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املسيلم: التكرمي األممي لألمير وسام فخر للكويتيني
ودور كبير لسموه  في تخفيف آالم الشعوب املنكوبة 

أكد أن صاحب السمو اكتسب بحكمته احترام وتقدير شعوب ودول العالم 

أكد شيخ قبيلة 
الرشايدة محمد 

املسيلم أن تكرمي األمم 
املتحدة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح 
األحمد هو وسام فخر 

على صدور جميع 
الكويتيني، ونيل سموه 

للقب »قائد إنساني« 
ليس بغريب نظرا 

لدور سموه الكبير في 
تخفيف آالم الشعوب 

املنكوبة، مؤكدا ان 
أيادي سموه البيضاء 
واملشرفة وصلت إلى 

جميع أرجاء العالم.
وهنأ املسيلم صاحب 
السمو األمير باللقب 
املستحق والذي يعد 

تكرميا للكويتيني 

جميعا بعدما أصحبت 
البالد وبشهادة جميع 
الدول »مركزا إنسانيا 

عامليا«، مشيرا إلى 
ان الكويت في عهد 

صاحب السمو أصبحت 
منارة للعمل اإلنساني 

ومثاال في العطاء.
وقال إن إسهامات 
سمو األمـير على 
املستوى اإلنساني 

كبيرة وشملت جميـع 
احملتاجني في العالم، 

كمـا كـان سمـوه 
حريصا علـى جمع 

الـدعم والتبرع 
بسخـاء لألشقاء 
وجتسد ذلك فـي 

استضـافة الـكويت 
ألكبر مـؤمتر دولـي 

للمـانحني، وذلك 
لتخفيف اآلالم عن 

الشعب السوري.
 وأكد املسيلم  ان 

صاحب السمو األمير 
بحكمته وإحساسه 

اإلنساني العالي اكتسب 
احترام وتقدير شعوب 
ودول العالم، وأصبحت 

الكويت فعال وقوال 
مركزا عامليا لإلنسانية.

وأكـد املسـيلم ان 
صـاحب السمـو ال 

يدخر جهدا لتخفيف 
معاناة أوطان كثيرة 

ومـد يد العـون إلغـاثة 
شعـوب العـالم التي 
تعرضت للكـوارث 

واملشاكل من منطلق 
إنسـاني بحـت بعـيدا 

عـن أي متييز كـان، 
وهو ما جعل العالم 
أجمـع يدين له بهذا 

الفضل.

السفير البدر: عمل نبيل لـ »األوقاف« والهيئات اخليرية 
الكويتية في املجال اإلنساني واإلغاثي في ألبانيا

سراييڤوـ  كونا: أكد سفيرنا لدى جمهورية 
البانيا جنيب عبدالرحمن البدر أهمية ما تقوم 

به وزارة األوقاف والشؤون االسالمية والهيئات 
اخليرية الكويتية من عمل نبيل في املجال 

االنساني واالغاثي خاصة في جمهورية ألبانيا. 
وأشار السفير البدر لدى استقباله الوكيل 

املساعد لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
وليد شعيب ومدير ادارة مساجد محافظة 
حولي د. خالد احليص ونائب املدير العام 

جلمعية النجاة اخليرية جابر الوندة في 
مقر السفارة في تيرانا الى دور اإلسهامات 

اخليرية القيمة في تعزيز ونشر ثقافة 
الوسطية واالعتدال والتي تعكس الوجه 

املشرق للكويت، موضحا أهمية املشروعات 
الكويتية في تعزيز البنية التحتية التنموية 

في العديد من املجاالت. 
وأوضح البدر في تصريح لـ »كونا« ان وفد 

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية وعدد من 
الهيئات اخليرية الكويتية يقوم بزيارة الى 

جمهورية ألبانيا الفتتاح عدد من املشروعات 
اخليرية املمولة من قبل الكويت من بينها 

افتتاح ثالثة مساجد جنوب ألبانيا. 

السفير جنيب البدر

محمد املسيلم

ماضي اخلميس

يقام في اجلامعة العربية 3 نوفمبر مبشاركة واسعة من الشخصيات

اخلميس: معرض خاص وفيلم وثائقي عن صاحب السمو
في احتفال امللتقى اإلعالمي بتكرمي سموه من األمم املتحدة

أعلن���ت هيئ���ة امللتقى 
اإلعالمي العربي أنها ستقيم 
احتفاال خاصا مبقر جامعة 
الدول العربية في القاهرة 3 
نوفمبر املقبل احتفاء بتكرمي 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
)قائدا للعمل اإلنس���اني( 
والكويت )مرك���زا للعمل 

اإلنساني(.
الهيئة في بيان  وقالت 
صحافي أمس إن االحتفال 
يأتي بالتعاون مع األمانة 
العربية  العامة للجامع���ة 
الكويت لديها  ومندوبي���ة 
ووزارة اإلع���الم الكويتية 
الذي  الكبير  تقديرا للدور 
تقوم به الكويت في مختلف 
األصعدة الس���يما إنسانيا 
حيث لم تتأخر أبدا في دعم 
القضايا  ومناصرة ش���تى 

اإلنسانية.
ان االحتفال  وأضاف���ت 
يع���د أيضا تكرمي���ا لدور 
الكويت املس���اند للقضايا 
العربية ومبادراتها الدائمة 
في دعم واحتضان قضايا 
األم���ة العربي���ة مبختلف 
الطرق والوسائل موضحة 
أن هذا التكرمي يأتي أيضا 
تتويج���ا للتك���رمي األممي 
الكبير الذي انفرد به صاحب 
السمو األمير وتقديرا لدور 
سموه الريادي في مجاالت 
خدمة اإلنسانية ومناصرة 
قضاياه���ا والوقوف بقوة 
إغاثة اإلنس���ان  وراء دعم 
العالم. وفي  أينما كان في 
تصريح ل� »كونا« أفاد األمني 

العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن 
االحتف���ال سيش���هد إقامة 
مع���رض خاص مبس���يرة 
حياة صاحب السمو األمير 
بالصور إضافة إلى طباعة 
إصدار خاص عن س���موه 
بهذه املناسبة وسيتم أيضا 
إنتاج فيلم وثائقي قصير 
يحكي مسيرة صاحب السمو 
األمير واهتماماته خصوصا 

بالقضايا العربية كافة. 
وأضاف اخلميس ان هذا 
االحتفال س���يتم مبشاركة 
واس���عة من الش���خصيات 
العامة واملسؤولني اإلعالميني 
والصحافي���ني باخت���الف 
اهتماماتهم وتخصصاتهم 
وسيكون هذا االحتفال غير 
ال���ذي حتتضنه  التقليدي 
جامعة الدول العربية مبنزلة 
رسالة شكر وتقدير لصاحب 
الس���مو األمير على مواقفه 
الداعمة  اإلنس���انية كاف���ة 
العربية منذ سنوات  لألمة 

طويلة. 
وأع�رب عن عميق الشكر 
العامة  وال�تقدير لألمان���ة 
جل�امع���ة ال���دول العربية 
الع���ام للجامعة  ولألم���ني 
نبي�ل ال�عربي على ترحيبه 
الفوري بإق�ام�ة حفل التكرمي 
الس���مو األمير  لص�اح���ب 
في مق����ر اجل�امع�ة تقديرا 
وعرفانا ملا يقوم به سموه 
العربية  القضايا  في خدمة 

املختلفة. 
وثم���ن دور األمني العام 
املس���اعد لقطاع اإلعالم في 

جامعة الدول العربية د.هيفاء 
بوغزال���ة على مس���اندتها 
الدائمة ودعمه���ا لكل عمل 
إعالمي عربي يس���اهم في 
العربية  العالق���ات  توطيد 

وتقويتها. 
الكبير  وأش���اد باجلهد 
الذي تقوم به وزارة اإلعالم 
الكويتية ملساندة االحتفال 
واالهتمام به���ا وملندوبية 
الدول  الكويت لدى جامعة 
العربي���ة عل���ى اخلدمات 
التي قدمتها  واملس���اعدات 

إلجناح هذه االحتفالية. 
وأش�ار ال�خميس إلى أن 
امللتق����ى اإلع�المي العربي 
انطل���ق ع���ام 2003 بدعم 
ومس�ان�دة حقيقية من قب�ل 
ص�احب السمو األمير ع�ندم�ا 
ك�ان يشغ�ل منصب ال�نائب 
األول لرئيس مجلس ال�وزراء 
وزي���ر اخلارجي���ة وه���ذه 
االحتف�ال�ية تعتبر تقديرا من 
املل�تقى واملؤسسات اإلعالمية 
ال�عربية ل�سموه ع�لى مواقفه 
املشجع�ة والداعمة ملسيرة 
اإلعالم العربي على األصعدة 

كافة. 
وك����ان األم���ني الع���ام 
لألمم املت�حدة بان كي مون 
قد ك���رم ص�احب الس���م�و 
األمير في مقر األمم املتحدة 
بنيوي�ورك ف�ي التاسع من 
س�بتمبر ال�جاري مبناسبة 
تسمي�ة سم�وه )ق�ائدا للعمل 
االنس�اني( وال�كويت )مركزا 
للع�مل اإلنس���اني( ت�قديرا 
الك�ويتي االنساني  لل�دور 

الك�بير ح�ول الع�الم.

العمشا: مهرجان »تعاونية اجلهراء« 
التسويقي ينطلق غدًا و 200 سلعة 

بتخفيضات أسعار تصل إلى %60
أعلن رئيس جلنة العالق����ات العامة واالعالم في جمعية 
اجلهراء التعاونية محارب العمشا عن انطالق مهرجان تسويقي 
ضخم في االسواق املركزية بدءا من الغد 22 اجلاري وحتى 6 
اكتوبر بالتعاون مع ارقى الشركات املوردة للسلع واالصناف 
الرئيسية االس����واق احمللية، مضيفا ان املهرجان يشمل 200 

صنف متنوع بتخفيضات تصل 
الى %60.

وب�ني العم�شا في تصريح 
صح�افي ان املهرجان التسويقي 
الض�خم يأت�ي م��ن ضمن اخلطة 
التس����ويقية الت����ي وضعتها 
مجل����س االدارة ف����ي محاربة 
غالء االسعار، حيث ان اجلمعية 
تضع على عاتقها مس����ؤولية 
تخفي����ف االعب����اء املالية عن 
املستهلكني واملساهمني بشكل 
خاص عبر تكثيف املهرجانات 
والتخفيض����ات والعروضات 

االسبوعية.
وق�ال العمش�ا ان امله�رجان 

التسويقي يشمل جميع االصناف ال�رئيسية ال�تي عل�يها اقب��ال 
م�ن املس����تهل�كني وت�م االتفاق مع الش�ركات بت�وفير كميات 
كبيرة لالصناف املخفضة حتى نهاية آخر يوم من املهرجان 
حتى يس����تفيد جميع أهالي منطقة اجلهراء ورواد اجلمعية 
م����ن هذه التخفيضات الكبي����رة.  وع�ّلق بخصوص أصحاب 
البقاالت قائال: ان اجلمعية وض�ع����ت خط�ة احترازية مبنع 
اصحاب البقاالت االستفادة من هذه املهرجانات والعروضات 
الكبيرة التي تنظمها اجلمعي�ة ع�ن طري�ق م�ديري االس�واق 
امل�ركزي�ة ومس����اعديهم في رصد االش����خاص الذين يأخذون 

بكميات كبيرة من صنف واحد او عدة اصناف.
وأكد� على ان مجل����س االدارة لن يتوانى في أي مصلحة 
تص�ب ف�ي ص�الح املسته�لك أو املس�اهم ب�وج�ه خاص ح�يث 
نعم�ل بش����كل ح�ثيث ع�لى ادخ�ال ال�فرحة والس����رور عل�ى 
قل�وب املس�اهمني، مضيف�ا ان هناك مفاجآت سارة خالل االيام 

القادمة وستعلن في وقتها املناسب.

محارب العمشا 

جهد كبير 
لوزارة اإلعالم 

ملساندة االحتفال 
واالهتمام به
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خالد اجلاراهلل

م. اياد الفالح

اجلاراهلل يغادر إلى طهران اليوم لترؤس وفد الكويت في االجتماع

اللجنة السياسية الكويتية ـ اإليرانية تناقش العالقات 
الثنائية والتهديدات اإلرهابية على دول املنطقة

الفالح: 3 مشاريع كهربائية بقدرة 1000 ميغاواط

تعق���د أعم���ال اللجن���ة 
 � الكويتي���ة  السياس���ية 
اإليرانية في طه���ران غدا، 
ويت���رأس اجلانب الكويتي 
فيها وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل، بينما يترأس 
اجلانب اإليراني مساعد وزير 
اخلارجية للشؤون العربية 
واألفريقي���ة الس���فير أمير 

عبداللهيان.
اللجنة في  وس���تناقش 
اجتماعاته���ا مختلف أوجه 
العالقات الثنائية بني الكويت 
وإيران، إضافة إلى التطورات 

دارين العلي 

قال الوكيل املساعد لقطاع 
مشاريع كهرباء محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه في 
وزارة الكهرباء واملاء م. اياد 
الفالح ان الوزارة س���تطرح 
املقبل 3 مناقصات  األسبوع 
ملشاريع كهربائية بقدرة 1000 

ميغاواط.
واضاف الفالح في تصريح 
صحافي ان املناقصات الثالث 
التي ستقوم الوزارة بطرحها 
هي: مناقصة لتنفيذ مشروع 
كهربائي في محطة الصبية 
بقدرة 500 ميغاواط، ومناقصة 
في الزور اجلنوبية لتحويل 

اإلقليمية والدولية خاصة في 
ظل التهديدات اإلرهابية وما 
متثله م���ن مخاطر حقيقية 

على دول املنطقة. 
يذكر أن اللجنة السياسية 
تأتي في إط���ار اجتماعات 
اللجنة العليا املشتركة بني 
البلدين وتكسب اجتماعات 
اللجنة التي ستعقد األسبوع 
اجلاري أهمية خاصة السيما 
أنها تأتي بعد زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، إلى طهران بداية شهر 

يونيو املاضي. 

مش���روع ال� 500 في محطة 
إلى نظام  الزور اجلنوبي���ة 
ال���دورة املش���تركة بإضافة 
250 ميغاواط، كذل���ك ستقوم 
الوزارة بطرح مناقصة ثالثة 
لتحوي���ل مش���روع ال�� 500 
في محطة الصبية إلى نظام 
الدورة املشتركة بإضافة 250 

ميغاواط.
وأشار الفالح الى ان هذه 
املشاريع التي تنوي الوزارة 
طرحها األس���بوع املقبل من 
شأنها أن تزيد الطاقة املركبة 
للش���بكة الكهربائي���ة خالل 
الفترة املقبلة، وذلك ملواكبة 
التوسع العمراني املتوقع ان 
تشهده الكويت خالل الفترة 

وسيغادر الوكيل اجلاراهلل 
البالد بعد ظهر اليوم األحد 
للمشاركة في االجتماعات 
ويض���م الوف���د املرافق له 
ادارة مكتب الوكيل  مدي���ر 
الس���فير أيهم العمر ومدير 
اإلدارة القانونية السفير غامن 
الغامن ونائب مدير إدارة آسيا 
املستش���ار مساعد الذويخ، 
إضافة إلى عدد من املسؤولني 

في وزارة اخلارجية. 
وسينضم إلى الوفد في 
طهران س���فيرنا لدى إيران 

مجدي الظفيري.

املقبلة.
ال���وزارة قامت  ان  وذكر 
االس���بوع املاضي وحتديدا 
في 14 سبتمبر اجلاري بعقد 
اجتماع متهيدي للمناقصة رقم 
24، حي���ث مت طرح مناقصة 
لتنفيذ مشروع املرحلة الثانية 
في محطة الصبية بقدرة 500 

ميغاواط.
ال���وزارة  ان  وأوض���ح 
مس���تمرة في طرح مشاريع 
الطاقة التي ال تتج��اوز قدرتها 
500 ميغ���اواط حلني إدخال 
مشاريع الطاقة الكبرى التي 
ينفذها القطاع اخلاص لتأمني 
احتياجات البالد املستقبلية 

من الطاقة.

سمو الشيخ جابر املبارك مصافحا أحد مستقبليه في املطار

نيوي����ورك � كونا: وصل 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد سمو 
رئي����س مجل����س ال����وزراء 
الشيخ جابر املبارك والوفد 
املرافق الى مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية 
امس لت����رؤس وفد الكويت 
املشارك في اجتماعات الدورة 
التاسعة والستني للجمعية 
العامة ل����أمم املتحدة وقمة 

تغير املناخ.
وكان في استقبال سموه 
لدى وصوله الى مطار )جي اف 
كيندي( الدولي سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة األميركية 
الش����يخ س����الم العب����داهلل 
ومندوبن����ا الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور عياد 
العتيبي وأعضاء الس����فارة 

واملندوبية.
وأعرب سموه في تصريح 
صحافي عن تشرفه بتكليف 
صاحب السمو األمير بترؤس 
وفد الكوي����ت في اجتماعات 
التاس����عة والستني  الدورة 
للجمعية العامة والتي تكتسب 

أهمية بالغة مبشاركة حوالي 
130 رئيس دول����ة ورئيس 
التحديات  حكومة في ظ����ل 
االقليمة والدولية املتسارعة 
والتي تتطلب تعاونا دوليا 
حثيثا وجه����ودا متواصلة 
ملعاجلتها واحلد من تداعياتها 

واثارها.
وأضاف سموه ان الكويت 
تأمل املزيد من تعاون املجتمع 
الدولي مع االمم املتحدة عبر 
مؤسساتها املختلفة ملواجهة 
ال����ذي تنامى في  االره����اب 
الس����نوات األخيرة واصبح 
يش����كل خطرا كبي����را يهدد 
العالم كله وال ميكن جتاهله 

او السكوت عنه.
وأك����د س����موه ح����رص 
التعاون مع  الكويت عل����ى 
األمم املتحدة ومؤسس����اتها 
املختلفة ودعم جهودها في 
حتقيق األمن واالس����تقرار 
ف����ي العالم والتج����اوب مع 
فعالياتها اإلنسانية ملعاجلة 
األزمات التي تشهدها بعض 
الدول واملشاركة في مساعيها 
لتحقي����ق التنمي����ة واخلير 

لشعوب العالم.
وأوضح سموه ان الكويت 
الفعال  س����تواصل دوره����ا 
وتعاونها املستمر مع األمم 
املتح����دة ملواجهة التحديات 
التي تتع����رض لها كثير من 
دول العال����م والتجاوب مع 
كل مبادراتها ملساعدة الدول 
الت����ي تتع����رض للكوارث 

واالزمات.
وأعرب سموه عن تقدير 
الكوي����ت حكومة وش����عبا 
الدولي����ة وأمينها  للمنظمة 
ب����ان كي م����ون على  العام 
تكرمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وإطالق 
لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
على سموه وتسمية الكويت 

»مركزا للعمل اإلنساني«.
ويرافق سموه وفد رسمي 
رفيع املستوى يضم كال من 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ صب���اح اخلال���د 
ووزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 

العمير.

يترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة

رئيس الوزراء: الكويت حريصة على التعاون مع األمم املتحدة 
ودعم جهودها في حتقيق األمن واالستقرار في العالم

خطر اإلرهاب 
يهدد العالم

وال ميكن جتاهله 
أو السكوت

عنه

مستعدون 
لتنظيم معرض 

كبير للفنون 
اإلسالمية

من مقتنيات دار 
اآلثار في إحدى 
كبرى ساحات 

العرض العاملية 
املرموقة

عمدة روما: عرض جانب من املقتنيات األثرية املهمة 
في العاصمة اإليطالية في الكويت

الكويت، مشيرا إلى أن 
اجلهات الديبلوماسية مع 

سفارتنا لدى ايطاليا ستتابع 
في األشهر القادمة هذه 

األفكار املطروحة لتعميق 
عالقات الصداقة بني ايطاليا 

والكويت.
وكشف البروفيسور 

مارينو عن عزمه توجيه 
الدعوة للوزير املختص 

بشؤون الثقافة في الكويت 
لزيارة روما لبحث وتنظيم 

هذا التبادل الثقافي 
والتعاون في مجال اآلثار 

معبرا عن أمله في أن 
تشارك مؤسسات كويتية 
في عمليات إنقاذ وترميم 

وإحياء كثير من اآلثار 
ومعالم التي تزخر بها أكبر 

محمية أثرية في العالم 
والتي بدأت برعايتها جهات 
ومؤسسات ايطالية وعاملية 
شهيرة. وكان عمدة روما 

اصطحب سمو رئيس 
الوزراء وأعضاء الوفد 
الرفيع املرافق لسموه 

في جولة بأركان ومعالم 
القصر التاريخي الذي 
أقيم في بدايات عصر 

النهضة األوروبي فوق 
أول مبنى إداري بلدي 

أعلى تل »الكامب دوليو« 
وهو أول تل للحكم منذ 

عصور األباطرة الرومان 
وقاعة »االعالم« التي 

ينعقد فيها برملان املدينة 
اخلالدة وشرفة برج القصر 

التي تطل على أطالل 
االمبراطورية الرومانية.

مبرور 50 عاما على إقامة 
العالقات الديبلوماسية 

بينهما.
وعبر عمدة روما والقيادي 

البارز في احلزب 
الدميوقراطي االيطالي 

احلاكم عن بالغ سعادته 
ومشاطرته تأكيد سمو 

رئيس الوزراء ان التراث 
األثري والفني الفريد 
والضخم ملدينة روما 
»يجب أن يعتبر تراثا 

حضاريا للبشرية جمعاء« 
وأن مسؤولية احلفاظ 

على هذا التراث وترميمه 
وإجراء احلفريات اجلديدة 
تتقاسمها مع إيطاليا بلدان 

العالم األخرى. 
 وفي هذا السياق أكد 

ترحيبه باالهتمام اخلاص 
الذي أبداه سموه بإقامة 

معرض كبير للفنون 
اإلسالمية من مقتنيات دار 

اآلثار اإلسالمية الكويتية 
الفريدة في روما، معربا 

عن استعداد حكومة 
العاصمة إتاحة إحدى كبرى 

ساحات العرض العاملية 
املرموقة في العاصمة مثل 

ملحق املعارض بقصر 
اجلمهورية )الكورينالي( 

الذي يستضيف أكبر وأهم 
املعارض الفنية في ايطاليا.

وقال إنه عبر لسمو 
رئيس الوزراء عن اهتمامه 
واهتمام بلدية روما الكبير 
بتقدمي جانب من املقتنيات 
األثرية املهمة في العاصمة 

االيطالية لعرضها في مدينة 

روما ـ كونا: قال عمدة 
العاصمة االيطالية اينياستو 

مارينو إن زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك الى 
املواقع األثرية في روما 
تعكس اهتمام الكويت 

بالتراث احلضاري واألثري 
اإلنساني وتطوير العالقات 

الثقافية واحلضارية بني 
البلدين. وأضاف العمدة 

 مارينو في تصريح
لـ »كونا« حول لقائه سمو 

رئيس الوزراء بقصر 
»سيناتوريو« التاريخي مقر 

بلدية روما خالل زيارته 
الرسمية اليطاليا مؤخرا 

»أن زيارة سموه تكتسب 
بعدا خاصا باصطحابه وفدا 

رفيعا يضم أربعة وزراء 
كبارا من بلد يتمتع مبكانة 
عاملية مرموقة السيما على 
صعيد االقتصاد والطاقة«.

وأوضح أن اللقاء تناول 
بشكل خاص طبيعة مدينة 
روما وسماتها وحضارتها 

القدمية وتاريخها املمتد 
الذي خلف ثروة عظيمة 
زاخرة وفريدة من اآلثار 

والفنون املوثقة ضمن 
التراث اإلنساني العاملي.

وأضاف أنه شاطر سمو 
رئيس الوزراء الذي أبدى 
اهتماما خاصا باالستعالم 

عن بعض بيانات هذا التراث 
التأكيد على أهمية التبادل 

الثقافي في تعميق التعارف 
بني شعبي الكويت وايطاليا 
اللذين يحتفالن هذا العام 

اينياستو مارينو

الفرج سفير فوق العادة في كازاخستان
واملطيري غير مقيم في األرجنتني

صدر امس مرسوم رقم 
228 لس���نة 2014 بتعيني 
العادة مفوض  سفير فوق 

جاء فيه:
مادة اولــى: يعني طارق 
الفرج - س���فيرا  عبداهلل 
العادة مفوضا لدولة  فوق 
الكوي���ت ل���دى جمهورية 

كازاخستان.
مــادة ثانية: على النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا 
املرس���وم، ويعم���ل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرس���وم رقم 

229 لس���نة 2014 بتعيني 
سفير غير مقيم:

يعني صالح  اولى:  مادة 
مبارك املطيري - س���فير 
دولة الكويت لدى جمهورية 
االرجنتني باالضافة الى عمله 
الكويت لدى  سفيرا لدولة 

جمهورية االوروغواي.

مــادة ثانية: على النائب 
االول لرئي������س مجل���س 
الوزراء ووزير اخلارجية 
تنفي���ذ هذا املرس��������وم، 
ويعم���ل ب���ه م���ن تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

إعفاء املواد الالزمة لإلغاثة من الضريبة اجلمركية
صدر أمس مرسوم رقم 230 
لسنة 2014 في شأن إعفاء املواد 
الالزم����ة لإلغاثة من الضريبة 

اجلمركية جاء فيه:
مادة أولى

تض����اف إلى قائم����ة املواد 
والبضائ����ع غي����ر اخلاضعة 
للضريبة اجلمركية والرسوم 
األخ����رى املق����ررة، واملرفق����ة 

باملرسوم رقم 201 لسنة 2003 
الالزمة  امل����واد  إليه،  املش����ار 
لإلغاثة مبوجب االتفاقية املعدلة 
للتعاون العربي في مجال تنظيم 
وتيسير عمليات اإلغاثة وفقا 

ملا يلي:
أ � أن تكون املواد املستوردة 
ذات طبيعة تناس����ب أغراض 

اإلغاثة.

� أن تتناس����ب كمي����ة  ب 
املواد واملس����تلزمات املطلوبة 
م����ع االحتياج الفعل����ي لعمل 

اإلغاثة.
ج � ال يج����وز بي����ع املواد  
املس����توردة والتي مت إعفاؤها 
طبقا ألحكام هذا املرسوم إال بعد 
مراجعة اجلمارك للحصول على 
موافقتها على البيع بعد إجراء 

املعاينة الالزمة لها واستكمال 
إجراءات فس����حها واس����تيفاء 
الضرائب اجلمركية والرسوم 

املقررة عليها.
مادة ثانية

عل����ى ال����وزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ هذا املرس����وم، 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
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الذايدي: إطالق خدمات اجتماعية مميزة في تعاونية سعد العبد اهلل
محمد راتب

أك���د رئيس جلن���ة اخلدمة 
جمعي���ة  ف���ي  االجتماعي���ة 
التعاونية أحمد  سعدالعبداهلل 
الذايدي أن اجلمعية قامت بتسيير 
رحل���ة عمرة ش���ارك فيها 250 

مساهما متيزت باالجواء االميانية 
إلى  الدينية، اضافة  واخلواطر 
الكويت  املشاركة في احتفالية 
بتكرمي صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد وتسميته 
بالقائد اإلنساني، وتوفير اجهزة 
فحص الس���كري للمس���اهمني 

وبوثات طبية في املساجد وإقامة 
بال���دم. واضاف  حملة للتبرع 
انه مت دعم االنش���طة العلمية 
والثقافية املعتمدة من قبل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
عبر الدروس الدينية التثقيفية 
للش���باب ولألئم���ة واملؤذنني، 

باالضافة إلى تكرمي املشاركني في 
الدورة العلمية لالئمة واملؤذنني 
في مدينة سعدالعبداهلل. وقال ان 
اجلمعية دعمت احتياجات جميع 
املدارس وقامت بعمل برتوكول 
تعاوني تدريبي مع أحد املعاهد 
املعتمدة من قبل الهيئة العامة 

للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
التدريبية  بال���دورات  تختص 
والتعليمية م���ع توزيع هدايا 
عل���ى الطلبة املس���تجدين في 
املرحلة االبتدائية وتكرمي الطلبة 
املتفوقني. وذكر الذايدي أنه مت 
توفير أجهزة فحص الس���كري 

للمساهمني بأسعار رمزية، وإقامة 
حملة تبرع بالدم ألعضاء مجلس 
اإلدارة واملوظف���ني واملواطنني، 
ورعاية ندوة التلوث البيئي، الفتا 
إلى أنه مت توفير مواقف خاصة 
وتوصيل املواد التموينية لهم، 
وخصم 30% من قيمة االحتياجات 

اخلاصة لبعض احلاالت. واضاف 
أننا حرصنا أيضا على احلصول 
على تخفيضات للتذاكر الترفيهية 
بدع���م من اجلمعي���ة، وتوفير 
شاليهات سليل بأسعار مخفضة 
للمساهمني، وتنظيم دورات كرة 

القدم.

اجلالل: مهرجان تسويقي
نهاية سبتمبر بتعاونية هدية

محمد راتب

أك���د رئيس مجلس إدارة جمعي���ة هدية التعاونية 
مشعل اجلالل بدء التسجيل في احتفال تكرمي املتفوقني، 
والتحضير إلطالق مهرجان تسويقي ضخم على أكثر 
من 200 سلعة اساسية 
واستهالكية في السوق 
املركزي نهاية الش���هر 
اجلاري بنسبة خصومات 

تصل إلى %40.
وقال ف���ي تصريح 
صحافي إن حفل تكرمي 
املتفوق���ني سيش���مل 
مختلف املراحل الدراسية 
الذك���ور واإلناث  م���ن 
وسيكون على مستوى 
الطموح، حيث سيجري 
خالله توزيع الشهادات 
التقديرية حلض األبناء 

على االستمرار في مسيرة التفوق والتعلم.
وفيما يتعلق باملهرجانات التسويقية املقبلة بني أنه 
يتم االس���تعداد حاليا إلطالق مهرجان تسويقي نهاية 
الشهر اجلاري ملدة 3 أيام يشتمل على تشكيلة متنوعة 
من السلع تتجاوز ال� 200 تتزامن مع تخفيضات كبرى 
على اخلضار والفواكه وذلك لالس���تفادة من العروض 
املقدمة وتوفير السلع بأسعار رخيصة في وقت واحد. 
واضاف اجلالل أننا سنقوم ايضا بإطالق مهرجان البر 
ولوازم الرحالت منتصف الش���هر املقبل بتخفيضات 
مميزة على العديد من مستلزمات البر والرحالت وذلك 
مبشاركة كبرى الشركات التي ستقدم منتجاتها بأسعار 
مميزة ومنافسة بهدف حتقيق األهداف التعاونية وإدخال 
البهجة والسرور إلى قلوب اجلميع. وأوضح أن مهرجان 
القرطاسية الذي مت إطالقه قبل أيام مستمر في توفير 
املستلزمات املدرسية بأصناف مختلفة ذات جودة عالية 
تتناسب في أسعارها مع مختلف الشرائح املجتمعية، 
مبينا أنه بإمكان جميع الراغبني في شراء احتياجاتهم 
التوجه مباشرة للحصول عليها حتى نهاية الشهر اجلاري 
باسعار مميزة وصلت إلى سعر التكلفة. ورأى اجلالل 
أن جمعية هدية التعاونية بدأت خالل الفترة األخيرة 
االجتاه نحو األفضل في اخلدمات املقدمة للمس���اهمني 
واملهرجانات التس���ويقية التي يت���م إطالقها وهذا كله 
يعود إلى التنسيق املتبادل واالجتماع على هدف واحد 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتغليب املصلحة العليا 

على املصالح الضيقة. 

مشعل اجلالل 

 أحمد الذايدي 
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حرم رئيس قبرص والسفير أحمد الوهيب في استقبال فريق الرحلة

هدية تذكارية حلرم رئيس قبرص

فريق الرحلة لدى وصوله مدينة ليماسول

استقبال حافل لـ»رحلة األمل« في قبرص
حظي قارب رحلة األمل لدى 
وصوله إلى ميناء »ليماسول« 
الرئيسي في قبرص باستقبال 
شعبي ورسمي حافل في اطار 
جولته العاملية التي انطلقت من 
الكويت مطلع مايو املاضي. 

وكان في استقبال القارب 
ل����دى وصوله س����فيرنا لدى 
القبرصية احمد  اجلمهورية 
الوهيب وطاقم السفارة وحرم 
الرئي����س القبرص����ي أندري 
أناستاس����ياذيس والقنصل 
فهد املعجل وعمدة ليماسول 
أندرياس خريستو اضافة الى 
حشد من املسؤولني القبارصة 
وأعض����اء اجلمعيات املعنية 
ب����ذوي االحتياجات اخلاصة 

في اجلمهورية القبرصية. 
الوهيب في  السفير  وقال 
تصريح ل� »كونا« ان »رحلة 
األم����ل« الى قب����رص تعكس 
الى  الهادفة  الكويت  رس����الة 
تس����ليط الضوء على حقوق 
وقدرات ومهارات ذوي االعاقات 
الذهنية وعل����ى احتياجاتهم 
اخلاصة فضال عن تش����جيع 
هذه الفئ����ة واالهتمام بها من 

اجل دمجهم في املجتمع. 
وأضاف ان »رحلة االمل« 
ما كان لها ان تنجح لوال دعم 
ومباركة ومس����اندة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وس����مو الشيخ 
جابر املب����ارك رئيس مجلس 
الوزراء وكافة أبناء الش����عب 
الكويتي. وأشاد الوهيب بجهود 
السلطات القبرصية في تسهيل 
مهمة وصول القارب الى ميناء 
ليماسول مشيدا بدور القائمني 

واملشرفني على الرحلة. 
وم����ن جانبه ق����ال املدير 
التنفي����ذي للرحلة يوس����ف 
اجلاس����م: »ان »رحلة االمل« 
وصل����ت قب����رص قادمة من 
جزيرة رودس باليونان قاطعة 
منذ مغادرتها الكويت في األول 
من مايو هذا العام حتى اليوم 
مسافة 9422 ميال بحريا من 
أص����ل 14600 ميل بحري في 
54 يوم ابح����ار من اصل 213 
يوم����ا«. مضيف����ا ان الرحلة 
أنه����ت مرورها بجميع الدول 
واملوانئ االوروبية، مشيرا الى 
ان عودتها للكويت س����تكون 
في االول من ش����هر ديسمبر 

املقبل.
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نتعاون مع »التقدم 
العلمي« إلجناز 

مشروع األرشيف 
التلفزيوني الضخم 

ألرشفة مواد إعالمية 
تتضمن إرث التلفزيون 

لستة عقود

الصقر: نحذر من 
أي قوانني تنتقص 

من مكتسبات 
مهندسي البترول 

في املؤسسة 
والشركات التابعة 

لها

الشريكة: األولى 
أن يخصص 

القانون ملن ال 
نهاية خدمة لهم 

وليس أصحاب 
املمتلكات

الشيخ سلمان احلمود جانب من احد استوديوهات وزارة االعالم استديو القناة الرياضية

وزير اإلعالم أكد في مؤمتر صحافي تسخير كل اإلمكانات لتطوير اإلذاعة والتلفزيون

احلمود: حريصون على استقدام أحدث تكنولوجيا في املجال اإلعالمي
ام( بإجمالي ثمانية ترددات 
للمحطتني ما يساهم بشكل 
فعال في تقوية وحتسني البث 
االذاعي وتغطية أفضل ملختلف 

مناطق الكويت. 
وقال ان ال���وزارة أدخلت 
أيضا أفضل تكنولوجيا في 
مجال البث االذاعي هي )دي.
بي. أي.بالس( التي ستخدم 
البث االذاعي الرقمي مستقبال 
عبر تلك احملطتني بقدرة 4.5 

كيلوواط. 
الش���يخ س���لمان  ولفت 
احلم���ود الى خط���ة الوزارة 
بانشاء ثالثة استوديوهات 
اذاعية جديدة للبث والتسجيل 
واملونت���اج وكذلك انش���اء 
اس���توديو لتب���ادل البرامج 
واألخبار مع احتاد االذاعات 

العربية )املينوس(. 
وأشاد بدعم الدولة الكبير 
وتوجيهات س���مو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجل���س 
جابر املب���ارك لتنفيذ خطة 
تطوي���ر قطاع���ات الوزارة 
بهدف رفع مستوى االعالم 
الكويتي الرسمي عبر مواكبة 
العاملية في  التطورات  آخر 
مجال االعالم والتكنولوجيا 
التزاما من الوزارة بتحسني 
ج���ودة الب���ث والنقل على 
مستوى الصوت والصورة 
اذاعة  بهدف خدمة متابعي 

وتلفزيون الكويت.

ال���وزارة مش���روع  أجنزت 
حتديث املكتبة الرقمية االذاعية 
واستبدال اخلوادم الرئيسية 

القدمية بأخرى حديثة. 
ولف���ت إلى انه في موازاة 
ذلك متت زيادة سعة التخزين 
به���دف احلفاظ على مخزون 
الرقمية  ورصي���د املكتب���ة 
القدمي���ة مع تخزين البرامج 
املستقبلية بأسلوب متطور 
وحديث يس���اهم في سهولة 
ادخ���ال واس���تخراج املواد 

االذاعية. 
الش���يخ س���لمان  وبني 
احلمود أن الوزارة قامت أيضا 
بتطوير استوديو )محطة 
الغناء العربي القدمي 89.5( 
وكذلك اس���توديو )محطة 
كويت اف.ام 103.7( وحتديث 
التقنيات  أجهزتهما بأحدث 
املعمول بها في االستديوهات 

العاملية. 
وذكر من بني املش���اريع 
الكبيرة والعديدة التي أجنزتها 
الوزارة انشاء محطتني للبث 
االذاع���ي ش���مالي وجنوبي 
الكويت تتضمن كل منهما ثالثة 
أجهزة )اف.ام( بسعة 20 كيلو 
واط لكل جهاز ومت تزويد كل 
منهما بجهاز احتياطي بسعة 

عشرة كيلوات. 
وأشار الى أن كل محطة من 
أربعة ترددات  شأنها اضافة 
جدي���دة في نط���اق ال� )اف.

