




www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 

د. ميسرة الفالحعبداهلل البصري

عبداهلل البصري لـ »األنباء«: ال زيادة 
إضافية لرسوم املدارس اخلاصة

أزمة خلريجي الثانوية اإلجنليزية برفع شروط 
االبتعاث الجتياز 8 مقررات بدالً من6 0607

مجلس الوزراء اعتمد تعيني قياديني في »الشباب« و»البلدي« و»اإلعالم« و»التخصيص« و»احملاسبة«

3000 دينار لقسائم الوفرة و5 آالف لـ »غرب عبداهلل املبارك«

األمير سلمان في باريس
 لبحث القضايا اإلقليمية والدولية

ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
لدى وصوله  إلى باريس أمس                                                                                 )واس(

عواص���م � وكاالت: وص���ل ولي العهد 
الس���عودي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز امس إلى باريس في 
زيارة رسمية إلجراء محادثات مع الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هوالند، يرجح ان تتطرق 
الى صفقة األس���لحة الفرنسية للجيش 
اللبناني التي متوله���ا الرياض، وتهديد 

اإلسالميني املتطرفني في املنطقة. 
وقال األمير سلمان في تصريح صحافي 
بعد وصول���ه: ان »الزيارة تأتي في إطار 
تعزي���ز وتطوير العالق���ات الوثيقة بني 
البلدين، والتي تشهد تطورا متناميا، حيث 
أس���همت الزيارة التاريخية التي قام بها 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز في عام 2007م، وبشكل كبير 
ج���دا، في وضع العالقات على مس���ارات 
التنس���يق والتعاون  جديدة وعالية من 

بني البلدين«.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص 
اململكة بقيادة خادم احلرمني الشريفني على 
تطوير أوجه التع���اون الثنائي، وتعزيز 
مستوى التنسيق بني البلدين جتاه جميع 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق 

بني البلدين في أفضل حاالته.
ويضم الوفد الرس���مي املرافق كال من 
األمير س���عود الفيصل وزير اخلارجية، 
واألمي���ر محمد بن س���لمان وزير الدولة 
عض���و مجلس ال���وزراء رئي���س ديوان 
ول���ي العهد، ووزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان، ووزير 
الثقافة واإلع���الم د.عبدالعزيز بن محيي 
الدين خوجة، ووزير التجارة والصناعة 
د.توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة 
للشؤون اخلارجية د.نزار بن عبيد مدني، 
ورئيس هيئة األركان العامة الفريق أول 

ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

يوسف املزروعي خلود الفيلي سعد العتيبي م. محمد احلريص محمد العواش هاشم الرفاعي صالح اللوغاني

البل���دي بدرجة وكيل وزارة 
مساعد.

٭ تركي نايف عايش العازمي 
بدرجة وكيل وزارة مساعد في 

وزارة اإلعالم.
كما اعتمد املجلس مشروع 
مرسوم بتعيني أحمد مروي 
الهدي���ة عضوا ف���ي املجلس 
األعلى للتخصيص عن العضو 
املتبقية من  املستقيل للمدة 

عضوية باقي األعضاء.
واعتمد املجلس مشروع 
مرسوم بتعيني كل من يوسف 

إبراهيم املزروعي وعصام بندر 
هالل املطيري وكيلني مساعدين 

في ديوان احملاسبة.
ووافق املجلس على تعيني 
أعضاء مجل���س إدارة وكالة 
الكويتي���ة )كونا(  األنب���اء 
من ذوي اخلب���رة والكفاءة 
واالختص���اص مل���دة ثالث 
سنوات، وهم: عدنان خليفة 
الراش���د، محمد عبداحملسن 
العواش، صالح سالم اللوغاني 

وخلود رضا الفيلي.
التفاصيل ص2 ٭

مش���روعات مراسيم بتعيني 
القياديني في بعض  عدد من 
اجلهات احلكومية على النحو 

التالي:
٭ هاشم مصطفى السيد مساعد 
الرفاعي أمني ع���ام املجلس 
األعل���ى للتخطيط والتنمية 

بدرجة وكيل وزارة.
٭ سعد محمد مشعان العتيبي 
وكيل وزارة مساعد في وزارة 

الدولة لشؤون الشباب.
٭ محمد سالم غامن احلريص 
أمني عام مساعد في املجلس 

قرر مجلس الوزراء املوافقة 
 عل���ى اعتماد حتدي���د مبلغ
3000 دينار كس���عر رمزي 
للقسائم اإلسكانية في مشروع 
توسعة الوفرة مساحة 600م2 
ومبلغ 5000 دينار كس���عر 
رمزي للقسائم اإلسكانية في 
مشروع غرب عبداهلل املبارك 

مساحة 400م2.
واعتمد املجلس في اجتماعه 
األسبوعي أمس االثنني، والذي 
ترأسه س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 

ً حل مشاكل طياري »الكويتية« قريبا
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة في ش���ركة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة ان مجلس 

ادارة الش���ركة طالب بضرورة 
حلحل���ة جميع املش���اكل التي 
تواجه الطيارين والعاملني في 
الش���ركة قريبا خاصة جتديد 
عقود الطيارين واالستماع الى 

مش���اكلهم الوظيفي���ة. وقالت 
املصادر ان اجتماع مجلس االدارة 
الذي عقد أمس متت فيه مناقشة 
مديونية شركة اخلطوط الوطنية 
 لدى ش���ركة كاس���كو والبالغة

 2.6 مليون دينار ولم يتم حسم 
امللف بالكامل. وذكرت ان االجتماع 
تطرق الى دراسة بعض األمور 
مثل التعرف على آخر تطورات 
صفقة ايرباص ومتويلها، لكن لم 

يصدر اي قرار في ذلك األمر خالل 
االجتماع، متوقعة ان يتم حسم 
تلك األمور في اجتماعات قادمة، 
السيما ان اجتماع امس يعتبر 

األول منذ عطلة الصيف.

اخلالد يترأس اجتماعاً للجنة لتحديد مسار عملها

عمادي لـ »األنباء«: مشاريع »وسطية« 
ملواجهة »داعش«

أسامة أبوالسعود

أعلن وكي����ل وزارة األوقاف باإلنابة واألمني 
العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي 
عن قرب انعقاد أول لقاء للجنة العليا للوسطية 
برئاس����ة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة الشيخ 
محمد اخلالد، سيحدد خالل مسار عمل »الوسطية« 

وخطط عملها في املرحلة املقبلة.
وقال عمادي، في أول تصريح ل� »األنباء« بعد 
توليه مهام منصبه اجلديد: إنه س����يتم تفعيل 
دور الوسطية واملركز العاملي للوسطية لتحقيق 
الدور اإليجابي املنوط بهما، وذلك بالتعاون مع 
الوزارات األخرى املعنية، وهي: وزارات اإلعالم 
والتربية والداخلية والش����ؤون واألوقاف، فهي 
جميع����ا وزارات معنية بغرس قيم الوس����طية 
ومواجه����ة التطرف وكل مظاه����ر العنف. وأكد 
ان نش����ر الفكر الوسطي في البالد يحظى بدعم 
مجلس الوزراء الذي بادر الى تش����كيل اللجنة 
العليا للوسطية، مش����ددا في الوقت ذاته على 
ان الش����يخ محمد اخلالد يدعم كل جهودنا من 

أجل نشر الفكر اإلس����المي الوسطي الصحيح، 
ويعطي هذه الغاية العظيمة كل الدعم. وأوضح 
عمادي أنه تس����لم عمله باللجنة العليا لتعزيز 
الوسطية فور صدور القرار الوزاري، الفتا الى 
أنه ينتظر إرسال الوزارات املعنية أسماء أعضائها 
في اللجنة العليا للوسطية، وذلك لتحديد أول 
اجتماع بحضور ورئاس����ة الشيخ محمد اخلالد 
لوضع اآلليات لتفعيل دور اللجنة واملركز العاملي 

للوسطية في املرحلة املقبلة. 
وعن إقامة أنشطة في املدارس واملساجد ملواجهة 
الفكر املتشدد واالستعانة برجال دين للقيام بهذه 
املهم���ة في املرحلة املقبلة، أكد عمادي ان كل هذه 
األمور ستتم مناقشتها في أول اجتماع للجنة، وهي 
محل اهتمام. وبالنسبة ملواجهة خطر تنظيم داعش 
اإلرهابي ووضع اخلط���ط الكفيلة بعدم اجنراف 
شبابنا نحو هذا الفكر، قال: هذا املوضوع سيكون 
 أحد األدوار الرئيس���ية ل���وزارة األوقاف وأيضا

 ل� »الوسطية«، حيث مت إعداد مجموعة من املشاريع 
لتوجيه الن���اس وتبصرتهم عبر خطب اجلمعة 
والدروس واحملاضرات املختلفة ملواجهة هذه األفكار 

الدخيلة على ديننا اإلسالمي الوسطي.

أسعار الروبيان 60 إلى 75 ديناراً للسلة

»األنباء« خاص

شهد س���وق السمك أمس حالة من الهدوء 
النس���بي واالمتعاض الشديد في اليوم األول 
لصيد الروبيان في املياه اإلقليمية الكويتية، 
م���ع توقعات الكثيرين بانخفاض حقيقي في 
األسعار إال أن الواقع كان مغايرا متاما، حيث 
تراوحت أس���عار السلة الواحدة بني 60 و75 

دينارا في ظل قلة املعروض وكثرة الطلب.

ولوحظ في اآلونة األخيرة تربع الروبيان 
املستورد على قائمة الطلبات وبقوة، وخصوصا 
التركي واملصري واإليراني، وانحسار الطلب 
على احمللي، وذلك بسبب عدم اتخاذ إجراءات 
من قبل اجلهات املعنية لتشجيع املنتج احمللي 
وخفض سعره ودعم الثروة السمكية، إضافة 
إلى وضع حد لش���راء األطنان من قبل بعض 

اجلهات، وحرمان املستهلكني منها.
التفاصيل ص 4 ٭

سلة روبيان في سوق السمك أمس  )أحمد علي(

تدوير »الشؤون«: املعضادي للتنمية والفضلي 
للتخطيط والرومي للتعاون واملطيري للمالية

شقيق املخطوف لـ »األنباء«: 
أخي ال ينتمي إلى أي جماعات إسالمية

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارات بتدوير بعض 
الوكالء املساعدين في وزارة الشؤون االجتماعية. وقضت تلك 
القرارات بنقل الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية منيرة الفضلي 
الى قطاع التخطيط والتطوير االداري، والوكيل املساعد لشؤون 
التعاون مطر املطيري الى قطاع الشؤون املالية واالدارية، كما 
شملت القرارات نقل الوكيل املساعد للشؤون املالية واالدارية 
علي الرومي الى قطاع ش���ؤون التعاون، والوكيل املس���اعد 
للتخطيط والتطوير االداري حمد املعضادي الى قطاع التنمية 
االجتماعية. وعلى صعيد آخر، علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان تدويرا على مستوى مديري اإلدارات سيتم في جميع 

قطاعات الوزارة بعد االنتهاء من تسكني الشواغر.

فرج ناصر ـ عبداهلل الراكان ـ بيروت »األنباء«

كشف سعد الهاجري شقيق املواطن الكويتي مسفر الهاجري 
الذي اليزال مختطفا من قبل مجهولني في لبنان أن شقيقه ال ينتمي 
إلى أي جماعات إس����المية بل هو إنسان ذو فكر معتدل، نافيا ما 
أشيع عنه في بعض مواقع التواصل االجتماعي عن انتمائه ألحد 
التنظيم����ات املتطرفة. وأضاف أن وزي����ر الداخلية اللبناني أبلغ 
س����فيرنا لدى لبنان بأن الساعات القادمة ستحمل انفراجات في 
القضية وذلك بع����د التعرف على هوية اخلاطفني وحتديد املكان 
احملتجز فيه، رافض����ا اإلفصاح عن املزيد من اإليضاحات حفاظا 
على س����رية املفاوضات وس����ير القضية. وقال: هذه ليست املرة 
األولى التي يقوم بها ش����قيقي بالسفر إلى لبنان بل تردد عليها 
من قبل أكثر من مرة بقصد الس����ياحة ال أكثر لكن حظه قاده إلى 
كمني مفتعل من بعض العصابات وقطاعي الطرق واخلارجني على 
القانون في لبنان الذين قاموا بخطفه، وحادثة شقيقي ليست هي 
األولى بل هناك من احلوادث املشابهة حصلت ملواطنني كويتيني 

خالل الفترة املاضية.
م����ن جهتها، قالت مصادر أمنية ل� »األنباء«: إن من تتجه إليه 
أصابع االتهام في خطف املواطن الكويتي من احد فنادق بعلبك، 
وهو املدعو ربيع عواضة، مطلوب مبوجب مذكرات توقيف غيابية 
وإذاعة بحث وحت����ر، بجرم االجتار باملخدرات وإدارة ش����بكات 
دعارة. وأضافت املصادر ان السفارة الكويتية في بيروت تتابع 
التحقيقات عن كثب، وثمة تواصل يومي مع السلطات اللبنانية 
املعنية حتى جالء أهداف اخلطف وإطالق سراح املخطوف، والقبض 

على اخلاطفني.

الراشد عضواً
في »كونا« مع 

العواش واللوغاني 
والفيلي

عدنان الراشد
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06
مستعدون لتلقي الشكاوى رسمياً حملاسبة املدارس املخالفة

البصري لـ »األنباء«: ال زيادة إضافية 
لرسوم املدارس اخلاصة

وأشار البصري الى ان ادارة 
التعليم اخلاص لديها املرونة 
الكاملة في إنهاء الكثير من 
املشاكل التي تعترض اولياء 
األمور، او الطلبة والطالبات 
املدارس اخلاصة، ألننا  في 
نهدف في املقام األول واألخير 
عل����ى االرتقاء مبس����توى 

التعليم في البالد.

حتصلها املدارس اخلاصة 
وتقارب 45 دينارا هي عبارة 
عن حصولها على شريحة 
جديدة، من خالل جتاوزها 
ش����روط معين����ة جل����ودة 

التعليم.
وقال البصري ان بعض 
أولياء األمور اعترضوا على 
دفع تلك الرسوم بحجة ان 
امل����دارس ال ينطبق  بعض 
عليها النظم واللوائح التي 
تسمح لها بتحصيل الزيادة، 
بس����بب وجود مشاكل في 
اجلانب التعليمي واالنشائي، 
وم����ع ذلك طلبن����ا منهم ان 
يتقدموا بش����كوى رسمية 
إلرسال فريق من االدارة الى 
تلك املدارس للكشف عليها، 
وتطبيق االجراءات املطلوبة، 
مضيفا ان البعض اآلخر من 
أولياء األمور اشتكى شفويا 
من حتصيل مدارس معينة 
للرسوم بالكامل مما يرهق 
ميزانية االس����ر، فأبلغناهم 
حرصنا على تفادي ذلك عبر 
تواصلنا مباشرة مع اصحاب 
تلك املدارس لتقسيط املبلغ. 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

م����ع ق����رب ب����دء العام 
الدراسي اجلديد تصاعدت 
صيحات أولياء أمور طلبة 
التعلي����م اخلاص من زيادة 
بع����ض امل����دارس اخلاصة 
رسومها الدراسية باملخالفة 
لقرارات الوزارة، وكان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التج����ارة ووزي����ر التربية 
العال����ي باالنابة  والتعليم 
د.عبد احملس����ن املدعج قد 
دعا ف����ي تصريح ل����ه منذ 
يومني على ضرورة تطبيق 
جمي����ع االج����راءات حلفظ 
حق����وق جميع األطراف مبا 
فيها حقوق اصحاب املدارس 
انفسهم، مبينا ان املسؤولني 
في قط����اع التعليم اخلاص 
لديهم الئحة قانونية للتعامل 
مع جميع املخالفات والتدرج 
في تطبيقها. وفي هذا السياق، 
وجهت »األنباء« سؤاال الى 
مدير ع����ام التعليم اخلاص 
عبداهلل البصري، حيث اكد 
ان الرس����وم االضافية التي 

إضراب 200 عامل نظافة في »الصحة«
عبدالكريم العبداهلل

كش���ف مراقب العقود ف���ي وزارة الصحة 
وائل العيس���ى عن اضراب 200 عامل نظافة 
عن العمل في وزارة الصحة وعدد من املراكز 
االدارية التابعة لوزارة الصحة وذلك على خلفية 
مش���اكل ادارية تخص عمالة الش���ركة والتي 
تتعلق بخصوص االجازات اخلاصة بالعمال. 
وأضاف العيسى في تصريح صحافي أن العمال 
املضربني عن العمل قد فضلوا البقاء في سكنهم 
عن اخلروج للعمل وذلك حتى حتل مشاكلهم 
مع الش���ركة، مبينا أنن���ا أجرينا االتصال مع 
ادارة الشركة وذلك حلل املشكلة حيث مت حل 
املشكلة حيث تعهدت الشركة. واشار الى أنه 
خالل فترة االضراب متت االستعانة بعمالة من 
شركة أخرى وذلك لسد الثغرات التي حصلت 
بسبب االضراب وتقليل نسبة التأثر الذي حدث 
جراء االضراب، مشيرا الى أنه لدينا خطة سابقة 
مت وضعها لتدارك أي حالة اضراب حتدث في 

مرافق وزارة الصحة، ولفت الى أنه لم يحدث 
أي اضراب في مستشفيات وزارة الصحة وأنه 
كان مقتصرا على املراكز االدارية التابعة لوزارة 
الصحة، مبين���ا أن العمالة رجعت الى عملها.  
من جهة أخرى، ش���كلت وزارة الصحة جلنة 
مشتركة لتحديد االشتراطات والضوابط الواجب 
توافرها ملمارسة نشاط التغذية العامة باملكاتب 
ومؤسسات استشارات التغذية الصادر بشأنها 
تراخيص مزاولة من وزارة التجارة والصناعة 
برئاسة مدير ادارة التغذية واالطعام بالوزارة 
د.نوال احلمد، ومقررها مراقب التغذية العالجية 
واالطعام د.ن���وال القعود، وعضوية عدد من 
املختصني بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة. 
وتختص اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي بتحديد االشتراطات والضوابط 
الواجب توافرها ملمارسة نشاط التغذية العامة 
باملكاتب ومؤسسات استشارات التغذية الصادر 
بش���أنها تراخيص مزاولة من وزارة التجارة 

والصناعة.

د. برجس املطيري 

..و»التوعية باألمراض املعدية« تقدم إرشادات طبية للحجاج املرضى
بعدم بذل جهد بدني عال واألخذ 
الش����رعية كاإلنابة  بالرخص 
في رمي اجلمرات متى حتققت 
التطعيمات  ش����روطها، وأخذ 
التطعيم ضد  الضرورية مثل 
االنفلون����زا املوس����مية، وضد 
االلتهابات الرئوية والسحايا.

وبالنسبة ملرض السكري، 
ق���ال: هو من اكث���ر االمراض 
الكويت ومنطقة  انتشارا في 
اخلليج العربي ومريض السكر 
معرض للعديد من املش���اكل 
منها هبوط السكر وارتفاعه 
ومشاكل في القدم، لهذا هناك 
بعض التوجيهات التي يجب 
مراعاتها قبل أداء فريضة احلج 
القيام باملناسك وهذه  وأثناء 
الترتيبات تتمثل ايضا بزيارة 
الطبيب املعالج ملعرفة مدى 
قدرته على أداء مناسك احلج 
وللحصول عل���ى التعليمات 
املتعلق���ة بتعدي���ل اخلط���ة 
العالجية للس���كري، وزيارة 
املركز الصحي واختصاصي 
التغذي���ة للحص���ول عل���ى 
االرش���ادات اخلاصة بنوعية 
الغذاء التي تناس���ب النشاط 
البدن���ي الذي س���وف يكون 
في احلج، ع���الوة على تعلم 
اعراض وعالمات هبوط السكر 
وارتفاعه وكيفية التعامل معها، 
وجتهيز حقيب���ة مخصصة 

لألدوية واملستلزمات املتعلقة 
بع���الج الس���كري مثل جهاز 
السكر، وحافظة لالنسولني، 

اجللوكاجون .
الى  ودعا مرضى السكري 
مراعاة عدة ارش����ادات لتفادي 
مشاكل القدم خصوصا ان هناك 
مشيا طويال اثناء أداء املناسك، 
القدمني  منها االهتمام بتهوية 
وفحصهما ف����ي كل مرة يخلع 
فيه����ا احلذاء حت����ى يتأكد من 
عدم وجود احمرار أو إصابات 
عند تقليم األظافر، ويجب أن 
يك����ون ذلك بح����رص لتفادي 
اجلروح واإلصابات، باالضافة 
الى احلرص على لبس أحذية 
واسعة ولينة مت استخدامها من 
قبل. اما مرضى الربو، فقال أنهم 
يتعرضون في احلج عادة لزيادة 
أعراض الربو وضيق التنفس، 
وذلك ألسباب عدة منها التواجد 
في أماكن مزدحمة مليئة بالغبار 
أو ملوثة بالدخان املنبعث من 
عوادم السيارات، واإلجهاد الزائد 
واحلركة املستمرة، باالضافة 
الى االلتهابات الرئوية التي قد 
تزداد نسبتها بسبب االزدحام، 
املفاجئ في درجات  والتغيير 
احلرارة، مشددا على احلجاج 
املصابني بالربو بضرورة التقييد 
بأخذ األدوية بانتظام س����واء 

احلبوب منها أو البخاخات.

مراعاتها قبل أداء فريضة احلج، 
وأثناء القيام باملناسك، مؤكدا أن 
هذه الترتيبات ضرورية نظرا 
ألن هذه األمراض هي الشائعة 
بني األشخاص، وهي التي يتأثر 
مريضها باألعمال الشاقة التي 
يقوم به����ا أثناء احلج، خاصة 
من خالل التغير في منط األكل 
والشرب والنوم، علما بأن كل 
ه����ذه العوامل ق����د تؤثر على 
مرض احلاج وقدرته على اداء 

املناسك.
وأف����اد املطيري ب����أن هذه 
العامة  الترتيبات واالرشادات 
واملهمة جلميع اصحاب االمراض 
املزمنة تتمثل باستشارة الطبيب 
قبل الذهاب للحج لتقييم الوضع 
الصحي للح����اج، وأخذ كمية 
كافية من األدوي����ة، وحفظها 
بطريقة آمنة، وتناول األدوية 
في وقته����ا، فضال عن التقييد 
بإرشادات الطبيب األخرى، ومن 
الغذائي،  التقييد بالنظام  ذلك 
ولبس بطاقة التعريف التي تبني 
االسم والعمر وطبيعة املرض 
ونوعية العالج املستخدم ومكان 

اإلقامة وأرقام التواصل.
ونصح املصاحبني للحاج 
بضرورة معرفة نوعية املرض 
واألدوية التي يتناولها املريض 
الذي يكون بصحبتهم ملساعدته 
في حال الضرورة، كما نصح 

عبدالكريم العبداهلل

التوعية  شدد عضو جلنة 
باالمراض املعدي����ة في وزارة 
الصحة د.برجس املطيري على 
اهتمام احلجاج بصحتهم اثناء 
موسم احلج، خاصة احلجاج 
املصابني باالمراض املزمنة غير 
املعدية لك����ي يتمكنوا من أداء 
مناسك احلج بشكل آمن دون 
التعرض ملش����اكل صحية أو 

مضاعفات بسبب مرضهم.
وذكر في تصريح صحافي 
أن هناك بعض الترتيبات التي 
يجب عل����ى اصحاب االمراض 
املزمن����ة مثل الس����كر والربو 
القل����ب والضغط  وأم����راض 

5 في اجلهراء و8 بالفروانية و6 في العاصمة و5 باألحمدي و7 في حولي

»الصحة«: 31 مركزاً لتطعيم احلجاج في مختلف املناطق
عبدالكريم العبداهلل

أعلن����ت وزارة الصحة عن 
تخصي����ص 31 مركزا للصحة 
الوقائية صحيا على مستوى 
املناط����ق الصحي����ة اخلمس، 
لتطعيم احلج����اج لهذا العام، 
وذلك بواقع 5 مراكز في منطقة 
اجلهراء الصحية، و8 في منطقة 
الفرواني����ة، و6 في العاصمة، 
و5 في األحمدي، و7 في منطقة 

حولي الصحية.
وأشارت »الصحة« في بيان 
لها الى أن أوق���ات العمل في 
معظم املراكز س���تعمل يوميا 
على نظام الفترتني، من الثامنة 
صباحا حت���ي الواحدة ظهرا، 

ومن اخلامس���ة مس���اء حتى 
التاسعة مساء، عدا يوم السبت 
ستعمل فيه بعض املراكز في 
الفترة الصباحية فقط، بينما 
س���يكون يوم اجلمعة عطلة 

رسمية.
التابعة  املراكز  وبينت أن 
ملنطقة العاصمة الصحية هي: 
»ابراهي���م معرفي، اإلحقافي، 
الفيح���اء، عبداهلل  الصق���ر، 
القيروان«، حيث  عبدالهادي، 
س���تعمل جميعا عل���ى نظام 
الفترت���ني يومي���ا، واعتبار 
يومي اجلمعة والسبت عطلة 
في جميع املراك���ز، عدا مركز 
الصقر الذي سيعمل يوم السبت 

لفترة صباحية فقط.

أما منطقة حولي الصحية 
فستكون املراكز املتاح تطعيم 
احلج���اج فيها ه���ي، »حولي 
الغربي، الرميثية، صباح السالم 
التخصصي، الساملية الغربي، 
ناصر سعود الصباح، الزهراء، 
بيان«، وستعمل جميع املراكز 
الفترت���ني يوميا،  على نظام 
واعتبار يومي اجلمعة والسبت 
عطلة رسمية في جميع املراكز، 
عدا مركز الرميثية الذي سيعمل 
يوم الس���بت لفترة صباحية 

فقط.
الفروانية  وف���ي منطق���ة 
الصحي���ة س���تكون مراك���ز 
تطعيم احلجاج هي، »مناحي 
الفردوس، جليب  العصيمي، 

الشيوخ، العارضية الشمالي، 
الفروانية  املب���ارك،  عبداهلل 
التخصصي، النهضة، الرابية«، 
حيث ستعمل جميع املراكز على 
نظام الفترتني يوميا، واعتبار 
يومي اجلمعة والسبت عطلة 
رسمية في جميع املراكز، عدا 
الذي  مركز مناحي العصيمي 
الس���بت لفترة  سيعمل يوم 

صباحية فقط.
وأوضح���ت »الصحة« ان 
منطقة األحمدي س���تتضمن 
5 مراك���ز صحي���ة لتطعي���م 
احلج���اج ه���ي، »األحم���دي، 
القرين التخصصي، الفحيحيل 
التخصصي، علي صباح السالم، 
فهد األحمد«، وستعمل جميع 

املراك���ز على نظ���ام الفترتني 
يوميا، واعتبار يومي اجلمعة 
والسبت عطلة رسمية في جميع 
املراك���ز، عدا مركز الفحيحيل 
التخصصي الذي سيعمل يوم 
السبت لفترة صباحية فقط.

وبينت أن منطقة اجلهراء 
ستتضمن أيضا 5 مراكز هي، 
»الصليبية، اجلهراء، العيون، 
العب���داهلل«،  النعيم، س���عد 
وستعمل جميع املراكز بنظام 
الفترتني يوميا، واعتبار يومي 
اجلمعة والسبت عطلة رسمية 
في جميع املراكز، عدا مركزي 
اجلهراء وسعد العبداهلل اللذين 
سيعمالن يوم السبت لفترة 

صباحية فقط.

عبداهلل البصري

باقة ورد
لرئيس قسم امللفات في إدارة العالج باخلارج بوزارة 

الصحة منصور فالح العتيبي على جهوده اجلبارة في 
خدمة املراجعني، وتسهيل أمورهم، وتفانيه في العمل 

وتطويره، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« لشخصه الكرمي.
لعبير فيصل بوعركي وفاطمة خالد الفيلكاوي وحسن 

طالب احلسيني من قسم الرنني املغناطيسي مبستشفى 
الرازي على تفانيهم في العمل وتطويره، وحسن تعاملهم 

مع املراجعني وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« 
لشخصهم الكرمي.
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أولياء األمور تساءلوا عبر »األنباء«: هل يعقل أن يعيد طالب متفوق سنة دراسية بسبب قرار مفاجئ من دون سابق إنذار؟!

أزمة خلريجي اإلجنليزية برفع شروط االبتعاث الجتياز 8 مقررات مبعدل بداًل من6 
الفالح لـ»األنباء«: القرار صدر في 2012 وتأجل تطبيقه إلى 2014

آالء خليفة

اش���تكى ع���دد م���ن اولياء 
امور الطلبة خريجي الثانوية 
البريطاني���ة واالجنليزية من 
الق���رارات العش���وائية وغير 
املدروسة الصادرة من مسؤولني 
بوزارة التعليم العالي واخلاصة 
بطريقة حساب معدل الطالب 
للبعثات، وأوضحوا خالل شكوى 
تقدموا بها الى »األنباء« ان معدل 
النجاح العام املاضي وفق البند 6، 
اشترط اجتياز الطالب 6 مقررات 
دراسية مبعدل واختيار مادتني 
يشترط فيهما النجاح فقط دون 
شرط املعدل، الفتني الى ان العام 

احلالي فوجئوا بقرار يشترط 
اجتياز ثمانية مقررات دراسية 
مبعدل. وأضافوا: الطامة الكبرى 
ان الطلبة لم يكن لديهم علم بقرار 
اجتياز 8 مقررات دراسية ولم 
يعلن عنه بالصحف وفوجئوا 
بالقرار عند فتح باب التسجيل، 
ويعاني اآلن خريجو الثانوية 
االجنليزية من عدم اس���تكمال 
دراستهم وفق رغباتهم وهم طلبة 
متفوقون وحائزون نسبة تفوق 
90%، متسائلني، هل يعقل ان يعيد 
الطالب سنة دراسية من عمره 
بسبب قرار مفاجئ من الوكيل 
الذي يس���تمتع بإجازته خارج 
البالد ويحرم الطالب املتفوق 

املسؤولني بوزارة التعليم العالي 
خارج البالد في الوقت احلالي 
ال���ذي يفت���رض وجودهم في 
الوزارة خلدمة الطلبة والطالبات، 
مستغربني ان الطالب املتفوق 
خريج الثانوية االجنليزية الذي 
ال يكلف الدولة امواال لدراس���ة 
اللغة باخلارج ليس امامه اآلن 
سوى اعادة سنة دراسية كاملة 
حت���ى يحقق ش���رط اجتياز 8 
مقررات دراسية مبعدل. وطلب 
اولي���اء االمور من املس���ؤولني 
عن وزارة التعليم العالي هذه 
الوزارة املختصة بركن اساسي 
في احلياة وهو التعليم ان يكونوا 
على قدر املس���ؤولية واحلفاظ 

الثانوية االجنليزية يش���ترط 
اجتيازه���م لثماني���ة مقررات 
دراسية على االقل منها اثنان او 
اكثر من املستوى املتقدم التكميلي 
AS – Level، موضحة ان وزارة 
التربية خاطبت املدارس االجنبية 
بالقرار منذ عام 2012 ومت ابالغهم 
بانه سيطبق في 2014، مؤكدة ان 
القرار ليس جديدا ولم يصدر 
بشكل عشوائي او مفاجئ وأولياء 
أمور الطلب���ة على علم به منذ 
عام 2012.  وتابعت: حاليا بعض 
اجلامعات البريطانية تشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 
دراسية من املس���توى املتقدم 
التكميلي AS – Level معلنة انه 

من االبتعاث. ومن ناحية اخرى 
استغرب اولياء امور الطلبة من 
اعالن وكيل وزارة التعليم العالي 
لفتح باب التسجيل خلطة بعثات 
الثانوي���ة االجنليزية من يوم 
اخلميس املوافق 21 اغس���طس 
وحت���ى نهاية االح���د 24 منه، 
متس���ائلني: هل يعقل فتح باب 
التسجيل من اخلميس الى االحد 
على اعتبار ان اجلمعة والسبت 
ال يحسبان من ايام العمل، الفتني 
ال���ى التخبطات في عمل وزارة 
التعلي���م العال���ي التي جعلت 
الوكيل يصدر قرارا ثانيا بتمديد 
فترة التسجيل الى يوم اخلميس 
28 اغسطس، واستغربوا تواجد 

على مستقبل ابناء الكويت وإال 
فعليهم تقدمي استقاالتهم وترك 
املكان ألش���خاص جديرين به. 
كشفت الوكيل املساعد لشؤون 
البعثات واملعادالت والعالقات 
الثقافية بوزارة التعليم العالي 
د.ميسرة الفالح انه قد مت االعالن 
عن الالئح���ة اجلديدة اخلاصة 
بالبعثات منذ عام 2012 في فترة 
تولي د.نايف احلجرف وزارة 
التربية والتعليم العالي، الفتة 
ان مت تأجيل تطبيق القرار من 
2012 على ان يعمل به ضمن خطة 

البعثات في عام 2014.
واوضحت الفالح في تصريح 
خ���اص ل� »األنب���اء«: ان حملة 

اعتبارا من العام القادم سيشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 
دراسية AS – level وليس اثنني 

فقط. 
 AS_level ولفتت الفالح الى ان
مطبق بجامعة الكويت منذ عام 
2009، الفتة الى انها ستخاطب 
وزارة التربية بأنه اعتبارا من 
العام القادم سيشترط حصول 
الطالب على 4 مقررات دراسية 
AS-level ولي���س مادتني فقط 
حتى تخاط���ب وزارة التربية 
بدورها املدارس االجنبية نظرا 
الن اجلامعات البريطانية تشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 

دراسية AS – level بتقدير .

ذياب: تشكيل اللجنة العليا  لالنتخابات الطالبية الياقوت: »األمن والسالمة«  استعدت الستقبال العام اجلديد
أصدر عميد شؤون الطلبة 
في جامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب قرارا بش���أن تش���كيل 
اللجنة العليا لإلشراف على 
انتخابات اجلمعيات العلمية 
والرواب���ط الطالبي���ة للعام 
اجلامعي 2015/2014 برئاسة 
مراقب إدارة اإلرشاد األكادميي 
فالح املس���عود وعضوية كل 
من مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم فيصل مقصيد رئيسا 
للجنة اإلعالمية، ومدير إدارة 
األمن والسالمة خالد الياقوت 
رئيسا للجنة األمنية، فاطمة 
العوضي رئيسا للجنة اإلدارية، 
ومحمد العجيان املشرف العام، 
وعبداهلل املطيري رئيس اللجنة 
امليدانية، وعدنان النقيب رئيس 
اللجنة املالية. هذا وتختص 
اللجنة العليا لإلشراف على 
االنتخابات مبتابعة حسن سير 
انتخابات اجلمعيات العلمية 
والرواب���ط الطالبي���ة للعام 
اجلامعي 2015/2014، ولها كافة 
الصالحيات في اتخاذ القرارات 
واإلجراءات ذات الصلة وفق 
اللوائ���ح اجلامعية والقواعد 
املقررة في هذا الشأن. كما أصدر 

قرارا بتشكيل اللجنة العليا 
لدوري مناظرات جامعة الكويت 
في نسخته الثالثة باللغتني 
العربية واالجنليزية، وكذلك 
دوري مناظرات مؤسس���ات 
التعليم العالي باللغتني العربية 
واالجنليزية برئاس���ة مكية 
الصايغ، وفالح العتيبي رئيس 
جلنة التحكيم، ويونس سكني 
رئيس جلنة التدريب، ومرمي 
اجليعان املشرف العام، ومحمد 
الغامن رئيس جلنة الدعم املالي، 
وأمل الكندري رئيس اللجنة 
اإلعالمية، وقرارا بتش���كيل 
اللجنة العليا للدوري الثقافي 
لكليات جامعة الكويت للعام 
اجلامعي 2015/2014 برئاسة 
مراقب إدارة األنشطة الثقافية 
والفني���ة، وم���رمي اللوغاني 
املشرف العام، وإسراء الكندري 
رئيس اللجنة اإلعالمية، ومحمد 
الغامن رئيس جلنة الدعم املالي، 
ووفاء عاشور رئيس اللجنة 
اإلدارية، وأحمد النجادة رئيس 
اللجنة الفنية، وأصدر قرارا 
بتشكيل اللجنة العليا لإلعداد 
والتنظيم حلفل أوائل الطلبة 

املتفوقني للعام 2013/2012 .

مبناسبة بدء العام اجلامعي 
اجلديد 2014 /2015 وحرصا من 
إدارة األمن والسالمة بجامعة 
الكويت عل���ى تهيئة وتأمني 
اجلو العلمي واألكادميي للهيئة 
التدريسية والطالب واملوظفني، 
قال مدير إدارة األمن والسالمة 
بجامعة الكويت خالد الياقوت 
إن اإلدارة قامت باتخاذ بعض 
اإلج���راءات اإلدارية واألعمال 
الفني���ة واألمنية اس���تعدادا 
الس���تقبال العام الدراس���ي 
اجلدي���د 2014 /2015، مبين���ا 
أن إدارة األمن والس���المة ال 
تألو جه���دا لتهيئة جو أمني 
مناسب داخل جامعة الكويت 
مما يس���اعد على التحصيل 
العلمي لطلبة وطالبات جامعة 
الكويت وذلك على مدار العام. 
وح���ول اس���تعدادات اإلدارة 
الستقبال العام 2014 /2015، 
أوضح الياق���وت أنه مت عقد 
اجتماع موس���ع مع مشرفي 
األمن والسالمة ومساعديهم، 
واملسعفني بالعيادات الطبية، 
واإلطفائيني باإلدارة ملناقشة 
كل األمور املتعلقة بأعمال األمن 
والس���المة في جميع املواقع 

اجلامعية وكيفي���ة مواجهة 
املشاكل التي حتدث وضرورة 
االستعداد التام وبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء مع بداية العام 
الدراس���ي اجلديد باجلامعة. 
وأضاف أنه مت توزيع وإسناد 
املهام التنظيمية وآلية العمل 
على الكوادر األمنية واإلشرافية 
بش���ركة احلراس���ة اجلديدة 
استعدادا الس���تقبال األعداد 
الكبيرة من الطلبة والطالبات 
مع بداية أول يوم دراس���ي، 
وكذلك تنظيم وجود مشرفي 
األمن والسالمة في جميع املواقع 
والكليات واالستعداد الستقبال 
الطلب���ة والطالبات وتنظيم 
عملية دخول الس���يارات إلى 
مواقف احلرم اجلامعي ومتابعة 
أفراد ومش���رفي األمن اجلدد 
عن قرب وتوجيه االرشادات 
الهامة لهم، مضيفا أنه مت أيضا 
إصدار التعليمات لرجال األمن 
واملشرفني بضرورة االهتمام 
اخلاص بفئة »ذوي االحتياجات 
اخلاصة« وتقدمي كل املساعدات 
والتسهيالت املتاحة والسماح 
لهم بالدخول بسياراتهم إلى 

أقرب موقف.

د. ميسرة الفالح

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��سحاب �سركة / برج �ل�سور �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 
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> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية
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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

ترسل السيرة الذاتية على اإلمييل
arec_office@yahoo.com

سگرتيرة ملگتب
استشارات هندسية

فترة صباحية ومسائية

مطــلـوب

»الكهرباء«: ارتفاع في مؤشر األحمال 
وزيادة معدالت إنتاج املياه

س����جلت وزارة الكهرباء واملاء، خالل شهر اغسطس 
املاضي تفوقا في معدالت انتاج املياه على استهالكه، مع 
حفاظها على اس����تقرار املخزون االستراتيجي من املياه 
في حني سجل مؤشر االحمال الكهربائية ارتفاعا ملحوظا 
باالرقام املس����جلة فيه خالل وقت الذروة اال انها لم تكن 
قياسية. وقال مصدر في الوزارة، ان اعلى معدل النتاج 
املياه للوزارة خالل الشهر املاضي مت تسجيله في التاسع 
والعشرين منه، حيث بلغ االنتاج 438.076 مليون غالون 
امبراطوري، في حني بلغ االستهالك بنفس اليوم 409.509 
مليون غالون امبراطوري، كما ان املخزون االستراتيجي 
من املياه بلغ 3843.111 مليون غالون امبراطوري، مبينا 
ان االس����تهالك تفوق في ايام قليلة، السيما أوائل الشهر 
على إنتاج الوزارة من املياه، مؤكدا ان الوزارة تراقب عن 
كثب كافة األرقام التي يتم تس����جيلها واخلاصة بإنتاج 
واس����تهالك خدمتي الكهرباء واملاء وذلك عن طريق رفع 
التقارير املباشرة من قبل القطاعات الفنية ذات العالقة.

وقال املصدر، ان مؤش����ر االحمال الكهربائية س����جل 
ارتفاع ملحوظ خالل الش����هر املاضي، إال ان هذه االرقام 
لم تكن قياسية، مبينا ان أعلى معدل وصل إليه املؤشر 
خالل اغسطس كان في يوم الثالث منه، حيث وصل الى 
12040 ميغاواط، مشددا على ان الوزارة متكنت من جتاوز 
الصيف احلالي دون أي انقطاعات كبيرة قد حدثت، وذلك 
باس����تثناء بعض االنقطاعات والتي كانت قليلة قياسا 

باالعوام القليلة املاضية.

الدوسري فاجأ إدارة عمل 
الفروانية: %20

نسبة الغياب بني املوظفني

بشرى شعبان

اعلن مدير عام الهيئة العام����ة للقوى العاملة جمال 
الدوس����ري انه وفي إطار تطوير العمل في ادارات العمل 
والقضاء على االزدحام وعرقلة اجناز املعامالت س����يتم 
نقل ادارة عمل الفروانية م����ن مقرها احلالي في منطقة 
الضجيج الى موقع جديد اكثر اس����تيعابا للمراجعني في 

منطقة االندلس أوائل أكتوبر املقبل.
جاء ذلك في تصريح للدوس����ري أدلى به على هامش 
جولة قام بها صباح امس في ادارة عمل محافظة الفروانية 
ورافقه خالل اجلولة مدير االدارة صالح العنزي. وأشار 
ال����ى انه بعد نقل ادارة عمل الفروانية س����يتم نقل ادارة 
عالقات العمل الى مقر ادارة الفروانية نظرا لعدم مالءمة 
موقعها احلالي وعدم اس����تيعابها للمراجعني واالزدحام 
الذي يترتب على ذلك، مش����يرا الى ان الهدف هو تسهيل 
اجناز املعامالت واحلد من االزدحام الذي تش����هده بعض 
ادارات العمل وحول الهدف من اجلولة قال انها تأتي خالل 
موس����م العودة من االجازات واالقبال املتوقع على اغلب 
ادارات الدول����ة ومن بينه����ا ادارات العمل التابعة للهيئة 
العامة للقوى العاملة، مش����يرا الى ان مثل هذه اجلوالت 
تاتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون هند الصبيح والتي 
تشدد دائما على ضرورة تبس����يط وتسهيل االجراءات 

الجناز املعامالت للمواطنني واملقيمني دون عناء.
وذكر ان اجلولة كشفت غياب اعداد ليست قليلة من 
املوظفني تصل الى ما يقارب 20% مش����يرا الى انه سيتم 
التعامل مع هذه الفئة حسب اللوائح والقوانني وسيؤثر 

ذلك على التقييم السنوي للموظفني.

جمال الدوسري يستمع إلى أحد املراجعني

البسيس: »تعاونية سلوى« وقعت عقد 
استثمار الصيدلية مع شركة الهاجري

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية 
عامر زيد البسيس أن استثمار فرع الصيدلية باملركز 
الرئيسي في اجلمعية مع شركة الهاجري ميثل نقلة 
نوعية ف����ي اخلدمات املقدمة ويش����كل عالمة فارقة 
ملا متتلكه الش����ركة م����ن س����معة ومصداقية عالية 
ومميزة حصلت عليها من خالل أعمالها في املناطق 

املختلفة.
ج���اء ذلك خالل حف���ل توقيع عقد اس���تثمار فرع 
الصيدلية مع ش���ركة الهاجري بحضور ممثلها محمد 
ناصر الهاجري وعضو مجلس اإلدارة مشعل الصويلح 
واملستشار القانوني للجمعية مصطفى الهلباوي ومدير 
صيدليات الهاجري د.حسام السيد، حيث قدم الهاجري 
دعما للجمعية بقيمة 355 ألف دينار، وإيجارا شهريا يبلغ 
15 ألف دينار. وتابع البسيس بأن مجلس اإلدارة حريص 
على تقدمي افضل اخلدمات للمساهمني وأهالي املنطقة 
ورواد االس���واق والفروع املختلفة، إلى جانب توفير 
السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، شاكرا الهاجري 
على الدعم الذي قدمه للجمعية والذي سيكون له مردود 

إيجابي على النتائج املالية واألنشطة املختلفة.

