن.

وأك���د أن »مجلس األمن 
سيواصل دعم هذه العملية 
بصوت واحد، لكن في الوقت 
نفس���ه، عل���ى اليمنيني أن 
يعتمدوا على أنفسهم من أجل 
حل مشكالتهم وترتيب بيتهم 
الداخلي ورسم مستقبلهم«.

املبع���وث األممي  وجدد 
التس���وية  ب���أن  تأكي���ده 
السياسية في اليمن، شكلت 
مب���ا فيه���ا مؤمت���ر احلوار 
الوطني، منوذجا فريدا في 
بلدان »الربيع العربي« والقت 
إشادة دولية ويتم اإلفادة منها 

في دول عدة.

»الپنتاغون«: خفر السواحل األميركي أطلق النار على قارب صيد إيراني باخلليج

إيران: بدأنا تعديل قلب مفاعل »اراك« النووي
طه����ران � وكاالت: أعلنت 
إيران انها بدأت في تعديل قلب 
مفاعل اراك للمياه الثقيلة للحد 
من إنتاج مادة البلوتونيوم 
التي ميكن ان تستخدم إلنتاج 
السالح الذري. ونقلت وكالة 
األنب����اء اإليراني����ة الطالبية 
عن رئيس البرنامج النووي 
اإليران����ي علي اكبر صاحلي 
قوله أم����س »يقوم خبراؤنا 
بتعديل قلب مفاعل اراك لتبديد 
الغربية«،  الدول  قلق بعض 
مضيفا ان املسؤولني في وزارة 
اخلارجية أبلغوا بالتفاصيل 

التقنية لهذه التعديالت.
اراك للمياه  ويعد مفاعل 
الثقيلة احد نقاط اخلالف في 
املفاوضات النووية مع الدول 
العظمى، ويقع املفاعل على بعد 

240 كلم جنوب غرب طهران 
إيران  وميكنه نظريا تزويد 
مبادة البلوتونيوم التي ميكن 
ان تس����تخدم إلنتاج القنبلة 
الذري����ة. واقترحت الواليات 
املتحدة حتويل مفاعل املياه 
الثقيل����ة الى مفاع����ل للمياه 
اخلفيف����ة وهو م����ا رفضته 
طهران. وتعهدت إيران بعدم 
إنتاج مصنع إلعادة املعاجلة 
لتنقية البلوتونيوم لالستخدام 
العسكري الذي تخشاه الدول 
العظمى وإسرائيل رغم نفي 

طهران.
وأكد املسؤولون اإليرانيون 
ان املفاع����ل قيد البناء حاليا 
سيعدل حلد إنتاج البلوتونيوم 
الس����نوي بكيلوغرام واحد 
سنويا بدال من 8 أصال. ووفقا 

إنتاج قنبلة  لطهران يحتاج 
ذرية ل����� 10 كيلوغرامات من 

البلوتونيوم.
وتؤك����د طهران ان مفاعل 
ال� 40 ميغاواط الذي تراقب 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إنتاجه يس����تخدم لألبحاث 
وخاص����ة الطبية منها. وأكد 
صاحلي ان إيران أجرت جتارب 
تقنية على جي����ل جديد من 

أجهزة الطرد املركزي.
وق����ال ان »ق����درة اجليل 
اجلدي����د من أجه����زة الطرد 
املرك����زي أي أر - 8، والتي 
عرضت على الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، هي 24 وحدة 
لفصل العمل« أي 15 مرة اكثر 
من اجليل اجلديد اي ار - 1.

وأضاف: »قمنا بالتجارب 

التقنية، ولم نقم بإضافة الغاز 
إذ ننتظ����ر موافقة الرئيس« 

حسن روحاني.
وفي س����ياق آخر، أعلنت 
الدف����اع األميركي����ة  وزارة 
»الپنتاغون« ان سفينة تابعة 
خلفر السواحل األميركي أطلقت 
النار امس األول على زورق 
صيد إيراني في مياه اخلليج. 
ونقلت صحيفة »واش����نطن 
بوس����ت« األميركي����ة عل����ى 
موقعها اإللكتروني امس عن 
مسؤولني عسكريني أميركيني 
قولهم ان »احلادث بدأ عندما 
اقتربت سفينة خفر السواحل 
األميركية كات����ر مونوموي 
التي تقوم بدوريات حراسة 
الدولية  املي����اه  بانتظام في 
باخلليج، من زورق شراعي 

إيراني تقليدي يس����تخدمه 
الصيادون والتجار«. ووفقا 
لهؤالء املس����ؤولني، أرسلت 
الس����فينة زورقا أصغر على 
متنه بعض األفراد في محاولة 
على ما يبدو لالقتراب أكثر من 
ال����زورق اإليراني والصعود 
على متنه. أضافت الصحيفة: 
»ان املركب الشراعي اإليراني 
كان أقل ودا من املألوف، حيث 
صوب طاقمه مدفعا رشاشا 
في اجتاه الطرف الزائر. وردا 
على ذلك، أطلقت »مونوموي« 
طلقة حتذيرية، كان لها على 
ما يبدو أثرها املنشود حيث 
أبحر املركب الشراعي مبتعدا، 
واستعادت السفينة األميركية 
أفرادها من الزورق الصغير 

ومضت في طريقها.

املؤمتر الوطني في ليبيا يدعو االحتاد 
املغاربي إلى رد أي عدوان أجنبي عليها

طرابلس � وكاالت: دعا املؤمتر الوطني العام 
في ليبيا دول االحتاد املغاربي الى تفعيل اتفاقية 
االحتاد بشأن دعم الدولة الليبية ورد أي عدوان 
أجنبي عليها ومساندتها في مباشرة حقها املشروع 
لدى الهيئات واملؤسسات الدولية واإلقليمية. وقال 
املؤمت����ر، املنتهية واليته في بيان امس، ان هذه 
الدعوة تأتي عمال بنص املادة الرابعة عشرة من 
اتفاقية االحتاد املغاربي والتي تنص على أن كل 
اعتداء تتعرض له دولة من الدول األعضاء في 
االحتاد يعتبر اعتداء على الدول األعضاء األخرى. 
واعرب املؤمتر عن إدانته واستنكاره لقيام طائرات 
حربية أجنبية بقصف مباشر على القوات التابعة 
لرئاسة األركان العامة باجليش الليبي وهي تنفذ 

عملية فجر ليبيا التي كانت تقوم بتطهير العاصمة 
ممن وصفهم ب� »العصابات اإلرهابية املجرمة« 
املتمثلة في كتائب الصواعق والقعقاع واملدني 
وكتيبة أمن املطار اخلارجة عن الشرعية. وشدد 
املؤمتر في بيانه على انه سيقوم بكل ما في وسعه 
للرد على هذه االعتداءات االجنبية ديبلوماسيا 
وقضائيا واقتصاديا وسياسيا. من جهة أخرى، 
أكدت قيادة عمليات »فجر ليبيا« أنها ليس����ت 
تنظيما وال حزبا وليس لها أي أجندة سياسية 
أو ديني����ة أو جهوية، معتب����رة أن عملياتها في 
طرابلس تعد عملية عسكرية وأمنية »تستهدف 
رفع ي����د اإلكراه عن اإلرادة السياس����ية للدولة 

الليبية، وحترير قرارها«.

املتهمون في »كتائب حلوان«  مصر: صهر الشاطر حرضنا ومولنا
القاهرةـ  وكاالت: مفاجآت فجرتها حتقيقات 
ــن املصرية مع عناصر ما يعرف بـ  أجهزة األم
»كتائب حلوان« املقبوض عليهم مؤخرا، مفاجأة 
جديدة، حيث كشف املتهمون ان أمين عبدالغني 
صهر خيرت الشاطر النائب األول للمرشد العام 
جلماعة اإلخوان، هو احملرض األول لهم واملمول 
ماديا. وتوصلت التحريات األمنية، بحسب »اليوم 
السابع«، إلى أن املتهمني كانوا على تواصل دائم 
بقيادات في جماعة اإلخوان أبرزهم صهر خيرت 
الشاطر، الذي دعمهم باملال وحرضهم على بث 

الڤيديو الشهير لهم عبر اإلنترنت.
وأوضحت التحقيقات ان املتهم الرئيسي في 
ــهير بـ»فونيا«، والذي انضم  كتائب حلوان الش
إلى اجلماعة عقب تولي الرئيس املعزول محمد 
مرسى الرئاسة، اتفق مع بعض القيادات اإلخوانية 

مبنطقة حلوان على تصوير هذا الڤيديو من أجل 
بثه على اليوتيوب، وإرباك اجلهاز األمني والضغط 
ــعى لتصوير  عليه، وأن هذه العناصر كانت تس
ــتوى  عدة ڤيديوهات مبناطق مختلفة على مس
ــر اإلنترنت خالل أوقات  اجلمهورية، وبثها عب
ــة متفرقة. وقد تورط املتهمون في العديد  زمني
ــهدتها منطقة حلوان،  من أعمال العنف التي ش
أبرزها: الشروع في قتل شرطي عن طريق إطالق 
الرصاص عليهم من إحدى املسيرات اإلخوانية، 
ــم حلوان ونقطة  فضال عن محاولة اقتحام قس
شرطة عرب الوالدة، وإلقاء زجاجات املولوتوف 
ــم، وإضرام النيران في أتوبيس نقل عام،  عليه
وإحداث العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق 
وترويع اآلمنني، وشراء كميات من السالح من 

مناطق جنوب شرق اجليزة ملقاومة الشرطة.

بكى مراسل »اجلزيرة« وائل الدحدوح على 
الهواء لهول ما شاهده في حي الشجاعية شرق 
غزة، فأبكى العرب خلف الشاشات واستقطبت 

دموعه اهتمام ماليني املشاهدين.
أنا بحكم تغطيتي لالحداث وللمعارك في 

الثمانينيات في أفغانستان والبوسنة والهرسك 
واريتريا ومورو وكوسوڤو وكشمير.. إلخ، 
أشعر وأنا أشاهد ما يقوم به الزميل وائل 

الدحدوح بحكم املجرب بانه ذكرني بشبابي يوم 
كنت طاقة في تغطية االحداث هنا وهناك، ال أكّل 
وال أهدأ وال أمّل، مواصال الليل بالنهار، متحمال 
مسؤولياتي الصحافية واملهنية إليصال رسالة 

»األنباء«.
اليوم وأنا أتابع املشهد السياسي الدرامي العربي 

خاصة في أحداث غزة، فان التجربة جعلتني 
أتعاطف بشدة، كنت أصلي وأدعو اهلل بأن 

يحفظ وائل الدحدوح الذي أراه عاشقا ملهنته، 
مغرقا في هوى قضيته الفلسطينية، فتحية من 
الكويت باسم كل الزمالء في املهنة لهذا الزميل 

النشط املغامر اجلريء الذي بهرنا بتغطيته 
لالحداث رغم خطورتها.

سأحتدث هذه املرة بصراحة كبيرة عن وائل 
الدحدوح، وآمل من االخوة واالخوات الزمالء 
االعالميني الذين يغطون االحداث أال يزعلوا 
مني ألنني اخترت واحدا منهم فقط محورا 

للومضات.
إن هذا يعني فخرا وشرفا لنا جميعا، فالكل 
يجمع على إبداع الزميل وائل الدحدوح في 
أحداث غزة، ولرمبا تقاريره، بل األكيد أنه 

واحد ممن صنعوا االنتصار هناك لقوة املادة 
التي يبثها، متجاوزا كل الشكليات، مبرزا عمق 

اخلبر وخلفيته، فارضا املصداقية اإلعالمية 
دون تقليد سطحي عقيم أو رتابة ال يرضى 

عنها املشاهد، وأزيد بأنه نافس كل زمالئه الذين 
سبقوه في مهنية نشطة، لم يتقوقع في إطار 

تقليدي جامد سواء من حيث اخلبر أو أسلوب 
صياغته وعرضه على املشاهدين املتسمرين 
أمام شاشات التلفاز، بل كان على الدوام في 

قلب احلدث فوق الركام الشاهد على جرم بني 
صهيون.

إنها يا وائل الدحدوح كلمة حق لك ولزمالئك 

في امليدان الصحافي على امتداد الوطن العربي 
الذي يئن اليوم من النائبات واملخاطر والبعبع 

اخلافي )شرق أوسط جديد يتشكل وسط 
فوضى خالقة(.

يا وائل الدحدوح من الكويت العصية على كل 
باغ نرسل لك حتية وشكرا وثناء، وهي اليوم 
واجبة ألنك جنحت - بامتياز - في أداء عملك 
حتى غدوت رمزا لكل الزمالء في هذه املهنة 
الرسالية وأبشرك بأن رسالتك وصلت لكل 

الشعوب مبضامينها الشاملة، وهذا ما يجعلنا 
نزداد فخرا بك وإعجابا.

ومضة

الزميل وائل الدحدوح.. أترك الومضة البنتي 
»نورة« التي كانت تبكي وتدعو لك وأنت تغطي 

األحداث، تقول:
اإلعالمي وائل الدحدوح: ميدانك جهادك ذاك هو 

اإلسالم احلق، إسالم العمل الذي أمرنا به اهلل 
وحثنا عليه احلبيب املصطفى ژ، أنت املقدام 
في غزة العزة أرى فيك صورا متعددة رأيتها 
بألبومات التغطيات الصحافية لوالدي، حفظه 

اهلل، في حروب البوسنة وأفغانستان وغيرهما، 
كنت صغيرة تلك السنوات لكن اآلن بعد 27 

عاما بتربية والدي التي ال تؤمن إال بالعمل وإن 
حتدثنا مسكنا القلم، أقول لك بكل فخر: دموعك 

التي سقطت على الهواء مباشرة خالل عرضك 
ملا حدث في مجزرة الشجاعية، كاميرتك ومن 

يحملها، مشاهد القصف خلفك وأنت تكمل 
تغطيتك بكل قوة وصالبة وشجاعة، رحمتك 

ألطفالنا اجلرحى، لطفك بحال األرامل والعجائز، 
تعبيرك اإلنساني الالمحدود في كل تقاريرك، 

حتتم علينا جيل الشباب أن نتخذك منوذجا 
للتفاني واإلخالص، أنت املقدام وأنت املرابط.

قلوبنا تهفو وعيوننا تسمو لثالث احلرمني، فيا 
رب سهل علينا عقبات الطريق.

اللهم أعد املسجد األقصى الى رحاب املسلمني.
آخر الكالم:

قل لغزة في اخلمار املتألق
ماذا صنعت بوائل الدحدوح

ما قمت به يا وائل رائع واألروع صمود غزة 
وهكذا هي فلسطني حتى تتحرر.
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بوتني: سنضطر للرد على تنفيذ أوكرانيا 
اتفاقية االنتساب مع االحتاد األوروبي

عواصم ـ وكاالت: قال الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني، أمس األول إن بالده ستضطر 
إلى اتخاذ إجـــراءات ردا على تنفيذ كييڤ 

اتفاقية االنتساب مع االحتاد األوروبي.
 ونقلت وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية 
عـــن بوتني قوله »إن دول االحتاد اجلمركي 
جتد نفسها مضطرة إلى إلغاء نظام تفضيل 
التجارة مع أوكرانيا، وهو ما يتطابق بشكل 
كامل مع اتفاقية التجارة احلرة لكومنولث 
الدول املســـتقلة وقواعد منظمـــة التجارة 

العاملية«.
 وأشار بوتني إلى أن االقتصاد الروسي 
رمبا يعاني من خســـائر مالية تتجاوز 100 
مليار روبل )2.8 مليار دوالر( نتيجة النضمام 
أوكرانيا إلى االحتاد األوروبي، موضحا أن 
قطاعي الصناعة والزراعة سيتلقيان الضربة 

األشد.
 لكن بوتني حذر أيضا من خسائر محتملة 
إلى اقتصادي بيلوروسيا )روسيا البيضاء( 
وكازاخستان اللتني متتلكان سوقا مشتركة 

مع روسيا.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني إنه لم يتطرق خالل مباحثاته في مينسك 
مع نظيره األوكراني بيوتر بوروشينكو إلى 
شـــروط وقف إطالق النار في جنوب شرق 

أوكرانيا كموضوع منفصل.
 وأضاف بوتني: »أنه ال ميكن لروسيا أن 
تتحدث عن أي شـــروط لوقف إطالق النار 
أو اتفاقات محتملة بني كييڤ ودونيتســـك 
ولوغانسك، ألن هذا ليس من شأننا، بل هو 

شأن أوكرانيا نفسها«.
 واعتبر أن روســـيا ميكن أن تسهم في 
توفير جو من الثقة في أثناء عملية التفاوض 
بشأن وقف إطالق النار، الفتا إلى أنه بحث مع 

بوروشينكو األماكن احملتملة إلجراء مثل هذه 
املفاوضات، واملساهمة التي ميكن أن تقدمها 
روســـيا لضمان هذه العملية، الفتا إلى أنه 
توصل إلى اتفاقات معينة مع نظيره األوكراني 
بيوتر بوروشينكو بشأن تقدمي املساعدات 

اإلنسانية ملناطق شرق أوكرانيا.
 من جانبه، أعلن الرئيس األوكراني بيوتر 
بوروشينكو عقب محادثاته مع نظيره الروسي 
فالدميير بوتني في مينسك أنه سيتم إعداد 
خطة في أقرب وقت لوقف إطالق النار في 
جنوب شـــرق أوكرانيا، قائال: »إنه توصل 
مع نظيره الروســـي إلى اتفاق بشـــأن بدء 
مشاورات بني مصلحتي حرس احلدود في 

البلدين«.
في ســـياق متصل، قـــال رئيس الوزراء 
األوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس إن بالده 
في حاجة إلى »مســـاعدة عملية« من حلف 
شمال األطلســـي وتتوقع من احللف الذي 
تقوده الواليات املتحـــدة أن يتخذ قرارات 
مهمـــة في هذا اإلطار خـــالل قمته في ويلز 

األسبوع املقبل.
وأبلغ ياتســـينيوك اجتماعا حكوميا أن 
»حلف شـــمال األطلسي شـــريكنا ونتوقع 
مساعدة عملية من شركائنا الغربيني ومن 

احللف«.
وقال رئيس الوزراء األوكراني إن كييڤ 
تعلم بخطط روسية لقطع الغاز هذا الشتاء 
عن أوروبا، وذلك في تصريحات من املرجح 
أن تؤجج املواجهة بني موســـكو والغرب. 
وأبلغ ياتسينيوك اجتماعا حكوميا »الوضع 
في قطاع الطاقة )األوكراني( صعب. نعلم 
بخطط روسيا لوقف نقل )الغاز( حتى إلى 
دول االحتاد األوروبي هذا الشتاء«. ولم يذكر 

كيف علم بخطط روسيا.

الرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل مؤمتر صحافي عقب قمة مينسك مع نظيره األوكراني بيوتر بوروشينكو      )أ. ف. پ(

كييف: روسيا تخطط لقطع الغاز عن أوروبا

أحكام بالسجن على 18 شخصًا
أدينوا باإلرهاب في السعودية

أفغانستان: عبداهلل ينسحب من تدقيق
أصوات »الرئاسية« ومسؤول أممي يعلق إعادة الفرز

الرياضـ  أ.ف.پ: أصدرت محكمة سعودية 
عقوبات بالسجن ملدد تصل الى عشرين عاما 
على 18 شخصا متت محاكمتهم بتهمة االرهاب 
في قضيتني منفصلتني وخصوصا التخطيط 
ألعمال »ارهابية«، كما ذكرت الصحف السعودية 
امس. وحكمت احملكمة اجلزائية املتخصصة في 
الرياض امس االول على 12 شخصا هم ستة 
سعوديني وخمسة مينيني ومتهم فلسطيني 
بالســـجن ملدد تتراوح بني 18 شهرا وعشرين 
عاما بعد ادانتهم »بالتخطيط لتفجير إحدى 
القنصليات األجنبية باململكة وانتهاج املنهج 
التكفيـــري واالعتقاد أن طاعة ولي األمر غير 

واجبة ووصف املشايخ بالسوء«.
كمـــا أدينوا »بدعم املقاتلني باخلارج ماليا 

وجتهيـــز الراغبني منهم فـــي الذهاب للقتال 
في مواطن الفتنـــة واالفتئات على ولي األمر 
واخلروج عن طاعته من خالل سفر بعضهم 
ملواطن القتال ومتويـــل اإلرهاب والعمليات 
الثبوتية وحيازة  اإلرهابية وتزوير األوراق 
األسلحة والذخائر دون ترخيص وحيازة بعض 
الكتب احملظورة التـــي تبيح دماء املعاهدين 

واملستأمنني«.
وحكمت احملكمة نفسها بالسجن ملدد تتراوح 
بني ثالث سنوات وعشرين عاما على خمسة 
سعوديني وعماني متت محاكمتهم في قضية 
أخرى ومالحقني بتهمة التخطيط لقتل ضباط 
في الشرطة السعودية وإقامة معسكر للتدريب 

على استخدام األسلحة في السودان.

كابـــول ـ أ.ش.أ: أعلـــن مســـؤول أممي 
تعليـــق عملية إعادة فرز اصوات الناخبني 
في االنتخابات املتنازع على نتائجها والتي 
تشرف عليها األمم املتحدة امس جراء انسحاب 
عبداهلل عبداهلل أحد املرشحني في انتخابات 

الرئاسة االفغانية.
ونقلت »سكاي نيوز« العربية اإلخبارية 
عن املسؤول األممي، الذي لم يذكر اسمه، قوله 
»من املفترض أن تبدأ مراجعة االصوات في 
غياب أنصار املرشح عبداهلل«، مشيرا إلى 
أن مراجعة األصوات تهدف إلى إنهاء أزمة 

االنتخابات الرئاسية في أفغانستان.
وأكد متحدث باسم األمم املتحدة حدوث 
توقف مؤقت في عملية مراجعة االصوات، دون 

أن يشير إلى توقيت استئناف العملية.
وكان الرئيس األفغاني، املنتهية واليته، 
حامد كرزاي، الذي لم يكن يستطيع الترشح 
لوالية ثالثة مبوجب الدستور، قد حدد موعد 
التنصيب الرسمي للرئيس اجلديد الذي يوم 

2 سبتمبر املقبل.
من جانبه، نفى املرشح الرئاسي األفغاني 
عبداهلل عبداهلل، أن يكون قد انســـحب من 
عمليـــة إعادة فـــرز أصـــوات الناخبني في 
االنتخابات الرئاســـية األخيرة ألن النتائج 

لم تكن لصاحله.
وأكد عبداهلل ـ في تصريحات لتلفزيون 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( أمس 
ـ أنه طالب بعملية تدقيق عادلة حتى ال يتم 
احتساب بطاقة انتخابية مزورة أو االستناد 

إلى صندوق اقتراع مزور، وهو ما لم يجر 
على أرض الواقع، األمر الذي دفعه إلى سحب 

مندوبيه واالنسحاب من العملية برمتها.
أوضح عبداهلل أنه مع بدء عملية التدقيق 
في فرز أصوات الناخبني بدأت بعض املشاكل 
في الظهـــور، ما جعل معايير التدقيق غير 
ســـليمة وغير كافية للكشف عن األصوات 

الباطلة.
الى ذلك، حذر اجلنرال جوزيف دانفورد 
القائد الســـابق للقـــوات األميركية وقوات 
التحالـــف في أفغانســـتان مـــن ان األزمة 
االنتخابية التي تشهدها أفغانستان أضرت 
بالتقدم في مجال تدريب اجليش االفغاني، 
وشدد على ان تسوية هذه األزمة ضروري 
من اجل جناح اجليش في مهامه خالل عام 

.2015
وقال دانفورد ـ في تصريح نقلته شبكة 
»ايه بي ســـي« األميركية امس ـ ان حركة 
»طالبان« ستحاول اختبار القوات األفغانية 
العام املقبل عبر شن هجمات متعددة، على 
أمل االستفادة من انسحاب القوات األميركية 

وقوات التحالف من البالد.
وكان دانفورد قد قام بتسليم مهام منصبه 
كقائد للقوات األميركية وقوات التحالف في 
أفغانســـتان خلليفته اجلنرال جون كامبل 
امس األول، فيمـــا اتفق كامبل مع دانفورد 
فى الرأي على أن االزمة السياسية احلالية 
قد تؤثر بالسلب على القدرة القتالية لقوات 

األمن االفغانية.

أكد أنها لم تتم بشكل عادل

أكد أنه ال يعترف بنظام األسد قائداً لسورية وال يعتزم إجراء تغيير في سياساته

البيت األبيض ال يعتزم التنسيق مع النظام السوري ضد داعش
واألمم املتحدة تتهم التنظيم بإعدام مدنيني علناً كل جمعة

هذا ان »اإلعدامات في األماكن 
العامة أصبحت مشهدا عاديا 
كل جمعة في الرقة واملناطق 
التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام )داعش( في محافظة 

حلب«.
وأضافت ان هذه اإلعدامات 
ترمي الى »نشر الرعب في 
صفوف السكان« والتحقق 
من إخضاعهم لســـلطتها. 
ووفقـــا للتقرير يشـــجع 
ويرغمـــون  اجلهاديـــون 
أحيانا السكان على حضور 
اإلعدامات بحسب احملققني. 
وغالبية الضحايا من الرجال، 
لكن مت ايضـــا إعدام فتيان 
تتراوح أعمارهم بني 15 و17 

عاما وكذلك نساء.
وتابعت ان هؤالء يقتلون 
باألسلحة او بقطع الرأس أو 
اجللد او الرجم وتبقى جثثهم 
في أماكن عامة »مصلوبة« 
في بعض األحيان لعدة أيام. 
وتتهم اللجنة اجلهاديني أيضا 
بتجنيد فتيان في العاشرة 
من العمر وتدريبهم عسكريا. 
وقال بينيرو »ملكافحة الدولة 
االسالمية في العراق والشام 
يجب إنهاء النزاع )...( لكن 

تركيز اهتمامنا على الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام 
خطير« ألن هذا التنظيم »ال 
يحتكر الوحشية في النزاع 

السوري«.
إلى ذلك، ذكـــر املرصد 
الدولة  السوري ان تنظيم 
اإلسالمية في العراق والشام 
)داعش( متّكن امس من أسر 
أكثر من 20 عنصرا من قوات 
النظام واملسلحني املوالني 
لها خالل االشتباكات معهم 
قرب مطار الطبقة العسكري 
التنظيم  الذي سيطر عليه 

منذ نحو 3 أيام.
وقال املرصد في بيان إن 
»داعش« اعتقل احد رؤساء 
االقسام في مستشفى مبدينة 
الرقة وثالث سيدات بتهمة 
التعامل مع النظام السوري 
وحتديد مواقع مقاتلي الدولة 

االسالمية.
وفي مجـــال آخر، قالت 
شبكة شـــام اإلخبارية: ان 
الســـورية  الثورة  مقاتلي 
متكنوا من الســـيطرة على 
معبر القنيطرة احلدودي مع 
إسرائيل بعد معارك طاحنة 
قتل خاللها عدد من جنود 

النظام السوري.

باولو بينيرو لوسائل إعالم 
»قلنـــا 4 مرات لألعضاء الـ 
15 في مجلس األمن الدولي 
»انتم مسؤولون عن اإلفالت 
من العقاب الذي يسود في 
سورية««، معترفا بعجزه 
عن إقنـــاع املجلس الهيئة 
الوحيدة املخـــول لها نقل 
امللف الى احملكمة اجلنائية 
الدولية، بالتحرك في قضية 

سورية.
من جهتها، صرحت كارال 
ديل بونتي العضو في اللجنة 
»منذ 3 سنوات نقوم بجمع 
األدلة ضد املشبوهني وكل 
يوم هنـــاك جرائم جديدة 
الدولية ال  )...( واألســـرة 

تتدخل«.
وكان مجلـــس حقـــوق 
اإلنسان فوض هذه اللجنة 
الدولية منذ أغسطس 2011 
بالتحقيق في اجلرائم التي 
ترتكبهـــا كل األطراف في 
سورية. ويتعلق تقريرها 
بالفترة من 20  األخير هذا 
يناير إلى 15 يوليو املاضيني 
ويعتمد على شهادات 480 

شخصا.
وقالت جلنـــة التحقيق 
الدولية في تقريرها الثامن 

ـ وكاالت: أعلن  عواصم 
البيت األبيض عدم اعتزامه 
إجراء تنســـيق مع النظام 
الســـوري بشـــأن اجلهود 
املبذولة مـــن أجل مواجهة 
اخلطر، الذي يشكله تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« امللقب 

إعالميا بـ »داعش«.
وفي معـــرض رده على 
سؤال، في موجز صحافي، 
حول حتذير النظام السوري 
واشنطن من القيام بعملية 
في سورية، أوضح املتحدث 
باسم البيت األبيض، »جوش 
إيرنست«، أن بالده ال تعترف 
بنظام األسد قائدا لسورية، 
وأنها ال تعتزم إجراء تغيير 

في سياستها هذه.
وأضاف: »عندما ندرس 
التهديد اإلرهابي فإنه ليس 
لدينـــا مخطط للتنســـيق 
مـــع النظام الســـوري في 

مواجهته«.
وفي ســـياق آخر، أكدت 
املتحدثة باسم مجلس األمن 
القومي األميركي، »كاثلني 
هايـــدن«، في بيان، مصرع 
أثنـــاء قتاله في  أميركـــي 
صفوف اجلماعات املسلحة 

في سورية.
وأوضحت »هايدن« ان 
الســـلطات األميركية كانت 
على علم بوجود »دوغالس 
ماك أرثر ماكني« في سورية، 
مشـــيرة إلى أنها تستطيع 

تأكيد مقتله هناك.
وكانـــت وســـائل إعالم 
أميركيـــة أعلنت عن مقتل 
أميركـــي من مدينة ســـان 
دييغو، في سورية، حيث 
ســـافر لاللتحاق بصفوف 
أنه  تنظيم مســـلح يعتقد 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
مـــن جهتها، قالت جلنة 
حتقيق تابعة لألمم املتحدة 
في تقرير أمس: ان اإلعدامات 
العامـــة ملدنيـــني كل يوم 
جمعة في املناطق السورية 
اخلاضعة لتنظيم »الدولة 
اإلسالمية« أصبحت »مشهدا 
عاديـــا«. ويتحدث التقرير 
بالتفصيل عن الفظائع التي 
يرتكبها عناصـــر »الدولة 
اإلسالمية«، وكذلك »املجازر« 
التي تواصل مجموعات أخرى 
والقوات احلكومية القيام بها. 
وقال رئيس جلنة التحقيق 

سوري يبحث في أنقاض مبنى سكني دمر في هجوم بقنبلة برميل في الشعار بحلب                                                                          )أ.ف.پ(

»داعش« يعلن 
عن أسر أكثر 

من 20 جنديًا من 
قوات النظام

بدء تدريب البشمركة بالعراق على أسلحة أميركية وفرنسية

مقتل 55 عنصرًا من داعش بينهم قيادي في بابل واألنبار
وأميركا تدمر أسلحة من صنعها في العراق باملاليني

الواليات املتحدة  وكانت 
زودت العراق بهذه العربات ثم 
استولى عليها مقاتلو داعش 
الذين يســــيطرون اآلن على 

ثلث العراق.
كان املسؤولون األميركيون 
يأملون أن تضمن جهودهم 
لتدريــــب اجليــــش العراقي 
وتسليحه بكلفة تتجاوز 20 
مليار دوالر حتقيق االستقرار. 
وقال ماثيو بيالك الذي أرسل 
للعراق عام 2004 عندما كان 
فــــي مشــــاة اجليش  يعمل 
األميركي برتبة ســــارجنت 
»عندما ترى معداتك تنسفها 
طائرة أميركية ينتابك شعور 
داخلي بالهزمية حتى لو لم 

يعد عليها علم أميركي«.
كمــــا دمــــرت الضربــــات 
األميركية عشــــرات العربات 
وغيرها من العربات املدرعة 
التي لم يتــــم التعرف عليها 
ورمبا يكون بعضها أنتج في 

الواليات املتحدة. في سياق 
متصل، بدأت عناصر من قوات 
الكردية شمالي  البشــــمركة 
العراق امــــس التدريب على 
استخدام عدد من األسلحة التي 
حصلــــت عليها من الواليات 

املتحدة وفرنسا.
ونقلت قناة »سكاي نيوز« 
العربية اإلخبارية عن مصدر 
عسكري كردي قوله: »إن من 
بني األسلحة مضادات متطورة 
للدروع محمولة على الكتف، 
إضافة إلى مضادات لآلليات 
اخلفيفة، وغيرها من األسلحة 
التي طلبتها وزارة البشمركة«. 
أن  الكردي  ورجح املصــــدر 
يشــــكل دخول هذه األسلحة 
املعركة تغييرا أكبر في ميزان 
القوى لصالح البشمركة، كما 
ميكنها من صــــد أي هجوم 
محتمل من مســــلحي تنظيم 
»داعش« وتأمني الغطاء ألي 

تقدم للقوات الكردية.

منتصف العدسة عند عالمة 
حتديــــد الهــــدف بالطائــــرة 
احلربية األميركية. وبعدها 
بثوان تنفجر الكتلة وســــط 

كرة من اللهب.
كانت نتيجة هذه الضربة 
أميركية  التي نفذتها طائرة 
يوم 16 أغســــطس في شمال 
الفيديو  العراق وظهرت في 
القضاء على عدد غير معروف 
من مقاتلي الدولة اإلسالمية 
وتدمير عربة مدرعة أميركية 
الصنع يصل ثمنها إلى 300 

ألف دوالر.
ومنذ بدأت إدارة الرئيس 
باراك أوباما توجيه الضربات 
لتنظيم الدولة اإلسالمية في 
الثامن من أغســــطس دمرت 
الطائرات املقاتلة والطائرات 
دون طيــــار مــــن العربــــات 
العسكرية العراقية ما تتراوح 
قيمته بني ثالثة ماليني وأربعة 

ماليني دوالر.

بغــــدادـ  أ.ش.أ: لقــــي 55 
الدولة  عنصرا من تنظيــــم 
اإلسالمية في الشام والعراق 
»داعش« مصرعهــــم بينهم 
قيادي وأصيب ثمانية آخرون 
بجــــروح متفاوتة في قصف 
جوي للطيــــران العراقي في 

شمال بابل واألنبار.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع 
العراقيةـ  في بيان تلقته وكالة 
العراقي )واع(  أنباء اإلعالم 
أمــــس ـ أن الطيران احلربي 
بالتعاون مع االســــتخبارات 
العسكرية متكن من قتل 35 
داعشيا وتدمير سبع عجالت 
مسلحة تابعة لتلك العصابات 
بأربــــع ضربات فــــي منطقة 
الرمادي  احلامضية مبدينة 

مبحافظة األنبار.
وعلــــى صعيــــد متصل، 
أفاد مصــــدر أمني في بابل ـ 
في تصريح لــــه ـ مبقتل 20 
مــــن تنظيم داعش  عنصرا 
بينهــــم قيادي فــــي التنظيم 
يدعى طالب اجلنابي وإصابة 
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة 
وتدمير مخبأين وأربع عجالت 
جراء قصف جوي في ناحية 
جــــرف الصخر شــــمال بابل 
)100 كم جنوب بغداد(. ومن 
جانب آخر، أفاد مصدر أمني 
في شرطة األنبار بأن قذيفتني 
هاون ســــقطتا على ســــجن 
التسفيرات في مدينة الرمادي 
ما أحلق أضرارا مادية دون 

وقوع خسائر بشرية.
التسفيرات  ويعد سجن 
الســــجون  الرمادي أحد  في 
الرئيسية في األنبار ويضم 
جميع املوقوفني بتهم اإلرهاب 
وقيادات تنظيم داعش إضافة 
إلــــى املوقوفني بتهم جنائية 

أخرى.
إلى ذلــــك أظهرت لقطات 
غير واضحة في ڤيديو نشره 
اجليــــش األميركي باألبيض 
واألسود عربة عسكرية عبارة 
عن كتلــــة صغيرة داكنة في 

انتشار مكثف لقوات البشمركة الكردية ضد داعش في ضواحي ديالى                                                                                           )رويترز( 
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الراعي إلى الڤاتيكان 
في مهمة لبنانية 

وعراقية

النائب العوني زياد 
أسود يتحدث عن 
مرشح غير معلن 
ويرفض انتخاب 

رئيس تسوية حتى 
لو وافق عليه عون

٭ الوضع اللبناني دخل مرحلة اخلطر: تقول أوساط 
أميركية: »إن الوضع في لبنان رمبا دخل في 

مرحلة اخلطر الشديد، في الوقت الذي يستشعر 
فيه اجلميع أن »املظلة« احملكي عنها والتي 

التزال تؤمن له حدا أدنى من االستقرار، قد 
تراجعت كثيرا، في ظل معلومات عن نية البعض 

اإلطاحة سياسيا مبا تبقى من هذا االستقرار 
عبر محاولته إسقاط كل األوراق التي كان ميكن 
أن تضمن للمسيحيني التمثيل في صيغة حكم 
مقبولة عبر اإلتيان برئيس قوي. ومن هنا تأتي 

احلملة الشعواء على قيادة اجليش اللبناني، 
فيما االصطفاف السياسي املستجد لقيادات 

لبنانية أقلوية وانحيازها إلى جانب هذا البعض 
يأتي ضمن حسابات قرأت أن اخلطر الذي متثله 

»داعش« عليها، ال مجال لرده إال باالستقواء 
بأقلية كبرى قوية ومسلحة«. لذلك، حتذر تلك 

األوساط »من أن مغادرة زعيم تيار »املستقبل« 
سعد احلريري قد تطول، على رغم إمكانية قيامه 
بزيارات »خاطفة«، بعد تبلغه باألخطار التي ميكن 
أن يتعرض لها هو وغيره من األطراف احملسوبة 

عليه، فيما تؤكد املعلومات أن جوالت جديدة 
وموجة من االغتياالت قد حتصل.