بباقة التلفزيون. 
وذكر الشيخ سلمان احلمود 
ان وزارة االعالم بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تعمل على اجناز مش���روع 
التلفزيون���ي(  )األرش���يف 
الضخم فيما يخص أرشيف 
التلفزيون مب���ا يحتويه من 
مواد اعالمي���ة تتضمن ارث 

التلفزيون لستة عقود. 
وب���ني أن هذا املش���روع 
يه���دف الى حتوي���ل جميع 
امل���واد االعالمي���ة القدمي���ة 
الى ملفات رقمية  واجلديدة 
بغية احلفاظ عليها وتخزينها 
بأسلوب تقني متطور يساهم 
في سهولة استخراج وإدخال 

املواد االعالمية املختلفة. 
وأضاف ان الوزارة وضمن 
سياستها الرامية الى مواكبة 
املراك���ز االخباري���ة العاملية 
أنشأت مركزا اخباريا يقوم 
برص���د ومتابعة وأرش���فة 
املواد االخبارية التلفزيونية 
واملواقع االلكترونية في قطاع 
السياسية  االخبار والبرامج 
بهدف متابعة األخبار العربية 
والعاملية وايصال أهم االحداث 
الى مستمعي االذاعة ومشاهدي 

تلفزيون الكويت. 
الهندسية  وعن املشاريع 
االذاعية أوضح أنه يتم اجناز 
عدد من املشاريع الهادفة الى 
الكويت، حيث  اذاعة  تطوير 

باقة قنوات تلفزيون الكويت 
كاملة بنظ���ام عالي اجلودة 

صوتا وصورة. 
وق���ال إن ال���وزارة تقوم 
حالي���ا مبتابع���ة ع���دد من 
املش���اريع قيد االجناز منها 
الرئيسية  املراقبة  مش���روع 
للتلفزيون واملتوقع افتتاحه 
قريبا ويربط استوديوهات 
التلفزيون وس���يارات النقل 
اخلارجي بالبث الفضائي وفق 
نظام اجلودة العالية الكاملة 
)فول.ات���ش. دي( للصوت 
والصورة اضافة الى توفيرها 
املعلوم���ات الرقمية اخلاصة 

اخلارجي عالي اجلودة )اتش.
دي( وتضم ثماني كاميرات 
تصوير عالية اجلودة وغرفة 
حتكم على أعلى مستوى من 
التقني���ات التي وصلت اليها 

التقنية االعالمية العاملية. 
وأشار الى اهتمام الوزارة 
مبواكبة تقنيات البث الرقمي 
حيث أجنزت املرحلة األولى 
التجريبية من مشروع تقنية 
)دي.في.بي.ت���ي 2( اخلاص 
الرقم���ي األرض���ي  بالب���ث 
للتلفزيون واملقرر أن يغطي 
املشروع بعد استكماله جميع 
مناطق الكويت بحيث يشمل 

حتدي���ث  ال���ى  ولف���ت 
الوزارة كذلك اس���توديوهني 
لالنتاج هما استوديو )600( 
واستوديو)200( بتقنية )اتش.

دي( كما أنشأت ثالث محطات 
للبث الفضائي مرتبطة بقمري 
)عرب.سات( و)نايل.سات( 
وأخرى مرتبطة بقمر )عرب.

سات( كمحطة احتياطية. 
وذك���ر الش���يخ س���لمان 
احلم���ود أن وزارة االع���الم 
اقتنت أيضا س���يارة للنقل 
اخلارجي التلفزيوني مزودة 
بأح���دث التقني���ات العاملية 
التلفزيوني  النقل  في مجال 

أكد وزي���ر االعالم ووزير 
الدول���ة لش���ؤون الش���باب 
الشيخ سلمان احلمود حرص 
وزارة االعالم على تس���خير 
اذاعة  كل االمكانات لتطوير 

وتلفزيون الكويت. 
وقال الشيخ سلمان احلمود 
في بيان صحافي للوزارة أمس 
إن »االعالم« ال تألو جهدا في 
العمل من أجل تطوير البنية 
الفنية الهندسية واستقدام آخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيا 
في املج���ال االعالمي بعد أن 
مت���ت اعادة هيكل���ة القطاع 
الهندس���ي ليالئم التطورات 

الفنية املتغيرة. 
وأضاف أن الوزارة تعمل 
الص���دد على اجناز  في هذا 
مشاريع هندس���ية متعددة 
بغية تزويد القطاعني بأحدث 
التقنيات املتطورة في مجاالت 
الب���ث واالس���تقبال والنقل 

اخلارجي والتصوير. 
وأوض���ح ان تلفزي���ون 
الكوي���ت أجن���ز ع���ددا من 
املشاريع الهادفة الى حتسني 
ج���ودة الص���ورة حيث مت 
حتديث وتطوير اس���توديو 
التابع للقناة األولى  االنتاج 
الرياضي  واستوديو االنتاج 
)160( واس���توديوهني للبث 
بتقنية اجلودة العالية )اتش.

دي( أحدهما في القناة الثانية 
واآلخر في القناة الثالثة. 

استديو اإلذاعة اجلديد جانب من تطوير البنية الفنية الهندسية في اذاعة وتلفزيون الكويت 

احلمود والصقر والشريكة خالل املؤمتر الصحافي          )هاني عبداهلل(

أسامة دياب

جددت جمعية املهندسني 
الكويتية تأكيد حرصها على 
حقوق أعضائها في مختلف 
اجلهات احلكومية، والسعي 
ال����ى تعزيز هذه املكاس����ب 
القانون واألنظمة  من خالل 
املعمول بها، الفتة إلى تهرب 
الكثير من اجلهات احلكومية 
من تطبيق القانون 2010/8.

ه����ذه التأكي����دات أعلنها 
رئيس اجلمعية م.اياد احلمود 
في مؤمتر صحافي عقده مع 
رئيس جلنة مهندسي القطاع 
النفطي محمد درويش الصقر 
واحملامي جراح الشريكة مبقر 
اجلمعية أمس السبت، إلعالن 
رفع اجلمعية ممثلة بلجنة 
مهندس����ي القط����اع النفطي 
دع����وى أم����ام احملكمة يوم 
اخلميس املاضي، تطالب فيها 
بتعديل القانون رقم 110 لسنة 
2014، النتقاصه من حقوق 
بعض املهندسني في القطاعات 
التابع����ة للدولة مع احلفاظ 
على مكتس����بات املهندسني 
واملوظفني باجلهات األخرى، 
وذلك حلني الفصل بالدعوى 
املرفوعة والتي خصصت لها 
جلسة 12 يناير املقبل للنظر 

فيها.

تعاون ودعوى

وقال احلم����ود في بيان 
تاله في املؤمتر: »ان اجلمعية 
الدع����وى ضد  أقام����ت هذه 
اجلهات املعنية وفي مقدمتها 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
إلع����ادة صياغة القانون 110 
لس����نة 2014، وخاصة املواد 
املتعلقة مبكتسبات املهندسني 
الش����ركات  والعامل����ني في 
التابعة للدولة  واملؤسسات 
مع احلفاظ على مكتس����بات 
القطاعات  ف����ي  املهندس����ني 
األخرى، بعد أن تلقت عددا 
من الشكاوى من مهندسيها 
ف����ي القطاع النفطي وبعض 
اجلهات العامة بأن هذا القانون 
س����يؤثر على مكتس����باتهم 
ويقل����ص حقوقه����م الت����ي 
يحصل����ون عليه����ا في حال 
التقاعد أو اخلروج من العمل، 
في مراحل الحقة من مراحل 

عملهم في اجلهات احلكومية 
أو  من وزارات أو ش����ركات 
قطاع����ات تابع����ة، مضيفا 
ان اجلمعية تش����يد بجهود 
وزير النف����ط د.علي العمير 
وتعاونه مع اجلمعية للحفاظ 
العاملني في  على مكتسبات 

القطاع النفطي.
ولفت احلمود إلى أن وزير 
النفط قد وقف مع اجلمعية 
واملهندس����ني مواقف يشكر 
عليها، ولهذا نتمنى منه أن 
القطاع  يقف مع مهندس����ي 
النفطي في هذه اجلزئية للحد 
من التسرب في هذا القطاع 
امله����م بالدولة،  االقتصادي 
مشيرا الى تخوف كثير من 
املهندس����ني مما يطرح على 
الس����احة احمللية اآلن ويتم 
تداوله حول ما يعرف باسم 
البديل اإلستراتيجي للرواتب، 
الفتا إلى اننا نرحب بأي بديل 
الرواتب يحافظ على  لسلم 
حقوق املهندسني في الوزارات 
والشركات العامة واخلاصة 
على حد س����واء، مضيفا ان 
البديل يج����ب أن يأخذ  هذا 
بع����ني االعتب����ار اإلنتاجية 
وحج����م املس����ؤولية امللقاة 
على املهندسني الذين يقومون 
بتصمي����م وتنفي����ذ وإدارة 
مشاريع مليارية وهم بحاجة 
الى مزيد م����ن الدعم وليس 

تقليص املستحقات.
م����ن جهته، ق����ال رئيس 
القطاع  جلنة املهندسني في 
النفط����ي م.محم����د درويش 
إننا نح����ذر من أي  الصقر، 
قوانني تنتقص من مكتسبات 
مهندسي البترول في املؤسسة 
والش����ركات التابع����ة له����ا، 
فالبرغم من أن هذه املكتسبات 
الت����زال دون الطموح ودون 
مستوى املسؤولية وااللتزام 

الذي نشهده في مرافق أهم 
قطاع اقتص����ادي في البالد، 
إال أنن����ا ن����رى أن هناك من 
يحاول أن ينتقص من هذه 
املكتسبات من خالل قوانني 
تبدو في ظاهرها مكاس����ب 
جلميع املهندسني لكنها في 
احلقيقة تفرق بينهم وتهدد 
بتسربهم من القطاع النفطي 

بشكل خاص.
وأش����ار الصق����ر إلى أن 
اللجنة منذ فترة قامت برفع 
قضايا مماثل����ة أمام القضاء 
القطاع  حول كادر مهندسي 
القضايا  النفطي وأن ه����ذه 
تنظر من احملاكم املختصة، 
مش����يرا الى أن اللجوء الى 
القضاء أمر نضطر إليه جراء 
تعنت اجلهات احلكومية بعدم 
إنصاف املهندس����ني وصرف 
بدالتهم وفق القانون، مشيرا 
الى أن القانون اجلديد سيهدد 
مصير مئ����ات املهندس����ني 
العاملني في مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 
له����ا، وسيس����اهم في جعل 
النفطي بيئة طاردة  القطاع 
للكفاءات الهندسية الوطنية 
التي اكتسبت خبرة طويلة 
جراء عملها بجد وإخالص في 

هذا القطاع.
من جانب����ه، قال احملامي 
جراح الش����ريكة: من األولى 
القان����ون املذكور  أن يكون 
مخصصا للش����رائح التي ال 
توجد لها نهاي����ة خدمة، ال 
أن ينتقص من الذين لديهم 
نهاية خدم����ة، وأن الدعوى 
املرفوعة من مكتب احملامي 
ضاري مبارك الواوان، تقتصر 
على وقف تنفيذ القانون 110 
لسنة 2014 اخلاص باملكافأة 
ومع����اش التقاعد، للحد من 
اآلثار السلبية التي ستترتب 
عل����ى تنفيذ ه����ذا القانون، 
الفتا إلى ان القانون مخالف 
للمبادئ الدستورية من عدة 
أوجه، أولها عدم نش����ره في 
املواعيد احملددة بالقانون وهي 
أسبوعان من يوم إصداره، 
وكذلك مخالفته ملبدأ املساواة 
وعدم التمييز بني الناس املقرة 
في املادة 29 من الدس����تور، 
وتعارضه مع عدد من القوانني 

األخرى.

خالل مؤمتر صحافي حول رفع دعوى تطالب بتعديل قانون 110 لسنة 2014

إياد احلمود: منفتحون ألي بديل إستراتيجي
يعطي املهندسني حقوقهم كاملة
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»الزراعة«: مسح مستمر جلون 
الكويت ملعرفة سبب نفوق امليد

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية استمرار عمليات 
املسح في جون الكويت املتعلقة بنفوق 
بعض أسماك امليد في موازاة املتابعة 
املتواصلة م���ن قبل دوريات الرقابة 

البحرية أيضا.
وقال مدير إدارة العالقات العامة 
في الهيئة شاكر عوض ل� »كونا« ان 
هناك تنسيقا جاريا بني هيئة الزراعة 
وبقية اجلهات األخرى املعنية بهذا 
املوض���وع الى حني ظه���ور النتائج 
املخبرية والتأكد من السبب الرئيسي 
الذي أدى الى نفوق بعض أس���ماك 

امليد.

وأضاف عوض ان أعداد األسماك 
النافقة قد انخفض »ما يعتبر مؤشرا 
مطمئنا حتى اآلن ولم تظهر حاالت 
نفوق جديدة«، مش���ددا على حرص 
الهيئ���ة التام على س���المة املخزون 
الس���مكي في البالد واحملافظة عليه 
والعمل على زيادة نسبته خالل األعوام 

املقبلة.
وأشار إلى ان املؤشرات »تدل على 
ان الوضع مستقر ولم تسجل حاالت 
نفوق جديدة عل���ى أن تظهر نتائج 
الفحص خ���الل اليومني املقبلني في 
وقت تواصل دوريات الرقابة البحرية 

جوالتها بهذا الشأن«.

الهيئة العامة للبيئة  أكدت 
حرصه���ا على حماي���ة احلياة 
البرية والبحرية في البالد من 
خالل تس���يير حم���الت بيئية 
وجوالت تفتيشية تندرج ضمن 
اهتمامها بتطبيق القانون ووفقا 
لالتفاقيات الدولية التي وقعت 
الكويت عليها. وقال عضو جلنة 
التفتيش في الهيئة أحمد الصايغ 
ل� )كون���ا( ان الهيئة وانطالقا 
من حرصها على حماية احلياة 
البرية والبحرية نفذت جولة 
تفتيشية في س���وق اجلمعة 
ومتت على إثرها مصادرة العديد 
أنواع اجلرابيع وتسليمها  من 

الى حديقة احليوان.
وأضاف الصايغ ان مثل هذه 
احلملة تأتي تنفيذا للقرارين 
رقم 93 لعام 2003 بشأن تنظيم 
البيع واالجتار بالكائنات املهددة 
باالنقراض )سايتس( رقم 1 لعام 
2005 واملعني مبنع صيد الطيور 

احمللية واملهاجرة.
ال����ى ان اتفاقي����ة  ولف����ت 
إليها  التي انضمت  )سايتس( 
الكويت عام 2002 تنص على 
احملافظة على الثروات الطبيعية 
بشتى أنواعها وتعد إحدى أهم 
االتفاقيات الدولية حاليا ووقعت 
عليها غالبية دول العالم، مبينا 
ان )س����ايتس( تش����كل جزءا 
مهما من مهام الهيئة في مجال 
البيئي����ة والتعريف  التوعية 
بأهميتها وتطبيقها وضرورة 
احلفاظ على أنواع احليوانات 
واملهددة باالنقراض من خالل 
التركيز عل����ى توعية املجتمع 
وغرس القيم البيئية فيه. وأشار 
الصايغ الى تعيني الهيئة العامة 
للبيئة كنقطة اتصال وطنية 
اعتبارا من سبتمبر عام 2002، 
وذلك ملتابعة مسؤوليات الكويت 
نحو تنفيذ التزامات االتفاقية 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

في البالد.
وبني ان الهيئة مستمرة في 
شن حمالتها اخلاصة بالشأن 
البيئي إميان���ا منها بضرورة 
ل���دى املواطنني  الوعي  زيادة 
واملقيمني بأهمية احملافظة على 
البيئة بكل أشكالها، مشيرا الى 
أن الهيئة تقوم خالل جوالتها 
بتوزيع عدد م���ن املطبوعات 

التوعوية.

»البيئة«: تسيير حمالت 
بيئية وجوالت تفتيشية 

لتطبيق القانون
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مقاطعة االنتخابات 
لم حتل أي مشكلة 
واحلل في االنخراط 

بالعملية السياسية

الصوت الواحد 
حقق الهدف 

املنشود وقضى 
على عيوب 

األصوات األربعة 
ومّكن الشرائح 
املهمشة من 
إيصال صوتها

إصدارات املجلس 
الوطني للثقافة 
عالمة بارزة في 

تاريخ الكويت

احلركة الثقافية 
بخير واإلقبال على 

القراءة في تزايد 
وللشباب نصيب 
كبير في اإلنتاج 
الثقافي املتميز

املجلس الوطني 
للثقافة يسير بخطة 

استراتيجية علمية 
لكننا نفتقد التكامل 

مع املؤسسات 
األخرى

بداية، حدثنا عن جتربتك 
السياسية كونك مرشحا سابقا 

في انتخابات 2012؟
٭ البرملان هو أحد السلطات 
الرئيسية في الدولة، والنائب 
يقوم بدور مهم جدا نيابة عن 
الرقابة والتش����ريع،  األمة في 
وبالتالي املشاركة في العملية 
السياسية ليس����ت اختيارا أو 
تشريفا ألحد، بل هي مسؤولية 
وطنية يج����ب أن يتصدى لها 
كل من يجد في نفس����ه أو يجد 
القدرة على حتمل  الناس  فيه 
املس����ؤولية وأداء هذه األمانة. 
ومن هذا املنطلق جاءت خطوة 
الترش����ح لالنتخابات، خاصة 
بعد إعالن الكثي����ر من القوى 
السياسية في الكويت مقاطعة 
االنتخابات بعد صدور مرسوم 
الصوت الواحد، فكانت مشاركتي 
به����دف التأكيد على ذلك احلق 
والدور السياسي أوال، ولترسيخ 
مبدأ االستقاللية التي انتهجها 
في حياتي، وألنني مؤمن بأن 
املقاطعة لن حتل أي مش����كلة، 
والنخب الفكرية والسياس����ية 
هي في طليعة القوى االجتماعية 
وبالتالي يجب أن يكون لها دور 
إيجاب����ي وليس س����لبي، ومع 
األسف املقاطعة أفرغت النخب 
من محتواه����ا، وها نحن نرى 
اليوم بعد مرور قرابة العامني 

صحة هذا القول.

وهل تعتقد أن الصوت الواحد 
حقق األهداف املرجوة منه؟

٭ بالتأكيد، فالواقع أثبت 
أن الص����وت الواحد حد كثيرا 
من املشاكل السابقة التي سببها 
نظام األص����وات األربعة بعد 
تقسيم الدوائر االنتخابية من 
25 دائرة إلى 5 دوائر، فالهدف هو 
معاجلة مشاكل وظواهر سلبية، 
فلم يتحقق هذا باألربعة أصوات، 
لكنه حتقق فعال بالصوت الواحد 
حيث ضاقت الدائرة كثيرا على 
بيع األصوات أو ابتزاز املرشحني 
الناخبني أو استغالل  من قبل 
الناخبني من قبل املرشحني أو 
العدالة  النواب. كما حتقق����ت 
االجتماعية بدرج����ة أكبر مع 
الصوت الواحد فتمكنت شرائح 
كثيرة كانت مهمشة ومظلومة 
ولم تكن تستطيع إيصال ممثل 
عنها في ظل األربعة أصوات. أنا 
مقتنع متاما بالصوت الواحد 
وأحت����رم اآلراء املخالفة، لكن 
بصورة عامة أقول بأن الوسيلة 
احلضارية لتغيير هذه اآللية إذا 
كان البعض يرى أنها ال حتقق 
العدالة املطلوبة هو من خالل 
املشاركة في العملية السياسية 
ذاتها وعن طريق البرملان وليس 
أي شيء آخر. أريد أن أؤكد على 
معن����ى مهم وهو أن الكويت ال 
توجد فيها أحزاب سياس����ية 
حتمل مشاريع سياسية واضحة 
ومعلنة، بل لدينا فقط أشخاص 
وتكتالت يتعاملون وفق مصالح 
آنية ويخدمون فئات معينة، ال 
عيب في هذا طاملا أن خدمة فئة 
من املجتمع ال تكون على حساب 
بقية األفراد وال يكون دور النائب 
فقط م����ن أجل فئة واحدة وأن 
يكون العمل وفقا للدس����تور 
الذي يحكم اجلميع، واألهم أال 
يحتكر أحد العملية السياسية 
ويتجاهل حقوق اآلخرين، في 
النهاية لدينا أكثر من 46٪ من 
الكويتيني شاركوا في االنتخابات 
بالصوت الواحد، فهل نتجاهلهم 
وهم مواطنون لهم نفس احلقوق 
وعليهم نفس الواجبات؟ ثم إن 
فاقد الشيء ال يعطيه، وبالتالي 
نحن نطالب التيارات السياسية 
التي نحترمه����ا ونقدر دورها 
الوطني بأن متارس فعال املبادئ 
التي تدع����و إليها، فهم يدعون 
احلكومة إلى تداول الس����لطة 
وإعطاء فرصة للكفاءات الشابة، 

وأغلبهم موجود في الس����لطة 
التشريعية منذ الستينيات فلماذا 
ال يفعلون ما يقولون ويعطون 
للشباب فرصة املشاركة، وملاذا 
ال يهيئون كوادر وطنية جديدة 

تتحمل املسؤولية؟
على كل حال، نحن ال نشكك 
في وطنية أح����د، بل نقول ان 
هذه اجتهادات ووجهات نظر، 
واجلميع له احلقوق نفس����ها 
وعليه الواجبات نفس����ها، وال 
يجوز ألح����د أن يدعي امتالك 
احلقيقة ويهمش اآلخرين، كلنا 
مواطنون ومن حقنا أن منارس 
دورنا الوطن����ي ونخدم بلدنا 

لنضمن مستقبل أبنائنا. 
ال ش����ك أن وجود معارضة 
وطنية أمر مهم في أي مجتمع 
أداء احلكومة وخلق  ملراقب����ة 
توازن يخ����دم الدولة، لكن هذا 
ينطبق فقط عل����ى املعارضة 
التي حتمل مشروعا سياسيا 
ورؤية واضحة ومتارس العمل 
السياسي ضمن األطر الدستورية 
ومتثل جميع شرائح املجتمع 
وتقوم ب����دور تنويري يعتمد 

اإلقناع وليس اإلرهاب.

على ذكر التنوير، ننتقل إلى 
الثقافة إذن، حدثنا عن قطاع 

الثقافة الذي ترأسه في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب؟ وما أهم مشاريعكم؟
الثقافة في  ٭ أوال قط����اع 
املجلس الوطني تندرج حتته 3 
إدارات هي إدارة األنشطة الثقافية 
وله����ا جانبان في أنش����طتها، 
أنش����طة محلية واملتمثلة في 
املهرجانات واألنشطة الثقافية 
التي تتم داخل الكويت، وأنشطة 
خارجية وتتم على 3 مستويات، 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
جامعة الدول العربية، واملنظمات 
الدولية وبقية دول العالم. اإلدارة 
الثانية هي إدارة املعارض وهي 
املعنية بإقامة معرض الكويت 
الدولي للكتاب وفيه شقان، دور 
النشر التي تعرض إصداراتها 
في املع����رض، واملقهى الثقافي 
والذي يضم مجموعة متنوعة 
من الفعالي����ات الثقافية خالل 
فترة إقامة معرض الكتاب. أما 
اإلدارة الثالثة فهي إدارة النشر 
والتوزيع والذي يعتبر العمود 
الفقري للمجلس الوطني ككل 
من خالل مجموعة اإلصدارات 
املتمي����زة التي أصبحت عالمة 
بارزة ومنارة في تاريخ الكويت، 
وأهمه����ا اإلص����دارات الس����تة 
املعروفة عالم الفكر، سلس����لة 
عالم املعرفة ومنها جزء جديد 
هو نواف����ذ املعرفة الذي يعنى 
إبداعات  بإنتاج الشباب فقط، 
عاملية، إبداعات ثقافية، املسرح 
العاملي، ومجلة فنون، باإلضافة 
إلى بقية اإلصدارات املعروفة. وال 
يفوتني أن أذكر مجلة العربي 
التي وإن كانت تصدر من وزارة 
اإلعالم وليس املجلس الوطني 
إال أن صداها ودورها الثقافي ال 

ميكن جتاوزه أبدا عند احلديث 
عن املكانة املرموقة التي حققتها 
الكويت من خالل هذه اإلصدارات 
واألنش����طة الثقافية املتميزة، 
ونوجه التحية للقائمني على 
هذه املجل����ة الرائدة. الحظ أن 
هناك العديد من املؤسس����ات 
احلكومي����ة أو األهلية األخرى 
تقدم أنش����طة ثقافية متنوعة 
كالفنون التشكيلية أو املوسيقى 
أو املس����رح، لك����ن اإلصدارات 
الثقافية هي فعال العمود الفقري 
للمجلس الوطني ومتثل حاضنة 
مهمة إلبداعات املفكرين وداعما 
جلهود الشباب وهي من أبرز 
عوام����ل اإلش����عاع احلضاري 

للكويت.

هناك من يرى أن الثقافة 
بصورة عامة تشهد تراجعا في 

عاملنا العربي، والقراءة منها 
بشكل خاص، فما رأيك؟

٭ هناك مؤشرات تعطينا 
فكرة واضح����ة ودقيقة، أهمها 
التوزيع والذي يؤكد  مؤش����ر 
باألرق����ام تزاي����د الطلب على 
اصدارات املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب محليا وعربيا، 
وال تتخيل حجم الطلبات التي 
نتلقاها يوميا خاصة لسلسلة 
عالم املعرفة. ويكفي أن أذكر أن 
مجموع اإلصدارات التي نوزعها 
سنويا تتجاوز املليون نسخة 
والطلبات في تزايد. املؤش����ر 
الثان����ي هو حج����م اإلقبال من 
اجلمهور ف����ي معرض الكويت 
الدولي للكتاب، والذي يش����هد 
ب����دوره إقب����اال متزاي����دا ومن 
الفئ����ات العمرية مبا  مختلف 
الثقافي  يؤكد حيوية النشاط 
في الكويت. هناك مؤشر ثالث 
يرتبط باملبدعني واملؤلفني الذين 
يتقدم����ون بأعمالهم للمجلس 
الوطني لينش����رها، وأعدادهم 
في تزايد مس����تمر، وهذا يدل 
على جناح اإلص����دارات وقوة 

االنتشار.

وماذا عن مشاريعكم الثقافية، ما 
أهمها وما اجلديد؟

أوال هناك مشاريع ثقافية 
كثي����رة قائمة فع����ال ويجري 
تطويرها باس����تمرار لتواكب 
العص����ر والتغي����رات الدائمة، 
نخص بالذكر منها املهرجانات 
اخلاصة بالطفل مثل مهرجان 
أجي����ال املس����تقبل ومهرجان 
الناشئة، ومهرجانات للشباب 
مث����ل مهرجان صي����ف ثقافي 
ومهرجانات كبرى مثل مهرجان 
املوس����يقى الدولي ومهرجان 
الكويت املس����رحي ومعرض 
الكتاب ومهرجان القرين الذي 
يع����د بالفعل أه����م مهرجانات 
الكويت الثقافية كونه يعرض 
للمش����هد الثقافي في مختلف 
جتلياته، فجميع تلك املهرجانات 
متخصصة ف����ي جانب ثقافي 
محدد، بينم����ا مهرجان القرين 
هو تظاهرة ثقافية شاملة فيه من 

جميع تلك األنشطة، كما يتم فيه 
توزيع جائزة الدولة التقديرية 
الدولة التش����جيعية  وجائزة 
وهي من أكب����ر اجلوائز. وكما 
ذكرت سابقا هناك العديد من 
الثقافي����ة األخرى  األنش����طة 
كاملس����رح واملتاحف والفنون 
التشكيلية ولكنني أحتدث عن 
مجال اختصاصي فقط. ال شك 
أن اجلديد موجود باستمرار من 
خالل تطوير هذه املهرجانات 
وتنوي����ع برامجه����ا واإلضافة 
إليها. وأحب أن أشير هنا الى 
أن مهرجان القرين الثقافي القادم 
في دورته ال� 21 والذي سيقعد 
في يناير من العام املقبل 2015 
سيقام حتت ش����عار »الشباب 
رهان املستقبل«، وهذا بناء على 
توجيهات وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ سلمان احلمود، 
حيث أكد على ضرورة تخصيص 
املهرجان بأكمله لدعم الشباب 
والتركيز على قضاياهم، وبالتالي 
ستكون جميع أنشطة املهرجان 
في دورت����ه القادمة مخصصة 
للش����باب، وهذا يعكس مدى 
حرص القيادة السياسية على 

هذه الفئة املهمة في املجتمع.
من املش����اريع املهمة أيضا 
التوس����ع اجلغرافي لكثير من 
املشاريع الثقافية الكبرى بناء 
على توجيهات القيادة السياسية 
ومبتابعة مستمرة من الشيخ 
سلمان احلمود ، فقد مت افتتاح 
ثقافية في اجلهراء واألحمدي 
من أجل توسيع دائرة انتشار 

األنشطة من العاصمة. 
هن����اك مش����روع التب����ادل 
الثقاف����ي وهو مهم جدا ويقوم 
بدور مواٍز لدور الديبلوماسية 
الكويتية املعروفة عنها النزعة 
اإلنسانية ونشر السالم، وهي 
مدرسة ديبلوماس����ية رائدها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ولذلك ش����هدنا 
مؤخرا تقديرا عامليا بهذه املسيرة 
الرائدة لس����موه حيث توجت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
وتوج صاحب الس����مو األمير 
قائدا للعمل اإلنس����اني، وهذا 
مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا 
يؤكد على دور صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ودور الكويت بكل مؤسساتها 
التي ساهمت في الوصول إلى 
هذه املكان����ة املتميزة. التبادل 
الثقافي عصب مهم في أنشطتنا 
الثقافية حيث يقدم للمبدعني 
الكويتيني ف����ي جميع مجاالت 
الثقافة والفنون واآلداب فرصة 
االنتشار العاملي، ويوفر جلمهور 
الكويت فرص����ة التعرف على 
ثقافات الشعوب األخرى، كما 
يوف����ر للمتلقي فرصة االلتقاء 
باملبدعني وجه����ا لوجه. نؤكد 
بشدة على أن الثقافة هي »القوة 
الناعمة« املؤث����رة في عالقات 
ال����دول اليوم، وهي أهم بكثير 

من الس����الح وتأثيرها واضح، 
ولذلك هناك اهتمام كبير من قبل 
الدور.  القيادة السياسية بهذا 
هناك أيضا مشاريع تستهدف 
الطفل والناشئة وهي شريحة 
مهمة في املجتمع، فاملجتمعات ال 
تتطور إال من خالل جيل متعلم 
ومتسلح مبعرفة وثقافة متوازنة 
حتميه من املخاطر اخلارجية.

رمبا يجرنا هذا للحديث 
عن دور الثقافة في ظل 

األوضاع اإلقليمية التي تتسم 
باالضطراب، فكيف ترى ذلك؟

٭ العال����م الي����وم حتكمه 
فعلي����ا »العومل����ة« التي طغت 
حتى على الرأس����مالية، وهي 
لها مس����اران اقتصادي يتمثل 
مبنظمة التجارة العاملية التي 
حتدد جلميع الدول نش����اطها 
االقتصادي، ومس����ار قانوني 
يتمثل ف����ي االتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها جميع الدول 
وهي التي تلزم الدول بالسير 
في اجتاهات مرس����ومة عامليا 
وليس محلي����ا. وفي اعتقادي 
مواجهة ذلك ال تكون بالهروب 
أو االمتن����اع عن التوقيع على 
هذه االتفاقيات ألن ذلك يتجاوز 
قدرات الدول، وإمنا احلل يكون 
مبواجهة هذا الواقع والتعامل 
معه وفق����ا آللياته ومحدداته. 
بالنسبة لنا في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب نتعامل 
مع هذا الواقع في 3 مس����ارات 
أساسية: أوال املجلس وعالقته 
مبؤسسات الدولة األخرى. ثانيا 
املجلس وعالقته مبؤسس����ات 
املجتمع املدني، وثالثا املجلس 
وعالقته بالقطاع اخلاص. مبعنى 
أننا لدينا برامج وخطط لنشر 
الثقاف����ة والوع����ي االجتماعي 

بالتعاون مع تلك املؤسسات.

وما أهم مالمح تلك اخلطط؟
أنن����ا  ٭ أؤك����د للجمي����ع 
ف����ي املجلس الوطن����ي نعمل 
وفقا الس����تراتيجية مدروسة 
بطريقة علمية اسمها »اخلطة 
االس����تراتيجية لتطوي����ر أداء 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب 2014 - 2019«، ونطلق 
عليها ش����عار »4/5/5«. دعني 
أوضح للجمه����ور الكرمي أهم 
مالمحه����ا: أوال اخلط����ة تقوم 
على اعتبارات حاكمة مستمدة 
من س����مات الهوي����ة الكويتية 
من منظ����ور املجلس الوطني، 
ولها منطلق����ات ودوافع ومدة 
زمنية محددة، وهذا هو معنى 
4/5/5، اخلمس����ة األول����ى هي 
مدة تنفيذ االس����تراتيجية )5 
الثانية  سنوات(، واخلمس����ة 

هي املنطلقات:
1. دع����م اإلبداع في مختلف 

مجاالت العمل الثقافي.
2. تطوي����ر البنية التحتية 
الثقافية وتنفيذ املراكز الثقافية 

في احملافظات.
3. تشجيع القراءة والتدريب 

على اإلنت����اج الفكري � الكتابة 
لألطفال والناشئة.

4. حماية اآلثار واملوروث 
الكويتي والتراث الشعبي.

5. تش����جيع االستثمار في 
السياحة الثقافية.

أم����ا األربعة فمقصود منها 
القطاع����ات احليوي����ة املعنية 
بتنفي����ذ اخلطة وه����ي متثل 
مرتكزات االستراتيجية وهي 
مرتكز املتاحف واآلثار والتراث، 
ومرتكز الثقافة والفنون وتشمل 
املس����رح والس����ينما واألدب 
والش����عر والفنون التشكيلية 
وغيرها، ومرتكز املكتبة الوطنية 
باعتبارها محور حفظ وحماية 
ورعاية اإلنتاج الفكري الوطني، 
ومرتكز األمانة العامة للمجلس 
التي توفر الدعم املباشر جلميع 
العمليات والبرامج التنفيذية. 

وهل مت اعتماد هذه 
االستراتيجية؟ وهل بدأ العمل 

فيها فعال؟
٭ نعم، مت اعتمادها من قبل 
أعضاء املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وأش����ير إلى 
أن املجل����س الوطني هو الذي 
وضع هذه االستراتيجية، ثم مت 
اعتمادها من قبل وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ سلمان 
احلمود وبدأ العمل فيها كما هو 
محدد مع بداي����ة العام احلالي 
وس����تكتمل بعد 5 سنوات في 

عام 2019.

وما الذي حتقق منها حتى اآلن؟ 
وما تقييمك لتقدم العمل؟

٭ اخلط����ة تتضمن برامج 
تنفيذية أو تسمى أيضا األهداف 
التشغيلية وهي تختص بقياس 
مدى تقدم العمل، وهناك مؤشرات 
النجاح وتقارير مستمرة توضح 
تقدم العمل تبعا لطبيعة النشاط 
والشرائح املس����تهدفة. وأؤكد 
أن هن����اك برامج عديدة يجري 
العمل فيها، معظمها يسير حسب 
املخطط ومنها مشاريع إنشائية 
ملراكز ثقافية كبرى قيد اإلنشاء 
مثل املجمع الثقافي الذي يضم 
دارا لألوبرا ومسارح وصاالت 

عرض.

وماذا عن املعوقات التي 
تواجهكم؟

٭ هناك دورة مس����تندية 
أو بيروقراطية إدارية ال شك، 
لكن األهم من هذا هو التسويق 
اإلعالمي ال����ذي أجد أنه غائب 
مع األس����ف. نحن جهة معنية 
بنشر الثقافة، هذا مهم جدا أن 
يفهمه اجلميع، املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب جهة 
حكومية غير ربحية معنية بنشر 
الثقافة، فنحن ال نسعى ألي ربح 
مادي، هذه هي فلس����فة إنشاء 
املجلس، وبالتالي فمهما بلغت 
درجة االتقان واإلبداع والتنوع 
في اإلجنازات، فس����يكون دور 
املجلس قاصرا إذا لم يصاحب 
ذلك تسويق إعالمي جيد. وهناك 
جهود إعالمية جيدة لكنها تبقى 
محدودة األثر، فاملشكلة أنه ال 
توجد خطة إعالمية متكاملة وال 
توجد كوادر وطنية متخصصة 
وق����ادرة على إيصال رس����الة 
املجلس. أنا مؤمن متاما بنظرية 
البنائية الوظيفية في هذا اجلانب 
والتي تقول إن املجتمع أشبه 
بكائن حي، كل عضو فيه يؤدي 
دورا محددا تعتمد عليه بقية 
األعضاء، فكما أن القلب يؤدي 
دوره والكبد والرئتان وهكذا.. 
الخ كذل����ك املجتمع الذي متثل 
فيه املؤسس����ات دور األعضاء 
في جسم اإلنسان، فإذا تخلف 
أح����د األعضاء ع����ن أداء دوره 

فسيتضرر اجلسم كله.

على الرغم من االنفتاح اإلعالمي 
وزيادة وسائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة وفي ظل ما 
توفره التكنولوجيا احلديثة من 
وسائل تواصل اجتماعي حديثة 

ومع هذا تتحدث عن خلل في 
التسويق اإلعالمي، كيف ذلك؟

٭ هذا صحيح ومؤلم أيضا، 
فكل اإلمكانات متاحة لكن املشكلة 
تكمن في عدم وجود تنس����يق 
وتكامل بني مؤسسات الدولة، 
نحن في املجلس الوطني لدينا 
استراتيجية واضحة ومعلنة 
التعاون مع  وهي تعتمد على 
بقية مؤسسات الدولة املعنية 
بالنشء والثقافة أيضا، فنحن 
لسنا الوحيدين الذين نتعامل 
مع الناس. خذ على سبيل املثال 
وزارة التربية، فهي تتعامل مع 
األطفال والشباب يوميا لكنها 
تسير بخطى بطيئة جدا ووفقا 
ملبادرات شخصية وليس وفقا 
الستراتيجية مدروسة تتكامل 
مع توجه الدولة وهذا يعيقنا. 
بص����ورة عامة أس����تطيع أن 
أق����ول بأن هناك ش����راكة غير 
واضحة ب����ني املجلس الوطني 
و بقي����ة املؤسس����ات املعنية، 
غالبا بس����بب غي����اب الرؤية 
واخلطط االس����تراتيجية لدى 

تلك املؤسسات.