الصويلح ود.حسام  الهاجري ومشعل  ناصر  البسيس ومحمد  عامر 
السيد خالل توقيع العقد 

هيئة الزراعة حتذر
 من عمليات النصب 

في استصدار جوازات الصقور
محمد راتب

حذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الصقارة من الوقوع ضحية عمليات نصب وضرورة اتخاذ 
احليطة واحلذر من تالعب بعض األش����خاص باستغالل 
واالدع����اء  الصق����ارة 
بإصدار جوازات صقور 
لهم م����ن إدارة حديقة 
احليوان التابعة للهيئة 
وذلك نظير مبالغ مالية 

محددة.
 وقال مدي����ر إدارة 
العالقات العامة بالهيئة 
شاكر عوض: إن عملية 
إصدار جوازات الصقور 
متوقفة متاما منذ تاريخ 
17 /8 /2014 وحتى اآلن 
نظرا لعطل في النظام 
جار إصالح����ه حاليا، 
مضيفا إن ادعاء أي شخص القيام باستخراج اجلوازات 
خالل تلك الفترة نظير مبالغ مالية إمنا هو أمر عار متاما 
عن الصحة. وأش����ار إلى أن الهيئة ال تصدر أي جواز إال 
لصاحبه األصلي بعد اس����تكمال طلبات اإلصدار وإرفاق 
صورة من شهادة سايتس األصلية للصقور تطبيقا للبنود 
الواردة في اتفاقية سايتس بهذا الشأن، مؤكدا أن الهيئة ال 
تتحمل اي مسؤولية عن هذه االدعاءات الكاذبة أو تزوير 
اجلوازات من قبل هؤالء األشخاص غير املسؤولني نظير 

جمع مبالغ مالية بصورة غير قانونية.

شاكر عوض

عصام الدبوس

بعد تكرار احلوادث املدمرة للبيئة واإلنسان

الدبوس لوضع ضوابط صارمة إزاء احلوادث البيئية
وج����ه النائب األس����بق في 
مجلس األمة عص����ام الدبوس 
األم����ن  انتق����ادات ملس����ؤولي 
والس����المة في ميناء األحمدي 
بعد حريق مخزن الكبريت ألكثر 
من م����رة وتضرر األمن البيئي 
للمنشأة، وبعد توالي احلوادث 
التي تسبب فيها االستهتار وعدم 
االلتزام مبعايير األمن والسالمة 
كما تنص عليها اللوائح، مبينا 
اللوائح وضع����ت لاللتزام  أن 
به����ا ولي����س لوضعه����ا على 
اجلدران التي قد حتترق في أي 
الالمباالة ورمي  حلظة بسبب 
املسؤوليات على اآلخرين ومن 
ثم تقييد القضايا ضد مجهول 
وتكون البيئة واالقتصاد وقبلها 
املواطن الضحايا املتكررة عند 
كل حادثة غير مبررة، مبينا أن 
املواطنني ال ينقصهم مزيد من 
الضرر البيئي واألمراض بسبب 

تلوث البيئة اخلطير قربهم.
وأضاف الدبوس أن البيئة هي 

بيت للجميع مواطنني ومقيمني 
ألنها باألصل بيت اإلنسان من 
خل����ق اهلل س����بحانه وتعالى، 
أنه ال يحق  موضحا ومؤك����دا 
ألي شخص أو جهة مهما علت 
أو تعالت أن تتسبب في أي أذى 
لهذا البيت حيث ان أذى البيئة 
هو أذى للناس أجمعني ويجب 
أن ينظ����ر إليه كجرمية يعاقب 
عليها، مشيرا إلى أنه حذر أكثر 
من مرة من مثل هذه احلوادث، 
لكننا نسمع كل فترة مبصيبة 
أكبر من س����ابقاتها من تسرب 
وحرائ����ق دون أن نس����مع عن 
حتميل مسؤوليات ومحاكمات 
وعقوب����ات. وب����ني الدبوس أن 
الكثير م����ن القوانني واللوائح 
البيئة ومن  وضعت حلماي����ة 
ثم مت تعديلها حس����ب املعايير 
العاملية ولكن ذلك لم يغير من 
األمر شيئا بل ان الوضع ازداد 
البيئية  املآسي  سوءا وتكررت 
واحلوادث الناجتة عن اإلهمال، 

مؤك����دا أن ثقافة حماية البيئة 
ال تخلقه����ا القوانني بل تنظمها 
ويجب خلق هذه الثقافة من خالل 
التربية األولية في املنزل ويتم 
تعزيزها وتطويرها في املدارس 
بشكل عملي وعلمي حتى ال تكون 
عبئا دراسيا إضافيا بل منهج 
حياة متطورة ونظيفة يستحقها 
اإلنسان ويحمي نفسه من نفسه 

بتعلمها وتطبيقها.
وختم الدبوس مشددا على 
ضرورة وضع ضوابط صارمة 
إزاء احل����وادث التي تنتج عن 
اإلهم����ال واالس����تهتار وتودي 
بحياة الناس أو تعرضهم للخطر 
بالبيئة عمال  واعتبار اإلضرار 
إجراميا ألنه بالفعل يؤدي إلى 
القتل بشكل جماعي أحيانا أو 
التس����بب في عاهات وأمراض 
دائمة ألناس أبرياء ال ذنب لهم 
إال أنهم كانوا يعيشون أو ميرون 
بالقرب من شخص مستهتر غير 

مسؤول.

محمد العتيبي مع املكرمني 

خالل حفل تكرمي العاملني مبركز االتصال في بيت الزكاة

العتيبي: مركز االتصال مييز بيت الزكاة
 عن الهيئات واملؤسسات اخليرية األخرى

مبباركة من مدير عام بيت 
ال���زكاة إبراهيم الصالح كرم 
نائ���ب املدير الع���ام للموارد 
واإلعالم في بيت الزكاة محمد 
العتيبي وبحضور مدير إدارة 
خدمة املواطن موس���ى محمد 
اجلمعة موظفي مركز االتصال 
في بيت الزكاة وذلك مبناسبة 

انتقالهم ملقرهم اجلديد.
ألقاها  الت���ي  وفي كلم���ة 
العتيبي خالل احلفل قال إن 
مرك���ز االتصال يع���د واجهة 
البيت الرئيسية من خالل الرد 
على أسئلة مراجعي بيت الزكاة 
فيما يتعلق بأعمال وانشطة 
بي���ت ال���زكاة س���واءا كانوا 
متبرعني أو مستفيدين لتقدمي 
اخلدمات لهم في سهولة ويسر، 
وهو ما مييز بيت الزكاة عن 
الهيئات واملؤسسات اخليرية 
األخرى. ووجه العتيبي الشكر 

والتقدير جلميع العاملني في 
هذا امل���كان احلي���وي واملهم 
لبيت الزكاة، وذكر أن اإلدارة 
العليا في بيت الزكاة حترص 
باستمرار على بذل كل ما يلزم 
لتطوير العمل في جميع إدارات 
البيت مب���ا يحقق احتياجات 
مراجعيه وتقدمي كل اخلدمات 
الزكاة  لهم لالرتقاء بفريضة 
وتفعيل دورها البناء في خدمة 

املجتمع.
ألقاء رئيس قسم  بدوره، 
املراجعني ورئيس مركز االتصال 
بالتكليف دخيل نايف الشمري 
كلمة شكر فيها اإلدارة العليا 
ممثلة ف���ي املدير العام لبيت 
الزكاة ونوابه على اهتمامهم 
مبركز االتصال من خالل الدعم 
الكبير الذي يتلقاه املوظفون، 
كما توجه بالش���كر ملوظفي 
املركز أش���اد بجهودهم خالل 

شهر رمضان املبارك، مشيرا 
إلى أن هذا التكرمي س���يكون 
له أثره الفع���ال في بث روح 
التنافس بني املوظفني خلدمة 

مراجعي بيت الزكاة.
وفي اخلتام، قام نائب املدير 
العام للموارد واإلعالم بتوزيع 
شهادات التقدير على العاملني 
مبركز االتصال وإدارة تنمية 
املوارد ومركز نظم املعلومات 
وإدارة اخلدمات العامة، وقام 
رئيس مركز خدمة املراجعني 
ورئيس قسم مركز االتصال 
بالتكليف بتقدمي درع تذكارية 
الع���ام للموارد  املدير  لنائب 
واإلعالم تقديرا جلهوده الطيبة 
في تطوير إعمال املركز، كما 
مت تق���دمي درع أخ���رى ملدير 
خدمة املواطن في بيت الزكاة 
موسى محمد اجلمعة لتعاونه 

مع املركز.
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مطالب االهالي أيضا طرح 
مناقصة مولدات احملوالت 
الصغيرة للكهرباء من قبل 
الس����كنية، وزي����ادة الدعم 
الثاني����ة ومعادلتها  للفئة 
مببلغ الدعم كامال للحاجة 
املاسة لألهالي إلكمال بناء 

بيوتهم.
وتابع احلويل����ة: ومن 
الضروري س����رعة تسليم 
البيوت احلكومية  مفاتيح 
ألصحابها وذلك حتى يتمكنوا 
من التأثيث والتعديل، الى 
جانب انشاء نقطة شرطة 
مؤقتة باملدين����ة للحد من 
السرقات، وإنش����اء مركز 
إسعاف مؤقت للتعامل مع 
احل����االت الصحية الطارئة 
ق����د يتع����رض لها  الت����ي 

األهالي.

احلويلة: رئيس الوزراء وعد بإجناز 
مطالب أهالي مدينة صباح األحمد السكنية

النائ����ب د.محمد  التقى 
احلويلة م����ع رئيس جلنة 
أهالي مدينة صباح االحمد 
ترك����ي العصيمي وأعضاء 
اللجنة لبحث مطالب اهالي 
املدين����ة، وج����دد احلويلة 
تأكيده تبنيه لتلك املطالب 
التي س����بق أن تبناها في 
املجل����س احلالي، مش����يرا 
الى انه كان قد قابل س����مو 
رئيس مجلس الوزراء بهذا 
اخلصوص وسبق أن ناقش 
تل����ك املطالب م����ع الوزراء 
املختصني وكذلك مع رئيس 
مجلس االمة، للتأكيد على 
أهميتها وسرعة االستجابة 
لها وقد وعد س����مو رئيس 
مجلس الوزراء وكذلك رئيس 
مجلس األم����ة بالعمل على 

تلبية مطالب األهالي. 
وقال احلويلة في تصريح 
صحافي: ان مطالب أهالي 
مدينة صباح االحمد السكنية 
ه����ي مطال����ب مس����تحقة، 
مؤكدا ضرورة اس����تجابة 
احلكومة لها بأس����رع وقت 
ممكن وتنفيذها لإلس����راع 
العامة  في توفير اخلدمات 
في املدينة وتخفيف معاناة 
الى ان سمو  االهالي، الفتا 
رئيس مجلس الوزراء وعد 
بالتوجيه للوزراء املعنيني 
بس����رعة العمل على اجناز 
الطلبات التي تخدم املنطقة 

وأهلها.
وأشار احلويلة الى مطالب 
أهالي مدينة صباح االحمد 
السكنية والتي جدد تبنيه 
لها ومنه����ا: طرح مناقصة 
أعم����دة اإلنارة للش����وارع 
الرئيسية باملدينة من قبل 
الس����كنية، وطرح  الرعاية 
مش����اريع احملور اخلدمي 
الرئيسي للجهات احلكومية 

واالستثماري والتجاري.
وأضاف احلويلة: ومن 

د. محمد احلويلة

أعمال سموه ناصعة البياض تسجل بحروف من الذهب في سجل اإلنسانية جمعاء

منها التعاقد لدعم املعارض واملؤمترات وشراء املواد اإلعالمية وشراء وإنتاج البرامج واملسلسالت

دشتي: تضمني جميع املراسالت واخلطابات الرسمية 
لقب قائد اإلنسانية مسبوقاً باسم صاحب السمو األمير

الفضل: تعديل قانون املناقصات الستثناء بعض مشتريات 
وعقود وزارة اإلعالم واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

دينه ووطنه وإميان سموه 
بقيم االنسانية احلقه. وهذا 
التكرمي ل����م يكن مفاجئا، 
ايادي وأعمال سموه  ألن 
ناصعة البياض تس����جل 
بحروف الذهب في سجل 
االنسانية جمعاء وان تكرمي 
االمم املتحدة لسمو االمير 
قائدا انس����انيا هو مبثابة 
وسام شرف على صدورنا 

ومفخرة لكل الكويتيني.
لذا أقترح تضمني جميع 
املراس����الت واخلطاب����ات 

اخلدمات لها.
8 � إب���رام عق���ود م���ع 
املش���اركني في مهرجانات 
خارجية لعروض مسرحية 
كويتية متمي���زة وتوفير 

اخلدمات لها.
9 � إب���رام عق���ود لدعم 

الفرق املسرحية.
10 � إب���رام عق���ود مع 
أو  فرق أجنبية موسيقية 

فنية.
11 � إب���رام عق���ود م���ع 
فرق البحث والتنقيب عن 

اآلثار.
12 � إبرام عقود لتوفير 
خدمات أو شراء سلع تزيد 
ع���ن خمس���ة آالف دينار 

كويتي.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم في حدود 
تعارض���ه مع أح���كام هذا 

القانون

مادة رابعة

عل���ى رئي���س مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ أحكام هذا 
القان���ون، ويعم���ل به من 
تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
املذك���رة  ونص���ت 
االيضاحية لالقتراح بقانون 
بإضافة املادتني )65 مكرر، 
65 مكرر أ( إلى القانون رقم 
37 لس���نة 1964 في شأن 

الرس����مية لق����ب قائ����د 
االنسانية مسبوقا باسم 
الس����مو األمير  صاح����ب 
الشيخ صباح االحمد بحيث 
تكون جمي����ع اخلطابات 
واملراسالت الرسمية وأينما 
يرد ذكر سموه في وسائل 
االعالم الرسمية والصحف 
والقنوات احمللية بان يكون 
بالصيغ����ة التالية: »قائد 
االنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح«.

العامة على ما  املناقصات 
يلي: يكاد املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفنون واآلداب 
ووزارة اإلعالم يتشابهان 
في أهمي���ة الدور اإلعالمي 
الل���ذان يقومان به. ونظرا 
للتطور احلاصل في مجال 
الثقافة  اإلعالم ومج���االت 
والفن���ون واآلداب وظهور 
البرامج واألنشطة لكل منهم 
بشكل سريع يواكب األحداث 
احمللية والعربية واإلعالمية، 
فإن وزارة اإلعالم واملجلس 
البيروقراطية  يواجه���ان 
الواردة ف���ي أحكام قانون 
املناقص���ات والت���ي متنع 
من ش���راء � مث���ال � برامج 
لألخبار أو تغطية األحداث 
ما لم تعرض العقود على 
املناقصات املركزية  جلنة 
واالنتظار ملدة طويلة حتى 
يتم املوافقة على املناقصة 
في وق���ت أن التعاقد على 
البرامج هو ف���ي حد ذاته 
تعاقد على نش���ر األحداث 
وغيرها التي ال تبقى على 
حالها. لذل���ك أعد القانون 
املقترح الس���تثناء وزارة 
االع���الم واملجلس الوطني 
من أحكام قانون املناقصات 
فيما يتعلق مبش���تروات 
وعقود محدد موضعها في 
نص املادتني األولى بالنسبة 
لوزارة االعالم واملادة الثانية 
بالنسبة للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.

الش����يخ  الس����مو األمير 
صباح االحمد اجلابر قائدا 
لإلنس����انية امر مستحق 
لإلجن����ازات واملب����ادرات 
االنسانية  واملس����اعدات 
التي قدمها سموه في هذا 
املجال في كل ارجاء العالم، 
دون متييز او تفريق، وقد 
اس����تطاع سموه جمع كل 
دول العال����م حت����ت راية 
االنس����انية والسالم وان 
التكرمي يأتي متوافقا مع 
دوره االنس����اني، وخدمة 

التعاقدات اخلاصة   �  7
واألح���داث  باملناس���بات 
والسياس���ية  الوطني���ة 

الطارئة.
8 � التعاق���د على انتاج 

ونقل احلفالت الفنية.

مادة ثانية

يضاف إلى القانون رقم 
37 لسنة 1964 املشار إليه 
املادة )65 مكرر أ( ونصها 

كاآلتي:
)تس���تثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون مشتروات 
الوطني  وعقود املجل���س 
للثقاف���ة والفنون واآلداب 
احمل���دد موضوعها حصرا 

باآلتي:
إدارة املس���ارح مبا   �  1
تتضمنه من إدارة مهرجان 
الكويت املسرحي وبنوده 

املختلفة.
2 � انتاج املسرحيات.

3 � دع���م املس���رحيات 
املتميزة.

4 � دعم املنتج الشبابي 
ملسرحيات شبابية.

5 � اقامة ورش فنية على 
مدار العام.

6 � االحتفال بيوم املسرح 
العاملي شامال إبرام العقود 
مع الفرق املشاركة وتوفير 

اخلدمات لها.
7 � إب���رام عق���ود مع 
الفرق املستضيفة لتقدمي 
عروض متميزة وتوفير 

تقدم النائب د.عبداحلميد 
دشتي باقتراح برغبة قال 
في مقدمت����ه: إنه ملا كانت 
االمم املتح����دة ق����د قامت 
الس����مو  بتكرمي صاحب 
األمير املفدى الشيخ صباح 
االحمد، وذلك مبنح سموه 
لقب القائد االنساني نظرا 
إلسهامات سموه املتميزة، 
وعليه فإن تضمني جميع 
املراس����الت الرسمية لقب 
قائد االنسانية بعد تسمية 
االمم املتح����دة لصاح����ب 

تقدم النائب نبيل الفضل 
بقان���ون املرف���ق بإضافة 
املادتني )65 مك���رر، و65 
مكرر أ( إل���ى القانون رقم 
37 لس���نة 1964 في شأن 
املناقصات ونصت مواده 

على ما يلي:

مادة أولى

يضاف إلى القانون رقم 
37 لسنة 1964 املشار إليه 
امل���ادة )65 مكرر( ونصها 

كاآلتي:
)تس���تثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون مشتروات 
وعقود وزارة اإلعالم احملدد 

موضوعها حصرا باآلتي:
البرام���ج  ش���راء   �  1
واملسلسالت واألفالم اإلذاعية 
والتلفزيوني���ة والبرامج 

واألفالم اإلخبارية.
البرام���ج  إنت���اج   �  2
واملسلسالت واألفالم اإلذاعية 
والتلفزيوني���ة والبرامج 

واألفالم االخبارية.
3 � التعاقد مع الشركات 
صاحبة حقوق نقل املباريات 

والفعاليات الرياضية.
4 � التعاقد لدعم املعارض 

واملؤمترات والندوات.
امل���واد  ش���راء   �  5

اإلعالمية.
6 � التعاقد مع الوكاالت 
االخبارية لألحداث الطارئة 
مبا فيه���ا األحداث العاملية 

والتغطيات اإلعالمية.

د.عبد احلميد دشتي 

نبيل الفضل

حماد الدوسري: منح سمو األمير لقب قائد اإلنسانية 
تكرمي مستحق وشرف لكل الشعب الكويتي

قال عضو املجلس املبطل الثاني حماد 
الدوسري إنه في التاسع من سبتمبر 

اجلاري سنحتفل مبنح صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لقب »قائد 

اإلنسانية« من قبل أعلى هيئة عاملية 
وهو شرف لكل الشعب الكويتي 

والعربي، وهو لقب مستحق لسموه 
الكرمي فلم يوجد حدث إنساني من 

كارثة أو أمر ألم بالعالم اإلسالمي إال 
وجتد لسموه الكرمي بصمة واضحة 

وموقف مميز، وصاحب السمو قد أثبت 
دون شك متيزه في السياسة الداخلية 

واخلارجية بكمة رائقة ورائعة، فكم من 

مؤمتر أقامته الكويت حتت رعاية سموه 
وبأمره مبراعاة قضايا األمة اإلسالمية 

والعربية والدولية، فمازال يرعى القضية 
الفلسطينية التي تراخى عنها الكثير 

وكذلك ما يحدث الخواننا في سورية 
من قتل وتشريد وجوع في أكثر 

من مؤمتر أقيم برعاية سموه خاص 
بهذه القضية، كذلك كلما وقعت احدى 

الكوارث الطبيعية وجدت له بصمة 
مميزة في آسيا وأفريقيا وأميركا.

وأضاف الدوسري أن سموه وهو عميد 
وحكيم الديبلوماسية العاملية، فكم من 

خالف قد وقع بني رؤساء وقيادات 

دول، فكان لسموه الدور العظيم في 
اإلصالح بني تلك الدول والتي لوال 

سموه بعد اهلل ملا كان أحد يعلم مدى 
أبعادها وخطورتها، فلن جتد بلدا فيها 

كارثة طبيعية أو إنسانية إال وجتد 
لسمو األمير فيها يدا حانية ومرهما 

شافيا ومشاركة لعالجها ووقف نزيفها.
وأكد أن لقب »قائد اإلنسانية« لقب 

مستحق لسموه ونحن نسأل اهلل أن 
يحفظ سموه الكرمي، وأن يطيل في 

عمره وأن يعينه ويوفقه لالستمرار في 
أداء هذه الرسالة في خدمة دينه ووطنه 

واإلنسانية جمعاء.

حماد الدوسري

الغامن هنأ نظراءه في 
أوزبكستان وسلوڤاكيا 

باألعياد الوطنية
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيسة املجلس 
التشريعي في جمهورية أوزبكستان 

ديلوروم توشمحمدوفا ورئيس مجلس 
الشيوخ سوبيروف إلكيزار ماتياكوبوفيتش، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما. كما 
بعث الغامن برقية تهنئة إلى رئيس املجلس 

الوطني في جمهورية سلوڤاكيا بافول باسكا، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغامن

سيف العازمي يشيد بوزير التربية 
بالوكالة بتحويل روضتني 

إلى مدرستني ثانويتني في أم الهيمان
أشاد النائب سيف العازمي بدور وزير التجارة 
والصناعة ووزير التربية عبداحملسن املدعج ودور 
مديرة املنطقة التعليمية في األحمدي في إحلاق 

مدرستني للثانوية في أم الهيمان.
وأض����اف العازمي أن أهال����ي أم الهيمان كانوا 
يعانون بس����بب عدم وجود مدارس للثانوية في 
منطقته����م وكانوا يذهب����ون بأبنائهم إلى منطقة 

الفحيحيل.
وبني العازمي أن الوزارة حولت روضة لألطفال 
إلى مدرس����ة ثانوية وهذا حل جيد وغير تقليدي 

وسريع ساهم في إنهاء معاناة أهالي املنطقة.
وقال العازمي إن مبثل هذه احللول نس����تطيع 
إنهاء حتى مش����كلة القبول في اجلامعة والنقص 

في املباني.
وختم العازمي تصريحه بالشكر للوزير ومديرة 

املنطقة على جهودهم.

بصمات سموه واضحة في مساعدة كل دول العالم العربي واإلسالمي 
ومواقفه مميزة في العمل اإلنساني

سيف العازمي

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��شحاب �شركة / برج �ملدينة �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��شحاب �شركة / برج �ل�شامية �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 
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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

طائر البقعاء 

أعلنت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة أن فريق رصد وحماية الطيور 
لديها س���جل اجناز جديد برفع أرقام 
قائمة الطيور في البالد الى 401 نوع 
متخطيا بذلك آخر قائمة سجلت في 

شهر ديسمبر العام املاضي.
وقال عضو ال��فريق راش��د احلجي 
ل� »كونا« ام���س ان القائمة اجلديدة 
ضمت طائر البقعاء الشرقية أحد أنواع 

الفقاق أو األبلق التي تضم اآلن 13 نوعا 
أشهرها املدقي واملخضرم واحلطيبي. 
وأضاف احلج���ي ان البقعاء تتواجد 
بكثرة ف���ي البالد ف���ي أوقات هجرة 
الطيور بينما الطائر اجلديد يختلف 
عنه في الش���كل وهو شبيه بالفقاقة 
البقعاء، ولذلك سمي البقعاء الشرقية 
للتمييز فيما بينهما. وأوضح أن هناك 
ثالث س���الالت لهذا الطائر وأشكالها 

مختلفة أو قريبة الشبه ببعض أنواع 
الفقاق مثل الهيوم وأم غنيمان والبقعاء 
وتتواجد غالبا في شرق ايران ومنها 

تصل الى االمارات وسلطنة عمان.
وذكر أن البقعاء الشرقية تختلف 
عن بقية الفقاق، اذ تفضل األشجار في 
املناطق املرتفعة والقاحلة وحتتمي 
بالش���جر من االخط���ار، كما ترصد 
احلشرات من فوق الشجر بينما بقية 

الفقاق تبحث عن اجلحور لالحتماء.
وبني انه مت رصد البقعاء الشرقية 
في منطقة اللياح قبل أشهر وتعتبر 
الطائر الوحيد اجلديد هذا العام وبسبب 
شبهها بالبقعاء العادية فقد تأخر البت 
بأمرها، مشيرا الى وجود جلنة للطيور 
الكوي���ت مهمتها اعتماد  النادرة في 
الطيور اجلديدة ووضع كل التواريخ 

لها قبل نشرها في مواقع عاملية.

»حماية البيئة«: 
قائمة الطيور

 في البالد ترتفع 
إلى 401 نوع
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د.حسن كمال

م.احمد الصبيح

احمد البغيلي

كمال: تزايد الزالزل يتطلب تطوير نظم البناء في الكويت

الصبيح يدعو البلدي إلى عقد اجتماع ملناقشة امليزانية

البغيلي يطالب »الصحة« مبختبرات أهلية لفحص األغذية
أكد عضو املجلس البلدي 
ورئي���س جلن���ة محافظة 
العاصم���ة د.حس���ن كمال 
أن الكوي���ت تأثرت ببعض 
األنش���طة الزلزالية نتيجة 
االرتدادات الزلزالية في الدول 
اإلقليمية احمليطة وباألخص 
إيران  سالس���ل اجلبال في 
والعراق وتركيا، حيث رصدت 
الكويتية  الشبكة الوطنية 
الزلزال���ي مبعهد  للرص���د 
الكويت لألبحاث العلمية في 
العقود الثالثة املاضية عدة 
حركات زلزالية أرضية في 
مناطق متعددة من الكويت، 
وتركزت أغلبها في املنطقة 
الشمالية واملنطقة اجلنوبية 
الغربي���ة. وأوضح كمال ان 
اإلحساس بتأثير هذه الهزات 
األرضية نتيجة االرتدادات 
الزلزالية يتزايد في املباني 
العالية وقد يصل  واألبراج 
معدل هذا التزايد إلى اكثر من 
20 ضعف الهزة األرضية في 
الدور األرضي، معتمدا على 
عدة عوامل منها ارتفاع املبنى 
والشكل الهندسي والتصميم 
اإلنش���ائي حلوائط القص 

طل���ب مدير ع���ام البلدية 
م.احم���د الصبيح من املجلس 
البلدي عقد اجتماع غير عادي 
للمجلس البلدي ملناقشة مشروع 
ميزانية البلدية عن السنة املالية 
2016/2015. وقال م.الصبيح في 
كتابه الذي س���تبحثه اللجنة 
القانونية واملالية في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها اليوم: 
باالش���ارة الى املوضوع الذي 
يفيد بتحديد موعد اجتماع من 
املختصني لديكم ومن اجلهاز 
االداري في البلدية )قطاع املالية 
واالدارية وادارة الشؤون املالية( 
ليتم عرض ومناقشة مشروع 

طالب عضو املجلس البلدي 
احمد البغيلي وزارة الصحة 
بالتعاون مع اجلهات املختصة 
أمام إجناز  العقب���ات  إلزالة 
الئحة املواصفات واالشتراطات 
الفني���ة والصحي���ة الالزمة 
لتراخيص فت���ح مختبرات 

أهلية لفحص األغذية.
وقال البغيل���ي إن هناك 
تكدس���ا لعينات األغذية في 
مختبرات وزاره الصحة، مما 
تس���بب في انتشار األغذية 
الفاس���دة في الكويت وكان 
من األح���رى أن يكون هناك 
تعاون بني جمي���ع اجلهات 
لالنتهاء من الالئحة في أسرع 
وق���ت، مطالبا وزير البلدية 

واملواد املستخدمة وعوامل 
أخرى.

واضاف: ان بلدية الكويت 
ق���د قامت بإع���داد املخطط 
الهيكلي للدولة والذي صدر 
مبرسوم أميري في عام 2008 
ويتم حتديثه كل 5 سنوات، 
والهدف منه حتديد األهداف 
والسياسات العمرانية التي 
تعكس رؤية وخطط الدولة 
خالل فترة مستقبلية تصل 
الى 25 سنة تقريبا، باإلضافة 
الى مراحل تنفيذها بالتوازي 
مع النمو الس���كاني املتوقع 
مستقبليا للدولة، وتوفير 
جميع االحتياجات، وتوزيع 
هذا النمو في تطوير وتوسعة 
املنطقة احلضرية وحتديد 
املدن والتجمعات السكانية، 
وحتديث متواز لكل ما يتعلق 
بهذا النمو السكاني كخدمات 

أخرى.
وبني، أن تطوير العاصمة 
وحتويلها ال���ى مركز مالي 
وجت���اري بن���اء على رغبة 
الس���مو األمير من  صاحب 
الهيكلي  أه���داف املخط���ط 
أيضا، والحظنا تطور البناء 

امليزانية للسنة املالية 2016/2015 
ومازال���ت البلدية بانتظار رد 
املجل���س البل���دي على موعد 
عقد االجتماع ملناقشة مشروع 

امليزانية. 
ووفقا للم���ادة رقم 15 من 
القانون رقم 5 لسنة 2005 في 
ش���أن بلدية الكويت على ان 
يجتمع املجلس البلدي اجتماعا 
عاديا مرة كل اس���بوعني على 
االقل في املكان املعد له بدعوة 
من رئيسه ويوالي عقد جلساته 
الى ان ينتهي من نظر جميع 
املس���ائل الواردة ف���ي جدول 
االعم���ال، ويجوز للرئيس ان 

بالتدخل في األمر مبناقشة 
املوض���وع مع وزير الصحة 
آلي���ة إلنهاء  لالتف���اق على 
التي تأجل إجنازها  الالئحة 
منذ فترة بسبب اختالف في 
وجه���ات النظر، حيث قامت 
وزارة الصحة باعتماد الئحة 
للمواصفات واالش���تراطات 
الفني���ة والصحي���ة الالزمة 
لتراخيص فت���ح مختبرات 
أهلية لفحص األغذية لغرض 

اإلفراج والتداول.
وأوضح أنه يجب توضيح 
أحقية وزارة الصحة من عدمه 
في إصدار ه���ذه الالئحة مع 
توضيح دور اجلهات األخرى 
من حيث املشاركة فيها وهي: 

فيها وظهور املباني العالية 
في س���مائها ولكن لألسف 
لم يتزام���ن ذلك مع تطوير 
البنية التحتية اخلدمية في 
العاصمة، ومن املتوقع أن يتم 
قريبا بناء العديد من املباني 
واألبراج العالية في العاصمة 
وفي املدن املستقبلية باإلضافة 
الى منشآت البنية التحتية، 
مبينا أنه قدم عدة أس���ئلة 
التنفيذي في بلدية  للجهاز 
الكويت عن إجراءاتها وخطط 
تطوي���ر لوائحها وتطبيقها 
مبا يتناس���ب م���ع التطور 
العمراني املتوقع في البالد، 
وتبني من الردود أن اإلجراءات 
التنفيذي���ة االحترازية في 
البلدية بطيئة وغير شاملة 
وال تتناسب مع املعدل املتزايد 
الزلزالية  املتوقع لله���زات 
األرضي���ة اإلقليمية والنمو 
املتوقع وباألخص في املباني 
العالية واألبراج في مدينة 
الكويت واملدن والتجمعات 
السكنية املستقبلية آخذين 
باالعتبار التوزيع اجلغرافي 
لها واس���تعماالت األراضي 
ونظم البناء املتوافق معها. 

يدع���و املجلس ال���ى اجتماع 
غير ع���ادي كلما رأى ضرورة 
لذلك، وعليه دعوته اذا طلب 
ذلك الوزير املختص بالشؤون 
البلدي���ة او ربع اعضائه على 
االقل ويوالي املجلس اجتماعه 
غير الع���ادي حتى يتم اجناز 
جدول االعمال. لذا، نقترح ان 
يتم عقد جلسة طارئة للمجلس 
البلدي ملناقشة مشروع امليزانية 
للسنة املالية 2016/2015 بتاريخ 
15 اجلاري قبل تس���ليمه الى 
وزارة املالية بتاريخ 30 اجلاري 
وهو املوعد الدستوري وال يجوز 

تأخيره عن هذا التاريخ.

بلدية الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية وغرفة جتارة 
الكوي���ت والهيئة  وصناعة 
العامة للبيئة واإلدارة العامة 

للجمارك.
وأك���د أن االختالفات بني 
اجله���ات احلكومي���ة واردة 
ولكن يجب في الوقت نفسه 
العم���ل على حلها متاش���يا 
مع املصلح���ة العليا للوطن 
ومب���دأ التعاون بني اجلهات 
احلكومية حتى ال يتوقف أحد 
أهم املشاريع املتعلقة مباشرة 
بصحة املواطنني، مؤكدا أن 
ما يجم���ع اإلدارات احلكومة 
والوزارات هدف واحد وهو 

خدمة الوطن.

بطاطا غير صاحلة لالستهالكافتقاد اشتراطات النظافة في أحد املطاعم 

حترير 9 مخالفات متنوعة في األحمدي

نفذ فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة األحمدي حملة 
تفتيشية في منطقة الفحيحيل 
شملت املطاعم واملقاهي، ومت 
حترير 9 مخالفات متنوعة 
وترأس احلمل���ة مدير فرع 
بلدي���ة محافظ���ة األحمدي 

يوس���ف مال علي ورئيس 
فريق الطوارئ مش���عل آبا 
الصافي ومشرف النوبة )أ( 
خالد فدغوش واملفتشون فهد 
علي وناجي احلبيني وناصر 

صغير.
وقد أسفرت احلملة عن 

حترير ع���دد )9( مخالفات 
تنوعت ما بني تشغيل عمالة 
قبل احلصول على ش���هادة 
صحية والعمل قبل احلصول 
على شهادة صحية وترخيص 
صح���ي منت���ه ومخالفات 

إعالنات.

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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يقدم برنامج »magazine« على شاشة »سكوب«

عبدالرحمن الصايغ: سعيد بنجاح »صهيب« في »صديقات العمر«

خصوصا بع����د اعادة العمل 
ألكثر من مرة، ووايد اش����كر 
املخرج منير الزعبي واملنتج 

على ثقتهم فيني.
أما ع����ن تقدميه لبرنامج 
جديد على شاشة »سكوب« 
 »magazine« فيقول: برنامج
يعرض على شاشة تلفزيون 
سكوب ويبث يوميا من يوم 
األحد الى األربعاء، وأنا اقدم 
فقط حلقة األحد، وفكرة هذي 
احللقة اني اس����تضيف فيها 
مجموعة من الش����باب الذين 
لديهم مشاريع صغيرة خاصة، 

والعديد من اللقاءات االخرى 
التي تخص الشباب، وامتنى 
ان اوفق ف����ي مجال التقدمي، 
واشكر تلفزيون سكوب على 
الفرص����ة، والبرنامج  هذي 
من إعداد مروة واخراج فواز 

البالم.
اجلدير بالذكر ان الصايغ 
يخرج تقارير خاصة لبرنامج 
»اشراقة صباح« على تلفزيون 
الكويت وأيضا عمل مساعد 
مخرج ملسلسل »البيت بيت 
ابون����ا« للفنانتني القديرتني 
سعاد عبداهلل وحياة الفهد.

وفي نف����س الوقت احملافظ، 
يحب لعب الكرة وداميا يطلع 
مع ربع����ه ويروح مجمعات، 
واللي حاب يجرب كل شي لكن 
بحدود، وحتصل له املشاكل 
مع اخوه الشديد اللي مينعه 
لكنه قرر ان يجرب كل شي 
كنوع من العناد، وطبعا التي 
جسدت دور اختي هي بثينة 
الرئيسي وتكون حنونة علي 
واكون حنون عليها ويحبها 
»صهيب« وما يرفضلها شي، 
وحتى ألمه وأبوه، واحلمد هلل 
أنا سعيد جدا بردود األفعال 

بشار جاسم

عرفن����اه في ش����خصية 
صهيب مبسلسل »صديقات 
العم����ر«، حيث متيز في أول 
اطاللة له باحلضور الالفت، 
انه عبدالرحمن الصايغ الوجه 
اجلدي����د الذي عمل مس����اعد 
مخرج في »البيت بيت ابونا« 
ويعمل مخرجا في تلفزيون 
الكويت.  وع����ن جناحه في 
»صديقات العمر« يقول الصايغ 
ل�»األنب����اء«: دور »صديقات 
املراه����ق  العم����ر« كان االخ 

الصايغ مع الفنانة القديرة حياة الفهدعبدالرحمن الصايغ في شخصية »صهيب«

هذا هو عريس ميريام فارس

الى لبن����ان. ووفقا للمقربني 
من داني متري فقد توطدت 
عالقته مبيري����ام منذ فترة 

وأصبح يتابع أعمالها بنفسه 
وابتعد تدريجيا عن أصدقائه 
واحمليطني به وشوهد في منزل 
ميريام عدة مرات، وقد تزوجا 
بشكل سري جدا وميضيان 
اليوم شهر العسل. يذكر أنه 
سبق وأعلنت الفنانة ميريام 
فارس، في تصريحات سابقة: 
»أنا إنس����انة ذكية وحكيمة 
في احلياة، ومن س����أتزوجه 
لن يكون إال رجال يش����بهني 
ويعشق عملي كما سأعشق 
عمله، وانني إنسانة أمتسك 
بالعادات والتقاليد، ولكنني في 
الوقت نفسه أرفض أن أعيش 

واقع احلياة كما هو«.

لبناني عمل في ميامي كصاحب 
جتارة إيجار السيارات الفاخرة 
الواليات املتحدة ليعود  في 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

بع����د أن نش����رت الفنانة 
ميريام فارس وبشكل مفاجئ 
صورة على موقع »انستغرام« 
جتمع يدها بيد رجل معلقة 
»ش����هر  أو   »Honeymoon«
أثار األمر جمهورها  عسل«، 
بس����بب الصورة التي تظهر 
يدين وهي ترتدي خامت زواج 
واألخرى ليد رجل يضع وشما 
باسم ميريام على اصبعه مكان 
خامت الزواج ومقابل ذلك نشر 
موقع »ش����ارع الفن« صورة 
لعريس الفنانة ويدعى داني 
متري، وعلم انه رجل اعمال 

الصورة التي نشرتها ميريام على »إنستغرام«ميريام فارس

بيروتـ  بولين فاضل

تنتمي اللبنانية مادلني مطر إلى قلة قليلة من 
الفنانني الذين لم يصدقوا أنفسهم ولم ميارسوا 
تعاليهم على الناس، ظروف اإلنتاج ولبنان والوطن 
العربي حتتم عليها مرات الغياب لكنها حني تعود 
تزداد يقينا بأن مكانتها ال ميسها الغياب. مع الفنانة 

مادلني مطر كان ل� »األنباء« هذا احلوار:

املالحظ اهتمامك أكثر من السابق مبواقع التواصل 
االجتماعي وآخر ما نشرته صورة لك أثناء 

قضائك يوما على البحر، ماذا تقولني؟
٭ منذ نحو س����نة وأنا أركز اهتمامي على مواقع 
التواصل االجتماعي، صورتي على البحر هي صورة 
طبيعية عادية، كلنا يرتاد البحر وفي النهاية لم 
أظهر عارية وإمنا فيما يشبه لباس البحر، بطبيعة 
احلال لدي خطوط حم����راء وأنا أنتبه كثيرا إلى 

تفاصيل كهذه.

الفن لم يجعلك تخسرين اجلانب الطبيعي 
والعفوي في شخصيتك...

٭ )مقاطعة( أكيد، في النهاية هذه ش����خصيتي 
كفنانة وإنسانة وبالتالي أنا ال أملك كما البعض 
شخصيتني، شخصية الفنانة وشخصية اإلنسانة، 
أنا واحدة في احلالتني ومنذ بداياتي وأنا جدا على 

طبيعتي.

كم نسبة الفنانني الذين يضعون األقنعة في 
عالقاتهم ومقابالتهم وكم مبقدورك كشف هذا 

اجلانب؟
٭ مبقدوري أن أكشف لكني لن أسمي، فقط أقول 

إن ثالثة أرباع الفنانني يضعون األقنعة.

ألي غرض يفعلون ذلك؟
٭ هم يعتقدون أن في األمر »بريس����تجيا« بينما 
في احلقيقة من يبتعد عن الناس ال يعود له خبز 
في الفن، خبزنا الناس ومحبتهم وقربنا منهم ال 

التعالي عليهم.

ألم تصدق مادلني مطر نفسها يوما؟
٭ أبدا وبصراحة »م����ا بحس في حدا متلي«، أنا 
طبيعي����ة جدا ومس����تحيل أن أم����ارس نوعا من 

البريستيج والتعالي على الناس.

آخر ما طرحته أغنية »تعبانة«، كنت راضية عن 
النتيجة أم كنت تتطلعني إلى أكثر مما حققته؟

٭ »أكي����د كان بدي أكثر« لكن مع ذلك أن راضية 
واألغنية تركت أثرا، ال ألوم الناس ونفسياتهم ألن 
أيامنا أيام ث����ورات وخضات وال ميكن أن نطلب 

كثيرا من الناس سماع األغنيات.

تأثرت حفالتك جراء هذا الوضع؟
٭ أكيد، قليلة جدا بات����ت احلفالت، »وين زمان 

ووين هلق«، في ظروف مماثلة الفنان هو أول 
شخص يتوقف عمله وآخر من يتحرك نشاطه 

من جديد.

كيف تشغلني نفسك في ظل الظروف القائمة؟
٭ أحضر ألعمال غنائية جديدة رغم أني 
بطيئة بعض الشيء، أفكر أيضا »ببيزنس« 

آخر على خط مواز.

البد أنك تابعت مسلسالت رمضان، ماذا 
استوقفك؟

٭ أحببت هيفاء وهبي في مسلسل »كالم على 
ورق« واستوقفني فيه أحمد زاهر، نادين 
نسيب جنيم كانت رائعة في »لو«، ميريام 
فارس جيدة في »اتهام« لكني لم أحب كثيرا 
صوتها في املسلسل، البطلة عندي في 

هذا العمل كانت تقال شمعون.

تفوقت تقال شمعون على ميريام 
فارس؟

٭ ال تهمني من تكون البطلة 
أو جنمة الصف األول بقدر 
ما تهمني املمثلة الالفتة في 

دورها.

بعض املمثالت يخشني على 
أنفسهن من دخول جنمات 

الغناء غمار التمثيل...
٭ )مقاطعة( ال، »ما حدا 
مثال بقعد تقال شمعون 
ببيتها«، جنمات الغناء 
لهن جمهورهن بالتأكيد 

»ب����س م����ا ح����دا 
بقع����د املمثالت 

ببيوتن«.

لو قدر لك أن تختاري أحد 
مسلسالت رمضان لتكوني 
حاضرة فيه، ماذا تختارين؟

٭ أختار مسلسل »صاحب السعادة« 
لعادل إمام، البط����ل األول واألخير في 

رمضان كان عادل إمام.

جتربتان لك حتى اليوم في التمثيل متى 
الثالثة؟

٭ ما من دور حت����ى اليوم يجعلني 
أحتمس للخطوة الثالثة.

حاضرة لدور يتسم باجلرأة؟
٭ أنا حاضرة لكن هذا يتوقف على 
نوع اجلرأة، ليس بالضرورة أن تكون 
اجلرأة في اللباس أو في العري وإمنا 

في طبيعة الشخصية.

مادلني مطر لـ »األنباء«: ثالثة أرباع الفنانني
يضعون األقنعة في عالقاتهم !

حني نشرت خبرا عن مرض 
عب���اس الن���وري ونقله إلى 
املستشفى، فكتبت: »أنا ابنة 
الن���وري، والدي في  عباس 
غياب عنكم حتى يتعافى، فهو 
في حالة صحية سيئة وهو 
في املستشفى يتلقى العالج 
املناس���ب، أرج���و الدعاء له 

بالرحمة والشفاء القريب«.