٭ تقاذف لـ »كرة إبالغ عون« بعدم امكانية انتخابه: بعد 
زيارة النائب وليد جنبالط لألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل شاع على ألسنة سياسيني 

أن السيد حسن نصراهلل لن يقوم هو بإبالغ عون 
عدم إمكان انتخابه. وهذا األمر ينطلق من واقع 
انه ليس عليه خسارة حليف قوي على الساحة 
الداخلية ويترك خلصومه أي تيار املستقبل أن 
يقطف ثمرة انفتاح بينهما لم مير عليه بضعة 

أشهر. في حني أن رمي كرة لعب هذا الدور على 
الرئيس سعد احلريري من شأنه أن يعطي احلزب 

ورقة قوة مبا يسمح باستعادة احلزب تأثيره 
وضمان عالقته مع التيار العوني. وهناك في هذا 

االطار من يحّمل الرئيس احلريري تبعة إعطاء 
آمال كبيرة لعون والتي التزال قوية مما سمح 
لهذا األخير لالعتقاد بأن احلريري يرغب في 

إيصاله فعال الى الرئاسة لكن القرار النهائي في 
قبوله أو رفضه اليزال في اخلارج. وينقل عن 
قيادة رفيعة في احلزب قولها ألحد السياسيني 
الذين زاروها أخيرا في إطار احلراك السياسي 

احلاصل حول االستحقاق الرئاسي أن تيار 
املستقبل الذي فتح حوارا لبضعة أشهر مع العماد 
عون عجز عن إبالغه عدم السير به رئيسا، فكيف 

للحزب أن يقوم بذلك وهو احلليف األبرز له؟ 
علما أن ثمة من يكشف أن متسك عون بطرحه 

نفسه مرشحا توافقيا ينبع من تبلغه من أحد 
موفديه األقربني موافقة مستقبليه على ترشحه.

٭ ردود غير مبررة: أجرى النائب جنبالط قبل 
مغادرته أمس األول لبنان في إجازة خاصة 

اتصاالت هاتفية مع قيادات مسيحية ملعرفة إمكان 
القيام بتحرك بعد عودته الى لبنان الستكشاف 

احتمال بروز موقف مسيحي جديد مختلف 
عما هو اليوم من االستحقاق الرئاسي، علما أن 
االنتقادات التي وجهها بعض اجلهات الى موقفه 

األخير جعلته يتريث في مبادرته الرئاسية. وتقول 
مصادر مقربة من جنبالط إن الردود عليه »غير 

مبررة وأخذت األمور باجتاه تفسيرات مغلوطة«، 
الفتة إلى أن »االستحقاق الرئاسي استحقاق 

وطني وال يخص طائفة محددة، ومن ثم يحق ألي 
فريق سياسي أن يكون له رأيه بهذا االستحقاق 
ومقاربته للخروج من األزمة«. وأشارت إلى أن 

جنبالط سيستكمل زياراته إلى األقطاب املعنيني 
بامللف الرئاسي بعدما كان قد التقى نصراهلل 

وعون وفرجنية، على أن تشمل هذه الزيارات 
جعجع واجلميل. وأضافت: »وصلنا إلى مرحلة 

بات واضحا فيها أن نصف اللبنانيني ال يؤيدون 
أحد املرشحني املطروحني، فيما النصف اآلخر ال 
يؤيدون املرشح اآلخر )إشارة إلى عون وجعجع(، 

مما بات يستلزم البحث عن تسوية تضمن 
وصول رئيس يحظى بأكبر توافق ممكن إلى سدة 

الرئاسة«.
٭ الرئاسة األولى: يقول مصدر في تيار املستقبل 

أمام زواره »صدقوني إذا لم يع املسيحيون 
خطورة املرحلة ويخرجوا من خالفاتهم 

املستحكمة فسيخسرون الرئاسة األولى، وهذا ما 
ال يريده أي عاقل ألن هذا املوقع املسيحي األوحد 

في املنطقة يشكل عالمة فارقة للبنان في سياق 
تنوعه السياسي واملذهبي والطائفي ومن شأنه أن 

يحمي األقليات أمام املد »الداعشي« والتكفيري 
واألصولي. ويبدي املصدر قلقه ومخاوفه من كل 

ما يحيط بهذا االستحقاق بصلة، ألن املعلومات 
املتوافرة تشير الى فراغ طويل األمد خصوصا 
بعدما طرح موضوع انتخاب رئيس من الشعب 

والذي لم يأت من فراغ بل معد ومخطط له سلفا 
في مطابخ محلية وإقليمية.

٭ الراعي وعون: أكد أحد املطارنة أن اتصاالت 
مكثفة جتري إلعادة وصل ما انقطع بني 

البطريرك بشارة الراعي والعماد ميشال عون 
لكنها لم تصل الى نتائج مرضية بعد.

ونقل املطران عن الراعي أن »منتهى السعادة 
عنده أن يصل أحد املسيحيني األقوياء، ومنهم 

عون، الى رئاسة اجلمهورية، ولكن إذا لم يحصل 
ذلك فهل نبقى من دون رئيس؟«.

٭ األولوية للتمديد: يقول الرئيس فؤاد السنيورة 
أمام من يلتقيهم إن كل احلراك واالتصاالت 

السياسية الدائرة اليوم تتركز على التمديد ملجلس 
النواب، ألن ال انتخابات رئاسية في األفق.. ويؤكد 

أن املجلس النيابي سيقر اقتراح قانون النائب 
نقوال فتوش كما هو، أي تكون مدة التمديد 
سنتني وسبعة أشهر، وذلك بعد االتفاق على 

مشروع املوازنة والسلسلة وإقرارهما في جلسة 
واحدة. ويجزم بأن الكتائب ستسير في هذا 

التوجه، فيما القوات ستشارك مع االمتناع عن 
التصويت.

٭ جواب إيراني سلبي: سألت باريس منذ مدة عن 
ملف الرئاسة اللبنانية وسمعت نصيحة طهران 
بالتوجه إلى حزب اهلل مباشرة وسؤاله، ألن ال 

عالقة إليران باملسألة، وكان التفسير الفرنسي أن 
اجلواب اإليراني سلبي.

أخبار وأسرار لبنانية

اعتبر أن حزب اهلل يضحك على عون

شمعون لـ »األنباء«: إذا جاءت »داعش« إلى لبنان »سنفك رقبتها«!
نحن ننبه ونحذر من خطورة 
أن يتع���ود اللبنانيون على 
عدم وجود رئيس ومجلس 
نيابي وغيره من املؤسسات 
الدس���تورية، وعندها ندخل 
في نفق فوضى ال نهاية لها، 
ونأمل أال نصل أليها، معتبرا 
أن قرار رئاس���ة اجلمهورية 
محلي وليس خارجيا، وقال: 
ال شك أن السوري تعود ملدة 
من الزمن أن نكون حتت إمرته 
وأن ما نفعله يكون برضاهم، 
ولكنه���م اليوم منش���غلون 
بأوضاعهم، والذي يتدخل في 
الشؤون اللبنانية بكل خبث 
هو اإليراني الذي يسعى إلى 
الس���يطرة على كل املنطقة 
العربي���ة، داعي���ا احلكومة 
العالقات  إلى قطع  اللبنانية 
مع إيران بسبب تدخالتها في 

لبنان.

وهم يس���تخدمونه ملصلحة 
ح���زب اهلل السياس���ية، أي 
ش���عب يريد أن يأتي بعون 
رئيس���ا، وكيف ميكن لنا أن 
جنري تلك االنتخابات وعلى 
أي أساس، فال يجوز أن نطلب 
من املسيحيني انتخاب الرئيس 
املسيحي، بل علينا أن نطلب 
من جميع اللبنانيني انتخاب 
املارون���ي، وعندها  الرئيس 
الشعب يريد أن يقرر من يكون 
رئيس احلكومة، ومن أجل ذلك 

علينا إلغاء الطائفية.
وعن االنتخابات الرئاسية 
اعتبر شمعون أنها لسوء احلظ 
موضوعة عل���ى الرف، وهذا 
خطأ كبير ألن دولة بال رئيس 
جمهورية ال جت���وز، ودولة 
بال رئيس مس���يحي أيضا ال 
جتوز، ألنه يتغير عندها وجه 
لبنان في ظل التطورات، لذلك 

منطلق األنانية.
اقت���راح رئيس  وح���ول 
النائب  التغيير واإلص���الح 
ميش���ال عون م���ن انتخاب 
رئيس اجلمهورية من الشعب 
مباشرة، اعتبر شمعون »أن 
عون يحت���ار بالوصول إلى 
كرسي رئاسة اجلمهورية«، 
وقال: نح���ن اختبرنا العماد 
عون جيدا، وهو ال يصلح كي 
يتحمل املسؤولية، وشاهدنا 
كيف كان يتصرف وماذا فعل 
عندما كان ف���ي أحد املواقع، 
عندما حمل نفسه وهرب إلى 
خارج لبنان، لذلك نحن نعتبر 
أن عون ليس هو الش���خص 
الذي يفت���رض أن يكون لنا 

ثقة به ويتسلم احلكم.
وأض���اف: أن ح���زب اهلل 
يضح���ك على ع���ون، حيث 
يستخدمه كورقة مسيحية، 

ل� »األنب���اء«: ليس هناك من 
خوف عل���ى الكيان اللبناني 
من التطورات السياسية على 
اللبنانية،  الداخلية  الساحة 
مش���يرا إلى أن ما يجري ال 
يساعد في حتسن األوضاع 
كما يأمل اجلميع وخصوصا 
الشعب اللبناني، ورأى أن هناك 
بعض السياسيني يعتبرون أن 
مصلحتهم الشخصية أهم من 
مصلح���ة البلد، ويتصرفون 
على هذا األس���اس، مؤكدا أن 
األوضاع في املنطقة تفرض 
البع���ض أن يتصرفوا  على 
كمسؤولني، معتبرا أنه يبدو 
أننا على الرغم مما تعرضنا 
له ومر علينا منذ سنة 1958 
اليوم مرورا باحلرب  وحتى 
األهلية وتدخالت في شؤون 
لبنان، يبدو أن هناك ناسا لم 
يتعلموا بعد ويتصرفوا من 

بيروت ـ أحمد منصور

قال رئيس حزب الوطنيني 
األحرار النائب دوري شمعون: 
»اذا أرادت داعش املجيء إلى 
لبنان »سنفك رقبتها«، وأنا 
كلبناني أعتبر أن علي واجبات 
جتاه نفسي وجتاه املجتمع 
الدولي، ف���ال يخيفوننا وال 
يرعبوننا، وإذا كان املطلوب 
أن نول���ول، فهذا غير وارد«، 
مشددا على أهمية وضرورة 
احلوار بني اللبنانيني والتمسك 
بالدستور حلل جميع املشاكل، 
داعيا احلكومة اللبنانية إلى 
قطع العالقات مع إيران بسبب 
تدخلها في الشؤون الداخلية 
اللبنانية، معتبرا أن حزب اهلل 
يضحك على عون ويستخدمه 

كورقة مسيحية.
وقال شمعون في تصريح 

دوري شمعون

ترقب لبناني للمحادثات السعودية - اإليرانية

سفراء الـ »5+1« لبري: أول شرط ملواجهة اإلرهاب انتخاب الرئيس
وجعجع: »داعشيو التعطيل« قطعوا رأس اجلمهورية

تعذر ذلك يعود هو مرشح 14 
آذار لهذا املنصب.

ويتهم جعجع »داعشيي 
التعطي���ل« يقطعون رأس 
ويأخ���ذون  اجلمهوري���ة، 

االستحقاق رهينة.
وفي هذا الس���ياق شدت 
بكركي االنتباه امس باجتماع 
بطاركة الش���رق مع سفراء 
الدول الكبرى، وتس���ليمهم 
رسائل الى حكوماتهم تعتبر 
ان االعذار بعدم التدخل في 

العراق غير مقنعة.
وفي الوقت نفس���ه يرى 
البطاركة الذين زاروا كردستان 
العراق والتقوا املس���يحيني 
النازحني من املوصل ان ضرب 
الوجود املسيحي البشري في 
الشرق مياثله ضرب الوجود 
السياسي املسيحي في لبنان 
انتخاب  من خالل تعطي���ل 
رئيس جدي���د للجمهورية، 
واذا كانت هناك مس���ؤولية 
التعطيل  لبنانية عن ه���ذا 
فهناك ايضا مسؤولية دولية 
نظرا للمداخالت اخلارجية.

وجاء اجتماع بكركي عشية 
س���فر البطريرك الراعي الى 
الڤاتي���كان، عل���ى ان يعود 
الى بيروت ف���ي الثاني من 
س���بتمبر موعد اجللس���ة 
احلادي���ة عش���رة النتخاب 

رئيس اجلمهورية.

وافق عليه العماد عون ولو 
كلفه األمر القعود في بيته.

العماد  وقال: اخذوا على 
عون انه لم يعلن ترشيحه 
رس���ميا، فهاهو جان عبيد 
والعماد ج���ان قهوجي، في 
مقدمة املرشحني مع انهما لم 

يترشحا رسميا.
النائ���ب اس���ود الذي بدا 
بالغ االس���تياء من الوضع 
اللبناني برمت���ه، انتقد اداء 
وزارة الداخلية في موضوع 
التف���اوض م���ع خاطف���ي 
العسكريني واالمنيني، واتخذ 
قرارا علنيا مبقاطعة شاشات 
التلفزة ووسائل االعالم النه 
ال يرى فائدة من تالوة هذه 

املزامير.
على اي ح���ال، لقد تلقى 
لبنان من سفراء الدول الكبرى 
الذين التقوا بالرئيس بري، 
رس���الة مضمونه���ا ان اول 
ش���روط مواجه���ة االرهاب 
املتط���رف انتخ���اب رئيس 

للجمهورية.
وعلى هذا الصعيد، قرر 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع احياء مبادرته 
الرئاسية القدمية بالتنسيق 

مع احللفاء في 14 آذار.
الى  املبادرة  وتهدف هذه 
استكشاف امكانية التوصل 
الى مرشح رئاسي توافقي واذا 

بيان مكتوب بعد لقائه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ال 

يفيد اال املتطرفني.
وقد ج���اء كالم هيل بعد 
استدعاء بري لسفراء الدول 
اخلمس الكبرى ومعهم منسق 
األمم املتحدة وطلبه منهم ان 
تدعم دولهم اجليش اللبناني 

والقوى االمنية.
ويقول املتابعون ان احلراك 
الرئاسي الذي يتواله النائب 
وليد جنبالط بالتنسيق مع 
الرئيس بري، سيضم الرئيس 
احلريري بعد عودته القريبة 
من فرنس���ا حي���ث يتواجد 

االن.
بري اس���تقبل ظهر امس 
رئيس احلكومة متام سالم 
وقائد اجلي���ش العماد جان 
قهوجي، وعلمت »األنباء« ان 
محور االجتماع كان تسليح 
اجليش وما قاله سفراء الدول 
الكب���رى الذين التقاهم بري 

حول هذا املوضوع.
في ه���ذا الوق���ت حتدث 
النائب زياد أسود، بغضب 
عن مرشح جديد على الئحة 
املتقدمني للرئاسة رفض ان 
 »O.T.V« يذكر اس���مه لقناة
الناطقة بلسان التيار الوطني 

احلر، الذي ينتمي اليه.
وقال اسود انه لن ينتخب 
رئيسا تس���وويا، حتى ولو 

غير املتطرف���ة، التي تنتظر 
من ينفخ فيها الروح، بعدما 
اعلنت واش���نطن ان حربها 
على االرهاب، ال تعني اعادة 
االعتبار لنظام االس���د، عبر 
التنسيق معه وفق طروحات 
وزير خارجيته وليد املعلم، 
التأكيد  الى  وسبقتها برلني، 
عل���ى ان مواجهة االرهاب ال 
تعني اعادة التعاطي مع نظام 

االسد.
والحظ���ت اوس���اط تيار 
املستقبل ان طرح املعلم بني 
على اساس التخويف من نظام 
الدفاع اجلوي السوري املتقدم، 
على الطائرات االميركية اثناء 
االغارة على مواقع االرهاب، 
وتس���اءلت هذه األوس���اط 
اين كان���ت الدفاعات اجلوية 
السورية يوم اغارت الطائرات 
االس���رائيلية عل���ى بعض 
الس���ورية املنتجة  املنشآت 
لألسلحة املمنوعة دوليا منذ 

ما يفوق العشر سنوات؟.
باملقابل، تلف���ح األجواء 
اللبناني���ة نس���مات عليلة، 
تنب���ئ بانفراج قريب، فبعد 
استكمال معاجلة الوضع في 
العراق، يأتي دور لبنان، من 
خالل تسريع انتخاب رئيس 
الش���غور  اجلمهوري���ة الن 
الرئاس���ي كما قال الس���فير 
االميرك���ي ديفي���د هيل في 

بيروت ـ عمر حبنجر

أجواء التهدئة تتقدم على 
التقارب  مس���توى املنطقة، 
� اإليراني ليس  الس���عودي 
بعيدا ع���ن مص���ر، وقريبا 
اليها، في اطار  تنضم تركيا 
حترك واسع ملواجهة االرهاب 
املتطرف مبواكبة من مفاوضات 
فلسطينية � اسرائيلية استنادا 
الذي بني عليه  الى االساس 
وقف اطالق الن���ار في غزة، 
التزام���ا باملب���ادرة املصرية 
متهيدا حل���ل نهائي للوضع 
في قطاع غ���زة، مقدمة حلل 
مماثل على مستوى القضية 

الفلسطينية ككل.
وضمن هذا املشهد يتعني 
قيام حكوم���ة وحدة وطنية 

في العراق.
وفي بيروت ثمة من يعتقد 
ان »داعش« صاحبة فضل في 
التحول املستجد على مستوى 
السياسة االميركية، وبهذا ميكن 
القول انها وفت قسطها للعال، 
وخدمت عسكريتها وبالتالي 
بات عليها االنكفاء إفس���احا 
لعودة احلياة السياسية الى 
مجاريها الطبيعية في العراق 
م���ن خالل حكوم���ة الوحدة 
الوطني���ة اجل���اري بناؤها 
برئاسة العبيدي، وفي سورية 
من خالل املعارضة الوطنية 

)محمود الطويل( رئيس البرملان نبيه بري مجتمعا بسفراء دول الـ»5+1« لدى لبنان  

قيادي عوني لـ »األنباء«:
املنطقة أمام 4 احتماالت

وعون األحق بالرئاسة اللبنانية

لقاء ثالثي جمع سليمان والسفير 
البابوي ومنسق األمم املتحدة:
انتخاب رئيس للجمهورية أوالً

بيروت ـ ناجي يونس

يرى وزير عوني س����ابق ان لبنان س����يبقى في حالة 
االنتظار حتى يتضح مس����ار األمور إقليميا ودوليا بدءا 
من محاربة تنظيم داعش س����واء ف����ي العراق او امتدادا 

الى سورية.
وقال ل� »األنباء« ان املنطقة أمام 4 احتماالت، أوال تكريس 
دولة داعش بالنار واقتصارها على مساحة محددة، ومنع 

متددها الى مناطق النفوذ األخرى بدءا من أربيل.
وثانيا اقتصار الضربات اجلوية األميركية ضد داعش 
على املناطق العراقية، وفي األمر إشارة واضحة املعالم 
بالنسبة الى التوجه اجلدي بحشر هذا التطرف التكفيري 
في سورية وهو ما يؤسس ملخاطر كبرى على اللبنانيني 

والسوريني.
وثالث����ا توجيه ضربات جوي����ة أميركية ضد داعش 
وكذلك ضد النظام السوري، وفي األمر توجه للتصعيد 

على مختلف املستويات.
رابعا وأخيرا، إنضاج تفاه����م إقليمي دولي، عنوانه 
مكافح����ة اإلرهاب، وتعزي����ز األمن واالس����تقرار، ودعم 

املؤسسات، وهو ما تظهر تباشيره بقوة وسرعة.
الوزير العوني، وهو عضو الهيئة التأسيسية للتيار 
الوطني احلر يؤكد ان إنضاج هكذا تفاهم يبقى السبيل 

األفضل للبنان وللمنطقة على حد سواء.
وفي تقديره انه اذا نضج هذا التفاهم، فسينس����حب 
بس����رعة على لبنان بدءا من انتخ����اب رئيس جديد مما 
سيؤسس الستعادة زخم املؤسسات وترميمها وتعزيز 

الدور املسيحي على مستوى صناعة القرار الوطني.
وفي هذه احلالة، يضيف القيادي العوني، سيصل الى 
الرئاسة اللبنانية من يستحقها، ال بل صاحب احلق فيها 
محددا العماد ميش����ال عون بالذات، بوصفه رئيس اكبر 
كتلة نيابية مسيحية طيلة دورتني برملانيتني على التوالي، 
وإال فسيستمر النهج القائم على إيصال رئيس مسيحي 
إمنا ال ميثل املس����يحيني، وهو ما لن يكون مسموحا به، 

وما لن يجد طريقه الى التنفيذ.
وعما اذا كان باإلمكان إقناع العماد عون بتسمية مرشح 
آخر، أكد القيادي العوني، ان خطأ مماثال ملا حصل سابقا، 
لن يتكرر على قاع����دة ان ما ال يدرك كله لن يدرك ُجله، 
ويتوقع ان تظهر األيام القليلة املقبلة نوايا اجلميع، فإذا 
كانت إيجابية فسيصل صاحب احلق الى قصر بعبدا، وإال 

فسيكون لكل حادث حديث.