هناك تأكيد مستمر من صاحب 
السمو األمير على االهتمام 

بالشباب كونهم الشريحة 
األهم وقادة املستقبل، وفي 
ظل االضطراب الكبير الذي 

يعاني منه كثير من شباب األمة 
العربية، ما موضعكم من ذلك؟

٭ ال ش����ك أن اخلطاب����ات 
السامية لصاحب السمو األمير 
وتوجيهات سموه احلكيمة هي 
محددات وموجهات عامة لنا في 
املجلس الوطني، نستنير بها 
ونترجمها إلى برامج وأنشطة 
على أرض الواق����ع، وبرامجنا 
وإصداراتنا وأنشطتنا الثقافية 
كلها تؤكد ذل����ك وهي ناجحة 
ومفي����دة ومؤث����رة بص����ورة 
إيجابية بشهادة اجلميع داخل 
الكويت وخارجها وعلى رأسها 
القيادة السياسية. هناك عامالن 
أساسيان فيما يتعلق باخلطر 
عل����ى الش����باب، أوال املثيرات 
اخلارجية املتمثلة في تدخالت 
اقليمية ودولية وواقع موجود 
ف����ي تلك الدول وهو بال ش����ك 
يؤثر علينا كونن����ا جزءا من 
هذه املنطقة تؤثر وتتأثر مبا 
يجري فيها وما يدور من أحداث 
وإيديولوجيات. وهنا أستطيع 
أن أؤكد أن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد استطاع 
أن يخف����ف كثيرا من حدة هذا 
العامل من خالل جهود سموه 
في نش����ر الس����الم ومساعدة 
الدول والشعوب املنكوبة والتي 
استحق عليها عن جدارة لقب 
»قائد إنساني« وجعلت الكويت 
حتظى بكونه����ا مركزا للعمل 
اإلنساني، وال ننسى بالتأكيد 
دور بقية املؤسسات اخليرية 

في هذا اجلانب. 
الثان����ي يتمثل في  العامل 
الداخل����ي للمجتمع  الوض����ع 
الكويتي، واملعني به مؤسسات 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني 
واجلماع����ات واألف����راد، وهذا 
اجلانب أه����م وأخطر ويطلب 
تكاتفا وتعاون����ا من اجلميع، 
فال يوجد مجتمع يستطيع أن 
يصمد أمام حتديات كبرى مثل 
التي نواجهها اليوم إذا لم يكن 
متحدا خلف قيادته، ولذلك نعود 
ونؤكد النقطة التي رمبا بدأنا 
بها وهي ضرورة االنخراط في 
العملية السياسية وفقا لألطر 
الدستورية والبعد عن تأجيج 
الفئوية  الش����ارع وترس����يخ 

وتغليب املصالح الضيقة. )محمد هاشم( د.بدر الدويش متحدثا للزميل محمد اخلالدي 

أشاد األمني العام املساعد لقطاع الثقافة في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب د.بدر الدويش بالتجربة الثقافية 
الكويتية الرائدة، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة املعنية بنشر الثقافة وأهمها املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، واستعرض بشكل خاص مسيرة أهم إصداراته التي أصبحت مبنزلة رموز وعالمات ثقافية بارزة في 
تاريخ الكويت، مثل سلسلة عالم املعرفة، عالم الفكر، إبداعات ثقافية، املسرح العاملي، إبداعات عاملية، ومجلة فنون 

وغيرها. كما تطرق ألهم املهرجانات الثقافية وفي مقدمتها مهرجان القرين الثقافي والذي يعد من أهم املهرجانات الثقافية 
في الكويت، وحتدث عن دورته اجلديدة التي ستنطلق في يناير املقبل حتت شعار »الشباب رهان املستقبل«، والذي 

سيخصص بالكامل لفئة الشباب بناء على توجيهات وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان احلمود، مبا يعكس حرص القيادة السياسية على دعم هذه الفئة املهمة من أبناء 

الكويت. ومن الثقافة إلى السياسة حتدث د.الدويش عن جتربة الكويت الدميوقراطية بصورة عامة، وانتقد مبوضوعية الكثير 
من املظاهر السلبية في املمارسة السياسية خاصة ما يتعلق بأداء املعارضة، وأشاد مبرسوم الصوت الواحد وأكد أنه ساهم 

في تهدئة األجواء واحلد من حالة االحتقان والتوتر السياسي وأنصف الكثير من الشرائح التي كانت »مظلومة« في السابق. 
ومن السياسة انتقل احلديث إلى املجتمع حيث تطرق د.الدويش إلى الوضع اإلقليمي وتداعياته على املجتمع الكويتي، 

مسلطا الضوء على الكثير من النقاط املهمة في هذا احلوار:

التسويق اإلعالمي

النشر اإللكتروني

شدد د.الدويش على أهمية وجود خطة إعالمية مدروسة وفقا 
ألسس علمية تضمن جناح برامج املجلس الوطني للثقافة، 

مشيرا إلى أن دور املجلس يختص بنشر الثقافة دون مقابل، 
وهذا ال يتحقق إال من خالل خطة إعالمية شاملة ومتكاملة. كما 

أثنى على دور وسائل اإلعالم الكويتية.

أكد د.بدر الدويش أن املجلس الوطني أنهى حتويل معظم 
اإلصدارات الورقية إلى النشر اإللكتروني، كما أعلن عن اكتمال 

مشروع حتويل جميع اإلصدارات إلى لغة برايل للمكفوفني 
بحلول عام 2016، وكذلك العمل جار على حتويل اإلصدارات 

الكبرى إلى كتب مسموعة تواكب التقدم التقني.

األمني العام املساعد لقطاع الثقافة باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أكد أن التجربة الثقافية الكويتية رائدة

الدويش لـ »األنباء«: ديبلوماسية األمير حققت للكويت مكانة عاملية مرموقة  
والثقافة هي »القوة الناعمة« املؤثرة في عالقات الدول

أجرى الحوار:  محمد هالل الخالدي
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نايف الرشيدي يقدم درعا تذكارية للشيخ مازن اجلراح بحضور عيد النصافي

عقد لقاءً أولياً مع املزارعني ووعدهم بتخفيف الدورة املستندية

اجلراح: تسهيالت للمزارعني الستقدام العمالة من اخلارج

اخلراز: »التوعية واإلرشاد« وضعت خطة متكاملة لنشر الوسطية
بشرى شعبان

كشف مدير ادارة التوعية 
واإلرشاد في وزارة الشؤون 
سعد اخلراز عن خطة اإلدارة 
في التعامل واالهتمام بذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية 

بصف����ة خاص����ة وقضاي����ا 
املجتمع عموما بانتهاج منهج 
الوسطية واالعتدال في غرس 

القيم الدينية.
ف����ي تصريح  وأوض����ح 
صحاف����ي أن إدارة التوعية 
واإلرش����اد وضع����ت خطة 
متكاملة تستطيع من خاللها 

أهدافها في ترسيخ  حتقيق 
منهج الوسطية واالعتدال في 
غرس القيم الدينية، مشيرا 
إلى أن اخلطة تش����تمل على 
محاض����رات دينية ودورات 
تدريبية حول مهارات احلوار 
مع املراهق����ن باإلضافة إلى 
دورات تدريبية طبية حول 

اإلسعافات األولية بالتعاون 
مع املرك����ز الطبي التأهيلي 
فض����ال ع����ن محاض����رات 
تستهدف أولياء أمور املعاقن 
واملتزوجات والطالبات وكذلك 
رحالت ترفيهي����ة تتخللها 
دروس دينية ومس����ابقات 

علمية.

بشرى شعبان 

الداخلية  أكد وكيل وزارة 
املس���اعد لش���ؤون اجلنسية 
ووثائق الس���فر الشيخ مازن 
اجلراح، دعم���ه غير احملدود 
إلخوانه املزارعن وتقدمي كل 
ما يحتاجونه من تس���هيالت 
وخاصة في كل ما يخص وزارة 
الداخلية سواء في اإلدارة العامة 
للهجرة الستقدام العاملن أو أي 

إدارة أخرى حتت إشرافنا.
وقال اجلراح في تصريح 
صحافي على هامش استقباله 
نائ���ب رئيس مجل���س إدارة 
الكويت���ي للمزارعن  االحتاد 
نايف الرشيدي بحضور وزير 
األشغال السابق عيد النصافي 
في مكتبه إن ه���ذا اللقاء هو 
املزارعن  األول م���ع احت���اد 
لالستماع إلى مطالبهم، السيما 
فيما يتعلق باستقدام العمالة 
البنغالية من اخلارج وتخفيف 
الدورة املستندية وتقدمي كل 
التسهيالت لإلخوة املزارعن. 
وكشف اجلراح عن اجتماع 
مرتقب سوف يعقده مع مدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوس���ري بعد عودته 
من السفر بحضور ممثلن عن 
آلية  املزارعن ملناقشة  احتاد 
عمل استقدام العمالة الزراعية 
من اخلارج ومناقش���ة القرار 
اخلاص باستقدام ربع العمالة 
املقدرة للمزارعن من اخلارج، 
مؤك���دا أن مطال���ب املزارعن 
بسيطة وان شاء اهلل سوف 

يتم تنفيذها.
بدوره أش���اد نائب رئيس 
إدارة االحتاد نايف  مجل���س 

الرشيدي باجلهود التي يقوم 
الوزراء  بها رئيس مجل���س 
باإلنابة وزير الداخلية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الش���يخ محم���د اخلالد على 
جهوده الكبيرة ودعمه جلميع 
فئات املجتمع وخاصة إلخوانه 
املزارع���ن واهتمامه بجميع 
التي ق���د تواجهنا  املش���اكل 
العمالة  وخاصة في استقدام 
والتي هي من اختصاص وزارة 

الداخلية.
وتقدم الرش���يدي بالشكر 
لوكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد والشكر موصول 
للش���يخ مازن اجل���راح على 
املزارعن  اهتمامه في قضايا 
ورحابة ص���دره خالل اللقاء 
وتأكيده عل���ى حرصه الدائم 
وتسهيل اإلجراءات أمام جموع 
املزارعن وخاصة في اإلدارات 

التي تعمل حتت مظلته.
أنه مت  الرشيدي  وأوضح 

استعراض عدد من املطالب التي 
يعان���ي منها املزارع الكويتي 
الدورة املس���تندية  الس���يما 
العمالة  الطويلة الس���تقدام 
الزراعية من اخلارج واقتصرها 
على شخص مسؤول لتخفيف 
املزارعن وأيضا  الوقت على 
تطرقنا الى القرار الذي متت 
املوافقة عليه من الهيئة العامة 
للقوى العاملة عندما كان قطاع 
العمل في وزارة الشؤون في 
ش���أن اس���تقدام ربع العمالة 

املقدرة للمزارع من اخلارج.
أن الشيخ  الرشيدي  وأكد 
مازن اجلراح وعدهم بالعمل 
على حتقيق مطالب املزارعن 
وان اجتماعا مرتقبا سيعقد مع 
مدير عام الهيئة جمال الدوسري 
والشيخ مازن اجلراح ومجلس 
إدارة االحتاد قريبا ملناقش���ة 
الق���رار وتفعيل���ه وتخفيف 
الدورة املستندية اخلاصة في 

معامالت املزارعن.

جمال الدوسري

بشرى شعبان 

أعلن املدير العام للهيئة 
العاملة  العام���ة للق���وى 
جمال الدوسري عن جناح 
املرحلة التجريبية األولية 
الحتضان املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، تلك املشاريع 
اململوكة للشباب الكويتين 
املبادرين املسجلن حتت بند 
الباب اخلامس مبؤسس���ة 

التأمينات االجتماعية.
وكشف عن ان االفتتاح 
الرسمي بإدارة مبارك الكبير 
للمشاريع الصغيرة حتت 
الش���ؤون  رعاي���ة وزيرة 
هند الصبيح، متاش���يا مع 
رغبة وتوجيهات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراءالشيخ جابر املبارك، 
بشأن تذليل العقبات التي 
الكويتي  الش���باب  تواجه 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوس���طة، والعمل على 
باملش���روعات  االرتق���اء 
الصغيرة ودعمها كتوجه 

عام للدولة.
وأشار الدوسري إلى أنه 
مت إصدار القرارات الالزمة 
لتنظيم العمل باإلدارة مما 

يضمن سهولة وضمان تقدمي 
اخلدمات الالزمة الصغيرة 
واملتوسطة من جلب عمالة 
أو من السوق  من اخلارج 
احمللية بضوابط ميس���رة 
لغاية 100 عامل لكل رخصه 
رمبا ال يتجاوز 500 عامل 
ملجموعة تراخيص لصاحب 

املشروع الواحد.
وب���ن أن���ه بن���اء على 
تعليمات وزيرة الش���ؤون 
مت فتح اإلدارة الس���تقبال 
الطلب���ات بفترة جتريبية 
وذل���ك م���ن أج���ل تطوير 
أنظم���ة العم���ل وإضاف���ة 
بعض املمي���زات بناء على 
اقتراحات أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة بعد 
العمل  جتربته���م لس���ير 
بإدارة مبارك الكبير، حيث 
كانت املبادرة منذ س���نتن 
من تاريخ استقبال طلبات 
االنتساب إلى اإلدارة من قبل 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوس���طة بع���د إصدار 
التعمي���م اإلداري بتاريخ 
2012/12/11، حي���ث كان���ت 
عمليات التس���جيل حينها 
متواضعه بحيث لم يتجاوز 
إجمالي عدد املسجلن 30 من 
تاريخ قرار وزيرة الشؤون 

ف���ي 2014/2/17 واخلاص 
الالزمة  بتعديل الضوابط 
لتسجيل الشركات واملبادرين 
املس���موح لهم باالنضمام 
إلى اإلدارة وشروط تقدير 
االحتي���اج واحلد األقصى 
للعمالة املس���جلة وقيمة 
الضمان املالي والذي ادى الى 
ارتفاع هذا العدد من 30 الى 
133 خالل فترة وجيزة بعد 
فتح الباب أمام شرائح اكبر 
ومبميزات خاصة ألصحاب 

املشاريع من الشباب.
وأوضح الدوس���ري أن 
أهم املمي���زات التي تقدمها 
اإلدارة ألصحاب املشروعات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
احلالي���ن والراغب���ن في 
مشروع جديد ويرغب في 
التس���جيل مباش���رة لدى 
اإلدارة أن يكون من املبادرين 
املسجلن على الباب اخلامس 
واملتفرغن ألعمالهم إمكانية 
جل���ب العمالة من اخلارج 
بعد التحقق من عمل الشركة 
ودف���ع الضمان���ات املالية 
املقررة أيضا احلفاظ على 
العمالة اخلاصة باملشروعات 
الصغيرة عن طريق حتديد 
سقف زمني لتحويل العمالة 

خارج هذه املشروعات.

أكد جناح املرحلة التجريبية األولية الحتضان الشباب املبادرين

الدوسري: إجناز معامالت أصحاب املشاريع الصغيرة 
في إدارة مبارك الكبير مع تسهيالت خاصة

 تواجد متطوعي جمعية الهالل االحمر الكويتي في وسط الدمار بقطاع غزة 

جانب من توزيع جمعية الهالل االحمر الكويتي املساعدات على املتضررين في غزة 

د.هالل الساير

أعل����ن رئي����س مجلس 
الهالل االحمر  ادارة جمعية 
الكويتي د.هالل الساير عزم 
اجلمعية تسيير قوافل اغاثة 
انس����انية بعد غ����د الثالثاء 
محملة مبواد طبية وغذائية 
وحقائب مدرسية لألشقاء في 
قطاع غزة عب����ر معبر رفح 

املصري. 
وقال د.الساير في تصريح 
صحاف����ي ام����س ان القافلة 
مكونة من 22 شاحنة حتمل 
عل����ى متنه����ا 400 طن من 
املواد الغذائية و162 طنا من 
االدوية واملستلزمات الطبية 
فضال عن خمسة آالف حقيبة 
مدرسية بكل متطلباتها لتوزع 
على الطلبة الدارسن هناك.  
وأضاف أن عددا من املتطوعن 
سيرافقون الشاحنات إلى معبر 
رفح املصري ثم الدخول الى 
قطاع غزة لتوزيع املساعدات 
االغاثية بالتعاون مع وزارة 
الصحة الفلسطينية والهالل 

األحمر الفلسطيني. 
وأوضح ان اجلمعية منذ 
بدء العدوان اإلسرائيلي على 
القط����اع غزة وبالتعاون مع 
الفلسطينية  وزارة الصحة 
قدم����ت عش����رة آالف طرد 
صحي وعش����رة آالف طرد 
غذائي وعش����رة آالف طرد 
من األغطي����ة والفرش و18 
ألف كسوة مالبس و30912 

عبوة مياه. 
وذك����ر أن الهالل األحمر 
الكويت����ي وبالتع����اون مع 
التعاون في قطاع  مؤسسة 
غزة وزعت أيضا 20 ألف سلة 
غذائي����ة و20 ألف قطعة من 
االغطية والفرش املتنوعة و20 
املواد واملستلزمات  ألفا من 
الصحية عالوة على 200 ألف 

ليتر من الديزل. 
ولفت د.الس����اير إلى أن 
اجلمعي����ة عملت أيضا على 
الشراء من السوق املصرية 
حيث مت شراء 20 ألف سلة 
غذائية وخمسة آالف حقيبة 
مدرسية وش����راء مبا قيمته 

ملي����ون دوالر م����ن األدوية 
وقدم����ت ه����ذه احلمول����ة 
إل����ى اجلمعي����ة الكويتي����ة 
الطبي����ة لعالج اجلرحى في 

املستشفيات بقطاع غزة. 
إن����ه بالتعاون مع  وقال 
الق����وة اجلوي����ة ومن خالل 
اجلس����ر اجلوي الكويتي مت 
أيضا نقل 40 طنا من االدوية 
إلى االشقاء في  الكويت  من 
القط����اع عبر معب����ر رفح، 
مشيرا الى أن وزارة الصحة 
الفلسطينية والهالل االحمر 
الفلس����طيني أش����رفا على 
توزيعها على املستشفيات 

في القطاع. 
وبن أن سيارات اإلسعاف 
في قط����اع غ����زة تعرضت 

إلى الضرر ج����راء القصف 
اإلس����رائيلي ل����ذا تبرع����ت 
اجلمعية بسيارتي إسعاف 
مزودتن بالتجهيزات الطبية 
الالزمة ومت تسليم إحداهما 
الى وزارة الصحة الفلسطينية 
والثاني����ة إلى الهالل األحمر 

الفلسطيني. 
وقال د.الساير إن الشعب 
الكويتي كان س����باقا بتقدمي 
العون لألشقاء في قطاع غزة 
التبرعات  وقدم خالل حمل 
الت����ي نظمته����ا اجلمعية ما 
يق����ارب م����ن مليوني دوالر 
أميركي وس����ط اس����تمرار 
حملة التبرعات للقطاع غزة 
من خالل التوج����ه الى مقر 

اجلمعية بالشويخ. 

الساير: »الهالل األحمر« تسّير قافلة مساعدات 
بحمولة 400 طن إلى غزة الثالثاء

الرشيدي: استقدام 
ربع العمالة املقدرة 
للمزارع من اخلارج 
والذي وافقت عليه 

وزارة الشؤون

سقف زمني 
لتحويل العمالة 

خارج املشروعات 
الصغيرة

د.فاطمة املال تترأس اجتماع اللجان التحضيرية

بشرى شعبان

الوكيل املساعد  طالبت 
لقطاع الرعاية االجتماعية 
العلي���ا  اللجن���ة  رئي���س 
للتحضير الجتماعات الدورة 
)31( ملجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية والدورة )36( 
لوكالء وزارات الشؤون لدول 
مجلس التعاون واملقرر عقده 
في الكويت خالل الفترة من 
23 إل���ى 25 نوفمبر 2014 
د.فاطمة املال جميع رؤوساء 
اللج���ان الفرعية بضرورة 
التواص���ل والتعاون فيما 
بينه���م وذلك بهدف إجناح 
هذا اللقاء اخلليجي األخوي 
الكبير.  ومتنت عليهم ان يتم 
التحضير اجليد واالستعداد 
جلميع أنشطة هذا االجتماع 

والذي من املنتظر إن يشمل 
العديد من الفعاليات لتكرمي 
العدي���د من الش���خصيات 
اخلليجي���ة صاحبة العمل 
االجتماعي املميز في منظومة 

العمل اخلليجي.
كما أكدت املال أن الوزارة 

وجميع مسؤوليها تتعاون 
لتذلي���ل كاف���ة املعوقات 
وتسخير كافة اإلمكانيات 
إلبراز دور الكويت احلضاري 
في حتقيق التضامن وااللتقاء 
األخ���وي للمزيد من تبادل 
اخلبرات وتنفيذ توصيات 
اجتماعات وزراء الشؤون 
االجتماعية وتطبيقها على 

ارض الواقع.
امل���ال قد عقدت  وكانت 
اجتماعا حتضيريا لرؤساء 
الفرعية وتطرق  اللج���ان 
الى االس���تعدادات  البحث 
والتحضيرات واحتياجات 
اللج���ان م���ن املتطلب���ات 
التنظيمية والفنية واإلدارية 
ومناقشة جميع الترتيبات 
القادمة واحتياجات كل جلنة 

لتوفيرها.

ينعقد في الكويت خالل الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر

املال: تنسيق مستمر حتضيراً الجتماع وزراء شؤون »التعاون«
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلــة البابطـني الگــرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

�أحمد عبد�لوهاب عبد�هلل �لبابطني

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»الصحة« توفر »ممرضني« لعيادات املدارس
عبدالكريم العبداهلل

كشفت مصادر صحية مطلعة لـ »األنباء« عن 
قيام وزارة الصحة بتوفير »ممرضني وممرضات« 
في العيادات املدرسية باملدارس التابعة لوزارة 

التربية، وذلك لسد النقص املوجود بها.
وذكــــرت املصادر ان هذا يأتي بســــبب عدم 
قيام وزارة التربية بالتجديد للشركة التي قامت 
املدرســــية«،  لـ»العيادات  بتزويدها باملمرضني 
مشيرة في الوقت ذاته الى أن وزارة الصحة وفرت 
املمرضني لسد النقص في تلك العيادات املدرسية 
بشــــكل مؤقت الى حني قيام الــــوزارة بالتعاقد 

املباشــــر، والذي رمبا سيستغرق وقتا طويال. 
وأكــــدت املصادر ان توفير وزارة الصحة ألفراد 
الهيئة التمريضية في العيادات املدرسية مبدارس 
وزارة التربية سيشمل مدارس البنني والبنات، 
مبينة ان هذا يأتي من باب التعاون والتنسيق 
املثمر بني اجلهتني لتذليل العقبات أمام الطلبة 
من خالل توفير العناية الطبية الالزمة لهم في 

املدارس حتسبا لوقوع أي طارئ صحي.
اجلدير بالذكر أن اســــتعانة وزارة التربية 
مبمرضي الصحة جاءت بعد قيام األولى بعدم 
التجديد للشركة التي قامت بتزويدها باملمرضني 

لـ»العيادات املدرسية«.

القطان: جلنة للتعليم والتدريب الطبي ألطباء الرعاية 
من غير حاملي شهادات تخصصية في طب العائلة
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اكـــدت الوكيل املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحـــة 
بـــوزارة الصحـــة د.ماجدة 
القطان تشكيل الوزارة جلنة 
الطبي  للتعليـــم والتدريب 
ألطبـــاء الرعاية األولية من 
غير حملة شهادات تخصصية 
في طـــب العائلة، مبينة أن 
ذلك يأتـــي في إطار اجلهود 
املبذولة لتحســـني مستوى 
اخلدمـــة املقدمـــة للمواطن 
الرعاية  واملقيم في مراكـــز 

الصحية األولية.
وذكـــرت فـــي تصريح 
صحافي أن اخلطوة االولى 
بدأت بتأهيل مدربني للعمل 
البرنامج وتدريبهم في  في 
املستقبل من خالل التعاون 
مع الكلية امللكية للممارسني 
العامني، حيث مت اختيار 12 
البرنامج  مدربا لدخول هذا 

متهيدا لتأهيلهم. 
من جانبه قال عضو كلية 
الرعايـــة الصحيـــة االولية 
واملشرف على قياس جودة 
الدورات التدريبية د. عدنان 
الوقيان ان هناك دورة ستعقد 
على مدى خمســـة أيام وفق 

عدد من املشاركني في احدى ورشات العمل التدريبية 

لإلدارة املركزية للشـــؤون 
الهندسية شـــهريا، وحصر 
األعمال وحتضير املقايسات 
النهائيـــة، والقيام بزيارات 
للســـوق احمللـــي لالطالع 
على املواد، والقيام بزيارات 
اخلاصـــة  للمستشـــفيات 
والعامة لالطالع على أفضل 

األعمال.
كما شـــكل د.السهالوي 
جلنة أخرى ألعمال التأهيل 
واملشاريع اجلديدة والتشغيل 
والصيانة باملراكز الصحية 
في منطقة األحمدي برئاسة 
مراقـــب الشـــؤون اإلدارية 
واملاليـــة، ومقررها رئيس 
الرعايـــة األوليـــة مبنطقة 
األحمـــدي د.فهـــد العازمي، 
وعضويـــة كل مـــن نـــادر 
العريان، ومحمد فؤاد، وعذاري 
الدبـــوس، وناصر العجمي، 
وأحمد سليمان، ومحمد زكي، 

وفيصل املطيري، ورسمية 
بوعباس.

وتختص اللجنة بدراسة 
األعمال املطلوبة باملشاريع 
من الناحية الفنية ودراســــة 
املخططات وجتهيز املقايسات 
العينات  االبتدائية واعتماد 
ومتابعة كل األعمال، واإلشراف 
على تنفيــــذ األعمال من قبل 
املقاولــــني، واملوافقــــة على 
العينــــات املعتمــــدة للمواد 
العمل،  أثنــــاء  املســــتخدمة 
وتسلم األعمال بعد االنتهاء من 
تنفيذها والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات، عالوة على كتابة 
الشــــهري  تقاريــــر اإلجناز 
املطلوبــــة لــــإلدارة املركزية 
للشــــؤون الهندسية شهريا، 
وحصر األعمــــال وحتضير 
النهائية، والقيام  املقايسات 
بزيــــارات للســــوق احمللي 

لالطالع على املواد.

وعذبــــي الدبــــوس، وجمانة 
اســــيري، وجاســــم املهنــــا، 
الشــــيخ، واسامة  وعبداهلل 
الى سناء  الوكيل، باالضافة 

العنزي، وسكينة صرخوه.
وتختــــص اللجنــــة التي 
شكلها وكيل وزارة الصحة 
الســــهالوي بدراسة  د.خالد 
االعمال املطلوبة باملشاريع 
من الناحية الفنية ودراســــة 
املخططات وجتهيز املقايسات 
العينات،  االبتدائية واعتماد 
ومتابعة كل األعمال، واإلشراف 
على تنفيــــذ األعمال من قبل 
املقاولــــني واملوافقــــة علــــى 
العينــــات املعتمــــدة للمواد 

املستخدمة أثناء العمل.
كما تختص اللجنة بتسلم 
األعمـــال بعـــد االنتهاء من 
تنفيذها والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات، وكتابة التقارير 
عن اإلجناز الشهري املطلوبة 
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أعــــادت وزارة الصحــــة 
تشكيل جلنة دراسة العطاءات 
املقدمة من الشركات الراغبة 
بالتأهيل في توريد األســــرة 
الطبية وتأثيث املستشفيات 
برئاسة مدير إدارة املشتريات 
واملخازن بالوزارة، كما شكلت 
وزارة الصحة جلنة ألعمال 
التأهيل واملشاريع اجلديدة 
والتشــــغيل والصيانــــة في 
العدان مبنطقة  مستشــــفى 
األحمدي الصحية برئاســــة 
مديــــر منطقــــة األحمــــدي 
د.عبداللطيــــف  الصحيــــة 
الســــهلي، وعضوية كل من 
مدير مستشفى العدان د.بدر 
العتيبــــي، ورئيــــس مكتب 
الشــــؤون الهندسية إبراهيم 
النهام، ومحمود سامي محمد، 

د.خالد السهالوي

»الصحة« تعيد تشكيل جلنة دراسة العطاءات
من الشركات الراغبة في التأهيل باملستشفيات

الكويت تشارك العالم اليوم إحياء اليوم العاملي للتوعية به

الفالح: قطاع التخطيط يعمل على وضع
خطة طموحة لإلصالح الصحي في الكويت

املطوع: البيئة املدرسية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة القلب

35 مليون شخص حول العالم
يعانون من مرض الزهامير

الصحي فــــي البالد. مضيفا 
ان اخلطة ترتكز على إنشاء 
هيئة صحية مستقلة تشرف 
وتخطط للخدمات الصحية 
وتراقب جودتهــــا في البالد 
ســــواء في القطــــاع العام أو 
الــــى أهمية  اخلاص الفتــــا 
التخطيــــط واملتابعة  قطاع 
في الوزارة انطالقا من اهتمام 
الدولة عموما بتطبيق مفهوم 

التخطيط االستراتيجي. 
وأكد د.الفــــالح ان أهمية 
التخطيــــط واملتابعة برزت 
بوضوح عندما قررت الدولة 
تطبيــــق مفهــــوم التخطيط 
اإلستراتيجي واعتماد نظرة 
مستقبلية بعيدة املدى للدولة 
لغاية 2035 لتحويل الكويت 
إلى مركــــز مالــــي وجتاري 
باملنطقــــة، حيث قــــام قطاع 

إلى خطورة  الوقت نفســــه 
ارتفــــاع محتــــوى الوجبات 
الغذائية من امللح والدهون.

كما أشاد املطوع بالقانون 
اجلديد حلماية البيئة رقم 42 
لســــنة 2014 في شأن حماية 
البيئة والــــذي نصت إحدى 
مواده على حظر التدخني في 
األماكن العامة املغلقة وشبه 

املغلقة.
كما رحب مببادرة شركة 
املطاحــــن واملخابز الكويتية 
بتخفيض محتوى اخلبز من 
امللح وهو أحد املبادرات املهمة 

للوقاية من أمراض القلب.
البيئــــة  ان  وأضــــاف 
املدرســــية تلعب دورا كبيرا 
لتعزيز صحة القلب من خالل 
تطبيــــق مبــــادرات املدارس 
املعززة للصحة والرقابة على 
املقاصف املدرســــية وجتنب 

التخطيط بالوزارة وجميع 
العاملني في إدارة التخطيط 
واملتابعة بجهد كبير لوضع 
خطــــة طموحــــة لإلصالح 
الصحي فــــي الكويت ترتكز 
على إنشــــاء هيئــــة صحية 
مســــتقلة تشــــرف وتخطط 
للخدمــــات الصحية وتراقب 
الكويت ســــواء  جودتها في 
في القطــــاع العام أو القطاع 
اخلاص، ويكون تركيز وزارة 
الصحة على تقدمي اخلدمات 
العامة  العالجية والصحــــة 
والطوارئ الطبية، وقد نالت 
هذه اخلطة ثناء وتقدير من 
كثير من اخلبراء واملستشارين 
العامليني في مجال التخطيط 
الصحي من مختلف دول العالم 
خالل زيارات لهم على فترات 

لوزارة الصحة.

تقدمي الوجبات غير الصحية 
في املقاصف املدرسية.

وذكر املطوع ان جمعية 
القلــــب الكويتيــــة تشــــارك 
فــــي االحتفال  العالــــم  دول 
بيوم القلــــب العاملي في 29 
ســــبتمبر من كل عام، حيث 
يتم االحتفال هذا العام حتت 
شعار البيئة املعززة لصحة 
القلب وهو ما يعني االهتمام 
بجميع السلوكيات الصحية 
البيئيــــة املعززة  والعوامل 

لصحة القلب.
داعيا إلى مضاعفة جهود 
الوزارات واجلهات احلكومية 
وغير احلكوميــــة واملجتمع 
املدني للتوعية واالكتشاف 
املبكــــر لعوامــــل اخلطورة 
املؤثــــرة على صحــــة القلب 
وتطبيق البرامج واملبادرات 

الصحية.

مســــؤولية اخلطة واملتابعة 
للتنفيذ مباشــــرة من وكيل 
الوزارة، حيث ســــبقت دول 
اجلوار فــــي منطقة اخلليج 
الكويت فــــي مجال اإلصالح 
الصحي أسوة مبا مت في دول 
مختلفة من دول العالم، كما 
أدرك القائمون على اخلدمات 
الصحية في تلــــك الدول أن 
اإلصــــالح الصحــــي مطلب 
أساســــي وليس حيويا، وال 
ميكن إغفالــــه أو تأجيله من 
أجل إيجاد مجتمعات صحية 
ينعم فيها األفراد بأســــلوب 

حياة وسلوك صحي. 
وقــــال الفــــالح إن قطاع 
التخطيــــط بالــــوزارة ممثل 
بــــإدارة التخطيط واملتابعة 
يقوم بجهد كبير على وضع 
خطة طموحة تعنى باإلصالح 

من كل عام أن احملافظة على 
صحة القلــــب تبدأ من خالل 
االلتزام مبمارســــة الرياضة 
بصــــورة منتظمة في جميع 
العمــــر واحملافظة  مراحــــل 
علــــى تناول كميــــات كافية 
من اخلضروات والفواكه في 
الغذائية والتوقف  الوجبات 
التبغ  التدخني وتعاطي  عن 
وجتنب التعــــرض للتدخني 

السلبي.
كما أشاد بحرص الكويت 
ممثلة بــــوزارة الصحة على 
االلتــــزام باإلعالن  جتديــــد 
السياســــي الصادر عن األمم 
املتحدة في سبتمبر 2011 بشأن 
الوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية وعوامل 
العالقة بها  اخلطــــورة ذات 
محذرا مــــن مخاطر التدخني 
وتعاطي التبــــغ، ومنبها في 
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اعتبــــر الوكيل املســــاعد 
لشــــؤون اجلودة والتطوير 
بــــوزارة الصحــــة د.وليــــد 
الفالح أن قرار وزير الصحة 
د.علي العبيدي رقم 2014/156 
الصــــادر فــــي 16 ســــبتمبر 
اجلاري والــــذي تنص املادة 
الثانية منه على نقل تبعية 
التخطيــــط واملتابعة  إدارة 
الوزارة مباشرة يعد  لوكيل 
خطوة أولى لوضع األمور في 
نصابها الصحيح فيما يتعلق 
بالتخطيط واملتابعة في وزارة 
الصحة، وهو أيضا اعتراف 
صريح ومباشــــر من الوزير 
بأهمية اخلطة التنموية لوزارة 
الصحة، وأهميــــة أن تكون 
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دعـــا رئيـــس جمعيـــة 
الكويتيـــة فيصل  القلـــب 
املواطنني واملقيمني  املطوع 
لالهتمام بصحة قلوبهم من 
الســـلوكيات  خالل تعزيز 
الصحيـــة واالبتعـــاد عن 
عوامل اخلطورة التي تؤثر 
سلبا على صحة القلب وفي 
التدخني وتعاطي  مقدمتها 
التبغ بكل صوره وأشكاله 
والتغذيـــة غيـــر الصحية 
واحملتوية على نسب عالية 
من الدهون واألمالح باإلضافة 

إلى اخلمول البدني.
وذكر املطوع في تصريح 
له مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملــــي للوقاية من أمراض 
القلب والذي يوافق 29 سبتمبر 

الكويت ـ كونا: تشـــارك 
الكويت العالم اليوم احياء 
اليوم العاملي للتوعية مبرض 
الزهامير بغية التعرف على 
حتديات وصعوبـــات هذا 
املرض وتســـليط الضوء 
على معانـــاة املرضى حول 
الســـعي  العالـــم ووجوب 
الدؤوب الى تعزيز الرعاية 
الصحية وزيادة الدعم ملرضى 

الزهامير وذويهم. 
واعتـــادت مؤسســـات 
عاملية تعنى مبواجهة هذا 
املرض منذ عام 1984 تنظيم 
أنشطة في 21 سبتمبر سنويا 
التوعية  تتمحـــور حـــول 
باملرض والتعامل معه، ويتم  
احياء اليوم العاملي للتوعية 
العام  الزهامير هذا  مبرض 
حتت شـــعار »هل باالمكان 
تقليل خطر اإلصابة؟« بهدف 
لفت األنظار الى هذا املرض 
اآلخـــذ في االنتشـــار حول 

العالم. 
ويعرف مرض الزهامير 
الـــذي اكتشـــفه د.آلويـــز 
ألزهاميـــر عـــام 1906 بأنه 
خلل باملخ، وانتظر العالم 60 
عاما حتى مت اعتباره مرضا 
وليس شيخوخة طبيعية 
وظـــل 20 عاما أخرى حتى 
بدأ الباحثون يركزون على 
مخ املرضى ملعرفة أسبابه، 
حيث يســـبب اضطرابا في 
الذاكرة نتيجة لتدمير اخلاليا 
العصبية في املخ ومرد ذلك 
الى أسباب جينية وبيئية 

وفيسيولوجية. 
ويعانـــي مـــن مـــرض 
الزهامير نحـــو 35 مليون 
شخص حول العالم واملتوقع 
أن يرتفع هذا العدد الى 115 
مليونا بحلـــول عام 2050 
حســـب تقديرات اجلمعية 

االملانية للزهامير. 
وعرف الزهامير مبرض 
الشـــيخوخة( الن  )خرف 
احتمال االصابـــة به يزداد 
مع التقـــدم في العمر حيث 

تصل نسبة االصابة به الى 
50% بني االشخاص في سن 

85 عاما وما فوق. 
الزهامير حتى   ويعـــد 
اآلن مرضا عضاال ال شـــفاء 
منه وهو من أكثر االمراض 
شـــيوعا عند كبار الســـن 
حيث يصيـــب املخ ويعمل 
على تدميـــر الذاكرة ويفقد 
االنسان قدرته على التركيز 

والتعلم. 
وهناك ثالثة أنواع ملرض 
الزهاميـــر هـــي »الزهامير 
املتأخـــر« االكثر شـــيوعا 
ويبـــدأ عادة عند ســـن 65 
فمـــا فـــوق ويســـمى عند 
االصابة به قبل هذه السن 
بـ »الزهامير املبكر« وعادة 
الزهامير  ما يعاني مرضى 
املبكر أمراضا عصبية عدة 
الثالث فيســـمى  النوع  أما 
العائلي« وهو  »الزهاميـــر 

نادر وموروث. 
قـــال رئيس  من جانبه 
رابطة جراحة املخ واالعصاب 
ورئيس اجلمعيات العربية 
جلراحـــة املـــخ واالعصاب 
د.يوســـف  االستشـــاري 
العوضي انه ال سبب مؤكدا 
لالصابـــة بالزهامير اال أن 
العلماء يرون انه مع تقدم 
العمر تترســـب بروتينات 
»نشوانية« لها بنية تعرف 
بـ»صفيحات بيتا املطوية« 
وتتراكـــم داخـــل اخلاليـــا 
العصبية املركزية في الدماغ 

مما يؤدي الى خلل. 
الذي  التلف  وأضاف ان 
يحصل للدمـــاغ يؤثر على 
ألياف االعصاب التي توصل 
االشارات فال توصل السيالة 
العصبية بشـــكل ســـليم 
وبالتالـــي تتلـــف االماكن 
الذاكرة في  املســـؤولة عن 

الدماغ. 
وأوضح انه عندما يصاب 
االنسان بالزهامير فان خاليا 
دماغه تتقلـــص وتنكمش 
وتضمر في االماكن املسؤولة 

عن الذاكرة واالدراك والتفكير 
واتخاذ القرار. 