أوضحت الفنانة اللبنانية 
أنها ال تسمح لطفليها  نور 
و»ليدي���ا«  »ليون���اردو« 
مبشاهدة أعمالها الفنية على 
التلفاز، وذلك ألنهما صغار 
ولن يفهما ما تؤديه من مشاهد 
وأعمال متثيلية، وقالت: املرة 
الوحيدة التي شاهدني فيها 

بعدما أعل���ن محبو تامر 
حس���ني أن جنمهم استطاع 
أن يطيح بإليسا من القائمة 

ما صحة مرض عباس النوري؟

.. ونور متنع طفليها من مشاهدة أعمالها الفنية

إليسا حترج تامر حسني

وبعدما وقعت مواقع عدة 
في الفخ، قال »أبو عصام«، في 
تصريحات له: أنا بخير، وكل 
ما نشر كذب في كذب، وأجلس 
اآلن في منزلي في دمشق مع 
أف���راد عائلتي وصحتي عال 
العال، وخبر مرضي شائعة 

مغرضة.
وأضاف النوري: قلتها مرارا 
إنني ال أمتلك أي صفحة أو أي 
حساب على مواقع التواصل 
االجتماعي، وال عالقة لي بكل 
التي  ما ينش���ر بالصفحات 
حتمل اسمي حتى ولو أنشئت 

بنوايا طيبة.
وكان الن���وري قد انتهى 
قبل يومني من تصوير دوره 
في الفيل���م الروائي القصير 
»طابة أمل« أمام كاميرا جنله 
ميار، بينما ينشغل بتصوير 
مش���اهده في مسلسل »شهر 

زمان«.

ابني »ليوناردو« على التلفاز 
كانت خالل عرض أحد أفالمي 
السينمائية، ولكنني تداركت 
املوقف وقتها وغيرت احملطة 
الت���ي كان يع���رض عليها 

الفيلم.
هذا وأكدت نور أن طفليها 
ال يعرفان طبيعة عملها حتى 
أنها  اآلن، لكنهم���ا يعرفان 
تغيب عن املن���زل من أجل 
العمل دون معرفة تفاصيل 

عملها.
من ناحية أخرى، كشفت 
نور، بحسب »إيالف«، سبب 
إخف���اء طفليها عن اإلعالم، 
قائل���ة: أعتق���د أن ذلك أمر 
شخصي وال أظن اجلمهور 
سيهتم لعرضهما في وسائل 
اإلعالم، وأنا أرغب في حياة 
هادئة ومستقرة ألبنائي بعيدا 

عن الصخب.

األكثر مبيعا بعد أيام قليلة 
ألبوم���ه اجلديد  على طرح 
»180 درجة«، أعادت النجمة 
اللبناني���ة نش���ر صور من 
»فيرجني ميغاس���تور« في 
بيروت والقاه���رة تؤكد أن 
ألبومها »حالة حب« يتصدر 
املبيعات باألرقام. وجاء ذلك 
كمحاولة من إليس���ا، حسب 
موقع »أنا زهرة«، للرد على كل 
ما أثير بشأن تفوق مبيعات 

ألبوم تامر حسني.
اليس���ا طرحت  أن  يذكر 
ألبومها منذ أكثر من شهر في 
حني طرح تامر حسني ألبومه 

اجلديد قبل أيام قليلة.

أث���ارت إح���دى صفحات 
ال� »فيس���بوك« جدال واسعا 

عباس النوري

نور

تامر حسني  اليسا 

بحثاً عن املصداقية.. عمرو سعد يغير شكل عيونه
لرغبت���ه في ع���دم خداع 
جمهوره، جلأ الفنان املصري 
عمرو سعد إلى إجراء عملية 
جراحية لعيني���ه، من أجل 
العني،  تغيير شكل عدس���ة 
وذلك من أجل لعب دور جديد، 
يجس���ده ضمن أحداث فيلم 
»الس���بكي حديد« مع املنتج 
محمد السبكي في أول جتربة 

مشتركة.
وعل���ى الرغم م���ن إقناع 
السبكي له بأن يرتدي عدسات 
الصقة بدال من اجلراحة، إال أن 
عمرو رفض متاما ذلك، وقرر 

أن يغامر بهذه العملية. عمرو سعد 

قال���ت النجم���ة املصرية 
نيللي كرمي حني سؤالها إلى 
أي حد حياتها اخلاصة بعيدة 
عن حياتها الفنية: »أنا أفصل 
بني االثنتني متاما، حاليا أعيش 

نيللي كرمي: أعيش حياة سعيدة
مع زوجي الثاني.. ولن أمنع عمل ابنتي في الفن

حياة سعيدة مع زوجي الثاني 
ولي منه ابنتان هما س���يليا 
وكندة، وال احد يجهل أنني قد 
تزوجت أول مرة بعمر ال� 16 
سنة، وقد انفصلت عنه بعد 
زواج دام 9 سنوات واجنبت 
منه الصبيني: كرمي )18 سنة( 
ويوس���ف )15 س���نة( وهما 
أصحاب مع أختيهما ويحبون 
بعضهم ج���دا ودائما أحاول 
التوفيق بني حياتي العائلية 

والفنية بقدر املستطاع«.
وعم���ا إذا كانت تش���جع 
الفن  أبناءها على احت���راف 
قالت نيللي في حديث لها مع 
مجلة »ألوان«: »ابنتي كندة )6 
سنوات( لديها مواهب مختلفة 
لكنها لم تكتمل بسبب صغر 
سنها، وطبعا لن أمنع عملها 
بالفن، بل سأشجعها على ذلك 
وأشرف على رعايتها إذا تأكدت 

من موهبتها«. نيللي كرمي 
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طرحت أول »سينغل«.. وأشادت بدعم والدتها مي البلوشي

املطربة الشابة شيماء لـ »األنباء«: 
عانيت الكثير في أولى جتاربي الغنائية

أحمد الفضلي

أعربت املطربة الش����ابة شيماء عن 
بالغ سعادتها بعد بث أولى أغانيها على 
الصعيد الشخصي والتي حملت عنوان 
»اضحك«، حيث تعد هذه األغنية االولى 
للفنانة الشابة التي تقدمها بشكل منفرد 

بعد انفصالها عن فرقة »صولوا«. 
وأفادت ش����يماء خ����الل حديثها ل� 
الكثير أثناء  »األنب����اء« بأنها عان����ت 
التجهي����ز لألغنية حالها ح����ال بقية 
الفنانات الشابات ممن تعانني من عدم 
وجود شركات انتاج فني تتبنى املواهب 
في الكوي����ت، الفتة الى أن الدعم الذي 
تلقته من الفنان املوزع املوسيقي بشار 
س����لطان كان وراء جناحها في إطالق 
االغنية، كما وجهت الش����كر لوالدتها 
الفنانة مي البلوشي على الدعم املعنوي 
الالمحدود الذي تقدمه لها، متمنية ان 
تكون عند حسن ظنها وحتقق النجاح 

والشهرة في املجال الفني.
وفيما يتعلق بأسباب عدم توجهها 
للتمثيل حالها حال والدتها وشقيقتها 
وخالتها، أكدت ان ميولها للغناء اكثر 
من التمثيل أو تقدمي البرامج وهذا ما 
دفعها للغناء، موضحة ان خالتها الفنانة 
مرام سبق ان بدأت كمطربة ثم ممثلة 
ومقدمة برامج إذاعية، وقالت شيماء: قد 
يتكرر هذا السيناريو معي، لكن يجب 
أن يكون عرض خوض جتربة التمثيل 
مقنعا، فأنا أطمح في بداية قوية كفيلم 
سينمائي ضخم.  وعن مشروع طرح 
األلبوم ردت شيماء: إنتاج ألبوم كامل 
أمر مكلف، وهذا ما اتضح لي بعد طرح 
أول سينغل لكن إن شاء اهلل أكون قادرة 
في املستقبل على طرح ألبوم، وتابعت 
»من يدري قد تتغير األمور وجند شركات 
اإلنتاج تعود للعمل من جديد«، وحاليا 
أقوم بالتجهيز لتصوير األغنية لبثها 

عبر القنوات الفضائية.

شيماء مكرمة من وزير اإلعالم الشيخ سلمان احلمود في افتتاح مهرجان »صيفي ثقافي 9«

جنوى كرم تتذكر والدها
قبل عام واحد. وقال حسن، 
بحسب موقع »نواعم«: نحن 
نفاجئ جنوى كرم بني احلني 
واآلخر بأمور تهمها لنقول 
لها دائما إننا نقف إلى جانبها 
في أفراحها كما في أحزانها، 
جنوى بالنسبة إلينا امرأة 
»مفضل���ة« وتفرحنا، فما 
حالنا جميعا اليوم في ذكرى 
والدها الت���ي كانت تكن له 
كل االحترام والتقدير ال بل 
كان أكثر م���ن حبيبها وقد 
فقدته قبل عام، وقد تنادى 
جزء من املعجبني للسفر إلى 
لبنان ملؤازرتها، لكن البعض، 
بحس���ب البلد، وخصوصا 
من فلس���طني، لم يستطع 
الق���دوم إلى بي���روت لذلك 
نرى أنفس���نا معنيني هذه 
الفترة بالتذكير أو مؤازرة 

جنوى كرم مجددا عبر هذه 
احلملة في ذك���رى والدها 
األولى، وه���ي تعمل اليوم 
على إقامة قداس للمناسبة 
األليمة في مسقط رأسها في 
زحلة، وتنوي دعوة عدد من 

أصدقائها املقربني إليه.
يذكر ان جنوى كرم، التي 
تعتكف ع���ن احلفالت هذا 
األسبوع، تعود قبل عطلة 
عيد األضحى أي خالل شهر 
م���ن اآلن بجديدها الغنائي 
الذي ط���ال انتظاره، وهي 
تؤجله مبحض إرادتها، مع 
العل���م أن لديها عددا كبيرا 
من املعجبني واجلمهور الذي 
ينتظرها وينتظر حفالتها 
بعد احلفلتني اللتني قدمتهما 
في اجلزائ���ر ونالتا جناحا 

ساحقا.

متر األحد املقبل الذكرى 
السنوية األولى على وفاة 
الفنان���ة جنوى كرم،  والد 
ويب���دو أن الذكرى األليمة 
أبع���دت ش���مس األغني���ة 
مجددا عن متابعة نشاطها 
الغنائي، فيما جند عدد من 
معجبيها أنفس���هم إلطالق 
وقفة تضامنية عند اخلامسة 
والنصف من مساء األحد 7 
اجلاري للوقوف عند خاطر 

جنمتهم. 
وأطلق هذه الفكرة شادي 
حس���ن، وهو من معجبي 
الفنانة جنوى كرم ويقيم 
في فلسطني احملتلة، ليؤكد 
من خاللها أنه سيحاول حشد 
كثير من املعجبني ليكونوا 
يدا واحدة إلى جانب جنوى 
جنوى كرم التي فقدت والدها كرم كرم 

مطرب يعتقد ان أعماله 
ناجحة يفكر هااليام 

انه يطرح اغنية سينغل 
فكرتها يديدة على الساحة 

الغنائية مثل ما يقول..
يا ولد اركد وبال افكار 

غريبة!

ممثل انتقد زميله بعد ما 
اخذ دوره في مسلسل 
خليجي يصور هااليام، 

واملصيبة انه زميله صرح 
بهالشي في حواراته 

التلفزيونية.
.شالسوالف!

مدير اعمال ممثلة خليجية 
مثيرة للجدل قاعد 

يدافع عنها في املنتديات 
اإللكترونية ويرقع 
سوالفها اللي تفشل

في االنستغرام..
بسك مهايط!

تفكيرتصريح ترقيع

كندة حنا بريئة.. وتنتظر توأماً من البنات
النجمة، التي قرأت اخلبر 
واس���تغربت نشر كلمات 

كهذه عن لسانها.
ونف���ت حنا ما نش���ر 
جملة وتفصي���ال، وقالت 
في تصريحات لها: »بداية 
احلس���اب مزور وس���بق 
ونشرت مرارا أن هذا ليس 
حس���ابي وقمت بالتبليغ 
عن���ه، وأما فيم���ا يتعلق 
بالكالم الذي نشر فال يعقل 
أن أحت���دث بهذه الطريقة 
أبدا، ومن يعرفني شخصيا 
يعلم متاما أنني ال ميكن أن 

أكتب شيئا كهذا«، مضيفة: 
العنكبوتي���ة  »الش���بكة 
ومواقع التواصل االجتماعي 
أصبح���ت فض���اء كبيرا 
للتزوي���ر، وال يج���ب أن 
تنشر وسيلة إعالمية أي 
تصريح ع���ن أي فنان أو 
شخص دون الرجوع إليه 
والتأك���د من صحة الكالم 

الذي نشر«.
يذكر أن الفنانة السورية 
تنتظ���ر والدة ت���وأم من 
البنات، من زوجها املخرج 

السوري ناجي طعمي.

تناقلت بعض الوسائل 
االعالمي���ة مؤخ���را خبرا 
مسيئا هدفه تشويه سمعة 
الفنانة السورية كندة حنا، 
وذلك بس���بب احلسابات 
الكثيرة املزورة، التي كتب 
أحدها كالما مسيئا للقرآن 

الكرمي.
وحسب البيان الصحافي 
من كندة، نشر حساب مزور 
يحمل اس���م حنا منشورا 
غير من معاني ايات القرآن 
الكرمي، وبعده بدأت عاصفة 
كندة حناالشتائم واالنتقادات حول 

راغب عالمة يصدر ألبومه اجلديد على اإلنترنت أوالً
مرتاح جدا أللبومه الغنائي 
الذي من املفترض أن يبصر 
النور، ال بل هو متشوق جدا 

له.
التي  أما ع���ن األغنيات 
ستوزع عبر املواقع اخلاصة 
بالهواتف لتحميل األغنيات، 
فقد جرى اتفاق بني شركة 
الت���ي أصبحت  »أنغامي« 
واحدة من أكثر الش���ركات 
الفنانني فيما  تعاونا م���ع 
يتعل���ق بنش���ر جديدهم 
الغنائي. وبعد إليس���ا، ها 
ه���و راغب عالم���ة، يتبعه 
الذي ينوي  مروان خوري 
إصدار جديده على اإلنترنت 
بالتعاون مع الشركة نفسها. 
ألبوم  ويتوقع أن يحق���ق 
راغب عالمة انتشارا واسعا 
بعد ثالث سنوات من الغياب 

عن األلبومات الغنائية.
والالف���ت كان م���ا قام 

ب���ه القيمون عل���ى جائزة 
 ،WMA املوس���يقى العاملية
حيث وضعوا برومو أغنية 
»شفت األيام« لعمرو دياب 
على موقع اجلائزة لكونه 
نالها قبل س���نوات، وكان 
ترويجا جيدا من قبل منافس 
عالمة ف���ي جديده الغنائي 
الذي يصدر ف���ي التوقيت 
نفسه لعمل راغب عالمة الذي 
سيقوم بحملة دعائية قريبا 
تشمل لبنان ودول العالم، 
املنافسة مع  ورمبا تصبح 

عمرو دياب أقوى.
اجلدير بالذكر أن السوبر 
ستار راغب عالمة أعلن عبر 
صفحاته اخلاصة عبر مواقع 
التواص���ل االجتماعي عن 
إطالق أغنيات األلبوم عبر 
»أنغام���ي« وأن CD األلبوم 
سيكون متوفرا في األسواق 

بعد عشرة أيام.

سيكون إلى جانب اإلصدار 
الغنائي اجلديد. وكش���ف 
خض���ر عالمة عن أن راغب 

اليوم  لم تعرف حت���ى 
حس���ابات الس���وبر ستار 
ألبومه  راغب عالمة بشأن 
الغنائي الذي من املفترض 
نزوله ويحمل عنوان »حبيب 
ضحكاتي«، ويبدو أن صورة 
األلبوم التي نش���رت على 
»فيس���بوك« هي من ضمن 
مجموع���ة ص���ور التقطت 
لراغب، ومنها م���ا يتعلق 
األلب���وم اجلديد،  بغ���الف 
وفيها ظه���ر عالمة بربطة 
عنق خاصة، ولم تكن إطاللة 
»سبور« كما اعتدنا عليه، بل 

اختار »لوكا« كالسيكيا.
ولف���ت ش���قيقه ومدير 
أعماله خض���ر عالمة، في 
تصريحات ل���ه، إلى أنه ال 
تأخير ف���ي األلبوم، وقال: 
وعدنا أن نطلقه في نهاية 
الشهر ونحن على موعدنا، 
مؤك���دا أن إص���دار الكليب 

راغب عالمة 

من الفيلم، استعدادا لطرحه 
في دور العرض السينمائية 
خالل موسم عيد األضحى 

املقبل. 
والفيل���م يع���د جتربة 
مصرية سعودية مشتركة، 
حيث يضم من مصر الفنانني 
عفاف ش���عيب وياس���مني 
جيالن���ى وش���يماء احلاج 
وحسن عيد ومحمد يونس، 
ومن الوجوه اجلديدة محمد 
جنين���ة وكمال عيس���وي، 

»الشعالن« مع املخرج تامر 
إسحق، بينما انتهى حسن 
من مشاركته في فيلم »خطة 
بديلة« ويس���تعد لبطولة 
مسلسل »تشيلو« مع املخرج 

سامر برقاوي.

منتج سعودي يُكذّب عفاف شعيب

دميا وتيم يلتقيان مجدداً.. والسبب!

ومن السعودية يضم تركي 
اليوسف وهيا فياض ومها 
زين ووليد اليوس���ف، من 

تأليف سمير بدير.

استنكرت الشركة املنتجة 
لفيل���م »زان« تصريح���ات 
الفنانة عفاف شعيب حول 
تنازلها ع���ن نصف أجرها 
ع���ن الفيلم، كون���ه إنتاجا 
الذي  سعوديا ردا للجميل 

قدمته السعودية ملصر.
وأكد محمد العنزي، منتج 
الفيلم، أن عفاف ش���عيب 
أخذت أجرها كامال بالدوالر 
ألنها أصرت على أال حتاسب 

باجلنيه املصري. 
ومن جانب���ه، قال أمين 
س���ليم، املستشار اإلعالمي 
للفيلم، حسب »بوابة ڤيتو«، 
إن عفاف شعيب انتهت من 
تصوير مش���اهدها بالفيلم 
وحاليا يصور املخرج وائل 
عب���د القادر باقي مش���اهد 
الفيلم الذي يضم مجموعة 
كبيرة م���ن فنان���ي مصر 
والس���عودية، حيث يجري 
التصوير حاليا بڤيلال العزبة 
مبنطقة شبرامنت باملريوطية 

بالقاهرة.
وبدوره أكد املخرج وائل 
عبد القادر، أنه يتبقى له 7 
أيام تصوير وينتهي متاما 

بعد أربع س���نوات على 
انفصالهما، اجتمعت الفنانة 
السورية دميا بياعة بزوجها 
السابق تيم حسن في مكان 
عام للمرة األولى بحضور 
العائل���ة وبع���ض  أف���راد 
األصدقاء. وأكدت بياعة، في 
تصريحات لها، أنها وزوجها 
احلالي أحم���د احللو قررا 
دعوة تيم إلى عيد ميالد ابنها 
األكبر »ورد«، فلبى الدعوة 

على الفور.
أنها كانت  إل���ى  ولفتت 
تلتقي بتيم في أوقات معينة 
وحتديدا عند رؤية األوالد، 
لكنها أش���ارت إلى أنهما لم 
يجتمعا في صورة واحدة 
أربع  انفصالهم���ا قبل  منذ 

سنوات.
يشار إلى أن بياعة تستعد 
للمش���اركة في مسلس���ل 

عفاف شعيب

صورة جتمع دميا وتيم قبل انفصالهما

مجنون ينتحل شخصية سناء يوسف
انتح���ل مجن���ون على 
»فيسبوك« شخصية الفنانة 
سناء يوسف، وذلك بإنشاء 
حساب خاص بها على املوقع 
الشهير وأيضا صفحة رسمية 

يديرها هو.
واملضحك في األمر أن هذا 
املجنون يق���وم بالرد على 
أصدق���اء الفنانة والعاملني 
بالوسط الفني على انه سناء، 
بل يقوم بالرد على املعجبني 
وأسئلتهم ولم ينقصه غير 
أن يق���وم بعم���ل احلورات 

الصحافية.
لذل���ك ق���ررت الفنان���ة 
سناء يوس���ف تقدمي بالغ 
في هذا املجنون، كما قامت 
بنشر ڤيديو تعلن فيه عن 
حساباتها احلقيقية، وطالبت 
عبر حسابها الشخصي من 
محبيها باخل���روج من هذا 
احلس���اب املزيف واإلبالغ 

سناء يوسفعنه.

حديثه أن الفن رسالة محبة 
وجمال وقال: يجب فصل الفن 

عن األمور السياسية.

لهذا السبب تأخرت أغنية عبد الكرمي حمدان
الك���رمي  كش���ف عب���د 
ح����مدان عن مجموعة من 
التي تواجهه في  املصاعب 
الفترة األخي���رة وحتد من 
نشاطه الفني. وأكد حمدان 
في حديث الذاعة »شام إف 
إم« السورية أنه لم يوفق في 
اختيار شركة إنتاج، ما أخر 
إصدار األغنية التي وعد بها 

جمهوره.
وذك���ر عبدالك���رمي أن 
إنت���اج األغ�����ني���ة يكلف 
أرقام���ا خ����يالية، ك���ما أن 
الف��ني متوقف في  نشاطه 
الفترة احلالية بسبب عدم 
إدارة أعمال تدعمه،  وجود 
وذلك يعود وفق ما قال إل��ى 
املوال اخلاص مبدينة حلب 
الذي غناه في برنامج »أراب 
عبدالكرمي حمدانآي���دول«، مؤك���دا في ختام 
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

752
65894

12
548

84
419

12
87914

953

392
85

27
9153

621
1589

54
12

396

25
96482
194

3846
34

7419
467

79615
69

أفقياً:

عمودياً:

السلم
املوسيقي

تراث
صبا

نهاوند
ند 

األحلان
نغم

كمان
ود

ورع
قد

األماني
سل

عم
قاني

املراسي
جد

عود
كثير

سحائب
جليل
سرد

صروح
جنم
وقار

وجود
خل

٭ سنة االكتشاف: 1628.
اول ادراك كامل لكيفية عمل 
الش��رايني واالوردة والقل��ب 
والرئتني من اجل تشكيل نظام 

دوران كامل وموحد.
٭ كتشفه: وليم هارفي.

ملاذا يعتب��ر من اعظم 100 
اكتشاف؟

٭ نظ��ام الدوران في جس��م 
التعري��ف  االنس��ان ميث��ل 
االفتراضي للحياة، وليس هناك 
نظام اكثر اهمية لوجودنا من 
ه��ذا النظام، حتى 400 س��نة 
ماضية لم يكن احد يفهم نظام 
الدوران داخل اجسامنا، حيث 
اعتقد الكثيرون جديا ان صوت 
القرقعة داخل الصدر هو صوت 
الضمير الذي يحاول ان يكون 
مسموعا، ومعظمهم اعتقد ان 
الدم يتش��كل في الكبد ويتم 
العضالت،  استهالكه من قبل 
وبعضهم كان اليزال يعتقد ان 
الشرايني كانت مملوءة بالهواء. 
اكتشف وليم هارفي الوظيفة 
الفعلية للعناصر االساسية لنظام 
القلب والرئتني  )مثل  الدوران 
والشرايني واالوردة( وانشأ اول 
لدوران  صورة كاملة ودقيقة 
الدم في جسم االنسان، ومنذ 
ذلك احلني حذا كل العلماء حذوه، 
كتاب هارفي ال��ذي كتبه عام 
1628 ميثل بداية علم الوظائف 

احلديث.
٭ حقائق طريفة: يتبرع الناس 
في بعض الدول بأكثر من 16 
مليون وحدة دم )تعادل كل منها 
ثُمن غالون( كل عام، وهذا الدم 
كاف مللء حوض سباحة عرضه 
20 قدما وعمقه 8 اقدام وطوله 

ثلث ميل.

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- سعد الفرج، 2- معمل - برص، 
3- يعت���رف - آه، 4- بالبل، 5- 
خياله - لم )معكوس���ة(، 6- سد 
- ارفع )معكوسة( - ال، 7- عشق 
- أيل )معكوسة( - أم، 8- يرعب 
- أم - حس، 9- دلو - عض، 10- 

أدل - السرة )معكوسة(.

عموديًا:
1- سميرة س���عيد، 2- ع ع ع - الرشد 
)مكوسة(، 3- متد )معكوسة( - قعود، 
4- الربيع، 5- فالفل، 6- فا - الرياضة، 7- 
بهائم، 8- جب - جس، 9- أر )معكوسة( 

- مالح، 10- قصة األمس.

حل عينك .. عينك

1- ممثل كويتي، 2- مصنع - من األمراض، 3- 
يقر - للتوجع، 4- عصافير، 5- فرسان - للجزم 
)معكوسة(، 6- حاجز مائي - أعلي )معكوسة( 
- للنفي، 7- هيام - غزال )معكوسة( - والدة، 
8- يخيف - أحد الوالدين - شعور، 9- لرفع 
املاء من اجلب - أطبق أسنانه على الشيء، 10- 

أرشد - منطقة كويتية )معكوسة(.

1- مطرب���ة مغربي���ة، 2- متش���ابهة - العقل 
)معكوسة(، 3- تبسط )معكوسة( - جلوس، 
4- أحد الفصول، 5- أكلة ش���عبية، 6- عالمة 
موس���يقية - اللعب والتدريب، 7- حيوانات، 
8- بئر - قاس النبض، 9- للمساحة )معكوسة( 

- ربان، 10- أغنية ألم كلثوم.

احلل  أسفل الصفحة

نظام الدوران في جسم اإلنسان

حل أعرف الشخصية:
وليد توفيق

حل كلمة السر:
الصوت اجلريح

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: لقب مغني 
كويتي شهير من 11 حرفًا

السعملسلاا
كيحولسروسج
مناددريررت
ااءيقنثعدر
نقبمعدكللا

ابصححورصيث
تالالحانلن
نهـاوندجدجغ
المراسيدوم
صالموسيقيو
ينامالامجن
وقارلخدوجو

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 تعتب��ر الطبيع��ة اخلب��از 
اخلارق. وف��ي أعماق األرض 
فرنها اخلاص التي تزداد حرارته 
منذ آالف السنني بكتل كبيرة 
من الصخور الذائبة. ففي هذا 
الفرن تعد خبزها وبواس��طة 
احلرارة الرهيبة حتول األحجار 
الكلسية واجليرية الى مرمر أو 
رخام صلب. والرخام بحالته 
األولى، هو ابيض اللون، لكن 
دخول بعض الش��وائب عليه 
احيانا تعطيه مسحات من اللون 
الوردي او االحمر او االصفر 
او البني او تتسبب في تشكيل 
بعض اخلطوط املتماوجة والبقع 
على قطع��ه الضخمة. كما ان 
العدي��د من البل��ورات امللونة 
امللتصقة بالرخام قد تبدو المعة 
ومتأللئة حتت اشعة الشمس، 
وكذلك بعض بقايا املتحجرات، 

ما يضفي عليه جماال اخاذا.
وهناك العديد من احلجارة 
التي تتحمل الصقل وتستخدم 
ف��ي البن��اء مث��ل الغراني��ت 
واألونيكس والبورفير والتي 
تعتبر ايضا انواعا من الرخام. 
أما الرخام احلقيقي، فهو عبارة 
ع��ن احجار كلس��ية تبلورت 
بفعل العوامل الطبيعية وعلى 
فترات زمنية طويلة. يستخرج 
الرخام في املقالع بواسطة آلة 
تدعى »احلافرة القنالية« والتي 
حتفر بها االقنية او شقوق في 
سطح الصخر، حيث تبلغ بعض 
هذه الشقوق ثالثة امتار عمقا 
وبطول 24 مترا. وال تستخدم 
املتفجرات في استخراج الرخام 
ألنه يؤدي إلى حتطيمه وإفساده، 
وترفع كتل الرخام من مكانها 
بعناية فائقة بواسطة ونشات 
ضخمة. بعد ذلك يدار منشار 
املس )بدون اسنان( على احلجر 
اخلشن مع ضخ املياه املختلطة 
بالرمال باس��تمرار فوقه. ان 
احتكاك الشفرة املعدنية والرمال 
املخلوطة باملاء يؤدي إلى قطع 
الرخام باألحجام املطلوبة. وقد 
يس��تخدم في عملي��ة القطع 
أحيانا املنشار الشريطي بدال 

من الشفرات الصلبة.
ثم توضع قطع الرخام فوق 
جرار مطاطي يتحرك بش��كل 
دائ��ري على قاع��دة مركزية 
املي��اه والرمال  وتضخ عليها 
وهي ت��دور على محورها، ما 
يؤدي الى صقلها جيدا وحتويل 
سطحها الى املس، وهكذا حتى 

يصبح اكثر ملعانا ونعومة.
وفي النهاية يتم دهن سطح 
الرخ��ام او صقله بخليط من 
الليمونيت القصديري وحامض 
االكس��اليك بواس��طة عجلة 
الصق��ل، عندها يظهر الرخام 

بأبهى أشكاله املعروفة.

ما هو الرخام؟

أحالم عامر:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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»شمال اخلليج« تطلق عرض استرجاع نقدي 

حتى  5 آالف دوالر لدى شراء سيارة هيونداي 2015
هيون����داي  اعت����ادت 
»ش����مال اخللي����ج« إطالق 
الع����روض احلصرية  أرقى 
التي  التسويقية  واحلمالت 
تلي����ق بعمالئه����ا األوفياء 
ومحبي سيارات هيونداي ذات 
االعتمادية الطويلة، وتأكيدا 
على اهتمامه����ا بهم وحتت 
الش����عار التسويقي »اقبض 
نقدا«، أطلقت »شمال اخلليج« 
مؤخرا عرضها االستثنائي 
الذي يحصل مبوجبه العميل 
لدى ش����رائه أي سيارة من 
مجموعة مميزة تضم أحدث 
طرازات س����يارات هيونداي 
2015 على مبلغ نقدي تصل 

قيمته لغاية 5000 دوالر.
ويأت����ي ه����ذا الع����رض 
إل����ى جان����ب  االس����تثنائي 
املزايا اخلاصة التي متنحها 
هيون����داي لعمالئها عند كل 
ش����راء انطالقا م����ن ثقتها 
العميقة مبنتجاتها، وتشمل 
التأمني ضد الغير وتسجيل 
املرور مجانا، عروض صيانة 
تنافسية وكفالة مدى احلياة 
العميل(. هذا  )حسب رغبة 
فضال عن األس����عار املميزة 
واملخفضة واألقساط السهلة 
التي متنحها شركة »شمال 
اخلليج« بالتعاون مع البنوك 

والشركات االئتمانية. 
وتعليقا على هذا العرض 
الذي يستمر من 26 أغسطس 
ولغاية 29 سبتمبر 2014، قال 
املدير العام التنفيذي لشركة 
شمال اخلليج التجارية رائد 
ترجمان: يسر هيونداي أن 
تطلق عرضا به����ذا احلجم 
تقديرا لوالء عمالئنا وإلتاحة 
فرصة الربح النقدي ألي عميل 
يشتري سيارة هيونداي، كما 
نأمل أن نستمر في تقدمي أحدث 
العروض واألفكار املميزة التي 
العمالء  تس����تقطب اهتمام 

وتناسب متطلباتهم. 
كما تطرح »شمال اخلليج« 
بش����كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العمالء ومنحهم فرصة 
المتالك هيونداي بأس����عار 
مميزة وأقساط سهلة، وأيضا 
بهدف املس����اهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« 
كس����يارة ناجح����ة وعالمة 
جتارية اس����تطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
الس����يارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلس����فة »هيونداي« 
التي تض����ع حاجات العمالء 
عل����ى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

لقطة جماعية للموظفني املكرمني

من مجلة »سعودي أوتو«

»فورد فيوجن« حتصد أفضل سيارة لـ 2014

م موظفي حملة »اعتمد وربة« »وربة« يكرِّ

عزز طراز فورد فيوجن 
اجلديد كليا من شعبيته 
املتنامية في منطقة الشرق 
األوس���ط، حي���ث حصد 
جائزة أفضل سيارة للعام 
2014 الت���ي تقدمها مجلة 
»سعودي أوتو« في داللة 
واضح���ة على الثقة التي 
يوليها خبراء الس���يارات 

بهذا الطراز.
وحصلت أحدث سيارة 
سيدان متوسطة احلجم من 
فورد على أعلى النتائج في 
جميع الفئات من التصميم 
العام والراحة والسالمة 
والكفاءة باستهالك الوقود 
التحك���م  إل���ى  وص���وال 
الطريق  واجلدارة عل���ى 
العملية  واألداء واملزاي���ا 
واالبتكارات، وانتهاء برضا 
املناسب  السائق والسعر 

والقيمة مقابل املال.
السياق، قال  وفي هذا 
كاليانا شيفاجنانام، املدير 
التنفيذي ملنطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
لدى فورد الشرق األوسط 
وأفريقيا: »نتوجه بجزيل 
الشكر إلى مجلة »سعودي 
أوتو« الرائدة في السيارات 
في الشرق األوسط على 
الذي يؤكد  التك���رمي  هذا 
اجلودة االستثنائية التي 
ميتاز بها ط���راز فيوجن 
واستحس���ان العمالء من 
أرجاء الش���رق األوسط 
للمزايا التي يوفرها. يعتبر 
هذا الطراز جتسيدا واقعيا 
لكل م���ا متثله سياس���ة 
»فورد واحدة«، فهو سيارة 
متوسطة احلجم بتصميم 
اس���تثنائي فريد ومعدل 
اس���تثنائي في االقتصاد 
الوق���ود مع  باس���تهالك 
تقنيات متطورة تس���اعد 
الس���ائقني ك���ي يتمتعوا 
بتجربة قيادة أفضل وأكثر 
سالمة«. وقال: »منذ إطالقه، 
أثب���ت فيوج���ن اجلديد 
كليا جدارت���ه كأحد أبرز 
الطرازات املنافسة في فئة 

جريا على عادته في تشجيع 
وحتفيز موظفيه، أقام بنك وربة 
حفل تكرمي ملوظفي مجموعته 
املصرفي����ة احلائزي����ن املراكز 
األولى في املبيعات خالل النصف 
األول من العام 2014، في حفل 
أقيم في فن����دق اجلميرا وذلك 
تقديرا ألدائهم املميز والتزامهم 
بتأدية املهام املوكلة إليهم وفقا 
ألعلى معايير املهنية والكفاءة، 
ومتاشيا مع توجه بنك وربة 
نحو تعزيز مكانته كمصرف 
إسالمي رائد في سوق املصارف 
اإلسالمية احمللية. وقد حضر 
التكرمي عدنان سلمان السالم، 
رئيس املجموعة املصرفية في 
بنك وربة ومديرو اإلدارات في 
املجموع����ة املصرفية وفريق 
العمل من إدارة الفروع ومركز 
االتصال. وبهذه املناسبة علق 

السيارات متوسطة احلجم 
عل���ى الصعي���د العاملي، 
اللقب فقد  وبحصده لهذا 
أك���د ريادته وش���عبيته 

واسعة النطاق«.
من جانبه، قال بكر أزهر، 
الناش���ر ورئيس التحرير 
في مجلة »سعودي أوتو«: 
»فرض طراز فورد فيوجن 
حضوره وح���از اجلائزة، 
لي���س فقط ألن���ه متكامل 
املواصفات ولكن ألنه يتفرد 
العالية. لقد كان  بجودته 
هناك العديد من الطرازات 
التي نافست بقوة ضمن فئة 
السيارات متوسطة احلجم 
على جائزتنا، لكن فيوجن 
فاقها جميعا. وهنا نتوجه 
إل���ى فورد على  بالتهنئة 
إضافتها ملث���ل هذا الطراز 
الناجح إلى باقة سياراتها 
الرائدة«. وأضاف: »يرتقي 
ه���ذا الط���راز بالتطلعات 
واملزاي���ا املتوقع���ة م���ن 
السيارات ضمن فئته بباقة 
ال مثيل له���ا من التقنيات 
املساعدة للسائق وتصميم 
ديناميكي رائع ومستوى 
عال من االقتصاد باستهالك 
الوقود وجتربة قيادة آسرة، 

الس����يد عدنان السالم بالقول: 
»يحرص بنك وربة على متابعة 
جه����ود العاملني فيه عن كثب 
وعلى اختالف مهامهم، وإبداء 
الكبي����ر جلهودهم،  التقدي����ر 
وبالتال����ي حتفيز فريق العمل 
في البنك وتعزيز عامل املثابرة 
لديهم في سبيل حتقيق املزيد من 
النتائج اإليجابية التي تضاف 
إلى سجل إجنازات ومكتسبات 
بنك ورب����ة«. وتابع: »ونخص 
اليوم بالتكرمي وخالص الشكر 
موظف����ي إدارة الفروع ومركز 
االتصال واملتميزين في املبيعات 
في بنك وربة، والذين انعكس 
أداؤهم املميز على نتائج مبيعات 
البنك للنصف األول من العام 
2014 بالزي����ادة والنم����و من 
خ����الل التركيز على متطلبات 
العمالء وتطبيق أفضل اخلطط 

ما جعله يستحق بكل جدارة 
هذه اجلائزة التي نقدمها كل 
عام بعد اختبارات دقيقة 
وجتارب واس���عة من قبل 
خبرائنا على كل الطرازات 
اجلديدة على مدار العام«.

تنضم جائزة »سعودي 
أوتو« إل���ى قائمة طويلة 
من التكرميات التي حصل 
عليها طراز فورد فيوجن 
منذ إطالقه في العام 2012 
مبا يش���مل جائ���زة أهم 
س���يارات اإلنت���اج خالل 
معرض أميركا الشمالية 
الدولي للس���يارات 2012، 
وجائزة أفضل سيارة في 
معرض أميركا الشمالية 
الدولي للس���يارات 2012، 
وجائ���زة أفض���ل تقنية 
في سيارة خالل معرض 
التكنولوجيا املتخصصة 
باإللكترونيات االستهالكية 
»سي إي إس« 2012، وجائزة 
أفضل س���يارة متوسطة 
احلجم مقابل املال لعامي 
2012 و2013 من »يو إس 
نيوز آند وورلد ريبورت«، 
وقائمة »كيلي بلو بوك« 
ألفضل 10 سيارات عائلية 

للعام 2013.

التي  التس����ويقية للمنتجات 
يقدمها البنك، مما يدل على أن 
»وربة« ينتهج املسار الصحيح 
نحو الهدف الرئيسي الذي أنشئ 
على أساسه وهو أن يصبح في 
فترة قياسية االختيار األفضل 
للعمالء«. وأضاف: »كما نفخر 
بالقول إن مهنية موظفي إدارة 
الفروع ومركز االتصال في بنك 
وربة وكفاءتهم ساهمت بشكل 
كبير في إجناح حملة »اعتمد 
وربة.. حول راتبك« والهادفة 
إلى استقطاب وحتويل الراتب 
إل����ى البنك، وإفس����اح املجال 
أمام العمالء لالستفادة من كل 
املنتجات واخلدمات التي يقدمها 
واملتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية. مما عزز حضور بنك 
وربة ورسخ تواجده في السوق 

احمللي«.

حامت يوسف 

»هومز العقارية« تطلق مشاريع تركية في معرض العقارات
أعلنت شركة هومز العقارية 
عن مش����اركتها ف����ي معرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
من تنظيم شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خ����الل الفترة م����ن 22 إلى 25 
س����بتمبر املقب����ل ف����ي فندق 

الريجنسي.
وق����ال املدي����ر الع����ام في 
الشركة حامت يوسف ان السوق 
الكويتي شهد طفرة ملحوظة 
في الشركات التي تسوق العقار 
التركي خالل الفترة األخيرة، 
وبات هناك تنوع كبير لنوعية 
العقارات التي يتم عرضها في 

السوق.
وأض����اف »دائما ما ننصح 

به عمالءنا الراغبني في الشراء 
باختيار املواقع املرغوبة، وذلك 
حتى يتمكنوا فيما بعد من إعادة 
البيع بش����كل أسرع وحتقيق 
عائد مجز، السيما أن األغلبية 

تشتري بغرض االستثمار«.
ولفت يوسف إلى أن الشركة 
ف����ي املع����رض حتت ش����عار 
»نحن هنا خلدمتك«، وستقدم 
مجموعة من املش����اريع ذات 
الطابع االستثماري املضمون، 
ومن ابرز املشاريع هو مشروع 
باسطنبول األوروبية في تركيا 
وهو جاهز للتس����ليم الفوري 
ويتمتع بضمان تاجير الوحدة 
للعمي����ل بعائد س����نوي %8 

منصوص عليها في العقد.

الش����ركة  إلى أن  وأش����ار 
الس����مة  بنف����س  س����تطرح 
االستثمارية مشروعا باململكة 
املتحدة )بريطانيا( وهو عبارة 
عن شقق وڤلل فخمة مبدينة 
مانشس����تر بعائد سنوي %8 
مضمون ومنصوص عليه في 

العقد أيضا.
وب����ني أن الش����ركة تتميز 
بتقدمي اكثر من مشروع سكني 
وسياحي بالعديد من مدن تركيا 
مث����ل اس����طنبول وطرابزون 
وكوشا داسي وبورصة، وتتميز 
هذه املشاريع بأنها تستهدف 
العمالء  الكبرى من  الشريحة 
الذين يس����عون لشراء افضل 

الشقق بأفضل األسعار.

فاز 17 من عمالء بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( 
بجوائ����ز مالي����ة قّيم����ة 
تتراوح بني 3000 دوالر 
كحد أقص����ى، و500 كحد 
أدنى في الس����حب الرابع 
حلملة »استمتع بصيفك 
واربح لغاي����ة 300 ألف 
دوالر« وذلك الستخدامهم 
بطاقات »بيتك« االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي في 
مشترياتهم داخل وخارج 
الكوي����ت، وق����د مت إيداع 
قيمة مبل����غ اجلائزة في 

حساباتهم.
والفائ����زون هم: خالد 
فوزي السنان، حصة فوزي 
حسن، اسيل حمود احلمود، 
العازمي،  ناصر عبداهلل 
عادل بريسم بني طرف، 
وسمية عبداهلل الرشيدي، 
دينا عبدالعزيز البلوشي، 
شيخة خالد الفودري، دينا 
داود السهلي، فواز يعقوب 

اللطيف  العلي، بدر عبد 
العبي����د، اس����ماء مفلح 
العازمي، شيخة مرزوق 
اجلويسري، مرزوقة عبد 
اله����ادي النجدي، غنيمة 
العم����ران، وفاء  ش����هاب 
يونس اجلوهر، فهد بجاد 

سفران. 

وتتيح حملة »استمتع 
بصيفك واربح لغاية 300 
ألف دوالر«، والتي تستمر 
حتى نهاية شهر سبتمبر، 
لعمالء »بيتك« فرصة ربح 
قيمة مشترياتهم بحد أدنى 
500 دوالر وبح����د أقصى 
3000 دوالر مقاب����ل كل 
10 دنانير ينفقها العميل 
باستخدام بطاقات »بيتك« 
االئتمانية أو مسبقة الدفع 
الكويت،  داخل وخ����ارج 
وكذلك من خالل بطاقات 
الس����حب اآلل����ي خ����ارج 
الكويت فقط، وذلك خالل 

فترة احلملة.
وتأتي احلملة استمرارا 
التي  املمي����زة  للعروض 
يقدمها »بيتك« لعمالئه من 
حملة البطاقات املتنوعة، 
وخلق طابع فريد ومميز 
جلميع بطاق����ات »بيتك« 
الت����ي تقدم دائم����ا قيمة 

مضافة حلاملها.