بيروت ـ داود رمال

تكشف مع مطلع االسبوع اجلاري احلراك الديبلوماسي 
املتصل بامللف الرئاسي اللبناني، وشهدت املقرات الرسمية 
والسياسية لقاءات متتالية بعضها معلن ومعظمها ظل 
بعي����دا عن االضواء في محاول����ة لتظهير صورة موقف 

وخارطة طريق قابلة للتحقق رئاسيا.
وفي هذا السياق، يكشف مصدر ديبلوماسي في بيروت 
عن لقاء ثالثي جمع الرئيس العماد ميش����ال سليمان - 
السفير البابوي لدى لبنان غبريال كاتشا وممثل األمني 
العام لألمم املتحدة لدى لبنان ديريكبالملي فيدارة األول 
في اليرزة، متحور حول السبل الكفيلة بإنهاء حال الشغور 
في الرئاسة االول في ظل التطورات االقليمية في جانبيها 
السلبي املتمثل مبا حل بس����ميحيي العراق، وااليجابي 
املنطلق من التقارب االقليمي السيما بني الرياض وطهران 
وكال األمرين يفترض أن يصب في خانة التعجيل بانتخاب 

رئيس جديد للجمهورية في لبنان.
وأوض����ح املصدر ل� »األنباء« أن القي����ادات اللبنانية 
مطالبة باالستجابة لالرادة الدولية واحلراك املعبر عنه 
ديبلوماسيا بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية بال مزيد 
من التأخير ووفق تسوية ترضي اجلميع. ألن حماية لبنان 
من املخاطر احلقيقية ال تكون إال عبر عودة انتظام عمل 

املؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة اجلمهورية.
كم����ا أن ضرورة الوقوف الى جانب اجليش اللبناني 
وتعزيز قدراته وحتصينه داخلي����ا تكون عبر التركيز 
على ملء الشغور في الرئاس����ة االولى مبوازاة التركيز 

على توفير كل مقومات التسليح والتجهيز.
وتوقف املصدر عند املؤشرات االقتصادية اللبنانية 
الالفتة، إذ ان االقتصاد اللبناني أظهر صمودا كبيرا رغم 
ما يحيط لبنان من تطورات أثرت بش����كل مباشر عليه 
ويعطي جملة من االمثلة على ذلك، إذ ان عدد املسافرين 
ف����ي مطار رفيق احلريري الدولي زاد عن االعوام الثالثة 

املاضية.
كما أن هناك زيادة في قطاع العقارات استثمارا وبيعا. 
وزاد عدد الس����ياح في الشهرين املاضيني مبا فاق بكثير 
االعداد في السنة املاضية. وحققت ببعض القطاعات نتائج 
إيجابية. ودعا املصدر الى »االس����تثمار على املؤش����رات 
اإليجابية االقتصادية والسياسية، لتعزيز اإلحاطة األمنية 
مبا يحفظ األمن واالس����تقرار، ألن املزيد من التأخير في 
إجناز االستحقاق الرئاسي سيربطه حكما مبلفات إقليمية 
أكثر تعقيدا، والبد من االستثمار على اإليجابية احملققة 
ف����ي العراق والنطالق الى تواف����ق لبناني طاملا أن األمو 

محكومة لبنانيا بالتسويات.



األمنية
اخلميس 28 اغسطس 2014

25
alsraeaa1@gmail.comسوالف أمنية

اللواء متقاعد حمد السريع

مترو األنفاق
انتشرت ورقة مكتوبة بخط اليد عبر مواقع 

التواصل االجتماعي تشير وبشكل ساخر 
إلى أن باصات النقل العام فارغة من الركاب، 

فما الداعي إلى إنشاء مترو األنفاق بطول 
200 كيلومتر سيكون 90% منه فوق األرض 

و10% حتت األرض؟ فهل هذا املشروع لتنفيع 
البعض من أصحاب املصالح؟

تطوير البلد أمر مهم وملح وقد سبقتنا دول 
مجلس التعاون بخطوات واسعة، حتى إننا 

بتنا نراها كما نرى الدول األوروبية املتقدمة 
من تقدم وتطور في املشاريع اجلبارة 

احلديثة.
احلكومة بصدد طرح ثالثة مشاريع في 

وقت متقارب وهي مناقصة مترو األنفاق 
الواصل بني املناطق السكنية مع بعضها 

ومناقصة القطار اخلليجي والذي يبدأ في 
الكويت من النويصيب إلى ميناء مبارك بطول 

400 كيلومتر، أما املناقصة األخيرة فهي 
مطار الكويت اجلديد والذي صرح بها وزير 

األشغال. وجميع تلك املشاريع حيوية والدولة 
بحاجة ماسة لها، ولكنها تكلف الدولة ميزانية 

كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير، لكن السؤال 
األهم: هل لدى الشركات الكويتية القدرة 

على تنفيذها وإنهائها في الوقت احملدد أم 
ستتوقف كما توقفت بقية املشاريع األخرى؟
في السبعينيات عندما قررت احلكومة بناء 

اجلسور وبعض املشاريع فإنها تعاقدت 
مباشرة مع شركات عمالقه آسيوية، فقامت 

تلك الشركات بإنشاء معسكرات لعمالتهم 
ونفذت تلك املشاريع واجلسور بصورة 

سليمة وسلمتها بالوقت املتفق عليه، وغادرت 
العمالة بعد إزالة مخالفاتها دون أي مشاكل 

إدارية أو مالية تذكر.
احلكومة اليوم عليها االستفادة من التجربة 

الصينية املميزة باخلبرات الفنية والتعاقد 
مع احلكومة الصينية مباشرة لتنفيذ تلك 
املشاريع، ملا لديها من إمكانيات وقدرات 
تستطيع إنهاءها حتى قبل الوقت احملدد 

وتسليمها للحكومة دون معوقات أو خلل 
بها، كما يحدث في الوقت احلالي من تالعب 

واضح من قبل بعض الشركات احمللية 
التي ما إن ترسي عليها املناقصة حتى تبدأ 
بتقسيمها وتوزيعها على شركات صغيرة 

وبأقل األسعار وبعلم احلكومة وحتت بصرها 
رغم أن ذلك مخالف للقوانني والقرارات 

الوزارية.
حكومتنا الكرمية يجب أن تعترف بأنها ال 

تستطيع محاسبة الشركات احمللية املتعثرة 
ألسباب عديدة، ولهذا عليها االستعانة 

بالشركات اآلسيوية ذات القدرات واإلمكانيات 
ومنع نفسها من احلرج مع أصحاب الشركات 

احمللية املتنفذين.

نقيب يتهم إيرانية بـ »رفع الصوت«!
هاني الظفيري

اتهم ضابط يعمل في مخفر الساملية وافدة 
إيرانية بالتط���اول عليه ورفع صوتها، وقام 
بتسجيل قضية »اهانة موظف عام اثناء تأدية 

عمله«.

وبحسب مصدر امني، فإن الضابط ويحمل 
رتبة نقيب قام بتس���جيل القضي���ة، مدعيا 
ان الوافدة االيراني���ة تطاولت عليه ورفعت 
صوتها خ���ال انهائها اج���راء قضية خاصة 
بها، هذا، وسجلت قضية جنحة واحيلت الى 

التحقيق.

هاني الظفيري

نقل رجال الطب الشرعي مواطنا من ديوانيته 
بع���د وفاته في محافظة مب���ارك الكبير، ومت 
احتجاز مواطن آخر كان متواجدا في ديوانية 
املتوف���ى. وفي التفاصيل التي يرويها مصدر 
امني، فإن باغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية 

عن وجود حالة وفاة داخل منزل في محافظة 
مبارك الكبير، وعليه توجه مدير امن املنطقة 
العمي���د نافع العنزي واملقدم نايف احلجرف 
ورجال االسعاف، واتضح ان املتوفى مواطن 
عش���ريني أحيلت جثته للطب الشرعي، ومت 
القبض على شاب مواطن كان برفقته واحالته 

الى التحقيق.

محمد الدشيش

تعرض وافد آسيوي للسلب بالقوة مساء 
أمس األول على يد شخصني قاما باالعتداء عليه 
واالس���تحواذ على مبلغ 70 دينارا في منطقة 

اجلليب، ومت تسجيل قضية.
وقال مصدر أمني إن باغا ورد إلى غرفة 

عمليات الداخلية من وافد أفاد بأن شخصني 
اعترضا طريقه في منطقة اجلليب أثناء توجهه 
إلى منزله، وقاما باالعتداء عليه بالضرب حتى 
استوليا على حافظة نقوده التي كان بداخلها 
مبلغ 70 دينارا، وعليه توجه اآلس���يوي الى 
املخفر، وس���جلت قضية وج���ار إحالة ملفها 

لرجال املباحث.

محمد الجالهمة

اقدم شخص من فئة البدون على خطف وافدة 
أثيوبية من منزل كفيلها في منطقة القيروان، ومت 
تسجيل قضية في مخفر الصليبية. وقال مصدر 
امني ان باغا تقدم به مواطن مصطحبا خادمته 

االثيوبية التي افادت بانها تعرضت للخطف مساء 
امس االول على يد شاب من فئة البدون عن طريق 
احليلة حيث قالت الوافدة ان اجلاني أراد ان يريها 
سيارته ومن ثم انطلق بها الى جهة غير معلومة 
وقام باالعتداء عليها وارجاعها الى املنزل، ليتم 

تسجيل قضية وجار ضبط اجلاني.

مصرع مواطن في مبارك الكبير
وضبط مرافقه وإحالته للتحقيق

سلب 70 ديناراً من آسيوي في اجلليب

»بدون« يخطف إثيوبية باحليلة في القيروان

»كف بحث« عن ZX مسروقة

هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء بقيادة املازم اول 
 ZX عبدالرحمن العفاسي من ضبط مركبة نوع
في منطقة القصر مسجل بحقها قضية سرقة 

في الفروانية ومت تعميم »كف بحث« عنها.
وقال مصدر امن���ي ان رجال أمن اجلهراء 

بقيادة العسكريني فايز راهي وحسني العازمي 
اش���تبهت في مركبة ZX متوقفة عند حديقة 
القصر في اجلهراء فتم إباغ املازم العفاسي 
الذي أمر رجاله باالستعام عن املركبة التي 
تبني انها مسروقة منذ 3 أشهر، بقضية مسجلة 
في مخفر الفروانية، وعليه مت سحبها متهيدا 

إلرسالها الى مخفر الفروانية.

الـ ZX املسروقة كما عثر عليها

احلريق أتى على الدور األول بالكامل باب الغرفة حيث حوصر افراد العائلة الـ 5 

وفاة فتاة كويتية بحريق مأساوي شهدته منطقة الرقة
بعد أن حاصرتها النيران مع والدتها وأشقائها في الدور األول

األولى اقتحمت املنزل إلنقاذ 
احملتجزين وهم: أم و4 من 
أبنائها )ش���اب و3 فتيات( 
وقد تبني أن النيران اندلعت 
ال���دور األرضي بصالة  في 
الثانية  املعيش���ة، والفرقة 

كافحت النيران. 
هذا، وبذل رجال اإلطفاء 
جه���ودا مكثفة خال عملية 
اإلنقاذ نظرا لكثافة الدخان 
الناشئ من احلريق وكانت 
ح���االت احملتجزين حرجة 
جدا نظرا الستنشاق كميات 
كبيرة م���ن الدخان ويعود 
الس���بب اآلخر إلى التأخير 
إباغ عملي���ات اإلطفاء  في 
ع���ن احلادث، وبع���د ان مت 
انتشالهم من احلريق مت نقل 
املصابني بواسطة اإلسعاف 
الى املستشفى ولقيت إحدى 
الفتيات حتفها متأثرة بكميات 
الدخان التي استنشقتها في 
مشهد مأساوي جديد سيطر 
على جميع من ش���ارك في 

احلادث األليم.
تواجد ف���ي املوقع مدير 
إطف���اء محافظ���ة األحمدي 
العقيد علي عباس  باإلنابة 
ورئيس مركز إطفاء املنقف 

باإلنابة الرائد فهد العجمي. 
وفي تصريح صحافي بثته 
إدارة العاقات العامة واإلعام 
في اإلطفاء على لسان مديرها 
العقيد خليل األمير أعرب فيه 
عن بالغ أس���فه ملا آلت إليه 
ظ���روف وتداعيات احلادث 
األلي���م ال���ذي أودى بحياة 
الزهور وإصابة  فتاة بعمر 
الى ذوي  4 آخرين، متقدما 
الفتاة املتوفاة بأحر التعازي 
القلبية وصادق املواس���اة، 
متمنيا من الباري عز وجل 
ان مين على املصابني بالشفاء 
العاج���ل وان يرحم الفقيدة 

ويسكنها فسيح جناته.
وشدد العقيد األمير على 
أهمية س���رعة إباغ اإلدارة 
العام���ة لإلطفاء عند اندالع 
أي حريق لكي تتمكن فرق 
اإلطفاء من الوصول في الوقت 
املناسب وإنهاء احلادث بأقل 
املمكنة، واكد على  األضرار 
ان هناك أم���را حتميا يجب 
توافره في املنزل وهو أجهزة 
الكشف عن الدخان ومطفأة 
احلريق ملا لهما من دور كبير 
الناجتة  في تقليل األضرار 

عن مثل هذه احلوادث.

عبداهلل شش���تري واملازم 
أول عبدالعزيز العجمي وفور 
وصول رجال اإلطفاء ملوقع 
احلادث مت تش���كيل فرقتني 

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

لقيت فتاة كويتية مصرعها 
متأثرة باستنشاق كميات من 
الدخان إثر حريق نشب في 
منزل أسرتها مبنطقة الرقة، 
كما أدى احلريق املأساوي إلى 
إصابة 4 من أفراد أس���رتها 
بإصابات مختلف���ة بعد أن 
حاصرتهم النيران في الدور 
األول للمنزل احملترق وتعذر 
عليهم اخلروج منه، ووفق 
مصدر إطفائي فإن احلريق 
الباغ  ال���ذي ش���ب وورد 
عنه مس���اء أمس األول جاء 
في باغه األولي ان ألس���نة 
اللهب حاصرت 5 أشخاص من 
أسرة واحدة في الدور األول 
ملنزلهم، واصفا املصدر بأن 
ما تعرض له أفراد األس���رة 
في احلريق بالرعب احلقيقي 
قبل أن يقوم رجال اإلطفاء 
مبكافحة احلريق وإجائهم 
وإنقاذهم، وقال املصدر ان 
باغا ورد إلى غرفة عمليات 
اإلدارة العامة لإلطفاء يفيد 
باندالع حريق منزل هرعت 
على أثره فرقتا إطفاء املنقف 
النقيب  والفحيحيل بقيادة 

النيران اذابت حديد األبواب في احدى الغرف

ساحر أفريقي حاول ضرب رجال اجلمارك
بعدما ضبطوا بحوزته كمية كبيرة من أدوات »الشعوذة«

ٍ يشكو وكيل »الصحة« لعدم دفع 50 ألف دينار محام

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

»انقلب الس���حر على 
الس���احر«، جملة تنطبق 
متاما على مشعوذ افريقي، 
وقع مس���اء أول من أمس 
الكويت  بيد جمارك مطار 
وبحوزته كمية كبيرة من 
أدوات الشعوذة، »ويبدو 

ان الس���احر الذي يكشف 
املستقبل حسب ادعائه أمام 
زبائنه لم يقرأ طالعه جيدا 
الباد  الى  قبل ان يحضر 
قادما من بلده«، بهذه اجلملة 
علق مصدر جمركي على 
واقعة القبض على املشعوذ 

االفريقي.
وكان رجال جمارك مطار 

الكويت الدولي قد اشتبهوا 
مبسافر افريقي خال إنهاء 
إجراءات سفره، وعليه مت 
اخضاعه للتفتيش واوضح 
املصدر: »ان���ه وحال فتح 
إحدى حقائبه عثر بداخلها 
على أحجار غريبة الشكل 
وطاس���م ومجموعة من 
الش���عر وأوراق مملوءة 

بالطاسم، وهو ما بني لرجال 
الذي  اجلمارك ان املسافر 
أمامهم مش���عوذ محترف، 
وعلي���ه قام���وا بعملي���ة 
تفتيش لبقي���ة حقائبه، 
وعثر على كمية أخرى من 
أدوات السحر والشعوذة، 
وخ���ال محاول���ة رجال 
اقتياد املس���افر  اجلمارك 

الى مكتب اجلمارك لتحريز 
املضبوط���ات وتس���جيل 
قضية بحقه قام مبقاومتهم 
وحاول ضربه���م قبل ان 
يتمكنوا ومبعاونة رجال 
األمن واملباحث من السيطرة 
عليه وتكبيله واقتياده الى 
املكتب وتس���جيل قضية 

بحقه.