وذكر ان للمرض اسبابا 
وراثيـــة حيـــث لوحظ ان 
فرصـــة االصابة بالزهامير 
تتضاعف عند االشـــخاص 
الذين اصيـــب احد اقاربهم 
بخرف الشيخوخة مقارنة 

بغيرهم من االشخاص. 
العلمـــاء  وأوضـــح ان 
استدلوا استدالال كبيرا على 
ان اصابـــات الرأس القوية 
تزيد مـــن احتمال االصابة 
بالزهامير كما بينوا ان اصابة 
الشخص بأمراض تؤثر على 
اوعيته الدموية في املخ ممكن 
ان تؤدي لإلصابة بالزهامير 

ايضا. 
ان  العوضـــي  والحـــظ 
العوامل التي تزيد من خطر 
االصابـــة بأمـــراض القلب 
التي تزيد  تتشابه مع تلك 
من مخاطر االصابة مبرض 
الزهامير ومنها ارتفاع ضغط 
الدم وفرط الكوليسترول في 
الدم ومرض الســـكري غير 

املتوازن.

د.وليد الفالح

فيصل املطوع

د.يوسف العوضي

تخطيط مسبق وجيد روعيت 
فيه أهداف برنامج التدريب 
واحتياجات املشاركني، حيث 
مت طـــرح مبـــادئ التدريب 
والتعليم االساســـية والتي 
يحتاجها املدربون، واشتملت 
طرق التدريب على اجلوانب 
النظرية والعملية باإلضافة 
إلى النقاش وتبادل اخلبرات 
واآلراء.  بدورها، قالت رئيس 
كلية الرعاية الصحية االولية 
مبعهد الكويت لالختصاصات 
الدويســـان:  الطبية د.هدى 
إنـــه بنـــاء علـــى تعليمات 
وكيل وزارة الصحة د. خالد 

السهالوي بدأت ورشات العمل 
التدريبية االكادميية لتدريب 
أطباء العائلة ليكونوا املدربني 
املعتمدين في برنامج التعليم 
والتدريب املوازي للممارسني 
العامني في الرعاية الصحية 
االوليـــة جلميـــع املناطق 
الصحية بالكويت بالتعاون 
بني كليـــة الرعاية الصحية 
ملعهد الكويت لالختصاصات 
الطبيـــة وبني الكلية امللكية 
البريطانيـــة للممارســـني 

العامني.
وذكرت أنـــه مت االنتهاء 
من الـــدورة االولى بتدريب 

12 طبيب عائلة من اصل 50 
طبيب عائلة ليكونوا النواة 
في مشروع تدريب املدربني 
املوازي  التدريب  لبرنامـــج 
للممارسني العامني العاملني 
في مراكـــز الصحية االولية 
املناطق الصحية  في جميع 
بتوجيهات من وكيل الصحة 
واشراف ومتابعة من جلنة 
التدريـــب املـــوازي لوزارة 
الصحة برئاسة وكيل الصحة 
واشـــراف الوكيل املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحـــة 
د.ماجدة القطان، ورئيس قسم 
التطوير املهنـــي والتدريب 
فـــي االدارة الفنية بالوزارة 
د.ياسمني عبدالغفور، ومدير 
االدارة املركزيـــة للرعايـــة 
الصحية االولية، ورؤســـاء 
الرعايـــة الصحية  وحـــدة 
االولية من كل منطقة صحية 
بالتعـــاون مع كلية الرعاية 
الصحية االولية ملعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية. وبينت 
انه مت االتفاق والتعاون بني 
كلية الرعاية الصحية االولية 
وبني الكلية امللكية البريطانية 
للمارسني العامني بتدريب 50 
طبيب عائلة من كل املناطق 
الصحيه مـــن خالل دورات 
تدريبية اكادميية بالكويت.
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حددت الشروط اخلاصة والعامة املطلوبة في املتقدمني

حتديد رسوم التراخيص التي حتصلها وزارة الصحة

»اخلارجية« تعلن حاجتها إلى ملحقني ديبلوماسيني وقنصليني
وإجراء االختبار التحريري 27 أكتوبر املقبل

»األنباء« تنشر الئحة تنظيم وحيازة واستخدام
وتداول املصادر غير املؤينة

ـ يعني بوظيفة ملحق ملدة 
سنة على سبيل االختبار 
من يقع عليه االختيار من 

الناجحني.
ـ يخضـــع املعينـــون 
بوظيفـــة ملحـــق في حال 
قبولهـــم لبرنامج تدريبي 
في معهد ســـعود الناصر 
الديبلوماســـي  الصبـــاح 
القواعد  الكويتي حســـب 
التي يضعها املعهد في هذا 
الشأن وذلك وفقا ملا تقتضيه 
طبيعة الوظيفة وحاجتها، 
يثبت بعدها من يجتاز هذا 
البرنامج بتقدير جيد جدا 

)80%( بقرار وزاري.
ـ على املتقدمني املستوفني 
للشـــروط أعـــاه تقـــدمي 
الطلبات شخصيا في مقر 
ـ معهد  وزارة اخلارجيـــة 
ســـعود الناصـــر الصباح 
الكويتي ـ  الديبلوماســـي 
شـــارع اخلليـــج العربي ـ 
منطقة شرق خال الفترة من 
2014/9/28 إلى 2014/10/16 
وذلك من الساعة )التاسعة 
الســـاعة  صباحا( وحتى 
)الواحدة ظهـــرا( في أيام 
الدوام الرسمي مصطحبني 

معهم املستندات التالية:
1 ـ شـــهادة اجلنســـية 

االشتراطات اخلاصة مبكان 
االستخدام طبقا لنوع اجلهاز، 
ومتنح لكل جهـــة من هذه 
اجلهات ترخيص استخدام 
واحد شامل لكل املصادر غير 
املؤينة، وميكن اضافة اجهزة 
او تعديل مواصفاتها أو إلغاء 
أجهزة من الترخيص املمنوح 
بناء علـــى طلـــب صاحب 
العاقـــة، وتعفـــى االجهزة 
الثانية  الفقرة  املذكورة في 
من املادة الرابعة من ترخيص 

االستخدام.
مـــادة ثامنـــة: ال يجوز 
تصنيع املصادر غير املؤينة 
والتي تنطبق عليها أحكام 
إال بعد  الائحـــة  مواد هذه 
احلصـــول علـــى ترخيص 
بذلك، على أن يتم استيفاء 
االشتراطات واملعايير اخلاصة 
باجلهاز، ومتنح كل جهة من 
هذه اجلهات ترخيصا واحدا 
شاما لكل موديل من املصادر 
املؤينة، وميكن اضافة  غير 
موديل أو تعديل مواصفاتها 
أو إلغاء املوديل من الترخيص 
املمنـــوح بناء علـــى طلب 

صاحب العاقة.
مادة تاسعة: يشترط فيمن 
يرخص له بالعمل في مجال 
االشـــعة غير املؤينة توافر 
الازمة  املؤهات واخلبرات 
والتي حتددها جلنة الوقاية 

من اإلشعاع.
مـــادة عاشـــرة: تصدر 
التراخيص املنصوص عليها 
في مواد هذه الائحة ملدة اربع 
ســـنوات، ويجوز جتديدها 
التقدم  ملدد مماثلة بشـــرط 
بطلب التجديـــد قبل انتهاء 
الترخيص وتسديد الرسوم 
املقررة للتجديـــد، ويجوز 
اصدار ترخيص مؤقت ملدة 

ال تزيد عن ثاثة أشهر.
مادة حادية عشرة: على 
املرخص له أال يتجاوز حدود 
الترخيـــص املمنوح له وأال 
يقوم بإجراء أي تعديل على 
األجهزة أو مكان االستخدام 
أو اســـتخدام اجلهـــاز فـــي 
أماكـــن أخرى قبـــل موافقة 
إدارة الوقاية من االشـــعاع. 
ويتم التحفظ اداريا من قبل 
إدارة الوقاية من االشـــعاع 
على األجهزة غير املرخصة 
او غير املستوفاة للشروط 
الفنية املعتمدة حلني التخلص 
منها إما بإعادة تصديرها او 
اتافها مبعرفة اصحابها او 
اي طريقة اخرى تراها جلنة 
الوقاية من االشـــعاع وعلى 

نفقة اجلهة املالكة.
مادة ثانية عشرة: حتدد 
التي  التراخيـــص  رســـوم 
حتصلهـــا وزارة الصحـــة 
للمصادر غير املؤينة والواردة 
في هذه الائحة على الوجه 

التالي:
1- ترخيص استيراد 10 
دنانير عـــن كل جهاز، عدا 
االجهزة املذكورة في الفقرة 
الرابعة،  املـــادة  الثانية من 
التشويش والقطع  واجهزة 
علـــى اجهـــزة االتصـــاالت 

األصلية وصورة عنها.
املدنيـــة  البطاقـــة  ـ   2

األصلية وصورة عنها.
3ـ  شهادة املياد األصلية 

وصورة عنها.
4 ـ عـــدد أربـــع صور 

شخصية مقاس 4 × 6.
5 ـ الشـــهادة اجلامعية 
مبني فيها معـــدل التخرج 
وكشف الدرجات، وبالنسبة 
خلريجي اجلامعات األجنبية 
الشـــهادة  يجب أن تكون 
معتمدة ومتت معادلتها من 
وزارة التعليم العالي، إضافة 
لشهادة املاجستير وشهادة 
الدكتوراه معتمدة من وزارة 

التعليم العالي.
ســـوف يخضع جميع 
املتقدمني املستوفني الشروط 
أعـــاه الختبار  الـــواردة 
حتريري يعقد مبقر معهد 
ســـعود الناصـــر الصباح 
الكويتـــي  الديبلوماســـي 
ـ شـــارع اخلليـــج العربي 
الساعة  ـ  ـ منطقة شـــرق 
العاشرةـ  صباح يوم االثنني 
اكتوبر 2014  املوافـــق 27 
ويحدد االختبار الشفوي 
واملقابـــات الشـــخصية 
الحقا ملن يجتاز االختبار 

التحريري.

الرسوم  النقالة، فتحســـب 
على االرسالية الواحدة لكل 

صنف.
2- ترخيص اســـتخدام 
25 دينارا عن كل مصدر و15 
الواحد عند  دينارا للمصدر 

التجديد.
3- ترخيص تصنيع 25 
دينارا عـــن كل موديل و15 
دينارا للموديل الواحد عند 

التجديد.
4- اضافة او تعديل على 
ترخيص مصدر 25 دينارا عن 

كل مصدر.
5- ترخيص شـــخصي 
للعاملـــني علـــى االجهزة 5 
دنانيـــر ألول مـــرة وثاثة 

دنانير للتجديد.
6- فحص بناء على طلب 
صاحب العاقة في مختبرات 

وزارة الصحة 20 دينارا.
7- فحـــص بنـــاء على 
طلب صاحب العاقة خارج 
مختبرات وزارة الصحة 40 

دينارا.
8- تصريح اعادة تصدير 

5 دنانير.
9- إذن افـــراج 5 دنانير 

عن االرسالية الواحدة.
وتضاعف رسوم التجديد 
في حال التقدم بطلب التجديد 

بعد انتهاء الترخيص.
الرسوم  وال تسري هذه 
الوزارات واملؤسسات  على 
احلكومية باســـتثناء رسم 
الشـــخصي  الترخيـــص 
للعاملني في مجال األشـــعة 

غير املؤينة.
مادة ثالثة عشـــر: جلنة 
الوقاية من اإلشعاع هي اجلهة 

املختصة مبا يلي:
فـــي األمور  النظـــر   -1
املتعلقة باحلماية من املصادر 
غير املؤينة ورسم السياسة 

الكفيلة بتحقيق ذلك.
2- املوافقة على التراخيص 

وإلغائها وتعديلها ووقفها.
3- وضـــع مشـــروعات 

القرارات الوزارية.
التعليمات  4- إصـــدار 
والتوصيات واالشتراطات 
واملواصفات اخلاصة باملكان 
وباجلهـــاز حســـب طبيعة 
االستخدام وتأثيرها والازمة 

إلصدار الترخيص.
5- حتديد االجهزة التي 
بحاجة إلى ترخيص شخصي 
للعمل عليها وشروط منح 

الترخيص.
ويجوز للجنة تفويض 
إدارة الوقاية من اإلشـــعاع 
او بعـــض هـــذه  فـــي كل 

االختصاصات.
مادة رابعة عشـــر: إدارة 
الوقاية من اإلشعاع هي اجلهة 
املعنية ملباشرة االختصاصات 
الائحة،  املبينة مبواد هذه 
الازمة  واتخاذ اإلجـــراءات 
لضمان االلتزام باالشتراطات 
التي حتددها  واملواصفـــات 
الوقاية من اإلشعاع،  جلنة 
العاملني  لضمـــان حمايـــة 
وعمـــوم اجلمهور واملرضى 
من التعرضات غير املبررة.

بالعمل فـــي إحدى بعثات 
التمثيلية  الكويـــت  دولة 

باخلارج.
5 ـ أال يكـــون املتقـــدم 
مسجا في املؤسسة العامة 
للتأمينـــات االجتماعيـــة 

كمؤمن عليه.
ثالثا: إجراءات القبول:

املتقدمـــون  ـ يخضـــع 
لاختبـــارات التحريريـــة 
والشـــفوية فـــي مجاالت: 
الدولية والعربية  القضايا 
املعاصرة ـ قضايا الكويت 
ومنطقـــة اخلليـــج ودول 
العربيـــة  اجلـــوار غيـــر 
القضايـــا االقتصاديـــة  ـ 
املعاصرة ـ القانون الدولي 

ـ اللغة اإلجنليزية.
ـ تكون نســـبة النجاح 
التحريرية  في االختبارات 
بتقديـــر جيدا جـــدا %80 
فمـــا فوق يخضـــع بعدها 
الناجحـــون لاختبـــارات 
واملقابـــات  الشـــفوية 
الشـــخصية التي يتوجب 
اجتيازها بتقدير جيد جدا 
الناجحون حسب  ويرتب 
درجة األسبقية في نتائج 
تلك االختبـــارات وتكون 
أولوية التعيني للحاصلني 

على أعلى الدرجات.

5ـ  أال يكون متزوجا بغير 
عربية منتمية بجنسيتها 

لبلد عربي.
6 ـ أن تثبـــت لياقتـــه 
الصحية للخدمة في الباد 
األجنبيـــة أو بالديـــوان 

العام.
ثانيا الشروط اخلاصة:

1ـ  أال يزيد عمر املتقدم عن 
24 سنة ميادية وقت تقدمي 
الطلب بالنسبة للجامعيني 
و26 سنة حلملة املاجستير 
و28 ســـنة ميادية حلملة 

شهادة الدكتوراه.
2ـ  أن يكون املتقدم حاصا 
على اإلجازة اجلامعية أو ما 
يعادلها أو شهادة املاجستير 
والدكتوراه في التخصصات 
املشار إليها أعاه بتقدير عام 
جيد جدا )بنســـبة 80% أو 
67 و2 نقطة من سلم األربع 
نقاط( على  األقل من جامعة 
الكويت أو إحدى اجلامعات 
املعتمدة من وزارة التعليم 

العالي.
3ـ  أن يكون املتقدم حاصا 
أو  على اإلجازة اجلامعية 
شهادة املاجستير والدكتوراه 
للسنوات )2012 - 2013 - 

.)2014
4ـ  أن يقبـــل املتقدمون 

التخاطـــب  ـ أجهـــزة   2
الاسلكية بكافة أنواعها.

3ـ  الهواتف النقالة بكافة 
أنواعها.

التعقيـــم  أجهـــزة  ـ   4
املنزلية.

التنظيـــف  ـ أجهـــزة   5
التي تعمـــل باملوجات فوق 

الصوتية.
التي  ـ أجهزة املســـح   6
الدرجة  بالليـــزر من  تعمل 

األولى أو الثانية.
وللجنـــة الواقيـــة مـــن 
اإلشـــعاع إعفاء أي مصدر 
غيـــر مؤيـــن مـــن تطبيق 
أحكام هذه الائحة إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مادة رابعة:

1ـ  ال يجوز اســـتيراد أي 
مصـــدر غير مؤيـــن والتي 
تنطبـــق عليه أحـــكام هذه 
إال بعـــد احلصول  الائحة 
على ترخيص بذلك من جلنة 

الوقاية من اإلشعاع.
2ـ  األجهزة التالية تتطلب 
ترخيـــص اســـتيراد ملـــرة 
واحـــدة فقط عن كل موديل 
بشرط فحص عينة عن كل 
موديل ملطابقتها باملواصفات 
املعتمدة وتسري عليها رسوم 

الفحص:
أ ـ أن تكون األشعة غير 
املؤينة الصادر منها محتواه 
داخل اجلهاز وال يوجد تعرض 

مباشر ملستخدم اجلهاز.
ـ األجهـــزة احلاصلة  ب 
على شهادة تسجيل معتمدة 
كاستخدام منزلي وبعد موافقة 
جلنة الوقاية من اإلشـــعاع 

عليها.
ج ـ أجهـــزة الليـــزر من 
الدرجـــة األولـــى والثانية 

.)R( والثالثة )A( والثالثة
الوقايـــة من  وللجنـــة 
اإلشعاع إضافة إلى أي مصدر 
غير مؤين لهذه املادة إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مـــادة خامســـة: يحظر 
استيراد أو بيع أو تصنيع أو 
حيازة أو تداول لعب األطفال 
الفردية التي تصدر أشـــعة 
الليزر بكل درجاته، وللجنة 
الوقاية من اإلشعاع حظر أي 
مصدر غيـــر مؤين إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مادة سادســـة: ال يجوز 
اإلفراج عـــن أي مصدر غير 
مؤيـــن والتي تنطبق عليها 
احـــكام مواد هـــذه الائحة 
إال بعد احلصـــول على إذن 
إفـــراج من إدارة الوقاية من 

اإلشعاع.
مادة ســـابعة: ال يجوز 
اســـتخدام املصـــادر غيـــر 
املؤينة والتي تنطبق عليها 
أحكام مواد هذه الائحة إال 
بعد احلصول على ترخيص 
بذلك، على أن يتم استيفاء 

تشترك في ترددها وتتطابق 
موجاتها بحيث حتدث ظاهرة 
التداخل البناء بني موجاتها 
الى نبضة بصرية  لتتحول 
ذات طاقة مكثفة. وتنقســـم 
من ناحية اخلطورة وتأثيرها 
الدرجات  الـــى  على األفراد 

التالية:
الدرجة األولى: متوسط 
طاقته أقل من 0.4 مللي وات 

وال تشكل خطورة.
الدرجة الثانية: ذات ضوء 
مرئي متوســـط الطاقة اقل 
من 1 مللي وات وال تشـــكل 

خطورة.
الدرة الثالثة: A متوسط 
طاقته أقل من 5 مللي وات قد 

تشكل خطرا على العني.
الدرجة الثالثة: R متوسط 
طاقتـــه ال تزيد على 2 مللي 
وات للضوء غير املرئي وال 
تزيد على 5 مللي وات للضوء 
املرئي وقد تشكل خطرا على 

العني.
الدرجة الثالثة: B متوسط 
الطاقة تقع بني 5ـ  500 مللي 
وات او أعلـــى طاقـــة لليزر 
النابض 10 جول لكل ســـم 
مربع وتشكل خطورة على 

العني.
الدرجة الرابعة: متوسط 
الطاقة اكثـــر من 500 مللي 
وات والليزر النابض طاقته 
اكثر من 10 جول لكل ســـم 
مربع وتشكل خطورة على 

العني واجللد.
9ـ  مصدر غير مؤين: هو 
كل مصدر ينتج أشعة غير 
مؤينة طبقا لنطاق األشعة 
غير املؤينة سواء كان جهازا 

أو آلة أو محطة إرسال.
القطـــع  أجهـــزة  ـ   10
والتشويش على االتصاالت: 
هي أجهزة ترســـل موجات 
كهرومغناطيسية متعاكسة 
تعمل على الغاء االرسال أو 
االستقبال الجهزة االتصال 
الاسلكية التي تقع في مدى 

تأثيرها.
11 ـ اجلهـــة املالكية: هي 
شركة أو مؤسسة أو فرد أو 
أي شخص اعتباري ميتلك 
أحـــد املصادر غيـــر املؤينة 
والتي تنطبـــق عليها مواد 

هذه الائحة.
12 ـ العاملـــون: كل مـــن 
يتطلب عمله استخدام مصدر 

غير مؤين.
مادة ثانية: تنطبق أحكام 
هذه الائحة على املصادر غير 
املؤينة والتي صنعها اإلنسان 
واملســـتخدمة فـــي جميـــع 
املجاالت الطبية والصناعية 
والتجاريـــة واملنزلية، وال 
الائحة  تنطبق أحكام هذه 
على االجهزة املستخدمة في 

املجال العسكري.
مادة ثالثة: تعفى األجهزة 
التالية من تطبيق أحكام هذه 

الائحة:
1 ـ األجهزة التي ينبعث 
منها الضـــوء العادي )مثل: 
املاسحات الضوئية والكشافات 

الضوئية(.

أعلنت وزارة اخلارجية 
عن حاجتها لشغل الوظائف 
لدرجة ملحق من اجلنسني 
من حملة الشهادة اجلامعية 
املاجســـتير  ودرجتـــي 
والدكتوراه استنادا الى املادة 
18 من قانون السلكيني وذلك 

للتخصصات التالية:
ـ »العلوم السياســـية 
والعاقات الدوليةـ  اقتصاد 
ـ قانون ـ تاريخ ـ جغرافيا 

ـ إعام ـ لغات«.
وعليه تعلن عن فتح باب 
التسجيل للراغبني في العمل 
بالوظائف املشار إليها أعاه 

وفقا للشروط التالية:
أوال: الشروط العامة:

1 ـ أن يكـــون املتقـــدم 
كويتي اجلنسية.

2 ـ أن يكـــون متمتعـــا 
باألهلية املدنية الكاملة.

3 ـ أن يكـــون محمـــود 
السيرة وحسن السمعة ولم 
يسبق احلكم عليه بعقوبة 
جنايـــة أو بعقوبة جنحة 
في جرمية مخلة بالشرف 
واألمانة مـــا لم يكن قد رد 

إليه اعتباره.
4 ـ أال يكـــون قد فصل 
من اخلدمة بحكم قضائي أو 

بقرار من مجلس تأديب.

أصدر وزير الصحة د.علي 
العبيدي قـــرارا وزاريا رقم 
145 لسنة 2014 بشأن الئحة 
تنظيـــم اســـتيراد وحيازة 
واستخدام وتداول املصادر 

غير املؤينة.
أولـــى: تعتمـــد  مـــادة 
املرفقـــة واخلاصة  الائحة 
بتنظيم اســـتيراد وحيازة 
واستخدام وتداول املصادر 

غير املؤينة.
مادة ثانية: تلغى القرارات 
الوزارية أرقام 257 لسنة 1993 

و403 لسنة 2002.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار 
من يلزم لتنفيذه ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وفيما يلي الئحة تنظيم 
استيراد وحيازة واستخدام 
وتـــداول املصـــادر غيـــر 

املؤينة:
مادة أولى: في هذه الائحة 
تعني املصطلحـــات التالية 
املعاني املبينة قرين كل منها 

كما يلي:
1 ـ األشـــعة غير املؤينة: 
هي أشعة ال تســـبب تأينا 
عنـــد اختراقهـــا للمـــادة، 
وطاقتها أقل من او يساوي 
12.4 الكتـــرون ڤولت او من 
يســـاوي 3×1510 هيرتـــز. 
وهـــي عبارة عـــن املجاالت 
الكهربائية واملغناطيسية او 
املوجات الكهرومغناطيسية، 
وتندرج حتتها كذلك املوجات 

الصوتية.
املوجـــات  ـ   2
الكهرومغناطيســـية: وهي 
موجات متغيرة زمنيا وتشمل 
املوجات ذات التردد املنخفض 
وموجات الراديو وامليكروويف 

وموجات الرادار.
3 ـ املوجـــات الصوتية: 
وهـــي موجـــات ميكانيكية 
تسبب اضطرابا في الوسط 
احمليـــط. وتشـــمل موجات 
الصوت املسموعةـ  املوجات 
حتت الصوتيةـ  املوجات فوق 

الصوتية.
حتـــت  املوجـــات  ـ   4
الصوتيـــة: وهي موجات ال 
العادي  يستطيع الشخص 
سماعها وذات تردد أقل من 

20 هيرتز.
ـ املوجـــات الصوتية   5
املســـموعة: وهـــي موجات 
العادي  يستطيع الشخص 
ســـماعها وذات تردد من 20 
هيرتز الى 20 كيلو هيرتز.

6ـ  املوجات فوق الصوتية: 
وهي موجات ال يســـتطيع 
العادي سماعها  الشـــخص 
وذات تردد من 20 كيلو هيرتز 

الى 20 جيجا هيرتز.
7ـ  األشعة البصرية: وهي 
أشعة كهرومغناطيسية تشمل 
البنفسجية  األشـــعة فوق 
واألشـــعة املرئيـــة حتـــت 
احلمراء ويدخل من ضمنها 
أشعة الليزر والضوء النابض 

املكثف.
8 ـ أشـــعة الليزر: وهي 
البصرية  حزمة من األشعة 

الصندوق اخليري تشـــمل 
أبناء من يدعون أن جوازاتهم 
مزورة ممن يحملون بطاقات 
قيد البحث وكذلك من قاموا 
بتعديـــل أوضاعهم وأظهروا 

جنسياتهم األصلية. 
وذكر أن الصندوق اخليري 
ينسق مع اجلهاز املركزي الزالة 
جميع املعوقات أمام املقيمني 
بصورة غير قانونية للتسجيل 
في الصندوق اخليري، مبينا 
أن ادارة التعليـــم اخلـــاص 
تستقبل في مقرها كل من لديه 
مشكلة في تسجيل أبنائه في 
الساعة اخلامسة  الفترة بني 

وأضــــاف ان »املمارســــات 
الداعمة للمهارات وللشباب ال 
تقاس باملدة الزمنية النضمام 
الدول األعضاء للمنظمة ولكن 
بإجنازات هذه الدول وجتاربها 
في دعم الشباب واملهارات التي 
تنعكس على التقدم االقتصادي 

لألفراد وللدول«.
وأشــــار احلجــــرف الى ان 
الوفــــد الكويتي شــــارك على 
هامــــش اجتمــــاع اجلمعيــــة 
العموميــــة في املؤمتر العاملي 
للعلــــوم التطبيقية والتعليم 
الرسمي والتدريب حتت عنوان 
»مهارات للمستقبل«، موضحا 
ان املتحدثني في املؤمتر اكدوا 
أهمية التعليم الفني والتدريب 
العاملي  املهني في االقتصــــاد 
احلديــــث وتوفيــــر الوظائف 
املهارات  للشــــباب ومنحهــــم 
الازمة للتحديات والتحوالت 
االقتصادية حول العالم وهي من 
اهم اجلوانب التي تركز عليها 

منظمة املهارات العاملية.
وأضاف ان املتحدثني اكدوا 
كذلــــك دور القطــــاع اخلاص 
التعاون  خصوصا في جانب 
بني الشركات في القطاع اخلاص 
واملشترك من جانب واملعاهد 
التدريبية وكليــــات املجتمع 
التطبيقية من جانب آخر في 
العملية التدريبية ملوظفي هذه 

بتكلفة 4.7 ماليني دينار

الغيص: الصندوق اخليري يرعى 15105 
طالب من املقيمني بصورة غير قانونية

احلجرف: منظمة عاملية تشيد بتجربة 
الكويت في إنشاء »مركز املهارات«

والسابعة مساء يوميا. 
الى أن  الغيـــص  ولفـــت 
الصنـــدوق اخليري للتعليم 
يتابع أوال فأوال سير العملية 
التعليمية مشددا على حرص 
الصندوق على توفير جميع 
املستلزمات املطلوبة والازمة 
لتهيئة بيئة داعمة للتعليم 

في الباد. 

الشــــركات بطريقة التوظيف 
اجلزئي.

وقــــال انــــه كان مــــن بني 
املتحدثني زوجة نائب الرئيس 
األميركي د.جل بايدن التي اكدت 
ان »املعاهد التدريبية وكليات 
املجتمع التطبيقية حول العالم 
باتت تلعــــب دورا تنافس به 
اجلامعــــات من حيــــث توفير 
الوظائف واملسارات االقتصادية 
لألفــــراد والدول بــــل تفوقت 
العالم احلالي  إذ يشهد  عليها 
حتول الطلبــــة من اجلامعات 
الــــى االنخراط في  التقليدية 
معاهد وكليات التعليم الفني 

والتدريب املهني«.

الوكيل املســـاعد  أعلـــن 
للتعليم اخلـــاص والنوعي 
التربية فهد  باالنابة بوزارة 
الغيص ان الصندوق اخليري 
للتعليم سيتولى رعاية 15105 
املقيمني  طاب وطالبات من 
بصـــورة غير قانونية خال 
العام الدراسي 2014 - 2015 

بتكلفة 4.7 مايني دينار.
وقال الغيص لـ »كونا« إن 
عدد الطاب الذكور املشمولني 
برعاية الصندوق بلغ 7297 
طالبا واالناث 7808 طالبات 
وبلغ عدد الطلبة املســـجلني 
باملرحلة االبتدائية 7981 طالبا 
وطالبة مقابـــل 4292 طالبا 
وطالبة باملرحلة املتوســـطة 
و2832 طالبا وطالبة باملرحلة 

الثانوية. 
واضاف أن اجلهاز املركزي 
ملعاجلـــة اوضـــاع املقيمني 
بصورة غير قانونية وضع 
سياسة »التعليم للجميع«، 
وتبعا لذلك فـــإن الصندوق 
اخليري يغطي مصاريف جميع 
أبناء املقيمـــني بصورة غير 
قانونية ممن لديهم بطاقات 
ســـارية من اجلهاز املركزي 
أما الذين ال يحملون بطاقات 
اجلهاز فيكتفى بالرقم املدني 
لصاحب العاقـــة مع بطاقة 

الضمان الصحي. 
وأوضح الغيص أن تغطية 

جنيڤ ـ كونــــا: قال نائب 
املدير العام لشؤون التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب م. حجرف احلجرف 
ان جتربة الكويت في انشــــاء 
»مركز املهارات« حازت اعجاب 
إدارة »منظمة  أعضاء مجلس 

املهارات العاملية«.
وأضــــاف م. احلجرف في 
تصريح لـ »كونا« على هامش 
مشاركة الكويت ممثلة بالهيئة 
التطبيقي  العامــــة للتعليــــم 
والتدريب في اجتماع اجلمعية 
املهارات  العموميــــة ملنظمــــة 
العاملية مبدينة »لوتســــرن« 
السويسرية ان »جتربة الكويت 
في انشاء مركز املهارات حازت 
اعجاب أعضــــاء مجلس إدارة 
املنظمة الذين متت دعوتهم في 
املركز  يونيو املاضي الفتتاح 
مبدئيا بدعوة من املدير العام 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب د. أحمد االثري«.
وأوضح احلجرف وهو املوفد 
الرسمي للكويت لاجتماع ان 
رئيس املنظمة ساميون براتلي 
اشار الى استفادة األعضاء من 
التجربــــة الكويتية في كلمته 
االفتتاحية للجمعية العمومية« 
التي اســــتمرت أعمالها خال 
الفترة بني يومي األحد واجلمعة 

املاضيني.

 جدول يوضح عدد طالب الصندوق اخليري للتعليم من املقيمني بصورة غير 
قانونية للعام الدراسي 2014 - 2015 

م. حجرف احلجرف
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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

احملافظ واملختار واهالي جابر العلي والظهر

محافظ األحمدي التقى مختار وأهالي منطقتي جابر العلي والظهر

اخلالد: تلبية متطلبات املواطنني واملقيمني مسؤولية 
مشتركة بني األجهزة اإلدارية واخلدمية الرسمية

أك����د محاف����ظ االحم����دي 
الشيخ فواز اخلالد املسؤولية 
التضامنية واملشتركة ملختلف 
االجهزة االداري����ة واخلدمية 
الرس����مية جت����اه املواطنني 
واملقيمني والوفاء باحتياجاتهم 
املختلف����ة وعلى املس����توى 
املطلوب والعمل ما أمكن على 
تيس����ير حصولهم عليها في 
نطاق مناطق سكنهم، مشيرا 
ال����ى اهمية تضاف����ر وتكامل 
اجلهود ب����ني تلك اجلهات من 
اجل اختصار اجلهد والوقت 
والكلفة، وذلك جنبا الى جنب 
مع ض����رورة حتل����ي متلقي 
اخلدمات بروح املس����ؤولية 
والوعي والتعامل احلضاري 
مع تلك اخلدمات، واحملافظة 
على امللكية العامة واالتسام 
بالسلوك اإليجابي عبر املبادرة 
الى اإلبالغ عن جوانب القصور 
وجتس����يد مفه����وم املواطنة 
الصاحلة والعمل وفق منظور 

»كل مواطن خفير«.
جاء ذلك خالل لقاء اخلالد 
في مكتبه بديوان عام محافظة 
األحمدي مع مختار منطقتي 
جابر العل����ي والظهر باإلنابة 
محمد مدغم الداهوم، ومجموعة 
من أهالي املنطقتني ضمت عضو 
مجلس األمة الس����ابق سعد 
البليق العازمي، والناشطني 
االجتماعيني حامد مرشد بن 
طوالة، وفاضل الدمخي، الذين 
تقدموا للمحافظ بالشكر على 
اجله����د املتميز ال����ذي بذلته 
احملافظ����ة في حل مش����كلة 
مدخل ومخرج اجلسر الرابط 
بني املنطقت����ني على الطريق 
السريع والذي كانت احملافظة 
باشرت السعي في حلها عبر 
مخاطبة وزارة االشغال بشأنه 
ومتابعته مع الوزارة الى أن 
جرى إجنازه قبل أيام، حيث 
ثمن اخلالد تع����اون مختلف 
اجلهات التي ساهمت في إزالة 
معاناة أهالي املنطقتني معربا 
عن التطلع الى استمرار التعاون 
الستيفاء االحتياجات القائمة 

للمناطق كافة.
من جهته قال عضو مجلس 
األمة السابق وأحد أهالي منطقة 
الظهر س����عد البليق »سعدنا 
اليوم بلقائنا ومختار املنطقة 
م����ع محافظ األحم����دي حيث 
قدمنا له الشكر نيابة عن أهالي 
منطقتي جابر العلي والظهر 
إلنهائه معاناتهم من مشكلة 
ما نسميه« جسر العمى حيث 

كانت احملافظ����ة هي املتفاعل 
األول واملتابع للمش����كلة مع 
جهات االختصاص الى ان مت 
احلل قبل أيام، كما أس����عدنا 
خالل اللقاء بت����داول العديد 
من األفكار منها تشكيل جلان 
خدمية بالتنسيق مع املختار 
الداهوم ونحن واثقون من ان 
القادم افضل باذن اهلل في ظل 
وجود احملافظ الشيخ فواز فهو 
»واحد من خيرة املس����ؤولني 

الشباب«. 
وقال مختار منطقة جابر 
العلي والظهر محمد الداهوم 
»جئنا اليوم وجمع من اإلخوان 
الكرام أهالي املنطقتني لنشكر 
احملافظ الش����يخ فواز اخلالد 
على جهوده وعلى جهود ذوي 
االختصاص في قطاعي العالقات 
احلكومية وخدمة املواطن في 
احملافظة على االهتمام واملثابرة 
في تبني مشكلة اجلسر التي 
عانى منها املواطنون واملقيمون 
في منطقتي جابر العلي والظهر 
س����نوات طويلة، واستطرد 
الداه����وم: كنا ن����رى الطريق 
السريع وال نستطيع الوصول 
اليه ونختنق من الزحام - اتينا 
اليوم لنوثق منوذجا للوفاء 
باستحقاق احملافظ واحملافظة 
الذين عملوا في صمت منذ بدأوا 
رحلة احلل وتابعوها الى أن 
رأى املدخل واملخرج النور فكل 
الشكر لهم وللجهات التنفيذية 
الت����ي تفاعل����ت وجتاوب����ت 
لطلبات األهال����ي واملختارين 

واحملافظة«.
واستطرد الداهوم »ومن أهم 
ما بشرنا به احملافظ خالل اللقاء 
لقرب حل مشكلة اجلسر الرابط 
بني الدائري السابع وطريق امللك 
فهد والذي يشهد كثافة بالغة من 

مستخدميه في ظل وجود اشارة 
مرورية تقليدية ما ينتج معاناة 
ش����ديدة لطول مدة االنتظار. 
واضاف املختار: ناقشنا أيضا 
ظاهرة التك����دس املروري في 
نطاق املدارس والتي يبذل رجال 
مرور احملافظة جهودا مشكورة 
للتخفيف منها، وبحثنا سبل 
القضاء عليها وخاصة في أوقات 

الذروة«.
من جهته قال فاضل الدمخي: 
جئنا نرد الفض����ل الى اهله، 
كل الش����كر حملافظة االحمدي 
واحملافظ احلال����ي واحملافظ 
الس����ابق على اجله����ود التي 
أثم����رت حل واح����دة من أهم 
املش����كالت التي كانت مصدر 
معاناة س����كان منطقتي جابر 
العلي والظهر فبفضل الرصد 
الس����ريع ومخاطباتهم وزارة 
األش����غال العام����ة واملتابعة 
احلثيثة كان احلل، وكل الشكر 
ملختار املنطقتني - لقد ملسنا 
وال ن����زال كل اهتمام وحرص 
على الوق����وف على ما يواجه 
منطقتنا وكل مناطق احملافظة 
ومن جانب احملافظ الشيخ فواز 
اخلالد، وقال مرشد بن طوالة: 
كانت فرصة عبرنا خاللها عن 
تقدير وش����كر اهالي وقاطني 
منطقتي جابر العلي والظهر 
حملاف����ظ االحم����دي وقياديي 
احملافظة على جهودهم التي 
كانت ركيزة احلل، كما تداول 
احملافظ معنا اجلهود املبذولة 
حاليا حل����ل مش����كلة بالغة 
األهمية تخص اجلسر الرابط 
بني الدائري الس����ابع وطريق 
امللك فهد وجرى اس����تعراض 
التصورات املتاحة للحل ومنها 
حتويل اجلسر الى دوار لتيسير 

حركة السير .