»بيتك«: 17 فائزاً لسحب »البطاقات«

أزهر: طراز فورد 
فيوجن متكامل 

املواصفات ويتفرد 
بجودته العالية
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توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3% خالل 2014

»الوطني«: تراجع معدل التضخم إلى 2.7% خالل يوليو

119.7 مليار دوالر إصدارات الصكوك في 2013

قال تقري���ر بنك الكويت 
الوطني ان مع���دل التضخم 
تراجع من 2.9٪ على أساس 
سنوي في يونيو ليصل الى 
2.7٪ على أس���اس س���نوي 
في يولي���و وس���ط تراجع 
الضغوط التضخمية في معظم 
القطاعات. وقد جتاوز التضخم 
األساس معدل التضخم العام 
الثالث، وذلك على  للش���هر 
خلفية ارتفاع الضغوطات في 
مكون اإلسكان. ومن املتوقع 
أن يؤدي ارتفاع أسعار املواد 
ارتفاع  الى  العاملية  الغذائية 
معدل التضخم العام خالل هذا 
العام، إال أن التراجع املستمر 
في بعض املكونات، والسيما 
في مكون املالب���س ومكون 
املفروشات املنزلية، قد يساهم 
في احلفاظ على استقرار معدل 
التضخم العام. ومن املتوقع 
أن يصل معدل التضخم العام 
الى 3.0٪ في املتوسط لكامل 

هذا العام. 
ولفت التقرير الى استمرار 
معدل التضخم في أس���عار 
املواد الغذائي���ة في التراجع 
الى 2.0٪ على أساس سنوي 
خالل يولي���و من 2.5٪ على 
أساس سنوي خالل يونيو، 
حيث اس���تقر خ���الل الفترة 
األخيرة عند متوس���ط ٪3.1 
على أساس سنوي منذ بداية 
هذا العام، كما أنه يعد أقل من 
متوسطه للفترة نفسها من 
العام املاضي الذي بلغ ٪3.4 
على أساس سنوي. وقد لعب 
التراجع النس���بي في أسعار 
العاملية في  الغذائي���ة  املواد 
استقرار معدل التضخم في 
أسعار املواد الغذائية احمللية 
خالل هذا الع���ام. كما لعبت 
بعض الضوابط على األسعار 
خالل شهر رمضان، الذي وافق 
شهري يونيو ويوليو والذي 
عادة ما تقفز خالله األسعار، 

في احلفاظ على استقرار معدل 
التضخ���م في أس���عار املواد 
الغذائي���ة احمللية. إال أنه قد 
يعاود االرتفاع خالل هذا العام، 
وذلك على خلفية ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية العاملية. 
وب���ن التقري���ر ان معدل 
التضخم في مكون اإلسكان 
الذي سيساهم  استقر، األمر 
في احلفاظ على اعتدال معدل 

توقع حتليل أعدته غرفة 
جتارة وصناعة دبي، استنادا 
التمويل  أمان����ة  الى بيانات 
اإلسالمي في اململكة املتحدة 
الدولي  املالي����زي  واملرك����ز 
للتموي����ل اإلس����المي، منوا 
ملحوظا في قطاع الصكوك 
ستجعل منه أكثر القطاعات 
من����وا ف����ي مج����ال التمويل 
التحليل  اإلس����المي، وحدد 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وخاصة إم����ارة دبي، كأكثر 
التي ستشهد طفرة  املناطق 
ومنو هائل في قطاع الصكوك، 
الذي سيكون له خالل العقد 
املقبل دور محوري في تأمن 
الالزم����ة الكبر  التموي����الت 

املشاريع في املنطقة. 
وذكر التحليل ان كال من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وماليزيا برزت كمراكز رئيسية 
إلصدار الصكوك، وهي أيضا 
املصادر األساسية للصكوك 

السيادية في األسواق العاملية، 
تليها الشركات واملؤسسات 
املرتبطة باحلكومات. ورصد 
التحلي����ل جاهزية دول مثل 
تونس وموريتانيا والسنغال 
وسلطنة عمان، لتصبح أسواقا 
رئيسية في قطاع الصكوك 

اإلسالمية.
ووفقا لوكال����ة »برايس 
 ،)PwC( »ووترهاوس كوبرز
م����ن املتوقع إصدار 16 مليار 
دوالر من الصكوك بنهاية عام 
2014، وكانت اململكة املتحدة 
قد قامت بإصدار أول صكوك 
سيادية في العام املاضي، ومع 
وجود حراك نشط في سوق 
الصكوك، قام����ت العديد من 
الدول وخصوصا دول شمال 
أفريقيا، بإدخال التشريعات 
القوان����ن واللوائح  وتنفيذ 
اخلاصة بتنظيم عملية إصدار 

الصكوك. 
وظهر امل����ردود اإليجابي 

لسوق الصكوك على الصعيد 
العاملي بشكل أكثر وضوحا 
خالل عام 2010، حن ساهمت 
في احلد م����ن تبعات األزمة 
املالية العاملية، حيث جتاوز 
ما حققته س����وق الصكوك 
في 2012 حاجز ال� 100 مليار 
دوالر، بقيمة إصدارات وصلت 
إلى 137 مليار دوالر، وفي عام 
القيمة 100  2013 جت����اوزت 
ملي����ار دوالر للع����ام الثاني 
التوال����ي، رغم حدوث  على 
تباطؤ بنس����بة 12٪ مقارنة 
م����ع 2012 وبحجم إصدارات 
وصلت قيمته الى 119.7 مليار 

دوالر.
جتدر اإلشارة إلى ان غرفة 
جتارة وصناعة دبي تستعد 
الستضافة املنتدى االقتصادي 
العاملي في دورته  اإلسالمي 
العاش����رة، الذي سيعقد في 
دب����ي في الفترة من 28 حتى 

30 أكتوبر 2014.

التضخم األس���اس. وال يتم 
اال  حتديث مكون اإلس���كان 
مرة واحدة كل ثالثة أش���هر. 
وفي آخر حتديث، سجل معدل 
التضخم في خدمات السكن 
تراجعا طفيفا ألقل مستوى 
له منذ أكثر من عام عند ٪4.4 
على أساس سنوي. وفيما عدا 
االنخفاض الذي سجل لفترة 
قصي���رة في الفت���رة ما بن 
ديسمبر وفبراير من هذا العام، 
فقد حافظ معدل التضخم على 
مستواه في نطاق 4٪ الى ٪5 
على أساس سنوي منذ شهر 

يوليو من العام 2013. 
ومن املفت���رض أن يؤدي 
استقرار معدل التضخم في 
الى استقرار  مكون اإلسكان 
الضغوط���ات التضخمية في 
مكون املفروش���ات املنزلية 
ومك���ون مع���دات الصيانة 
املنزلية. حيث بلغ متوسط 
مع���دل التضخم ف���ي مكون 
املفروشات املنزلية 5.0٪ على 
أساس سنوي منذ بداية العام، 
وهو ضعف متوسطه للفترة 
ذاتها من العام املاضي. ولكن 
تبدو الضغوطات التضخمية 
في مكون املفروشات املنزلية 
ق���د اعتدلت مؤخ���را، وذلك 
وسط اعتدال في وتيرة قطاع 
خدمات املسكن. واستمر معدل 
التضخم في مكون املفروشات 
املنزلية بالتراجع في يوليو 
ليق���ف حاليا عند 4.3٪ على 
أساس س���نوي. كما استمر 
التضخم ف���ي مكون املالبس 
واألحذية في التراجع من ٪3.0 
على أساس سنوي في يونيو 
ليصل الى 2.2٪ على أساس 
سنوي في يوليو. وقد استقر 
التضخم ف���ي مكون املطاعم 
والفنادق عند 2.5٪ على أساس 
سنوي، حيث لم يتأثر بشكل 
ملحوظ خالل رمضان وإجازة 

عيد الفطر.

ق����ال تقرير ص����ادر عن 
شركة املركز املالي الكويتي 
أرباح الشركات  ان  »املركز« 
اإلجمالية من����ت في منطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل النصف األول من العام 
2014 لتصل إل����ى 33 مليار 
دوالر، بارتفاع بنس����بة ٪11 
مقارن����ة بنف����س الفترة من 
السنة السابقة، نتيجة لألداء 
القوي لقطاع����ات املصارف 
واخلدمات املالية، واالتصاالت، 
ومجموعات الشركات الكبرى، 

والعقار.
وذكر التقرير ان مجموع 
األرباح الصافية من اخلدمات 
املالية بل����غ 1.2 مليار دوالر 
ف����ي النصف األول من العام 
2014، أي بارتفاع بنس����بة 
35٪ مقارنة بنفس الفترة من 
السنة السابقة، بينما بلغت 
أرباح مجموعات الش����ركات 
الكبرى مليار دوالر، مسجلة 
من����وا بنس����بة 29٪ مقارنة 
بنف����س الفترة من الس����نة 
الس����ابقة. أما أرباح القطاع 
العقاري فقد بلغت 1.8 مليار 
دوالر، أي أعلى بنس����بة ٪8 
مم����ا كانت عليه في النصف 
األول من العام 2013، وميتاز 
القطاع املصرفي بأعلى قدر 
من األرباح مقارنة بالقطاعات 
األخ����رى، حيث منت مبعدل 
6٪ مقارنة بنفس الفترة من 
السنة السابقة لتصل إلى 13.3 

مليار دوالر.
التقري����ر منوا  وتوق����ع 
س����نويا في األرباح بنسبة 
10٪ في العام 2014، ونرى أن 
التطورات احمللية في منطقة 
التعاون تلعب  دول مجلس 
دورا حيويا في أسواق األسهم 

اإلقليمية.
ومن امل��توقع أن يتعزز 
منو األرباح نتيجة لتنفيذ 
اإلصالح����ات الهيكلية في 
اململكة العربية السعودية، 
والتغيرات األساسية في 
قانون الشركات التي تتيح 
بيئ����ة مؤاتية لألعمال في 
الكويت، وتنفي��ذ مشاريع 
البني����ة التحتية في إطار 
التحضيرات الس����تضافة 
مع����رض دبي اكس������بو 
2020 في اإلمارات العربي�ة 
املتحدة وكأس العالم فيفا 

2022 في قطر.
وبشكل عام، يتوقع تقرير 
»املركز« أن يكون منو األرباح 
في اإلمارات قويا بنسبة تقدر 
ب����� 15.5٪ لكامل العام 2014 
مقارنة بالع����ام 2013. كذلك 
من املتوق����ع أن تنمو أرباح 
الشركات في اململكة العربية 
السعودية بنسبة 10.8٪، بينما 
من املتوق����ع أن تنمو أرباح 
الشركات في الكويت وقطر 
وسلطنة عمان بنسبة ٪5.9 
و6.1٪ و6.2٪ عل����ى التوالي 
خالل نفس الفترة، وأن تشهد 
أرباح الشركات في البحرين 
منوا بس����يطا بنسبة ٪1.9. 
وأش����ار التقرير إلى ارتفاع 
أرباح الشركات اخلليجية في 
النصف األول من العام 2014 
بنسبة 11٪ مقارنة بالنصف 
العام 2013، بينما  األول من 
منت مبعدل 12٪ مقارنة في 
نصف الس����نة السابق )أي 
نصف السنة الثاني من العام 

2013(. وحققت اململكة العربية 
السعودية أكبر قدر من النمو 
في األرباح مقارنة باألسواق 
األخرى بنس����بة بلغت ٪20 
ف����ي النصف األول من العام 
البحرين  2014، بينما كانت 
األكثر تراجعا بنسبة بلغت 
23٪ خالل النصف األول من 
العام 2014 اال أن منت مبعدل 
53٪ مقارنة بالنصف األول 
من عام 2013، وبقيت أرباح 
الشركات القطرية على ما هي 

عليه دون أي تغيير.
وقال التقري����ر ان قطاع 
اخلدم����ات املالية حقق أكبر 
النمو في األرباح  نسبة من 
ف����ي النصف األول من العام 
2014 بلغ����ت 35٪ مقارن����ة 
بنف����س الفترة من الس����نة 
السابقة، وحلت مجموعات 
الشركات الكبرى في املرتبة 
الثانية، تالها قطاع االتصاالت 
والقطاع العقاري بنسبة ٪29 

و25٪ و8٪ على التوالي.

11% منو أرباح الشركات اخلليجية

»املركز«: 6% منو متوقع للشركات الكويتية خالل 2014

قطاع اخلدمات 
املالية األكثر 

ارتفاعًا بـ %35 
للنصف األول

استمرار التراجع 
مبعدل التضخم للمواد 
الغذائية إلى 2% على 

أساس سنوي

فرص تدريب للمهندسني واملعماريني الگويتيني حديثي التخرج
يسر الصندوق الگويتــي للتنميــة االقتصاديـة العربيــة أن يعلــن عن فتح باب االلتحاق بالدفعة الثانية 
والعشريـن لبــرنامــج الصــندوق لتــدريب وتأهيــل اخلريجــني اجلــدد من املهنــدسني واملعمـــاريني بگافــة 

التخصصات، وذلك لتأهيلهم للعمل . 
يشترط في املتقدم لهذا البرنامج أن يگون: 

1- گويتي اجلنسية.
حاصاًل على شهادة جامعية معترف بها في أحد التخصصات الهندسية أو املعمارية ولم ميض على   -2
احلصول عليها أگثــر مــن سنتني من تاريــخ اإلعـــــالن، وأال يتجـــاوز عمــر املتقدم 26 سنة من تاريخ 

االعالن.
3- حاصاًل على معدل عام 2.67  فما فوق )جيد جدًا( أو ما يعادله. 

4- حاصاًل على درجة 450 فما فوق في اختبار التوفل )TOEFL EXAM( ولم ميض على تاريخ إجراء 
االختبار أگثر من سنتني من تاريخ اإلعالن، وفي حالة عدم توافر نتيجة االختبار سيقوم الصندوق 

بتقدمي االختبار في موعد محدد.
5- أاليگون مسجل لدى املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية أو يعمل لدى أي جهة أخرى سواء بأجر 

أو بدون أجر.
من املقرر بدء البرنامج في يوم االثنني املوافق 2014/12/01، و يستمر ملدة ثالثة عشر شهرًا، موزعة على ثالث 
مراحل، املرحلة األولى تتضمن محاضرات وورش عمل في الصندوق، واملرحلة الثانية تتضمن تدريبًا ميدانيًا 
خارج دولة الگويت، واملرحلة الثالثة تتضمن تدريبًا ميدانيًا داخل دولة الگويت، هذا وسيتم بعدها منح 
املتدربني شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، گما انه سيتم منح املتدربني مگافأة شهرية قدرها 850 د.ك. 
تعبئة طلب  أعاله  املذگورة  الشروط  تنطبق عليهم  التدريبي ممن  بالبرنامج  االلتحاق  الراغبني في  على 
 www.kuwait-fund.org  االلتحاق بالبرنامج )باللغة العربية( عن طريق املوقع االلگتروني للصندوق
أو موقع البوابة االلگترونية الرسمية لدولة الگويت  www.e.gov.kw، ثم احلضور شخصيا إلى إدارة 
في  الگائن  العربية،  االقتصادية  للتنمية  الگويتي  الصندوق  الثاني مببنى  الدور  في  التدريب  مرگز 
املرقـــاب شـارع مـبـارك الگبيــر مقابــل وزارة الداخليــة، ابتـــداًء من الســـاعـة 8:30 من صبـاح يـوم االثنني 

1 سبتمبر 2014 وحتى الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم األحد 21 سبتمبر 2014.
 مصطحبني معهم املستندات التالية:

1- شهادة إثبات تخرج مع گشف الدرجات باللغة اإلجنليزية خلريجي جامعة الگويت أو شهادة ملن يهمه 
األمر مع گشف الدرجات باللغة اإلجنليزية من وزارة التعليم العالي للحاصلني على شهادات جامعية 

من خارج دولة الگويت. 
2- السيرة الذاتية .

3- أصل وصورة عن البطاقة املدنية.
4- صورة من جواز السفر. 
5- عدد 1 صورة شخصية.

6- أصل وصورة عن شهادة اجلنسية.

مالحظة : لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفية للشروط أو غير كاملة املستندات.
 لالستفسار يرجى االتصال على هاتف :  22999826 – 22999823 

إدارة مرگز التدريب
برنامج تدريب و تأهيل املهندسني واملعماريني الگويتيني حديثي التخرج
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أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26758الدوالر االسترالي0.07666الريال السعودي
0.7655الدينار البحريني0.28630الدوالر األميركي

0.0789الريال القطري0.37611اليورو
0.7473الريال العماني0.47566اجلنيه االسترليني
0.0783الدرهم اإلماراتي0.31181الفرنك السويسري

0.0407اجلنيه املصري0.00275الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

100.930.18النفط الكويتي
101.480.45برنت

0.35-97.68غرب تكساس م

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

1287.260.19الذهب
19.470.04الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

انطالق معرض »ميليبول قطر 2014« 
أكتوبر املقبل

بيع أسهم في »بيتك«
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس أن تهاني صالح اخلميس وتعمل في بيت التمويل 
الكويتي مبنصب املدير التنفيذي للفروع املصرفية )سيدات( 
تعلن عن رغبتها في بيع كمية 10.000 س���هم من اس���هم بيت 

التمويل الكويتي اعتبارا من تاريخ 8 سبتمبر اجلاري.
وذكر البنك ان عبدالعزيز س���عود يوسف الرشود ويعمل 
ف���ي »بيتك« مبنصب )مدير تقارير األداء والتحكم( يعلن عن 
رغبته في بيع كمية 16.602 س���هم من اسهم البنك اعتبارا من 

تاريخ 8 سبتمبر اجلاري.

»التجاري«: سحب حملة »البطاقات 
االئتمانية«  من 4 إلى 7 سبتمبر

يتعاطى املع����رض الدولي ألنظمة األم����ن الداخلي »ميليبول 
قطر 2014، مع االحتياجات اخلاصة واملتطلبات احملددة ألسواق 
األمن الداخلي ف����ي دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث يتوقع 
أن يلقي املش����اركون والعارضون الضوء على أحدث التطورات 
التقنية املتعلق����ة باملنتجات واخلدمات خ����الل فعاليات الدورة 
العاشرة من املعرض الذي يقام 
كل عامني، ويستضيفه مركز 
الفترة  الدوحة للمعارض في 

من 20-22 أكتوبر املقبل.
وتغطي فعاليات املعرض 
مجموعة واسعة من قضايا األمن 
الداخلي، ومن بني الفئات التي 
الفعالية أحدث  تس����تعرضها 
البث  املنتجات واخلدمات في 
واالتصاالت والتعقب والتوثيق 
الدخ����ول واملراقبة  وأنظم����ة 
واإلعالم وتقني����ة املعلومات 
وغيره����ا. وقال����ت موريي����ل 
كافانتاري����س مديرة املعرض: 
»يعد ميليبول قطر الوجهة املثلى جلميع متطلبات األمن الداخلي 
لل����دول في املنطقة. وفي ضوء املزايا الفري����دة للفعالية وتوافر 
املوارد والتركيز اخلاص على األمن الداخلي في هذه املنطقة الهامة 
من العالم، تتنامى قائمة العارضني ومزودي احللول الذين أكدوا 
مشاركتهم في الفعالية، هذا إلى جانب أحدث املنتجات واخلدمات 
التي تتعاطى بش����كل فعال مع أجواء األمن الداخلي التي تش����هد 

تطورا مستمرا في دول مجلس التعاون اخلليجي«. 
وأضاف: »جنح معرض »ميليبول قطر« في بناء سمعة قوية 
باعتباره املعرض التجاري األكثر تأثيرا واملخصص لقطاع األمن 
الداخلي باملنطقة، وال ش����ك أن العارضني وجميع املعنيني سوف 
يس����تفيدون من الفرص التجارية قصي����رة وطويلة األجل التي 
تفرزه����ا الفعالية. وال تزال الفرصة متاحة أمام مزيد من مزودي 
حلول األمن الداخلي للمش����اركة كعارضني واالس����تفادة من هذه 
املنصة احلصرية لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام كوكبة واسعة 
من كب����ار صانعي القرار في مجال األم����ن الداخلي من القطاعني 

العام واخلاص«. 
تركز الدورة العاشرة من املعرض بشكل قوي على املنتجات 
واخلدمات التي تس����تجيب بش����كل فعال للمس����تجدات الراهنة 
في الس����وق، كما تس����تعرض الفعالية أيضا املعدات البصرية، 
واالستشارات والتدريب واخلدمات ذات الصلة، وجتهيزات األفراد، 
واملخاط����ر الكبرى، وإدارة األزمات والطوارئ املدنية، والتقنيات 
لألغراض احمل����ددة، وأنظمة فحص األجس����ام وأنظمة التفتيش 
السريع للمركبات، وكاميرات تفعيل القانون، واملركبات اجلوية 

ذاتية احلركة وغيرها.

أعلن البنك التجاري الكويتي عن موعد السحب األول حلملة »متتع 
بالرفاهية مع بطاقات التجاري االئتمانية« على سيارة مرسيدس 
C200 والذي س���يتم إجراؤه على الهواء مباش���رة ضمن برنامج 
الديوانية على إذاعة مارينا اف ام، كما أعلن »التجاري« أنه سيتم 
عرض السيارة في مجمع املارينا في الفترة املمتدة من 4 سبتمبر 

ولغاية 7 سبتمبر موعد إجراء 
السحب األول، وكان »التجاري« 
أطلق حملته الترويجية للموسم 
الصيفي حلاملي بطاقات االئتمان 
والبطاق���ات مس���بقة الدف���ع 
الصادرة من التجاري. وتتيح 
هذه احلمل���ة حلاملي بطاقات 
التجاري فرصة الفوز بواحدة 
من ثالث س���يارات مرسيدس 
بنز الفارهة التي رصدها البنك 
لهذه احلملة وهي مرس���يدس 
بنز S400L ومرس���يدس بنز 
 .C200 ومرسيدس بنز ML350
ويتأهل العمالء تلقائيا لدخول 
السحب على تلك السيارات عند 
استخدامهم بطاقاتهم االئتمانية 
أو البطاقات مسبقة الدفع، حيث 
إن كل 10 دناني���ر يتم إنفاقها 
باستخدام بطاقات االئتمان أو 

البطاقات مسبقة الدفع داخل الكويت تؤهل العميل لفرصة واحدة 
لدخول السحب، بينما كل 10 دنانير يتم إنفاقها في اخلارج باستخدام 
تلك البطاقات متنح العميل فرصتني لدخول السحب والفوز بإحدى 
السيارات التي رصدها البنك. وكلما زاد عدد مرات استخدام بطاقات 
االئتمان في عمليات الش���راء، ازدادت فرص العمالء للدخول في 

السحب على تلك السيارات. 

مورييل كافانتاريس

»VIVA« تطرح باقات جديدة مع هواتف ذكية
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتي���ة VIVA عن طرح 
 Samsung Galaxy جه���ازي
 Samsung Galaxyو Mini S5
Ace 4 في الكويت ما يجعلها 
أول شركة تطلق مثل هذه 
الهواتف الذكية ضمن أحدث 
عروضه���ا املوجهة لعمالء 

خطوط الدفع اآلجل. 
وفي إطار هذا العرض، 
الدفع  س���يحصل عم���الء 
اآلجل املشتركون في باقة 
15 دينارا ضمن عقد مدته 24 
 Samsung شهرا على جهاز
Mini Galaxy S5 مجانا، أما 
العمالء املشتركني بباقة 10 
دنانير في عقد مدته 18 شهرا 
 Samsung فسيتمتعون بهاتف
Galaxy Ace 4 مجانا.  ويعمل 
 Mini  Samsung Galaxy S5
بنظام اندرويد 4.4.2 كيت 
كات، وه���و مجهز مبعالج 
النواة م���ن نوع  رباع���ي 
إكسينوكس 3 كواد 3470 
بس���رعة 1.4 جيجاهرتز، 

ويأتي ه���ذا الهاتف بذاكرة 
الوصول العشوائي سعة 1.5 
غيغابايت وسعة تخزينية 

قابل���ة للتوس���ع لغاية 16 
غيغابايت، كما مت تزويده 
بشاش���ة من نوع س���وبر 
أمولد ذات دقة عالية قدرها 
1280X720 بكسل وقياس 4.5 
بوصات بكثافة ألوان قدرها 
PPI 326. إل���ى جانب هذا، 
يتضمن جهاز سامس���وجن 
أمامية  S5 الصغير كاميرا 
بدقة 2.1 ميغابكسل وكاميرا 

خلفية بدقة 8 ميغابكسل.
 Samsung ومت تزوي���د
Galaxy Ace 4 بنظام اندرويد 
4.4.2 كيت كات وبشاش���ة 
بدقة x 480 800 بكسل، كما 
يأتي ه���ذا الهاتف مبعالج 
ثنائي النواة يعمل بسرعة 
1.2 غيغاهرتز ويدعم ذاكرة 
وصول عشوائي قدرها 1024 
ميغابايت و4 غيغابايت من 
السعة التخزينية الداخلية، 
الهاتف على  ويحتوي هذا 
كامي���را رئيس���ية بدقة 5 
ميغابكسل وكاميرا ثانوية 

بدقة 0.3 ميغابكسل.

م.سلمان البدران عادل الرومي

الرومي: إدراج »VIVA« في البورصة قبل نهاية 2014
أعلنت شركة االتصاالت 
أنها  الكويتية )VIVA( عن 
حصلت بتاريخ 28 أغسطس 
2014 عل����ى موافق����ة هيئة 
أسواق املال على اإلدراج في 
سوق الكويت لألوراق املالية 

)السوق الرسمي(.
وتعليقا على املوافقة، 
اإلدارة  قال رئيس مجلس 
عادل الرومي: ان احلصول 
على موافقة هيئة أسواق 
املال على اإلدراج هو حدث 
مهم جدا ورئيسي للشركة، 
وقد كان اإلدراج من األهداف 
الرئيس����ية الت����ي وضعها 
مجل����س اإلدارة ليعك����س 
جناحات أداء الش����ركة في 
قيمة السهم من خالل متكني 
املستثمرين بشراء السهم. 
كما أن تطور أرباح الشركة 
خالل العامني املاضيني يعتبر 
نقلة نوعية متميزة باملقارنة 
بالوضع االقتصادي العام، 
وال ننس����ى أن الشركة قد 
أرس����ت ثقاف����ة جديدة في 
تكلفة تقدمي خدمة االتصاالت 
مما عاد باالستفادة الكبيرة 

على عمالء الشركة. وأضاف: 
بالنيابة عن مجلس اإلدارة، 
أود أن أشكر رئيس هيئة 
أس����واق امل����ال ومجل����س 
املفوضني عن املوافقة على 
طلب اإلدراج، وأود أيضا أن 
أشكر فريق عمل االدراج في 
الشركة ومستشار اإلدراج 
الوطني لالستثمار  شركة 
)NBK Capital( على جهودهم 
التي أس����فرت عن حصول 
الشركة على موافقة الهيئة، 
ونحن نتطلع إلى التنسيق 
مع سوق الكويت لألوراق 

 VIVA املالية وعلى أن تصبح
مدرجة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية قبل نهاية هذا 
العام. من جهته، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة م.سلمان 
البدران: لق����د فاقت نتائج 
التوقعات،  الشركة جميع 
حيث استطاعت VIVA خالل 
فترة اخلمس سنوات األولى 
التشغيل )حتى نهاية  من 
ع����ام 2013(، والتي تعتبر 
فترة زمني����ة قصيرة في 
مجال االتص����االت، وعلى 
الرغم من املنافسة الشديدة 
والتحديات التشغيلية، من 
حتقيق العديد من اإلجنازات 

والنجاحات القياسية.
كذلك حققت VIVA أرباح 
تشغيلية )EBITDA( بلغت 
66 مليون دينار بنهاية عام 

 . 2013
الش����ركة  كم����ا حققت 
منوا مضطردا في معدالت 
العمالء  االس����تحواذ على 
ليكون ع����دد عمالئها أكثر 
من مليوني عميل وبحصة 

سوقية تزيد عن %33.

البدران: مليونا 
عميل لدى الشركة 
بحصة سوقية تزيد 

على %33

»القصور احلديثة« تباشر تسليم صكوك امللكية 
في مشروع ڤيالت النخبة »تركواز ايفلر«

صرح مدير عام شركة القصور احلديثة للحلول العقارية محمد 
فتحي بأن الشركة قد قامت بتسليم صك امللكية في مشروع تركواز 
ايفلر الى ندى الرومي، كما تباشر الشركة تسليم باقي الوحدات 
وصكوك امللكية، وكذلك خدمة ما بعد البيع لكل عمالئها. وأضاف: 
كما ستبدأ الشركة في فتح باب احلجز في مشروع شقق احلمراء 
خالل معرض العقارات الكويتية والدولية الذي سيقام في الفترة 
من 22 الى 25 سبتمبر والذي يعد أحدث مشاريع الشركة مبدينة 

كوشاداسي التركية بالتعاون مع شركة سوزجتش يابي.

جانب من تسليم مفتاح الوحدة
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حكومة جديدة في تايلند يهيمن عليها اجلنراالتعربية وعالمية
بانكوك ـ وكاالت: شكل النظام العسكري احلاكم الذي وصلوا الى السلطة في تايلند على اثر انقالب، حكومة 
يهيمن علييها العسكريون، ليحكم بذلك قبضته على احلياة السياسية التي أفرغت من أي حراك احتجاجي.
ويسيطر العسكريون على نحو ثلث أعضاء هذه احلكومة املؤلفة من 32 وزيرا والتي صادق عليها امللك 
بوميبول مبرسوم، حيث يغلب على التشكلي الوزاري اجلديد العسكريني من ذوي الرتب العالية واملتحالفني 
مع رئيس الفريق العسكري احلاكم اجلنرال برايوت شان او-شا، الذي اصبح رئيسا للوزراء قبل أيام.
وفي مقدمة احلقائب الوزارية التي يشغلها جنراالت: العدل واخلارجية والتجارة، كما اصبح اجلنرال انوبونغ 
باوشيندا وزيرا للداخلية، ما يعتبر اشارة الى استمرار النهج املتشدد املتبع لقمع أي معارضة.

انسحاب اجليش األوكراني من مطار لوغانسك

توعدوا بـ »خطوات حاسمة« ما لم تستجب السلطة ملطالبهم

بوتني: على األوروبيني »التعقل« قبل فرض عقوبات جديدة 
بوروشينكو: التدخل الروسي قلب موازين القوى لصالح االنفصاليني

احلوثيون يهددون بالعصيان املدني
 وينفون نيتهم إسقاط صنعاء عسكرياً

مشددا على ضرورة التباحث 
في »وق����ف اطالق نار فوري 
وغير مشروط« في احملادثات 
املق����ررة في بي����الروس بني 
ممثلني عن كييڤ وموسكو.

وص����رح الڤ����روڤ خالل 
لقاء مع طالب روس امس»لن 
يحصل تدخل عسكري، نحن 
نؤيد فقط تس����وية سلمية 
لهذه االزم����ة اخلطيرة، لهذه 

املأساة«.
في املقاب����ل، قال الرئيس 
االوكراني بترو بوروشينكو 
في كلمه باالكادميية العسكرية 
ف����ي كييڤ أم����س ان تدخل 
روسيا املباش����ر في احلرب 
في شرق اوكرانيا ساهم في 
قلب مي����زان القوة في ارض 
املعركة وكان السبب الرئيسي 

لالنتكاسات األخيرة.
وأضاف »ع����دوان علني 

أواخر 2011 بعد اندالع ثورة 
شعبية ضد نظام حكمه(.

إنه »عندما تفرض  وقال 
العملية السياسية من اخلارج 
فإنها تخدم مصالح اخلارج 
أكثر من مصالح البلد، وهناك 
ف���ي اخلارج  أيض���ا أطراف 
يسعون لتصفية حساباتهم 
مع قوى في الداخل، وهذا يحد 

من االستقرار في البلد«. 
البخيت���ي أن  وأض���اف 
»اجليش اليمني منقسم، وفيه 
ميليشيات تابعة حلزب معني، 
وال تخضع للقرار السياسي 
من رئيس اجلمهورية )عبدربه 
منصور هادي( أو وزير الدفاع 
)محمد ناصر أحمد(«، دون أن 

يسمي هذا احلزب.
الرئيس  وحول مطالب���ة 
اليمني للجماعة باالنسحاب من 
عمران )شمال(، قال القيادي 

ومباشر يشن على أوكرانيا من 
دولة مجاورة غير الوضع في 
منطقة الصراع جذريا«، الفتا 
إلى أن القوات املسلحة ستشهد 
تغيرات في القيادات في أعقاب 

أحداث االسبوع املاضي.
ميدانيا، انسحب اجليش 
االوكران����ي امس م����ن مطار 
لوغانسك معقل االنفصاليني 
املوالني لروس����يا في ش����رق 
اوكرانيا وذلك بعد تعرضه 
لقص����ف مدفعي من اجليش 
الروسي، حسبما اعلن متحدث 
عس����كري اوكران����ي. واعلن 
اندري  العس����كري  املتحدث 
ان »العس����كريني  ليس����نكو 
االوكراني����ني تلق����وا االم����ر 
باالنسحاب من مطار لوغانسك 
وبل����دة غيورغيفكا« بالقرب 
من املطار والتي تبعد 18 كلم 

جنوب لوغانسك.

ف���ي جماعة أنص���ار اهلل إن 
»الوضع اآلن تغير، ومت تسليم 
كل مؤسسات الدولة للجهات 
املعنية، والرئيس زار عمران، 
وقال إنها أصبحت آمنة وبيد 
الدول���ة، ومطالبته اجلماعة 
بتس���ليم عمران واالنسحاب 
منها هو تناقض مع تصريحاته 

السابقة«.
انه���م يطالبون  وأضاف 
»بإس���قاط احلكومة وليس 
إسقاط الرئيس«، معتبرا أن 
هادي محل إجماع كل القوى 

السياسية.
وطالب الس���لطة اليمنية 
بتحقي���ق مطالب احلوثيني، 
مضيفا »لو توصلنا إلى اتفاق، 
فعل���ى الث���وار أن يظلوا في 
الساحات وأن يبقوا مستعدين 
حتى يشكلوا وسيلة ضغط 

لتنفيذ مثل تلك االتفاقات«.

كما جتاوز اليورو من جهته 
عتبة ال� 49 روبل للمرة االولى 

منذ بداية مايو املاضي.
العملة  ويه����دد تراج����ع 
الروسية بزيادة التضخم الذي 
بلغ اساسا اكثر من 7% بسبب 
االزمة االوكرانية، كما ان ارتفاع 
االسعار يرتقب ان يزداد بسبب 
احلظر الذي فرضته موسكو 
على غالبية املنتجات الغذائية 
املس����توردة من دول تفرض 

عليها عقوبات.
وكان االوروبيون قد امهلوا 
روسيا اسبوعا، حتى السبت 
املقبل، لتغيير موقفها فيما 
تتكثف االتهامات لها بالتدخل 

عسكريا في شرق اوكرانيا.
من جانب����ه، اعلن وزير 
الروسي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ ان ب����الده لن تقوم 
بتدخل عسكري في اوكرانيا، 

وأضاف البخيتي في حديث 
خاص ملراسل وكالة األناضول 
أن خياراتهم التصعيدية هي 
سلمية ومشروعة، وليس لديهم 
نية إلسقاط العاصمة عسكريا 
ألن صنعاء لها خصوصيتها 
وهي لكل اليمنيني، معتبرا أنه 
في حال »اس���تفراد أي طرف 
بالقرار السياسي، فهذا يشكل 
تهديدا ليس فقط الس���تقرار 

اليمن وإمنا للوحدة«.
الش���عب  البخيتي  ودعا 
العملية  إلى »إسقاط  اليمني 
السياسية في اليمن برمتها، 
لتكون هناك عملية سياسية 
نابعة م���ن هذا البلد وحتقق 
مصاحله وليس من اخلارج«، 
في إش���ارة على ما يبدو إلى 
املبادرة اخلليجية )التي تنحى 
مبوجبه���ا الرئي���س اليمني 
السابق علي عبداهلل صالح 

عواص����م � وكاالت: دع����ا 
الرئيس الروس����ي فالدميير 
بوتني االوروبيني الى التعقل 
بعدما هددوا موسكو بعقوبات 
جديدة، بينما هاجم الرئيس 
االوكراني بترو بوروشينكو 
روسيا، متهما اياها بالتدخل 
املباشر في احلرب في شرق 
اوكراني����ا على نحو س����بب 
العملية العسكرية  انتكاسة 

التي تنفذها كييڤ هناك.
الرئي���س  ألق���ى  فق���د 
الروس���ي فالدميير بوتني 
بالالئمة على املسؤولني في 
كييڤ لرفضهم الدخول في 
محادثات سياسية مباشرة 

مع االنفصاليني.
ونقل����ت وكال����ة »ايتار 
ت����اس« لالنباء عن بوتني أن 
االنفصاليني يحاولون التصدي 
للقوات االوكرانية التي تطبق 
عل����ى مواقعه����م، مضيفا أن 

القوات تستهدف املدنيني.
وقال بوتني »هدف املقاتلني 
ص����د هذه القوات املس����لحة 
ومدفعيتها ملنعها من قصف 

املناطق السكنية«.
من جهة اخرى، قال بوتني 
خ���الل اجتماع ف���ي اقصى 
الشرق الروسي أمس »آمل 
في ان يس���ود التعقل، وان 
نعمل معا بشكل طبيعي واال 
نعمد نحن او شركاؤنا الى 
اذية اآلخر«. وجاءت دعوة 
بوتني بعد ان القى التهديد 
بعقوبات جديدة واستمرار 
املعارك في اوكرانيا بثقلهما 
على االسواق املالية الروسية 
الت���ي واصل���ت، بس���بب 
االتهامات املتزايدة لروسيا 
بتدخل عسكري في اوكرانيا 
وخشية اندالع حرب واسعة 

النطاق بني البلدين.
وس����جل الروبل الروسي 
في بداية التبادل امس انهيارا 
قياس����يا تاريخيا ليتجاوز 
س����عر الدوالر 37.30 روبل، 

صنع���اء � وكاالت: نظم 
انص���ار احلوثيني مس���يرة 
حاشدة في العاصمة صنعاء 
امس شلوا خاللها حركة السير 
في جميع شوارع العاصمة ملدة 
ساعة، تلبية لدعوة زعيمهم 
عبد امللك احلوثي بالبدء في 
تنفيذ مراحل التصعيد الثوري 
الثالثة واألخيرة والتي تتمثل 
بالعصيان املدني إلس���قاط 
احلكومة، وف���ي الوقت ذاته 
نفى احلوثيون اي نية لديهم 

إلسقاط صنعاء عسكريا.
وكان احلوث���ي ق���د دعا 
انصاره الى التصعيد وصوال 
الى العصيان املدني في اطار 
التحرك الذي اطلقه للمطالبة 
بإسقاط احلكومة، وذلك بالرغم 
من االتصاالت السياسية إلبعاد 
البالد من حافة احلرب االهلية، 
متوعدا ب� »خطوات حاسمة اذا 

لم يستجب الفاسدون«.
وانتقد احلوثي في كلمة لها 
مساء امس االول بيان مجلس 
االمن الذي دعا احلوثيني الى 
سحب املسلحني من صنعاء 
ومداخلها، معتبرا انه موقف 

يدعم الفساد في اليمن.
وقال ان هذا البيان يتماشى 
مع السياسية األميركية »التي 
تدعم الفساد وسياسة اإلفقار 
والتجويع«. وأعلن احلوثي 
البدء ف���ي »املرحلة الثالثة« 
من التحرك االحتجاجي، داعيا 
انصاره الى التحرك »في كل 
خطوة م���ن خطوات املرحلة 
الثالثة واألخيرة لتصعيدنا 
الثوري والت���ي لها خطوات 
متدرجة كلها تندرج وميكن 
أن ين���درج معظمها في إطار 

العصيان املدني«.
وفي غض���ون ذلك، نفى 
محم���د البخيتي القيادي في 
جماعة أنصار اهلل )احلوثيني( 
اي تفكي���ر لديهم »إلس���قاط 
صنعاء عسكريا ألن الوضع 

في البالد ال يسمح بذلك«.

مسلحون ملثمون موالون لروسيا  يتجهزون بأسلحتهم ملواجهة القوات االوكرانية قرب مطار دونيتسك امس االول                                    )رويترز( 

رجال شرطة وجيش مينيون ينضمون ملظاهرات احلوثيني املطالبة باسقاط احلكومة في صنعاء امس                                                     ) رويترز( 

الروبل الروسي 
يسجل تراجعًا 

جديداً تاريخيًا أمام 
الدوالر بسبب
أزمة أوكرانيا

ستمارس عملها من خارج العاصمة حتى استتباب األمن

احلكومة الليبية تفقد السيطرة 
على معظم مؤسسات الدولة في طرابلس

أنصار املعارضة الباكستانية يقتحمون
 مقار احلكومة والتلفزيون الرسمي 

واشنطن وموسكو تطالبان إسرائيل
 بالتراجع عن مصادرة أراضٍ بالضفة

القاهرة � وكاالت: اعلنت احلكومة الليبية 
االنتقالي���ة انها فقدت الس���يطرة على اغلب 
مقار الوزارات واملؤسسات والهيئات الرسمية 
واملرافق احليوية في العاصمة طرابلس وانها 

متارس مهامها من خارج العاصمة.
واكدت احلكومة ان املجموعات املس���لحة 
وجهت تهديدات مباشرة لعدد من موظفي الدولة 

واعتدت عليهم بالضرب واحرقت منازلهم.
وأوضحت احلكومة في بيان نش���ر على 
موقعها االلكتروني في وقت متأخر مساء اول من 
امس »أن أغلب الوزارات واملؤسسات والهيئات 
بالعاصمة طرابلس باتت خارج سيطرتها«، 
مشيرة الى أن تشكيالت مسلحة منعت املوظفني 

من دخول بعض املباني احلكومية.
وتقع كل الوزارات واملؤسسة الوطنية للنفط 

والبنك املركزي في طرابلس.
وأضاف البيان احلكومي انه »حتى يتم تأمني 
الدولة ومقارها العامة فإن احلكومة ستعمل 
من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكل 
موظفي الدولة واملؤسسات العامة بالعاصمة 
طرابلس، وستقوم بتسيير األعمال وما تكلف 

به إلى حني تكليف حكومة جديدة«.
يذكر ان القوات اجلديدة التي تسيطر على 
طرابلس � وبعضها له توجهات اسالمية � ترفض 

االعتراف مبجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق 
ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.

وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس 
البرملان الس���ابق الذي يعرف باس���م املؤمتر 

الوطني العام وبه متثيل قوي لالسالميني.
وتخشى القوى الغربية والدول املجاورة 
لليبيا أن تتحول البالد إلى دولة فاشلة مع افتقار 
احلكومة لدعم من اجليش أو الش���رطة حتى 

تسيطر على اجلماعات املسلحة املتناحرة.
من جهة اخرى، اقتحم���ت عناصر تابعة 
جلماعة »فجر ليبيا« املتشددة مبنى السفارة 

األميركية اخلالي في العاصمة الليبية.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية انها اطلعت 
على التقارير الصحافية الواردة في هذا الشأن 
وانها تسعى للحصول على املزيد من التفاصيل 

بخصوص هذا الشأن.
وقال مسؤول بارز في اخلارجية األميركية 
في بيان له إنه » نعتقد أن مجمع السفارة نفسه 
اليزال آمنا إال أننا نواصل مراقبة الوضع على 

األرض والذي اليزال غامضا للغاية«.
وأشار البيان الصادر مساء اول من امس 
إلى أن موظفي السفارة مت نقلهم إلى السفارة 
األميركية في فاليت���ا مبالطا. وكانت تقارير 

سابقة قد ذكرت أنهم انتقلوا إلى تونس.

إسالم آباد � وكاالت: دخلت األزمة السياسية 
في باكستان مرحلة جديدة حاسمة، حيث اجتمع 
قائد اجليش راحيل ش����ريف مع رئيس الوزراء 
نواز شريف لتدارس سبل تهدئة األوضاع األمنية 
واحل����د من حالة االحتقان السياس����ي، في حني 
الرس����مي،  التلفزيون  اقتحم متظاهرون مبنى 
وحاصر آخرون مقر احلكومة مطالبني باستقالة 

رئيس الوزراء.
وكان قائ����د اجليش � ال����ذي ال تربطه صلة 
قرابة برئيس الوزراء � قد حث احلكومة وزعماء 
املعارض����ة على حل األزم����ة باحلوار وحذر من 

اللجوء للقوة إلنهاء املظاهرات.
وحذر وزير الدفاع خواجة محمد آصف من أن 
احملتجني الذين اقتحموا مبنى التلفزيون الرسمي 
وقطعوا اإلرسال واحتجزوا املوظفني كرهائن، 

سيواجهون تهما جنائية بذلك.
وكان ق����ادة اجليش قد عق����دوا أمس األول، 
اجتماعا في مقر قيادة اجليش في مدينة روالبندي 
القريبة من إسالم اباد، أصدروا في ختامه بيانا 
قالوا فيه إنهم »إذ يجددون تأكيدهم على دعمهم 
للدميوقراطي����ة« فإنهم تباحثوا خالل االجتماع 
»بكثير من القلق في األزمة السياس����ية الراهنة 

واملنحى العنيف الذي اتخذته«.
وأضاف قادة اجليش في بيانهم »لقد مت التأكيد 
مجددا على أن الوضع يجب أن يحل سياسيا من 
دون هدر للوقت أو اللجوء إلى العنف«، مؤكدين 
أن »اجليش سيستمر في أداء دوره املتمثل في 
حفظ أم����ن الدولة ولن يتوان����ى أبدا عن تلبية 

التطلعات الوطنية«.
وقال مس����ؤول كبير في احلكومة إن النبرة 
التي اختتم بها البيان توحي باختالف وجهات 
النظر في القي����ادة العليا للجيش، وذلك مع أن 

البيان قد بدأ بتأييد للحكومة.
وميداني����ا، أعلن متظاهرون باكس����تانيون 
مناهضون للحكومة، إنهم س����يطروا على مقر 
رئيس الوزراء نواز ش����ريف، وذلك في أعقاب 
إخراجهم من مكاتب التلفزيون الرس����مي، كما 
اقتحم متظاهرون مبنى يضم وزارات احلكومة 

في العاصمة إسالم آباد.
واستأنف التلفزيون الرسمي البث بعد أن دخل 
جنود وقوات أمن إلى املبنى بالعاصمة إس����الم 
آباد عقب اقتحام محتج����ني له ما أدى النقطاع 

البث »مؤقتا«.
وكانت لقطات بثتها قناة »جيو« التلفزيونية 
اخلاصة، قد أظهرت أنصار طاهر القادري زعيم 
حزب احلركة الشعبية، وأحد قادة االحتجاجات 
في مبنى التلفزيون، فيما دعا القادري أنصاره إلى 
االمتثال إلى مطالب اجليش لهم بإخالء املبنى.