مؤمن المصري

تقدم احملامي عبدالعزيز 
البنوان بشكوى للنائب العام 
يطالب فيها بعزل وكيل وزارة 
الصحة المتناعه عن تنفيذ 
حكم قضائي صادر ملصلحة 
موكلته. وكان البنوان قد كسب 

حكما قضائيا نهائيا في وقت 
س����ابق بإلزام وزارة الصحة 
بتعويض أسرة وافد مصري 
مببلغ 50 ألف دينار بعد خطأ 
طبي في املستشفى األميري 
تسبب في وفاته، عندما شعر 
الوافد بداية بضيق في التنفس 
وألم أسفل الرقبة فقاد سيارته 

وتوجه إلى املستشفى األميري 
وفي االستقبال ازدادت حالته 
سوءا، فتم وضعه حتت جهاز 
التنف����س الصناع����ي بغرفة 
املاحظة دون التفات أو انتباه. 
ومبرور الوقت تدهورت حالة 
الرجل حتى فاضت روحه إلى 
بارئها فتوفي. ومت تش����كيل 

جلنة لبحث احلالة وانتهت الى 
نتيجة تنصر فيها حق الوافد 
املتوف����ى والتي أكدت اخلطأ 
الطبي الذي ارتكب نتيجة جهل 
بأمور فنية أساسية قام بها 
األطباء املعنيون سواء كانت 
من حيث تش����خيص املرض 
أو وصف العاج املناسب في 

الوقت املناسب. وترتب على 
ذلك اخلطأ اإلضرار باملريض 
وعدم تقدير خطورة احلالة 
احلرج����ة الت����ي كان عليها، 
وكذلك متثل اخلطأ في عدم 
طلب املشورة املناسبة مما أدى 
إلى تدهور حالة املريض وعدم 

القدرة على إنعاشه.

محمد الدشيش

لق���ي واف���د آس���يوي 
مصرعه في منطقة جابر 
االحمد صب���اح امس بعد 
سقوطه من اعلى بناية قيد 
االنشاء ومت نقل اجلثة الى 

الطب الشرعي.
وق���ال مص���در امني 
الى غرفة  ان باغ���ا ورد 
عملي���ات الداخلية صباح 
امس عن سقوط شخص 
من اعلى بناية كان يعمل 
بها، وعلي���ه توجه رجال 

االمن واالس���عاف فتبني 
انفاسه  ان الشخص لفظ 
االخيرة ف���ي املوقع جراء 
االصابات التي حلقت به.

من جانب آخر، لفظ وافد 
آسيوي يعمل في اخلطوط 
أنفاسه  الكويتية  اجلوية 

األخيرة جراء سقوطه من 
ف���وق مبنى داخ���ل مطار 
الكوي���ت الدول���ي، فت���م 
تسجيل قضية في مخفر 

اجلليب.
وفي التفاصيل أن باغا 
ورد إل���ى غرف���ة عمليات 

الداخلي���ة ع���ن س���قوط 
موظف يعمل في اخلطوط 
اجلوية الكويتية من الطابق 
العلوي، فتوجه مسعفو 
املطار الذين اكتشفوا وفاة 
إلى  الذي نقل  اآلس���يوي 

الطب الشرعي.

مصرع آسيوي سقط من علو في مدينة جابر األحمد .. 
ومصرع آخر سقط من فوق مبنى في مطار الكويت

بعد أن قضت »اجلنايات« بحبسهما 10 سنوات

تبرئة وافدين من االجتار في املخدرات وغسيل األموال
ومقص. وبتفتي����ش املتهم 
الثاني عث����ر بجيب بنطاله 
على إصبع حشيش. وأضاف 
ان املتهمني أق����را له بحيازة 
املخدر املضبوط بقصد االجتار 
والتعاطي. وقد قضت محكمة 
أول درجة بإدان����ة املتهمني 
وقضت بحبسهما 10 سنوات 
مع الش����غل والنفاذ وتغرمي 
كل منهما 10 آالف دينار عن 
تهمة حي����ازة املادة املخدرة 
املضبوطة بقص����د االجتار 
والتعاطي بينما برأتهما من 

تهمة غسيل األموال.
وأمام محكمة االستئناف 
حضر ع����ن املتهمني احملامي 
يوسف دشتي وترافع شفاهة 
دافعا ببطان إجراءات القبض 
على املتهم����ني لوقوعه قبل 
النيابة وانعدام  إذن  صدور 

حالة التلبس.
كما دف����ع ببط����ان إذن 
العامة لعدم تسببه  النيابة 
ولكون����ه مذيا بتوقيع غير 
مقروء وأيضا البتنائه على 

حتريات غير جدية.

درجة فيما ش����هد به ضابط 
الواقعة بأن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم األول يحوز 
مادة احلشيش املخدرة بقصد 

االجتار والتعاطي.
وبناء على هذه التحريات 
اس����تصدر إذنا م����ن النيابة 
العامة بضبطه وتفتيش����ه.

وقام بضبط املتهم وبرفقته 
شقيقه املتهم الثاني مبسكن 
األول. وبتفتيش الشقة عثر 
على حقيبة بداخلها 3 قطع 
ملادة احلشيش ومبلغ مالي 

مؤمن المصري

قض����ت الدائرة اجلزائية 
مبحكمة االس����تئناف بإلغاء 
حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس وافدين 10 س����نوات 
مع الشغل والنفاذ واإلبعاد 
وقضت ببراءتهما من تهمة 
حيازة مادة احلشيش املخدرة 
بقص����د االجت����ار والتعاطي 

وتهمة غسيل األموال.
وتخلص واقعات الدعوى 
فيما استخلصته محكمة أول 

احملامي يوسف دشتي
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

48
12

53764
9856

59648
3857
43765
21

62

6438
89

12896
14
245

26
62598

82
3615

234
9583

7
38467

61
17384

6
7592

987

أفقياً:

عمودياً:

إطاللة
الصباح
فنجان
قهوة
جواد
اخلير

مرتعش
سالم

أمسية
وعد

فاتنة
زنبق
عنيد

ورد
حمل
مالك

جهود
صبر
سفر
وديع

الكتاب
الغني

االهتمام
رياء

اجلناح

٭ سنة االكتشاف: 1520.
الش��مس مرك��ز الكون 

واألرض تدور حولها.
٭ اكتش��فه: نيك��والس 

كوبرنيكوس.
ملاذا يعتبر من أعظم 100 

اكتشاف؟
ق��اس كوبرنيك��وس  ٭ 
الكواكب والنجوم وراقبها، 
كما قام بجمع مش��اهدات 
عدد كبير من علماء الفلك 
اآلخرين وعاجلها وقارنها. 
بقيام كوبرنيكوس بهذا فإنه 
حتدى اعتقادا عمره ألفا عام 
كان يق��وم على ان األرض 
ساكنة وتتوضع في مركز 
الكون وأن الكواكب والشمس 
والنجوم تدور حولها. ميثل 
عمله نقط��ة البداية لفهمنا 
للكون من حولنا ولعلم الفلك 

احلديث.
كان ه��و أيضا اول من 
العلمية  استخدم املشاهدة 
كأس��اس تطوي��ر نظرية 
عملي��ة )فقبل وقت��ه كان 
املنطق والتفكير هما أساس 
النظرية(، بهذه الطريقة أطلق 
كوبرنيكوس كال من حقل 
الفلك احلدي��ث والطرائق 

العلمية احلديثة.
٭ حقائ��ق طريفة: ميكن 
ان تتس��ع الشمس ملليون 
كرة أرضي��ة تقريبا، لكن 
هذا يتغير ببطء، إذ انه في 
كل ثانية تتحول 4 باوندات 
ونص��ف تقريب��ا من كتلة 
الى ضوء يصل  الش��مس 

الى األرض.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ قوس قـــزح ـ درب، 2 ـ جلام ـ 
لبالب )معكوسة(، 3 ـ البحتري ـ 
سب، 4 ـ مال، 5 ـ هدى سلطان، 6 
ـ لوائح، 7 ـ وأد ـ نراه، 8 ـ أمراض 
ـ اا ـ ســـل، 9 ـ حلن ـ ســـري، 10 ـ 

فراء ـ املوج.

عموديًا:
1ـ  قالدةـ  وارف، 2ـ  وجلـ  دائم، 3ـ  البأس 
)معكوسة( ـ الرد )معكوسة(، 4 ـ قمح ـ 
ســـل ـ أحض )معكوسة(، 5 ـ متلون، 6 ـ 
حبر ـ طارئ، 7 ـ أي ـ ا ا ا ا، 8 ـ دل ـ منحة 
ـ سم، 9 ـ اســـبر )معكوسة( ـ سرو، 10 ـ 

بلبل اخلليج.

حل عينك .. عينك

1ـ  بعـــد املطرـ  طريق، 2ـ  رســـنـ  من النباتات 
املتسلقة )معكوسة(، 3 ـ شاعر عباسي ـ شتم، 
4ـ  جنـــح، 5ـ  فنانة مصريـــة معتزلة، 6ـ  نظم 
مكتوبة، 7ـ  دفن حياـ  نلمحه، 8ـ  اعتلـ  متشابهان 
ـ مرض صـــدري، 9 ـ نغم ـ مجهول، 10 ـ يغطي 

جلود احليوانات ـ في البحر.

1ـ  طوقـ  كثير الظالل، 2ـ  خوفـ  مســـتمر، 3ـ  
الشدة )معكوسة(ـ  اجلواب )معكوسة(، 4ـ  حنطة 
ـ مرض صدري ـ اشجع وأغري )معكوسة(، 5 ـ 
تضجرون، 6 ـ مداد ـ أمر عارض، 7 ـ للتفســـير 
ـ متشـــابهة، 8ـ  أرشـــدـ  هبة، قاتل، 9ـ  اكتشف 
العمق )معكوسة( ـ من الشجر، 10 ـ لقب مطرب 

كويتي.

احلل  أسفل الصفحة

الشمس هي مركز الكون

حل أعرف الشخصية:
احالم

حل كلمة السر:
منى شداد

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ممثلة خليجية 
من 7 أحرف

شااجسمافام
جطلهـلرمالق

ولاواتستصهـ
ااهـدمعينبو
دلتصعشةةاة
دةمبننسزحد

اااريحفناف
للمادمربلن
خجرلملوقكج
ينيغلودوتا

رااناعيران
ىحءيكدعدبا

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
هل ميك��ن أن يبدو لنا 
العالم أفضل لو أنه كان خاليا 
من الغبار؟ لكننا ميكن أن 
أحيانا وبال«  جنيب »بنعم 
أحيانا أخ��رى، ولكن قبل 
توضيح ذلك، م��اذا نعني 
بالغب��ار؟ يتألف الغبار من 
ذرات دقيقة جدا جتمعت من 
األرض وغيرها من املواد، 
يحملها الهواء ويحركها في 
الفضاء، ولكن كيف تتولد 
هذه الذرات الدقيقة؟ لهذه 
الذرات مصادر كثيرة، فقد 
تأتي من النباتات املتيبسة 
أومن أمالح  أو احليوانات 
البحر والصحراء والبراكني 

وأتربتها ورمالها ..الخ.
الغبار  أن  ونحن نعتقد 
وللوهلة األول ليس له أي 
فائدة، ولكنه، فعليا، يعمل 
على جعل العالم أكثر جماال، 
فاألل��وان الزاهي��ة للفجر 
والش��فق تعتمد إلى درجة 
كبي��رة على كمي��ة الغبار 

املوجودة في الهواء.
وذرات الغبار املوجودة 
في الفض��اء تعكس أيضا 
أشعة الشمس، وجتعل رؤية 
الضوء واضحة على األرض 
أو س��اعتني بعد  لس��اعة 
الغروب، واأللوان املتعددة 
الشمس  التي تؤلف ضوء 
تنكسر على عدة زوايا عند 
انعكاسها بالغبار أو ذرات 
املاء املتبخر، فغروب الشمس 
يأخذ ع��ادة اللون األحمر 
وذل��ك يعود إل��ى أن هذه 
الذرات تقوم بتكسير أشعة 
الشمس بطريقة واضحة مما 
يدل على أن هذه األشعة هي 
آخر ما تبقى في الفضاء بعد 

غروب الشمس.
أما الوظيفة األخرى لهذا 
الغبار فه��و يتعلق باملطر، 
فبخ��ار امل��اء املوجود في 
اله��واء ل��ن يتح��ول إلى 
س��ائل ما لم يحت��و على 
ذرات الغب��ار والتي تلعب 
دور املرك��ز لكل نقطة من 
نقاط املاء، ولذلك فإن الغيوم 
والضباب والندى، وأيضا 
األمطار، تعتمد في تشكيلها 
بشكل كبير على عدد معني 
من الذرات الغبارية احململة 

بالرطوبة.

ماذا ميكن أن يحدث إذا لم يكن 
الغبار موجودًا؟

راغب أحمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

الم العب العام في حفل »بيلد«

البرتغال جتدد الثقة في بينتو

اختارت صحيفة بيلد قائد املنتخب األملاني 
السابق فيليب الم كالعب العام خالل حفل 
جوائزها السنوي. وأشارت الصحيفة الى أن 
الم حصل على املركز األول في فئة أفضل العب 
والتي ارتبطت هذا العام بتتويج »املانشافت« 
بلقب املونديال، ليصبح اسمها »جائزة األربع 
جنوم«، نسبة حلصول املنتخب على النجمة 

الرابعة، واعتب����رت اجلائزة مبنزلة تكرمي 
للقائد الذي أعلن اعتزاله دوليا.

واخت����ارت الصحيفة فريق بوروس����يا 
دورمتوند جلائزة أفضل تس����ويق لألندية 
األملانية، بعد حملة احلشد املميزة التي قام 
بها الفريق والتي حصل على إثرها على 50 

ألف مشجع خالل نهائي.

جدد رئيس االحتاد البرتغالي لكرة القدم 
فرنان����دو غوميش الثقة ف����ي املدير الفني 
للمنتخب باولو بينت����و رغم األداء احملبط 
الذي قدمه في مونديال البرازيل، ولكنه أعلن 

بعض التغييرات.
وقال غوميش في مؤمتر صحافي لالعالن 
عن األمر بخصوص أداء فريقه في املونديال 

واخلروج من دور املجموعات »لم نتمتع بأي 
صالحيات للمنافسة«، انها احلقيقة املرة.

ومن ضمن التغييرات الرئيس����ية ضم 
سرجيو كوستا وخوسيه كارنيرو كمساعدين 
لبينتو وتعيني خوسيه كارلوس نورونيا، 
اجل����راح الذي عالج كريس����تيانو رونالدو 

وفالكاو، كرئيس للجهاز الطبي

حسم برشلونة االسباني موقفه جتاه 
العب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو، 
حيث أبلغ العب فيورنتينا اإليطالي بأنه 
لم يعد يرغب ف����ي التعاقد معه، ليمهد 
الطريق بذلك أمام مان يونايتد االجنليزي 

للحصول على خدماته.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكاتالونية أن »البارسا« تراجع عن رغبته 
في ضم ك����وادرادو الذي تبلغ قيمته 50 
مليون يورو، مش����يرة إلى أن الفرصة 

باتت اآلن سانحة أمام »الشياطني احلمر« 
للتحرك، بدون منافس وذلك من أجل ضم 
الالعب قبل انتهاء سوق االنتقاالت يوم 
االثنني املقبل. وكتبت الصحيفة االسبانية 
»النادي أبلغ خوان كوادرادو رسميا بأنه 
ال يرغب في التعاقد معه، وذلك عبر مكاملة 
هاتفية مع أليساندرو لوكي وكيل أعمال 
الالعب«. وكان النجم الكولومبي ميني 
النفس باالنتقال الى ملعب »كامب نو« 

ولكن أمنياته باءت بالفشل.

أحالم 
الكولومبي.. 

تبخرت

آثار الصدمة واضحة على اجلهاز الفني لـ»الشياطني« 

اليونايتد يودع كأس احملترفني بـ »فضيحة«

ڤان غال: ال شك في موهبة دي ماريا
اعلن نادي م���ان يونايتد تعاقده مع الدولي االرجنتيني 
انخل دي ماريا من ريال مدريد االسباني في صفقة اجنليزية 

قياسية.
وبلغت صفقة دي ماريا 59.7 مليون استرليني )75 
مليون يورو، 98 مليون دوالر(، ليصبح بالتالي صاحب 
أغلى صفقة في تاريخ »البرميييرليغ«، متفوقا على املهاجم 
االس���باني فرناندو توريس الذي انتقل من تشلسي الى 

ليڤربول مقابل 60 مليون يورو في يناير 2011.
وجاء في بيان للنادي االجنليزي »يسر مان يونايتد 

ان يعلن ان انخل دي ماريا أنهى اجراءات انضمامه 
الى النادي مقابل رقم قياسي اجنليزي بلغ 59.7 

مليونا في عقد ميتد خمس سنوات«.
اما املدرب الهولندي لويس فان غال فقال 
بدوره »ان انخل دي ماريا هو العب خط 
وسط مبستوى عاملي، وليس هناك مجال 

للشك في موهبته«.
وتابع »انه العب س���ريع ولديه قدم 
يسرى قوية ما يجعله يدخل اخلوف 
الى املدافعني، كما انه ميتاز مبوهبة 
املراوغة، وسيكون اضافة ممتازة 

للفريق«.
وأض���اف »أعتقد ان دي ماريا 
ميكنه املساهمة وهذا مهم للغاية 
لكن ال يجب علينا ان نتوقع تغيير 

أمورنا بداية من الغد، ويجب عليه 
التكي���ف مع الثقافة ف���ي اجنلترا 
املمتاز وفلس���فة  الدوري  وثقافة 

اليونايتد«.
ق���ال دي ماريا  من جهت���ه، 
»لويس فان غ���ال مدرب رائع 
مع سجل حافل بالنجاح وانا 
معجب برؤيته وهدفه بإعادة 

هذا النادي الى القمة«.

واض���اف النج���م األرجنتين���ي »انتظر بش���غف البدء مع 
الفريق«.

واستحوذ انضمام دي ماريا من ريال مدريد الى مان يونايتد 
على األضواء في األيام األخيرة، خصوصا بعد معاناة الفريق 

االجنليزي في املرحلتني األوليني من الدوري.

وفيما يلي أكبر 10 صفقات في تاريخ كرة القدم البريطانية:
1- انخيل دي ماريا من ريال مدريد إلى مان يونايتد مقابل 

59.7 مليون استرليني في 2014.
2- فرناندو توريس من ليڤربول إلى تشيلس���ي 

مقابل 50 مليون استرليني في 2011.
3- مسعود اوزيل من ريال مدريد إلى ارسنال 

مقابل 42.4 مليون استرليني في 2013.
 4- سيرجيو اغويرو من اتليتيكو مدريد 
إلى مان س���يتي مقابل 38 مليون استرليني 

في 2011.
 5- خ���وان ماتا من تشلس���ي إلى مان 
يونايتد مقابل 37.1 مليون استرليني في 

.2014
6- آندي كارول من نيوكاسل يونايتد 
إلى ليڤربول مقابل 35 مليون استرليني 

في 2011.
7- اليكسيس سانشيز من برشلونة 
إلى ارسنال مقابل 35 مليون استرليني 

في 2014.
8- روبينيو من ريال مدريد إلى مان 
س���يتي مقابل 32.5 مليون استرليني 

في 2008.
9- ايدن هازارد من ليل إلى تشلسي 
مقابل 32 مليون استرليني في 2012.
اتليتيكو  10- دييغو كوستا من 
مدريد إلى تشلسي مقابل 32 مليون 

استرليني في 2014.