د.حسن الشمري

ممثالً عن مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

الشمري يبتكر نظرية جديدة قد حتدث ثورة في اجلراحة
أحدث طبيب كويتي ضجة 
في األوساط العلمية والطبية 
ف����ي العالم، حي����ث جنح في 
تسجيل تأسيس نظرية جديدة 
في علم اجلراحة في خياطة 
األنسجة واألعضاء ما اعتبرته 
األوساط الطبية العاملية اجنازا 
وابتكارا غير مسبوق، حيث 
سيتم الكشف عنه في الواليات 
املتحدة األميركية برعاية كبرى 

الشركات األميركية.
الطريقة  مخت����رع ه����ذه 
د.حسن مشلح الشمري زميل 
جامعة هارف����ارد األميركية 

واستشاري أنف وأذن وحنجرة 
في مستشفى »زين«. 

وس����وف يعلن ع����ن هذا 
االبتكار ألول مرة في املؤمتر 
الس����نوي األميرك����ي لألنف 
واألذن واحلنج����رة وجراحة 
الرأس والرقبة املقام في مدينة 
اورالن����دو � والي����ة فلوريدا 
األميركية، حيث سيتم طرح 
اجلي����ل االول من ه����ذه اآللة 
اجلراحية في السوق األميركية، 
علما بأن هذا االبتكار مت تبنيه 
من برنامج الرعاية الطبية في 
نورث كالورينا، حيث ان هذا 

االبتكار سيتم تطبيقه لتحديث 
أجهزة املناظير واآلالت اليدوية 
اجلراحية األخرى مما يعطيها 

دقة أكثر  وأقل خطأ.
اجلدي����ر بالذك����ر أن هذا 
االجناز العامل����ي جاء نتيجة 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد باالهتمام 
باملخترعني وتسهيل اجراءات 
تسجيل براءات االختراع لهم 
وهو الهدف الذي يحرص عليه 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع التابع ملؤسسة التقدم 

العلمي.

املختار عبدالعزيز اجلعيب مع أعضاء مجلس حي منطقة النسيم

الفريق أحمد الرجيب لدى استقباله اللواء شهاب الشمري وأسرة الرقابة والتفتيش

وافق على مشروعي العمل التطوعي والتعريف باإلسالم

قدم لهم الهدايا وشهادات التقدير وأقام على شرفهم مأدبة غداء

مجلس حي النسيم هنأ الكويت بتكرمي »قائد اإلنسانية«

الرجيب استقبل اللواء شهاب وأسرة إدارة الرقابة والتفتيش

احلمود كّرم املشاركني في احتفاالت الفروانية 
باختيار األمير قائداً إنسانياً

عقد مجل���س حي منطقة 
النس���يم مبحافظة اجلهراء 
اجتماع���ا برئاس���ة املختار 
عبدالعزي���ز محمد اجلعيب 
ملناقشة العديد من املوضوعات 
املقدمة من األعض���اء، وفي 
بداية االجتماع أشاد املختار 
اجلعي���ب وأعض���اء مجلس 
احلي بتكرمي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ومنح األمم املتحدة لقب قائد 
لإلنسانية لس���موه تقديرا 
للخدمات اجلليلة التي قدمها 
العالم املتضررة  لش���عوب 
التي  الكوارث واحلروب  من 

تعرضت لها.
إلى ان  وأش���ار اجلعيب 
اختيار الكويت مركزا عامليا 
لإلنسانية مبنزلة وسام على 
ص���در أهل الكوي���ت وحافز 
على مواصلة العطاء وخدمة 
الكوي���ت والعالم في ش���تى 
املجاالت، وأوضح ان اجتماع 
مجلس احلي ينبثق من اهتمام 
محافظ اجلهراء بكل اخلدمات 
التي تقدم لالرتقاء باحملافظة 
واملناطق املختلفة، واستعرض 

اس����تقبل محافظ مبارك 
الفري����ق اول م.أحمد  الكبير 
الرجيب مبكتب����ه باحملافظة 
مدير عام االدارة العامة للرقابة 
والتفتيش اللواء الركن شهاب 
حمد الش����مري والعقيد عبد 
اله����ادي بوعباس مدير ادارة 
رقابة اداء السلوك االنضباطي 
والعقيد باسم الغضبان مدير 
متابعة الشكاوى، ومت تبادل 
االحاديث الودية والدور الذي 
تقوم به االدارة العامة للرقابة 

والتفتيش.
وأعرب اللواء حمد الشمري 
عن س����عادته بزيارة محافظ 
مبارك الكبير الفريق الرجيب 
واالستفادة من خبراته الرائدة، 
وانه بناء على تعليمات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل الوزارة سليمان الفهد 

أق����ام محاف����ظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود احتفاال 
في مبنى احملافظ����ة لتكرمي 
املشاركني في احتفاالت احملافظة 
مبناسبة اختيار صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
قائدا إنسانيا، وتسمية الكويت 

مركزا إنسانيا عامليا.
وقد رحب احلمود باحلضور 
وتقدم إليهم بالشكر واالمتنان 
ملا بذلوه من جهود مشهودة 
في احتفالي����ة احملافظة، مبا 
العرس  أسهم في إجناح هذا 
الوطني الكبير الذي عبر فيه 
اجلميع ع����ن عميق فرحتهم 
وابتهاجه����م بتكرمي صاحب 
الس����مو األمير عامليا. ثم قدم 
احملافظ للمحتفى بهم الهدايا 
وشهادات التقدير. بدورهم عبر 

املدرجة  املختار املوضوعات 
على مجلس احلي ومنها العمل 
التطوع����ي خلدم����ة املجتمع 
ومشروع التعلم واالعتماد على 
الشريك األساسي في املشروع 
وهو وزارة التربية الستغالل 
طاقات الشباب ومواجهة الغزو 
الثقافي والتكنولوجيا احلديثة 
الت����ي تهدم املجتم����ع والتي 
تتطلب فزع����ة اآلباء واألبناء 
واجلمي����ع للتصدي له، وأكد 
ان املشروع أكثر من راق وهو 
مشروع دولة وأن املجلس وافق 

مت اللق����اء م����ع الفريق احمد 
الرجيب للتباحث وشرح الدور 
الرقابي الذي تقوم به االدارة 
للتمكن من معرفة املشكالت 
القص����ور في اجهزة  وأوجه 
االمن التابعة للمحافظة وأخذ 
التوجيهات واالرشادات ووضع 

احلضور عن شكرهم العميق 
للمحافظ على ه����ذا التقدير، 
مؤكدين انهم جن����ود أوفياء 
لصاحب السمو األمير والكويت 
الغالية، ولن يتوانوا في بذل 

عليه وعل����ى متابعته خلدمة 
الوط����ن واس����تغالل طاقات 

الشباب في اخلير.
كما تطرق مجلس احلي إلى 
االقتراح الثاني حول مشروع 
التعريف باإلس����الم  جلن����ة 
ومخاطبة املقيمني من الوافدين 
وتعليمهم حتت شعار »ارحم 
� ترحم« للقضاء على اجلرائم 
املوافق����ة عليه ورفع  ومتت 
مذكرة للمحافظ وللمسؤولني 
بالدولة لدعم املشاريع الهادفة 

وخدمة الكويت واملنطقة.

آلية للتنسيق املباشر مع اجهزة 
احملافظة ملعاجلة جميع املشاكل 
بأداء رجال  املتعلقة  واالمور 
االمن وتذليل كل الصعوبات 
التي تقف ف����ي طريق عملهم 
من اجل تقدمي افضل اخلدمات 

للوطن وللمواطنني.

كل م����ا يس����تطيعون خلدمة 
الكويت ورفعة شأنها.

وف����ي اخلتام دعا احملافظ 
احملتفى بهم إلى مأدبة الغداء 

التي أقامها على شرفهم.

الشيخ فيصل احلمود متوسطا رجال الداخلية املكرمني

الداهوم: احملافظ 
بشرنا بحل مشكلة 

جسر الدائري السابع 
وامللك فهد

البليق: احملافظة 
تبنت حل مأساة 
جسر العمى منذ 

البداية والقادم أفضل

الدمخي: جئنا نرد 
الفضل ألهله ونطمح 

الستيفاء التخضير 
واملواقف واإلنارة

بن طوالة: حتويل 
جسر السابع وامللك 

فهد إلى دوار أحد 
احللول ألزمته
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أكد أن ما حصل يحتاج إلى وقفة

عاشور: لو سلكت حكوماتنا وشعوبنا الطريقة اإلسكتلندية 
في التعبير عن الرأي ملا كان الوضع العربي كما هو اآلن

من أوجدهم يطالب مبقاتلتهم 
والقضاء عليهم حتى أصبحنا 

أضحوكة.
وأض����اف: »وتأتي اميركا 
ب� 500 مليار دوالر  لتطالب 
لعملي����ة القض����اء على هذه 
اجلماع����ات بطبيع����ة احلال 
من ميزاني����ات دول اخلليج 
على حساب التنمية والتقدم 
والبناء. وبني ان باستطاعة 
أمي����ركا ودول اخلليج بقرار 
واحد إنهاء كل ذلك وهو الطلب 
من تركيا إغالق احلدود ووقف 
إمداد املقاتلني بالسالح واملال 
الكل  واملقاتلني، وخصوصا 
يعرف ان تركيا عضوا بحلف 
الناتو بزعامة أميركا، واخلليج 
رهن إشاراتهم ولكن هذا هو 
املخطط اإلستراتيجي بتدمير 
املنطقة كلها ونهب خيراتها 
وحتطيم مستقبل شبابها ومن 

ثم كل ذلك مقدمة لتقس����يم 
املنطقة مرة أخرى على غرار 

سايكس بيكو ثانية.
وقال ان اجلميع معرض 
للتقسيم فهذا السودان أصبح 
دولتني وليبيا عمليا 3 دول 
والعراق واقعيا 3 حكومات 
واليمن على االثر وبالد الشام 

مصيرها واضح.
وأضاف عاش����ور: أخيرا 
سيأتون لدول اخلليج وهي 
لقمة سهلة بعد ان استسلمت 
الدول األخرى واجلميع يدرك 
الواقع ويس����اهم فيه  ه����ذا 
بطريقة او بأخرى والغباء ان 
نعتقد ان القضية هي القضاء 
على »داعش«، فعلينا ان نعي 
ملا يخطط الغرب لنا ونحافظ 
على بلدانن����ا حتى ال تتكرر 
مأساة سايكس بيكو جديدة 

على أيدينا مبخطط غربي.

االس����كتلندية بالتعبير عن 
الرأي واملوقف ملا كان الوضع 
العرب����ي، كما هو اآلن، حيث 
الدمار الشامل للبنية التحتية 
ونهب مقدرات وثروات البلد 
وااله����م آالف من الش����هداء 
والضحايا واملشردين واأليتام 
والثكالى والشعور باإلحباط 
ووجود مخطط أجنبي بتدمير 
بلدانن����ا واالس����تحواذ على 
مقدراته����ا وتدميرها، بحيث 
حتتاج لعش����رات الس����نيني 

إلعادة األعمار«.
وأوضح عاش����ور ان كل 
ذلك يحدث والعدو الصهيوني 
يراق����ب املوق����ف ال����ذي هو 

لصاحله.
ان  عاش����ور  واعتب����ر 
السياسة الغربية وبدعم تركي 
وخليجي أوجدت داعش وبقية 
اجلماعات املتش����ددة واليوم 

قال النائب صالح عاشور 
ان م����ا حصل في اس����كتلندا 
ال����ى وقف����ة م����ن  يحت����اج 
الشعوب واحلكومات العربية 
واإلسالمية بشأن ان الطريق 
الى التغير والتعبير عن الرأي 
في مصير مس����تقبل بلداننا 
يكون باملشاركة اجلماعية عبر 
اس����تفتاء عام وعلى اجلميع 
احترام النتيجة النهائية بغض 
النظر عن نسبة الفوز حتى 

لو كانت متقاربة.
وأش����ار عاش����ور الى ان 
نس����بة املطالبني باالستقالل 
44.7% وهي قريبة من نصف 
املش����اركني وبرغ����م من ذلك 
تقبلوا النتيجة بروح عالية 
التوت����ر والعنف  بعيدا عن 

السياسي.
وأض����اف: »لو س����لكت 
حكوماتنا وشعوبنا الطريقة 

صالح عاشور

الغامن يهنئ نظيره في »احتاد سانت 
كيتس ونيفيس« بالعيد الوطني

ذكرى: نستهجن االعتداء البشع
واجلرمية اعتداء على أمننا 

االجتماعي ونثق بقدرة »الداخلية« 
على اتخاذ االجراءات القانونية

الري يستقبل رواد ديوانه اليوم

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة الى 
رئيس املجلس الوطني في احتاد »سانت كيتس ونيفيس 

كورتيز مارتن«، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

قالت الوزيرة والنائبة السابقة د.ذكرى الرشيدي: 
نستهجن وبشدة االعتداء البشع الذي تعرض له 

النائب الفاضل محمد البراك، فهو ليس مجرد اعتداء 
على مواطن امن مبجتمعه بقدر ما هي اعتداء صارخ 

على امننا واماننا فال يتصور ان يكون هناك من 
يعتدي على نائب لالمة بهذا االسلوب في مجتمعنا 

االمن وكلنا ثقة بوزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
باهتمامه باحلدث وتعجيل اتخاذ االجراءات القانونية 

بحق اجلناة ونحمد اهلل على سالمة اخونا النائب 
محمد البراك وخطاه الشر.

يستقبل النائب أحمد الري رواد ديوانه في الساعة السابعة 
والنصف من مساء اليوم األحد املوافق 2014/8/21 وذلك في 

منطقة القادسية قطعة 4 شارع 47 منزل 10.
ت: 96677623.

مرزوق الغامن

د.ذكرى الرشيدي

أحمد الري

استنكار نيابي حلادثة االعتداء على النائب محمد البراك
ومطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق اجلناة

وزارة الداخلية بسرعة أخذ 
اجراءاتها الصارمة للقبض 
على اجلناة ملعرفة اس���باب 

ومالبسات هذا األمر.
واضاف ان ما حدث يبني 
البعض بقوانني  اس���تهتار 
الدولة، مؤكدا أن االعتداء على 
أحد ممثلي الشعب الكويتي 
هو اعتداء على أمن واستقرار 

الدولة ومواطنيها.
واختتم اخلرافي حديثه 
قائال: نحمد اهلل على صحة 
وسالمة النائب محمد البراك 
إلى اس���رته ساملا  وعودته 
معافى، متمنيا له دوام الصحة 

والعافية.
وقال رئيس جلنة الداخلية 
النائب  البرملانية  والدف���اع 
عسكر العنزي: نستنكر حادث 
النائب  االعتداء على زميلنا 
محمد البراك وهو بال  ش���ك 
حادث دخيل على مجتمعنا.

وكلن���ا ثق���ة ف���ي وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
باهتمامه باحلدث وتعجيل 
اتخاذ االج���راءات القانونية 
بحق اجلناة ونحمد اهلل على 
س���المة اخينا النائب محمد 

البراك وخطاه الشر.

له نفسه الدنيئة االعتداء على 
ممثل لألمة.

النائب د.يوس���ف  وقال 
الزلزلة: نتحمد بالس���المة 
لزميلنا الفاضل النائب محمد 
البراك الذي تعرض العتداء 
غاشم من قبل من ال يعترف 
بقانون وال بدولة املؤسسات 
بل يريد أن يعيش ش���ريعة 
الغاب، نقول لزميلنا العزيز 
محمد البراك خطاك الس���و 
وألهل���ه الك���رام احلمد هلل 
على س���المة أخينا احلبيب 
ولوزي���ر الداخلية عليك ان 
تقوم بواجبك فالكويت بلد 
القانون واملؤسسات وليس 
بلدا للعابثني باألمن والراغبني 

في شريعة الغاب.
كما استنكر عضو مجلس 
األمة النائب عادل اجلاراهلل 
اخلراف���ي ما ح���دث لزميله 
النائ���ب محمد الب���راك اثر 
االعتداء الذي قام به البعض 
اثناء تواجده لتقدمي الواجب 

في إحدى صاالت االفراح.
وق���ال ما ح���دث جرمية 
ال ب���د م���ن ان يعاقب عليها 
القان���ون خاصة أنها حدثت 
أمام م���رأى اجلميع مطالبا 

واجب���ا اجتماعيا في إحدى 
املناس���بات، وان احل���ادث 
املس���تنكر ال مي���ت بصلة 
لعاداتنا وقيمنا في مس���ألة 
أي���ا كانت دوافع  االختالف 
االعتداء مس���تغربا محاولة 
إيذاء البراك بآلة حادة كانت 
تس���بب له ضررا لوال حفظ 
الرحمن له، ونتمنى السالمة 
للنائب محمد البراك وأن يعود 
إلى ممارسة دوره البرملاني 

بأسرع وقت ممكن.
وق���ال النائ���ب ماض���ي 
الهاجري: نس���تنكر حادثة 
النائب  االعتداء على زميلنا 
محمد البراك وهي بال ش���ك 
حادثة دخيلة على مجتمعنا، 

ونحمد اهلل على سالمته.
م���ن جهته، ق���ال النائب 
د.عبداحلمي���د دش���تي: ان 
النائب محمد  تعرض اخينا 
البراك لالعت���داء بآلة حادة 
غدرا وهو يق���وم بواجباته 
االجتماعية لهو اعتداء على 
أمن واستقرار هذا البلد اآلمن 
وش���عبه املطمئن، ونطالب 
الداخلي���ة بالقي���ام  وزارة 
بواجبها الفوري، كما عودتنا 
والقاء القبض على من سولت 

االعتداء على أعضاء السلطة 
التش���ريعية لم تأت اال بعد 
الفوضى باسم وهم  سيادة 
املعارضة وضربها للسلطات 
الثالث واملس باملقام السامي، 
الداخلية  وان لم تقم وزارة 
بالضرب بيد من حديد على 
أمثال هؤالء فستأتينا احلوادث 
تترا، وعل���ى »الداخلية« أال 
تستهني من اآلن مبثل حادثة 
كهذه مهما كانت األسباب، وإال 

فهو باب انفتح ولن يغلق.
النائب  ق���ال  من جانبه، 
خليل الصالح: نحن نطالب 
إلقاء القبض على  بس���رعة 
اجلناة الذين تعرضوا للنائب 
اخللوق محم���د البراك، وال 
بد من وضع ح���د ملثل هذه 

االعتداءات.
من جانب���ه،  قال النائب 
نبيل الفضل: نحمد اهلل على 
جناة الزمي���ل محمد البراك 
وسالمته من االعتداء اآلثم، 
ونقول له وألسرته الكرمية 

خطاكم السو.
النائ���ب عبداهلل  وق���ال 
العدواني: نستنكر احلادث 
الذي تعرض له النائب محمد 
البراك الرشيدي وهو يؤدي 

ولوزي���ر الداخلية عليك أن 
تقوم بواجبك، فالكويت بلد 
القانون واملؤسسات وليس 
بلدا للعابثني باألمن والراغبني 

في شريعة الغاب.
رئي���س مجل���س األم���ة 
باإلنابة مبارك اخلرينج قال 
عن احلادث: نستنكر االعتداء 
الفاضل  النائ���ب  اآلثم على 
محمد البراك، وان هذا االعتداء 
اآلثم ظاهرة دخيلة على أبناء 
الكويت التي جتمعهم أواصر 
االخوة واحملبة والتآلف فيما 

بينهم.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
فيصل الدويس���ان: ان جرأة 

غادر ال نعلم أسبابه، حيث ال 
يوجد للنائب أعداء وستكشف 
األي���ام القادمة دوافع هؤالء 

املجرمني.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
الزلزلة: نتحمد  د.يوس���ف 
الفاضل  بالس���المة لزميلنا 
البراك والذي  النائب محمد 
تعرض العتداء غاش���م من 
قبل م���ن ال يعترف بقانون 
وال بدولة املؤسس���ات، بل 
يري���د أن يعيش ش���ريعة 
الغاب. وتابع: نقول لزميلنا 
البراك خطاك  العزيز محمد 
السو وألهله الكرام احلمد هلل 
على سالمة أخينا احلبيب، 

اس���تنكر عدد من النواب 
النائب  حادثة االعتداء على 
محمد الب���راك التي حصلت 
مساء أمس األول في إحدى 
االجتماعي���ة  املناس���بات 
مطالب���ني األجه���زة األمنية 
بضرورة التعامل مع احلدث 
بكل مسؤولية كون احلادثة 
تعتب���ر اعتداء على املجلس 

بكامله.
البراك في تصريح  وقال 
صحاف���ي: تعرضت حلادث 
اعت���داء من ش���خص أثناء 
وجودي في أح���د األعراس 
لتق���دمي التهنئ���ة وح���اول 
الش���خص طعني بآلة حادة 
أمام  كادت أن تصيب عيني 
مرأى اجلميع، ومت نقلي إلى 
املستش���فى واحلمد هلل أنا 

بخير اآلن.
وأص���در مكت���ب النائب 
محمد البراك بيانا جاء فيه: 
الذي  نستنكر احلادث اآلثم 
وق���ع على نائ���ب األمة من 
ثالثة م���ن املجرمني، وننفي 
م���ا ت���ردد ببع���ض مواقع 
التواصل االجتماعي والصحف 
اإللكترونية بشأن مالبسات 
احلادث، مؤكدين أنه حادث 

مبارك اخلرينج

ماضي الهاجري

خليل الصالح فيصل الدويسان

عبداهلل العدواني

عسكر العنزي م. عادل اخلرافيد. يوسف الزلزلة محمد البراك

نبيل الفضل

د. عبداحلميد دشتي

احلمد متمنيًا للبراك الشفاء العاجل: ظاهرة العنف
ليست منتجاً محلياً فقط بل تصاعدت نتيجة العنف اإلقليمي

استباقي.
كما أكد احلمد أن العنف 
ال يقتص���ر عل���ى العنف 
اجلس���دي فقط بل هناك 
أنواع أخرى وهي أقسى من 
العنف اجلسدي الذي يزول 
بزوال أعراضه، مبينا بأن 
العنف النفسي أشد قسوة 
وهو ما يس���تدعي انتباه 
املؤسس���ات وال���وزارات 
ف���ي تقييمها  املختص���ة 
للظاه���رة وإيجاد حلول 

لها.
وختم احلم���د متمنيا 
السالمة والشفاء للنائب 
البراك، وآم���ال بأن تقوم 
وزارة الداخلي���ة بدورها 
وواجبها بأقصى س���رعة 
القان���ون على  وتطب���ق 
املعتدي خاصة أن جمعا 
غفي���را من الناس ش���هد 
االعتداء وال بد أن املعتدي 
معروف من قبل الكثيرين 
وال يوجد ما يبرر التأخر 

في إلقاء القبض عليه.

احللول العالجية واألساليب 
الوقائية للمجتمع لبناء جيل 
من الشباب الواعي ومكافحة 
إلى  العنف، مش���يرا  ظاهرة 
أن هذه الدراس���ة خرجت ب� 
29 توصي���ة تختص وزارة 
الداخلي���ة ب���� 13 منه���ا و12 
منها لوزارة التربية، مطالبا 
الداخلية بتفعيل هذه  وزير 
التوصي���ات بش���كل فعلي 
وسريع لتستمر ثقة املواطن 
بهذه املؤسسة احلساسة كما 

هو احلال اآلن.
كما طال���ب احلمد وزارة 
بالقي���ام بدورها في  اإلعالم 
نشر التوعية وتعزيز ثقافة 
التسامح والتعامل السليم مع 
اآلخرين من خ���الل إعالنات 
ومسلسالت وسيناريوهات 
قصيرة ومتكررة واالستفادة 
من جتارب ناجحة في العالم، 
مؤكدا أن لإلعالم دورا مركزيا 
في قضية العنف ورمبا يفوق 
دور وزارتي الداخلية والتربية 
ألنه يعتبر مبثابة إجراء وقائي 

مثلهم في دول عربية أخرى، 
محذرا من أن بعض الشباب، 
وخاصة العاطلني عن العمل 
أو الذين يعانون من مشاكل 
أسرية، يحاولون تقليد غيرهم 
إلثبات ذاتهم وأخطر ما يكون 
هو أن يتخذوا من املتطرفني 
واملتشددين أمثلة يحتذون بهم 
ليشعروا بالتميز واالستقاللية 

وميألون فراغ أنفسهم. 
وأشار احلمد إلى أن ظاهرة 
العنف في الكويت قتلت بحثا 
ودراسة وخرجت املؤمترات 
بكثير من التوصيات اإلنشائية 
اجلميلة، مش���ددا على أن ما 
يلزم اآلن ه���و حتويل هذه 
األق���وال إلى أفع���ال بعد أن 
تكلفت هذه املؤمترات ماليني 
الدناني���ر وآخرها دراس���ة 
ظاهرة العنف لدى الش���باب 
التابع لوزارة الشباب والتي 
استغرقت 5 أشهر من العمل 
واالجتماعات املكثفة والعمل 
امليداني الستخالص أسباب 
الظاهرة وإيجاد  تفشي هذه 

العنف وهي التي خلقت ثقافة 
لدى الشباب مفادها بأنهم مهما 
فعلوا فيمكن أن يقوم فالن من 
األقرب���اء أو األصدقاء بإنهاء 
املوضوع حبيا أو حتى قلبه 
لصاحلهم، مبين���ا أن هيبة 
الدولة تكمن في سيادة القانون 
وأن كل من يقوم بالتستر أو 
مساعدة املعتدين في التهرب 
من العقوبة يساهم في تفكيك 

املجتمع وضعف الدولة.
كما بني احلمد أن ظاهرة 
العنف ليست منتجا محليا 
فقط بل لها امتدادات إقليمية، 
حي���ث يس���عى البعض إلى 
زعزع���ة األمن واالس���تقرار 
ف���ي الدولة من خالل التأثير 
على بعض الشباب ليقوموا 
مبحاوالت تشبه ما حصل في 
دول ما يسمى زورا وبهتانا 
»بالربيع العربي«، مشيرا إلى 
الكتابات الداعشية التي وجدت 
مؤخرا في النقرة والرقة وهي 
بالتأكيد كتابات لشباب مغرر 
بهم كم���ا حدث م���ع من هم 

ق���ال م.أحم���د احلمد إن 
العنف في  تصاعد ظاه���رة 
املجتمع الكويتي وخاصة بني 
فئة الشباب وصلت إلى حدود 
الذي  مقلقة وجتاوزت احلد 
ميكن أن يتعارف عليه في أي 
مجتم���ع، معتبرا أن االعتداء 
على النائب محمد البراك جرس 
إنذار قوي وخطير، حيث انه 
ح���دث في حفل���ة عرس بني 
جموع كبيرة من الناس مما 
يدل عل���ى أن املعتدي خطط 
لذلك االعتداء واستعد له بأداته 
احلادة دون أن يكترث بوجود 
من يراه أو أن يخاف من عقاب 

دولة أو حكومة.
وأضاف احلمد بان تفشي 
العن���ف وتصاعدها  ظاهرة 
بش���كل مخيف ل���ه مبرراته 
وأس���بابه وأهمها عدم قيام 
املؤسسات احلكومية املختصة 
بدورها بش���كل فاعل ومؤثر 
حيث انتش���رت في املجتمع 
ظاهرة أكثر سوءا وهي ظاهرة 
الواسطة وخاصة في قضايا 

م.أحمد احلمد

اعتبروا احلادثة دخيلة على املجتمع وغريبة على عاداتنا وتقاليدنا
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ميــدان حويل - برج مزد   خلف فندق كويت حياة

ت :  25630408 -  94032618 - 65726597

�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

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

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

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى

الكويت تستضيف
»تكلم حبًا واصنع سالمًا« 

احتفاالً باليوم العاملي للسالم

يقيم 70 فنانا تشكيليا من 
بينهم كويتيون اليوم األحد 
معرضا فنيا بعنوان »تكلم حبا 
واصنع سالما« هو الثالث من 
نوعه الذي تستضيفه الكويت 
مبناس���بة االحتفال باليوم 
العاملي للسالم ومساهمة في 
العام  الوعي  رفع مس���توى 
بأهمية السالم إقليميا ودوليا 

بني جميع الشعوب.

ويعرض الفنانون حوالي 
100 لوحة حول املستضعفني 
ف���ي دول مختلفة تزامنا مع 
العاملي  االحتف���ال بالي���وم 

للسالم.
وقالت منظم���ة املعرض 
وإحدى املشاركات فيه الفنانة 
أميرة بهبهاني في  الكويتية 
مقابلة م���ع »كونا«: »نحاول 
تسليط الضوء على معاناة 

الناس من انتهاكات عديدة في 
العالم بأسره واملنطقة العربية 

على وجه اخلصوص«.
ان »الفن يوجه  وأضافت 
رسالة نبيلة ميكن أن تساعد 
الناس املعرضني للخطر عبر 
العديد من الوس���ائل السيما 
تبن���ي قضاياه���م ودعمهم 
بالتمويل« ملواجهة هذه املعاناة 

والتحديات.

وأك���دت ان »الف���ن ينقي 
البش���رية ونحن  النف���وس 
نقيم هذا املعرض ألهداف غير 
ربحية وهو ليس األول الذي 
سيعقد في الكويت، حيث ينقل 
أفكار الش���عوب من جوانب 

مختلفة«.
وأش���ارت الى أن الكويت 
استضافت املعرض األول في 
عام 2012 حتت عنوان »السالم 

ليوم واح���د.. معرض هدنة 
2012« وقد جنح في حتقيق 
عائ���دات بقيمة 7 آالف دينار 
أل���ف دوالر(  )حوالي 24.5 
مت تخصيصه���ا لألطفال في 

العالم.
وذك���رت ان األمم املتحدة 
العائدات  قامت بتوزيع هذه 
على األطف���ال، موضحة ان 
يوم السالم »هو اليوم الدولي 

للس���الم ووقف إطالق النار 
ويه���دف الن تتحلى جميع 
الش���عوب بس���الم إقليم���ي 

وعاملي«.
أما املعرض الثاني فقد أقيم 
في ع���ام 2013 حتت عنوان 
»باسم السالم« وبلغت إيراداته 
نحو 10 آالف دينار )حوالي 
35 أل���ف دوالر( وخصصت 

لأليتام.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

صورة جماعية لوكالء دواوين احملاسبة واملراقبة في دول مجلس التعاون اخلليجي

أصدروا عدداً من التوصيات في ختام اجتماعهم الـ 17 الذي استضافته الكويت

وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة في دول التعاون:
دفع العمل الرقابي في إطار املنظومة اخلليجية

اختتم����ت جلن����ة وكالء 
دواوين املراقبة واحملاس����بة 
التعاون أعمال  بدول مجلس 
الذي  السابع عشر  اجتماعها 
اس����تضافه ديوان احملاسبة 
يومي 17 و18 سبتمبر اجلاري 
وأصدرت عددا من التوصيات 
ذات الشأن الرقابي، والتي من 
شأنها دفع العمل الرقابي في 

إطار املنظومة اخلليجية.
وأوصت اللجنة بضرورة 
ق����رار املجلس األعلى  تنفيذ 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
الرابعة  العربية في دورت����ه 
والثالثني بشأن التنسيق مع 
األمانة العام����ة بإعداد ورش 
عمل وبرامج لتعريف اجلهات 
املعني����ة واملواطن اخلليجي 
بقرارات العمل املش����ترك في 

مجلس التعاون.
كما أوص����ت برفع تقرير 
متابع����ة الق����رارات الصادرة 
ع����ن االجتماع الثاني عش����ر 
لرؤساء الدواوين، واالجتماع 
السادس عشر للجنة الوكالء 
الرؤس����اء في اجتماعهم  إلى 
القادم، وفيما يخص مشروع 
الئحة تنظيم اجتماعات رؤساء 
دواوين املراقبة واحملاس����بة 
بدول مجل����س التعاون، فقد 
مت االتفاق على االكتفاء حاليا 
بالعمل مبوجب النظام املوحد 
للجان الوزارية وما في حكمها 

املقر من املجلس الوزاري.
التدري����ب  وع����ن خط����ة 
لع����ام 2015، وافق����ت اللجنة 
على اعتماد اخلطة وأوصت 
برفعه����ا لرؤس����اء دواوي����ن 
املراقبة واحملاسبة العتمادها 

في اجتماعهم القادم.
كما اعتمدت اللجنة نتائج 
التعاون  مس����ابقة مجل����س 
)الثالثة( للبحوث والدراسات 

في مجال الرقابة واحملاسبة. 
ومت االتفاق عل����ى تزويد كل 
باحث مبالحظات وتوصيات 
جلنة التحكيم بهدف االستفادة 

منها.
أوصت اللجن����ة باملوافقة 
على التصور بش����أن اخلطة 
للتدري����ب  االس����تراتيجية 
املراقبة واحملاسبة،  لدواوين 
والتوصية باعتماد مش����روع 
اخلطة من رؤس����اء دواوين 
املراقبة واحملاسبة، وتفعيل 
املقترحات العملية لتنفيذ خطة 
العمل لوضع اس����تراتيجية 
للتدريب والتطوير لدواوين 
املراقب����ة واحملاس����بة بدول 

مجلس التعاون.
كما أوصت اللجنة باملوافقة 
على إنش����اء قاع����دة بيانات 
التدريبية لدواوين  للبرامج 
املراقب����ة واحملاس����بة لدول 
مجلس التعاون وفقا للتصور 
املق����دم من اجله����از العماني 
واطلع����ت اللجنة على رغبة 
ديوان احملاسبة بالكويت في 
مناقش����ة تنفيذ مهمة رقابية 
مشتركة للرقابة البيئية فيما 
بني دواوين املجلس، وأوصت 
باملوافقة على املقترح وتشكيل 
فريق عمل من األجهزة الراغبة 

في إعداد آلية لتنفيذ املقترح 
في ضوء القواعد واألس����س 
املستقرة واملعمول بها دوليا 
ومخرجات اإلنتوساي في هذا 

املجال.
كما مت اعتماد مشروع جدول 
الثالث عشر  أعمال االجتماع 
الدواوين اخلليجية  لرؤساء 
الذي تستضيفه الكويت في 18 
نوفمبر 2014، واعتماد محضر 
االجتماع الثالث والعش����رين 
التدري����ب والتطوير  للجنة 
املراقبة  للعاملني بدواوي����ن 
ب����دول مجلس  واحملاس����بة 

التعاون.
وترأس االجتم����اع وكيل 
ديوان احملاس����بة إس����ماعيل 
الغ����امن وضم وف����د الديوان: 
الدولية  إدارة املنظمات  مدير 
فيص����ل األنص����اري، ومدير 
إدارة الرقابة على التس����ويق 
واالستثمار محمد الدوسري، 
ومراقب املراقبة األولى بإدارة 
املؤسسات املالية واالستثمارية 
عب����داهلل احلج����ي، وكبي����ر 
املدقق����ني بوحدة الرقابة على 
األداء سلطان العتيبي، وكبير 
املدققني بإدارة الرقابة املسبقة 
للخدم����ات االجتماعية محمد 

العتيبي.

42 عاما من اإلجنازات لشركة املواصالت

جانب من إجنازات »املواصالت«

أصدر تقريراً في ذكرى صدور مرسوم تأسيسها عام 1962

»اجتاهات«: »املواصالت« منظومة متكاملة 
من املعايير بدأت برأسمال مليوني دينار

أص����در مرك����ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث تقريره 
في ذكرى تأس����يس ش����ركة 
املواص����الت الكويتي����ة، ففي 
العشرين من  اليوم  مثل هذا 
سبتمبر عام 1962 أصدر أمير 
الكويت الشيخ عبداهلل السالم 
أميريا رقم  الصباح مرسوما 
ستني لس����نة 1962 بتأسيس 
ش����ركة املواصالت الكويتية 
برأسمال قدره مليونا دينار.

وق����د مت تعديل مس����مى 
الشركة إلى شركة النقل العام 
الكويتية مبوجب مرس����وم 
أميري صدر في 5 مايو 1985، 
بعد أن حتولت أسهم القطاع 
اخلاص في الشركة إلى الدولة 
مبوجب املرسوم األميري رقم 
34 لس����نة 1980، وهي خدمة 
إضافية تضاف إلى اخلدمات 

التي تقدمها الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح 
تقرير »اجتاهات« ان ش����ركة 
النقل العام الكويتية، املعروفة 
 ،KPTC اختصارا باإلجنليزية
تعد شركة مساهمة كويتية، 
البري والبحري  النقل  توفر 
ف����ي الكوي����ت، وتعتبر أحد 
أعم����دة املواصالت في البالد، 
وكذلك لديها نشاطات واسعة 
في تزويد ش����ركات السياحة 
في الكويت للباصات الالزمة. 
ويبل����غ إجمالي عدد العاملني 
بشركة النقل العام 3 آالف و529 
فردا من املتخصصني في النظم 
التشغيلية واإلدارية واملالية، 
فيما بلغ أسطول الشركة من 
احلافالت أكثر من 400 حافلة 
و1050 سائقا يعملون في خدمة 
إلى جميع  ال����ركاب  توصيل 

املناطق بالكويت.
وأف����اد »اجتاه����ات« بأن 
ش����ركة النقل العام الكويتية 

قد تأسست لتحقيق جملة من 
األهداف وهي، القيام بعمليات 
النق����ل اجلماعي البري داخل 
وخارج الكويت والنقل اجلماعي 
البحري بني اجلزر الكويتية، 
وشراء واستغالل وبيع جميع 
أنواع احلافالت وأي وسائل 
الزمة للنق����ل العام اجلماعي 
البري والبحري، وإنشاء أي 
صناع����ة خاصة بالنقل العام 
البري والبحري أو  اجلماعي 
يكون لها صلة بهما، وتأجير 
أي وس����يلة من وسائل النقل 
الالزمة للقيام بعمليات النقل 

اجلماعي البري والبحري.
وما س����اعد على حتقيق 
الش����ركة حس����ب  أه����داف 

»اجتاه����ات« فتكم����ن ف����ي 
منظومة متكاملة من املعايير 
تشمل اإلرادة القوية واإلدارة 
املتوافرة  املنظمة واإلمكانات 
والطاقة الهائلة، عبر تخصيص 
مجموعة من اإلدارات املساعدة 
املالية  في مج����ال األنظم����ة 
واإلدارية وبرامج التس����ويق 
وتطوير األعم����ال وخضوع 
جميع عمليات الشركة للتدقيق 
واملراجعة بصفة دورية ووضع 
خطط وبرامج تدريبية شاملة 

جلميع العاملني بها.
ونظرا ألن الهدف الرئيسي 
التميز  ف����ي  للش����ركة متثل 
واالرتقاء مبس����توى اخلدمة 
التي تقدمها للجمهور والهيئات 
والوزارات والش����ركات، فقد 
حصلت الشركة على شهادة 

»اآليزو العاملية«.
وأكد »اجتاهات« إن واحدا 
من أسباب تطور شركة النقل 
الكويتي����ة هو تطوير  العام 
األس����اليب وجودة مستوى 
البشرية والتجاوب  مواردها 
املبنية على  مع االحتياجات 
متغيرات ومتطلبات السوق 

احلديث.
البري،  النقل  وفضال عن 
تقدم الشركة خدماتها البحرية 
من خ����الل رحالت يومية إلى 
فيلكا وكذلك الرحالت السياحية 
اخلاصة ضمن برنامج سابق 
اإلع����داد فضال ع����ن صيانة 
القوارب والس����فن الصغيرة 
احلجم، وكذلك خدمة الشحن 
البح����ري للبضائع واملعدات 

والسيارات.
وعالوة على قيام الشركة 
الداخلي،  التأجي����ر  بخدمات 
وامتدت هذه اخلدمة لتصل إلى 
خارج حدود الكويت إقليميا 

إلى جميع الدول املجاورة.