من جانبه، استنكر عمران خان، العب الكريكيت 
السابق الشهير وزعيم حركة العدالة الباكستانية، 
الهجوم على مكاتب التلفزيون احلكومي، وكتب في 
تغريدة على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي 
تويتر: »حركة« العدالة الباكستانية لم تهاجم 
التلفزيون الوطن����ي ونحن نتبرأ متاما من هذا 
العمل، الذي يضر بقضيتنا، لقد كنا دائما سلميني 

وغير مسلحني«.
وكان مئات املتظاهرين املعارضني للحكومة 
قد اقتحموا مقر التلفزيون الرسمي امس وأوقفوا 
اإلرسال قبل أن يطردهم اجليش، في تطور جديد 
لألزمة السياسية التي تزداد تدهورا في البالد.

وحطم املتظاهرون منشآت املبنى وأزالوا صورا 
لرئيس الوزراء نواز شريف، وبعد نصف ساعة 
قام اجليش بإخراج املتظاهرين دون مواجهات من 

املقر حيث استؤنف البث بشكل طبيعي.

واشنطن � وكاالت: طالبت الواليات املتحدة 
األميركية إسرائيل بالتراجع عن قرارها األخير 
مبصادرة أراض بالضفة الغربية، معتبرة ذلك 

أنه يؤثر بالسلب على جهود السالم.
وقال مسؤول بوزارة اخلارجية األميركية � 
في تصريح نقلته صحيفة »جيروزاليم بوست« 

اإلسرائيلية 
على موقعها اإللكتروني أمس � إن الواليات 
املتحدة ترى أن إعالن إسرائيل مصادرة أراض 
الحتمال بناء مس���توطنة عليه���ا في الضفة 
الغربية احملتلة أمر يؤثر »سلبيا« على جهود 
السالم، ودعا احلكومة اإلسرائيلية إلى إلغاء 

هذا القرار.
وأضاف املسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة 
عن اسمه، بقوله: »أوضحنا منذ فترة طويلة 
اعتراضنا على استمرار النشاط االستيطاني. 
هذا اإلعالن مث���ل كل اإلعالنات األخرى التي 
تصدرها إسرائيل بشأن االستيطان، وخطوة 
التخطيط التي يوافقون عليها أمر سلبي يؤثر 
على هدف إسرائيل املعلن بالتوصل حلل يقوم 
على أس���اس دولتني من خالل التفاوض مع 
الفلسطينيني«، مش���يرا بقوله إلى أن »نحث 
احلكومة اإلسرائيلية على إلغاء هذا القرار«.

وفي السياق ذاته، أعربت روسيا عن قلقها 
إزاء خطط إسرائيل ملصادرة نحو 400 هكتار 
من األراضي في الضفة الغربية داعية تل أبيب 

إلى إعادة النظر فيها.
وأكدت وزارة اخلارجية الروسية في بيان 
له���ا أن »مثل هذه األعم���ال األحادية اجلانب 
في حال تنفيذها ستلحق ضررا كبيرا بآفاق 
التسوية الفلس���طينية � اإلسرائيلية القائمة 

على مبدأ ترس���يم حدود الدولة الفلسطينية 
املقبلة ف���ي إطار حدود عام 1967 مبا فيه من 

تبادل لألراضي متفق عليه«.
وأضاف البيان »تثير قلقا أنباء مفادها بأن 
هذه اخلطوة اإلسرائيلية تتخذ كانتقام على 
خطف ومقتل 3 مراهقني إسرائيليني في منطقة 

مدينة اخلليل في يونيو عام 2014«.
ودعت موسكو السلطات اإلسرائيلية إلى 
إعادة النظر في هذه اخلطط، مشيرة إلى ضرورة 
اتخاذ مبادرات حس���ن النية من كال اجلانبني 
تكون قادرة على احلد من التوتر وخلق ظروف 
الستئناف مفاوضات السالم حول جميع نواحي 
الوضع النهائي لألراضي الفلس���طينية على 

األساس القانوني القائم.
من جهة أخرى، شدد وزير املالية اإلسرائيلي 
يائير البيد على ضرورة نزع س���الح حركة 
املقاومة اإلسالمية »حماس«، داعيا احلكومة 
اإلسرائيلية إلى دعم السلطة الفلسطينية، وأن 

تعمل على عقد قمة دولية حول غزة.
وقال البيد � ف���ي تصريح نقلته صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية على موقعها 
اإللكتروني أمس »حققنا إجنازات عس���كرية 
كبيرة في غزة ونعمل حاليا على االنتقال إلى 
الصعيد الديبلوماسي«، مضيفا أن »وقف إطالق 
الن���ار يعد فقط بداية ملرحلة قادمة، حيث إن 
جتريد قطاع غزة من السالح هو املعيار الوحيد 
الذي سيتحقق مبوجبه هدوءا طويل املدى«.
وطالب الوزير اإلسرائيلي مبنح السلطة 
الفلس���طينية مزيدا من الصالحيات بغية أن 
يساهم ذلك في تسهيل استئناف محادثات السالم 

بني اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيني.

اجليش: لن نتوانى عن دورنا في »حفظ أمن الدولة«
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البشمركة تستعيد 
»سليمان بيك« 
وقائد عمليات 

دجلة: نفذنا خطة 
حلصار »داعش« 

ولن يكون أمامهم 
سوى االستسالم 

أو القتل

املوقف الغربي في مواجهة خطر »داعش«: سورية »العقدة« في بناء التحالف
يبدو أنها في هذا الوارد ألن 
املقارنة بني املالكي واألسد ال 

تصح بكل املقاييس.
فإذا كان إليران مصلحة في 
اقتالع »داعش«ف ليس لديها 
أدنى مصلحة في إنهاء نظام 
األسد وفي تقويض حتالف 
اس���تراتيجي كل���ف عقودا 
وجهودا وأم���واال. وإذا كان 
للواليات املتحدة مصلحة في 
محاربة »داعش« بعدما صار 
خطرها على أمنها ومصاحلها 
أكبر من خطر القاعدة، فإن 
ليس م���ن مصلحتها »إنقاذ 
مجاني« لنظام األسد ونفوذ 
إيران في املنطقة. وواضح من 
خالل هذه الصورة أن التقاطع 
اإليراني األميركي حاصل عند 
نقطت���ني: أن هناك ضرورة 
حملاربة »داعش« في عملية 
ليست سريعة وال سهلة، وأن 
محاربة »داعش« ال تكون فقط 
عس���كرية وإمنا حتتاج الى 
تفاهمات سياسية. ولكن هذا 
التقاطع يقف عند س���ورية 
التي تشكل عقبة وعقدة أمام 
التحال���ف اإلقليمي  اكتمال 
والتفاهمات السياسية، وحيث 
مازال مصير األسد ودوره في 
مستقبل سورية هو العقدة 
واحلل. هذا ما ظهر في العملية 
السياسية في إطار »جنيڤ ٢« 
التي اصطدمت بهذه العقدة، 
وهذا ما بدأ يظهر عند طرح 
العملية السياسية اجلديدة 
التحالف اإلقليمي  في إطار 

ضد اإلرهاب و»داعش«.

من احلل، ومييلون باملقابل 
الرهان على شراكة مع  الى 
املعارضة املعتدلة )اجليش 
احلر والفصائل اإلس���المية 
خارج »داعش«(، ولكن في 
ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا 
م���ن قب���ل ألن الواقع على 
األرض يفي���د بأنها موزعة 
ب���ني قوتني: اجليش  عمليا 
التي  الس���وري و»داعش« 
تهيمن وتسيطر أكثر فأكثر 

على ارض املعارضة.
ولكن الرهان على »القوى 
السنية املعتدلة« في سورية 
لتكون شريكا في احلرب على 
داعش ال يصح إال في أجواء 
مشجعة ومحفزة لهذه القوى 
على االنخراط في هذه املهمة، 
ومقابل إعطائه���ا ضمانات 
ووعود مبكاسب مستقبلية 
وبأن تكون »ش���ريكا« في 
احلكم والسلطة. وهذا يعني 
تطبيق النموذج العراقي في 
س���ورية عبر إحداث تغيير 
سياسي في الوضع يعطي 
الس���نة حي���زا ودورا أكبر، 
ويعني أيضا حصول تغيير 
في السياس���ة اإليرانية في 
سورية مش���ابه لذلك الذي 
حدث في العراق وأن تكون 
أقله للبحث  إيران مستعدة 
في عملية سياسية انتقالية 
وحكومة شراكة جديدة في 
سورية، وللحد من صالحيات 
الرئيس بش���ار األسد إذا لم 
تكن مس���تعدة للبحث في 
مسألة تنحيه وإزاحته، وال 

داعش، وحتديدا شركاء من 
الدول »والشعوب« السنية. 
وإذا كان���ت األنظ���ار تتجه 
الى العراق للوقوف على ما 
سترسو عليه األمور من إعادة 
بناء شراكة حكومية ترضي 
الس���نة، ومن تقدمي منوذج 
سياسي عسكري في مواجهة 
»داعش«، فإن األنظار تتجه 
من جهة أخرى الى سورية 
الفعلية، ألن  حيث املشكلة 
محاربة »داعش« ال توصل الى 
نتيجة إذا لم يتم ضربها في 
سورية أيضا، حيث يتوافر 
لها مالذ آمن وباستطاعتها 
إعادة تنظي���م صفوفها من 
هناك لالنطالق مجددا عبر 
احلدود املفتوحة وامللغاة بني 

سورية والعراق.
ولذل���ك البد م���ن إيجاد 
»شريك س���وري« خلوض 
معرك���ة مماثل���ة لتلك التي 
تخوضها قوات البشمركة وقد 
إليها مكونات أخرى  تنضم 
سنية بعد تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
ومب���ا أن اخلي���ارات في 
البحث عن »الشريك السوري« 
محصورة في جيش النظام أو 
املجموعات السنية املسلحة 
)املعارض���ة املعتدلة(، فإن 
األميركي���ني واألوروبي���ني 
يستبعدون حتى اآلن فكرة 
النظام الس���وري  أن يكون 
ش���ريكا في احل���رب على 
اإلرهاب ومازالوا يعتبرونه 
جزءا من املشكلة وليس جزءا 

السوري األسد قادرا في شكل 
أو في آخر على جلب السالم 
في منطقة ذات غالبية سنية، 
وليس ل���ه نفوذ في مناطق 
وجود داعش. لم يظهر أبدا 
حتى اآلن عزمه على تقاسم 
السلطة مع السنة والسعي 

إلى اتفاق«.
أوبام���ا يوف���د وزي���ر 
خارجيته ج���ون كيري الى 
املنطقة للش���روع في بناء 
حتالف إقليمي وسط أجواء 
مس���اعدة ملهمته في العثور 
على شركاء في احلرب على 

واشنطن ال متلك حتى اآلن 
استراتيجية ملهاجمة »داعش« 
في سورية، فإنه شدد على أنه 
»ليس على الواليات املتحدة 
أن تختار بني نظام األس���د 
وتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
املتطرف، مضيفا: »نواصل 
دعم املعارضة املعتدلة ألن 
علين���ا أن نؤمن للناس في 
س���ورية بديال عن األسد أو 
الدولة فقد أي شرعية على 
الساحة الدولية«. وقال: »ال 
أرى أي سيناريو يكون فيه 
»اإلسالمية«، مكررا أن الرئيس 

أن يكون جزءا من التحالف 
الدول���ي ضد ه���ذا التنظيم 

اإلرهابي.
املوقف األوروبي يتقاطع 
م���ع املوق���ف األميركي في 
تعميم خطر »داعش« وفي 
الدف���ع باجتاه إقامة حتالف 
دولي إقليمي ال يكون النظام 
الس���وري جزءا منه، وفي 
صوغ استراتيجية مواجهة ال 
تظهر املجتمع الدولي في صف 
أو خن���دق واحد مع النظام 
الس���وري. وإذ أقر الرئيس 
األميركي ب���اراك أوباما بأن 

بي���روت: خلص���ت قمة 
زعم���اء االحت���اد األوروبي 
الت���ي انعقدت أم���س األول 
في بروكسل املخصصة في 
األساس لألزمة األوكرانية، 
الى التأكيد على خطر الدولة 
اإلسالمية )داعش( والى وضع 
املوقف األوروبي حيال هذا 

اخلطر في هذا اإلطار: 
- الواقع اجلديد في العراق 
وس���ورية مع إنشاء خالفة 
ودولة إسالمية ميثل تهديدا 
مباشرا لألمن األوروبي. وما 
قبل دولة »داعش« ليس كما 

بعدها.
- »داع���ش« أس���وأ من 
طالب���ان والقاعدة. ورفعت 
التهديد اإلرهابي  مس���توى 
لألم���ن األوروبي الى درجة 
خطيرة مع وجود مس���ألة 
اجلهاديني الغربيني العائدين 
يوما م���ع خب���رات قتالية 

وإجرامية.
املس���اعدة  تق���دمي   -
وتعزي���ز  لكردس���تان 
القدرات العسكرية جليشها 

)البشمركة(.
- الدفع في اجتاه حل دائم 
وانتقال سياسي في سورية. 
ومحاربة »داعش« ال تعني 
التسليم ببقاء نظام األسد. 

- بروز خطر »داعش« ال 
يضع جانبا أولوية تغيير 
الذي ميثل  النظام السوري 
ج���زءا عضويا م���ن خطر 
»داعش« وسمح لها بالنمو 
واالزده���ار، والذي ال ميكن 

معارضون سوريون خالل عرض عسكري في الغوطة  )رويترز(

1420 قتيالً على األقل حصيلة أعمال العنف في العراق خالل أغسطس

120 غارة أميركية على »داعش« 
واألمم املتحدة: طرفا الصراع في العراق يرتكبان فظائع

لن تتوقف في زحفها اال بعد 
ان تلتق���ي قي���ادة عمليات 

صالح الدين«.
واعلنت قيادة عمليات 
دجلة امس االول عن قتلها 
٢00 داعشي بتحرير نحو 50 
قرية في احملافظة وحتقيق 
تقدم مبس���افة 60 كم بدعم 
جوي واس���ناد من جموع 
متطوعي احلشد الشعبي. 

وكانت القوات املشتركة 
اس���تعادت بلدة آمرلي بعد 
اقتحامه���ا من عدة محاور، 
بدءا من محور قرية حبش، 
مس���تفيدة م���ن ضرب���ات 
الطائرات احلربية العراقية، 
إضافة إل���ى ضربات دقيقة 
وجهتها طائ���رات أميركية 
ملواقع وجتمعات »داعش« 
الثقيلة حول  وأس���لحتهم 
إلى  الذي أدى  آمرلي، األمر 
تقهقرهم وفرارهم من آمرلي 
إل���ى صح���راء حمرين إلى 

الغرب من املدينة.
وفي سهل نينوى، يشتد 
القتال عل���ى محور قضاء 

تلكيف الذي س���يطر عليه 
»داعش« ويبعد عن املوصل 
15 كيلومترا بعد استعادة 
الكردية س���د  البش���مركة 

املوصل وبلدات وقرى.
في هذا الوقت، قالت األمم 
املتح���دة ام���س إن مقاتلي 
الدولة اإلس���المية  تنظيم 
يرتكبون فظائع بحق األقليات 
تصل إلى حد اجلرائم ضد 
اإلنسانية كما أعدمت قوات 
احلكومة العراقية معتقلني 
وقصفت مناطق مدنية في 
أعمال قد تصل إلى حد جرائم 

احلرب.
وقالت فالفيا بانسيري 
نائبة املفوضة العليا لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنس���ان 
افتتاح جلس���ة طارئة  في 
ملجلس حقوق اإلنسان التابع 
للمنظمة الدولية إن الصراع 
له تأثير خطير على املدنيني 
النس���اء  العراقيني خاصة 

واألطفال.
 وأضاف���ت في إش���ارة 
ارتكبها طرفا  إلى جرائ���م 
الصراع »قد تصل الهجمات 
املمنهجة واملتعمدة إلى حد 
جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية، هناك أفراد � من 
بينهم قادة � مسؤولون عن 

هذه األعمال«.
بدورها اعلنت بعثة االمم 
الع���راق امس  املتحدة في 
ان حصيل���ة اعمال العنف 
واالرهاب التي ضربت العراق 
في أغسطس بلغت 14٢0 على 
االقل، فيما اصيب نحو 1370 

في الفترة ذاتها.
واوضحت البعثة في بيان 
له���ا ان »عدد املدنيني الذين 
الش���هر املنصرم  قتلوا في 
بلغ 1٢65، فيما قتل 155 من 
عناصر االمن«. ولم تشمل 
احلصيلة محافظة االنبار، 
كما توجد صعوبات لتأكيد 
احل���وادث الت���ي تق���ع في 
املواقع اخلارجة عن سلطة 

القريبة، مشيرا  احملافظات 
الى ان جماعات داعش ووفقا 
للخط���ة اجلديدة لن يكون 
امامهم سوى االستسالم او 

القتل.
الزي���دي في  واض���اف 
تصريح نقلته »وكالة انباء 
االع���الم العراقي/واع« بأن 
»قيادة عمليات دجلة وضعت 
اخلطط العسكرية وهيأت 
التحضي���رات وفقا  جميع 
لتوقيتات زمنية مدروسة 
الس���يطرة على  الستعادة 
ناحية الس���عدية وجلوالء 
وقت���ل جمي���ع االرهابيني 
فيها«، مشيرا الى ان »ديالى 
ستتحول الى مقبرة ملا تبقى 
من الدواعش« واشار الزيدي 
ال���ى أن »الق���وات االمنية 
التي  متكنت خالل املعارك 
خاضتها في االيام املاضية 
من اس���ر عدد م���ن ارهابي 
داعش عراقيي اجلنس���ية 
واالن هم رهن التحقيق لدى 
اجلهات املختصة«، مبينا أن 
»قطعات قيادة عمليات دجلة 

عواصم � وكاالت: شنت 
مقاتالت وقاذفات أميركية 
غارات جديدة على مسلحي 
تنظيم »داعش« في العراق 
في موقع���ني، أحدهما قرب 
بلدة آمرل���ي، والثاني قرب 

سد املوصل.
وأعلن بيان لوزارة الدفاع 
األميركي���ة »الپنتاغ���ون« 
التي  الغ���ارات  أن مجموع 
الطائرات األميركية  شنتها 
في الع���راق منذ الثامن من 

أغسطس بلغ 1٢0 غارة.
ه���ذا وضاعف���ت قوات 
مش���تركة م���ن اجلي���ش 
البشمركة  العراقي وقوات 
الكردي���ة زخم تقدمها على 
املناطق اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم »داعش« مع تواصل 
الضربات اجلوية األميركية 

ملواقع »داعش«.
الق���وات  واس���تعادت 
العراقية امس السيطرة على 
بلدة س���ليمان بيك التابعة 
الطوز في محافظة  لقضاء 

صالح الدين.
وذكرت قن���اة )العربية 
احلدث( اإلخبارية أنه خالل 
تلك املعارك سقط عدد من 
القتلى في صفوف تنظيم 
داعش، مضيف���ا أن داعش 
انسحب إلى املناطق الغربية 
باجتاه تكريت كبرى مدن 

محافظة صالح الدين.
ومن جانبه، قال النائب 
التركمان���ي »نيازي معمار 
أوغلو« املوجود في منطقة 
سليمان بيك إن 35 عنصرا 
من مقاتلي داعش لقوا حتفهم 
في معارك فج���ر امس مع 
القوات األمنية وفي السياق 
امليداني، اعلن قائد عمليات 
الفري���ق عبد االمير  دجلة 
الزيدي امس بدء تنفيذ خطة 
عس���كرية جديدة تتضمن 
حص���ار »داع���ش« ضمن 
االدارية للمحافظة  احلدود 
ومنع هروبهم بإجتاه اي من 

قوات من البشمركة يحتفلون باستعادة بلدة سليمان بيك بعد معارك طاحنة مع داعش                        )رويترز( 

رئيس مجلس االحتاد األوروبي املنتهية واليته هيرمان فان رومبوي خالل لقائه 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف في بروكسل                )أ.ف.پ(

اجليش اإلسرائيلي يعزز انتشار قواته قرب احلدود مع سورية

معارك عنيفة بني املعارضة والقوات النظامية في اجلوالن
عواصم � وكاالت: افادت 
تقاري���ر صحفية امس بأن 
معارك عنيف���ة جتري بني 
مسلحي املعارضة السورية 
وقوات النظام السوري على 
بعد مئات االمتار من املنطقة 
العازل���ة الت���ي تفصل بني 
سورية واملنطقة من اجلوالن 

التي حتتلها اسرائيل.
وتب���ادل جنود اجليش 
الس���وري م���ع مس���لحي 
املعارضة اط���الق النار في 
جنوب غرب مدينة القنيطرة 
الس���ورية، بحسب مصور 

وكالة »فرانس برس«.

وتبادل اجلانبان اطالق 
الهاون والصواريخ  قذائف 
واطالق النار من الدبابات في 
وقت مبكر من صباح امس، 
ومنع اجليش االس���رائيلي 
الوص���ول الى ع���دة اماكن 
في املنطقة واعلنها مناطق 

عسكرية مغلقة.
واعلن اجليش االسرائيلي 
انه اس���قط طائرة من دون 
طيار قدمت من سورية فوق 
اجلزء الذي حتتله اسرائيل 
من هضب���ة اجلوالن. وقال 
اجليش في بيان »جنح سالح 
اجلو في اعتراض طائرة بدون 

طيار خرقت املجال اجلوي 
االسرائيلي على احلدود مع 

سورية قرب القنيطرة«.
ولم يوضح البيان من كان 
يشغل الطائرة. وقال املتحدث 
باسم اجليش الكولونيل بيتر 
لرنر ف���ي بيانه ان الطائرة 
اسقطت بصاروخ ارض جو 
من نوع باتريوت قرب مدينة 
القنيطرة السورية في وسط 

اجلوالن.
وقال جي���ش االحتالل 
االسرائيلي ان عددا من قذائف 
الهاون سقطت صباح امس 
من داخل االراضي السورية 

على منطقة هضبة اجلوالن. 
وابلغ متحدث بلسان اجليش 
العامة  االذاعة االسرائيلية 
امس ان اش���تباكات عنيفة 
النظام  ب���ني ق���وات  تدور 
السوري ووحدات املعارضة 
قرب احلدود، فيما يس���عى 
الى  الطرف���ان املتصارعان 
احكام السيطرة على معبر 
القنيطرة احلدودي املؤدي 

الى اسرائيل.
واوضح ان »قتاال ضاريا 
يدور ب���ني اجلانبني بعد ان 
متكن مقاتلون معارضون 
االثن���ني املاضي من  ي���وم 

الوصول الى منطقة جنوب 
سورية والذين يسعون منذ 
ذلك احلني الحكام سيطرتهم 
عليها«. واشار الى ان قذائف 
هاون سقطت على بلدة )عني 
زيف���ان( ف���ي الهضبة غير 
ان انفجاره���ا لم يحدث أي 

اصابات او اضرار.
وذكر املتحدث ان »مقاتلني 
من جبهة النصرة يخوضون 
قتاال مع قوات من اجليش 
السوري منذ عدة ايام وهم 
يقتربون من السيطرة على 
معب���ر القنيطرة احلدودي 
الذي تديره االمم املتحدة«.

بروجودي ينتقد فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران

ظريف يلتقي آشتون: بحثنا التقدم في املفاوضات 
النووية والتطرف في الشرق األوسط

عواصم � وكاالت: بحث وزير 
اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريف امس مع رئيس املجلس 
األوروبي هيرمان فان رومبوي 
التقدم احمل����رز في املفاوضات 
إيران ومجموعة  النووية بني 
دول )5 + 1( الى جانب العالقات 

الثنائية.
وقال ظري����ف في تصريح 
للصحافيني عق����ب االجتماع 
اليوم اولى اجتماعاتنا  »بدأت 
مع االحتاد األوروبي واملسؤولني 
البلجيكيني وتضمنت مناقشة 
التي تصب في  عامة للقضايا 
صالح يران واالحتاد األوروبي 
والقضي����ة النووية والتطرف 
واإلرهاب في منطقة الش����رق 

األوسط«.
وأوضح ان االجتماع تناول 
املخاوف األوروبية إزاء تطور 
األوضاع األمني����ة في املنطقة 
وإمكانية التعاون بني اجلانبني 

في هذا الشأن.
وقالت مصادر في االحتاد 
األوروب����ي لوكال����ة األنب����اء 
الكويتية )كونا( ان »اش����تون 
وجهت لظري����ف دعوة لزيارة 
بروكس����ل ملناقش����ة تطورات 
إيران  النووية بني  املفاوضات 
ومجموعة دول )5+1(« وهي 
الصني وفرنسا وروسيا واململكة 
املتح����دة والوالي����ات املتحدة 

باالضافة الى أملانيا.
وذكرت املصادر انه من املقرر 
ان ترأس اشتون االجتماع نيابة 

عن مجموعة دول )1+5(.
وأضافت ان اجلولة القادمة 
من احملادثات بشأن ملف ايران 
النووي ستعقد في نيويورك 
على هامش اجتماعات اجلمعية 
العامة ل����ألمم املتحدة في هذا 
الوقت، انتقد رئيس جلنة األمن 
القومي والسياسة اخلارجية 

بالبرمل����ان اإليراني عالء الدين 
بروجردي العقوبات األميركية 
اجلديدة التي فرضتها واشنطن 
على اجلمهورية اإلس����المية، 
كما أشار إلى أن هذه العقوبات 
تتعارض م����ع االتفاق النووي 
املؤقت بني طهران والقوى الست 

الكبرى.
وقال بروجودي � حس����بما 
نقلت قن����اة »برس ت����ي في« 
اإليراني����ة ام����س � إن ف����رض 
عقوبات جدي����دة على طهران 
يثب����ت أن واش����نطن ال ميكن 
الوثوق بها، وذلك خالل لقائه 
بوزي����ر اخلارجي����ة الفنلندي 
إركي تيوميوي����ا في العاصمة 

طهران.
واعتب����ر بروجردي فرض 
عقوب����ات أميركية جديدة على 
انتهاك صارخ  بالده مبنزل����ة 
التفاق جني����ڤ املؤقت املوقع 
بني إيران والدول اخلمس دائمة 

العضوية مبجلس األمن الدولي 
)بريطانيا وفرنس����ا وروسيا 
والواليات املتح����دة والصني( 
باإلضافة إلى أملانيا، كما أشار 
إلى أن واشنطن أظهرت أنها غير 

جديرة بالثقة. 
البرملاني اإليراني  وأضاف 
أن اجلمهورية اإلسالمية جادة 
ف����ي املفاوض����ات النووية مع 
الدول اخلمس دائمة العضوية 
إلى  األم����ن إضافة  في مجلس 
أملاني����ا وأنها ملتزم����ة باتفاق 
جنيڤ املؤقت. من جانبه، قال 
وزير اخلارجي����ة الفنلندي إن 
الدول األوروبية جادة في دفع 
املفاوضات النووية مع إيران من 
أجل التوصل إلى اتفاق نهائي 
من شأنه أن يعود بالنفع على 

اجلانبني.

روحاني: العالم اإلسالمي لن يسمح ببقاء 
القبلة األولى بيد احملتلني

طهران � أ.ش.أ: أكد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أن املس���لمني وعلماء الدين في العالم 
اإلسالمي لن يسمحوا بأن تبقى القبلة األولى 
للمس���لمني حتت قبض���ة احت���الل الغاصبني 

واملعتدين.
وش���دد روحاني � في كلم���ة له امس خالل 
مراسم افتتاح اجتماع اليوم العاملي للمساجد 
ونقلته وكالة أنباء )فارس( اإليرانية � أن حكومة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ستعبئ كل طاقاتها 
كما فعلت من قبل إلنقاذ املسجد األقصى ودعم 
أبناء فلسطني املظلومني ولن تدخر جهدا في هذا 
املجال، مؤكدا ثقته بأن النصر النهائي سيكون 

حليف املسلمني.
وأش���ار إلى املهمة اجلسيمة لعلماء الدين، 
وقال »إن مهمة علماء الدين باتت اليوم أصعب 
من السابق، مؤكدا أن جناح الثورة في تخطي 
املؤامرات والدسائس كان بسبب األمل الذي زرعه 
العلماء في نفوس اجلماهير ومنحهم االندفاع 

حتى انتصار الثورة اإلسالمية.
ولفت الرئيس اإليراني إلى أن علماء الدين 

كانوا في اخل���ط األول في حركة الثورة خالل 
النهضة االس���المية وأن احلادث الدموي الذي 
شهدته مدرسة فيضية للعلوم الدينية في مدينة 
قم املقدس���ة في عام 1963 واستشهاد أول عالم 
دين في الثورة اإلسالمية لهو خير دليل على هذا 
األمر، وتابع »إنه لوال علماء الدين واملرجعية 
ملا شهد العراق اليوم هذا األمن النسبي« حسب 

تعبيره.
وأش���ار رئيس اجلمهورية إلى أن األوضاع 
الراهنة باملنطقة هي أوضاع خاصة وبات اإلسالم 
ف���ي الكثير من املناطق يعيش الغربة أكثر من 
أي وقت مضى. وأضاف »انه ومن هذا املنطلق 
فإننا نتحمل أعباء رسالة خاصة حيث يجري 
اليوم قتل األبرياء وأسر النساء وهدم املساجد 
باسم اإلسالم وعلى يد مجموعة وحشية جاهلة 
وقادتهم العمالء«. وأوضح ان بعض التنظيمات 
ترتكب اليوم أبشع اجلرائم وأكثرها عنفا باسم 
اإلسالم وهو منها براء. فتلك التنظيمات تذبح 
األبرياء وتقتل اطفال وتدمر املساجد باسم اجلهاد 

واإلسالم.
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غياب القرار 
السياسي واألمني 

املوحد ُيبقي
اجليش والبقاع 
الشمالي عرضة 

للدواعش

سالم ألهالي 
العسكريني: لبنان 

كله معكم

ندمي اجلميل: ملاذا 
مهاجمة »داعش« 

وهي لم تهجم 
علينا؟

رسميًا: يد مخابراتية 
تدير األحداث 

والشائعات في لبنان

جنبالط فضّل تسريع احملاكمات بدل املقايضات

موافقة مبدئية على مبادلة العسكريني اللبنانيني املخطوفني 
مبوقوفني إسالميني لم يدع عليهم أو أنهوا محكوميتهم

اللبنانية«: لقد  املواطن���ة 
دف���ع لبنان اثمان���ا كبيرة 
للموج���ة االرهابي���ة كان 
الهجوم على  آخر فصولها 
عرسال واختطاف عدد من 
العسكريني، واقول لعائالت 
العسكريني املخطوفني لستم 
وحدك���م، لبنان كله معكم، 
وابناؤك���م باجليش وقوى 
االمن هم شرفنا وعزنا، وكما 
وقفوا للدفاع عن الوطن فإننا 
نقف جميعا يدا بيد من اجل 
ان نحررهم، وان الوصول 
الى النتيج���ة التي نريدها 
جميعا يتطلب اقصى درجات 
التضامن، وجزء منها كبير 
وهي جهود سرية ويجب ان 
نتكتم عليها العطائها فرص 
النجاح بعي���دا عن االثارة 

االعالمية.
واض���اف: املعركة على 
االرهاب مازالت في بداياتها، 
واننا في هذا الظرف العصيب 
مطالبون بتعزيز مؤسساتنا 
السياس���ية وبااللتفاف مع 
املؤسسة العسكرية املسؤولة 
اجلدية عن امننا واستقرارنا، 
ونحن مطالبون بالعودة الى 
امليث���اق والطائف لتنظيم 

حياتنا السياسية.
وتابع قائال: اكرر الدعوة 
القوة السياس����ية  جلميع 
النتخاب رئيس اجلمهورية 
املس����يحي املارون����ي رأس 
الدول����ة، وبه����ذه الطريقة 
نحص����ن بيتن����ا ونض����خ 

احليوية في مؤسساتنا.
وختم بالق����ول: الرجال 
زائلون واالنظمة السياسية 
عرضة للتب����دل والتحول 
ولبنان ب����اق واحدا موحدا 
ضمن احلدود التي مت اعالنها 
قبل 94 عاما، فلنحفظ هذه 

الثروة التي اسمها لبنان.
رئيس ح����زب التوحيد 
العرب����ي وئام وه����اب قال 
في احتفال تكرميي له في 
بلدته »اجلاهلية«: قد نضطر 
جميعا الى حمل السالح الى 
جانب اجليش، وليس ضد 
بعضنا بعض����ا، بل بوجه 
هذا املش����روع »الوحش« 
الذي اسمه داعش، رافضا 
حتلي����ل االجتماع الوزاري 
في السراي الذي تصور ان 
ما يج����ري لعبة مخابرات، 

مؤكدا عل����ى وحدة اجلبل 
من عاليه الى املنت والشوف 
واقليم اخلروب بوجه هذه 

االحداث.
اللواء جميل السيد املدير 
العام الس����ابق لالمن العام 
احملسوب على قوى 8 آذار 
استغرب رفض مبدأ املقايضة 
مع االرهابيني دفاعا عن هيبة 
الدول����ة وحجته ان الدولة 
اللبنانية الراهنة باتت بال 

هيبة وفاقدة االهلية!
وعارض السيد املقايضة 
احلصري����ة، ودعا الى عفو 
الس����جناء، مذكرا  عام عن 
بان الرئيس السوري بشار 
اليوم  االس����د اصدر حتى 
ثالثة اعفاءات عامة من باب 
اس����تيعاب الناس وبشرط 

عدم التكرار.
السيد وفي حديثه لقناة 
»اجلديد« ق����ال ان البعض 
يضع شرط انسحاب حزب 
اهلل م����ن س����ورية الطالق 
املخطوفني، معتبرا ذلك من 
التضليل عن االهداف  باب 

احلقيقية.
وشهدت املناطق اللبنانية 
التي ينتمي اليها العسكريون 
اخلمسة العائدون احتفاالت 
ترحيبية، فيما خيمت اخليبة 
على اهال���ي اجلنود الذين 

اليزالون قيد االحتجاز.
ودعت ش���قيقة الرقيب 
جورج خ���وري حزب اهلل 
ال���ى التحرك النه���اء ملف 
املخطوف���ني، وقالت: ما في 
غير ابو مالك التلة والشيخ 
مصطف���ى احلجي���ري هما 
الق���ادران على اس���ترجاع 
املخطوفني، نحن ال عالقة لنا 
بحزب اهلل، نحن حتت ثوب 
اجليش اللبناني، وتوجهت 
الى ح���زب اهلل بالقول: يا 
حزب اهلل، اذا عندك ضمير 
لبناني، اللبنانيون ال يريدون 
احلرب، انا مس���يحية وانا 
استنكر كل ما حصل وارفض 

حرق اي علم ألي طائفة.
وفي القلمون )اللبناني(، 
دعا شقيق اجلندي املخطوف 
ابراهيم الغيض الى التفاوض 
مع اخلاطفني بقوله: يا دولة 
الرئيس، عسكرك معرض 
للذبح وليس من حل غير 

التفاوض.

إث����ارة الفتنة والى حتويل 
األنظ����ار باس����تمرار ع����ن 
اس����تحقاق انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
مصادر »واسعة االطالع« 
قال����ت ل� »األنباء« إن هدف 
االجتم����اع كان اس����تكمال 
مس����ار عملية اإلفراج عن 
التوجه  املخطوفني وف����ق 
الذي اعتمد مسبقا بأن تتولى 
احلكومة إدارة ملف اإلفراج 

عن املخطوفني.
وقد سرع في ولوج هذا 
املسار إفراج اخلاطفني عن 
خمسة عسكريني ثم بدأت 
التغطية السياسية للمساعي 
بدعوة النائب وليد جنبالط 
إلى بت مصير اإلسالميني 
املوقوفني، وكذلك ما تضمنه 
كالم الرئيس نبيه بري عن 
الوحدة الوطنية في مواجهة 
اإلرهاب وال����ذي يدخل في 
إطار توفي����ر األجواء التي 
تتيح االنتق����ال إلى اجلزء 
الثاني واألخير من عملية 
التف����اوض عل����ى إط����الق 
اإلس����الميني املوقوفني في 
سجن رومية وفق ضوابط 
أمنية وقضائية من شأنها 
إخراج هذا امللف من دائرة 

االبتزاز الدائم.
وعلم����ت »األنب����اء« أن 
حضور وزير العدل اشرف 
ريفي االجتماع صب في خانة 
وضع املخارج القانونية التي 
تتيح تسهيل األمور ومنع 

العرقلة.
إلى  وكان ريف���ي طلب 
التمييزية  العام���ة  النيابة 
التحرك للقب���ض على من 
أحرق بع���ض الصلبان في 
طرابل���س احتجاج���ا على 
إحراق مجهولني لراية داعش، 
وهذا موضع حتقيق أيضا.

رئي���س مجلس الوزراء 
متام س���الم اك���د امس ان 
مكافح���ة االرهاب الظالمي 
يجب ان حتتل االولوية عند 
اصحاب القرار وان مواجهة 
املوجة الظالمية عملية معقدة 

وطويلة.
وقال مبناس���بة الذكرى 
ال� 94 الع���الن دولة لبنان 
الكبي���ر في حف���ل اقيم في 
الس���راي احلكوم���ي حتت 
عن���وان »بي���روت عاصمة 

بيروت ـ عمر حبنجر

تتجه احلكومة اللبنانية 
نح����و مقايض����ة العناصر 
العسكرية واألمنية احملتجزة 
لدى داع����ش والنصرة في 
جرود عرس����ال والقلمون 
بسجناء أصوليني مالحقني 
بجرائ����م عدة في س����جن 
رومية، وذلك لضغط أهالي 
الذين يقفلون  العسكريني 
الط����رق كل ف����ي منطقته، 
واستجابة ملقتضيات احلل 

السياسي لهذه األزمة.
ووف����ق معلوم����ات ل����� 
»األنب����اء« أن جلنة معنية 
كلف����ت بدراس����ة ملف����ات 
املوقوفني ممن مضت فترات 
طويلة عل����ى وجودهم في 
السجن ولم يدع عليهم أو 
لم تصدر أح����كام بحقهم، 
أو صدرت األحكام ونفذوا 
العقوبة، ومع ذلك استمر 
سجنهم إداريا على غرار ما 
يحصل في سورية، ليصار 
إلى مبادلتهم بالعسكريني 
واألمنيني أو من بقي منهم 

قيد االحتجاز.
وفض����ل النائ����ب وليد 
جنبالط تس����ريع محاكمة 
املوقوفني اإلسالميني على 
املقايض����ة، واعتبر  عملية 
انه لو ل����م يحصل تأخير 
ف����ي احملاكم����ات ول����و لم 
يتردد القضاء لوفروا علينا 
أزمة، وتساءل: ملاذا التردد 
والتلكؤ في إجراء حكومة 
عادلة آخذين بعني االعتبار 
الظروف السياسية احمليطة 
واملختلفة متاما بعدما أصبح 
داعش على احلدود؟ معتبرا 
أن املقايض����ة تق����ود إل����ى 
الفوضى وتضرب معنويات 

اجليش.
الرئي����س مت����ام  وكان 
سالم ترأس اجتماعا امنيا 
قضائيا، وتركزت املناقشات 
فيه على معرفة »من يلعب 

بالبلد؟«.
وأشار املش����اركون إلى 
إمكان وجود عمل مخابراتي 
يس����عى إلى جر لبنان إلى 
فتنة سنية � شيعية وسنية � 
مسيحية من خالل ممارسات 
كمثل بث شريط عن إحراق 
أعالم داعش في األشرفية، مع 
أن تاريخ تسجيل الشريط 
يعود إلى أسابيع خلت وما 
تال ذلك من ممارسات مماثلة 

في طرابلس.
املجتمع����ون  وط����رح 
تس����اؤالت ح����ول خلفية 
الشائعات التي حتدثت عن 
حشود تقدر بثمانية آالف 
مس����لح من داعش تنتشر 
على حدود لبنان، تبني أنها 
شائعات مسربة من أجهزة 
خاصة، كما طرحت تساؤالت 
عن هدف تسليم العسكريني 
إلى ذويهم بدل  اخلمس����ة 
تسليمهم مباشرة للجيش؟ 
ومن يقود مفاوضات إطالق 
األسرى والتدابير املتخذة 
ملواجهة تطورات عرسال؟ 
الدول  وكيف دخلت احدى 
على خط املفاوضات بعدما 
كانت ممتنعة عن القيام بدور 

الوساطة؟
وخل����ص النق����اش إلى 
وجود يد مخابراتية تدير 
هذه األح����داث وتهدف إلى 

)محمود الطويل( لبنانيون يحتفلون باطالق بعض العسكريني وعودتهم الى عائالتهم  

نقوال لـ »األنباء«: عون يزيد رئاسة اجلمهورية شرفًا
التي  الرئاس����ية  االنتخابات 
تفاقمت مع اقتراح العماد عون 
بتعديل الدستور، لفت النائب 
نقوال الى أن املشكلة ليست 
في مضم����ون االقتراح بقدر 
ما هي في الكيدية السياسية 
الفريق اآلخر  التي ميارسها 
ضد تكتل التغيير واإلصالح، 
مش����يرا ال����ى أن االقتراح ال 
ميس بروحية الدستور جلهة 
صالحيات رئيس اجلمهورية 
أو احلكومة، وال يرمي إطالقا 
الى تغيير النظام من برملاني 
الى رئاسي، إمنا املراد منه فقط 
تعديل طريقة انتخاب الرئيس 
إلعطاء الشعب حقه في اختيار 
من يريد على رأس اجلمهورية، 
معتبرا بالتالي أنه كان أجدى 
باملعترضني على االقتراح أن 
يبادروا حضاريا الى مناقشة 
العماد مبا يقترحه، بدال من 
إطالقهم حفل����ة صاخبة من 
الشتائم والسباب واالتهامات 
التي ال ُتنهي أزمة بحجم أزمة 
الرئاسة. واستطرادا لفت نقوال 
الى أن من يتهم العماد عون 
التغيي����ر واإلصالح  وتكتل 
بالداعشيني وبأنهم يعملون 
ضد مصلحة املسيحيني في 
العربي، هم  لبنان واملشرق 

الذين مارسوا بحق  أنفسهم 
اللبنانيني عموما واملسيحيني 
خصوصا الداعشية السياسية 
واألمنية على مدى عقود من 
الزمن، ويعلمون متاما أن ما 
مُييز العماد عون ومن خلفه 
التي����ار الوطني احلر وتكتل 
التغيير واإلصالح عنهم، هو 
أن أياديهم غير ملوثة بدماء 
اللبنانيني وباملال كما هو حال 
أياديه����م، معتبرا بالتالي أن 
الدواعش احلقيقيني هم من 
يشهد لهم تاريخهم باإلجرام 
وبإفقار اللبنانيني من خالل 

نهب املال العام.
وردا على سؤال، ختم نقوال 
مؤكدا أن رئاسة اجلمهورية 
ليست هدف العماد عون كما 
يحاول جتار الهيكل تسويقه، 
وما اتهام العماد عون بسياسة 
»أنا أو ال أحد« سوى محاولة 
رخيصة إلس����قاط أمراضهم 
السياسية والنفسية عليه، 
مش����يرا الى أن العماد عون 
يزيد رئاسة اجلمهورية شرفا، 
خصوصا أن من ارتبط اسمه 
بتحرير لبنان ليس بحاجة 
للقب فخامة الرئيس، ألنه هو 
من أبقى للفخامة مقعدها على 

رأس اجلمهورية اللبنانية.