زادت متاعب مان يونايتد 
في بداية املوسم اجلديد بعد 
هزميت���ه 4-0 أمام ميلتون 
كينيز دونز املنتمي للدرجة 
الثالثة في الدور الثاني من 
مس���ابقة كأس احملترف���ني 

االجنليزية لكرة القدم.
وأحرز ويل جريج هدفني 
وأضاف بينيك افوبي مثلهما 
بعدم���ا وضح���ت األخطاء 

الدفاعية ليونايتد بشدة.
واس���تغل جريج أخطاء 
مان يونايت���د ليحرز هدفا 
في كل شوط قبل ان يعمق 
الزائر  الفريق  افوبي جراح 
بهدفني في الدقائق األخيرة 

بعد نزوله كبديل.
ول���م يحق���ق الهولندي 
ف���ان غ���ال املدرب  لويس 
اجلديد »للشياطني احلمر« 
أي انتص���ار في 3 مباريات 
رسمية قاد فيها الفريق منذ 
توليه املسؤولية قبل بداية 

املوسم احلالي.
وجم���ع اليونايتد نقطة 
واحدة فقط من أول مباراتني 
له في املوسم اجلديد بالدوري 

االجنليزي املمتاز.
وق���ال ف��ان غ��ال حملطة 
»س����ك����اي س���ب���ورت���س« 
التلفزيونية: »األمر يتعلق 
بارتكاب أخطاء في أوقات غير 
مناسبة، فعندما تشاهدون 
األهداف التي سكنت شباكنا 
سترون انها كانت من أخطاء 

فادحة ال ميكن ارتكابها.«
وأض���اف: »تأخرنا 0-2 
وكان من الصعب للغاية ان 
نعود الى أجواء اللقاء، وفي 
الشوط الثاني صنعنا الكثير 
من الفرص لكن لم يحالفنا 

احلظ من أجل التسجيل«.
وتابع: »ارتكبنا املزيد من 
النتيجة  األخطاء وأصبحت 
3-0 ثم رباعية بيضاء ولن 
اسمح بتلك املهازل مجددا«.

فرحة مارتينيز بتأهل 
بورتو الى األبطال

تأهل بورتو وزينيت إلى »التشامبيونز« وخروج سلتيك

حجز بورتو البرتغال���ي بطل 1987 و2004 
بطاقته الى دور املجموع���ات في دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بعد ان جدد فوزه على ضيفه 

ليل الفرنسي 2-0 في إياب الدور الفاصل.
وس���جل الفرنسي ياس���ني ابراهيمي )49( 
وجاكسون مارتينيز )68( الهدفني، وكان بورتو 

فاز ذهابا على ارض منافسه 0-1.
وفشل س���لتيك االسكوتلندي بطل 1967 في 
التأهل الى دور املجموعات بخسارته امام ضيفه 
ماريبور السلوڤيني بهدف للبرازيلي ماركوس 
تافاريس في الدقيقة 75، وكانت مباراة الذهاب 

انتهت 1-1.

في حني تأهل زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
الى دور املجموعات بفوزه على ضيفه ستاندار 

لياج البلجيكي 0-3.
الڤنزويلي جوزيه روندون )30(  وس���جل 
والبرازيل���ي هولك )54 من ركل���ة جزاء و58( 
األهداف الثالثة، وكان الفريق الروسي فاز ذهابا 

.0-1
ويبل���غ زينيت دور املجموعات في البطولة 
للموس���م الرابع على التوالي، وقد يوضع في 
التصنيف الثاني في القرعة التي تسحب اخلميس 

املقبل في موناكو.
أما ستاندار لياج بطل بلجيكا فيكمل مشواره 

في بطولة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.
القبرصي بطاقته  ابويل نيقوس���يا  وحجز 
بفوزه الكبير على ضيفه البورغ الدمنركي بأربعة 
اهداف نظيفة للبرازيلي فرانكو فينيش���يوس 
)16( واالرجنتيني توماس دي فيس���نتي )30( 
والونيفتيس )46( وس���يليان شيريدان )75(، 

وكان الفريقان تعادال ذهابا في الدمنرك 1-1.
وحقق باتي بوريس���وف البيالروسي فوزا 
سهال على ضيفه سلوفان السلوڤاكي ب� 3 أهداف 
مليخائيل غورديشوك )41( وسيرغي كريفيتس 
)84( وفيتالي روديونوف )85( في طريقه الى 

دور املجموعات، وانتهت مباراة الذهاب 1-1.

إيتـو
في »غوديسون بارك«

البرازيلي دوغالس إلى »البارسا«
أعلن نادي برشلونة االسباني في بيان ان اجلناج البرازيلي االمين في ساو 
باولو دوغالس بيريرا سيوقع على عقد انضمامه الى الفريق في االيام القليلة 
املقبلة وملدة 5 سنوات لقاء 4 ماليني دوالر. واكد النادي ان »البارسا« وساو باولو 
توصال الى اتفاق حول انتقال دوغالس وان الصفقة ستتم لقاء 4 ماليني دوالر 
باإلضافة الى 1.5 مليون دوالر جوائز تأتي حسب النتائج التي سيقدمها الالعب مع 
»البلوغرانا«. وسيوقع دوغالس )24 عاما( على عقد مدته 5 مواسم، وهو سيصل 
الى برشلونة نهاية االسبوع اجلاري للخضوع لفحص طبي روتيني ثم التوقيع 
على العقد قبل تقدمه الى اجلمهور في وقت الحق.

»البلوغرانا«
يرفض كوادرادو

»الباڤاري«
يضم بن عطية

توصل بايرن ميونيخ األملاني الى اتفاق 
مع روما اإليطال����ي حول انتقال الدولي 

املغربي مهدي بن عطية الى صفوفه.
واوضح بايرن ميونيخ في بيان له ان 
الناديني اتفقا على عدم الكشف عن قيمة 
صفقة انتقال بن عطية )27 عاما(، إال ان 
الصحافة اإليطالية أحملت الى انها تصل 
لنحو 30 مليون يورو. كان »الباڤاري« 
حامل لقب الدوري احمللي يس����عى الى 
تعويض غياب االسباني خافي مارتينيز 
الذي أصيب بتمزق في أربطة ركبته اليمنى 
س����تبعده حتى نهاية العام احلالي على 
األقل. ومن املتوقع ان يتوجه بن عطية، 
الذي بدأ مسيرته مع مرسيليا الفرنسي 
الى ميونيخ في األيام املقبلة للخضوع 

للفحص الطبي الروتيني ومن ثم التوقيع 
على عقد مدته 5 أعوام بحسب النادي. 
وكان عقد بن عطية س����ينتهي عام 2018 
مع روما الذي انض����م الى صفوفه قبل 
عام قادما من مواطنه اودينيزي. ويعاني 
باي����رن أيضا من غي����اب اجلناح األمين 
رافينيا الذي سيبتعد عن املالعب لعدة 
أسابيع بسبب إصابة خطرة في الكاحل، 
فضال عن إصابة باستيان شفاينشتايغر 
الذي يعاني بدوره من اإلصابة ذاتها. من 
جهته، أنهى »اجليالروسي« اجراءات ضم 
اليوناني كوستاس مانوالس )23 عاما( 
بدال من ب����ن عطية، حيث وصل الالعب 
الى العاصمة اإليطالية ووقع عقدا ملدة 

5 سنوات ايضا.

أعلن نادي إيفرتون اإلجنليزي ضم 
املهاجم الكاميروني صمويل إيتو، الذي 
كان بدون فريق حاليا، إلى صفوفه ملدة 

موسمني.
ويأتي ضم إيفرتون إليتو )33 عاما(، 
والذي لعب 118 مباراة مع منتخب بالده 
س����جل فيها 56 هدف����ا، لتعزيز اجلانب 
الهجوم����ي. وقال املدي����ر الفني للفريق 
روبرتو مارتينيز في تصريحات نقلها 
موقع النادي: »بالنس����بة لشخص حقق 
كل ش����يء تقريبا، فإن إيتو لديه نفس 
الرغبة التي كانت لديه حينما وصل أول 

مرة إلى أوروبا«.
وأضاف مارتينيز: »نحن متحمسون 
للغاية وأظن أن »التوفيز« سيكون املنزل 

املناسب بالنسبة له، اجلماهير ستجعله 
مس����تعدا، ولكن علينا أن نصبر بعض 

الوقت حتى يعود لكامل مستواه«.
من ناحيته صرح إيتو، العب برشلونة 
وإنتر ميالن الس����ابق قائال: »أنا سعيد 
للغاية بالتواجد هنا، وأتطلع خلوض أول 
مباراة بقميص إيفرتون، الذي يعجبني 
أس����لوب لعبه وباملث����ل معرفة روبرتو 
مارتينيز الكروية، أعتقد أنه مازال بإمكاني 

التعلم منه هنا«.
وارتدى »االسد الكاميروني« قميص 
تشلسي اإلجنليزي املوسم املاضي وسجل 
12 هدفا ف����ي 35 مب����اراة، إال أن املدرب 
البرتغالي جوزي����ه مورينيو لم يرغب 

في اإلبقاء عليه.
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وزير الرياضة يساند 
األهلي لتسهيل 
حضور جماهيره 

في مباراة القطن 
الكاميروني

فوز للنجمة بعد خسارة في كأس النخبة

استدعاء هايل والصيفي لـ »النشامى«

بيروت ـ ناجي شربل 

فاز النجمة بطل ال����دوري اللبناني على 
الراسينغ بيروت 2–1 في املباراة التي أجريت 
بينهم����ا على ملعب العه����د وأمام زهاء 500 
متفرج، ف����ي املرحلة الثاني����ة من مباريات 
املجموعة االولى ل����كأس النخبة ال� 19 لكرة 

القدم.
وافتتح الراسينغ التسجيل في الدقيقة 11 
من ضربة جزاء احتسبها احلكم اثر ملسة يد 
حملمد شمص تسبب بها العب الراسينغ اجلديد 
محمود كجك، انبرى لها البرازيلي موزارت 

وأرسل الكرة الى يسار احلارس.
وفي الدقيقة 39 احتس����ب احلكم ضربة 
جزاء ثانية ولكن للنجمة بعد تعرض محمود 
سبليني لإلعاقة من احلارس علي احلارس، 
أدرك منها خالد تكه جي التعادل للنجمة إذ 

أودع كرته املقص األيسر للمرمى.
وفي الدقيق����ة 54 أضاف تكه جي الهدف 
الثان����ي بعدما تلقى ك����رة بينية من عباس 
عطوي وس����ددها زاحفة حتولت من أسفل 

القائم االيسر الى الشباك.
قاد املباراة احلك����م محمد زعتر وعاونه 
حكما التماس حسن قانصو وسليم سراج، 

ومحمد غدار حكما رابعا للتبديل.
وخاض النجمة املباراة بأجنبييه املوقعني 

أعلن املدير الفني اجلديد ملنتخب األردن 
لكرة الق���دم أحمد عبد الق���ادر عن القائمة 
األولي���ة التي تبدأ أول���ى مراحل التحضير 
للقاء أوزبكس���تان والصني وديا استعدادا 
للمش���اركة في نهائيات كأس آسيا املقررة 

مطلع العام املقبل في استراليا.
والالعبون ه���م: عامر علي، عبداهلل أبو 
زيتون )احلس���ني(، س���عيد مرجان، محمد 
الشيشاني، علي خويلة، يوسف الرواشدة 
)الرمثا(، عدي زهران، يوسف النبر، عصام 
مبيضني )ش���باب األردن(، صالح مس���عد، 
س���الم العجالني، يزن دهش���ان )األهلي(، 
أحمد عبدالستار، محمد منير، أحمد سمير، 
لؤي عم���ران، صالح اجلوهري )اجلزيرة(، 

في كشوفه الس����نغالي سي شيخ والعاجي 
السينا سورو، فيما اختبر الراسينغ البرازيلي 
موزارت للوقوف على مس����تواه، كما أشرك 

النيجيري اديل بريشيوس.
وهذا الفوز االول للنجمة في املسابقة بعد 

خسارته امام الصفاء 0–2 في االفتتاح.
وفي املجموعة الثانية، تعادل العهد والسالم 
زغرتا 1–1 على ملعب الصفاء بوطى املصيطبة 

أمام 300 متفرج.
ولعب العهد بعشرة العبني منذ الدقيقة 17 
بعد طرد احلكم العبه الدولي حسن شعيتو 

لضربه محمود مرعوش من دون كرة.
وافتتح حسني دقيق التسجيل للعهد في 
الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة في وسط 
املرمى باغت بها احلارس محمود صيداوي.

وفي الدقيقة 87 أدرك أحمد اخلطيب التعادل 
بكرة زاحفة في وسط املرمى اثر متريرة بينية 

من العاجي جان باتريك ميليس.
قاد املباراة احلكم حس����ام املقدم وعاونه 
حكما التماس محمد رمال وحس����ن فحص، 
وعارف مكحل حكما رابعا للتبديل. وأشرك 
مدرب العه����د محمود حمود املدافع املصري 
محم����د جيالني الذي ب����دا مرهقا، كما جرب 
البرازيلي جونيور ويلس����ون، بينما أشرك 
مدرب الس����الم الهولندي بيتر مندرتس����ما 

والعاجي جان باتريك ميليس.

عامر شفيع، منذر ابو عمارة، رجائي عايد، 
محمود زعترة )الوحدات(، معتز ياس���ني، 
جهاد الش���عار، ش���ريف النوايش���ة )ذات 
راس(، به���اء عبدالرحم���ن، رائد النواطير، 
سليمان السلمان، ياس���ر الرواشدة، مهدي 
عالمة )الفيصلي(، محمد الدميري )االحتاد 
السعودي(، محمد مصطفى )اخلور القطري(، 
طارق خطاب )الشباب السعودي(، خليل بني 
عطية )الفيصلي السعودي(، شريف عدنان 
وحمزة الدردور )اخلليج السعودي(، شادي 
ابوهشهش )التعاون السعودي(، احمد هايل 
)العربي الكويتي(، عدي الصيفي )الساملية 
الكويتي(، انس بني ياسني )الرائد السعودي( 

وعبداهلل ذيب )الرفاع البحريني(.

محاولة للمرور بالكرة من العب النجمة

للمشاركة مع املنتخب في مباراة كينيا الودية

»الفراعنة« بانتظار إفراج تشلسي عن صالح

املقبل، في التصفيات املؤهلة 
لبطولة كأس األمم االفريقية 
2015 باملغرب، من الالعبني 
احملترفني أمثال صالح جمعة 
وأحمد حسن كوكا ومحمود 
عبداملنعم كهربا إلى املنتخب 
األوملبي للمشاركة معهم في 
ودية املغ���رب املقرر لها 2 

سبتمبر املقبل.
يأتي هذا بناء على اتفاق 
بني اجلهازين، على أن يحسم 
اجلهاز الفني للمنتخب األول 
أسماء قائمة مباراة السنغال 

عقب ودية كينيا.

دخول جماهير األهلي

في ش���أن آخر، يبحث 
خال���د عبدالعزي���ز، وزير 
الش���باب والرياض���ة، مع 
وزارة الداخلي���ة حض���ور 
عدد مح���دد م���ن جماهير 
النادي األهل���ي، في مباراة 

النهائي لبطولة كأس  قبل 
االحتاد األفريقي أمام القطن 
الكاميروني، خاصة أن األهلي 
يعتبر املمثل املصري الوحيد 

في البطوالت االفريقية.
ويس����عى عبدالعزي����ز 
للحصول على املوافقة األمنية 
حلضور اجلماهير في مباراة 
األحمر االفريقية، التي على 
اثرها سيتم عودة اجلماهير 
إلى املدرجات بشكل تدريجي 
الدوري  خ����الل مباري����ات 
للموسم املقبل، باإلضافة إلى 
مباريات املنتخب املصري في 

التصفيات االفريقية.
وأبدى حس����ام حس����ن 
املدير الفني لنادى الزمالك 
إلغاء معس����كر  اس����تياءه 
املقرر  الفريق اخلارج����ي، 
له بالنمسا، مشيرا إلى أن 
اإلدارة تقوم حاليا مع إدارة 
التسويق بتوفير معسكر 
بديل، حتى يتمكن الفريق 
من االستعداد جيدا خلوض 

منافسات املوسم اجلديد.
وأوض����ح »العميد«، أن 
الثنائي  االس����تغناء ع����ن 
صالح س����ليمان وإس����الم 
عوض ال يقلل من املجهود 
الكبير ال����ذي بذله الثنائي 
طوال فت����رة تواجده داخل 
القلع����ة البيضاء، موضحا 
أنه كان يتمنى استمرارهما 

في صفوف فريقه.
التي  أما عن األس����باب 
دفعته لالستغناء عن خدمات 
الثنائي، أرجع حسام حسن، 
العديد من  إلى وجود  ذلك 
العناصر في مركزيهما مع 
الوقت احلالي،  الفريق في 
وبالتالي فهو ليس في حاجة 
لهما، وبالتالي فضل منحهما 
النادي  الرحيل عن  فرصة 
مبك����را حتى يجدا الفرصة 

املناسبة في فريق آخر. 

قمة كرة اليد

ومن كرة القدم الى كرة 
اليد، حيث حدد احتاد اليد 
برئاسة خالد حمودة صالة 
ميت عقبة الستضافة لقاء 
القم����ة بني فريق����ي األهلي 
اليوم  املقرر لها  والزمالك، 
في إطار اجلولة الرابعة من 

دوري احملترفني.
جاء اختيار ميت عقبة 
بناء على طلب مس����ؤولي 
الزمال����ك، حي����ث مت����ت 
مخاطبتهم من جانب االحتاد 
الختيار صالة إلقامة اللقاء، 
وذل����ك بعد اعت����ذار صالة 
أنشاص، فاختار مسؤولو 
القلعة البيضاء صالة ميت 
عقبة، وهو ما متت املوافقة 

عليه.