اعتماد اخلطة 
االستراتيجية 

للتدريب وإنشاء 
قاعدة بيانات 
مشتركة لهذا 

الغرض
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د. مبارك الدوب 24726446

د.محمد عبداملجيد زبيد 22621500
د. طه حسون الطه 25648070/25648040

د. مروان بورزق ـ الصفاة االمريكي 22247999
استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس 23713100
د. رياض النفيسي 25651544

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

د. عبد الناصر العثمان 25339330
د. يوسف يعقوب بو عباس 

25722978/25750756
د. محمد قرطم 22650700

د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد 1 / 25345600
د. وائل عبد احملسن الرشيد 

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

د. سليمان فالح العلي 25338277/66
د. عدنان ابل 22639939

د. موسى خداده 22666300
د. ناصر بهبهاني 3 / 25654300

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

د. جاسم مال حسني 25346728 / 25345873
د. اسامة جبر البكر 22269393/60919666

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

د. يعقوب محمد الشوبكي 66609836/22612990
د. صقر عبدالرحمن السريع 25712420

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

د. محمد براك الهيفي 22665058/9
د. صباح يحيى احلديدي 25745111/1886677

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

د. أحمد الرويح 25628517/25620555
د. عز الدين زكي احلداد 22564529

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

د. عبد الرضا الري 22617700
د. محمد خلف إبراهيم 25638181

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه( 22616122
د. عادل قطينة 25625060/30

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

د. كاظم صالح معرفي 23929828
د. دينا عبداهلل الرفاعي 2 / 25333501

د. نبيل األيوبي 91 / 24577781
د.حمود البراك 23920505

د. نانسي روماني 25630408/9
د. طاهر محمد خان 25611060

د. عبدالرزاق محمد العنجري )طب عائلة( 24758973/8
استشاريو امراض القلب

د. عبد احملسن العبد الرزاق 25739277
صصد. ناصر جوهر حيات 25344765

د. هاني شحيبر 25638844
د. فريدة احلبيب 25755056 / 25755858

د. مروان صالح بورزق 22247999
د. فوزية يوسف الكندري 25625136/7 / 94022640

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

د. منى صالح الشرهان 23511631
د. أميرة فيصل بهبهاني 24734505

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم« 25656886
د. معصومة مخصيد 9 / 22641308

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

د. خالدة صالح البخيت 22631008
د. سامر الريس 8 /25742557

د. منصور الصليلي 24584140 / 24580030
د. سميرة العوضي 22622088

د. فواز الكاظمي 25329050
د. ماجد الشمري 24567850/24567860

د. عمرو محمد الصياد 25630408/9
د. صبرية اللنقاوي 24554066/77

د.جاسم يوسف احلجي 22644475/22621515
د. محمود محمد األسطل 22564592

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

اختصاصيو امراض نساء ووالدة
د.هند محمد احلمدان 24726511/24726614

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

د. هدى الدالي 25343330 / 25342727
د. جنيب قاسم 25739277

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

عيادة امليدان الفروانية 20 / 24727130
عيادة امليدان اجلهراء 32 / 24553591

د. شمة املطر »استشاري« 2 / 22641071
عيادة اخلليج د. انيسة الرشيد 25630002/3/4

د. شيخة بوقريص 25344520
د. عبداهلل العامر 25630002/3/4

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

د. جناة بهمن 25732000
د. عمر عبد اهلل القعود 22613663

د. جاسم املنصور 22622266

املركز الطبي الكويتي/الساملية 5 /25759044
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء 24579288/7

د. سالم العنزي 22572002
د. ابراهيم بهبهاني 25730000
د. عباس الرامزي 22666620

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

د. محمود احمد محمد علي 24763223
د. اقبال عبد احملسن العصفور 25724690

د. عبد الرزاق بن ناجي 22523111
د. سعاد العباد 22611277
د. فؤاد صادق 25320515

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

د. ضحى الشقات 22614614
د. بدري الريس 8 / 25742557

د. حسام عبد الباقي 22269360/1
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان 3 / 2 / 

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(  
22656646/26

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

د. بدر  األنصاري 25622355 / 25620111
د. وليد العلي 22610534

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

د. ياسر القحف 25764232/1
د. سعاد البصيري 25711226
د. سيلفا شحيبر 25638844
د. صالح الرومي 22614130

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية« 25620111
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية« 24756444

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

د. سند الفضالة 25529019/1808088
د. عبد احملسن جعفر )استشاري( 22616122

د. خالد حمد الصبيح )استشاري( 22967770/22967777
أطباء العيون

د. سامي الربيعة 1826826
د. مبارك العجمي 1886060/22629091

د. محسن ابل 25757700
د. جمال علي الكندري 99785613/25620057

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل 25723422/99114344

د. خليل عبد اهلل العوضي 22616660
د. عادل احلنيان)وتناسلية( 25313120

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

د. كاظم ابل 25737773
مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

د. ابراهيم العلي »استشاري« 25321542/3
د. محمد املوسوي »استشاري« 

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع 23717997
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية 

22476566
مكتب استشارات تربوية وأسرية 22476566
مركز الصحة النفسية - د. شريفة اخلميس 

22663018
مركز بن سينا التخصصي لالستشارات النفسية 
واالجتماعية - د. غازي العتيبي  »استشاري«  

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

هيئة التعويضات : 24818917
داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفتوى الهاتفية التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية:   149  -  22444405

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

»داعش« سر النشأة.. 
واألهداف

من واقع قراءة كل 
التحليالت السياسية 

املعتدلة غير املصطفة 
او املؤدجلة، فإن الواقع 

الذي بني أيدينا يقول ان 
»داعش« مجرد حركة 

»مرحلية« ستؤدي غرضا 
ما في تغيير موازين 

القوى في املنطقة لهدف 
أبعد مما هو منظور اليوم.

أوال »داعش« ال ميكن 
القول إنها حركة مجهولة 

النشأة أو ظهرت فجأة 
كما يذهب الى ذلك بعض 
احملللني، إذ إن »داعش« 

ولدت بعد العام 2003 
باسم آخر وتكتالت أخرى 

وكانت نشأتها األولى 
من حتت عباءة القاعدة، 
وظهرت بقوة وبأسماء 
مختلفة بني عامي 2003 

و2007 األعوام األكثر 
دموية في العراق، وكانت 

تأخذ شكل املقاومة 
اإلسالمية احملتل األميركي 

عدوها األول كما تعلن 
في كثير من عملياتها 

االنتحارية ضده، ما بعد 
العام 2007 خفت جنم 
دولة العراق اإلسالمية 

وعادت مجاميعها خاليا 
نائمة بعد أن مت جتفيف 

مصادر متويلها.
بعد العام 2011 ومع 

انطالق الثورة السورية 
التي حتولت الحقا إلى 

صراع مسلح بني طرفني 
ثم حتولت الى صراعات 

مسلحة بني أربعة أطراف 
بدأت حركة داعش تظهر 

وبقوة كالعب رئيسي 
في الصراع املسلح 

في سورية، والسبب 
أن التبرعات من دول 

اخلليج كانت تصب في 
ثالثة مشارب، األول 

اجليش احلر والذي أخذ 
وعودا مبئات املاليني 
ولم يصله منها شيء 

باعتراف رياض األسعد 
وبقي اجليش احلر مجرد 

وجه في الصراع دون 
متويل مالي، فلم يحصل 

اال على دعم سياسي 
فقط ودعم إعالمي ولكن 
دون دعم مالي ميكن أن 
يؤهله ألن يكمل الطريق 

نحو أهدافه، ظهرت 
بعده »النصرة« الوكيل 

الوحيد واحلصري لتنظيم 
القاعدة بحمله شعار 

محاربة الشيعة وإعالء 
راية التوحيد، لتأتي 

داعش صاحبة النصيب 
األكبر في التبرعات 

املالية الفردية القادمة من 
اخلليج، لتصبح وبفضل 

كل تلك التبرعات أغنى 
تنظيم مسلح غير نظامي 

في العالم، برأس مال 
متوقع يفوق امللياري 

دوالر أميركي حتى إن 
»اإلندبندت« كتبت: »لقد 

وصلت داعش إلى حد 
االكتفاء املالي وأصبحت 

متول نفسها بنفسها 
بفضل الثروة التي 

متتلكها لتصبح أغنى 
تنظيم إرهابي في العالم«.

 >>>
توضيح والواضح: بالطبع هنا، 
البد أن نكون على يقني 

أن داعش ومهما حبك 
حولها من أساطير عن 

نشأتها وتبعيتها وأهدافها 
هي مجرد حركة مرحلية 
لتأدية غرض وتنتهي كما 

بدأت. 

mqarawi@hotmail.com

@ebtisam_aloun

احلرف29

د.مطلق راشد القراوي

ابتسام محمد العون

يا زين الكويت أيام زمان.. ويا زين 
عادات أهلها، كانت الفرجان كأنها بيت 
واحد.. أهل شرق يعرفون أهل جبلة، 
والوسط وأهل املرقاب ربع وجماعة، 

يجتمعون في األفراح واألتراح، السنة 
والشيعة احلضر والبدو الشيوخ 

وعامة الشعب ما تفرقهم عن بعض.. 
متعاونني ومتكاتفني شعارهم قول 

املصطفى ژ: »املسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضا« وتربطهم 
محبة الكويت وكل من عاش فيها.. ما 
في أحد يقول »انا ما كاري« والما لي 
شغل أو نفسي نفسي، وال يطبقون 
املثل القائل: »طقة براس غيري كأنها 

بالطوفة« لو تضيع بالليل تلقى من 
يأويك، ولو جتوع بالنهار البيوت 

مشرعة واخلير وافر.
يذكر لي أحد الزمالء قصة حدثت 

له: قبل عدة سنوات وقع لي حادث 
تصادم، حيث صدمت سيارة امرأة، 

وإذا الصدمة بسيطة قلت لها: شوفي 
كم تكلف وأنا أدفع لك املبلغ، رفضت 

وأصرت على الذهاب للمخفر.. وملا 
قام احملقق بإجراء فتح احملضر 

وإعطائها لتوقيعه، وقفت برهة واعادت 
احملضر دون توقيع وقالت: أنا متنازلة 

عن القضية وسوف أصلح سيارتي 
وخرجت، حلقتها ألشكرها فقالت: 

أنت فالن ابن فالن قلت: نعم، قالت: 
ألم تعرفني؟ قلت: ال قالت: أنا خالتك 

فتذكرت أن جدي كان متزوجا من 
امرأة غير كويتية وإلى اآلن لم نعرف 

خوالنا وخاالتنا.. اللحمة الوطنية 
مشروع عظيم ومطلوب ال يقوم على 
محاضرات وال كتب وال توصيات، إنه 
مشروع عظيم يحتاج إدارة حكومية 

وإرادة شعبية لتمكني هذا املفهوم 
في قلوب الشعب وعلى سلوكياتهم، 

فالبد أن يعرف الشعب معنى املواطنة 
احلقيقية والبعيدة عن كل احملددات 

العرقية واملذهبية والقبلية واملستويات 
املعيشة دون إنكارها والتملص منها.. 

ثم إحياء مظاهر املواطنة عبر كل 
الوسائل املتاحة إعالمية أو تعليمية أو 
دينية أو وطنية وغيرها ليكون ديدن 

الناس حب الوطن ومواطنيه.
كما أننا ال ننسى تقاليد وأعراف آبائنا 

وأجدادنا الطيبة نحييها ونرددها 
وجنتمع عليها.

هكذا نقيم أركان اللحمة الوطنية 
بعيدا عن املعترك السياسي والوالءات 
اخلادعة واملصالح الشخصية فنكون 

حمى الكويت الشامخ وسواعدها 
القوية وأبناءها األوفياء.

املتأمل ألوضاع األسر وتعامالت األبناء 
وشخصياتهم يتساءل هل باتت التربية 

في العصر احلالي تربية أم ترضية؟ 
فأحوال الساحة التربوية وسلوك األبناء 

وسلبية املربني وتخليهم عن أدوارهم 
الرئيسية في العملية التربوية يؤكد أن 

التربية لألسف باتت ترضية ال تربية!
السؤال الذي يطرح نفسه: هل 

اقتصرت التربية على اقتناء اجلواالت 
ودخول دور السينما وتناول الوجبات 

السريعة والتجول في املجمعات 
التجارية؟! وهل انحصرت في قضاء 

معظم األوقات مع السائقني واخلادمات 
والسفر بني البلدان واجللوس لفترات 

طويلة أمام الشاشات؟! 
ملاذا تخلينا عن أدوارنا كآباء وأمهات 

وقدمنا أبناءنا على طبق من ذهب 
لالنحراف وتركناهم لقمة سائغة 

في أفواه العوملة والتغريب والتحلل 
األخالقي والتدفق الثقافي؟ من الذي 

اختزل التربية في املأكل واملشرب 
واحلاجات املادية لألبناء؟ أنا أعتقد أن 

التربية ما هي إال منظومة متجانسة من 
احلزم واحلب وهي حتتاج إلى احتراف 

أساليب ومهارات تربوية مهمة في 
تنشئة الناشئة، ودميومة عمل ومتابعة.

ومن املؤلم أن نرى في بعض الدول 
من إذا اشترى حصانا أو كلبا اشترى 

معه كتابا يقرأ عن كيفية إطعامه 
وتنظيفه وأساليب التعامل معه.

وفي املقابل نرى كثيرا من اآلباء الذين 
أجنب الواحد منهم أربعة أو ثمانية من 
الولد دون أن يفقه شيئا من أبجديات 
التربية أو يحضر يوما محاضرة عن 

التربية أو يقرأ كتابا يساعده على 
األبوة الفاعلة واإليجابية.

وعلينا أن نضع في اعتبارنا حقيقة 
تطور األجيال وتغيرها من جيل 

إلى جيل فمقولة علي بن أبي طالب 
ÿ والتي يقول فيها: »ربوا أبناءكم 
لزمانهم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير 
زمانكم« جتسد هذا املعنى وتؤكد أن 
ما هو صالح للسلف ليس بالضرورة 

هو صالح للخلف.

والتربية مهمة جليلة حتتاج إلى صبر 
فال نستعجل النتائج وال تصيبنا 

خيبة أمل إذا رأينا بعض االنتكاسات 
في سلوك من نربيهم فذلك شيء 

طبيعي.
ومن أهم معاول الهدم في التربية 

القسوة على األطفال ونقدهم املستمر 
ومقارنتهم مبن هم أفضل منهم 

حاال، واملعول الرابع هو التدليل الزائد 
لألبناء فقد أثبتت الدراسات في أحد 

سجون األحداث أن أسباب جرائم 
األحداث لم تخرج عن سببني إما 

التدليل الزائد أو القسوة الزائدة، ومن 
أهم استراتيجيات التربية استراتيجية 

القدوة احلسنة في زمن شحت فيه 
القدوات وضاعت فيه الهامات وبات 
املهرجون والفاسدون هم القدوات 

التي يستقي منها أبناؤنا السلوكيات 
واألخالق.

لكن تظل التربية سيمفونية حياة 
جميلة فاز فيها من عزف على أوتار 

الثقة والتقدير واحلب واالحتواء.

اللحمة الوطنية.. 
الواجب املنسي

تربية أم ترضية؟

وقفات

نظرة ثاقبة

يفتخر الدواعش واملتعاطفون معهم بأن العالم 
يستنفر بجميع قواه خوفا منهم واملؤسف أن مثل 
هذا املنطق املتخلف مير ويفوت على بعض السذج 
وقد يكون سببا ليتعاطفوا معهم بل وليدخلوا في 

تنظيمهم املتخلف.
واحلقيقة ان الفكر واملمارسات الداعشية متثل 
حتديا عظيما لإلنسانية ومبادئ وقيم الديانات 

السماوية وعلى وجه اخلصوص الشريعة اإلسالمية 
السمحة التي يتمسحون بها وهم يسيئون لها اكبر 

واعظم إساءة، فرسولنا الكرمي ژ عندما شاهد 
احدهم يسن السكني أمام الدابة ليذبحها صرخ في 
وجهه ووبخه »أتريد أن تذبحها مرتني« أي يرعبها 

بسن السكني وبعدها بذبحها، فنهى ژ عن هذا 
الفعل كما نهى عن ذبح الدابة أمام دابة أخرى، 

والدواعش يذبحون اإلنسان ويصورونه ليشاهد 
جرمية الذبح أهله وذووه والعالم؟ وبعدها يقولون 

إسالم وال حول وال قوة إال باهلل.
هذه املمارسات الشنيعة جعلت العالم يتداعى فزعا 

من متدد وتعملق هذه الظاهرة الوحشية لوقفها 
وتخليص العالم من جرائمها الوحشية.. بالضبط 

كما هو حال ڤيروس ايبوال الفتاك وهو مرض 
خطير انتشر في ثالث دول أفريقية وقتل خالل 

شهر اكثر من 2500 إنسان فتداعى العالم ليتصدى 
لهذا املرض ملنع انتشاره، فاستنفرت املعامل الطبية 

إلنتاج األمصال العالجية القاتلة لهذا الڤيروس 
اخلطير.

إذن عندما يستشعر العالم خطرا يتهدد اإلنسانية 
فمن الطبيعي أن يتداعى العالم ويتعاون ليتصدى 
للخطر الداهم.. وكما فعل العالم جتاه داعش التي 

تذبح اإلنسان وتفجر املفخخات باجلموع البشرية 
وتقتل األطفال والنساء والكهول دون متييز 

وتستعبد البشر.. تداعى ايضا ملواجهة ڤيروس 
ايبوال القاتل، وعليه ال يجوز وال يحق للدواعش أن 

يجعلوا من احتاد العالم ملواجهة جرائمهم مصدر 
فخر، بل إن حالهم هو حال الڤيروس ايبوال وإن 

كان كائنا خلقه العزيز القدير فإن الدواعش أيضا 
صناعته جل وعال إال أنه سبحانه دعا اإلنسان 

وخصوصا املسلم للتصدي لهذه الكائنات وتخليص 
البشرية منهم ومن شرورهم.. فهل من مدكر؟

التجاوب السريع يستحق الشكر اجلزيل وهذا ما 
سأتطرق له في زاويتي، حيث إنه قبل يومني قمت 
بالتسوق في أحد األسواق املركزية في محافظتي 

وخالل التبضع شاهدت منظرا مقززا ألحد العمالة 
داخل السوق عمله مرتبط ارتباطا مباشرا بالتعامل 

مع الطعام املقدم للزبائن، والذين أجزم بأنهم لم 
يشاهدوا ما شاهدته من العامل، حيث يفتقر إلى 
الشروط الصحية ولديه مشاكل صحية في يديه 

واضحة للعيان، كما أنه ميارس عمله بكل أريحية، 
لذلك ومن باب كل مواطن خفير وحسي الصحافي 

فإن الوضع جعلني في حالة عدم استقرار ووضعت 
صحة الناس في أولوياتي فاتصلت مباشرة على 

جهاز الطوارئ التابع لبلدية اجلهراء ولكن ال حياة 
ملن تنادي، وبعد دقائق اتصلت على مدير فرع 

البلدية عبر املوبايل وأيضا ال مجيب وقمت بإرسال 
واتساب إلى هذا املدير، ولكن لألسف كان غير 

مبال، ال على اتصاالت أو رسائل، وال أعلم ما هو 
دوره إذا كان جهازه الرقابي ودورهم مفقود عمله 
في هذه احملافظة والذي من املفترض انه موجود 

ومكلف في هذا املكان بخدمة املنطقة وليس من اجل 
الوجاهة باملنصب. حقيقة لم أتوان عن االتصاالت 

وأخيرا قمت باالتصال املباشر بوزير البلدية ووزير 
املواصالت م.عيسى الكندري الذي أجاب مشكورا 

على االتصال فورا، وبناء على املعلومات التي زودته 
بها وجه األمر إلى جهاز الرقابة والتفتيش الذي 

يرأسه نائب املدير العام م.عبدالكرمي الزيد والذين 
خرجوا مشكورين للمكان ورصدوا العديد من 

املخالفات.
هذا اإلجراء الذي قام به الوزير يستحق منا اإلشادة 

وال جنده في معظم الوزراء الذين وجدوا في 
مناصبهم خدمة للوطن واملواطن.

فكم نحن بحاجه إلى أمثال هذا الوزير الذي رغم كل 
مشاغله والتحضير ملؤمتر بلديات مجلس التعاون 

اخلليجي إال أنه تابع املوضوع بنفسه حلرصه على 
صحة الناس!

لذلك أمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ان يركز على اختيار هذه النوعية من 
الوزراء، ألن املواطنني بحاجة إلى وزراء يتجاوبون 

مع همومهم أمثال عيسى الكندري، فهنيئا لكم 
بوجود مثل هذا الرجل في مقاعد الوزراء الذين 

نفتقد تفاعل البعض منهم رغم املطالبات الكثيرة 
بتردي األوضاع في وزاراتهم.

هناك اقتراح أقدمه إلى معالي الوزير بإجراء حركة 
تدوير بني املفتشني في احملافظات حتى نقضي على 

هذا التسيب والواسطة ما ساهم في كسر القانون 
وعدم احترامه.

وأخيرا ألف شكر يا أبو عبداهلل نيابة عن أهالي 
محافظة اجلهراء على اهتمامك وكثّر اهلل من أمثالك 

الذين نفتخر بهم.

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

khaled-news@hotmail.com

باسل الجاسر

خالد العرافة

إيبوال وداعش 
استنفرا العالم..

عيسى الكندري.. 
من اجلهراء لك 

ألف شكر

رؤى كويتية

إطاللة

almesfer@hotmail.com
عبداهلل المسفر العدواني 

يوافق الثالثاء املقبل اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية حيث 

إنه وفي مثل ذلك اليوم املوافق 23 
سبتمبر من العام 1932 توحدت 
اململكة التي أسسها امللك الراحل 

عبدالعزيز آل سعود في العام 1927.. 
وال شك أن يوم توحيد اململكة أو يوم 

عيدها الوطني هو يوم عزيز على 
قلوب كل العرب واملسلمني فهو اليوم 

الذي بدأنا نلمس فيه استقرارا في 
أهم منطقة دينية إسالمية وهو اليوم 

الذي ولدت فيه قوة عربية يحسب لها 
العالم ألف حساب.

امللك عبدالعزيز ومن خلفه ملوك 
اململكة استطاعوا احلفاظ على وحدة 

اململكة املترامية األطراف، والبالغ 
مساحتها أكثر من مليوني كيلو 

متر مربع يسكنها ما يقرب من 30 
مليون إنسان من متعددي الثقافات 

ومختلفي العادات والتقاليد التي 
تختلف بني قبيلة وأخرى في اململكة؛ 

بل إن الفروق القبلية هذه أخذت 
في التالشي وانصهر املواطنون في 

بعضهم حتت راية الوطن األم.
ومبرور الوقت وثبات االستقرار 
والوحدة اكتسبت اململكة مكانتها 

املستحقة بني دول العالم كدولة لها 
كيان قوي وحكم رشيد استطاع 

عبور األزمات وتخطي احملن 
والشدائد في أحلك املواقف وأصعبها 

بل إن التنمية لم تتوقف على مر 
السنني وحتى قبل ظهور النفط الذي 
غير الكثير الكثير في كل مجال في 

اململكة كما كل دول العالم النفطية مبا 
فيها دول اخلليج.

وبفضل اهلل أصبحت اململكة العربية 
السعودية أكبر مصدر للنفط في 

العالم بحوالي 10 ماليني برميل يومياً 
ورغم ذلك تبذل الكثير من اجلهد 
لتقليل االعتماد على النفط الذي 

ميثل نحو 90% من الدخل القومي 
لها.

احتفال اململكة هذا العام مختلف في 
ظل تهديدات إرهاب داعش وفي ظل 
األوضاع غير املستقرة في املنطقة، 

لكن ما يطمئن العرب واملسلمني على 
اململكة تلك القيادة احلكيمة للملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، كبير العرب 

الذي يقرأ املستقبل بشكل جيد 
ويتوقع السيناريوهات القادمة ويعمل 
ومن معه من املخلصني على استتباب 

األمن والسالم في املنطقة العربية.

وال يستطيع إنسان أن ينكر أن 
اململكة شهدت في عهد امللك عبداهلل 

الكثير من االنفتاح على العالم 
والكثير من التنمية في مشروعات 
عمالقة ورصف للطرق وحتسني 

اخلدمات والبنية التحتية وعلى صعيد 
اخلارج يزداد يوما بعد آخر ثقل 

اململكة كالعب رئيسي في منطقة 
الشرق األوسط والعالم ليس من 

منطلق فقط أنها تاسع أكبر اقتصاد 
في العالم ولكن من خالل سياستها 

اخلارجية املتزنة الواعية التي صدت 
الكثير من الضربات املوجهة إلسالمنا 

وعروبتنا.. فاستحقت بجدارة أن 
تكون مملكة احلب والتضحيات من 

أجل اإلسالم والعروبة.
حفظ اهلل اململكة من كل سوء وكل 

عام وشعبها ومليكها بألف خير وأدام 
اهلل عليكم نعمة األمن واالستقرار 

والتنمية والنهضة، فاململكة املالصقة 
حلدود بلدنا الكويت تسكن قلوبنا 

وتتربع على عروشها وحبها ال 
يضاهيه حب بلد آخر فهي أرض 

األماكن املقدسة وأرض العزة والكرامة 
العربية التي ندعو اهلل أن تظل هكذا 

إلى أبد اآلبدين. 

مملكة احلب 
والتضحيات..

دلو صباحي
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American waistlines get
 bigger and bigger

It’s not a small world after all: 
world population will soar

AFP -- The average American’s 
waistline has expanded over the past 
decade, adding about one inch (2.5 
centimeters) of belly fat among the 
general public from 1999 to 2012, 
researchers said Tuesday.

The findings in The Journal of 
the American Medical Association 
(JAMA) are the first to show how 
the nation’s obesity epidemic has 
translated to added paunch in 
recent years, and the study said 
the trend toward larger waist-
lines was “significant.”

About one third of American adults 
-- 34.9 percent or 78.6 million peo-
ple -- are considered obese, accord-
ing to the US Centers for Disease 
Control and Prevention, a condition 
that raises the risk of heart disease, 
stroke, cancer and diabetes.

Those figures are based on 
body mass index, a ratio calcu-
lated from weight and height. 
Recent research has shown no 
change in obesity rates accord-
ing to BMI between 2003-2004 
and 2011-2012.

But when CDC researcher Earl 
Ford and colleagues examined 
data about waist circumference 
from the same national health 
registries, dating from 1999-2012, 

they found that there was a defi-
nite trend toward bigger bellies 
in the United States.

“Our analyses using data from 
the same surveys indicate that the 
prevalence of abdominal obesity is 
still increasing,” said the report.

“The reasons for increases in 
waist circumference in excess of 
what would be expected from 
changes in BMI remain specula-
tive, but several factors, includ-
ing sleep deprivation, endocrine 
disruptors, and certain medica-
tions, have been proposed as po-
tential explanations.”

For the purposes of the study, 
abdominal obesity was defined as 
a waist circumference greater than 
40.2 inches (102 centimeters) in 
men and greater than 34.6 inches 
(88 centimeters) in women.

From a pool of nearly 33,000 men 
and nonpregnant women ages 20 
years or older, “the overall age-ad-
justed average waist circumference 
increased progressively and signif-
icantly, from 37.6 inches in 1999-
2000 to 38.8 inches in 2011-2012,” 
said the study.

Men gained on average 0.8 
inches and women added 1.5 
inches, it said.

Reuters -- Contrary to some ear-
lier projections, the world’s pop-
ulation will soar through the end 
of the 21st century thanks large-
ly to sub-Saharan Africa’s higher-
than-expected birth rates, Unit-
ed Nations and other population 
experts said on Thursday.

There is an 80 percent likeli-
hood that the number of people 
on the planet, currently 7.2 bil-
lion, will increase to between 9.6 
billion and 12.3 billion by 2100, 
the researchers said. They also 
saw an 80 percent probability 
that Africa’s population will rise 
to between 3.5 billion and 5.1 
billion by 2100 from about 1 bil-
lion today.

The study, led by U.N. demog-
rapher Patrick Gerland and Uni-
versity of Washington statistician 
and sociologist Adrian Raftery 
and published in the journal Sci-
ence, foresees only a 30 percent 
chance that earth’s population 
will stop rising this century.

“Previous forecasts did indeed 
forecast a leveling off of the world 
population around 2050, and in some 
cases a decline,” Raftery said.

Raftery said the new projec-
tions arise from data that clear-
ly establishes that birth rates in 
sub-Saharan Africa have not been 

decreasing as quickly as some ex-
perts had expected, a trend that 
was “not as clear when previous 
forecasts were made.”

U.N. demographer Gerland said 
sub-Saharan Africa countries al-
ready with big populations and 
high fertility levels are expected to 
drive population growth, includ-
ing Nigeria, Tanzania, Democrat-
ic Republic of the Congo, Niger, 
Uganda, Ethiopia, Kenya, Zam-
bia, Mozambique and Mali.

The world’s population reached 
1 billion in the early 19th cen-
tury, doubled to 2 billion in the 
1920s and doubled again to 6 
billion in the 1990s. It hit 7 bil-
lion in 2011.

The findings underscore worries 
expressed for decades by some 
experts about a planet growing 
more crowded and humankind 
exhausting natural resources, 
struggling to produce enough 
food or cope with poverty and 
infectious diseases.

The researchers projected that 
Asia’s population, now 4.4 billion, 
will peak at around 5 billion peo-
ple in 2050, then begin to decline. 
They forecast that the populations 
of North America, Europe and Lat-
in America will stay below 1 billion 
each by 2100.
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Start early for a lifetime of 
good vision and healthy eyes

One in four Americans want 
their state to secede from the U.S

Health

Analysis

Reuters -- If your 
mother told you to eat 
your carrots so you’d be 
able to see in the dark, 
she was right. It turns 
out that feeding kids 
carrots is just one of a 
number of things par-
ents can do to promote 
a lifetime of healthy eyes 
and good vision.

Other things include 
regular eye exams, and 
sunglasses or hats to 
shade kids’ eyes, ex-
perts say.

While so-called re-
fractive error (that is, 
the need for vision cor-
rection) and eye dis-
ease is sometimes he-
reditary, and some eye 
disease is congenital, 
some issues are prevent-
able, said Dr. Ron We-
ber, an Atlanta-based 
ophthalmologist.

For example, myopia, 
or nearsightedness, “not 
only has a genetic com-
ponent but is also influ-
enced by how kids use 
their eyes during child-
hood,” he told Reuters 
Health by phone.

He said that extend-
ed close work, such as 
reading, has long been 
suspected to cause near-
sightedness. Recent 
support for the associ-
ation has come from a 
study (online here: bit.

Reuters -- For the past 
few weeks, as Scotland 
debated the wisdom of 
independence, Reuters 
has been asking Amer-
icans how they would 
feel about declaring 
independence today, 
not from the United 
Kingdom, but from the 
mother country they 
left England to create. 
The exact wording of 
the question was, “Do 
you support or oppose 
the idea of your state 
peacefully withdrawing 
from the United States 
of America and the fed-
eral government?”

It was hard to imag-
ine many people would 
support secession. For-
get the fact that the 
cautionary lesson of 
the Civil War is top of 
mind for many people 
as we commemorate its 
150th anniversary; just 
in terms of dollars and 
cents, who in their right 
minds would give up all 
the money they’ve al-
ready paid into the So-
cial Security and Medi-
care systems? Besides, 
most states get more 
back from the federal 
government than they 
put in.

Then the results came 
in. You can see them for 
yourself here, and you 
can filter them any way 
you want—by age, re-
gion, income, party af-
filiation, etc. Any way 
you slice it, the data 
are startlingly clear: Al-
most a quarter (23.9 
percent) of those sur-
veyed said they were 
strongly or provisional-
ly inclined to leave the 
United States, and take 
their states with them. 
Given the polling sam-
ple — about 9,000 peo-
ple so far—the online 
survey’s credibility in-
terval (which is digital 
for “margin of error”) 

ly/1tYhqKD) in which 
people with a higher level 
of education were more 
likely to have myopia, 
purportedly because they 
spend more time reading 
or working on comput-
ers. Another study (on-
line here: bit.ly/1wxsiUl) 
showed that children 
who spend more time 
outdoors are less likely 
to become myopic.

But these findings 
don’t mean kids should 
be discouraged from 
reading or working on 
the computer. Instead, 

was only 1.2 percent-
age points, so there is 
no question that that 
is what they said.

Secession got more sup-
port from Republicans 
than Democrats, more 
from right- than left-lean-
ing independents, more 
from younger than older 
people, more from low-
er- than higher-income 
brackets, more from high 
school than college grads. 
But there was a surprising 
amount of support in ev-
ery group and region, es-
pecially the Rocky Moun-
tain states, the Southwest 
and the old Confederacy, 
but also in places like Il-
linois and Kansas. And 
of the people who said 
they identified with the 
Tea Party, supporters of 
secession were actually 
in the majority, with 53 
percent.

The question is, what 
do results like this mean 
for the country?

First, it should be ac-
knowledged that intra-
mural conflict has been 
in character for Ameri-

Weber suggests, make 
sure a child’s environ-
ment is well-lit while 
they are doing close 
work. Parents should 
also help kids get into 
the habit of holding 
their reading material 
at the optimal distance 
– about 18 to 22 inches, 
he said. Finally, taking 
a break every five min-
utes or so, to let the eyes 
relax and focus on an 
object in the distance, 
will also help.

One of the most im-
portant things a parent 

cans since the earliest 
settlements, when Puri-
tan New England faced 
off against Royalist Vir-
ginia in the English Civil 
War. More than a cen-
tury later, the Revolu-
tionary War was barely 
won when the states, 
never quite friendly, 
were at each other’s 
throats, and the infant 
nation came close to 
being strangled in its 
crib.

It was in part to avoid 
the danger that the 
colonies would break 
into competing region-
al confederacies that 
the founders plotted 
to hold the Constitu-
tional Convention of 
1787. But even when 
the new Constitution 
made secession illegal, 
the impulse to break 
up stayed strong. Seri-
ous state and region-
al threats of secession 
flared up in 1799, 1814 
and 1828. Fifteen years 
before 11 Southern 
states did secede in 
1860, sparking the Civ-

can do to help head off 
eye disease and vision 
problems is to make sure 
their child gets regular 
eye exams, beginning 
early in life.

Finally, many parents 
don’t think of putting 
sunglasses on their kids, 
but experts say it should 
be as second nature as 
other sun protection. 
“If your kid is in a sit-
uation where you’re 
putting sunscreen on 
their skin, that should 
prompt you to also put 
a hat on to shade their 
eyes, and maybe sun-
glasses,” said Weber.

As for those carrots? 
“Vitamin deficiencies, par-
ticularly vitamin A, can 
damage vision,” said We-
ber. “So, yes, carrots are 
good for your eyes. We 
also know now that mac-
ular degeneration, which 
is a disease of the elderly, 
is associated with a defi-
ciency of antioxidant vi-
tamins. The development 
(of this disease) can be 
slowed by eating antiox-
idant vitamins and fresh 
fruits and vegetables, es-
pecially greens. It’s good 
for kids to develop those 
habits now.”

Omega-3 fatty acids are 
also important for proper 
eye and vision develop-
ment, she added.

il War, William Lloyd 
Garrison called for the 
North to secede under 
the banner of “No Union 
With Slaveholders.”

By the evidence of 
the poll data as well as 
these anecdotal con-
versations, the sense of 
aggrievement is com-
prehensive, bipartisan, 
somewhat incoherent, 
but deeply felt.

This should be more 
than disconcerting; it’s 
a situation that could 
get dangerous. As the 
Princeton political sci-
entist Mark Beissinger 
has shown, separatist 
movements can take 
hold around contempt 
for incumbents and the 
status quo even when 
protesters have no ide-
ology in common.