وقوى األمن الداخلي.
وأكد نق����وال في تصريح 
ل����� »األنباء« وج����ود قطبة 
سياس����ية مخفية في أحداث 
عرسال توحي بأن األمن في 
البلدة أصبح خاضعا للتسوية 
اإلقليمي����ة املرتقبة، وهو ما 
يبع����ث على القل����ق ويحتم 
انتظار املزي����د من املفاجآت 
األمنية والعسكرية من قبل 
اإلرهابيني، معتبرا أن املشكلة 
األكبر كمنت في قبول احلكومة 
التفاوض مع اإلرهابيني وان 
من خالل ش����خصيات دينية 
وأمنية وسياسية، وهو اخلطأ 
الذي سمح لعصابات داعش 
وجبهة النصرة وغيرها من 
املنظمات التكفيرية واملتطرفة 
الدولة  فرض شروطها على 
اللبناني����ة إلطالق س����راح 
العسكريني احملتجزين لديها، 
مشيرا الى أن املطلوب واحد 
وه����و قرار سياس����ي وأمني 
موح����د ورادع، خصوصا أن 
اإلرهابي����ني يراهن����ون على 
االنقسام السياسي واملذهبي 
بني اللبنانيني لتنفيذ مآربهم 
واعتداءاته����م على اجليش 
واملواطن����ني. عل����ى صعيد 
مختل����ف وعلى خ����ط عقدة 

بيروت ـ زينة طبارة

رأي عضو تكتل التغيير 
واإلص����الح النائ����ب د.نبيل 
نقوال أن ما جرى في عرسال 
يوم اخلميس الفائت لم يكن 
مفاجئا، ال ب����ل كان متوقعا، 
خصوصا أن التكتل حذر مرارا 
وتك����رارا من فوضى اللجوء 
الس����وري، ونبه من حتمية 
الى كرة نار يصعب  حتوله 
بالتالي أن  إطفاؤها، معتبرا 
غياب القرار السياسي واألمني 
املوح����د حملاربة اإلرهاب في 
عرسال وإعادة تنظيم اللجوء 
السوري، س����يبقي عناصر 
اجلي����ش والبقاع الش����مالي 
برمته عرضة لهجمات داعش 
النصرة، مشيرا من  وجبهة 
جهة ثانية الى أن ما يزيد في 
الطني العرس����الي بلة هو ان 
املساءلة في لبنان أصبحت 
عمل����ة مفقودة حت����ول دون 
محاسبة املسؤولني املرتكبني 
انتفاض  واملقصرين، بدليل 
رئي����س احلكوم����ة في وجه 
املطالبني بلجنة حتقيق نيابية 
للكش����ف عن كيفية خروج 
اإلرهابيني بسهولة من عرسال 
ومعهم أس����رى من اجليش 

نبيل نقوال 

»لقاء سيدة اجلبل«: الرهان على االعتدال 
السني وضد »حتالف األقليات«

بيروت: لقاء س����يدة اجلبل ال����ذي هو مكون 
سياس����ي من مكونات 14 آذار انعقد في األشرفية 
حتت وطأة التطورات الدراماتيكية في املنطقة التي 
شكلت تهديدا مباشرا ألمن املسيحيني ووجودهم 
في املنطقة وتهدد بتقويض مبدأ الشراكة اإلسالمية 
املسيحية، وتدفع باجتاه إحياء أفكار ومشاريع 
على الساحة املسيحية في مواجهة اخلطر املتمثل 
ف����ي »داعش«، كان يعتقد أنها تنتمي إلى مرحلة 
س����ابقة ولت مثل حتالف األقليات واألمن الذاتي 
والتسلح. لقاء س����يدة اجلبل الذي يحركه ركنا 
األمانة العامة ل� 14 آذار النائبان السابقان فارس 
سعيد وسمير فرجنية، خلص بعد ثالث ساعات 
من املناقشات إلى إنشاء جلنة حتضيرية مهمتها 
اإلعداد إلطالق كتلة سياس����ية عابرة للطوائف 
تعمل من أجل حماية لبنان وسالمه الدائم، وذلك 
على القواعد الرئيسية التالية: ال متييز بني إرهاب 
وإرهاب )داعش واألس����د( حماية املس����يحيني ال 
تكون من خالل حتالف األقليات، ليس هناك حل 
مسيحي خاص ملشاكل املسيحيني بل حل شامل 

لكل مشاكل املنطقة.
وقد متيز اللقاء بحضور الرئيس فؤاد السنيورة 
وكلمته التي أكد فيها انحياز املسلمني إلى التجربة 
اللبنانية بقوله: »أنا أعتبر أنكم أنتم املجتمعون 
هن����ا أقرب إلي، أكثر من ال����ذي يرفع راية والية 
الفقي����ه في طهران، أو راي����ة اخلليفة احلاكم في 
املوصل والرقة، ألنكم تشبهون لبنان وتشبهون 
ش����عب لبنان وتاريخ لبنان مباضيه وحاضره، 
وطموح اللبنانيني إلى مستقبل آمن وزاهر«. وقد 
تركت كلمة الس����نيورة انطباعا لدى املشاركني 
بأن »االنتساب الس����ني للتجربة اللبنانية بعد 
انتفاضة« االس����تقالل أوضح بكثير من انتسابه 
بعد العام 1943. وفي حني رأت مصادر سياسية 

في 14 آذار أن لقاء س����يدة اجلبل أكد على أن دور 
املسيحيني يكمن في االلتصاق باالعتدال اإلسالمي، 
وخوض املعركة بالتكافل والتضامن إلى جانب 
ه����ذا االعتدال، وليس بالتماي����ز عنه، وأنه جنح 
في تقدمي أطروحة متكاملة خليارات املسيحيني، 
حيث تشكل التوصيات اخلتامية اخلمس خريطة 
طريق خلروج املسيحيني واملسلمني من مستنقع 
احلرب والعنف نحو السالم، وإعادة بناء األوطان 
العربية على قاعدة التعددية واملدنية، كما تشكل 
رؤي����ة متكاملة تعيد االعتبار للتجربة اللبنانية 
وضرورة تعميمها كنموذج خالصي في املنطقة، 
وتعيد االعتبار أيضا لدور املس����يحيني لبنانيا 
وعربيا. رأت مصادر في 8 آذار أن اللقاء ساوى بني 

أبو بكر البغدادي وبشار األسد وإسرائيل.
وأشارت إلى أنه أتى على ذكر سورية أكثر من أي 
أمر آخر. في حني أن رئيس »كتلة املستقبل« النيابية 
فؤاد السنيورة طرح معادلة ميكن تفسيرها على 
أنها تشكيك في دور اجليش اللبناني ومهمته عندما 
سأل: »هل نريد جيش لبنان وجنود لبنان، حلماية 
سيادة  لبنان واستقالله والدفاع عن مواطنيه ضد 
أي معتد وضد جميع قوى اإلرهاب؟ أم أن يتحول 
إلى فرقة في خدمة مشاريع والية الفقيه العابرة 
للحدود السياس����ية أو املنظمات اإلرهابية، وفي 
احملصلة أدوات في احلروب املتناسلة واملتنقلة 
في املنطقة من بلد إلى آخر؟«. واعتبرت أن البيان 
اخلتام����ي ل� »اللقاء« لم يكن أفضل حاال من كالم 
الرئيس السنيورة، فهو لم يأت على ذكر مسألة 
اختطاف العس����كريني اللبنانيني في عرسال، ال 
إيجابا وال س����لبا. ال ذكر للجيش وس����بل دعمه 
فعلي����ا، التركيز في نقاط البيان اخلمس اقتصر 
على سورية بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتديدا 

»إرهاب النظام«.

بيروت: تقول مصادر مواكبة لقضية املخطوفني 
والرهائن العسكريني اللبنانيني لدى »داعش« 
و»النصرة« في جرود عرسال والقلمون إن 
مطالب وشروط اجلهة اخلاطفة تتوزع بني 

قسمني: 
٭ األول »سياسي فضفاض« ليس مطروحا 
للتنفيذ وإمنا من باب تسجيل املوقف ورفع 

السقف.
وفي هذا اإلطار يندرج عنوانان رئيسيان: 

املطالبة بانسحاب حزب اهلل من سورية وبوقف 
قصفه وقتاله في القلمون في مرحلة أولى، 
وإغاثة النازحني السوريني في لبنان وعدم 
التعرض ملخيماتهم مبضايقات ومداهمات.

٭ الثاني عملي يتضمن املطالب الفعلية وبندين 
أساسيني هما: 

- تأمني حرية احلركة والتنقل بني عرسال 
وجرودها عبر إبقاء ممرات آمنة، خصوصا مع 

اقتراب فصل الشتاء.
- اإلفراج عن موقوفني إسالميني في سجن 

رومية من ضمن صفقة تبادل ومقايضة بني 
العسكريني املختطفني واملوقوفني اإلسالميني، 

على أن يتم حتديد األسماء واألعداد بعد موافقة 
احلكومة اللبنانية على مبدأ املقايضة.

املوقف الرسمي اللبناني رافض ملبدأ املقايضة 
والرضوخ لضغوط وابتزاز اجلماعات اإلرهابية 

التي دعت الدولة اللبنانية الى التصرف مثل 
دول أخرى قبلت مببدأ املقايضة وصفقات 
التبادل ولم تعتبرها مهانة أو انتقاصا من 

سيادتها وكرامتها. ولكن حتت وطأة الضغوط 
العامة والناجتة عن حتركات أهالي املخطوفني 
من جهة، وعن تصرفات اجلهات اخلاطفة )في 

إفراج انتقائي عن مخطوفني وفي بث خبر 
مصور عن ذبح أحد العسكريني(، اضطرت 
احلكومة للبحث عن حل لهذه القضية التي 

صارت عنوانا أول في امللفات العالقة ومصدرا 
أساسيا للتوتر السياسي والطائفي في البلد.

وفي املعلومات حول االجتماع الوزاري األمني 
الذي عقد في السراي احلكومي مساء أمس 

األول برئاسة الرئيس متام سالم، أن املجتمعني 
اطلعوا على ملف محاكمات اإلسالميني في 

سجن رومية، واستمعوا إلى شرح عن مساره، 
حيث تبني أن نسبة 66.6% قد أجنزت وصدرت 
فيها األحكام وسيفرج عن كل من يتبني أنه ال 

جرم عليه، وستستكمل احملاكمات بالسرعة 
املطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريني 

املخطوفني. وبحسب مصادر اللقاء، استعرض 
املجتمعون اخليارات املتاحة إلطالق الرهائن، 
وهي ثالثة: اخليار العسكري )حترير الرهائن 

بالقوة( غير املطروح على الطاولة، وخيار 
التفاوض الذي أثبت فاعليته حتى اآلن، على 

األقل مع »جبهة النصرة«، التفاوض غير 
املباشر عبر أقنية، أبرزها هيئة العلماء املسلمني 
والشيخ مصطفى احلجيري. لكن هذا اخليار ال 
يضمن حترير جميع الرهائن، وال مينع األذى 
عنهم، وبالتالي، وبهدف حترير اجلميع ساملني، 
ال بد من اللجوء إلى اخليار الثالث املتبقي وهو 

خيار التبادل. وبحسب مصادر املجتمعني، 
فإن أحدا منهم لم يعلن صراحة تأييده إجراء 
تبادل مع اخلاطفني. لكن وزير الداخلية طرح 

»اخليارات املتاحة«، ومن بينها التبادل. وبحسب 
املصادر، ستتولى اللجنة الوزارية املكلفة 

مبتابعة امللف عرضه على الكتل السياسية، 
متهيدا التخاذ القرار املناسب بهذا الصدد، 

علما أن معوقات قانونية حتول دون إطالق 
محكومني، إال بعفو يصدره رئيس اجلمهورية 

أو بقانون يصدره مجلس النواب، وحيث ان 
هناك أصواتا سياسية بدأت ترتفع بإصدار 

قانون عفو عام عن املوقوفني اإلسالميني شبيه 
بقانون العفو العام عام 2005 عن موقوفي 

الضنية. وكانت الفتة لالنتباه مشاركة رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد في 

االجتماع ومفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي صقر صقر، بالتزامن مع 

كالم حول وجود استعداد رسمي للبحث في 
إمكانية إطالق سراح بعض املوقوفني في سجن 
رومية في مقابل اإلفراج عن جميع العسكريني 
املخطوفني. وأفادت بعض املعلومات بأن هناك 

اجتاها لدرس ملفات املوقوفني اإلسالميني 
متهيدا إلخالء سبيل من ليس عليه أحكام، في 

مقابل حترير العسكريني.

٭ لقاء عونـ  املشنوق: »اللقاء اخللوة« بني العماد 
ميشال عون والوزير نهاد املشنوق في الرابية 
كان جيدا في أجوائه ونتائجه. وعلم أن املشنوق 
نقل الى عون رسالة شفوية من الرئيس سعد 
احلري����ري يؤكد فيها حرصه على اس����تمرار 
التواصل السياسي والتعاون احلكومي. كما أن 
الوزير املشنوق تفادى اخلوض في موضوع 
الرئاسي، مكتفيا بالتشديد على  االستحقاق 
أهمية ملء الف����راغ في رئاس����ة اجلمهورية 
والتوصل الى اتفاق سياس����ي بهذا الش����أن، 
وشارحا من جهة أخرى األسباب التي جتعل 
من إجراء االنتخابات النيابية أمرا صعبا في 
ظل الظروف القائمة، ولكن املسألة احملورية في 
اللقاء كانت أحداث عرسال وتداعياتها األمنية 
و»العسكرية«، حيث مت التداول في أفكار لكيفية 

معاجلة الوضع وعدم تكرار ما حدث.

٭ املستقبل يشيد بدور الشيخ احلجيري: صدرت 
إشادات من تيار املستقبل بالشيخ مصطفى 

احلجيري املعروف بـ »أبو طاقية«، وهو صلة 
وصل واتصال أساسية مع املسلحني في 

عرسال وجرودها. الوزير نهاد املشنوق وجه 
حتية الى »الشيخ مصطفى احلجيري على 

دوره ووطنيته وعلى كل ما قام به وما يحاول 
أن يقوم به ومن يتناوله وكأنه يتناول جهدا 

صادقا وخيرا إلطالق املخطوفني«. النائب 
جمال اجلراح شكر في بيان الشيخ احلجيري 
على »جهوده الكبيرة وتضحياته، وعلى تكبده 

املشقات واملخاطر من أجل إنقاذ العسكريني 
من أبنائنا واخوتنا في اجليش وقوى األمن 

الداخلي«، مؤكدا أن »جهود احلجيري ومساعيه 
إمنا تعبر عن عمق التزامه الوطني وإنسانيته 

وإميانه بلبنان وشعبه«.

٭ موقف مغاير: بخالف مواقف صدرت عن تيار 
املستقبل وأوساط وزارية ونيابية قريبة منه 
تساوي بني »داعش« وحزب اهلل بصفتهما 
»وجهني لعملة واحدة«. صدر موقف مغاير 
لدى أوساط أخرى في املستقبل بينها موقف 
مستشار الرئيس س���عد احلريري النائب 
الس���ابق غطاس خوري قال في���ه: »نحن 
نعتبر أن حزب اهلل مكون أساسي موجود 
في البلد لدينا خصومه سياسية معه، لكن 
هذه اخلصومة حتل بالطرق السياسية على 
طاولة مجلس ال���وزراء، أما فيما يتعلق ب� 
»داعش« فهو عدو قائ���م للمجتمع العربي 
واللبناني ونريد تفتيته، وهناك عداوة معه«، 
مذك���را ب� »اننا نقب���ل باجللوس مع حزب 
اهلل الى الطاولة نفسها، ألنه لدينا مصالح 
مشتركة كلبنانيني للدفاع عن بلدنا، وهذا 

موقفنا«.

٭ لبنانيون ينضمون إلى »داعش« في سورية والعراق: 
كشفت مصادر معنية بالوضع األمني أن 
جهات أمنية رصدت منذ منتصف يونيو 

املاضي تدفق عدد كبير من اللبنانيني 
والالجئني السوريني إلى العراق وسورية 
لاللتحاق بتنظيم »داعش« وقد عاد بعض 
ممن غادروا األراضي اللبنانية الى لبنان 
بعد تلقيهم تدريبات لتنظيم خاليا نائمة. 
كما أعطيت توجيهات آلخرين رغبوا في 

االنتقال الى العراق والرقة في سورية للبقاء 
في لبنان. وقدرت هذه اجلهات عدد عناصر 

اخلاليا املوجودة داخل لبنان بنحو ثالثة 
آالف بني لبنانيني وسوريني إذ يتوارى العديد 

من السوريني داخل بلدات لبنانية وورش 
بناء بذريعة العمل إلبعاد الشبهات عنهم.

»العسكريون الرهائن« و»املقايضة«:  إقفال ملف املوقوفني اإلسالميني

تقرير اخباري

أخبار وأسرار لبنانية
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وفاة مصرية بعد دخولها البالد 

بنصف ساعة وإصابة زوجها 
وابنهما الصغير في حادث انقالب

شركة نفط الكويت تضع اشتراطات 
»اإلطفاء« على طاولة املفاوضات

لصوص يسرقون أسالك كهربائية 
بطول 4 كيلومترات في الروضتني

متعاط يصطدم بدوريتني 
قبل أن توقفه شجرة

عقرب تلسع مواطناً في الساملي

»اإلطفاء« ينقذون مواطنًا 
وطفليه من.. الرمال

هندي انتحر شنقاً في كبد

هاني الظفيري

لقيت وافدة مصرية مصرعها في حادث مأس���اوي 
شهده طريق الساملي فجر أمس فيما نقل زوجها وطفلهما 
الصغير بحالة حرجة إلى مستشفى اجلهراء بعد انقالب 
مركبتهم وذلك بع���د دخولهم البالد قادمني من بلدهم 

بنصف ساعة، حيث كانوا يقضون إجازتهم هناك.
وقال مصدر أمني أن الوافدة لقيت مصرعها فور وقوع 
احلادث ال���ذي أبلغ عنه فجر أمس وحضرت دوريات 
وسيارات إسعاف وتبني انقالب املركبة 4 مرات لتسقط 
على جانب الطريق، وإصاب���ة الزوج بإصابات بالغة 
وكذلك إصابة ابنهما الصغير بإصابات خطرة، وأشرف 
على نقل املصابني ضاب���ط االرتباط ماجد الصليلي، 

وسجلت قضية حادث انقالب ووفاة.

عقد اجتماع صباح أمس في مبنى التعمير التابع لشركة 
نفط الكويت ضم قطاع الوقاية التابع لالدارة العامة لالطفاء 
وشركة نفط الكويت حيث مت بحث امكانية التعاون بني 
الطرفني فيما يتعلق باالشتراطات الوقائية للمباني واملشاريع 
اجلديدة التابعة لشركة نفط الكويت بهدف تطبيق اللوائح 
والنظم الوقائية املعمول بها ف����ي االدارة العامة لالطفاء 
وذلك للحد من انتشار احلريق في حال نشوبه ولتحقيق 
الهدف املنش����ود وحماية االرواح واملمتلكات من احلرائق 
واالنهيارات. وفي ختام االجتماع، مت االتفاق بأن تستمر 
هذه االجتماعات للوصول ال����ى الغايات املرجوة، حضر 
االجتماع من جان����ب اإلدارة العامة لإلطفاء كل من: مدير 
ادارة وقاية حولي واالحمدي باالنابة العقيد خالد العجمي 
ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم العقيد خليل االمير، 
مراقب التفتيش واملتابعة العقيد يوسف الصعفاق ومن 
جانب ش����ركة نفط الكويت مدي����ر مجموعة االطفاء علي 
البيرمي ورئيس فريق عمل االطفاء )اخلدمات املساندة( 

مشعل الهندي وكبير آمري االطفاء احمد علي.

هاني الظفيري

أبلغ مواط����ن يعمل في وزارة الكهرباء مس����اء امس 
رجال امن مخفر القش����عانية عن سرقة اسالك كهربائية 
ومت تس����جيل قضية رق����م 510 /2014 ومتت احالتها الى 

رجال املباحث.
وق����ال مصدر امني ان بالغا ورد صباح اول من امس 
من مواطن يعمل في وزارة الكهرباء قسم االمن والسالمة 
عن تعرض اس����الك كهربائية للسرقة عن طريق قطعها، 
وعليه امر قائد املنطقة العقيد منصور الديحاني رجاله 
بالتوج����ه الى موقع البالغ في منطقة الروضتني بالقرب 
من املنش����آت النفطية، فتم مشاهدة املبلغ الذي افاد بأن 
قيمة املسروقات من اسالك كهربائية بآالف الدنانير، هذا 
واشار املصدر الى ان اخلط الكهربائي الذي تعرض للسرقة 
من االعمدة الكهربائية ميتد مسافة 4 كيلومترات تقريبا 

باملنطقة الصحراوية بالقرب من املنشآت النفطية.
ليتم تسجيل قضية وجار البحث عن اللصوص.

محمد الدشيش

متكن رجال أمن األحمدي من ضبط شاب متعاط بعد 
ان اصطدم عمدا بسيارتي دورية قبل ان يتوقف عنوة 
باصطدامه بشجرة وفي التفاصيل كما يوردها مصدر 
امني ان املالزم اول عبداهلل العلي ويرافقه املالزم محمد 
العذاب كانا يقومان بجولة اعتيادية في منطقة الظهر 
عندما حملا س���يارة بال لوحات يقودها شاب وتنطلق 
بسرعة جنونية وعليه قاما مبطاردته والطلب منه ان 
يتوقف اال انه وحال رؤيته للدورية قام بعكس السير 
واالنط���الق في محاولة للهرب من الدورية، وعليه مت 
طلب دورية اسناد لتشارك في مطاردته دوريتان ولكنه 
اصطدم باألولى والثانية خالل محاولته التخلص من 
املطاردة إال أنه وبعد اصطدامه بالدورية الثانية انحرفت 
سيارته ليصطدم بشجرة وسط الطريق، وعليه قام 
رجال األمن بانزاله من سيارته وكان يبدو بحالة غير 
طبيعية وبعد تكبيله ووضعه في الدورية مت تفتيش 
س���يارته وعثر بداخلها عن كف حش���يش و3 أصابع 
حشيش و13 كيسا يعتقد انه يحوي مادة الشبو و13 
قطعة مخدرات صغي���رة، ومت التحفظ عليه وحتريز 
املضبوطات واحالته ال���ى جهات االختصاص متهيدا 

الحالته الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

محمد الجالهمة

نقل مواطن إلى مستش���فى اجله���راء بعد تعرضه 
للسعة عقرب أثناء جلوسه على األرض في بر الساملي، 
وقال مصدر طبي ان مواطنا احضر مساء امس االول 
إلى مستش���فى اجلهراء على يد ذويه وهو يصرخ من 
االلم وبسؤال الدكتور له عما حصل، أفاد املواطن بأنه 
تعرض للدغة عقرب أثناء جلوس���ه عند ماشيته في 
بر الس���املي ومت إجراء الالزم له، حيث وصفت حالته 

باملستقرة.

عبدالعزيز فرحان

متكن رجال االطفاء من إنقاذ مواطن وطفليه بعد أن 
غرزت سيارتهم في منطقة برية شمال اجلهراء.

وف���ي التفاصيل كما يورده���ا مصدر أمني، فإن 
اتص���اال ورد إلى غرفة العملي���ات من مواطن يفيد 
فيه بأن س���يارته غرزت في الرمال وأن بصحبته 
طفليه ول���م يعد قادرا على إخراجها بعد أن دخلت 
إطاراتها وسط الرمال بشكل كلي، وقال املصدر ان 
رجال إطفاء اجلهراء توجهوا الى املوقع الذي حدده 
املواطن في بالغه ومتكنوا من الوصول إلى املوقع 
في وقت قياس���ي، حيث كان���وا على اتصال هاتفي 
مع املواطن والذي حدد لهم موقعه، مشيرا املصدر 
إلى أن رجال اإلطفاء قاموا باخراج السيارة وتقدمي 
املساعدة للمواطن وطفليه واصطحبوهم حتى الطريق 

الرئيسي وسجل اثبات حالة.

هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة محافظة الفروانية بتسجيل قضية 
حتت مسمى انتحار، وذلك بعد العثور على وافد هندي 

شنق نفسه في سقف غرفته.
وفي التفاصيل، ان بالغ���ا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من وافد سوري شاهد زميله الهندي في غرفته 
معلقا بحبل، وعليه توجه على الفور مساعد مدير أمن 
الفروانية الل���واء محمد العنزي إلى موقع البالغ ومت 

إنزال اجلثة عن طريق الطب الشرعي.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
لواء شرطة متقاعد حمد السريع  

الطالق
أثارت إحصائية صادرة من عدة جهات حكومية العديد 

من التساؤالت وهي تشير إلى املعدالت املرتفعة حلاالت 
الطالق في الكويت، فبعض تلك التقارير تعلن أن نسبة 

الطالق تصل إلى 900 حالة شهريا وأخرى تتقارب 
منها وتعلن أن حاالت الطالق تصل إلى 24 حالة باليوم 

وبالتأكيد تعتبر تلك املعدالت مرتفعة جدا نسبة إلى تعداد 
سكان الكويت.

ظروف الطالق متعددة ومختلفة، كما أن مشاكل الطالق 
واالنفصال تقع بني حديثي الزواج أو ممن مضى على 

زواجهم سنوات طويلة ورزقوا بأبناء وبالتأكيد تختلف 
ظروف الطالق بني حديثي الزواج أو من مضى عليه 

سنوات عدة.
احلكومة أنشأت مجموعة من اإلدارات املتخصصة 

ملعاجلة املشاكل األسرية وحلها فوزارة العدل لديها إدارة 
االستشارات النفسية وإدارة إصالح ذات البني وهما 

جهازان مهمتهما مساعدة األزواج حلل مشاكلهم وإعادة 
املودة بينهم ويأتي ذلك بناء على طلب القاضي وقبل أن 

يحكم بطالقهم.
وزارة الداخلية لديها إدارة متخصصة وهي إدارة اخلدمة 

املجتمعية ودورها هو حل املشاكل األسرية واخلالفات 
الزوجية قبل تسجيل القضايا بينهما في املخفر.

تزايد معدالت الطالق يوحي بأن تلك اإلدارات ال تقدم 
النصيحة واإلرشاد بسبب نقص اخلبرات أو أنها ال متلك 

الصالحية للتدخل إلصالح ذات البني بني األطراف.
ما يسبب احلزن واألسى أن الكثير من حاالت الطالق 

حتدث ألسباب سخيفة ميكن حلها لو تدخل أحد 
األطراف من أسرة الزوج أو الزوجة وقبل حتى أن تصل 

إلى اإلدارات احلكومية املختصة.
وما يؤلم بالنفس هي تعرض األزواج بعد وقوع الطالق 

إلى الندم واألسف ورغم ذلك فإن الصلف والغرور 
واملكابرة بينهما جتعلهما يتمسكان مبواقف خاطئة 

تبعدهما نهائيا عن بعض كما هناك أسر يكون دورها 
محرضا ومساعدا على االنفصال دون إدراك ملخاطر 

الطالق على األسرة وعلى مستقبل األبناء.
احلكومة محتاجة إلى تكليف جهات مختصةه لدراسة 
حاالت الطالق وأسبابها ووضع احللول املناسبة للحد 

منها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية.

إخماد حريق محدود في مصنع 
الكبريت.. وأمن ميناء عبداهلل ينجح 

في إخالء املصنع برقم قياسي

عبدالعزيز فرحان

اندلع حري����ق في وحدة الكبريت في مصفاة األحمدي 
أمس األول دون وقوع أي إصابات تذكر. وبحساب مصادر 
من امليناء، أفاد بانه من خالل أجهزة االتصال الالس����لكية 
تلقى ضابط األمن سويد العجمي بالغا عن اندالع احلريق 
الساعة 5 والنصف من عصر أمس األول، وعلى الفور مت 
إبالغ العمليات وإطفاء امليناء باحلادثة، وتوجهت 3 دوريات 
أمن تابعة مليناء األحمدي الى موقع البالغ للقيام بعملية 
اإلخالء التي مت التدرب عليها مسبقا حتت مسمى »كت3« 
وهي إخالء جزئي للمنطقة بالكامل، متهيدا لوصول مطافي 
ميناء عبداهلل، وقد توجهت لإلسناد من ذات الشركة فرقتا 
ميناء الشعيبة وميناء األحمدي، والتحقت بالوقت املناسب 
فرقتا إطفاء تابعة لإلدارة العامة للطفاء من مركزي األحمدي 
والفحيحيل اللتني وصلهما البالغ من خالل غرفة عمليات 
وزارة الداخلية، وأضاف املصدر انه مت إخماد احلريق احملدود 
دون وقوع أي إصابات تذكر، وان اخلس����ائر املادية كانت 
محدودة، مشيرا الى ان عملية اإلخالء التي قام بها رجال 
األمن من خالل خطة وضعت مسبقا، مت تطبيقها بالكامل 

وبشكل احترافي ساهمت في إنقاذ األرواح.
من جانبها، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
في بيان لها امس س����يطرتها على حريق محدود نش����ب 
مس����اء أمس االول في أحد مستودعات الكبريت مبصفاة 
األحمدي دون وقوع أي إصابات، مضيفة ان أعمال التبريد 
مازالت مس����تمرة حتى اآلن. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الشركة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة خالد 
العسعوس����ي انه مت إخطار اجله����ات املعنية حال اندالع 
احلري����ق ألخذ االحتياطات االحترازية حفاظا على صحة 
وسالمة العاملني باملنطقة احمليطة، مؤكدا أن احلريق لم 

يؤثر على عمليات املصفاة.

جانب من حريق مصنع الكبريت

الفريق سليمان الفهد خالل إلقائه كلمته

الفهد: منتسبات الشرطة النسائية أثبنت كفاءة أمنية عالية
التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفهد  الفريق س���ليمان فهد 
التعليمية  ضباط األجه���زة 
والهيئة املساندة والتدريبية 
بأكادميي���ة س���عد العبداهلل 
للعل���وم األمني���ة، وذلك مع 
بدء العام الدراسي والتدريب 
للكليات واملعاهد واملدارس 
األمنية والوقوف على مدى 
االستعداد الستقبال الطالب 
اجلدد وطلبة املراحل التعليمية 
والتعرف على مالمح اخلطة 
التعليمي���ة والتدريبية التي 
مت اتخاذها واإلعداد لها للعام 
الدراسي اجلديد، مشيدا في 
كلمته التي ألقاها مبنتسبات 
الشرطة النسائية وأنهن أثبنت 
حضورا فاعال على مستوى 

املهام األمنية املوكلة إليهن.
وق���د نقل الفري���ق الفهد 
حتيات وتقدير نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية باإلنابة الشيخ محمد 
اخلال���د جلميع أعضاء هيئة 
التعليم والتدريب بأكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
وكلياتها ومعاهدها وأثنى على 
جهود مدير عام أكادميية سعد 

العب���داهلل للعل���وم األمنية 
العمر  اللواء هارون  باإلنابة 
الع���ام  املدي���ر  ومس���اعدي 
اإلدارات ورؤس���اء  ومديري 
األقس���ام والضباط وضباط 
الصف واألف���راد وما حققوه 
من نتائج طيبة على صعيد 
تعليم وتدريب وتأهيل وصقل 
معلومات ورفع قدرات الطلبة 
الضباط، وضباط االختصاص 
وضباط صف وأفراد وعضوات 
معهد الهيئة املساندة للشرطة 
النس���ائية، معربا في الوقت 
ذاته ع���ن أهمية أن تتواصل 

وتس���تمر تلك اجلهود وهذا 
العطاء إلعداد رجل أمن عصري 
وكفء مسلح بالعلم والتدريب 
على أحدث الوسائل والتقنيات 

األمنية املعمول بها عامليا.
وش���دد في مستهل لقائه 
التعليمية  الهيئ���ة  بأعضاء 
والتدريبية على تنمية اإلميان 
وصون الوديعة وتعزيز روح 
املواطنة والوالء هلل والوطن 
واألمير وترسيخها في نفوس 
كل أبنائنا الطلبة وأن يتداركوا 
معنى الوطن وارتباطه باألمن 
الشامل والذي يجب أن ينعكس 
عل���ى أداء وجه���د وإخالص 
واالس���تعداد للتضحية من 
أجله وال���ذود عنه باألرواح 

واألنفس.
وأش���ار الفريق الفهد إلى 
التي  الدعم واملساندة  أهمية 
ل���وزارة  توليه���ا احلكومة 
الداخلي���ة ف���ي كل املجاالت 
وخاصة التعليم والتدريب ولم 
تبخل أبدا في تشييد وجتهيز 
مبنى عصري متكامل اخلدمات 
لألكادميي���ة ومب���ان حديثة 
ومتطورة جلميع أجهزة األمن 
بغية توفير بيئة عمل مناسبة 

ومتخصصة.

العميد عادل احلشاش

احملامي نواف املطيري

احملامي خالد السويفان

في الدعوى املقامة من أعضاء نقابة البترول الوطنية

احلشاش: خطة أمنية مرورية شاملة لبدء العام الدراسي

تأجيل قضية إهانة القضاء املرفوعة ضد البراك لـ 20 أكتوبر
مؤمن المصري

الكلية  أجلت دائرة اجلنح باحملكمة 
أمس برئاسة املستشار يوسف األثري 
نظر القضية املرفوعة من رئيس املجلس 

األعلى للقضاء املستشار فيصل املرشد 
ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة 
املساس برجال السلطة القضائية وسب 
وقذف املرشد على خلفية خطابه قبل شهر 
رمضان بساحة اإلرادة جللسة 20 أكتوبر 

املقبل لتصوير ملف القضية.
كانت احملكمة قد أخلت سبيل البراك 
في السابع من يوليو املاضي بكفالة مالية 
قدرها خمسة آالف دينار، وقررت تأجيل 

القضية لالطالع واالستعداد.

اجلنح املستأنفة تبرئ مدير مبيعات في إحدى شركات 
الدعاية واإلعالن من خيانة األمانة

عدم اختصاص احملكمة بنظر دعوى إلزام »الشؤون« 
باعتماد بعض العاملني كأعضاء مجلس إدارة

العالقات  إدارة  أكد مدي����ر 
العام����ة والتوجي����ه املعنوي 
ومدي����ر إدارة اإلع����الم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
أن وزارة الداخلية متمثلة في 
العامة للمرور ستقوم  اإلدارة 
بتطبيق خطة مرورية شاملة 
تزامنا مع بدء العام الدراسي، 
وقال احلش����اش في تصريح 
له ان����ه بناء عل����ى توجيهات 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير األوقاف 
والشؤون اإلس����المية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد، مت اتخاذ 
التدابير واالستعدادات  جميع 
واإلجراءات األمنية في جميع 
ال����وزارة،  قطاع����ات وأجهزة 
واكتم����ال كل التدابير األمنية 
الوقائية االحترازية واملرورية 
الالزمة إلجناح مناسبة بدء العام 

الدراسي اجلديد 2015/2014.
وأوضح احلشاش أن وكيل 
وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد أصدر تعليماته جلميع 
قي����ادات القطاع����ات األمني����ة 

الفعال  املختص����ة بالتنفي����ذ 
للخطة ومتابعتها بصفة دائمة 

ومستمرة.
وأشار إلى أن اخلطة األمنية 
الشأن تهدف  الشاملة في هذا 
التغطية  إلى تأمني وتوفي����ر 
األمني����ة واملروري����ة وفرض 
السيطرة املرورية على جميع 
الطرق والتقاطعات الرئيسية 
والفرعية جتنبا لالزدحامات 
واالختناقات املرورية املتوقعة 
الدراسي  العام  بالنظر لبداية 
األمر الذي يلقي أعباء مضاعفة 
على رجال األمن واملرور. وأكد 
العميد احلشاش على أن هناك 
تنسيقا على مدار الساعة بني 
مديريات األمن في احملافظات 
الست واإلدارات ذات االختصاص 
لتنفيذ اخلطة األمنية املرورية 
الشاملة، منوها الى أن اإلدارة 
العامة املركزية للعمليات تعمل 
كحلقة وصل بني جميع اجلهات 
األمنية املش����اركة واملساعدة 
إلى أن حملة  واملساندة وأملح 
التوعي����ة اإلعالمي����ة املواكبة 

للخطة األمنية املرورية مبناسبة 
بدء الع����ام الدراس����ي اجلديد 
تواصل فعالياتها بكل نشاط 
وزخم محققة أهدافها املرجوة، 
موضحا أن محور احلملة الذي 
يتزامن مع تنظيم حركة املرور 
والسير واالستعداد لتأمني عودة 
األبناء إلى مقاعد الدراس����ة قد 
اكتملت فعالياته تأهبا لقرب 
املراحل  الدراس����ة في  انتظام 

التعليمية املختلفة.
وأضاف العميد احلشاش أن 
إدارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي وإدارة اإلعالم األمني 
تعك����ف عل����ى تنفي����ذ اخلطة 
اإلعالمية التوعوية حتت شعار 
وصلون����ي بأمان والتي تهدف 
إلى تس����ليط الضوء على دور 
كل شخص محيط بالطالب في 
غرس الوعي املروري واألمني 
لديه، حيث ان هذا األمر ال يقتصر 
دوره على وزارة الداخلية فقط 
بل يتحقق مبس����اعدة كل من 
يحيط بالطالب مثل األس����رة 

واملدرسة.

مؤمن المصري

قضت الدائرة املس����تعجلة 
الثامنة باحملكمة الكلية بعدم 
اختصاص احملكمة نوعيا بنظر 
الدعوى املرفوعة من قبل بعض 
أعضاء نقابة البترول الوطنية 
الكويتية إللزام وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل باعتمادهم 

كأعضاء ملجلس إدارة النقابة.
وتتلخ����ص وقائع الدعوى 
املاثل����ة في أن املدعني ش����يدوا 
دعواهم قبل ممثلي نقابة البترول 
الوطنية الكويتية ووكيل وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
بصفته ذاكرين فيها أنه مت عقد 
جمعية عمومية غي����ر عادية 
بتاريخ 2014/3/2 مت فيها اتخاذ 
إجراءات مهمة من قبل األعضاء 

ومن أهمها حل مجلس اإلدارة 
السابق للنقابة وتشكيل جلنة 
انتقالية ملدة ال تتجاوز خمسة 
عشر يوما وذلك إلدارة شؤون 
النقاب����ة والدع����وة النتخابات 
جديدة. ومت إبطال املجلس السابق 
وإجراء انتخابات جديدة أسفرت 
نتائجها عن تشكيل مجلس إدارة 

جديد للنقابة من املدعني.
وحضر أمام احملكمة وكيل 
املدعى عليهم بصفاتهم )ممثلي 
نقابة البترول الوطنية الكويتية( 
احملامي نواف املطيري، وترافع 
شفاهة دافعا بعدم اختصاص 
احملكمة نوعيا بنظر الدعوى ألن 
طلبات املدعني متس أصل احلق 
املتنازع عليه وهو هل ينطبق 
على ه����ذه اجلمعية العمومية 
الش����روط التي تنظمها لوائح 

نقابة البترول الوطنية الكويتية 
من عدمه وذلك فيه تعرض ألصل 
احلق املتنازع عليه األمر الذي 
يس����توجب بحث����ا موضوعيا 
للفصل فيه مبا يخرج عن والية 

القضاء املستعجل.
وأضاف املطيري أن احملكمة 
تفهمت دفاع املدعى عليهم بعد أن 
فحصته ومحصته وانتهت إلى 
صحته ألن ظاهر األوراق يؤكد 
أن اجلمعية العمومية التي عقدها 
املدعون باطلة ولم تعترف بها 
أي من اجلهات الرقابية وبالتالي 
باتت دعواهم خليقة بالرفض 
لعدم االختصاص النوعي بالنظر 
في األمر. وال يفوتنا في هذا املقام 
أن نشكر القضاء الكويتي الذي 
تعودنا منه على نصرة احلق 

ورفع راية العدل.

قض����ت محكم����ة اجلن����ح 
املس����تأنفة ببراءة وافد يعمل 
بوظيفة مدير مبيعات في إحدى 
ش����ركات الدعاية واإلعالن من 

تهمة خيانة االمانة.
تتلخص الواقعة في انه وجه 
االدعاء العام ملدير مبيعات تهمة 
خيانة االمانة اذ انه حاز مبالغ 
مالية قيمة بيع اجندات تقدر 
بقيمة 6240 دين����ارا اململوكة 
إلحدى شركات الدعاية واالعالن 
واملسلمة اليه على سبيل االمانة 
بن����اء على عقد عم����ل بصفته 

شريكا باملجهود ومدير مبيعات 
فاستولى عليها لنفسه وتصرف 

فيها حلسابه.
وقرر صاحب الشركة عن قيام 
املتهم مدير مبيعات باالشتراك 
مع آخرين بخيانة األمانة وقيام 
اآلخرين بش����هادة الزور حيث 
قرر الشاكي أن املتهم كان شريكا 
معه ومدير مبيعات في الشركة 
اململوكة اليه وأثناء العمل قام 
املتهم ببيع أجندات على إحدى 
شركات الكمبيوتر مببلغ 6240 
دينارا واالستيالء على املبالغ 

املتحصلة من بيع األجندات.
املتهم احملامي  حضر دفاع 
الس����ويفان من  خالد جم����ال 
مجموعة اخلش����اب القانونية 
أم����ام احملكمة ودف����ع ببطالن 
صحة إس����ناد ه����ذه اجلرمية 
للمتهم، اذ ان احملكمة ال تساير 
ساحة االدعاءات وكانت الدانة 
املتهم اذ لم يقم الدليل اليقيني 
على ارتكاب����ه وإال تعتبر هذه 
االدع����اءات كيدي����ة، وحكمت 
احملكمة ببراءة املتهم مما أسند 

إليه من اتهام.
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د. مطلق راشد القراوي

نجاة ناصر الحجي

هذا جزء من حديث املصطفى عليه أفضل الصالة 
والسالم والذي يرويه أبو هريرة ÿ »من كان 

يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت« 
رواه الشيخان.. ويشير هذا احلديث إلى أن 

الصمت فيما ال خير فيه هو خصلة من خصال 
اإلميان.

اإلشكالية عندنا اليوم أن الذي ليس له رأي فيما 
يحدث من حولنا يعتبر جاهال أو ليس لديه ثقافة 

وعلم مبجريات األمور مما يقلل من شأنه ومكانته 
في املجتمع.. فال يسمع لقوله وال يدعى لصدر 
املجلس وال يؤخذ من كالمه حتى لو كان ذا علم 

وحكمة وبصيرة.
إن األحداث الدائرة من حولنا تزداد وتتشعب 

وذلك بقدر اهلل ومشيئته، لكن الظاهرة العجيبة 
واملريبة انبراء كثير من الناس وخاصة املتشدقني 

واملتفيقهني لهذه األحداث وطرح العجب العجاب 
من اآلراء واألفكار والتوقعات واحللول حلقيقة 
هذه االحداث وأسبابها ومآلها ومن صنعها وما 

يسفر بالنهاية عنها.. وكأنه أحد مؤسسيها، 
فأوضاع مصر وأحداث سورية ومشاكل اليمن 
وجهاد غزة وغزو داعش وغيرها نرى كل يوم 

هي في شأن.. فتارة األوضاع جيدة وأخرى 
عصيبة فنرى موازين النصر والهزمية تتأرجح 

بني الفينة واألخرى دون دليل أو برهان أو 
مؤشرات إيجابية.

لقد أصبحت عادات كثير من الناس في ظل هذه 
األحداث كثرة الكالم وإبداء الرأي من دون دليل أو 

حتقق، فالطعن في الذمم وسوء الظن في النوايا 
وحتريف احلقيقة وتزييف الواقع أصبح ظاهرة 

واضحة يعول عليها املتشدقون مبخلفات اإلعالم 

الزائفة إلظهارها كفلق الصبح الصافي.
ومما زاد الطني بلة.. إضفاء هذه الظاهر ظاللها 
على بعض أهل العلم من املشايخ وطلبة العلم 
الذين هم أدرى وأعلم بحديث رسول اهلل ژ 
املذكور.. فسرعان ما تصدر الفتوى من شيخ 

بعيد عن األحداث يعتمد على القيل والقال ونقل 
املقال دون حتقق ودليل ومعايشة الواقع.. فاملثل 

يقول »زلة عابد وال زلة عالم« الن العلماء قادة 
املجتمع وقدوتهم وينبني على رأيهم عمل تقوم 

عليه حياة املسلمني.
إنــنا نحــتاج في هذه املرحلة إلى التكاتف 

والتقارب لصدع كل شرخ في جدار امتنا العظيمة 
وأال نكون من املؤملني بال أساس أو املخذلني بال 

إحساس فنساهم في تصدع الشروخ في هذا 
اجلدار العظيم.

في يوم خميس أسود وليلة جمعة حالكة السواد 
انفصلت الروح عن اجلسد وارحتلت بعيدا الى 

آفاق الفضاء حيث املثوى األخير، في جنات 
اخللد، وها هو األربعني من الوفاة قد مضى، 
وباتت الغالية في اجلنّة ولم يبق لنا منها إال 
الذكرى، الذكرى الطيبة اخلالدة التي لم تعد 

موجودة إال في بواطن القلوب التي أحبتها كثيرا 
والتمست منها النصح واإلرشاد فلم تبخل 

ولم تتراجع، بل مدت اليد الكرمية، إذ هي في 
األصل عربية من آل متيم، اتسمت بطول البال 

وسداد العقل واحلكمة املجزية، إنها سيدة الكون 
الذي خلفته بعيدا ليكون مثواها جنات اخللد 
وهي العزيزة املعطاءة والتي كانت تغدق على 
صغارها في أفريقيا وهي التي سعت لتشييد 
املساجد وتوسع فيها في أراض وبلدان نائية 
لتغرس روح اإلسالم في قلوب اإلنسانية من 

البشر فهل ننسى هذه السيدة الفاضلة؟ تلك 
التي فاضت حسناتها من العطاء، إنها الكرمية 

الفاضلة التي تكره ان يعرف عن عطائها أحد، بل 
ال حتب ان يعرف أحد حتى اسمها األول، وبذا 
أرى نفسي أحترم رغبتها اجلامحة في إخفاء 

عطاءاتها مما متلكه من خيرات، وهذا يكفي في 
إضفاء صفة الصدقة احلسنة واملثوبة اخليرة.