وأمي���ر عبداحلميد وأحمد 
الش���ناوي، وتأل���ق خالل 
التقسيمة احلارسان شريف 

إكرامي وعصام احلضري.
وانتظم ف���ي التدريبات 
الالع���ب محم���ود حس���ن 
تريزيغيه جنم النادي األهلي، 
الذي وصل إلى أسوان متأخرا 
بسبب ارتباطه بامتحانات 
في القاهرة، ويكثف املنتخب 
مجهوداته في عالج الالعب 
محم���د عبدالش���افي الذي 
يعانى من إجهاد في السمانة 

اخللفية.
وفى اط���ار التعاون بني 
املنتخب���ني األول واالوملبي 
البدري، قرر  بإدارة حسام 
شوقي غريب، املدير الفني 
للمنتخب املصري، انضمام 
الذي���ن س���يتم  الالعب���ني 
استبعادهم من قائمة مباراة 
السنغال احملدد لها 5 سبتمبر 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

خاط���ب اجله���از الفني 
للمنتخب املصري لكرة القدم 
بقيادة شوقي غريب، نادي 
تشلسي اإلجنليزي من أجل 
انضمام محمد صالح صانع 
ألعاب »البلوز« إلى صفوف 
»الفراعنة« واملش���اركة في 
مباراة كينيا الدولية الودية، 
املقرر لها بعد غد الس���بت، 
في إطار استعدادات مصر 
ملباراتي السنغال وتونس 
املق���رر لهما يوم���ا 5 و10 
سبتمبر املقبل في التصفيات 
املؤهلة لكأس األمم االفريقية 

املقرر إقامتها باملغرب.
الفني  جاء طلب اجلهاز 
بسبب عدم اعتماد اجلهاز 
الفن���ي لتشلس���ي بقيادة 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
عل���ى محمد ص���الح منذ 
انطالق الدوري اإلجنليزي 
التشكيلة،  واستبعاده من 
واألنباء الت���ي ترددت عن 
رحيله خالل الفترة األخيرة 
الدوري  أندي���ة  إلى أح���د 
اإلجنلي���زي على س���بيل 
اإلعارة، وينتظ���ر اجلهاز 
ادارة  الفني للفراعن���ة رد 

النادي االجنليزي.
وأكد شوقي غريب على 
رغبة املنتخب في حضور 
اجلماهير ملتابعه التدريبات 
لضمان حتقيق التجانس بني 
الالعبني، وإكسابهم بعض 
اخلب���رات اخلاص���ة للعب 
حتت الضغط اجلماهيري، 
خاصة بالنس���بة لالعبني 
احملليني، ومن املتوقع تواجد 
جماهيري كبير خالل لقاء 

السنغال.
واس���تمر م���ران العبي 
املنتخب املصري على ستاد 
أسوان ملدة ساعتني، تخلله 
تقسيمه ملدة نصف ساعة 
بني مجموعتني من الالعبني 
اشتمل تدريب الفريق على 
مترين���ات لإلحم���اء وفك 
العضالت ومترينات ملهارة 
التس���ليم والتس���لم لرفع 
البدنية،  اللياق���ة  معدالت 
كما ركز اجلهاز الفني على 
النواحي الدفاعية خاصة أمام 
خط 18 في ظل امتياز العبي 

السنغال باألطوال.
وقد ش���هدت التدريبات 
الالعبني  حماسا كبيرا بني 
حلجز بطاقة املشاركة في 
القائم���ة املخت���ارة ملباراة 
الس���نغال الرس���مية ف���ي 
تصفيات بطول���ة افريقيا، 
وش���هد التدريب منافس���ة 
بني حراس املرمى ش���ريف 
إكرام���ي وعصام احلضري 

محمد صالح فقد مكانه في تشكيلة تشلسي

الدوري املصري ينطلق 18 املقبل 
بنظام املجموعة الواحدة

قرر مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة 
القدم بعد اجتماعه إطالق بطولة الدوري 

في 18 سبتمبر املقبل بنظام املجموعة 
الواحدة.

وأقيم دوري املوسم املاضي بنظام 
املجموعتني.

وينتظر قرار احتاد الكرة موافقة وزارة 
الداخلية املتوقعة األسبوع املقبل على اقامة 
البطولة من مجموعة واحدة تضم كل الفرق 

معا ومنها األهلي واملصري البورسعيدي، 
بعد ان مت إبعادهما املوسم املاضي بوضع 

كل منهما في مجموعة لتجنب غضب 

جماهير األهلي على خلفية أحداث كارثة 
ملعب املصري في فبراير 2011، والتي راح 

ضحيتها 72 مشجعا من التراس األهلي.
وحدد االحتاد املصري مكان مباراتي 
الذهاب واإلياب بني األهلي واملصري 

للموسم املقبل في ملعب اجليش الثالث في 
محافظة السويس دون حضور جماهيري.

كما قرر إقامة مباراة السوبر بني قطبي 
الكرة املصرية األهلي بطل الدوري 

والزمالك بطل الكأس في 14 املقبل، على ان 
ينال الفائز فيها مكافأة قدرها مليون جنيه 

مصري، مقابل نصف مليون للخاسر.

تأهل العني اإلماراتي الى نصف نهائي دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه االحتاد 
السعودي بنتيجة 3-1 بالشرائع في إياب دور ال�8. 
سجل للعني الغاني اس���امواه جيان )40( وعمر 
عبدالرحمن )66( وابراهيما دياكيه )83(، ولالحتاد 
اسماعيل احمد )36 خطأ في مرمى فريقه(. وكان 

العني فاز ذهابا على أرضه 0-2.
ويلعب الفري���ق اإلماراتي في نصف النهائي 
مع الهالل السعودي الذي تأهل على حساب السد 
القط���ري بتعادله معه 0-0 إيابا في الدوحة بعد 

ان فاز عليه 1-0 ذهابا في الرياض.
وبحث »اإلتي« عن ه���دف مبكر منذ انطالقة 
الشوط األول ولكن هجمات العني املرتدة شكلت 
خطورة بالغة إذ كاد يأخذ األس���بقية لوال براعة 

احلارس فواز القرني الذي تصدى لكرة احمد برمان 
االنفرادية بقدمه قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة 
اخلطر )14(. وأهدر عمر عبدالرحمن هدفا محققا بعد 
مواجهته للمرمى لكنه لعب الكرة فوق العارضة 
)34(. ومن هجمة احتادية منس���قة جنح الفريق 
في افتتاح باب التسجيل إثر كرة عرضية أودعها 
املدافع احمد إسماعيل في مرماه عن طريق اخلطأ 
)36(، لكن العني جنح في إدراك التعادل بواسطة 
الغاني جيان أسامواه الذي جتاوز الدفاع ولعب 
الكرة على يسار فواز القرني )40(. وفي الشوط 
الثاني، حاول االحتاد العودة للمباراة والتمسك 
باألمل في التأهل من خالل الهجمات املتتالية، حيث 
سدد البرازيلي ماركينيو كرة قوية حولها احلارس 
خالد عيسى الى ركنية )61(، قبل أن يرسل محمد 

أبو س���بعان كرة قوية مرت بجوار القائم )63(. 
وخالفا للمجريات، خطف عمر عبدالرحمن هدفا 
ثانيا للعني من هجمة مرتدة بعد أن كسر مصيدة 
التسلل وواجه املرمى ثم ارسل الكرة على يسار 
ف���واز القرني )66(. وأضاف العني الهدف الثالث 
عن طريق إبراهيما دياكيه الذي لم يجد صعوبة 

في إيداع الكرة املرمى )83(.

الهالل يتجاوز السد

وفي اللقاء اآلخر، هاجم الهالل بقوة منذ بداية 
املباراة وامتلك زمام اللعب وحصل على عدد من 
الفرص منه���ا كرة نفذها البرازيلي تياغو نيفيز 
عرضية صدها احلارس ثم شتتها الدفاع سريعا 
)20(. وحاول السد إيقاف خطورة منافسه وسنحت 

له أول فرصة حني وصلت الكرة الى الظهير األيسر 
عبدالكرمي حس���ن فسددها قوية اصطدمت بقدم 
مدافع وحتولت الى خ���ارج امللعب )29(. وأهدر 
الس���د فرصة خطرة اثر ك���رة تهيأت للجزائري 
نذير بلحاج داخل املنطق���ة من دون رقابة لكنه 
سددها قوية بجوار القائم )36(. وكاد الهالل أن 
يهز الشباك في الدقيقة األخيرة من الشوط األول 
لوال براعة احلارس س���عد الشيب الذي تصدى 
لتسديدة نيفيز في أعلى الزاوية اليسرى وحولها 

الى ركنية بأطراف أصابعه.
بقي الهالل مهاجما مع انطالق الشوط الثاني لكن 
دون خطورة حقيقية على املرمى، اما السد فاضطر 

الى التراجع قبل ان يعاود هجماته تدريجيا.
وفاجأ املغربي حسني عموتا مدرب السد اجلميع 

بتغييره املهاجم البرازيلي لويز موريكي واشراك 
املهاج���م الصاعد صالح اليزي���دي )70(. وحدث 
اشتباك طفيف بني العبي الفريقني بسبب تعدي 
نيفيز بالرأس على حسن الهيدوس، لكن احلكم 
الكوري اجلنوبي كيم جونغ هوك امر باستمرار 
اللعب )79(. وضاعت فرصة خطرة على الهالل 
حني تهيأت كرة امام سعود كريري داخل املنطقة 
فسددها في قدم احد املدافعني )82(. وأشرك مدرب 
الهالل الروماني اوالريو ريغكامف ياسر القحطاني 
بدال من ناصر الش���مراني )85( سعيا الى خطف 
هدف لكن النتيجة بقيت على حالها برغم احملاوالت 
القطرية ف���ي الثواني األخيرة خصوصا من كرة 
اليزي���دي املنفرد التي ارتدت م���ن القائم األمين 

قبيل النهاية.

تدخل قوي من مدافع السد محمد كاسوال على 
العب الهالل سالم الدوسري )أ.ف.پ(

تأهال إلى الدور نصف النهائي في أبطال آسيا

»املوج الهاللي« يهدم السد.. 
والعني يلدغ »اإلتي«
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»الهيئة« توافق على رفع راتب ڤييرا
إلى 40 ألف دوالر

شباب »السلة« بال انتصار في »اآلسيوية«

الظفيري يشارك في رالي لبنان

يحيى حميدان

حل منتخبنا الوطني لفئة الشباب في كرة 
السلة باملركز الـ 12 في البطولة اآلسيوية الـ 
23 التـــي تختتم اليوم في العاصمة القطرية 
الدوحة بعد هزميته أمام هونغ كونغ بنتيجة 
79-113 صباح أمس، ليحتل الفائز املركز الـ 
11 ضمن مباريات »دور الترضية للمراكز من 

9 إلى 15 األخير«. 
وتخلف األزرق فـــي النتيجة طوال أرباع 
املباراة )32-17(، )57-33(، )84-51(، )79-

113(. وكان منتخبنا قد خرج من املنافسة بشكل 
مبكر بعد خســـارته من كازاخستان 85-75 
وإيران 132-43 ضمـــن املجموعة الثالثة في 
الدور التمهيدي، وتلقى الهزمية كذلك في بداية 

مباريات أدوار الترضية أمام تايبيه 94-65، 
وهونغ كونغ 70-78، واليابان 55-86، وقطر 
75-84، قبل أن يتلقى هزمية جديدة من هونغ 

كونغ 79-113 أمس.
وسيعود األزرق إلى البالد غدا اجلمعة بعد 
ختام مشاركته في البطولة، ويترأس الوفد أمني 
صندوق االحتاد ســـعد مبارك، ويضم عضو 
مجلس إدارة االحتاد ســـعود عمير )إداريا(، 
واملدرب اإلســـباني غارســـيا ومساعده خالد 
القالف، واملشرف عبداهلل الفودري، باإلضافة 
إلى 12 العبا، وهم: حمد عدنان، سعد عدنان، 
ناصر اليحيوح، محسن مرتضى، محمد القالف، 
محمد عمبر، محمد سبزالي، حسني أبو جبارة، 
سلطان املطيري، مصطفى عبداملنعم، عبدالعزيز 

العيسى، وعبداهلل خالد.

ينطلق رالي لبنان الدولي السابع والثالثون، 
املرحلة الرابعة من بطولة الشــــرق األوســــط 
للراليات، اليوم وسط بوادر منافسة قوية برغم 
غياب عدد من أبرز الســــائقني. وأبرز الغائبني 
القطري ناصر العطية متصدر ترتيب البطولة 
القاسمي والسعودي  ووصيفه اإلماراتي خالد 
يزيد الراجحي. وسيكون اللبناني روجيه فغالي 
مرشــــحا فوق العادة للظفر بلقبه الثاني عشر 
واحلادي عشر تواليا، إال أنه سيواجه مجموعة 
من الســــائقني الطامحني العتــــالء املنصة التي 

احتكرها في السنوات العشر األخيرة.
 ويعد السباق اللبناني الوحيد بني راليات 
املنطقة الذي يقام على طرقات اسفلتية، وتبلغ 
مسافته اإلجمالية 796.21 كيلومترا، منها 245.66 

كلم مراحل خاصة بالسرعة وعددها 13.
 يشارك في السباق 31 سائقا يتقدمهم فغالي 
وشقيقه عبدو، إلى جانب سائقني قطريني هم: 
عبدالعزيز الكواري وعبد اهلل الكواري وخليفة 
صالح العطية والكويتي مشاري الظفيري، فضال 
عن املتسابقتني األملانية اديث ويت )حتمل رخصة 
تسابق قطرية( والقطرية ندى زيدان، ونخبة 

من أبرز السائقني اللبنانيني.
 ويتصدر العطية حامل اللقب بطولة الشرق 
األوسط برصيد 75 نقطة بعد فوزه في اجلوالت 
الثالث املاضية في قطر والكويت واألردن، ويأتي 
خالد القاسمي في املركز الثاني برصيد 51 نقطة، 
ومواطنه عبداهلل القاسمي ثالثا برصيد 27 نقطة 

بالتساوي مع الراجحي.

عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« من مصدر موثوق في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أن »الهيئة وافقت على 
زيادة عقد جتديد مدرب األزرق احلالي البرتغالي 
جورفان ڤييرا من 30 ألف كراتب شهري إلى 40 
ألف دوالر وهو أقل بـــــ 10 آالف من املبلغ الذي 
طلبه احتاد الكرة واملــــدرب ڤييرا، حيث طلب 
احتاد الكرة مبلغ 50 ألف دوالر كراتب شــــهري 
للتجديد مع املدرب. وقد علمت »األنباء« أن الهيئة 
سترســــل كتابا إلى احتاد الكرة تخبره بأسباب 
عدم زيادة املبلغ إلى أكثر من 40 ألف دوالر من 

بينهــــا أن املدرب ال ميلك تاريخا مميزا في عالم 
التدريب على حد قولهم وهو األمر الذي قد يعجل 
بسرعة في رحيل املدرب ڤييرا إال إذا تدخل احتاد 
الكرة وقام بدفــــع الـ 10 آالف دوالر املتبقية من 
صندوقــــه اخلاص. إلى ذلك من املقرر أن تغادر 
بعثــــة منتخبنا الوطني األول لكــــرة القدم إلى 
الصني 30 الشهر اجلاري وذلك ملواجهة الصني 
وديا 4 سبتمبر املقبل، ومن املتوقع أن تتواجد 
نفس األســــماء التي تواجدت في معسكر تركيا 
املاضي، على أن يســــتبعد منهم 7 العبني فقط 
ويتم ضم مساعد ندا وحسني فاضل بدال منهما 

ليصبح املجموع 25 العبا.

املدرب ڤييرا ينتظر مصيره

األزرق يغادر 30 اجلاري إلى الصني

الكويت تستضيف بطولة اخلليج للجودو

أعلن أمني صندوق احتاد اجلودو بدر الشراد 
الكويت بطولة اخلليج للجودو  اســـتضافة 
لفئات العمومي والشـــباب والناشئني مطلع 

أكتوبر املقبل.
وقال الشراد لـ »كونا« ان املنتخب يتطلع 
الى مواصلة تألقه واقتناص ألقاب البطولة التي 
يشـــارك فيها الى جانب منتخبات السعودية 

واإلمارات وقطر والبحرين.
وأضاف ان البطولة تتخللها عادة منافسات 
قوية ومستويات متقاربة بني الالعبني مبختلف 
مراحلها السنية وسط االهتمام املتزايد باللعبة 
والتطور الفني الذي تشهده املنتخبات اخلليجية 

في اآلونة األخيرة.
وأوضـــح ان االحتاد يتطلـــع ألن يحافظ 
منتخبنا على لقب البطولة اخلليجية، مؤكدا 
ثقته بالالعبني وحتملهم املسؤولية امللقاة على 
عواتقهم في تقدمي أفضل املستويات خصوصا 

انها تقام في أرضهم وبني جمهورهم.

وعن اســـتعدادات االحتاد ذكر ان منتخب 
الكويت للرجال يشارك حاليا في بطولة العالم 
للعبة التي تستضيفها روسيا حتى 30 أغسطس 
اجلاري بـ 5 العبني هم عيسى العلي ومشعل 
الشعيبي وعبداهلل املراغي وسعود البصيري 
وحسني حسن، متمنيا ان يوفق الالعبون في 
حتقيق مراكز متقدمـــة وحصد نقاط التأهل 

لألوملبياد املقبل في البرازيل 2016.
وبني الشراد ان منتخبي الكويت للشباب 
والناشئني يجريان حاليا معسكرا تدريبيا في 
القاهرة يستمر حتى التاسع من سبتمبر املقبل 
ويتضمن تدريبات يومية صباحية ومسائية 
الى جانب نزاالت ودية مـــع العبي املنتخب 
واألندية املصرية. وأعرب عن األمل في ان تثمر 
تلك االستعدادات النتائج املنشودة وتساهم 
في حتقيق اإلجنازات للرياضة الكويتية في 
مختلف االستحقاقات والبطوالت املقبلة سواء 

اخلليجية أو القارية أو العاملية.

منتخب اجلودو يستعد بقوة للبطولة اخلليجية

أنطونيو: عانينا في إيجاد املساحات.. بيجاوي: نحن محبطون

القادسية.. قدّ »اآلسيوية« ونص ولكن!
عبدالعزيز جاسم 

عاد القادسية ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي لكأس االحتاد 
اآلسيوي من املنامة، وهذا هو املهم في هذه الرحلة لكن على الفريق 
سواء اجلهاز اإلداري او الفني ترتيب بعض األمور قبل املواجهة مع 
بيرسيبورا اإلندونيسي 16 سبتمبر املقبل في الكويت، خصوصا 
من الناحية الفنية والتي كادت تكلف األصفر الكثير لوال هدف 

التعادل الذي جاء بنيران صديقة في الدقيقة األخيرة.
ومن الواضح ان طريقة املدرب االســــباني انطونيو بوتشي 
لم يســــتوعبها العبو القادســــية حتى اآلن أو انها ال تناســــبهم 
وفي احلالتــــني على املدرب ترتيــــب األوراق مرة أخرى حتى ال 
يقــــع الفريق في احملظور من خالل اخلروج من البطولة أو حتى 
التعثر في نتائج الدوري ألنه من الواضح أن الطريقة التي يلعب 
بهــــا الفريق تعتمد على الهجوم فقــــط دون التركيز على النواحي 
الدفاعية التي كان الفريق مميزا فيها في املواسم املاضية، وخير دليل 
على ما نتحدث األرقام فالقادسية لعب أمام الكويت واحلد ذهابا 
وإيابا وأمام الفحيحيل وهي 4 مباريات استقبل فيها الفريق 
5 أهداف وهو يعتبر رقما كبيرا مقارنة بعدد األهداف التي 
ســــجلت في مرمى الفريق في املوسم املاضي ما يعني أن 
هناك خلال دفاعيا في التنظيم الدفاعي يجب إصالحه في 

أسرع وقت ممكن.
ورمبا تكون الطريقة التي يلعب بها املدرب انطونيو في 
الوقت احلالي مفرحة للجماهير أو حتى الالعبني أنفسهم 
إال أن نتائجها قد تكون مكلفة في منتصف املوسم أو في 
نهايته ألنه يحرص دائما على تقدم الظهيرين في كل هجمة 
مع مطالبتهم بالعودة سريعا في الهجمة املرتدة ما يتسبب 
دائما في إرهاقهم مع نهاية الشوط الثاني وحصولهم على 
البطاقات الصفراء مع قلبي الدفاع اللذين دائما ما يكونان 
مكشوفني أمام هجمات الفريق املنافس، لذلك يجب أن يبحث 
انطونيو عن طريقة لعب مغايرة خصوصا أمام بيرسيبورا 
الذي ينقل الهجمة بأقل عدد من اللمسات في التحول من الدفاع 
للهجوم ما يعني أن تقدم الظهيرين طوال شوطي املباراة 

سيعود بالسلب على الفريق ال باإليجاب.
وعقب املباراة مع احلد قال مدرب القادسية اإلسباني 
انطونيو بوتشــــي »كانت املباراة صعبة بالنسبة لنا، 
حيث عانى مهاجمونا في إيجاد مساحات بدفاع احلد، 
ولم تكن هناك مساحات كافية مما جعل مهمة الالعبني 

صعبة في صنع أي فرصة«.
وأضاف: قدمنا مستوى جيدا وحققنا ما نريد من 
خالل التأهل للدور نصف النهائي، وقد جنحنا في 
حتقيق عودة قوية رغم أن احلد دافع بصورة 

جيدة بعد تقدمه بالنتيجة.
من جهته، قال مدرب احلد شكري 
بيجاوي: نحن محبطون كثيرا حيث 
إننا قدمنا مســــتوى جيدا، ولكن 
الفارق الرئيسي بني الفريقني في 
املباراة كان امتالك القادسية للخبرة 

في املباريات الكبيرة.
وأضاف: أريد أن أشكر الالعبني على 
اجلهود التي قدموها، ولكن احلــــظ لم يكن إلى جانبنا، 
حاولنا ما بوســــعنا مواصلة الهجــــوم، ولكن الالعبني 
تراجعوا للخلف وفقدوا التركيز عندما سجل القادسية 
هــــدف التعادل، مضيفا: حاولنا ما بوســــعنا حتقيق 
توازن جيد ولكننا ارتكبنا أخطاء نأمل أن ننجح في 

معاجلتها في املستقبل.