The United States 
hardly seems to be on 
the verge of fracture, 
and the small secession 
movements in a hand-
ful of American states 
today represent a tiny 
percentage of those 
polled by
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أعتبر نفسي من 
املولعني باللغات 

بصفة عامة وعاشقة 
لـ »العربية« 

و»اإلسبانية« بصفة 
خاصة

حصلت مؤخراً 
على لقب الناشر 

الرسمي للغة 
والثقافة واألدب 

اإلسباني في الوطن 
العربي

4000 كلمة من 
أصول عربية مازالت 

تستخدم في 
»اإلسبانية« ولم 

رف حتى يومنا  تحُ
هذا 

كان حلم طفولتي 
أن أكون طبيبة 
ومازالت ميولي 

علمية وطبية

د.أفراح مال علي متحدثة الى الزميلة دانيا شومان                                                                                                                )محمد هاشم(

د.أفراح مال علي

أول كويتية وعربية تصل على الدكتوراه في ترجمة األدب اإلسباني أكدت 
أنها تتمنى خوض االنتخابات البرملانية وتعتبر نفسها مؤهلة لذلك متاماً

أفراح مال علي لـ »األنباء«: لو ُعرضت علّي 
احلقيبة الوزارية فسأختار »التربية«

وأول قرار  سأتخذه تطبيق التجربة 
اليابانية في التعليم بالكويت

استطيع ان احدد نقاط القوة 
والضعف املوجودة ومحاولة 
إصالحها والتعدي����ل عليها، 
امة  فالتعليم يحدد مستقبل 
كاملة وهو مسؤولية وتكليف 

مهم. 
وما اول قرار 

ستتخذينه في حال 
توليك املنصب 

الوزاري؟
٭ هناك ق����رارات عديدة في 
احلسبان وليس قرار واحد، 
ولكن أهمه����ا إدخال التجربة 
اليابانية كنه����ج تربوي مع 
ادخال بعض التعديالت عليها 
لكي تتناس����ب مع مجتمعنا 
وطاقتنا، فهي ليست مسألة 
ذكاء بقدر ما هي جهد مبذول، 
ومن أهم ما أراه في التجربة 
اليابانية ترسيخ روح العمل 
اجلماعي، عدم وجود رسوب 
في السنوات االولى من التعليم 
وغرس القيم األخالقية، وجود 
تخصصات والعمل فيها بعد 
التخرج، ألننا نعاني من وجود 
تخصصات في الكويت وعدم 
االس����تفادة من هذه الطاقات 
املتوافرة لديهم،  واملعلومات 
فعلى س����بيل املث����ال جامعة 
طوكي����و تقوم بتخريج ذوي 
البيروقراطي����ة  الوظائ����ف 
العليا وجامعة واسيدا تخرج 
السياسيني والصحافيني.. الخ، 
واحد اهم اإلجنازات التي امتنى 
تطبيقها ه����و ادخال اللغات 
الثانوية كمادة  في املراح����ل 
اختيارية او كمادة تخصص 
مث����ل اإلس����بانية واليابانية 
وغيرها من اللغات مع ضمان 
وجود وظيفة شاغرة لهم بهذا 
التخصص او وظيفة حتتاج 

الى هذه اللغات. 

وراء كل رجل ناجح 
امرأة، أنت من يقف 

وراء جناحك؟
٭ سر جناحي هو رضا والدي 
ووالدتي عني، وانا ال اعتبر 
نفسي محظوظة، بل مباركة اذا 
كنا نتكلم عن الدعم والتحفيز 
املستمر، ألني املك أهال محبني 
مضحني يدعموني دوما وابدا 
في أي قرار ويساعدوني فيه، 
فوالدي حفظه اهلل هو الناصح 
األول ولواله لم ولن اصل الى 
كل ما وصلت اليه حتى اللحظة، 
ووالدتي هي صندوق أسراري 
ومالكي احل����ارس وبدعائها 
تفتح األبواب املوصدة، رضا 
األهل عن����دي مفتاح النجاح 

ألي عمل. 

كلمة أخيرة؟
٭ لي رسالتان أحب توجيههما: 
الكويت ه����ي الوجود الثابت 
العابر، فال  الوج����ود  ونحن 
الكويتية  ننس����ى هويتن����ا 
اجلميلة اينما كنا، ولنعمل على 
ازدهار هذا البلد املعطاء، فكل 
قطرة دم بعروقنا هي للوطن 
يطلبها اي وقت شاء، واخيرا 
نصيحة تكمن في طلب العلم، 
فالعلم ال يعرف حدودا او دوال، 
فلنبحث عنه أينما وجد نتعلم 

ونعلم ونفيد ونستفيد.

٭ امليدالية الذهبية حلرم التميز 
األوروبي للغة اإلس����بانية، 
تهدى للحاصلني على امتياز 
مع مرتبة الشرف في البحث 
العلمي، والذين اصبح بحثهم 
اليه  مصدرا ومرجع����ا يلجأ 
طالب العل����م، فأعد بهذا اول 
كويتية وعربية حاصلة على 
امليدالية الذهبية حلرم التميز 
األوروبي، واول من وضع اسم 

الكويت على حائط النصر 
العريقة  ف����ي جامعت����ي 
باململك����ة اإلس����بانية، وآخر 
اإلجنازات وهلل احلمد هو لقب 
الناشر الرسمي للثقافة واألدب 
واللغة اإلس����بانية والعضو 

الشرفي للجامعة.

كيف ترين واقع املرأة 
الكويتية في العمل 

السياسي؟
٭ أنا من املؤيدين وبش����دة 
حلص����ول املرأة عل����ى حقها 
السياسي كامال، فهي نصف 
املجتمع الذي ال يكمل اال بها، 
الى  الكويتية وصلت  واملرأة 
البرملان م����ن دون تعيني، أي 
بتصويت وثقة الشعب بها. 
كما ان العمل السياس����ي في 
الكويت احلبيبة يجب اال يفرق 
بني رجل وام����رأة ألننا نكمل 
بعضنا بعضا والبد ان يسيطر 
معيار الكفاءة ملصلحة البلد، 
ولكني لألس����ف الشديد أرى 
املرأة في تراجع، وذلك بسبب 
املرأة نفسها، الن املرأة ال تدعم 
املرأة بل تدع����م الرجل اكثر، 
ومخرجات مجلس األمة خير 
دليل في ظ����ل وجود مجتمع 
يفوق فيه عدد النس����اء عدد 

الذكور. 
كيف تقيمني جتربة املرأة 
في البرملان منذ حصولها على 

حقوقها السياسية؟
٭ التزال امل����رأة في بداياتها 
ول����م يخرج اال عدد بس����يط 
جدا مكون من نساء من ذوات 
الكفاءة واخلبرة، وأمتنى ان 
ن����رى املزيد من النس����اء في 
احلكومة، وكتجربة برملانية 
ال بأس بها، فاملرأة استطاعت 
ان تثبت نفسها بالعمل وصنع 
القرارات السياسية وتخوض 

في املجلس واحلكومة، وانا 
ش����خصيا أمتن����ى ان تعطى 
املرأة فرصته����ا بالعمل لكي 
تس����تطيع اإلنت����اج ومازلنا 

ننتظر الكثير. 

ما رأيك في جتربة 
توزير املرأة في 

الكويت؟
الكويتية  املرأة  ٭ توزير 
يع����د اس����تكماال حلقوقه����ا، 
والتوزير في حد ذاته ال يعد 
تشريفا بل تكليف ومسؤولية 
كبيرة، فالدول����ة حتتاج الى 
نقلة نوعي����ة، وهناك العديد 
من األكادميي����ني واألكفاء من 
العنصر النسائي القادرين على 
حمل هذه املس����ؤولية، واني 
أراها جترب����ة حتى اآلن، وال 
ميكن ان نحكم على املرأة من 
جتارب بسيطة في ظل املشاكل 
الت����ي تعاني منها  املتراكمة 

احلكومة على مدى سنوات.

ألم تفكري في خوض 
االنتخابات البرملانية؟ 

وملاذا؟
٭ ف����ي البداي����ة ل����م تك����ن 
تستهويني السياسة، ولم افكر 
في خوض أي انتخابات كوني 
بعيدة عن هذا املجال، فكل هذا 
يحتاج الى دراسة وتفرغ تام، 
فتخصصي كمترجم ومحاضر 
للغة اإلسبانية استحوذ على 
كل وقتي، ولك����ن في الوقت 
الراهن امتنى بش����دة خوض 
االنتخابات واعتبر نفس����ي 
مؤهلة للخ����وض فيها متاما 
وامتنى ان آخذ فرصتي، خاصة 
انني واضعة مصلحة الكويت 
نصب عيني وأمتنى اإلصالح 

من قلبي. 

لو عرضت عليك 
احلقيبة الوزارية، فأي 

وزارة ستختارين؟
التربية  ٭ س����أختار وزارة 
والتعليم العالي ألني دكتورة 
أكادميية عاشقة للعلم والعلوم، 
واعتق����د ان هذه احلقيبة هي 
األنس����ب لي، وألني كنت من 
املبتعثني وعشت حياة الطالب 
خ����ارج البالد ملدة 14 س����نة 

فورية، او تتابعية، او ادبية، او 
رسمية، ولكن لألسف املجاالت 
مازالت ضيقة سواء للمترجم 
او املعلم للغة اإلسبانية بالرغم 
من ان هناك تقبال وميوال شديدا 
باألخص ف����ي اآلونة األخيرة 

لتعلم اللغة اإلسبانية. 

ماذا كان حلم طفولتك؟
٭ كان حلم طفولتي ان اكون 
دكتورة ف����ي الطب، ومازالت 
ميولي علمية وطبية، فالطب 
اختص����اص انس����اني قريب 
على قلب����ي وال يوجد اجمل 
من مساعدة اآلخرين، ولكن 
سرعان ما تالشت تلك الفكرة 
عندما قررت اخلوض في األدب 
واللغة اإلسبانية، وبالرغم من 
صعوبته وانه تخصص غير 
الكويت قررت  ف����ي  موجود 
ان أتعلمه وأعلمه لكل طالب 

علم. 

دائما ما نسمع ان 
اللغة العربية وبسبب 

الفتوحات اإلسالمية في 
األندلس تركت كثيرا 

من املفردات العربية في 
»اإلسبانية« كيف ميكن 
ان توضحي حقيقة هذا 

األمر؟
٭ م����ن 711 عاما وحتى 1492 
كانت هناك حقبة تدعى إسبانيا 
املسلمة، اذن نحن نتكلم عن 
دخ����ول الع����رب وبقائهم في 
إسبانيا ما يقارب 800 سنة، 
فيصبح من الصعب أال تتأثر 
اللغة والثقافة واألدب بثقافة 
ان  تتعايش معها، وصحيح 
اللغ����ة العربية تركت بصمة 
واضحة جدا في اللغة اإلسبانية 
من ادب ونثر وش����عر وحتى 
كلمات ذات اصل عربي، والتي 
تضم ما يقارب 4000 كلمة لم 
حترف حتى يومنا هذا على 
 ،aceite س����بيل املثال: الزيت
الزيت����ون aceituna، الس����كر 
azucar، البناء albañel، القطن 

.algodon

حديثنا عن امليدالية 
الذهبية األوروبية التي 

حصلت عليها؟

أنت أول عربية 
وليس كويتية فقط 

حتصل على دكتوراه 
في الترجمة لألدب 

االسباني، كيف توجهت 
إلى هذا املجال الذي لم 

يسبقك إليه أحد؟
٭ اعتبر نفسي من املولعني 
باللغات بصفة عامة وعاشقة 
للغتني العربية واإلس����بانية 
بصفة خاصة، و»العربية« هي 
واحدة من اجمل اللغات واللغة 
األم ل����دول الوط����ن العربي، 
واملسلمني غير الناطقني باللغة 
العربية عادة ما مييلون الى 
او قراءة  دراس����تها لتجويد 
القرآن الكرمي وهذا ما تتميز 
به عن غيرها من اللغات، فهي 
اللغة الرسمية لإلمبراطورية 
اإلسالمية التي حتث على ثقافة 
»اقرأ« وهي اول سورة قرآنية، 
اما اللغة اإلسبانية فهي عبارة 
عن لغة ذات أصل التيني ويبدأ 
تاريخها بسقوط االمبراطورية 
الرومانية في العصر اخلامس 
وحتى دخول العرب إسبانيا، 
ومت صقلها بتأثيرات لغوية 
داخلية وخارجي����ة، واذا ما 
تكلمنا عن اللغة اإلسبانية في 
الوقت احلالي فسنجد انها لغة 
االكتساح، وهي اللغة الرسمية 
ألكث����ر م����ن 20 دولة ويصل 
متحدثوه����ا كلغة ام الى 520 

مليون نسمة في العالم.
واعتبر نفس����ي متحدثة 
ممت����ازة للغ����ة االجنليزية 
واكتس����ابي لغ����ة ثالثة مثل 
اإلس����بانية يزيد م����ن األفق 
اذا كن����ا نري����د  خصوص����ا 
التاريخ  االطالع والبحث في 
اإلس����باني بكتبه ومصادره، 
وحتدث اإلسبانية يعني اننا 
نس����تطيع تبادل املعلومات 
والغوص ف����ي ثقافات الدول 
املتحدثة لإلسبانية وال يقتصر 
على إسبانيا فقط، وانا فخورة 
بكوني اول كويتية وعربية 
حاصلة على امتياز مع مرتبة 
الشرف في بحثي العلمي بأعرق 
واق����دم جامعة في إس����بانيا 

والرابعة في أوروبا. 

في الكويت وبشكل 
عملي كيف ترين 
مجاالت استخدام 
تخصصك النادر؟

٭ انا ال اعتبر نفسي دكتورة 
مترجمة فقط، فأنا متخصصة 
في اللغة اإلسبانية وأعد عاملة 
لغة، حصلت مؤخرا على لقب 
الناشر الرسمي للغة والثقافة 
واألدب اإلس����باني في الوطن 
العربي من اململكة اإلسبانية 
وكرم����ت من قب����ل جامعتي 
العريقة كعضو شرفي للجامعة 
ألن البحث العلمي حتول الى 
مصدر ومرجع في اجلامعة، 
انني متعمق����ة في هذا  ومبا 
املج����ال فأنا اق����وم بتدريس 
اللغة اإلسبانية لغير الناطقني 
في جامعة الكويت في خدمة 

املجتمع والتعليم املستمر.
وأقوم بالترجمات الالزمة 
للغة اإلسبانية عندما يطلب 
مني ذلك سواء كانت ترجمة 

»اإلسبانية« 
لغة ذات أصل 

التيني وبدأ 
تاريخها بسقوط 

اإلمبراطورية 
الرومانية في العصر 

اخلامس وهي 
اللغة الرسمية 

ألكثر من 20 دولة 
و520 مليون نسمة 

يتحدثون بها

والدتي صندوق 
أسراري ومالكي 

احلارس وبدعائها 
تفتح األبواب 

املوصدة أمامي

العلم ال يعرف 
حدوداً أو دواًل 

فلنبحث عنه أينما 
وجد نتعلم ونعلم 

نفيد ونستفيد

سبب تراجع املرأة 
في الكويت دعمها 

للرجل أكثر من 
بنات جنسها 

جتربة املرأة 
الكويتية في 

البرملان ال بأس بها

نساء الكويت دائما ما 
ينطبق عليهن القول انهن 

شقائق الرجال، فقد كن دوما مع 
إخوانهن الرجال يدا بيد وجهدا 

بجهد من أجل النهوض بهذا 
الوطن، وكم من امرأة تعبت 

واجتهدت ومتيزت حتى صارت 
كأنها وزير بال حقيبة! رغبة 
في إلقاء الضوء على مثل هذه 
التجارب الناجحة والبناءة، 

ومن أجل وضع منوذج يحتذى 
امام فتيات كويت اليوم حتى 
يقتدين بهن في حياتهن فيما 

يتعلق بالتعليم والعمل وسائر 
دروب النجاح، كانت هذه 

الصفحة »وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة نتعرف من 
خاللها على رائدات ومختلفات 
ومميزات، كل في مجالها، قامت 

كل واحدة منهن مقام وزير 
دون ان حتمل حقيبة، وساهمت 

بعملها، بعلمها، بتميزها، 
أو بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت في تغيير 
املجتمع إلى االفضل. نستعرض 

خالل هذه الصفحة أحاديث 
سيدات مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل تاريخ 
مختصر لقصة متيز بطلتها 

امرأة مميزة جدا.

»وزيرات بال حقيبة« صفحة 
أسبوعية تس���تضيف فيها 
إحدى السيدات الالئي يعتبرن 
جنوما فوق العادة، ممن لهن 
بصمات واضح���ة في خدمة 

مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw 

للتواصل مع الصفحة

د.أفــراح مال علي حالة كويتية خاصة، صاحبة خط جديد لم يســبق ألكادميية متخصصة من بنات 
الكويت ان طرقته بهذا الشــكل، فهي اول عربية وليس كويتية فقط تصل على دكتوراه في ترجمة 
األدب اإلســباني، كما انهــا تخصصت في هذا املجال ومتيزت فيه وأصبح مهنتها األساســية، وتقول 
عن سبب اختيارها للغة اإلسبانية ودراسة اللغات بشكل عام: »كنت عاشقة للغة العربية بشكل عام 
واإلســبانية بشــكل خاص«. وحول جتربتها مع اللغة اإلسبانية وعشقها لها قالت د.مال علي في حوار 

خاص مع »األنباء«: »انا لست مترجمة فقط في هذا احملال بل أعد عاملة فيه«.
وأكدت انها كانت تلم منذ الصغر بأن تصبح طبيبة أطفال ولكن الفكرة تالشت حتى توجهت الى 

األدب وأصبحت عاملة متخصصة في اللغة والترجمات املتخصصة.
وتعتبر اول كويتية وعربية تصل على امليدالية الذهبية حلرم التميز األوروبي، باإلضافة الى انها اول 

من وضع اسم الكويت على حائط النصر في اجلامعة العريقة.
وحققــت ضيفتنــا العديد من اإلجنــازات املتميزة علــى الصعيديــن العلمي واألدبــي وفيما يلي 

التفاصيل:

حوار: دانيا شومان
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الستقبال كل االشقاء ملزيد من 
االستثمار، معبرا عن أن هذا 
هو الهدف الذي يتم احلرص 
عليه، فاملعارض الدولية ترفع 
قيمة التب���ادل التجاري بني 
الدول، خصوصا أن الكويت 
تنعم بقيادة سياسية يساندها 
إجماع شعبي راسخ، في ظل 
نظام دميوقراطي، فضال عن 
موقع استراتيجي مميز وبنية 

أساسية عصرية«.
الدورات  وأكد أن جن���اح 
السابقة ساهم بشكل  الست 
كبي���ر ف���ي تزاي���د اإلقبال 
الهيئات  على املش���اركة من 
واملؤسسات الكويتية في هذا 
املهرجان الكبير الذي يساهم 
بشكل كبير في منو وتطور 
العالقات املتميزة بني الكويت 

وجمهورية مصر العربية.
وأشاد بنمو العالقات بني 
التي  البلدين والتس���هيالت 
تقدمه���ا احلكوم���ة املصرية 
العربي���ة  لالس���تثمارات 
واألجنبية، مما ساهم في أن 
تتدفق االستثمارات الكويتية 
إلى مصر ووصلت استثمارات 
الكويت إلى ثاني أكبر مستثمر 

عربي في مصر.
وش���دد على ان العالقات 
� املصرية بشقيها  الكويتية 
الرسمي والشعبي وما حتمله 
من مشاعر ود واحترام متبادل 
متثل منوذجا حيا ملا يجب ان 
تكون عليه العالقات العربية 
وتشكل حافزا إلحياء التضامن 
العرب���ي والعم���ل العرب���ي 

املشترك.
من جانبه���ا، قالت جنالء 
يوسف الفهد مديرة التسويق 
والعالق���ات العامة ملجموعة 
اجلابري���ة للمع���ارض: »ان 
الس���ابعة لألسبوع  الدورة 
الكويت���ي ف���ي مص���ر تعد 
امللتقى ال���ذي أصبح فعالية 
مهمة، وتظاه���رة اقتصادية 
وإعالمية يتواجد فيها الكثير 
من الكفاءات الرسمية وعلى 
أعل���ى املس���تويات، وكذلك 
املهتمون بالشؤون االقتصادية 

يعود إلى أحضان القاهرة في أكبر تظاهرة كويتية ـ مصرية

»اجلابرية للمعارض«: انطالق األسبوع 
الكويتي السابع مبصر في ديسمبر املقبل

ومبس���تقبل العالق���ة ب���ني 
البلدين«.

وأضافت أن جناح األسبوع 
الكويتي ف���ي عدة دول، مثل 
مصر وبريطانيا ودبي، ساهم 
بشكل كبير في تزايد اإلقبال 
الهيئات  على املش���اركة من 
الكويتية في  واملؤسس���ات 
التظاه���رة االقتصادية  هذه 
الكبيرة، التي تس���هم بشكل 
كبير ف���ي تنمي���ة وتطوير 
العالقات املتميزة بني الكويت 

وجمهورية مصر العربية.
وتابع���ت: إن هذا احلدث 
الكبير يع���د فرصة حقيقية 
إللقاء الض���وء على التطور 
الكبي���ر الذي وصل���ت إليه 
والهيئ���ات  املؤسس���ات 
الكويتية، وعلى منو احلركة 
االقتصادية، ما يسهم بشكل 
كبير في تسليط الضوء على 
اإلجنازات الكويتية في مختلف 

املجاالت. 
واختتمت الفهد تصريحها 
بأن »الكويت في مصر« شعار 
اتخذناه لفعاليات االس���بوع 
الس���ابع في مصر  الكويتي 
اكبر وأنش���ط  وال���ذي يعد 
تظاهرة لفعاليات اقتصادية 
وثقافية وسياحية وإعالمية.. 
هذه التظاهرة س���تظل هدفا 
فعاال ف���ي زيادة قوة ومتانة 
العالقات الكويتية � املصرية، 
الت���ي اصبح���ت منوذج���ا 
يحتذى في جميع املستويات 

واملجاالت.

أعلنت مجموعة اجلابرية 
للمعارض عن إقامة االسبوع 
الكويتي السابع مبصر حتت 
ش���عار »الكويت في مصر« 
بالتنسيق بني سفارة الكويت 
بالقاهرة وسفارة جمهورية 
مصر العربي���ة بالكويت في 
الفترة من 15 الى 18 ديسمبر 
املقبل بقاعة كليوباترا في فندق 
س���ميراميس، ويأتي تنظيم 
املعرض استمرارا للنجاح الذي 
شهده االسبوع الكويتي على 
مدار س���تة معارض في أكبر 
تظاهرة استثمارية وثقافية 
وإعالمية كويتي���ة مصرية 
مشتركة، حيث تشارك أكثر 
من 50 جهة كويتية ومصرية 
متثل القطاعني العام واخلاص، 
وعدد من الشركات الكويتية 

� املصرية املشتركة.
وحقق املعرض جناحا كبيرا 
العالقات  وساهم في توطيد 
التجاري���ة واالس���تثمارية 
والثقافية واإلعالمية الكويتية 
املصرية، وأبرز القاسم املشترك 
بني الكويت ومصر، من خالل 
اإلقبال الكبير على انشطته.

وقال الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اجلابرية للمعارض 
جاب���ر أحمد بهبهان���ي: »إن 
مصر حتتل مكانة خاصة في 
الكويتيني، كما حتتل  قلوب 
الكوي���ت املكانة نفس���ها في 
قلوب املصري���ني«، مضيفا: 
 � الكويتي���ة  العالق���ات  »ان 
املصري���ة عالق���ات متميزة 
ووطي���دة، وتس���تمد قوتها 
م���ن العالقات التاريخية بني 
البلدين في جميع املجاالت«، 
وأكد ان اختيار مصر مركزا 
ومحطة دائمة وثابتة النطالق 
انشطة االسبوع الكويتي لم 
يأت من فراغ، لكنه استند الى 
مقومات كثيرة ومتعددة منها 
موقع مص���ر املمتاز ودورها 
الريادي والقيادي واحملوري 
في املنطقة، كما ان مصر متتلك 
مقومات االستثمار املتعددة في 
مجاالت كثيرة في السياحة 
واالعالم والعق���ار والطرق 
واملوانئ والتعليم والصحة 
واالتصاالت وغيرها، وأشار 
الى ان الكويت من كبرى الدول 
العربية املستثمرة في مصر 
حيث تتجاوز االس���تثمارات 
الكويتية أكث���ر من 25% من 
االس���تثمارات العربي���ة في 

مصر.
وأض���اف: »اذا كان هدف 
الكويتي مبختلف  التجم���ع 
قطاعاته في مصر هو التعرف 
على فرص ومجاالت االستثمار، 
 جنالء يوسف الفهد  جابر أحمد بهبهاني فإن مصر كذلك تفتح ذراعيها 

طريف العوضي

البوتك���س والفيلرز  حقن 
وجلس���ات امليزوثيراب���ي 
لشد اجلسم وعالج الشعر 
وشد البش���رة وعالج آثار 
الى  حب الشباب باإلضافة 
جلسات امليزوثيرابي الذابة 
الدهون وازالة الشعر بأحدث 
أجهزة الليزر بدون ألم، كما 
يتوفر مركز طيبة للتأهيل 
والع���الج الطبيع���ي حيث 
املراكز املميزة  يعتبر م���ن 
والقليلة ف���ي الكويت التي 
تقدم خدمات تتعلق بالعالج 
الطبيعي والتأهيل كاإلصابات 
الرياضية والكيروبراكتيك 
)الع���الج الي���دوي( لعالج 
الفقري  العم���ود  مش���اكل 
املختلفة وآالم الظهر والرقبة 
املزمن���ة ب���دون أي تدخل 
جراحي او عقاقير، باالضافة 
الى معاجلة اآلالم الناجتة عن 
االنزالق الغضروفي وايضا 
العمود  معاجلة اعوج���اج 
الفق���ري عند األطفال وذلك 
حتت إش���راف طاقم طبي 
متدرب وذو خبرة واسعة، 
باإلضافة إلى خدمات قسمي 

األشعة واملختبر.
 للمزيد م���ن املعلومات 
ح���ول األقس���ام املتوفرة 
الت���ي تقدمها  واخلدم���ات 

إضافة كبيرة للعيادات كأحد أفضل األطباء في مجاله

عيادات طيبة التخصصية في الفنطاس ترحب 
بانضمام اختصاصي طب األطفال د.مشعل الكندري

العيادات ميكنكم زيارة طيبة 
للعيادات التخصصية في 
الفنط���اس قطع���ة 3 أبراج 
الش���اهني، أو اإلتصال على 
مركز خدمة املراجعني على 

مدار الساعة.

ضمن جهودها املستمرة 
لضم أفضل الكوادر الطبية 
إلى طاقمه���ا الطبي املميز، 
أعلن���ت طيب���ة للعيادات 
التخصصية في الفنطاس عن 
انضمام د.مشعل الكندري، 

إختصاصي طب األطفال. 
الس���ياق  ه���ذا  وف���ي 
صرح رئي���س مراكز طيبة 
التخصصية ناصر الشايجي 
قائال: يس���رنا في عيادات 
طيبة التخصصية أن نرحب 
بانضمام د.مشعل الكندري 
والذي يعتبر إضافة كبيرة 
للعيادات، فهو يتميز بكونه 
أحد أفضل األطباء في مجاله 
حيث انه حاصل على البورد 
الكويتي في ط���ب األطفال 
وخري���ج الكلي���ة امللكي���ة 
للجراحني في ايرلندا باإلضافة 
إلى عضويته في العديد من 
اجلمعيات الطبية كاجلمعية 
الطبية الكويتية ومنس���ق 
الكويت���ي لألطفال  للبورد 
الفروانية،  في مستش���فى 
كما انه ش���ارك في العديد 
من املؤمترات وورش العمل 
الطبية، حيث يقوم د.مشعل 
بتوفير العديد من اخلدمات 
الطبية مثل تشخيص وعالج 
أمراض األطفال العامة، عالج 
الرب���و والتهاب���ات الصدر 
واحلساسية، متابعة وعالج 
الش���هية والنمو،  ضع���ف 
متابعة األطفال اخلدج، عالج 
التغذية،  السمنة ومشاكل 
وعالج التهابات البول والكلى 

والتبول الال إرادي.
يذكر أن عي���ادات طيبة 
الفنطاس  التخصصية في 
تضم عدة أقسام مختلفة مثل 
قسم األطفال، وقسم األمراض 
اجللدية والليزر حيث تقدم 
ناصر الشايجيالعديد م���ن اخلدمات منها   د. مشعل الكندري 

وأعرب مسؤولو وموظفو 
الشركة عن شكرهم وامتنانهم 
ملستشفى السيف على هذه 
املبادرة الكرمية وأثنوا على 
النصائح الطبية املقدمة من 

الكادر الطبي.
من جهت���ه، أعرب نائب 
الرئيس التنفيذي للعالقات 
العامة والتس���ويق طريف 
العوض���ي ع���ن س���عادته 
بالتجاوب الذي لقيته دعوة 
مستش���فى السيف لشركة 
نوكي���ا للش���بكات إلجراء 
الفحوصات والتحاليل الطبية 
ملوظفيها والذي يعكس كما 
قال العوضي »حرص شركة 
نوكيا على االهتمام بصحة 

موظفيها«. 
وأض���اف العوض���ي: ال 

بد أن تضطلع املؤسس���ات 
الطبية احلكومية واألهلية 
مبس���ؤوليتها االجتماعية 
بالتوعي���ة مبرضى ارتفاع 
ضغط الدم والسكري نظرا 
ملا تش���ير إليه اإلحصاءات 
الرس���مية م���ن تزايد في 
أع���داد املصاب���ني بهما في 
الكويت، وذل���ك من خالل 
احلمالت اإلعالمية املوجهة 
وحث اجلمي���ع على إجراء 
الط��بي���ة  ال�فح��وص���ات 
والتحاليل الالزمة الدورية 
لضمان السالمة أو على األقل 
البدء في العالج في مراحل 
مبكرة جتنبا للمضاعفات 
اخلطيرة التي يسببها مرضا 
الس���كر وارتف���اع الضغط 

الشرياني.

للموظف���ني عل���ى ضرورة 
إجراء الفحوصات الروتينية 
دوريا للتأكد من عدم اإلصابة 
واملس���ارعة إل���ى مراجعة 
األطباء املختص���ني عندما 
تثبت التحاليل والفحوصات 
حالة إصابة، كما شدد أطباء 
الس���يف على  مستش���فى 
ض���رورة االلتزام بنصائح 
األطباء التي تقدم للمرضى 
الدوائية  والتزام اجلرعات 
املوصى بها وعدم االجتهاد 

في مقاديرها.
وفي نهاية اليوم الطبي 
املفتوح ملوظفي شركة نوكيا 
للش���بكات قدم مستشفى 
الهداي���ا ملوظفي  الس���يف 
الشركة، متمنيا لهم حياة 
عامرة بالصحة والسعادة. 

ف���ي مب���ادرة الفتة قام 
مستش���فى السيف بإجراء 
فحوصات طبي���ة ملوظفي 
ش���ركة نوكيا للش���بكات، 
حيث أجريت جلميع املوظفني 
فيه���ا حتالي���ل مخبري���ة 
الس���كر  لقياس مس���توى 
الدم وفح���وص طبية  في 
لقياس مس���توى الضغط 

الشرياني.
وتأتي هذه اخلطوة من 
إدراكا  الس���يف  مستشفى 
منها ألهمية هذين املرضني 
أكثر  اللذي���ن يعدان م���ن 
األمراض انتشارا في الكويت 
وإميانا من املستشفى بالدور 
االجتماع���ي الذي يجب أن 
تلعبه املؤسس���ات الطبية 
الكويتي���ة ف���ي التوعي���ة 
بخطورتهم���ا والوقاية من 

اإلصابة بهما.
وحرص الكادر الطبي في 
املستشفى على تزويد موظفي 
»نوكيا للشبكات« مبعلومات 
مهمة عن هذي���ن املرضني 
وأعراضهما واألسباب التي 
ت���ؤدي إلى اإلصاب���ة بهما 

وأساليب الوقاية.
ال���كادر الطبي  وقد أكد 

من فريق العملجانب من الفحص الطبي

»السيف«: فحوصات وحتاليل طبية ملوظفي »نوكيا للشبكات«

»بلو لو« للدعاية واإلعالن حتتفل باليوم العاملي للسالم

أكادميية الكويت للموسيقى حتتفل بخريجي دوراتها الصيفية

وتضم ش���ركة بلو لو 
للدعاية واإلعالن والعالقات 
العام���ة صوته���ا ملبادئ 
الس���الم والدميوقراطية 
اللذي���ن جتمعهما روابط 
عضوي���ة. فهم���ا مع���ا 
يؤسسان ش���راكة تعود 
باخلير على اجلميع. هذا 
وتفتتح قاعة كاب للفنون 
املعاصرة مس���اء يوم غد 
األحد 21 س���بتمبر 2014 
الس���اعة 7 مساء معرض 
»يوم للسالم« بالتعاون 
الفني في  مع الصال���ون 

الكويت.
ويعتب���ر الصال���ون 
الكويت قد  ف���ي  الفن���ي 
أس���س بدع���م ثابت من 
قاع���ة كاب الفن املعاصر 
بنية خلق منصة إلطالق 
وعي جماعي للسالم، وذلك 
عبر ضم فريق من الفنانني 
واملوس���يقيني واألف���راد 
اخلالقني واملتجانس���ني، 
الذين عقدوا العزم على أن 
يجتمعوا في بوتقة واحدة 
تروج للمحبة والسالم عبر 

املوسيقى والفن.

بيضاء برسومات ابتكروها 
بأنفس���هم ترمز الى يوم 
العاملي، وتدعو  الس���الم 
اجلميع للمشاركة وزيارة 
قاعة كاب التي تعتبر أكبر 
مؤسسة فنية خاصة غير 
ربحية في الكويت، وتعمل 
الوعي  جاهدة على نشر 
الكويت، ودعم  الفني في 
التي  احلمالت واملعارض 
تبحث في املبادئ اإلنسانية 
كالس���الم واحلوار ونبذ 
العنصري���ة إضاف���ة الى 

حقوق الطفل والتعليم.

ف���ي الي���وم العامل���ي 
للس���الم، نظمت ش���ركة 
بلو لو للدعاية واإلعالن 
العامة يوما  والعالق���ات 
ب���ني موظفي  تضامني���ا 
الش���ركة، بهدف توجيه 
انتب���اه مختل���ف أطياف 
املجتمع الى أهمية املشاركة 
في االحتفال بيوم السالم 
الذي يق���ام في قاعة كاب 
للفنون املعاصرة مبشاركة 

أكثر من 80 فنانا.
ولهذا اليوم، قام موظفو 
الشركة بارتداء تيشيرتات 

السنة )آية باشة( أما الفائزون 
بامليدالية الذهبية وش����هادة 
التميز فهم: نور الغامن، راكان 
وابتسام الغدار، تارا وسراج 
احلفار، رف����اه الفضلي، دانة 
الصفار ودرناز دشتي. وقاموا 
بأداء مجموعة من املعزوفات 
املختلفة من ضمهنا معزوفة 
فورليز لبيتهوڤن التي عزفتها 
والدة كل من راكان وابتسام 
الغدار. وكان اخلتام معزوفة 
شوبان الش����هيرة »بولينيز 
بأدائها  التي قام  العسكرية« 
أخ »في لي«، »هاي وي لي« 
البالغ من العمر 10 سنوات وقد 

نال ب����دوره أيضا العديد من 
اجلوائز في الكويت واخلليج. 
ومن ث����م مت توزيع اجلوائز 
على الطلبة بحضور مؤسسي 
املدرسة بروفيسور »سيزاري 
أوفركوف����ج« وفجر املزيدي 
ومت التقاط الصور اجلماعية 
مع كافة املدرس����ني والطلبة 

املشاركني باحلفل.
أكادميية الكويت للموسيقى 
هي مدرسة محترفة لتعليم 
املوسيقى واآلالت املوسيقية 
كالبيانو، الصوتيات، الكمان 
والفلوت وهي تقع في مدرسة 

الدانة في سلوى.