فليقل خيرًا..
 أو ليصمت

ذكرى العطاء

وقفات

خاطرة

من المؤكد ان من الفنانين في عالم التمثيل، 
من لهم بصماتهم في توثيق تراث الكويتيين 

في عاداتهم وكالمهم »العتيج«، »وياما« 
ابكوا مشاهديهم ومستمعيهم وأضحكوهم، 
ونظروا مشاكلهم مع الدولة وأوجه الفساد 
فيها، بل وثقوا تفاصيل مكابدة الكويتيين 

مع غزو البعثيين العراقيين في صور 
ساخرة وطريفة، حتى حفظ الناس مقاطعهم 

ورددوها كشواهد على الوقائع اليومية، 
فاستحقوا محبة الناس وتقديرهم. وفوجئ 

هؤالء الممثلون الفنانون الكبار بخبر 
تحويلهم الى النيابة وإرسال المباحث خلفهم 

بادعاء انهم خالفوا القانون بدل المزيد من 
تقديرهم وتكريمهم، وعلى فرض مخالفتهم 
للقانون او كانوا ضحية لتفعيل قانون كان 

في سبات عميق، ينبغي استثناء هؤالء 
الكبار من تطبيق القانون إكراما لهم.

واستباقا للمستقبل، فلعل كارثة تطبيق 
القانون تصيب الرياضيين الكبار الذين 

رفعوا اسم الكويت عاليا في المالعب 
الدولية، وأدخلوا في قلوب الجماهير 

البهجة باالنتصارات الرائعة. فينبغي كذلك 
استثناؤهم من تطبيق القانون وفاء وتكريما 

لهم.
واحتياطا لعوارض األيام وحتى ال تثور 
ثائرتهم ينبغي استثناء كبار السياسيين 
ورجال المال واالقتصاد، ورجال التعليم 
والثقافة واألدب، بل كل أصحاب األعمال 

الجليلة او من يسير في ركابهم، استثناؤهم 
من تطبيق القانون وجرجرة ومتاعب 
المباحث والنيابة، تكريما وتقديرا لهم.

ولرفع الحرج عن صاحب القرار الحاسم 
الذي ال يفرق بين كبير وصغير، وال عظيم 

ووضيع ـ كما تدعي الدولة في أدبياتها، 
وكما تطالب به القوى الوطنية كأحد 

معالجات الفساد في البالد ـ ينبغي على 
مجلس األمة ان يصدر تشريعا يستثني من 

خالله أصحاب األعمال الجليلة من تطبيق 
القانون. وعاشت دولة االستثناء القانوني.

انتهت حرب غزة الثالثة ولم يحقق نتنياهو 
أهداف حكومته اليمينية المتطرفة في نزع 

سالح المقاومة، كما لم يستطع جيشه تدمير 
كل األنفاق والتخلص من ترسانة الصواريخ 
أو منع تساقطها على تل أبيب أو مستعمراته 
التي تحيط بغزة رغم وجود القبة الحديدية 

التي كان يعول عليها في التصدي لتلك 
الصواريخ.

وقد أصيب الصهاينة باإلحباط لعدم تمكن 
حكومتهم من تحقيق أحالمهم في القضاء 

على المقاومة وقد كان ذلك سببا في 
انخفاض شعبية نتنياهو وتصدع حكومته 
حتى إن بعض القيادات العسكرية القديمة 
أكدت فشل الجيش الصهيوني رغم تمتعه 
بكل التقنيات العسكرية الحديثة في حسم 

معركته مع فصائل المقاومة التي تعتمد على 
األسلحة الخفيفة والصواريخ المتواضعة 
رغم الدمار الهائل الذي أوقعه الجيش في 

األحياء السكنية وأعداد القتلى الذين تجاوز 
عددهم األلفين باإلضافة إلى آالف المصابين 

والمهجرين داخل غزة الذين قاربوا المائة 
ألف.

بل الذي لم يخطر على بال أحد أن يتم 
إغالق مطار بن غوريون وأن يتدفق عشرات 
آالف الصهاينة إلى المالجئ هربا من زخات 

الصواريخ المتالحقة. وهذا ما يؤكد خطأ 
حسابات نتنياهو في ان غزة أضعف مما 

كانت عليه بعد الحرب الثانية واألصح أنها 
باتت تتعلم دروسا جديدة بعد كل حرب 

تخوضها مع الصهاينة.
مما ال شك فيه أن الصواريخ أثبتت فاعليتها 

خالل حرب غزة وكان لها األثر الكبير في 
زعزعة أمن المستعمرات المحيطة بغزة 
خالل الـ 50 يوما وهي فترة طويلة لم 

يستطع جيش الصهاينة فيها تنفيذ أسلوب 
الحرب الخاطفة، كما فعل في حرب 1967 

بل انزلقت قدماه في حرب استنزاف ليس 
بمقدوره االستمرار فيها.

الحرب لم تنته بعد مع اتفاق الهدنة وسيعاود 
الصهاينة اعتداءهم على غزة في المستقبل 

وستصمد غزة كما صمدت في حروبها 
السابقة وهي أكثر قوة وصالبة وعلى العرب 

مراجعة حساباتهم واتخاذ مواقف واقعية 
في مواجهة التعنت الصهيوني واعتداءاته 

المتكررة على غزة.

د.عبدالهادي الصالح

سلطان الخلف 

إكرامًا لهم 
ال تطبقوا القانون

دروس من غزة

م36 

فكرة

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

شخصيا أرى أن فكرة »حتدي الثلج« فكرة مبتكرة 
جدا جلمع التبرعات من أجل قضية بغض النظر عما 
انحرفت اليه وحتولها من فكرة اعالمية خيرية رائدة 

الى.. مثار مزاح.
>>>

ولكن ورغم هذا أمتنى، بل أمتنى وبشدة ان يقوم 
حتدي الثلج فيما بينهم، على ان يكون محور 

التحدي.. كم اجنزت من مشاريع وزرائك؟ بحيث 
اخلاسر هو من يصب فوق رأسه املاء املثلج.. واعتقد 

اننا سنعرف نتيجة التحدي سلفا.
>>>

عامة، أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك أنه سيخضع الوزراء للمحاسبة فيما يتعلق 

بإجناز املشاريع املوكلة الى وزاراتهم، وهو اعالن 

سياسي جيد، ولكن احلقيقة ان الوزير هو مسؤول 
سياسي اكثر من كونه مسؤوال تنفيذيا، وال شك ان 

هناك وزراء يتجاوزون دورهم السياسي ويجتهدون 
للوصول للتحول الى الدور التنفيذي، ولكن 

ولألسف غالبية الوزراء والعتبارات عديدة يكتفون 
بلعب دور املسؤول السياسي بنظام »من الوزارة الى 

مجلس األمة.. ومن مجلس األمة الى الوزارة«.
>>>

أما الوزراء الذين حولوا أنفسهم بأنفسهم الى وزراء 
تنفيذيني فهم قلة، وهؤالء يجب ان يكونوا عصب 

احلكومة ككل، يشرفون على املشاريع الصغيرة قبل 
الكبيرة بأنفسهم يتابعون كل شيء، بالعربي يعطون 

املسؤولية املناطة بهم كامل حقها ولكن مشكلتهم 
غالبا هو انهم يزج بهم ـ رغما عنهم ـ في الصراعات 

السياسية ويصبحون هدفا سياسيا مفتوحا، 
ولكونهم ال ميثلون أجندات خاصة بهم، او يتبعون 
جناحا او تيارا سياسيا غالبا ما تؤثر تلك الصراعات 

التي تستهدفهم على أداء عملهم.
>>>

هذا هو واقع الوزراء في الكويت، وهذا واقع 
احلكومة، وهذا سبب رئيسي لفشل خطة التنمية، 

وال أرى سببا آخر.
>>>

بالعودة الى احلديث عن خطة التنمية ما يتم تداوله 
حاليا هو انه يتم االعداد خلطة تنمية جديدة واعتقد 

انه وبعد 4 سنوات وحتديدا نهاية العام 2018 
سنكتب.. أين خطة التنمية؟

الوزراء و»حتدي 
الثلج«

احلرف 29

صحيح انه ليس للجرمية مكان محدد، فضعاف 
النفوس قد يقترفونها حتى في دور العبادة، وهذا ما 

سمعنا عنه عدة مرات، ولكن هناك بيئة ميكن للجرمية 
أن تعشش فيها لتمتد الحقا إلى مناطق أخرى.

ومن أكثر املناطق التي تشكل أرضية خصبة لهذه 
اجلرمية، هنا في الكويت، منطقة جليب الشيوخ التي 
نالحظ ازدياد عدد املقبوض عليهم في هذه املنطقة، 

وخصوصا في انتحال شخصيات رجال األمن، وغير 
ذلك من جنايات وجنح تطل برؤوسها املخيفة بني حني 

وآخر.
وفي إحدى الدراسات التي نشرتها مصادر إعالمية، 
فإن هناك حوالي أربعمائة ألف من العمالة تقطن في 

هذه املنطقة، ويوجد فيها حوالي مائة ألف مخالف 
لإلقامة، وخارج على القانون، متوارين عن أعني 

العدالة، وهذا يعني أنه يصعب ضبطهم بسبب الفوضى 
املنتشرة وطبيعة املنطقة القدمية التي حتولت إلى شبه 

عشوائيات.
لذلك فنحن ال نذهب إلى ما تذهب إليه بعض وسائل 

اإلعالم من أن السبب يعود إلى الغياب األمني في 
املنطقة، األمر ليس كذلك، فالوجود األمني كي يكون 

فاعال يفترض وجوده في مناطق منظمة ومعالم 
واضحة وأبنية معروف شكل ترخيصها وما حتتويه 

من غرف وصاالت وأقبية، وهذا غير معروف بدقة في 
تلك املنطقة.

وإلى اآلن فهوية اجلرمية التي يتم ضبطها في جليب 
الشيوخ محددة بأفعال معينة مثل السلب والنهب 

والبضائع غير املشروعة، وبيوت تستخدم ألغراض 
غير أخالقية، إلى جانب عصابات املكاملات وغيرها. 

ولكن ما نخشاه هو أن تتحول مثل هذه البيئة اجلاذبة 
للجرمية إلى مستنقع إليواء إرهابيني، مادام فيها هذا 

العدد من مخالفي اإلقامة، فمن غير املستبعد أن يتسلل 
إليها إرهابيون كخاليا نائمة قد تستيقظ في وقت ما.

وحلل هذه املشكلة، ال بد من تنشيط فكرة »املثلث 
الذهبي« وحتويلها إلى منطقة جتارية ترفيهية، كي ال 

يبقى جحر ملجرم في املكان.

مثلث ذهبي 
للقضاء على 
اجلرمية

nasser@behbehani.info
د. ناصر بهبهاني

نوافذ
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هل يندم »امللكي« على التفريط في »األخطبوط«؟الرياضية
لقي نادي ريال مدريد هزمية ثقيلة أمام ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفني في أسبوع شهد تألق 
احلارس االسباني دييغو لوبيز بقميص ميالن.
ونشرت مجلة »إليكونوميستا« أن إدارة نادي ريال مدريد قد تندم بعد فوات األوان بشأن قراراتها 
بخصوص احلارسني كاسياس ولوبيز بعد النتائج األخيرة.
كاسياس كان قد شهد تراجعا كبيرا منذ أواخر املوسم املاضي ليتلقى أربعة أهداف في موقعة أنويتا بينما 
رد احلارس امللكي السابق لوبيز امللقب بـ »األخطبوط« على اإلدارة بصد ركلة جزاء وتقدمي أداء مميز.

فالكاو »الشيطان اجلديد« في »أولد ترافورد«
ذكرت الصحف االجنليزية 
أمس أن مان يونايتد توصل 
اتف���اق لض���م مهاجم  الى 
منتخ���ب كولومبيا ونادي 
موناكو الفرنس���ي راداميل 
فالكاو على س���بيل االعارة 
ملوسم واحد مقابل 10 ماليني 
يورو شرط ان يجتاز الفحص 

الطبي الروتيني.
وكان فال���كاو العائد من 
اصابة في الرباط الصليبي 
ابعدته ع���ن نهائيات كأس 
العالم، س���جل هدفني في 3 
مباريات في صفوف فريق 
االمارة في الدوري الفرنسي 

خالل املوسم احلالي.
ولم يؤكد الناديان رسميا 
عملية االنتقال التي تداولتها 
الصحف االجنليزية واذاعة 

»بي بي سي«.
وكان فال���كاو ال���ذي لم 

يخض مباراة فريقه ضد ليل 
في الدوري الفرنسي نهاية 
االس���بوع احلالي، مرشحا 
لالنتقال الى ريال مدريد او 
مان سيتي او حتى ارسنال 
قبل ان يحسم مان يونايتد 
الصفقة في مصلحته، على 

ما يبدو.
وكان مان يونايتد الذي 
سيغيب عن مسابقة دوري 
ابطال اوروبا هذا املوسم بعد 
حلوله س���ابعا، امت صفقة 
كبي���رة االس���بوع املاضي 
بحصوله على خدمات اجلناح 
االرجنتيني انخل دي ماريا 
مقابل59.3 ملي���ون جنيه 
استرليني، كما تعاقد ايضا 
مع العب الوسط االسباني 
اندير هيريرا والظهير االيسر 
االجنليزي لوك شو واملدافع 
االرجنتيني ماركوس روخو 

والهولندي دالي بليند.
يذكر ان فالكاو سجل 20 
هدفا ملنتخب كولومبيا في 51 
مباراة خاضها في صفوفه.

بدأ فالكاو مس���يرته في 
صفوف نادي النسيروس 
بوياكا ف���ي الدرجة الثانية 
الكولومبية قبل ان ينضم الى 

ريفر باليت عام 2005.
وبع���د ارب���ع س���نوات 
العاصمة  قضاها مع فريق 
االرجنتينية انتقل الى بورتو 
البرتغالي حيث اثبت نفسه 
احد اخطر الهدافني في اوروبا 
بتس���جيله 72 هدفا في 87 

مباراة.
 احرز كأس البرتغال في 
موسمه االول عام 2009، قبل 
ان يس���اهم بشكل كبير في 
احراز بورتو ثالثية تاريخية 
عام 2011 بتتوجيه بالثنائية 

احمللية والدوري االوروبي 
املباراة  بتس���جيله ه���دف 
الوحيد في املباراة النهائية 

ضد براغا.
انتقل بعدها الى اتلتيكو 
مدريد وجنح في قيادته الى 
اح���راز ال���دوري االوروبي 
وس���جل هدف���ني ايضا في 
النهائي ف���ي مرمى اتلتيك 
بلباو. وس���جل فالكاو في 
اتلتيكو مدريد 70  صفوف 
هدفا ف���ي 91 مباراة قبل ان 
ينتقل الى موناكو الفرنسي 
مقابل 60 مليون يورو املوسم 

املاضي.
وسجل فالكاو 11 هدفا في 
19 مباراة مع فريق االمارة 
قب���ل ان يتع���رض الصابة 
خطيرة في الرباط الصليبي 
ابعدته ع���ن املالعب لفترة 

سبعة اشهر.

فيدرر يواصل تقدمه في »فالشينغ ميدوز«
الثامن عشر  اندرسون  كفني 

6-3 و3-6 و6-3 و4-6.
 ولدى الس���يدات، حققت 
الشابة السويس���رية بليندا 
ينسيتش )17 عاما واملصنفة 
58 عاملي���ا( ف���وزا الفتا على 
الصربية يلينا يانكوڤيتش 
املصنفة اولى في العالم سابقا 
7-6 )8-6( و6-3 في طريقها 

الى ربع النهائي.
وباتت بنس���يتش اصغر 
العبة تبلغ ربع نهائي البطولة 
االميركية منذ ان فعلت ذلك 
السويسرية مارتينا هينغيس 
ع���ام 1997 عندم���ا كانت في 

السادسة عشرة.
لكن اصغ���ر العبة تتأهل 
الى ربع نهائي احدى بطوالت 
الغراند س���الم كانت نيكول 
فايديسوفا وحققت ذلك في 

روالن غاروس عام 2006.
وتواجه السويسرية في 
ربع النهائي الصينية شواي 
بين���غ الت���ي تغلب���ت على 
التش���يكية لوسي سافاروفا 

الرابعة عشرة 6-3 و4-6.

االولى 4-6، لكنه قدم افضل 
ما لديه في املجموعات الثالث 
التالية وحسمها بنيجة واحدة 
6-1، محققا فوزه السبعني في 

البطولة االميركية.
 وجنح السويس���ري في 
تنفيذ 13 ارساال ساحقا و57 

ضربة رابحة.
 كما تأهل الى الدور الرابع 
التشيكي توماس بيرديتش 
السادس بفوزه على الروسي 
تيموراز غاباش���فيلي 3-6 

و6-2 و4-6.
الذي   ويلتقي بيرديتش 
بل���غ الدور نص���ف النهائي 
لنس���خة فالش���ينغ ميدوز 
عام 2012 في مباراته املقبلة 
النمساوي دومينيك ثيم الفائز 
على االس���باني فيليسيانو 
لوبيز التاس���ع عش���ر 4-6 

و6-2 و3-6.
الكرواتي مارين   وواجه 
الراب���ع عش���ر  س���يليتش 
صعوبات كبي���رة في حجز 
مكانه في ال���دور الرابع بعد 
فوزه عل���ى اجلنوب افريقي 

املوس���م الق���اب دورات دبي 
االماراتية وهامبورغ االملانية 
وسينس���يناتي االميركي���ة 

للماسترز.
 خس���ر فيدرر املجموعة 

وميبلدون االجنيزية قبل نحو 
شهرين لكنه خسر في املباراة 
النهائية امام الصربي نوفاك 

ديوكوڤيتش.
ه���ذا  في���درر  واح���رز 

واصل السويسري روجيه 
في���درر املصنف ثانيا تقدمه 
وتأهل ال���ى الدور الرابع من 
الوالي���ات املتحدة  بطول���ة 
املفتوحة، اخر البطوالت االربع 
الكبرى للتنس، بفوزه على 
االسباني مارسيل غرانوليرز 

4-6 و6-1 و6-1 و1-6.
ويلتقي فيدرر، بطل اعوام 
2004 و2005 و2006 و2007 
املقبل  ال���دور  ف���ي  و2008، 
مع االس���باني االخر روبرتو 
باوتيستا السابع عشر الذي 
ادريان  الفرنسي  تغلب على 
مانارينو 7-5 و6-2 و3-6.

 وكانت املباراة بني فيدرر 
وغرانولي���رز توقفت لنحو 
س���اعتني بس���بب عاصف���ة 

شديدة.
 ويس���عى السويس���ري 
)33 عام���ا( الى تعزيز رقمه 
القياسي في بطوالت الغراند 
سالم عبر احراز لقبه الثامن 
عش���ر، وهو يق���دم عروضا 
الفت���رة احلالية  ف���ي  قوية 
وكان على وشك التتويج في 

فيدرر ينتظره لقاء سهل أمام االسباني روبرتو باوتيستا في الدور املقبل 

بيكنباور يدافع عن الصفقات اإلسبانية
دافع الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم فرانز بيكنباور، عن الصفقات اإلس���بانية 
للنادي الباڤاري، رافضا االنتقادات الدائرة بشأن فقدان 

النادي لهويته التاريخية.
وفي تصريحات لصحيفة »بيلد« األملانية، عن حتول 
النادي من »إف س���ي بايرن« إلى »إف سي إسبانيا«، 

قال بيكنباور »هذا األمر مجرد هراء«.
وأضاف متسائال »من هيمن على الكرة العاملية في 
السنوات األخيرة؟ ريال مدريد وبرشلونة واملنتخب 
اإلسباني. لذا ال ميكن أن يسخر أحد من صفقات بايرن 

للتعاقد مع العبني إسبان«.

قلة الالعبني تقلص
خيارات أنشيلوتي

أفرزت نتائج سوق االنتقاالت احلالية ظاهرة جديدة 
هي مش���اركة ريال مدريد بأصغر فريق من حيث عدد 

الالعبني منذ عشر سنوات.
ونشرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن النادي امللكي 
فيم���ا لو حافظ على الفريق احلال���ي دون تعزيز في 
الساعات األخيرة من سوق االنتقاالت فسيشهد أصغر 

فريق منذ عام 2005-2004.
ريال مدريد ميتلك فقط 21 العبا بينهم 3 حراس مما 
يقلص خيارات املدرب كارلو أنش���يلوتي إلى 18 العبا 

فقط في مختلف البطوالت.
ولم يحدث ذلك منذ موس���م 2004 الذي شهد أفول 
فريق املج���رة لينخفض عدد العب���ي الفريق إلى 20 
العبا وهو ما ميكن تكراره في حال رحيل أربيلوا في 

اللحظات األخيرة.
وبع���د مغادرة كل من دي ماري���ا الى مان يونايتد 
وألونسو الى بايرن ميونيخ أصبح لزاما على النادي 
امللكي أن يستعني بالعبيه الصغار من الفريق الثاني 
»الكاستايا« الذي يشرف على تدريبه جنم ريال مدريد 
السابق زين الدين زيدان، وفي ظل مشاركة امليرينغي 
في عدة بطوالت وكثرة اإلصابة والتعب لالعبيه سواء 
م���ع النادي او مع منتخبات بالدهم فس���يواجه ريال 
مدريد معضلة كبيرة على مستوى جاهزية الالعبني 

لالستمرار في املنافسة على جميع البطوالت.

أنشيلوتي لديه ضعف في عدد الالعبني على مستوى جميع املراكز

صفقات »البرميييرليغ« منذ 11 عاماً بني األفضل واألسوأ
أسدل الستار على س���وق االنتقاالت الصيفية اخلاص باملوسم الرياضي 2015/2014 
بع���د أن قام كل مدير فني بدعم فريقه في املراكز التي يحتاجها بحس���ب وجهة نظره 

وكذلك حسب اإلمكانيات املادية التي توفرها له إدارة النادي.
وفي هذا اإلطار أعدت صحيفة »ديل���ي ميل« اإلجنليزية تقريرا مطوال حول 
صفقات الدوري اإلجنلي���زي املمتاز منذ 11 عاما وبالتحديد من عام 2003 حيث 
استعرضت الصحيفة الصفقة األفضل والصفقة األسوأ والصفقة األغلى وهو 

ما نستعرضه لكم فيما يلي:

1- صيف 2003

أفضل صفقة: انضمام كريستيانو رونالدو ملان يونايتد قادما من سبورتنغ 
لشبونة البرتغالي مقابل 12.24 مليون إسترليني. وأسوأ صفقة: انضمام 
الالع���ب الكاميروني إريك دجيمبا دجيمبا إل���ى اليونايتد قادما من نانت 
الفرنس���ي مقابل 3.5 ماليني إسترليني. وأغلى صفقة: انضمام داميان داف 

إلى البلوز قادما من بالكبيرن اإلجنليزي مقابل 17 مليون إسترليني.

2- صيف 2004

أفضل صفقة: انضمام روبن فان بيرسي إلى أرسنال قادما من فينورد اإلجنليزي 
مقابل 2.75 مليون إس���ترليني وأسوء صفقة: انضمام اميل هيسكي إلى برينغهام 

قادما له من نادي ليڤربول وذلك مقابل 3.5 ماليني إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انتقال واين روني من نادي إيڤرتون إلى نادي مان يونايتد 

مقابل 27 مليون إسترليني.

3- صيف 2005:

أفضل صفقة: انضمام الالعب كيفن دويل من نادي كورك س���يتي إلى 
نادي ريدينغ اإلجنليزي وذلك مقابل 78 ألف إسترليني. وأسوأ صفقة: 
انضمام الالعب اإلسباني ألبرتو لوكي من نادي ديبورتيفو الكورونا 
اإلسباني إلى نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 9.5 ماليني إسترليني. 
وأغلى صفقة: انضمام مايكل إيسيان إلى تشلسي قادما من نادي 

ليون الفرنسي مقابل 24.4 مليون إسترليني.

4- صيف 2006

أفضل صفق���ة: انضمام الالعب دميت���ار برباتوف من بايرن 
ليڤركوزن األملاني إلى توتنهام مقابل 10.9 ماليني إسترليني.

وأسوأ صفقة: انضمام أندريه شيفشينكو من ميالن اإليطالي 
إلى البلوز تشلسي، وذلك مقابل 30 مليون إسترليني كما احتلت 

الصفقة صدارة أغلى صفقة في هذا املوسم.

5- صيف 2007

أفضل صفقة: انضمام غاريث بيل من ساوثهامبتون إلى نادي 
توتنهام وذلك مقابل 5 ماليني إسترليني.

أسوأ صفقة: انضمام دارين بينت من نادي تشارلتون أتليتك 
اإلجنليزي إلى نادي توتنهام مقابل 16.5 مليون إسترليني.

وأغلى صفقة: انضمام البرازيلي أندرسون من بورتو البرتغالي 
إلى مان يونايتد مقابل 25 مليون إسترليني.

6- صيف 2008

أفضل صفقة: انضمام الالعب آرون رامسي إلى صفوف أرسنال 

قادما من ساوثهامبتون مقابل 5 ماليني إسترليني.
وأسوأ صفقة: انتقال الهداف روبي كني من توتنهام هوتسبيرز إلى ليڤربول 

مقابل 19 مليون إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انتقال البرازيلي روبينيو من ريال مدريد إلى مان س���يتي 

مقابل 32.5 مليون يورو.

7- صيف 2009

أفض���ل صفقة: انضمام ريك���ي المبرت من فريق بريس���تول روفرز إلى 
ساوثهامبتون مقابل 1 مليون إسترليني.

أسوأ صفقة: انضمام روكي سانتا كروز إلى مان سيتي قادما من بالكبيرن 
روفرز مقابل 17.5 مليون إسترليني.

وأغلى صفقة: انتقال كارلوس تيفيز إلى نادي مان سيتي قادما من جاره 
مان يونايتد مقابل 25 مليون يورو.

8- صيف 2010

أفضل صفقة: انضمام العب الوس���ط يايا توريه إلى مان سيتي قادما من 
نادي برش���لونة مقابل 24 مليون إس���ترليني والتي كانت أغلى صفقة خالل 

موسم 2010 حينها.
وأس���وأ صفقة: انضمام الغاني أسامواه جيان من رينس الفرنسي إلى سندرالند 

اإلجنليزي مقابل 13 مليون إسترليني.

9- صيف 2011

أفضل صفقة: انضمام سيرجيو أغويرو إلى مان سيتي قادما 
من أتليتكو مدريد مقابل 38 مليون إسترليني والتي احتلت لقب 

أغلى صفقة حينها.
وأسوأ صفقة: انضمام أندريه سانتوس من فناربخشة 
التركي إلى أرس���نال في صفقة بلغ���ت قيمتها 6.2 ماليني 

إسترليني.

10- صيف 2012

أفضل صفقة: انضمام سيزار أزبيلكوينتا إلى تشلسي قادما 
من مارسيليا الفرنسي مقابل 6.5 ماليني إسترليني.

أس���وأ صفقة: انضمام جاك رودويل من إيڤرتون إلى 
مان سيتي مقابل 12 مليون إسترليني.

وأغلى صفق���ة: انتقال البلجيكي أدي���ن هازارد إلى 
تشلس���ي مقابل 32 مليون إس���ترليني قادما من ليل 

الفرنسي.

11- صيف 2013

أفضل صفقة: انضمام الالع���ب ويلفيريد بوني 
من نادي فيتسي إلى نادي سوانزي سيتي مقابل 12 

مليون إسترليني.
وأسوأ صفقة: انتقال مروان فيالني من إيڤرتون 

إلى مان يونايتد مقابل 27 مليون إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انضمام األملاني مس���عود أوزيل 
إلى أرس���نال قادما من ريال مدريد مقابل 42 مليون 

إسترليني.
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املكسيكي هرنانديز إلى »الريال«

انطالقة قوية 
لـ »روزونيري« مع 
إينزاغي.. وزالتان 
يدمر سانت اتيان

ساندرو ُيسعد »البارسا«..
وسوسييداد يجرح كبرياء »امللكي«

الليغا
ع���اد برش���لونة م���ن ملع���ب 

»املادريغال« اخلاص مبضيفه ڤياريال 
بفوزه الثاني على التوالي وجاء بصعوبة 
1-0، فيم���ا صدم غرميه ري���ال مدريد في 
معقل ريال سوسييداد الذي حول تخلفه 
امام النادي امللكي بثنائية نظيفة الى فوز 
كبير 4-2 في املرحلة الثانية من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وكان »البارسا« استهل مشواره مع مدربه 
اجلديد والعب وسطه السابق لويس انريكي 
بفوز سهل على التشيك 3-0، لكنه عانى 
أمام ڤياريال، الفائز مبباراته االولى على 
ليفانتي )2-0(، وانتظر حتى الدقيقة 82 
ليحسم النقاط الثالث والتصدر مجددا بفضل 
البديل الشاب ساندرو راميريز الصاعد هذا 

املوسم من الفريق الرديف.
وسيطر »البلوغرانا« على اللقاء وحصل 
على عدد من الفرص إال أنه اصطدم بتألق 
احلارس سيرخيو اسينخو واحلظ السيئ 
الذي عاند ميسي بعد ان ارتدت ركلته احلرة 
من احلارس والعارضة ف���ي الدقيقة 28، 
وواصل برشلونة هيمنته وحصل أيضا على 

بعض الفرص دون ان ينجح في 
ترجمتها، وجاء الفرج للنادي 
الكاتالوني في الدقيقة 82 عندما 
متكن راميريز من اراحة جمهور 
الش���باك،  الى  فريقه بالوصول 
مانحا فريقه نقطته السادسة ومؤكدا 
تفوق »البلوغرانا« على فريق »الغواصة 
الصفراء« الذي لم ي���ذق طعم الفوز على 
ضيفه للمواجهة احلادية عشرة على التوالي 

وحتديدا منذ مارس 2008.
وعلى ملع���ب »انويتا«، اعتقد جمهور 
ريال مدريد ان فريقه أمام رحلة روتينية 
أم���ام مضيفه ريال سوس���ييداد الذي لم 
ي���ذق طعم الفوز على الن���ادي امللكي بني 
جمهوره منذ 10 يناير 2004، وذلك بعدما 
تقدم رجال املدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي 
بهدفني نظيفني في ظل غياب جنم الفريق 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو من اجل 
منحه فرصة التعاف���ي متاما من اصابته، 
ولكن صاحب األرض الذي خسر مباراته 
األولى للموس���م أمام الوافد اجلديد ايبار، 
انتفض بقوة ووضع »املرينغي« في موقف 
حرج أمام وس���ائل االعالم التي لن ترحم 
الذين  الدفاع املهزوز النشيلوتي ورجاله 

خسروا املواجهة بنتيجة 2-4.

الكالتشيو
استهل ميالن، موسمه بشكل 

قوي بعد ان حسم مواجهته مع 
ضيفه التسيو 3-1 على ملعب 

»سان سيرو« في املرحلة األولى من الدوري 
اإليطالي.

واستحق »الروزونيري« الذي يغيب عن 
الساحة القارية هذا املوسم بسبب اكتفائه 

باملركز الثامن املوسم املاضي مباشرة أمام 
التسيو، اخلروج فائزا منذ هذه املواجهة 

بقيادة مدربه اجلديد ومهاجمه السابق 
فيليبو اينزاغي اذ تقدم على فريق العاصمة 

بثالثية نظيفة بدأها الياباني كيسوكي 
هوندا في الدقيقة 7 بتسديدة من داخل 

املنطقة اثر متريرة من ستيفان الشعراوي، 
وانتظر »اللومباردي« الذي استعار االسباني 
فرناندو توريس من تشلسي لتعويض رحيل 

بالوتيللي، حتى الدقيقة 56 ليضيف الهدف 
الثاني عبر الغاني سولي علي مونتاري، 
قبل ان يعزز الوافد اجلديد من باريس 

سان جرمان الفرنسي جيرميي مينيز تقدم 
أصحاب األرض بهدف ثالث في الدقيقة 64 
من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الهولندي 

ستيفان دو فري، وقلص 
التسيو الذي يشرف عليه 
هذه املوسم ستيفانو بيولي، 

الفارق بهدية من املدافع اجلديد 
في ميالن البرازيلي اليكس الذي 

خدع حارسه االسباني دييغو لوبيز، 
القادم من ريال مدريد، في الدقيقة 67 من 
املباراة التي شهدت تألق األخير في الوقت 

بدل الضائع بصده ركلة جزاء للضيوف 
نفذها انتونيو كاندريفا.

وبدوره، انتظر نابولي حتى الدقيقة اخلامسة 
من الوقت بدل الضائع ليعود من ملعب 

جنوى بالنقاط الثالث بالفوز عليه بهدفني 
لالسباني خوسيه كاليخون )3( والوافد 

اجلديد الهولندي جوناثان دي غوزمان )95(، 
مقابل هدف للتشيلي مارويسيو بينيا )40(.

وانتهت املواجهة بني ممثلي إيطاليا في 
يوروبا ليغ تورينو وضيفه انتر ميالن 

بالتعادل 0-0 في مباراة اهدر خاللها صاحب 
األرض ركلة جزاء في الدقيقة 20 عبر 

األرجنتيني مارسيلة الروندو.
وواصل الهداف املخضرم انتونيو دي ناتالي 

هوايته وقاده فريقه اودينيزي للفوز على 
ضيفه امبولي الصاعد مجددا الى دوري 
األضواء 2-0 بتسجيله الهدفني )57 و62(.

ليغ 1
حقق باريس سان جرمان حامل اللقب 
فوزا كاسحا على ضيفه سانت اتيان رابع 
املوسم املاضي 5-0، فيما جنح باستيا 

في فرمل���ة مضيفه بوردو وحرمانه من 
الفوز الرابع على التوال���ي باجباره على التعادل معه 1-1 في 

املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.
على ملعب »ب���ارك دي برينس«، تألق الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش وقاد فريق املدرب لوران بالن الى فوزه الثاني 
هذا املوسم، مقابل تعادلني في 4 مباريات، وذلك بتسجيله ثالثية 

رفع من خاللها رصيده الى 5 أهداف حتى اآلن.
وفي اللقاء الثاني، بدا باستيا الذي حقق في املرحلة السابقة 
أمام تولوز فوزه األول للموس���م اجلدي���د )1-0(، في طريقه 
للع���ودة بالنقاط الثالث من ملعب ب���وردو بعد ان تقدم على 
مضيفه حتى الدقيقة 78 بهدف سجله العاجي تالو منذ الدقيقة 
18 لكن االوروغوياني الش���اب دييغو روالن انقذ فريق املدرب 

ويلي سانيول وأدرك له التعادل.
وف���ي مباراة اخرى، واصل لي���ون عروضه املخيبة وتلقى 
هزميته الثالثة عل���ى التوالي واألولى له في الدوري أمام متز 
منذ 22 سبتمبر 2001، وذلك باخلسارة أمامه 1-2 في مباراة كان 
املتقدم فيها عبر الكس���ندر الكازيت )68( قبل ان تهتز شباكه 
بهدفني في الدقائق الثماني األخيرة عبر يني نغباكوتو )82 من 

ركلة جزاء( والڤنزويلي خوان مانويل فالكون )86(.

»األتلتي« يفوز بخدمات تشيرشي

أعلن أتلتيكو مدريد بطل الدوري اإلسباني 
ع���ن تعاقده مع الالعب اإليطالي أليس���يو 
تشيرشي من فريق تورينو اإليطالي دون 

الكشف عن املقابل املالي للصفقة.
ويوقع تشيرشي صاحب ال� 27 عاما على 
عقد مع أتلتيكو ملدة ثالثة أعوام بعد خضوعه 

للفحص الطبي.
وقال خوس���يه لويس بيريز كامينيرو 

مدير الكرة بنادي أتلتيكو: »إنها أنباء جيدة 
لنا جميعا، كان أحد أبرز أولوياتنا لتدعيم 
صفوف الفريق.. كان علينا أن نبذل جهدا 
كبيرا لضم هذا الالعب ولكننا نثق في أنه 
يستحق هذا ألنه سيكون العبا بارزا بالنسبة 
لنا، حيث س���يمنح الفريق السرعة والدقة 
واألهداف وسيمنحنا أيضا مزيدا من البدائل 

في خط الهجوم«.

الدولي اإليطالي تشيرشي ينتقل الى بطل الليغا

ڤان جينكل في »سان سيرو«

إنريكي: قاتلنا ببسالة

كاسياس: كلنا مذنبون

أعلنت قناة ميالن الرس���مية عن موافقة 
العب وسط تشلسي فان جينكل على االنتقال 
بشكل رس���مي إلى ميالن ملدة عام واحد على 
س���بيل االعارة مع خيار الشراء النهائي بعد 
انتهاء املوس���م. كما أكدت تواجد الالعب في 
»سان سيرو« إلجراء الفحص الطبي وبعدها 

سيوقع على عقود االنضمام.

وكان فان جينكل يطمح الى الدخول للتشكيلة 
األساسية للمدرب مورينو مع »البلوز«، ولكنه 
فش���ل في إثبات الذات، كم���ا أن اإلصابة كان 
لها الدور األكبر في ابتعاده عن املشاركة في 
التدريبات. وذك���رت القناة أيضا أن توريس 
وصل في وقت سابق مليالن على سبيل اإلعارة 

ملدة عامني، تنتهي في يونيو 2016.

أبدى مدرب برشلونة لويس انريكي سعادته الكبيرة 
عقب الفوز على مضيفه ڤياريال بهدف دون رد في 

اجلولة الثانية من الليغا اإلسبانية.
وصرح املدرب لوسائل اإلعالم قائال: لدي كل 
الرضا عن مستوى الفريق رغم قوة فريق اخلصم، 
فجميع الالعبني كان لديهم اإلصرار على الفوز 

حتى النهاية. وأضاف: سعيد بالالعبني الشاب سواء 
منير احلدادي أو ساندرو فالثنائي أثبت الذات واستحقا 
التواجد مع الفريق األول. وتابع: يجب تسليط الضوء 
على جميع الشباب ألنهم مستقبل البارسا في الفترة 
القادمة، مؤكدا انه سيمنح اجلميع الفرصة إلخراج 

أفضل ما لديهم.

ڤينغر ينتقد رجاله
عّبر املدرب أرسني فينغر عن واقعية نتيجة 
التعادل اإليجابي الت����ي انتهت بها مباراة فريقه 
أرسنال ضد مضيفه ليستر سيتي، مؤكدا أن فريقه 
ال يحتاج ملهاجم بقدر ما يفتقد لصناعة العملية 
الهجومية واإلبداع في خلق الفرص. وقال فينغر: 
»نحن لم نخلق ما يكفي من الفرص لتحقيق الفوز، 
في حني أن ليستر قاتلوا للخروج بنتيجة إيجابية، 
وهو ما حتقق لهم في النهاية«. وفي تعليقه على 
املطالبة بالتعاقد مع مهاجم صريح قال: نعمل على 
ذلك قبل إغالق الس����وق، ولكن احلل ال يكمن في 

شراء العب في كل مرة ال نحقق فيها الفوز.

انتقد قائد ريال مدريد إيكر 
كاسياس الصورة التي ظهر 
بها فريق����ه في املباراة ضد 
ريال سوسييداد على ملعب 

»أنويتا« وشهدت خسارة 
كبي����ر لبط����ل أوروبا 
بنتيجة 4-2، كاسياس 
لم يكن سعيدا بعد هذه 

الهزمية واشتكى من قلة 
التركيز في األهداف التي 

تلقتها شباك الفريق.
وقال كاس����ياس: »أوال 

أريد تهنئة ريال سوسييداد 
الذي قدم مباراة كبيرة، أن 
تتقدم عليه����م في أول 15 
دقيقة بهدفني هو شيء غير 
عادي وأكثر في ميدانهم«. 
وأضاف: »امللكي كان سلبيا 
في كل ش����يء، فظيع. مع 
نتيج����ة 0-2 ال ميكن أن 

تذهب من أيدينا املباراة بهذا 
الشكل، إنها ليست الطريقة 
واملسار الذي يجب أن نتبعه«. 
واعترف »القديس« بأن الريال 
يعاني من مشاكل في الكرات 
العرضية، وقال: يجب علينا 

وعيا في الكرات وضع املزيد من الشدة ونكون أكثر 
العرضية، ونحن جميعا مذنبون.

انتقل املهاجم الدولي املكس���يكي خافيير 
هرناندي���ز من مان يونايتد االجنليزي الى 
ريال مدريد االس���باني بط���ل اوروبا على 
سبيل االعارة، وذلك بحسب صحيفة »اس« 
االسبانية. ويبدو ان هرنانديز )26 عاما( 
الذي انضم لليونايت���د عام 2010، ال 

يدخل ضمن مخططات املدرب اجلديد الهولندي 
لويس فان غال الذي يفضل االعتماد على الثنائي 
واين روني والهولندي روبن فان بيرسي في 
املقدمة. أما في ريال، فسيؤمن هرنانديز املساندة 
الهجومية للفرنسي كرمي بنزمية الذي يعتبر 

رأس احلربة الوحيد في الفريق امللكي.

أعلن نادي باي���رن ميونيخ تعاقده 
مع الالعب الشاب سينان كورت قادما 
من بوروسيا مونشنغالدباخ ملدة أربعة 

مواسم.
ويلعب كورت في مركز اجلناح األيسر، 
ويعد من العناصر البارزة مبنتخب أملانيا 
حتت 19 عاما، وسيبدأ التدريب مع فريق 
املدرب الكاتالوني بيب غوارديوال بدءا 

من اليوم.
وأشارت وسائل اإلعالم األملانية الى أن 
البايرن قاتل من أجل التعاقد مع كورت 
منذ أشهر، مبينة أن قيمة الصفقة تتراوح 

بني 1.1 و2.5 مليون يورو.

كورت
وجه جديد واعد

الباڤاري يضم موهبة 
مونشنغالدباخ
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أزرق الناشئني يكثف استعداداته لكأس آسيا
املرم���ى  ف���ي حراس���ة 
عمر الفيل���كاوي )خالد 
العجاج���ي( وللدف���اع 
فيصل الركيبي وشبيب 
اديلم  اخلالدي ومشعل 
)مبارك عياد(، عبداهلل 
البلوش���ي، وللوس���ط 
مش���عل ف���واز )عزيز 
فيصل(، محسن الصليلي 
)عل���ي وائل(، يوس���ف 
التناك وس���الم البريكي 
)يوسف الرشيدي(، بدر 
الناصر )خالد العوضي(، 
وخالد اديلم )عبدالعزيز 

مروي(.
ازرق  ويخ���وض 
الناش���ئني لقاءه الثاني 
مس���اء غد االربعاء أمام 

منتخب استراليا.

براعم األزرق يستعد في 
القاهرة

ضم���ن اس���تعدادات 
ازرق البراعم للمشاركة 
ف���ي مهرج���ان البراعم 
اقامته  اخلليجي املزمع 

القطرية  العاصم���ة  في 
الدوحة خ���الل فبراير 
2015، ومهرج���ان غرب 
آسيا للبراعم في مارس 
2015، يقي���م معس���كرا 
العاصمة  تدريبيا ف���ي 

املصرية القاهرة.
البراعم أول  وخاض 
من ام���س اللقاء الثالث 
أمام فريق طالئع اجليش 
وانتهت بنتيجة التعادل 
اإليجاب���ي 1-1، وكانت 
التش���كيلة األساس���ية 
الت���ي خاض���ت املباراة 
هي: في حراس���ة املرمى 
ضاري العتيبي، في خط 
الدفاع فيصل الشطي- 
يوسف احلقان- حسني 
اشكناني- احمد بشار، في 
خط الوسط عبدالرحمن 
شرار- طالل السربل- 
فواز اخلالدي- حس���ني 
الهجوم  حاجيه، وف���ى 
ابراهيم كمي���ل - رائد 
الشطي، وسجل الزرق 
البراعم يوسف احلقان.

الفن���ي، والت���ي انتهت 
بالتعادل السلبي.