األصفر يعاني من الضعف 
الدفاعي وعليه إصالح 

اخللل سريعاً

VIVA مواجهة متكافئة بني الشباب والفحيحيل في انطالق اجلولة الثانية لدوري

التضامن ينشد »النصر« والساحل يستضيف الساملية في »ثامر«

املطلوب.
وفي اجلهة املقابلة يعلم 
الساحل أن فقدان النقاط في 
بداية املوسم يقلل من طموح 
الالعبني في احلصول على 
مركز متقدم على أقل تقدير 
أنه ميلك العبني  خصوصا 
شبانا مميزين قدموا مستوى 
مميزا في املوسم املاضي لذلك 
سيقاتل كعادته الفريق من 
اجل التعادل أو الفوز على 

أقل تقدير.

الفحيحيل إلثبات العكس 

يسعى الفحيحيل إلثبات 

العكس للجميـــع بأنه هذا 
املوسم مختلف وأن السقوط 
أمام القادســـية في اجلولة 
األولـــى أمـــر طبيعي لذلك 
سيحاول أن يقتنص النقاط 
الثـــالث لكي يتـــرك املركز 
األخير من اجلولة الثانية.

وفي املقابل يدرك الشباب 
أنهم قدموا مبــــاراة معقولة 
النصر وكانوا  أمام  نســــبيا 
األقرب للفوز لوال إضاعة ركلة 
اجلزاء، كما أنهم يعلمون أن 
الفحيحيل أقل مســــتوى من 
النصر لذلك لن يتنازلوا عن 

النقاط الثالث.

محمـــد دهيليـــس أنه من 
الدوري  فـــي  املدربني  اكثر 
الذي يعيش حتت الضغط 
بســـبب توقع اجلماهير أن 
السماوي سيكون مختلفا 
التعاقدات  هذا املوسم بعد 
املميزة التي أبرمها الفريق 
سواء على مستوى احملترفني 
أو على مســـتوى احملليني 
الذين جددوا معهم من املوسم 
املاضي لذلك سيكون سقوطه 
بالتعادل أو اخلسارة اليوم 
أمام الساحل مكلفا له بعد أن 
تعثر أمام الكويت في اجلولة 
األولى ولم يظهر في املستوى 

عبدالعزيز جاسم 

اليــــوم اجلولة  تنطلــــق 
 VIVA الثانيــــة مــــن دوري
بـ3 مواجهــــات جميع فرقها 
إما  عانت في اجلولة األولى 
بالتعادل أو اخلســــارة، ففي 
املواجهة األولى يســــتضيف 
الشباب »نقطة واحدة« نظيره 
الفحيحيل »دون رصيد من 
النقــــاط« في مواجهة تعتبر 
متكافئة بينهما، وفي املباراة 
الثانية يســــتضيف الساحل 
»نقطة واحدة« فريق الساملية 
»دون رصيد من النقاط«، على 
ستاد ثامر، وفي آخر املواجهات 
يلتقي التضامن »دون رصيد 
من النقاط« مع النصر »نقطة 
واحدة« في ديربي الفروانية 

على ملعب التضامن.

العنابي للفوز األول 

يطمح النصر إلى حتقيق 
الفوز األول له في الدوري بعد 
أن سقط في فخ التعادل على 
أرضه مع الشباب في اجلولة 
املاضيـــة، لذلك ســـيحاول 
الكرواتـــي رادان  املـــدرب 
غاسانني أن يثبت للجميع 
أن البداية هي الصعبة دائما 
وليس تكتيكه أو فكره وحتى 
اختياره لالعبني خصوصا أن 
إدارة الفريق لم تقصر معه 
من حيـــث انتداب الالعبني 
احملليـــني املميزين أو حتى 
احملترفني أمال منها أن ينافس 
العنابي على أقل تقدير على 
املراكز الثالثـــة األولى هذا 
املوســـم وأال يخرج خالي 
الوفـــاض كما حـــدث معها 

املوسم املاضي.
من جهته يدرك التضامن 
ان السقوط في املباراة األولى 
أمام اجلهراء كان بيده حيث لم 
يستغل الفرص التي أتيحت 
له بعد طرد العب اجلهراء 
بـــل بالعكس  حمود ملفي 
اســـتقبلت شباكه لألهداف 
وخسر النقاط الثالث ما يبني 
أن هناك خلال بالفريق يجب 
إصالحه ســـريعا من خالل 

هذه املباراة.

السماوي للتعويض 

الســـاملية  يدرك مدرب 

)األزرق.كوم( الساملية يبحث عن الفوز األول 

الفحيحيل الشباب
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ال شك ان بطولة أبطال أوروبا تعتبر ثاني 
أهم بطولة بعد كأس العالم ملشاركة أهم 
األندية التي تضم أبرز جنوم كرة القدم.
وملنافسة شعبية بطولة كأس العالم قام 

االحتاد األوروبي لكرة القدم في عام 
1992 بإنشاء »دوري أبطال أوروبا« 

املسمى اجلديد وهي البطولة التي بدأت 
عام 1955 وكانت تسمى سابقا بكأس 
األندية األوروبية ألبطال الدوري فتم 
تغيير نظام املسابقة عما كانت عليه 

في السابق بحيث تلعب للمرة األولى 
مرحلة املجموعات في األدوار األولى 

وفي عام 1999 متت زيادة عدد املقاعد 
للدول العظمى إلى 3 مقاعد ومن ثم إلى 
أربعة مقاعد الحقا مع زيادة عدد الفرق 

املشاركة إلى 32 ناديا حينها أصبحت 
املسابقة تفوق مستوى عن بطولة كأس 
العالم وعن أي بطولة كروية فاملنافسة 
في دوري أبطال أوروبا أكبر وجنومها 

أكثر ومبارياتها أقوى وما مييز البطولة 
أيضا عن بطولة كأس العالم لعب الذهاب 

واإلياب وهو ما يضفي على مباريات 
البطولة أجواء في غاية الروعة.

كما قال املدرب الفرنسي آرسني فينغر 
ان أقوى بطولة لألندية هي بال شك 

أقوى من أي بطولة للمنتخبات بسبب 
ان األندية بإمكانها التغلب على املنتخبات 
تقنيا ألن املنتخب يضم أفضل الالعبني 

في البلد بينما األندية الكبيرة تضم 
أفضل الالعبني من كل بلدان العالم.

حظوظ الفرق المشاركة

من املؤكد ان حصول النادي امللكي 
على كأس البطولة للمرة العاشرة في 

تاريخه في النسخة السابقة، والتي 
تعتبر تاريخية بالنسبة لعشاق امللكي 

الغائبني عن البطوالت األوروبية لـ 
12 سنة، ولذلك يسعى ريال مدريد 
ألن يكون أول فريق يحقق اللقب 

مباراتني متتاليتني في تاريخ البطولة 
بنظامها اجلديد ولتحقيق هذا الهدف 
فقد تعاقد مع توني كروس متوسط 

ميدان بايرن ميونيخ وجيمس 
رودريغيز جنم موناكو وحارس 

ليفانتي نافاس لكن رحل عن صفوفه 
عدة العبني لعل أبرزهم اجلناح 
الطائر انخيل دي ماريا املنتقل 

الى صفوف مان يونايتد، وكذلك 
احلارس املخضرم دييغو لوبيز 

املنتقل الى ميالن.
أما اخلصم العنيد والتاريخي لبطل 

أوروبا برشلونة فهو لم يقف مكتوف 
اليدين وتعاقد مع جنم الدوري 

اإلجنليزي لويس سواريز وايفان 
راكيتيش واحلارسني شتيغن وبرافو 

ولذلك هو يستعد للعودة مجددا للساحة 

العاملية.
وال ننسى تشلسي ومدربه الداهية 
جوزيه مورينيو الذي قام بتدعيم 

الصفوف بكل من فابريغاس وفليبي 
لويس ودييغو كوستا واستعادة احلارس 
املتألق كورتوا وكلهم من الليغا اإلسبانية 
وهو يعتبر منافسا قويا على بطولة هذا 

املوسم.
بينما تعاقد عمالق بافاريا بايرن ميونيخ 

مع ليفاندوفسكي وعودة معظم العبيه 
من حتقيقهم بطولة كأس العالم مع 

املنتخب األملاني يعتبر دافعا قويا لالعبني 
للبقاء في قمة مستوياتهم.

وكذلك ضم الى صفوفه املتألق 
املهدي بنعطية من روما وهو ما 

يساعد الفيلسوف بيب غوارديوال 
الستعادة مجد بايرن ميونيخ.

بينما ال يتوقع من باقي األندية 
حتقيق املطلوب مثل يوڤنتوس الذي 
استغنى عن مدربه كونتي واستعان 
باليغري لكن لم يضم الى صفوفه 

صفقات قوية، وكذلك احلال بالنسبة 
لروما الذي يعود للساحة األوروبية، 

أما وصيف البرميييرليغ ليڤربول 
فال ينتظر منه حتقيق الكثير وهو 
العائد بعد غياب سنوات، أما بطل 

الدوري االجنليزي مان سيتي فقد 
دعم صفوفه بالعبني جدد لعل 

أبرزهم مانغاال لكن اعتمد على 
األسماء القدمية نفسها.

توزيع المقاعد

وحظيت كل من إسبانيا واجنلترا وأملانيا 
بـ 4 مقاعد، بينما إيطاليا والبرتغال 

وفرنسا بثالثة مقاعد، ومقعدين لكل من: 
هولندا، أوكرانيا، روسيا، تركيا، بلجيكا، 

اليونان، سويسرا، قبرص، الدمنارك، 
وباقي الدول املشاركة مقعد لكل منها.

حتديد مستويات الفرق وكشف االحتاد 
األوروبي عن مستويات الفرق املشاركة 

بدوري أبطال أوروبا ملوسم 2014-
2015، وجاء بايرن ميونيخ في املستوى 

األول بجانب مدريد وبرشلونة، بينما 
جاء بوروسيا دورمتوند وشالكة في 
املستوى الثاني حيث تصدره بجدارة 
تالهم يوڤنتوس، فيما جاء ليڤركوزن 

في املستوى الرابع، وبطبيعة احلال 
تصدره.

وتبددت آمال الريدز في احلصول على 
مقعد ضمن املستوى الثاني في ظل 

نتائج األسبوع املاضي والتي تأهل من 
خاللها سسكا موسكو وزينيت الروسيني 

على حساب لوكوموتيف موسكو. بينما 
سيتواجد مان سيتي ضمن املستوى 
الثاني بفضل عدم تأهل فرق أوروبية 
كبيرة مثل مان يونايتد، ميالن وإنتر.

» كبار أوروبا « في قرعة املجموعات

beIN SPORTS News 7:00 ـ 

بالتيني يعلن اليوم قراره النتخابات »فيفا«
يعلن رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بالتيني اليوم 

قراره بشأن خوضه انتخابات رئاسة الفيفا ضد السويسري جوزيف بالتر 
املقررة في مايو املقبل.

ويوضح بالتيني )59 عاما( موقفه في موناكو على هامش قرعة دور 
املجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا.

وكان الدولي الفرنسي السابق رفع التحدي مع بالتر بقوله اثناء مونديال 
البرازيل انه لن يدعم بالتر لوالية خامسة على رأس االحتاد الدولي.

وقال بالتيني في حينها »أنا أوروبي، وأؤيد موقف االحتاد االوروبي. لن 
أسانده في ترشيحه لوالية جديدة. لن أسانده أبدا. هو يعرف ذلك، لقد أبلغته 

بذلك. أعتقد أن الفيفا بحاجة الى نفس جديد. ترشيحه لوالية جديدة، ليس 
جيدا لكرة القدم. ولكنه شخص ينبغي احترامه، وأنا أكن له كل االحترام«.

املستوى األول: ريال مدريد ـ برشلونة ـ بايرن ميونيخ ـ تشلسي ـ بنفيكا ـ 
أتلتيكو مدريد ـ أرسنال )في حالة مروره من الدور الفاصل( ـ بورتو.

املستوى الثاني: شالكة ـ بوروسيا دورمتوند ـ يوڤنتوس ـ باريس سان 
جرمان ـ شاختار ـ بازل ـ زينيت ـ مان سيتي.

املستوى الثالث: باير ليڤركوزن )في حالة مروره من الدور الفاصل( ـ 
أوليمبياكوس ـ سسكا موسكو ـ أياكس ـ نابولي )في حالة مروره من الدور 

الفاصل( ـ ليڤربول ـ سبورتينغ لشبونة ـ غلطة سراي.
املستوى الرابع: آندرخلت ـ روما ـ موناكو.

وبقية الفرق ستتنافس في الدور الفاصل من بينها: بلباو، سالزبورغ، ليل، 
كوبنهاغن، ستيوا بوخارست، أبويل، ستاندرلييغ، سيلتيك وباتي بوريسوف، 

علما ان نهائي البطولة في املوسم القادم سيقام في العاصمة األملانية برلني.

مستويات الفرق املشاركة

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا
موعد املباراةموعد القرعةالدوراملرحلة

مرحلة املجموعات

جولة املباريات 1

28 أغسطس

16 - 17 سبتمبر
30 سبتمبر – 1 أكتوبرجولة املباريات 2
21 – 22 أكتوبرجولة املباريات 3
4 – 5 نوفمبرجولة املباريات 4
25 – 26 نوفمبرجولة املباريات 5
9 – 10 ديسمبرجولة املباريات 6

مرحلة خروج 
املغلوب

مباراة اإليابمباراة الذهاب12 ديسمبردور الـ 16
10 – 11 و17 – 18 مارس 172015 – 18 و24 – 25 فبراير 202015 مارس 2015ربع النهائي

21 – 22 أبريل 142015 – 15 أبريل 242015 أبريل 2015نصف النهائي

النهائي
12 – 13 مايو 52015 – 6 مايو 2015
6 يونيو 2015

تعتبر جائزة افضل العب في اوروبا من اجلوائز ـ بعد جائزة افضل العب 
في العالمـ  بالغة األهمية لالعبني على املستوى الفردي لتحقيق الشهرة وتأكيد 

مكانتهم في أوروبا.
وانحصرت جائــــزة أفضل العب في أوروبا لعــــام 2014 بني حارس بايرن 
ميونيخ األملاني مانويل نوير وزميله اجلناح الهولندي آريني روبن وجنم ريال 

مدريد االسباني وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو.
وسيعلن اسم خليفة العب بايرن اآلخر الفرنسي فرانك ريبيري على هامش 

سحب قرعة دور املجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وهذه النســــخة الرابعة لهذه اجلائزة التي مت إنشاؤها مببادرة من رئيس 
االحتاد األوروبي الفرنســــي ميشــــال بالتيني والتــــي متنح بتصويت جلنة 
حتكيم تضم صحافيني تابعني لالحتادات الـ 53 املنضوية حتت لواء االحتاد 

األوروبي.
ونال األرجنتيني ليونيل ميسي اجلائزة عام 2011 تاله االسباني أندريس 
إنييســــتا عام 2012 ففرانك ريبيري العام املاضــــي، بيد أن األخيرين اللذين 
عانيا في بداية الصيف احلالي )خروج مخيب لألول مع اســــبانيا من الدور 
االول لكأس العالم بفقدان اللقب وانسحاب الثاني قبل العرس العاملي بسبب 
إصابة في أسفل الظهر( لم يكونا حتى ضمن الئحة العشرة املرشحني جلائزة 
هذا العام، فيما خرج ميسي من الالئحة النهائية رغم وصول األرجنتني إلى 
نهائي كأس العالم البرازيل 2014 وحصوله في العرس الكروي العاملي على 

جائزة أفضل العب.
ويبدو نوير الذي لعب دورا أساسيا في قيادة أملانيا إلى لقب كأس العالم 
البرازيل 2014، املرشح األوفر حظا للفوز باجلائزة، وحقق كذلك جائزة افضل 

العب في البطولة، بينما استطاع مع فريقه بايرن ميونيخ من حتقيق الدوري 
األملاني ومع كأس أملانيا.

لكن ال ميكن إخراج رونالدو من املعادلة، إذ إنه ورغم خروجه خالي الوفاض 
مع منتخب بالده بعد أن ودع األخير النهائيات من الدور األول، قد ساهم بشكل 
كبير في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك 
اسبانيا وتوج هدافا لبطولة ابطال اوروبا برصيد 17 هدفا )رقم قياسي(، وهداف 
الدوريات اخلمس الكبرى بالتساوي مع لويس سواريز العب ليڤربول السابق، 

لذلك يعتبر »الدون« من أكثر املرشحني لنيل اجلائزة الغائبة عن متحفه.
أما روبن، وكما حــــال نوير، فقد لعب دورا مهما في حصول بايرن على 
ثنائيــــة الدوري والكأس احملليني، كما قاد هولندا إلى الدور نصف النهائي 
مــــن كأس العالم البرازيل وقدم في البطولة اداء رائعا ورغم ما حققه مع 
ناديــــه او منتخب بالده فال تبدو حظوظه متســــاوية مع حظوظ النجم 

األملاني نوير وال الدون البرتغالي رونالدو.

مــن 
»فارس أوروبا«
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