وقال إن املنتخب استعد 
للنهائي���ات على مراحل 
عدة بداية من احلصص 
التدريبية احمللية وبعدها 
معسكر في ابها والثاني 
القاه���رة والثالث  ف���ي 
الدورة  ف���ي  املش���اركة 
الودي���ة التي أقيمت في 
الدوحة مبشاركة فريق 
ريال مدريد حتت 17 سنة 
ومنتخب���ي قطر وعمان 

وحل بها األزرق ثانيا.
وأش���ار الى أن أمور 
املنتخب ب���دت واضحة 
بع���د االس���تقرار على 
التش���كيلة األساس���ية 
وجاهزية الالعبني بدنيا 
وفنيا وذهنيا، متمنني أن 
يظهر الفريق باملستوى 
املأم���ول وخطف إحدى 
بطاقات األربع املؤهلة الى 

نهائيات كاس العالم.
اللقاء  وقد شارك في 
الودي مع تايلند الالعبني 

منتخ���ب  يواص���ل 
الناشئني تدريباته على 
ملع���ب ن���ادي اجليش 
التايلندية  العاصمة  في 
اس���تعدادا  بانك���وك 
للمش���اركة في نهائيات 
كاس آسيا للناشئني حتت 
16 سنة والتي تنطلق في 
تايلن���د اجلمعة املقبلة، 
الناشئني  ويلعب أزرق 
الثالثة  ضمن املجموعة 
ال���ى جانبه  التي تضم 
منتخبات كوريا الشمالية 

ونيبال واوزبكستان.
وأشاد مدرب املنتخب 
إبراهيم عبيد بفترة اإلعداد 
األخيرة قبل اخلوض في 
منافسات النهائيات بعد 
تأقلم الالعبني على اجلو 
الرطب واملمطر من خالل 
التدريب واملباراة الودية 
التي التقى بها املنتخب 
التايلندي مس���تضيف 
النهائي���ات، مؤك���دا ان 
التجربة عادت بالفائدة 
عل���ى الالعبني واجلهاز 

لقب أول للناشئ أميوني في رالي لبنان الـ 37

كيلومترات، زندوقة – بزبدين 
17.67كيلومترا، زبوغا كفرتيه 
20.14 كيلومترا، نهر ابرهيم 
مشان 15.42 كيلومترا، نهاها 
نقوال أميوني وشادي بيروتي 
ف���ي 2:39:47 )س���اعتني(، 
متقدمني رودريغ الراعي ونبيه 
عبداهلل في »ميتسوبيشي 
النس���ر ايفو 9« بفارق 1:28 
دقيقة، والقطري عبدالعزيز 
الكواري وااليرلندي كيليان 

دافي في »فورد فييستا اس« 
بفارق 3:14.

وأحرز روجي���ه فغالي 
وجوزف مطر لقب »ار سي 
2 ما دون«، ونقوال وشادي 
بيروتي لقب »ار سي 2 ان 
4« وكأس املرحل���ة الليلية 
وكأس املجموعة »ن«. ونال 
اميوني لقب السائق الناشئ، 
وماريو عني���د لقب املالح 
الناشئ، وباسل أبو حمدان 
وفراس إلياس لقب »ار سي 
3« وفئة الدفع األمامي وماجد 
خوري وزياد بردويل لقب 

»أر سي 4«.
الراعي  وأحرز رودريغ 
ومالحه نبيه عبداهلل كأس 
التصنيف، واألملانية حاملة 
رخص���ة تس���ابق قطرية 
اديث ويس كأس السيدات، 
والقطري عبدالعزيز الكواري 
ومالحه كيليان دافي كأس 
الطاقم األجنبي. ونال السائق 
بشارة بشير واملالح جو مطر 
كأس املخضرمني، وشارك 
في التتويج الش���يخ عذبي 
النايف الصباح الذي تولى 

التحكيم في السباق.

املشاركة من دون املنافسة 
على اللقب، وسجل أفضل 
األوق���ات في خم���س من 

املراحل اخلاصة الست.
البرنامج ست   وتضمن 
مراح���ل خاص���ة ف���ي املنت 
وجبيل مسافتها اإلجمالية 
� بزبدين  106:46: زندوق���ة 
17.67 كيلومت���را، زبوغ���ا � 
كفرتي���ه 20.14 كيلومت���را، 
نهر إبرهيم – مش���ان 10.42 

بيروت ـ ناجي شربل

ت���وج نق���وال أميوني 
)25 س���نة( ومع���ه مالحه 
ش���ادي بيروتي في سيارة 
ايفو  »ميتسوبيشي النسر 
10«، للمرة األولى بطال لرالي 
لبنان الدول���ي ال� 37 على 
طرق معبدة، والذي نظمه 
اللبناني للسيارات  النادي 
والس���ياحة، وهو املرحلة 
الرابعة من بطولة الشرق 

األوسط للراليات.
وكان أميون���ي تصدر 
الترتيب ف���ي نهاية اليوم 
الثالث، بعدم���ا أزاح ربيع 
أيوب مع مالحه جورج ناضر 
في سيارة »ميتسوبيشي 
النسر ايفو 9« الذي احتل 
الصدارة ف���ي نهاية اليوم 
الثاني بعد انسحاب بطل 
الرالي 11 مرة روجيه فغالي 
وش���قيقه عبده فغالي اثر 
تعرضهم���ا حلادثني، لكن 
روجيه فغالي ش���ارك في 
املراح���ل اخلاصة الس���ت 
لليوم األخير مبوجب نظام 
»السوبر رالي« الذي يجيز 

الفائزون برالي لبنان الدولي على منصة التتويج  )سركيس يرتسيان(

ليخبرهم اس���تعداده الكامل 
لتحمل نفقات عالجه باخلارج، 
حيث القت مبادرة الغامن صدى 
الذين  الرياضيني  واسع بني 
ثمنوا موقف رئيس مجلس 
األمة الذي لم تش���غله مهامه 
اجلسام عن مراقبة ومتابعة 

الشأن الرياضي.
ومن املتوقع أن يغادر زياد 
البالد خالل األيام القليلة املقبلة 
الستكمال عالجه ورغم احلالة 
اإلنسانية لالعب إال أن مبادرة 
الغامن بحد ذاتها طرحت تساؤال 
كبيرا وه���و ما مصير أي من 

املبادرة أثلجت صدور الرياضيني وأسرة الالعب املصاب

رئيس مجلس األمة يتكفل بعالج زياد

12 العباً ألزرق السلة في »األلعاب اآلسيوية«

»اجلودو« يواصل معسكره في القاهرة

يحيى حميدان

وضع مدرب منتخبنا الوطني لكرة الس����لة، 
البوسني منصور بايراموفيتش، قائمة ال� 12 العبا 
لتمثيل املنتخب في دورة األلعاب اآلسيوية واملقرر 

إقامتها في مدينة اينشون بكوريا اجلنوبية. 
واختار املدرب منصور كال من صالح يوسف 
وش����ايع مهنا ومش����اري بودهوم وعبدالعزيز 
احلميدي وعبداهلل ساملني )القادسية(، عبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي )اجلهراء(، حسني اخلباز 
وعبداهلل الش����مري )الكويت(، محمد اشكناني 

واحمد البلوشي ونواف الظفيري )كاظمة(. 
وق����ام املدرب باس����تبعاد كل من عبدالعزيز 
الربيع����ة وعبداهلل توفيق )كاظمة( ويوس����ف 

احلمدان )العربي( ويوسف عقاب )النصر(. 
ويتخذ منتخبنا الوطن����ي من هذه البطولة 
استعدادا لبطولة اخلليج التي ستقام في الدمام 

خالل الفترة من 13 الى 23 أكتوبر املقبل. 
وكان املدرب قد اكد لالعبني أن دورة األلعاب 
اآلسيوية ستكون مبنزلة االختبار للوقوف على 
مستواهم مع املنتخب الوطني في ظل اعتذار بعض 
الالعبني عن عدم االلتحاق مع االزرق في الوقت 
احلالي ما يعني انه سيقوم ببعض التغييرات 
بعد نهاية الدورة ويضم بعض املعتذرين لبطولة 

اخلليج التي يصب االحتاد اهتمامه عليها. 
هذا ومنح بايراموفيتش لالعبي األزرق راحة 
اليوم على ان يس����تعد الالعبون للمغادرة غدا 
الى معس����كر الفلبني اس����تعدادا لدورة األلعاب 

اآلسيوية. 
ويترأس وفد األزرق في معسكر الفلبني ودورة 
األلعاب اآلس����يوية أمني السر العام في االحتاد 
ضاري برجس ويضم كال من عدنان عبداللطيف 
مديرا للمنتخب والبوسني بايراموفيتش مدربا 

والوطني خالد القالف مساعدا له.

يواصل منتخبنا الوطني للجودو معسكره 
التدريبي استعدادا خلوض منافسات بطولة اخلليج 
للجودو لفئات العمومي والشباب والناشئني التي 

تستضيفها الكويت مطلع أكتوبر املقبل. 
 وقال أمني صندوق االحتاد بدر الش����راد في 
تصريح ل�»كونا« ان املعسكر التدريبي في القاهرة 
يستمر حتى التاسع من سبتمبر اجلاري ويتضمن 
تدريبات يومية صباحية ومسائية ستسهم في 

إعداد الالعبني وتأهيلهم جيدا. 

 وأضاف ان املعس����كر يتخلل����ه عدة لقاءات 
مع املنتخب املصري للجودو وعدد من األندية 
املصرية مثل نادي الزهور ونادي الصيد ونادي 

الشمس ونادي هليوليدو. 
 وذكر ان املعس����كر سيس����هم في أن يحافظ 
منتخ����ب الكويت للجودو على لق����ب البطولة 
اخلليجية التي س����تقام ف����ي الكويت مؤكدا أن 
البطولة لن تكون سهلة مع وجود منتخبات قوية 

كالسعودية واإلمارات وقطر والبحرين. 

الالعبني املصابني الذين تتشابه 
حاالتهم مع زي���اد والذين لم 
يحظ���وا برعاي���ة كرمية من 
شخصيات رياضية أو جتارية، 
األمر ال���ذي طرح معه بعض 
الرياضيني فكرة تكوين جلنة 
القدامى بحكم  الالعب���ني  من 
الطويل���ة ملتابعة  خبرته���م 
الالعبني املصابني والتنسيق مع 

من يعنيهم األمر لعالجهم.

مبارك الخالدي

في مبادرة رياضية ال تخلو 
من اجلوانب اإلنسانية تكفل 
رئيس مجلس األمة والرئيس 
الفخ���ري لن���ادي الكوي���ت 
م.مرزوق الغامن بعالج العب 
الفحيحيل نواف زياد  نادي 
الذي تعرض لكسر مضاعف 
في الس���اق م���ارس املاضي 
وحتديدا في مباراة فريقة أمام 
اجلهراء ضمن اجلولة ال� 20 

لدوري VIVA نهاية املوسم.
ووج���ه الالع���ب وبعض 
محبيه قبل ساعات قليلة من 
تكفل الغامن بالعالج مناشدات 
عبر وسائل االتصال االجتماعي 
حلاجته للعالج باخلارج بعد 
فش���ل عمليت���ني جراحيتني 
أجريتا له في مستشفى الرازي 
أثبتت معها التقارير الطبية 
إلى اخلارج  ضرورة توجهه 
لعدم توافر اإلمكانات الفنية 
للسيطرة على حالته التي قد 
تتدهور إلى مراحل خطيرة، 
وفور وصول املناشدة للغامن 
العب نادي الفحيحيل نواف زياد الذي تعرض لكسر مضاعف في الساقبادر باالتصال بالالعب وذويه 

العبي القادس����ية وقال ال شك 
ف����ي ان الفترة الت����ي قضيتها 
العبا في االزرق في منتخبات 
الناش����ئني والشباب ساهم في 
الطيبة مع  العالق����ات  توثيق 
العديد من العبي االندية احمللية 
ومنهم العبو االصفر وهذا االمر 
مهم ألي العب لتحقيق االنسجام 

السريع وتقدمي االفضل. 
ومتنى املطي����ري حتقيق 
املزيد من البطوالت مع الفريق 
وقال اتطلع بقوة الى الصعود 
الى منصات التتويج مع فريقي 

املطيري: أفخر بانضمامي ليد القادسية

»أزرق« اليد يلتقي ليترشاسن األملاني
مبارك الخالدي

يلتق���ي منتخبنا الوطن���ي األول لكرة اليد 
عصر اليوم فريق ا س جي ليترشاس���ن احد 
فرق دوري الدرجة االملاني في معسكره املقام 
في املانيا استعدادا للمشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية التي ستنطلق في 19 اجلاري في مدينة 
»أنتشيون« في كوريا اجلنوبية.  وكان األزرق 
قد فاز في مبارياته الودية األولى أمام فيرسهامي 

احد فرق دوري الدرجة االول 33-26 وكان اجلهاز 
الفني بقيادة الكرواتي تونيك دريسكوفيتش، ثم 
جرى تعديالت على مواعيد التدريب واملباريات 
الودية وفق البرنامج املعد لألزرق وبعد ظهور 
النتائج األولى لتقييم األسبوع األول من املعسكر 
ظهر جليا االرتفاع امللحوظ في اللياقة البدنية 
لالعبني واليزال تونيك يأمل في زيادة االنسجام 
بني الالعبني وإتقان عمليات التسليم والتسلم 

والتصويب من خارج ال�9 أمتار.

اجلديد وال ينقص االصفر اي 
شيء لتحقيق البطوالت فلدينا 
جهاز فني على مس����توى عال 
بقيادة د.أحمد دعبس وكذلك 
جه����از اداري طم����وح يقوده 
الش����اب املبدع فهد البكر الذي 
بدأت بصماته تظهر على الفريق 
من خ����الل التعاقدات اجلديدة 
ودعم اجلهاز الفني بكل برامجه 

وخططه.

مبارك الخالدي

عبر جنم نادي القادس����ية 
لك����رة اليد مطلق املطيري عن 
فخره واعتزازه بالثقة الغالية 
ملس����ؤولي كرة الي����د بالقلعة 
الصفراء الختيارهم له لتمثيل 

األصفر املوسم املقبل.
ل� »األنباء«  وقال املطيري 
الش����ك ان االنضمام للقادسية 
الزاخر بالنجوم هو مطمح لكل 
العب مجتهد نظ����را ملا يتمتع 
به األصفر من قاعدة عريضة 
لالعبني وزخم جماهيري ساهم 
ف����ي تطوير مس����توى  كثيرا 

الالعبني.
وأض����اف وال يفوتن����ي ان 
اتوجه بالش����كر الى مسؤولي 
اللعب����ة بن����ادي النصر الذين 
وافقوا على اعارتي ملوسم واحد 
اذ اتطلع الى االرتقاء باملستوى 
من الناحي����ة الفنية من خالل 
االحتكاك مع العبني جنوم على 
مس����توى عال وكذلك امكانية 
املشاركة في بطوالت خارجية 
السيما اخلليجية التي تنطلق 
م����ارس املقبل ملا للمش����اركة 
اخلارجية من تأثير كبير على 
االرتقاء مبستوى الالعبني وهذا 
لم يكن يتحقق لي وأنا العب 
في نادي النصر الذي امتنى له 
النهوض من جديد ليعود رافدا 

قويا ملنتخباتنا الوطنية .
ولفت املطيري الى العالقات 
الت����ي تربطه ببعض  مطلق املطيري يوقع العقد اجليدة 

نادي الرماية ينظم بطولة فيصل الدعيج
التراب  االوملبية )السكيت 
واملسدس والبندقية ضغط 
اله���واء 10م(، مضيف���ا، ان 
أكادميية الشيخ سعد للرماية 
األوملبية تنظ���م بطولتها 
الثانية واألخيرة لهذا املوسم 
استعدادا ملنتسبي األكادميية 
في مواصلة تدريباتهم مع 
الش���باب  النادي من  رماة 
للمشاركة ضمن مسابقات 

نادي الرماية 
وتقدم العصيمي بخالص 
شكره وتقديره نيابة عن 
إخوانه رئي���س وأعضاء 
مجل���س اإلدارة جلمي���ع 
القائمني على إدارة أكادميية 
الشيخ سعد للرماية االوملبية 
ملا بذلوه من جهود كبيرة في 
تعليم منتسبي األكادميية 
األص���ول الفني���ة للرماية 
االوملبي���ة وكذل���ك قوانني 

األمن والسالمة في امليدان 
وكيفية استخدام السالح 

االوملبي.
 واشار الى ان البطولة 
املاضية شهدت بروز أكثر من 
رام متميز مت الدفع بهم ضمن 
منتخبات الشباب في رماية 
أسلحة الرصاص واألطباق 
الطائ���رة وقال ان أكادميية 
الشيخ سعد للرماية االوملبية 
مستمرة في استقبال طلبات 
الشباب الكويتي طوال العام 
الش���باب  متمنيا أن يبادر 
بحجز أماكنهم لالس���تفادة 
التي تقدمها  ال���دورات  من 
األكادميية ملنتسبيها لتعليم 
الرماي���ات االوملبية  جميع 
بإشراف فنيني متخصصني 
على أعلى مستوى أكادميي 
واالس���تفادة م���ن وق���ت 

فراغهم.

البطولة التي أقيمت باململكة 
العربية السعودية، كما كان 
للمغفور له مساهمات عديدة 
ومتنوعة في نشر رياضة 
الرماية بني الشباب الكويتي 
من خالل قيامه بإنشاء أول 
مي���دان رماي���ة اوملبي في 
الكوي���ت لرماي���ة األطباق 
الطائرة، ومشاركته رحمه 
اهلل بتأس���يس أول جلنة 
للرماي���ة الكويتية بجانب 

الشهيد فهد األحمد 
وتقدي���را وعرفانا بهذا 
الدور املتمي���ز فإن الرماية 
الكويتي���ة كعهده���ا دائما 
ف���ي تخليد ذك���رى أبنائها 
األوفياء تنظم هذه البطولة 
ليستذكر األبناء مآثر اآلباء 

واألجداد.
ان  العصيم���ي  وق���ال 
البطول���ة تش���مل الرماية 

تنطل���ق عل���ى مجمع 
ميادي���ن الش���يخ صب���اح 
األحمد االوملبي في التاسع 
من اجلاري البطولة الثانية 
من برنامج بطوالت أكادميية 
الشيخ سعد للرماية األوملبية 
للموسم احلالي وحتمل اسم 
املغفور له الش���يخ فيصل 
الدعيج الصباح طيب اهلل 

ثراه.
وصرح عبيد العصيمي 
أمني السر العام بأن بطولة 
املغفور له الش���يخ فيصل 
الدعيج من البطوالت التي 
يعتز نادي الرماية بتنظيمها 
سنويا وذلك تقديرا وعرفانا 
لش���خصية وطني���ة أثرت 
الكويتية  الرماي���ة  رياضة 
من خالل مشاركتها ضمن 
أول فريق وطني للرماية في 
الكويت، حيث مثل الكويت في 

عبيد العصيمي

تعادل البراعم 
أمام فريق طالئع 

اجليش 1-1 
في معسكره 

بالقاهرة استعداداً 
ملهرجان غرب 

آسيا
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الصليبخات لتجاوز الساحل في كأس ولي العهد  

مشعل ذياب من ابرز االوراق الرابحة في الصليبخات

الشباب في مواجهة الفحيحيل ضمن املرحلة األولى 

مبارك الخالدي 

تنطلق مساء اليوم مواجهتا املرحلة األولى 
لبطولة كأس ولي العهد في نســــختها الـ 22 
للموســــم 2014-2015 بلقاءين، حيث يلتقي 
الصليبخات مع الســــاحل على ستاد مبارك 
العيار بنادي اجلهراء، وفي املباراة الثانية يحل 
الفحيحيل ضيفا على الشباب، وتقام املباريات 
وفق نظام خــــروج املغلوب، إذ من املقرر أن 
جتري قرعة املرحلة الثانية من البطولة في 
قاعة االجتماعات باحتاد الكرة مساء غد األربعاء 
بني الفريقني الفائزين من مواجهتي اليوم مع 
فريقي خيطان واليرموك، ومن املقرر أن تقام 
املباراتني في الـ 9 من الشهر اجلاري. ووزعت 
الفرق املشاركة في البطولة وفق ترتيبها في 
بطولة الدوري للموســــم املنصرم، ويتصدر 
القادسية سجل أبطال البطولة بالفوز بالكأس 
8 مرات آخرها املوسم املاضي يليه العربي بـ 
6 بطوالت والكويت بـ 5 القاب، ويتســــاوى 
الساملية وكاظمة بعدد مرات الفوز ملرة واحدة 
وتتسم املباريات بطابع الكؤوس الذي ال يعترف 
بالتاريخ األمر الذي يفتح باب املفاجآت على 
مصراعيه إمعانا في رغبة الفرق في نيل شرف 
الفوز باللقب الغالي ما يضيف على املباريات 

بشكل عام اإلثارة واحلماس.

مواجهتان متكافئتان 

وتبدو الفرصة مواتية للصليبخات لتجاوز 

الساحل للفارق البدني واملهاري بني الالعبني 
ومييل تاريخ لقاءات الفريقني ملصلحة أبناء 
الصليبخات الذين حققــــوا الفوز في آخر 6 
لقاءات جمعــــت الفريقني، وقدم الصليبخات 
عروضا جيدة حتى اآلن في دوري VIVA بقيادة 
املدرب الوطني ماهر الشــــمري، حيث حصد 
الفريق 4 نقاط من مباراتني، ويعول الشمري 
على جهود جنمة مشــــعل ذياب والنيجيري 

ايفوسا.
وفي املقابل يأمل أبناء الساحل بقيادة املدرب 
الوطني معضــــد العجمي في قلب التوقعات 
اعتمادا على الــــروح العالية لالعبني بقيادة 

علي عتيق والهداف محمد العازمي.
وفي اللقاء الذي يجمع الشباب مع الفحيحيل 
فتبدو النديــــة واإلثارة حاضــــرة للتنافس 
التقليدي بني الفريقني، والتقى الفريقان قبل 
أيام في اجلولة الثانية لدوري VIVA وانتهت 
املباراة ملصلحة الشباب 3-2، ويعتمد الفريقان 
على مجموعة متجانسة من الالعبني الشباب 
يحدوهــــم الطموح بتحقيق إجناز يســــجل 
ملصلحتهم، ويقود الشباب املدرب الروماني 
اليســــتيكا سيوبا الذي يعول على محترفيه 
الفرنسي ســــليم الكابي والبرازيلي ميشيل 

دوس والغاني كريستوفر الما.
وفي اجلبهة األخرى يتطلع أبناء الفحيحيل 
بقيادة املدرب الكرواتي ميخا على مواطنيه 
الكروات ايفان ومارين والعاجي سبيســــكو 

فاديغا.

»األخضر«

األزرق
تدرب في »آن شان«

الوفد غادر بكني بالطائرة واستقل احلافلة في رحلة استغرقت 3 ساعات

عبدالعزيز جاسم - أحمد السالمي

رفض مجلس إدارة نادي القادسية باألغلبية 
عرض النادي العربي بإعارة الالعب عبدالعزيز 
المشعان إلى صفوف األخضر خالل اجتماع 
المجلــــس يوم امس وبذلــــك تنطوي صفحة 
المشعان التي شغلت الوسط الرياضي خالل 

األيام القليلة الماضية .
من جهته، قال رفاعي الديحاني مدير عام 
الكرة فــــي نادي القادســــية: أرفض إعارة أو 
انتقــــال أي العب من صفوف القادســــية إلى 
األندية المحليــــة إذا لم يكن العرض متكامال 

من شتى النواحي.
 وأضاف: سبق لي أن رفضت إعارة مساعد 
ندا إلــــى صفوف فريق العروبة الســــعودي 
وذلك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته إال أن 
مجلس اإلدارة ارتأى إعارته وإتاحة الفرصة 
له لالستفادة من تجربة االحتراف الخارجية، 
ورغم تميز العالقة التي تربطني مع مساعد 
ندا إال أننــــي أرى في الدرجة األولى مصلحة 
الفريق على حساب المصلحة الخاصة، لكن 
في النهاية قبلت برأي أغلبية المجلس الذي 

صوت بالموافقة.
ولفت الديحاني إلى أن مجلس إدارة 

نادي القادسية وافق على انتقال عدد 
مــــن الالعبين إلى صفوف النصر 
وذلك بناء على رغبة اإلدارة في 
إتاحة الفرصة لالعبين لالستفادة 
من اإلعارة بعد أن قدموا كتبا 
للموافقة على اعتزالهم، وهو 
موضوع مختلف تماما عن أي 
عرض خاص بالالعبين صغار 

السن القادرين على العطاء خالل 
القادمة وفي مقدمتهم  السنوات 

عبدالعزيز المشعان.
ولدى ســــؤاله حــــول إمكانية 
مشــــاركة عبدالعزيز المشــــعان 
في صفوف الفريق األول كالعب 
أساســــي علــــق قائال: مثــــل هذا 

الموضوع ال أبت فيه وال يحق لي أن 
أبدي رأيي فيه، باعتبار أن المسؤول 

األول عــن تشكيلــة الفــريق والخطـط 
التـي يتــم تطبيقها هو الجهاز الفني بقيادة 

االسباني أنطونيو بوتشي.

خالل اجتماع مجلس إدارة النادي

الساحل الصليبخات

الثالثة الرياضية - الساعة 6:40

الفحيحيل الشباب

الثالثة الرياضية - الساعة 9

سعد كميل

كميل يشرف على احلكام في بانكوك
كلف االحتاد اآلسيوي 
احملاضر الدولي ومقيم 

احلكام سعد كميل باإلشراف 
على احلكام في نهائيات 

كأس آسيا للناشئني 
واملزمع اقامتها في العاصمة 

التايلندية بانكوك خالل 
الفترة من ٦ حتى ٢٠ 

سبتمبر اجلاري، مبشاركة 
١٥ منتخبا باالضافة 

الى املنتخب التايلندي 
املستضيف.  كما اختير 

احلكم الدولي علي محمود 
ضمن الطاقم التحكيمي 
املكلف بادارة مباريات 

البطولة.

)األزرق.كوم(

مبارك الخالدي

فاز العربـــي على برقان 4-1 فـــي اجلولة الثالثة 
لدوري الرديف سجل لألخضر علي سلمان هدفني وفهد 
احلشـــاش ومبارك البلوشي، وسجل لبرقان مرزوق 

زكي ورفع العربي رصيـــده إلى 9 نقاط في الصدارة 
وشهدت املباراة مشاركة النجم العائد من اإلصابة خالد 
خلف الذي ســـاهم في صناعة الهـــدف األول لفريقه، 
حيث غاب خلف عن املالعب في املوســـمني املاضيني 

بسبب اإلصابة.

سحق برقان 
مبشاركة خالد

عبدالعزيز جاسم 

خاض منتخبنـــا الوطني األول لكرة 
القدم تدريبه األول على ملعب آن شان في 
الصني، وهو نفس امللعب الذي ستقام فيه 
املباراة الودية لألزرق أمام الصني 4 الشهر 
اجلاري، ضمن استعدادات منتخبنا خلوض 
خليجي 22 في الريـــاض نوفمبر املقبل 
وكذلك نهائيات كأس آسيا في استراليا 

يناير املقبل.
وكان األزرق قد وصل أول من أمس إلى 
بكني إال أنه غادر ظهر امس إلى مدينة آن 
شان بالطائرة، حيث استغرقت الرحلة 
ساعة ونصفا ثم غادر باحلافلة ملدة ساعة 
ونصف أخرى حتى وصل إلى الفندق ثم 
استراح األزرق ملدة ساعتني، وبعدها خاض 
تدريبه األول الذي كان خفيفا على أن يكون 

التدريب الرئيسي اليوم وغدا.
وكان مدرب األزرق البرتغالي جورفان 
ڤييرا قد اختار قائمة مكونة من 23 العبا 
هم: نواف اخلالدي، سليمان عبد الغفور، 
حميد القالف، خالد إبراهيم، بدر املطوع، 
عامر املعتوق، صالح الشـــيخ، ســـيف 
احلشان، حسني فاضل، سلطان العنزي، 
علي مقصيد، طالل نايف، فهد الرشيدي، 
فهد العنـــزي، فهد عوض، أحمد الصقر، 
شريدة الشريدة، ناصر فرج، طالل الفاضل، 
فهد الهاجري، أحمد عتيق، فيصل العنزي، 

وفيصل زايد.
ومـن املتوقـع أن يقوم ڤييرا باختيار 
العبـــني أو 3 على أقل تقدير عند العودة 
إلى البالد لكي يتم إشراكهم في مواجهة 
البحرين الودية املقرر لها 9 الشهر اجلاري 

في الكويت.

نادي فتيات العيون الريا�ضي

بناء على املرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 
شأن  في   2007 لسنة   5 رقم  والقانون  الرياضية  الهيئات  شأن  في   1978 لسنة   42 رقم 
واألندية  واالحت���ادات  الگويتية  األوملبية  اللجنة  من  كل  في  العمل  أوج��ه  بعض  تنظيم 
الرياضية وعلى ما جاء باملادة رقم 35 من هذا املرسوم بقانون بشأن الزام الهيئات الرياضية 
على  احگامه  مع  يتفق  مبا  االساسية  نظمها  تعديل  القانون  بهذا  العمل  وقت  القائمة 
وعلى  االس�اسي��ة  نظمه���ا  إشه���ار  إلع���ادة  والرياض��ة  للشب���اب  العام���ة  الهيئة  تتقدم  أن 
بإعادة  الرياضية  الهيئات  تقوم هذه  بأن  بقانون  املرسوم  36 من هذا  املادة  ما نصت عليه 
االشهار  اع��ادة  تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  املعدل  للنظام  وفقا  ادارتها  مجالس  تشگيل 
وبناء على قرار مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 307 لسنة 2014 الصادر 
بتاريخ 2014/5/28 والذي مت نشرة بجريدة )الگويت اليوم( الرسمية بتاريخ 2014/6/8 
بإشهار النظام االساسي لنادي فتيات العيون الرياضي فإن مجلس إدارة نادي فتيات العيون 
جديد  إدارة  مجلس  النتخاب  للنادي  العمومية  اجلمعية  اعضاء  السادة  يدعو  الرياضي 
للنادي للدورة  2018/2014 وذلك يوم اخلميس املوافق 2014/10/16 الساعة السادسة 
مساًء مبقر النادي الگائن مبنطقة العيون باجلهراء، علما بأن فتح باب الترشيح لهذه 
االنتخابات سيگون خالل الفترة من اخلميس املوافق 2014/9/4 حتى يوم السبت املوافق 
2014/9/13 من الساعة اخلامسة مساًء حتى التاسعة مساًء علما بان آخر موعد لسحب 
طلبات الترشيح سيگون يوم الثالثاء املوافق 2014/10/14 حتى الساعة التاسعة مساًء. 

گما ينوه مجلس اإلدارة بان أحكام املادة )27( من النظام األساسي تنص على أن اجلمعية 
سنتان  عضويتهم  على  مضت  الذين  العاملني  األع��ض��اء  من  تتگون  للنادي  العمومية 
واألحگام  وبالشروط  املواعيد  خ��الل  املالية  اللتزاماتهم  املسددين  فأگثر  ميالديتان 

املنصوص عليها في املادة )51( من النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق ،،،

مجلس اإلدارة

مالحظة : يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية أو شهادة اجلنسية األصلية حلضور االجتماع

إعــــــالن للســـــادة أعضــــــاء اجلمعيــــــة العمومـــيـــــة 
لنادي فتـــــيــــــات العيـــــون الرياضـــــي

 بشأن الدعـــــوة النتخـــــاب مجلس إدارة جــــديــــد لــــلنــــادي 
للدورة 2014 / 2018 

القادسية 
يرفض انتقال املشعان للعربي رسمياً
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

بدر راشد العمر الفضالة ـ 
75 عاما ـ الرجال: ديوان 
الفضالة ـ الفيحاء ـ ت: 

66788844 ـ النساء: 
اخلالدية ـ ق2 ـ ش28 ـ 

م7أ.
مرمي محمود أسد اهلل 

األسد، أرملة علي حسن بن 
نخي ـ 87 عاما ـ الرجال: 

مبارك العبداهلل )غرب 
مشرف( ـ جامع الوزان ـ 

مقابل أرض املعارض ـ ت: 
99350935 ـ 99707009 

ـ النساء: سلوى ـ ق12 
ـ ش األول ـ م66 ـ ت: 

.25640281
حمدان مسلوب دهيران 

الرشيدي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: النهضة ـ ق2 
ـ ش202 ـ م23 ـ ت: 
99881716 ـ النساء: 

الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ ج11 
ـ م15 ـ ت: 99799191.
سالم صالح العبداهلل 
املسعود ـ 93 عاما ـ 

الرجال: جنوب السرة ـ 
السالم ـ ق2 ـ ش217 ـ 
م12 ـ ت: 90999776 ـ 

النساء: عبداهلل املبارك ـ 
ق3 ـ ش326 ـ م27.

إبراهيم محمد علي العوضي 
ـ 86 عاما ـ الرجال: الدعية 

ـ ديوان العوضي ـ ت: 
69040009 ـ النساء: 

السرة ـ ق5 ـ ش1 ـ م99 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

أمومة كارديشيانحتدي الثلج بطريقة مختلفة ومؤملة
وكاالت: انتشرت مؤخرا طرق مختلفة خلوض »حتدي دلو 
الثلج«، منها ما يثير الضحك، ومنها ما هو غريب ورمبا مؤلم في 
بعض األحيان. فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع ڤيديو لرجل 
أراد أن يخوض »حتدي الثلج« بطريقة مختلفة، حيث وقف أسفل 
رافعة بها كمية كبيرة من املاء املثلج، أراد أن يتحدى به اجلميع 
ويسكب كل هذه الكمية على رأسه. إال أن رافعة البلدوزر اصطدمت 
بقوة كبيرة على رأسه، فأوقعته فاقدا للوعي على األرجح، قبل 
أن تس����كب كمية الثلج الكبيرة عليه، حسب العربية نت. يذكر 
أن حملة »حتدي دلو الثلج« قد انتشرت مؤخرا، خصوصا بني 
النجوم واملشاهير في العالم، للتوعية مبرض »التصلب العضلي 
اجلانبي ALS«، وذلك بسكب دالء املاء املثلج على رؤوسهم جلمع 

املال للبحث العلمي لعالج ذلك املرض.

لندن ـ وكاالت: كشفت جنمة تلفزيون الواقع كيم 
كارديشيان أن ابنتها البالغة من العمر 14 شهرا حتب أن 
تسرح شعرها بنفسها. وقالت كيم: »تبدأ بفرشاة بعدها 

يلزمك فرشاة ثانية لها«. وتابعت انها تضع لها القليل 
من الزيت من مجموعتها، وحني يكون شعرها مثاليا 

جتعله فوضويا مجددا. من ناحية أخرى، التقطت عدسات 
كاميرات الباباراتزي صورا لكيم وهي تقبل ابنتها بشدة 
خلل وصولها إلى فيالديلفيا. وكانت برفقة كيم ونورث، 

الوالد النجم كانيي ويست الذي كان قد أحيا في الليلة 
نفسها مهرجان يحدث في أميركا.

الرجل حتت الرافعة
كارديشيان وطفلتها

هامبورغ � د.ب.أ: حذر أطباء 
الرابط����ة األملانية إلخصائيي 
أمراض الروماتيزم من إمكانية 
أن تتسبب أدوية الروماتيزم 
في التأثير بالسلب على أداء 
وظائف الكلى، السيما لدى كبار 
السن، وذلك وفقا ملا ورد على 
موقع الرابطة األملانية ألطباء 

االمراض الباطنة.
اخصائي���ة  وأرجع���ت 
أمراض الروماتيزم دكتورة 
زيلكه تسينكه من العاصمة 
برلني ذلك إل���ى أن وظائف 
الكلى تتراج���ع بطبيعتها 
لدى كبار الس���ن. وصحيح 
أن هذا التراجع يعد مؤشرا 
طبيعي���ا بالنس���بة للتقدم 
في العمر، إال أنه يتس���بب 
التمثيل  في تباطؤ عمليات 
الغذائي لألدوية وكذلك تباطؤ 
معدل تصريفها من اجلسم 
لدرجة أنها ميكن أن تتراكم 

بداخل اجلسم.
وشددت تسينكه على أهمية 
أن ينتبه كبار السن املصابون 
بالروماتيزم إلى تأثير األدوية 
التي يتناولونها على وظائف 
إلى  الكل����ى لديهم، وكذل����ك 
الدوائية احملتملة  التفاعالت 
التي ميكن أن تنتج عن تلقي 

هذه األدوية مع غيرها.
وأضافت الطبيبة األملانية: 
»ينبغي أن يتم وصف عالج 
الروماتيزم وفق����ا حلالة كل 
مريض واحتياجاته اخلاصة، 
بحي����ث تتم مراع����اة نوعية 
األدوية األخرى التي يتلقاها 
املريض واالنتباه بصفة خاصة 
إلى تأثير تناول هذه األدوية 
مع غيرها على وظائف الكلى، 
الس����يما لدى كبار السن من 

املرضى«.

أدوية الروماتيزم 
خطر على الكلى



خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

Tuesday, September 2, 2014 - Issue No.13838الثالثاء
7 من ذي القعدة 1435 املوافق 2 سبتمبر 2014

قبل أسبوعني زار فريق الرقابة التجارية سوق 
السمك وانخفضت سلة الربيان من 70 إلى 

50 دينارًا يومها.

تقرير: املشكلة احلقيقية وراء أزمات الشرق 
األوسط.. اقتصادية.

٭ بارك اهلل فيكم.. عاد كل يوم روحوا هناك 
مو بالسنة مرة!

٭ أزمات املنطقة ليست بحاجة إلى سبب.. تظهر 
وتختفي وتعود.. بكيفها!

الوفيات
األمنية
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السايرزم

تراقص قلب اإلنسانية فرحا 
مبناسبة اإلشادة التي أطلقتها 

»منظمة الهجرة العاملية« بالدور 
النبيل الذي يقوم به صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الصباح، حفظه اهلل، 

وهو دور وصفته املنظمة بانه 
دور فعال أسهم في حتسني أداء 
برامجها في التعامل مع األزمات 
اإلنسانية احلرجة التي يتعرض 

لها املشردون في العالم.
>>>

في »تويتر« قرأت تغريدة 
لإلعالمي بدر املساعيد يقترح 

فيها حتويل هذه اإلشادة األممية 
الثمينة إلى سعي كويتي رسمي 

يهدف إلى ترشيح »القائد 
اإلنساني« صاحب السمو 

األمير جلائزة نوبل للسالم. 
وبدوري أثني على هذا االقتراح 

الذكي، فهذه اجلائزة الدولية 
املرموقة تليق باملنزلة الرفيعة 

لصاحب السمو وبسيرته العطرة 
وجهوده الدؤوبة في مضامير 

السالم والتنمية وبناء الصروح.
>>>

من شأن هذه اجلائزة أن تعزز 
فكرة »كويت اخلير« كعاصمة 
للجهود اخليرية. وهي فكرة 

طيبة نافعة تتحول معها 
الكويت إلى مجال حيوي في 

املنطقة خلدمة اجلهود اإلغاثية 
واألنشطة الطبية واإلسعافية 

في مواجهة احلروب والكوارث 
الطبيعية، وليس ذلك باألمر 

الغريب على الكويت التي كان 
ساحلها في كاظمة يستضيف 

املستشفى العائم التابع للجيش 
البريطاني إلنقاذ جرحى احلرب 

العاملية األولى.
>>>

الكويت منبع اخلير وموطن 
الفزعة ومهد األيادي البيضاء. 

إنها ذلك التاريخ املجيد الذي 
اختصره الشاعر بن لعبون 

في مدحه جلابر العيش، حاكم 
الكويت الثالث، الشيخ جابر بن 

عبداهلل بن صباح األول حني 
قال:

»جابر لنا سدره واحنا 
عصافير.. ما ضيم عصفور جلا 

في جواره«.

نوبل والعطاء النبيل

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

لنبدأ بتعريف صحيح لظاهرة »الصهاينة العرب« كي 
نعلم متى بدأت وتأثيرها على مسار الصراع العربي 

ـ االسرائيلي طوال عقود، واعتقد ان التعريف العلمي 
والبديهي لذلك املسمى هو صحة اطالقه على عرب، 

ومنهم الفلسطينيون بالطبع، يشاركون الصهاينة غير 
العرب رغبتهم في سفك الدم الفلسطيني وهدم مبانيه 

والتوسع على حساب اراضيه، لذا فمن يعمل على حتقيق 
ذلك الهدف حتت اي شعار اسالمي او قومي.. الخ فهو 
»صهيوني عربي« اشبه متاما بالصهيوني االسرائيلي.

>>>
عبر تاريخ القضية الفلسطينية الذي ميتد ملا يقارب 

القرن من الزمن، تلبّس »الصهاينة العرب« بلباس التشدد 
واملزايدة في الوطنية خلدمة الهدف السالف ذكره، لذا 
فحقائق التاريخ التي ال تكذب تظهر بشكل جلي ان ما 

دمر القضية الفلسطينية وخّسرها كل حروبها، وأسال 
دماء ابنائها، ورقص طربا على احتالل اراضيها وتهجير 

مواطنيها وهدم مبانيها، هم املتشددون واملزايدون 
واملطبلون واصحاب االصوات العالية التي تسارع بعد كل 

هزمية لتخوين احلكماء والعقالء ملنعهم من إبداء آرائهم 
املمانعة للحروب وسفك الدماء وخسارة االراضي عبر 
ادعاء االنتصارات الكاذبة والتقدم السريع لـ .. اخللف!

>>>
في العام 1937 رفض املتشددون واملزايدون من »الصهاينة 

العرب« قرار »جلنة بيل« امللكية البريطانية الذي دعا 
النشاء دولتني فلسطينية على 90% من االرض ويهودية 

على 10%، وقبل اليهود برئاسة وايزمن ذلك القرار وراهنوا 
على رفض اجلانب الفلسطيني املتشدد له، وهو ما مت، 

وطار زعيم التشدد امني احلسيني إلى هتلر وموسيليني 
ولم يستمع احد للحكماء الذين دعوا لقبول قرار اللجنة، 

ولم يحاسب املتشدد احلسيني قط على اجتهاداته 
اخلاطئة، لذا عاد لتكرارها برفضه قرار التقسيم عام 

1948 ودعوته للحرب وسالت الدماء ومتت خسارة املعارك 
واالراضي حتت رايات التشدد املعتادة التي يحمل راياتها.. 

الصهاينة العرب!
>>>

واستمر املتشددون في تدمير القضية الفلسطينية عبر 
انشاء املنظمات املتطرفة وخطف الطائرات والهجوم 

على املطارات والسفارات والدخول في حروب االردن 
ولبنان واالنحياز لصدام في قضية حترير الكويت، 

ولم يحاسبهم احد قط على جرائمهم تلك، وآخر افعالهم 
خطفهم لـ 3 شبان اسرائيليني وعدم حتى محاولة تبادلهم 
مع االسرى الفلسطينيني، بل تعمد قتلهم العطاء اسرائيل 

الذريعة الالزمة لشن احلرب على غزة وقاموا بإعالن 
االنتصار املسبق فيها، ثم وعد املتشددون من يناصرهم 

من الصهاينة العرب بأنها لن تكون االخيرة بل البداية 
لسلسلة حروب قادمة سيسفك فيها الدم الفلسطيني 

انهارا وسيتم هدم ما مت بناؤه حتت رايات النصر الكاذبة 
واملخادعة، وبالطبع لن يسمح احد بالنقد او حتى التساؤل 
عن كيفية تعويض الـ 20 الف صاروخ التي اطلقت.. ولم 

جترح أحدا!
>>>

آخر محطة:  1 ـ في كل حرب تدخلها اسرائيل وتنتصر فيها 
يتم خلق جلان حتقيق محايدة للمحاسبة وحتسني املسار 

في املرات املقبلة، لذا يتم تكرار االنتصار، في كل حرب 
يدخلها العرب ويخرجون منها وهم املقتولون واملأسورون 

ومدمرو البناء ومهدورو الدماء يتم اعالن النصر بشكل 
سريع كي ال تتم محاسبة القصور، لذا تتكرر الهزائم، 

وفي هذا السياق هل حوسب من امر بخطف وقتل الشبان 
الثالثة؟

2 ـ ذكرت صحيفة »الفايننشيال تاميز« في عددها 
امس ان اكبر الرابحني من حرب غزة هم املتشددون في 
الطرفني الفلسطيني واالسرائيلي، واكبر اخلاسرين هم 

املعتدلون مما ميهد الستمرار احلروب..!
3 ـ العقالء واحلكماء والليبراليون العرب هم آخر من 

ينطبق عليهم مسمى »الصهاينة العرب« كونهم املطالب 
االول مبنع احلروب غير املتكافئة ووقف سفك الدم 

الفلسطيني وهدم مبانيه.

الصهاينة العرب 
ظاهرة قدمية!
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حار والري���اح متقلبة االجتاه 
إلى جنوبية ش���رقية  تتحول 

سرعتها من 8 الى 30 كم/س.
العظمى: 44

الصغرى: 30

أعلى مد: 3:35 ص � 5:01 م
أدنى جزر: 10:18 ص � 10:42م

حالة البحر

مواقيت الصالة

حالة الطقس

الفجر   4:04
الشروق 5:26

الظهر   11:48
العصر   3:21
املغرب 6:09
العشاء  7:29
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وبحضوركم يتم الفرح والسرور

الدعــوة عـامــة
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