الشرف من املجلس املرتبط 
امللكية للموسيقى  باملدرسة 
وقد فازت بأعلى اجلوائز في 
الكويت وأيضا في املسابقات 
واملهرجان����ات املقام����ة ف����ي 
اخلليج، وتستكمل »في لي« 
دراس����تها حاليا في املدرسة 
امللكية للموس����يقى باململكة 

املتحدة.
وأقامت أكادميية الكويت 
يوم اجلمع����ة املاضي حفال 
لطلبة الصي����ف والذي كان 
مبش����اركة عدد من الطالب 
الصغ����ار وأصغره����م تبلغ 
من العمر 3 سنوات ونصف 

أع����دت أكادميية الكويت 
للموسيقى دورات صيفية في 
يونيو املاضي لتعليم عزف 
البيان����و خالل فترة الصيف 
حيث قام بتدريسها العازفة 
الصينية احملترفة »في لي« 
والتي عاش����ت منذ طفولتها 
في الكويت كشابة فنانة حتت 
رعاية مؤسسي مهرجان كنز 
املواه����ب وبرنامج أكادميية 
الكوي����ت للموس����يقى »أنا 
أوفركوفج« والحقا »كارول 

ماسترناك«.
ل����ي« على  حصلت »في 
دبل����وم ع����ال م����ع مرتب����ة 

لقطة تذكارية مع املشاركني بالدورة الصيفية أكادميية الكويت للموسيقى ترعى وتنمي املواهب املوسيقية

تقصي مرضي 
السكري في 

الدم والضغط 
الشرياني
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الزمالء يوسف عبدالرحمن ومحمد احلسيني ومحمد املسباح وأحمد عبدالسالم مع أعضاء الوفد      )هاني الشمري(مستشار االدارة العامة الزميل يوسف عبد الرحمن ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميل محمد اخلالدي مع اعضاء وفد »الشرفة اإلعالمية البحرينية« لدى زيارتهم الى »األنباء«

الزميل يوسف عبدالرحمن يطلع الوفد على مجموعة من اللوحات في مكتبه .. وفي مركز املعلومات الوفد في جولة مبطابع »االنباء«

املشترك لشعوب دول املجلس 
النظر ع���ن اجلانب  بغض 

الرسمي.
وبني ناص���ر ان جتربة 
االحت���ال العراقي للكويت 
عام 1990 أظهرت بوضوح 
ال يحتمل الشك تلك الوحدة 
النقي���ة بني ش���عوب دول 
املجل���س، حي���ث تطابقت 
األقوال مع األفعال وفتحت 
القلوب والبيوت وجتسدت 
الوحدة ف���ي أروع وأصدق 
معانيها، مؤكدا أن تاريخ دول 
مجل���س التعاون اخلليجي 
مليء بصور ومناذج مشرفة 
م���ن املواقف التي تعبر عن 
األخوة والتضامن، ويبقى 
علينا كإعاميني وفنانني أن 
إبراز هذه  نقوم بدورنا في 

النماذج املضيئة للناس.
 من ناحيته، شدد املصور 
الفوتوغرافي في الفريق رائد 
اخللف على أهمية الصورة 
في اإلعام احلديث، مشيرا 
التكنولوجي  التقدم  أن  إلى 
احلديث فتح لنا آفاقا رحبة 
من اإلمكانات التي حولت كل 
فرد فينا لش���خص إعامي 
يستطيع أن يصور ويوثق 
وينتقد وينشر على أوسع 
نطاق، ولذلك يجب أن تبادر 
مؤسسات املجتمع املدني في 

الكويت والبحرين حكومة 
وش���عبا، قائلة انها منوذج 
للعاقات املتميزة واألصيلة، 
الكويت هي  ولذلك كان���ت 
احملطة األول���ى في اجلولة 
اخلليجية، فالكويت رائدة في 
جتربتها اإلعامية وأنشطتها 

االجتماعية.
بدوره، تط���رق املخرج 
التلفزيوني واملسرحي املبدع 
ياسر ناصر ألهمية التركيز 
اإلعامي على قضية وحدة 
الشعوب اخلليجية، قائا ان 
شعب دول مجلس التعاون 
اخلليجي شعب واحد، كان 
موحدا يرتبط بعاقات الدم 
والنس���ب حتى قب���ل قيام 
مجل���س التعاون اخلليجي 
كمنظمة رسمية، مشيرا إلى 
أن اخلافات السياسية التي 
قد ال تتجاوز االختاف في 
النظر بني صانعي  وجهات 
القرار في دولن���ا يجب أال 
أن  تنتقل للشعوب، مؤكدا 
هناك من يعمل على خلق مثل 
هذه الفتنة بني شعوب دول 
اخلليج العربي، ومن واجبنا 
نحن اإلعاميون أن ننبه الى 
خطورة ذلك، وأن يكون لنا 
دور إيجابي في التصدي ملثل 
هذه احملاوالت من خال ابراز 
الوحدة احلقيقية والتاريخ 

واإليجابي، ألن اجلمهور هو 
في نهاي���ة املطاف »متلٍق«، 
إذا ل���م يقدم له اجليد ويتم 
توجيهه للخير، فس���يأتي 
من يقدم له السيئ ويوجهه 

للشر.
م���ن جهته���ا، ش���ددت 
املتألقة  البحرينية  املذيعة 
الفرساني على فكرة  فايزة 
»التكام���ل« ف���ي مش���روع 
الشرفة اإلعامية، مبينة ان 
فريق العمل يضم أشخاصا 
من مختل���ف التخصصات 
اإلعامي���ة، م���ن مذيعني، 
وكتاب ومحررين صحافيني 
ومعدين للبرامج ومخرجني 
ومصوري���ن واخصائي���ني 

إعاميني وفنانني.
الفرساني ان  وأوضحت 
»الشرفة« نفذت العديد من 
الهادفة  البرام���ج اإلعامية 
في املجتمع البحريني، منها 
ما يتعل���ق بالتوعية ومنها 
ما يتعلق بالتوثيق وحفظ 
التراث، مشيرة إلى أن الشرفة 
متثل فرصة جيدة لكل من 
يرغ���ب في خدم���ة الوطن 
بصورة إيجابية، فهي مجمع 
للخبرات والطاقات ومنصة 
لتوجيه هذه اجلهود اخليرة 
خلدمة املجتم���ع، متطرقة 
للعاقة املتميزة التي تربط 

محمد هالل الخالدي

اس���تهل فريق »الشرفة 
البحريني���ة«  اإلعامي���ة 
جولته اخلليجي���ة بزيارة 
جلريدة »األنباء« األسبوع 
قب���ل املاضي، حي���ث عقد 
لقاء إعامي مميز بحضور 
العام���ة  مستش���ار اإلدارة 
الزميل يوسف عبدالرحمن 
الزميل  التحري���ر  ومدي���ر 
محمد احلس���يني ورئيسة 
قسم احملليات الزميلة عفاف 
مختار، متت فيها مناقش���ة 
العديد من القضايا اخلليجية 
والعربي���ة والعاملية ودور 
اإلعام جتاهها، والتي ميثل 
مشروع »الشرفة اإلعامية 
البحريني���ة« أحد مناذجها 
املضيئ���ة، مب���ا تقدمه هذه 
الشرفة من نافذة أمل وعمل 
مخلص يعبر بوضوح عن 
التضام���ن االجتماعي وعن 
أهمية دور مؤسسات املجتمع 

املدني في خدمة املجتمع. 
ف���ي البداي���ة حتدث���ت 
البحريني���ة  اإلعامي���ة 
املتميزة د.زهرة محرم حول 
مشروع »الشرفة اإلعامية 
البحريني���ة« قائلة: »نحن 
مجموعة من اإلعاميني من 
مختلف املجاالت اإلعامية، 
م���ن الصحاف���ة املق���روءة 
واإلعام املرئي واملس���موع 
واإلعام احلديث على شبكة 
اإلنترنت، جمعنا حب الوطن 
واإلميان بأهمية القيام بدور 
إيجابي جتاه املجتمع، نؤمن 
باالنفتاح على اجلمهور وخلق 
شبكة عاقات اجتماعية طيبة 
بني الناس من خال »اإلعام 
الذي يساهم في  التفاعلي« 
تذويب الفوارق وإزالة سوء 
النمطية  التفاهم واألف���كار 
اخلاطئة التي تترسخ عادة 
في أذه���ان الكثيرين بفعل 

اخلطاب اإلعامي السلبي.
وأكدت مح���رم أن تأثير 
اإلعام ف���ي حياتنا واقع ال 
مفر منه، وليس املطلوب أن 
نغلق الباب في وجه تدفق 
املواد اإلعامية، فهذا أصا 
لم يع���د متاح���ا ويتجاوز 
قدرة الدول مجتمعة، ولكن 
املطلوب أن نساهم في هذه 
الصناعة ونقدم البديل الناجح 

عمار املختار رائد اخللفجميل العباسفايزة الفرساني ياسر ناصر د.زهرة محرم

فريق »الشرفة اإلعالمية البحرينية« استهل جولته اخلليجية بزيارة »األنباء«: 
جتربة رائدة جتمع بني اخلبرات واجلهود والتوجه خلدمة املجتمع

أكدت د.زهرة محرم أن فريق 
الش��رفة اإلعالمية حرص على 
أن تك��ون جري��دة »األنب��اء« 
ه��ي احملطة األول��ى جلولتهم 
اخلليجية، ملا تتمتع به من سمعة 
طيبة ليس ف��ي مجال اإلعالم 
املصداقي��ة  ذي  املوضوع��ي 
العالية فحسب، وإمنا ملا تتميز 
به أيضا من نش��اط اجتماعي 
في مختلف  فاعلة  ومش��اركة 

برامج التنمية االجتماعية.

في تعلي��ق على حديث الزميل 
أهمي��ة  ع��ن  اخلل��ف  رائ��د 
التصوير، روى الزميل يوسف 
عبدالرحم��ن حادثة جرت معه 
خالل قيام��ه بتغطي��ة »جهاد 
األفغ��ان الع��رب« ف��ي مطلع 
الثمانيني��ات، حيث كان يحمل 
كامي��را فق��ال له أس��امة بن 
الدن عندم��ا رآه: »أال تعلم أن 
املصورين في الدرك األس��فل 
من الن��ار؟«، فرد عبدالرحمن: 
»الصورة اليوم تغني عن ألف 
مق��ال ومقال، ص��ورة واحدة 
جيدة تخدم اإلس��الم وتوصل 
قضاي��اه العادل��ة للعال��م كله 
تأثيرها لس��نوات،  ويس��تمر 
التصوير أداة ميكن استثمارها 

في اخلير أيضا«.

يوس��ف  الزميالن  اصطح��ب 
احلسيني  ومحمد  عبدالرحمن 
ضي��وف »األنب��اء« ف��ي جولة 
ميداني��ة على اجلري��دة، حيث 
وأقسامها  إداراتها  تعرفوا على 
وآلية العمل فيها والتقوا بالزمالء 
فرصة  فكان��ت  الصحافي��ن، 
األفكار  وتبادل  للتعارف  جيدة 
فري��ق  وتوق��ف  واخلب��رات، 
الش��رفة اإلعالمية طويال عند 
مركز املعلوم��ات في »األنباء«، 
وال��ذي قال عن��ه الزميل مدير 
التحرير انه م��ن أكبر وأفضل 
مراكز املعلوم��ات في الكويت، 
حيث ج��رى تطويره وحتويله 
إلى أكب��ر أرش��يف إلكتروني 

يقدم خدماته للباحثن مجانا.

ق��ام مدي��ر التحري��ر الزميل 
فريق  بإهداء  احلسيني  محمد 
البحرينية  اإلعالمية  الش��رفة 
نس��خة من كتابه »على دروب 
الربيع« والذي يتناول الثورات 
الس��لمية وجذورها وتاريخها 

وصوال للربيع العربي.

ملاذا »األنباء«؟

 الصورة والكلمة

جولة ميدانية 

قدم الزميل يوسف عبدالرحمن 
االجتماعي  ال��دور  ع��ن  نبذة 
الكبير الذي تساهم به »األنباء« 
في خدمة املجتمع، مشيرا إلى 
أن ه��ذه هي فلس��فة اجلريدة 
الت��ي وضع مبادئها مؤس��س 
»األنب��اء« العم خالد يوس��ف 
املرزوق � رحمه اهلل � ويتابعها 
أبن��اؤه ب��كل ح��ب وش��عور 
عبدالرحمن  وقام  باملسؤولية، 
بإهداء فريق الشرفة اإلعالمية 
األعم��ال  أه��م  م��ن  نس��خة 
والبرام��ج االجتماعي��ة الت��ي 

قامت بها »األنباء«.

»األنباء« والدور 
االجتماعي

إهداء

عبدالرحمن: ال توجد »فوضى خالقة« والوضع اإلقليمي 
يتطلب تضامن وتقارب الشعوب 

احلسيني: الدول العربية ال حتتاج لثورات وإمنا لنهضة 
والبحرين أفشلت مخطط التخريب

ألقى مستشار االدارة العامة الزميل يوسف 
عبدالرحمن كلمة رحب فيها بضيوف الكويت 

وضيوف »األنباء« الزمالء اإلعالمين من 
مملكة البحرين الشقيقة، وتطرق في كلمته 

للوضع اإلقليمي احمليط بدول اخلليج 
وانعكاسه على دول وشعوب املنطقة، مؤكدا 
على أهمية التضامن والوحدة بن أبناء دول 
اخلليج العربي ملواجهة هذا اخلطر الذي نراه 

بأعيننا وهو يهدم الدول ويشرد الشعوب.
وأشار عبدالرحمن إلى أن احلديث عن 

»الفوضى اخلالقة« حديث مخادع، فالفوضى 
فوضى وال ميكن أن تنتج أي نظام، ودول 

مجلس التعاون اخلليجي أثبتت قدرتها 
وجناحها في حفظ األمن واألرواح لشعوبها 

ألن أنظمة احلكم فيها هي جزء من الشعوب 
وامتداد طبيعي لتاريخها بكل ما فيه من 

عادات وتقاليد وقيم نابعة من صميم ثقافتنا 
وليست مفروضة علينا من اخلارج. 

وتطرق إلى العالقة املتميزة جدا بن الكويت 
والبحرين، على جميع املستويات الرسمية 
والشعبية، مشيرا إلى العالقة األصيلة التي 

كانت تربط العم خالد يوسف املرزوق � رحمه 
اهلل � مع مملكة البحرين بكل أطيافها اجلميلة، 
ويواصل املسيرة من بعده أبناؤه مبا يعبر عن 
قيم أصيلة يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن ما بن البحرين ودول 
مجلس التعاون عموما والبحرين بشكل خاص 

أكبر وأسمى من أن نصفه بكلمات.

رحب مدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني بضيوف »األنباء« من فريق 

»الشرفة اإلعالمية البحرينية«، الفتا 
إلى متيز البحرين في األنشطة الثقافية 
بصورة عامة، مشيدا مبشروع الشرفة 

الذي ميثل منوذجا مضيئا للدور اإلعالمي 
الفعال. 

وأكد احلسيني أن الكويت والبحرين 
ولبنان متثل ثالثي متميز من بن الدول 

العربية، فهي دول صغيرة في مساحتها، 
لكنها كبيرة وغنية بتجربتها الدميوقراطية 
واإلعالمية، مبينا ان الواقع يثبت أن الدول 

العربية ليست بحاجة إلى ثورات وإمنا 
إلى نهضة، مشيرا إلى جتربة دول مجلس 

التعاون اخلليجي كنموذج، حيث استطاعت 
مملكة البحرين التصدي باقتدار للمحاولة 

الفاشلة للتخريب، كما تصدت الكويت 
وسلطنة عمان وبقية دول املجلس ملوجة 

»الربيع العربي« من خالل عمليات إصالح 
حقيقية.

وأشاد بالدور الكبير واملتميز الذي يقوم به 
الفنانون واإلعالميون في مملكة البحرين 

الشقيقة، موضحا أن له أصدقاء كثرا هناك 
ومن خالل متابعته ألعمالهم وحركتهم 

ونشاطهم املتميز يعرف عن قرب ويقدر 
ما يقومون به خلدمة وطنهم وما ميثلونه 

من ترابط اجتماعي متميز بن شعوب دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

محرم: »الشرفة« 
مشروع لإلعالم 

التفاعلي يهدف إلى 
إشراك اجلميع في 
اخلدمة املجتمعية

الفرساني: نّفذنا 
العديد من البرامج 
اإلعالمية الهادفة 

في البحرين 

ناصر: االحتالل 
العراقي للكويت 

أظهر وحدة 
الشعوب اخلليجية 

اخللف: ضرورة 
إيجاد فرص 

الستثمار وتفجير 
طاقات الشباب

 
املختار: نسعى 

إلجناز بعض األفالم 
الوثائقية حلفظ 

بعض املهن 
املعرضة لالندثار

تدريب أفراد املجتمع املدني 
وتوجيههم واالستفادة من 
قدراتهم مب���ا يخدم الوطن 
واملجتم���ع، وأن يكون���وا 
مصادر للخير ونشر احملبة 
وليسوا أدوات للهدم والشر 
وخلق الفنت. من جانبه، أكد 
رجل األعمال جميل العباس، 
والذي يشارك فريق الشرفة 
اإلعامي���ة بجهود متميزة، 
على ض���رورة إيجاد فرص 
وأنش���طة هادفة تس���تثمر 
طاقات الشباب وتفجرها فيما 
ينفع املجتمع. وقال ان على 
أدوار كثيرة، وهناك  الدول 
أدوار على مؤسسات املجتمع 
املدني كذلك، والبد أن يتحرك 
اجلميع، موضحا ان احملطة 
املقبلة في جولة فريق الشرفة 
اإلعامية ستكون العاصمة 

القطرية )الدوحة(.
من جهته، أشار اإلعامي 
املتميز عمار املختار الى أهم 
أنشطة الشرفة اإلعامية التي 
بدأت نشاطها قبل 3 سنوات 
في البحرين، قائا: ان الشرفة 
البرامج  العديد من  أجنزت 
اإلعامي���ة واالجتماعي���ة، 
منها زي���ارات للمرضى في 
املستشفيات وبرامج تواصل 
اجتماعي، كما أجنزت أفاما 
وثائقية ورس���ائل توعية 
إعامية للجمهور، وأكد أن 
الفريق يعمل حاليا على إجناز 
عدد من األفام الوثائقية التي 
تعنى بتوثيق بعض املهن 
املعرضة للنسيان، وكذلك 
لقرى بحرينية صغيرة على 
وشك االختفاء بسبب عمليات 
البناء والتطوير، ووجدنا أن 
من واجبنا املشاركة في حفظ 
التاريخ والتراث والعادات 
والتقاليد األصيلة من خال 
توثيقها في أعمال تلفزيونية 

ومقروءة ومسموعة.
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بعد رحلة عالجها في أميركا ..
مرمي الصالح تعود للديرة 

 ثاني أيام عيد األضحى
مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد رحلة عالج استمرت شهورا طويلة في 
احد املستشفيات األميركية تعود رائدة الفن 
الكويتي مرمي الصالح الى البالد بعد ان مّن 
اهلل عليها بالشفاء ثاني ايام عيد االضحى 

برفقة ذويها الذين رافقوها في هذه الرحلة 
العالجية.

وأكدت الفنانة القديرة مرمي الصالح من 
خالل تواصلنا معها من خالل »الوتساب« 

أنها بخير وعافية وانها مشتاقة كثيرا 
لديرتها واهلها الطيبني الذين كانوا يسألون 
عنها وهي في رحلة العالج متمنية الصحة 

والعافية للجميع.
يذكر ان الفنانة القديرة مرمي الصالح كانت 

تعالج في والية بوسطن األميركية من 
مرض سرطان الثدي من الدرجة الثانية، 

حيث ذهبت بداية على نفقتها ومن ثم 
تكفلت الدولة بعالجها لكونها رائدة من 

رواد الفن الكويتي، حيث قرر األطباء اجراء 
جراحة لها تكللت بالنجاح لتدخل بعدها في 

مرحلة العالج الثانية وهي مرحلة العالج 
الكيماوي لوقف انتشار املرض.

»األنباء« حتمد اهلل كثيرا الذي مّن علينا 
بشفاء فنانتنا القديرة مرمي الصالح، متمنية 

لها الصحة والعافية لتمتعنا بأعمالها 
مرمي الصالحالدرامية القيمة.

أكدت أن جتربتها في مسلسل »قلوب« أرهقتها

جنالء بدر لـ »األنباء«: لست ممثلة إغراء وجرأتي ال تعني التعري
أتعرى، فهذا مرفوض متاما، 

وال اقبل االبتذال.

كيف ترين الضجة التي 
أثيرت حول مشاركتك 

مؤخرا في مسلسل »قلوب«؟ 
٭ الضج���ة مفهوم���ة ألن 
املسلسل ناقش قضايا جريئة 
وحقيقية، لكن هذه النوعية 
من املسلسالت الطويلة والتي 
تتعدى حلقاتها ال� 60 حلقة 
كما حدث في »قلوب« تصيب 
املمثل باإلرهاق، وأنا أصبت 
بتعب شديد، ولذلك رفضت 
املشاركة في أكثر من مسلسل 
طويل، رغم أنها أثبتت جناحا 

مع الناس.

أخيرا كيف ترين املنافسة 
في الدراما هذا العام؟ 

٭ بالطب���ع كانت شرس���ة 
وظهرت من خاللها فنانات 
كثي���رات لكنني ال أحب أن 
أحرق نفس���ي وأمتهل في 

اختيار أدواري.

والقصة من روائع األدب التي 
نش���رت مؤخرا وأتوقع ان 
يثير عرضها ضجة كبرى.

ماذا عن دورك في فيلم 
»قدرات غير عادية« مع 

املخرج داوود عبد السيد؟
٭ فيلم مختلف وسعادتي 
بالعمل مع داوود عبدالسيد 
ال يعادلها سعادة، خصوصا 
وانه مخرج كبير وقادر على 
ان يضيف الى كل فنان يعمل 
معه، والفيلم سيعرض في 
املوسم املقبل، وأنا ال أحب ان 
اكشف عن دوري فيه طبقا 

لتوجيهات املخرج.

هل يسعدك توصيفك بفنانة 
إغراء؟ 

٭ »ترد بحدة« لست فنانة 
اغراء ولم أقدم أي دور حتى 
اآلن فيه اغراء، وال اقبل ان 
أصنف كفنانة اغراء جلرأتي 
في احلديث، أنا أحب هذا الفن 
لكن ليس مقياسه عندي أن 

عشقت« وما مضمونه؟ 
٭ عم���ل مختل���ف عن كل 
املوضوعات وهو بطولتي مع 
أمير كرارة وداليا مصطفى 
ومنذر رياحنة وأحمد زاهر 
وم���ن تأليف هش���ام هالل 
وإخراج مرمي احمدية، وقد 
كان مقررا عرضه في رمضان 
املاضي لكن عدم االستقرار 
على مسألة تس���ويقه هو 
ما أدى ال���ى تأجيل عرضه 
حتى اللحظة، وتدور أحداثه 
حول حسن، الذي يسافر عن 
حبيبته ورد، مما يصيبها 
بحالة من الغيبة عن الوعي، 
ويتعاطف معها طبيب شاب 
من قاطن���ي املدينة وتدور 
أحداث���ه بعد ذل���ك مع ورد 

وعالقاتها وحياتها.

هل يضيف إليك »أنا 
عشقت«؟ 

٭ طبعا وأنا أتعمد مؤخرا ان 
اختار أعمالي وأنتقي أدواري 
رغم كثرة ما يعرض علي، 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز 

جنالء بدر فنانة من نوع 
خاص جدا، اختارت طريقا 
صعبا في الفن والظهور وهو 
طريق اجلرأة، لذلك الحقتها 
الشائعات، مرة بدور مثير 
وأخرى بشائعة حادة، وهذه 
األدوار وهذه الش���ائعات ال 

اصل لها في الواقع.
انتهت جنالء مؤخرا من 
بطولة فيل���م »قدرات غير 
عادية« م���ع املخرج داوود 
عبد الس���يد، كم���ا تواصل 
تصوير دورها في مسلسل 
»أنا عش���قت« م���ع الفنانة 
داليا مصطفى، عالوة على 
الضجة التي التزال مستمرة 
حول دورها في مسلس���ل 
»قلوب«، وم���ن هنا جاءت 
فرص���ة محاورة جنالء بدر 
للتعرف على خطواتها الفنية 

وأعمالها، فإلى التفاصيل:

جنالء بدربداية.. ماذا عن مسلسل »أنا 

»األنباء« تنشر صوراً حصرية حلفل زواجها وشهر العسل

صفاء رقماني بطلة مسلسل »أعيدو صباحي« تدخل  القفص الذهبي
منها، فيكون علي في احلالتني 

االعتذار.

بلغنا انك اعتذرت عن تصوير 
فيلم سينمائي بعنوان »صدى« 
مع املخرجة كريستني شحود؟ 

٭ اعتذرت ألسباب خاصة.

وما هذه االسباب حتديدا؟
٭ »بعد تردد«، صراحة بسبب 
تدني األجر علما انني استعد 
لتصوير فيلم سينمائي جديد 
معه����ا، كريس����تني صديقتي 
وعزي����زة ج����دا عل����ى قلبي 
و»االختالف في الرأي ال يفسد 

للود قضية«.

شاهدناك بأعمال خليجية 
وأردنية ترى ما السبب؟ هل 
الدراما السورية لم تستوعب 

طاقتك؟
٭ ال أب����دا، لقد كان دوري في 
مسلس����ل »رصاص����ة رحمة« 
بطولة مطلقة، وهو من األدوار 
اجلميلة واجلديدة على الدراما 
اخلليجية، وسررت بالوقوف 
أم����ام عدد كبير م����ن الفنانني 
اخلليجيني، وأنا شخصيا أحب 
األعمال الدرامية املشتركة ألنها 
الفنان خبرات فنية  تكس����ب 
جديدة، خاصة ان املخرج كان 
منير الزعبي، واحببت التجربة 
معه، ومن أهم تل����ك األعمال 
الوراق« عن  مسلسل »أوراق 
شخصية اجلاحظ، ومسلسل 
»العدول« في عمان، وشاركت 

أيضا في أعمال بدوية.

مسلسل »نيولوك« شاهدناه 
على قناة سورية دراما حاليا. 

ترى ماذا أضاف لك هذا العمل؟
العب دور إحدى موظفات  ٭ 
صالون احلالقة النسائي الذي 
جتري في����ه األحداث، وعددت 
تلك األسباب شارحة كل حالة 
بالق����ول: »إما أن تعرض علي 
أدوار قوية ومهمة وتكون األجور 
املادية متدنية، وهذا ال يناسبني 
باملطلق«، وإما أن تعرض أدوار 
غير مالئمة ومسلسالت ال هدف 

٭ طبع����ا عش����نا قص����ة حب 
اعتبرها من أجمل أيام حياتي 
على اإلط����الق، ومن هنا فكرت 
أن أت����وج هذا احل����ب الصافي 

بالزواج.

ترى أين قضت رقماني شهر 
العسل؟

٭ على شواطئ مدينتي اجلميلة 
طرطوس، وعدت من شهر احلب 
وأمتنى ان تعيش كل فتاة حياة 

سعيدة.

االختيار؟
٭ عندما وجدت الشاب املناسب 
الذي اقتنعت به، ويستحق ان 
يحصل على ما اكتنزه بداخلي 
من حب واحترام قررت وضع 
حد حلياة العزوبي����ة، وإنني 
اعتبر راغب هو احلضن الدافئ 
المني وأماني ومسيرتي في هذه 

احلياة.

هل عشت وراغب قصة حب 
قبل الزواج؟

دمشق – هدى العبود

فنانة معتقة، تعرف كيف 
تصل إلى قلوب املشاهدين، من 
خالل نظرات عيون مملوءة باحلب 
واحلزن والكبرياء، قدمت أعماال 
متنوعة وعديدة، تركت بصمة 
في مس����يرتها الفنية، وذكرى 
جميلة لكل من ش����اهد أعمالها 
على مساحة الوطن العربي، إنها 
الفنانة صفاء رقماني بطلة قصة 
حب حقيقية وواقعية عنونت 
»اعيدو صباحي« قاسمها دور 
البطولة املطلقة الفنان الكبير 

فراس إبراهيم.
»األنب����اء« التق����ت رقماني 
صاحبة املواهب املتعددة في مجال 
الفن والتصميم واإلكسسوارات، 
وبدانا معها من دخولها القفص 
الذهبي، حيث اقامت حفل زفاف 
ضخما في صالة دمشقية بأرقى 
أحياء دمشق حتديدا في صالة 
»التينوم« على فارس أحالمها 
راغب عزام املصور التلفزيوني، 
وحضرت »األنباء« حفل الزفاف 
مع وس����ائل إعالم وفضائيات 
عربية، وحضر احلفل مقربون 
وزم����الء م����ن الوس����ط الفني 
تقدمهم املخرج يوس����ف رزق 
وزوجت����ه، والنجم����ة إمارات 
رزق وزوجها املطرب حس����ام 
جنيد ومهند قطيش واملخرجة 
كريستني شحود وآخرون.. والى 

التفاصيل:

»األنباء« باركت للفنانة رقماني 
خطوتها هذه وسألتها عن كيفية 

صفاء رقماني وراغب عزام

لقطة لصفاء وزوجها اثناء حفل الزفاف .. في شهر العسل

للمرة األولى في الشرق األوسط يتصدر 
»الهضبة« عمرو دياب املرتبة رقم 1 

بفئة موسيقى »العالم« على قوائم مجلة 
» بيلبورد« الشهيرة بألبومه اجلديد 

» شفت األيام«، وبذلك يعد عمرو دياب 
هو الفنان األول والوحيد على مستوى 
الشرق األوسط الذي يصل على رأس 

قوائم »بيلبورد«.
ويضم »شفت األيام«، حسب »اليوم 

السابع« املصرية، 11 أغنية هي: »شفت 
األيام« من كلمات الشاعر تامر حسني 

وأحلان شادي حسن وتوزيع عادل 
حقي، »جماله« كلمات تامر حسني، أحلان 

شادي حسن، توزيع أسامة الهندي، 
»وهتبتدي احلكايات« كلمات تامر حسني 

وأحلان تامر علي وتوزيع عادل حقي، 
و»أنا مش أناني« من كلمات تامر حسني 

وأحلان إسالم زكي وتوزيع أسامة 
الهندي، و»نعيش« كلمات تامر حسني 

وأحلان أحمد حسني وتوزيع عادل حقي، 
و»مش جديد« كلمات الشاعر الراحل 

مجدي النجار وأحلان خليل مصطفى 

وتوزيع أسامة الهندي، و»ساعة الفراق« 
كلمات تامر حسني وأحلان إسالم زكي 

وتوزيع عادل حقي، و»جانا« كلمات 
تامر حسني وأحلان عمرو دياب وتوزيع 
أسامة الهندي، و»كان كل حاجة« كلمات 

أحمد شتا، وأحلان أحمد الناصر وتوزيع 
أسامة الهندي، »أيوه اتغيرت« كلمات 

تامر حسني وأحلان إسالم زكي وتوزيع 
عادل حقي، و»أهو ليل وعدى« كلمات 
مجدي النجار وأحلان خليل مصطفى 

وتوزيع عادل حقي.

عادل إمام »أستاذ« بـ 5 ماليني دوالر

هند صبري تنفي غضبها  
من فريق عمل »اجلزيرة 2«

دموع ليلى في عزاء والدها الروحي

صور ألبوم بطمة تصدم جمهورها

تعاقد عادل إمام رس����ميا مع شركة »سينرجي« ألداء 
بطولة مسلسل »أستاذ ورئيس قسم« في رمضان املقبل 
مقابل خمس����ة ماليني دوالر. بذلك، يظل »الزعيم« النجم 

املصري األعلى أجرا في الدراما التلفزيونية.
وذكر موقع »أنا زهرة« أن صاحب الشركة املنتج تامر 
مرسي اس����تجاب لطلبات إمام، خصوصا أن هذا العمل 
س����يكون التعاون الرابع معه بعد »فرقة ناجي عطااهلل« 
و»العراف« و»صاحب الس����عادة«. ووقع االختيار على 
وائل إحسان إلخراج املسلسل نتيجة انشغال رامي جنل 
عادل إمام بإخراج مسلسل »الشهرة« لعمرو دياب. هكذا، 
ستكون املرة األولى التي يتخلى فيها رامي عن والده بعدما 
أخرج له املسلسالت الثالثة األخيرة. ومن املقرر أن يبدأ 
وائل إحس����ان ترشيح األبطال املشاركني في العمل خالل 
األيام القليلة املقبلة. كما ستقام جلسات عمل بني النجم 
املصري واملؤلف يوسف معاطي ملتابعة كتابة املسلسل 

الذي يعتبر الرابع إلمام مع يوسف معاطي.

بعد الشائعات التي طالت الفنانة هند صبري بخصوص 
غضبها من فريق عمل فيلم »اجلزيرة« 2 الذي تش����ارك 
في بطولته، بسبب طرح امللصق الدعائي للفيلم من دون 
صورتها رغم أنها البطلة النسائية في العمل، ردت صبري 
حسب موقع »نواعم« على الشائعات عمليا بطريقة غير 
مباشرة عبر حسابها على موقع »فيسبوك«، فنشرت عبر 
صفحتها عدة صور لها من الفيلم باإلضافة إلى امللصق 
الدعائي ال����ذي يجمعها بباقي أبطاله. هذا ومن املقرر أن 
يطرح الفيلم مطلع الشهر املقبل ضمن موسم عيد األضحى 
املبارك بعد فترة تصوير اس����تمرت عدة أش����هر وتكلفة 
انتاجية جتاوزت 20 مليون جنيه، وتسري توقعات بأن 

هذا الفيلم سيتصدر شباك التذاكر خالل موسم العيد.

لم تستطع النجمة املصرية ليلى علوي متالك دموعها 
خالل حضورها عزاء املخرج الراحل سعيد مرزوق، فبكت 
بشدة خالل تعزية أسرته. ومن املعروف أن عالقة قوية 
جتمع علوي واملخرج الراحل. قدمت معه أبرز أفالمها في 
السينما املصرية »املغتصبون« وتعتبره والدها الروحي 
له����ا، وكانت حترص على زيارته في املستش����فى خالل 
فترة مرضه. ولم يش����هد العزاء نفسه حضور عدد كبير 
من الفنانني واقتصر على جنوى فؤاد، ودنيا عبدالعزيز 

ولقاء اخلميسي، ونهال عنبر وحسني فهمي.

يبدو أن محطة »أم بي سي« تعمل على قدم وساق من 
أجل إصدار ألبومات مش����تركي برنامج »أراب آيدول« مع 
اقتراب موعد الس����هرات املباشرة للبرنامج، التي تنطلق 
بداية الشهر املقبل. وبعد موجة محمد عساف والتحضيرات 
لأللبوم اجلديد، لم يب����ق وقت طويل حتى إعالن »ام بي 
سي« أو بالتينوم ريكوردز عن قرب إصدار ألبوم الفنانة 
املغربية دنيا بطمة، التي تخرجت في املوس����م األول من 
البرنامج وحصلت على املرتبة الثانية أمام املصرية كارمن 

سليمان. 
وفيما تعمل دنيا، منذ تخرجها في برنامج »أراب آيدول« 
على إتقان اللهجة اخلليجية، وحتى ارتباطها مبحمد الترك 
الذي مهد لها الطريق في عملها ودخولها س����احة الغناء 
اخلليجي من أبوابها الواسعة، لكن الصور اخلاصة بغالف 
األلبوم، التي نشرتها »بالتينوم ريكوردز« صدمت املتابعني 
الذين لم يتعرفوا إلى دنيا، بعد تغيبرات كثيرة طرأت على 
شكلها وجعلتها أجمل بكثير من بداياتها قبل ثالث سنوات 

في البرنامج الشهير.

عادل امام

هند صبري

ليلى علوي في عزاء املخرج الراحل سعيد مرزوق

من صور ألبوم دنيا بطمة اجلديد

ألول مرة في الشرق األوسط .. عمرو دياب األول على قوائم » بيلبورد«
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منى زكي 

في خامس عروض املنافسة ملهرجان »أيام املسرح للشباب« العاشر

»شارع 6«.. كوميديا ساخرة تكشف املظاهر اخلداعة

القمام���ة الت���ي تخبأ بها 
الرجل الثري، وفي المقابل 
جاءت المؤثرات الصوتية 
مالئمة للحدث إلى حد ما 
وإن كانت غير موفقة من 
خالل الصوت العالي الذي 
أضاع بعض الحوارات، اما 
األزياء فقد كانت بسيطة 
وأعطت انعاكسها على كل 
ش���خصيها ودوافعها في 
الحياة، وسلطت اإلضاءة 
الضوء على جوانب الفساد 
إال أن بعض األخطاء خذلت 

بعض المشاهد.

النظافة من حلمه في إط��ار 
الك��وميديا الهزلية.

وبالنسبة للسينوغرافيا 
فقد كانت متناغمة ومطابقة 
المهرجان »بين  لش���عار 
المستهلكات  إعادة تدوير 
واقتصادي���ات اإلنتاج «، 
العمل  حي���ث اس���تخدم 
قط���ع الديكور ف���ي أكثر 
من مش���هد، وكانت إعادة 
التدوير واضحة من أوراق 
الصحف، وأكياس القمامة 
الذي اس���تخدم  والمقعد 
أيضا كس���رير، وحاوية 

التمثيل���ي  األداء  كان 
المش���اركين  للفناني���ن 
في الع���رض ابرز النقاط 
االيجابي���ة، حي���ث كانوا 
النشاط على  ش���علة من 
الخش���بة بدءا م���ن فتاة 
الليل ورجل األمن وبائع 
الورد، والسفير، فجسدوا 
الطبقات  الص���راع بي���ن 
بحرفي���ة عالية منذ بداية 
النهاية، وإن  العمل حتى 
ان  رأوا  الكثي���رون  كان 
المسرحية قد انتهت عند 
اللحظة التي افاق فيها رجل 

مفرح الشمري  -  عبدالحميد الخطيب

ف���ي خام���س عروض 
المسابقة الرسمية للدورة 
العاشرة من مهرجان »أيام 
المسرح للشباب« قدمت 
فرقة المسرح العربي عرضا 
مسرحيا بعنوان »شارع 6« 
عن مسرحية »واحد عريان 
وواحد في بدلة السهرة« 
للكاتب اإليطالي داريو فو، 
وشارك في بطولتها المعد 
والمخرج للنص يوسف 
الحمر،  الحشاش، عيسى 
أمير مطر، حسين المهنا، 
أرزة حنا، محمد الشطي. 

ق���دم الحش���اش عمال 
جم���ع توجه���ات فكرية 
متعددة م���ن خالل أنماط 
مختلفة من الش���عب من 
حي���ث رجل���ي النظاف���ة 
وفت���اة الليل ورجل األمن 
الثري، وجميعها  والرجل 
تعيش حاالت من التناقض 
والفس���اد الذي يظهر من 
خ���الل تط���ور األح���داث 
التي اظهرت لنا  الدرامية 
الفساد االخالقي، والبحث 
عن الملذات والرش���اوى، 
والمظاه���ر الت���ي جعلت 
إلها متوجا،  الفاس���د  من 
فالمظاهر جعلت من رجل 
القمامة ثريا، والثري رجل 
قمامة، وهو ما يحس���ب 
للحشاش الذي قدم لنا ثيمة 
مغايرة عن النص األصلي، 
فكانت احداث المسرحية ما 
هي إال مجرد حلم عابر مليء 
المشوقة داخل  باألحداث 

عقل رجل النظافة.

)فريال حماد( يوسف احلشاش وارزة حنا في املسرحية 

ضمن انشطة املركز 
االعالمي ملهرجان املسرح 

للشباب العاشر اقيم مساء 
امس االول ع لى مسرح 

الدسمة ندوة لقصة جناح 
الفنانني علي كاكولي 

وحمد أشكناني واداره 
الزميل عالء محمود.

في البداية اشاد علي 
كاكولي بدور مهرجان 

املسرح للشباب في 
مسيرته، قائال: جميعنا 
كفنانني تأثرنا مبسرح 
الشباب الذي ساعدني 

كثيرا منذ كنت طالبا في 
املرحلة الثانوية ضمن 
فريق املسرح املدرسي 

حتت إشراف عصام 
الكاظمي بعد ذلك التحقت 

يعط املسرح حقه حتى 
اآلن رغم انه اخذ منه 
الكثير فهو الذي رباه 

فنيا.
وأشار اشكناني الى انه 

ميتلك موهبة جتسيد 
االبعاد النفسية وقد جاءه 

هذا الدور في مسلسل 
»كعب عالي« ماجعله يؤديه 

بسهولة، الفتا الى ان 
االعمال الدرامية ساعدته 
كثيرا في النضوج فنيا 

ماجعله يعيش في عاملني 
رائعني وكثيرا ما ميسرح 

بعض املشاهد التلفزيونية 
اذا تطلب االمر ذلك، 

معترفا: كنت انطوائيا قبل 
دخولي املعهد لكن بعدها 

تفتحت امامي االبواب.

بفرقة اجليل الواعي وقمت 
بتقدمي العديد من األعمال 
منها »كوكب األحذية« في 

مهرجان املسرح احمللي 
كما قدمنا 2014 مسرحية 

»راديكاليا« تأليف واخراج 
علي البلوشي، موضحا 
ان العروض املسرحية 

هي مبنزلة جتارب تكسبه 
اخلبرة.

وتابع كاكولي: ان أجواء 
املهرجانات تكسبني خبرة 
كبيرة خاصة أنها مغامرة 
للممثل ألنه يقدم عرض 
اليوم الواحد وان تكرر 

العرض يدخل الفنان في 
الشخصية أكثر وتزيد درجة 
التقمص للدور، مضيفا: هذه 

املغامرة جعلتني استطيع 

الدخول في االصعب وهو 
خوض الدراما التلفزيونية.
وحول ابتعاده عن املسرح 

بسبب الدراما قال: لقد غبت 
عن املسرح بعد »مكبث« 4 

سنوات لعدم وجود نص 
مناسب أقدمه، ولم يكن 

غيابي بسبب اجتاهي للدراما، 
الفتا الى ان الدور اجليد هو 

أساس جناح الفنان املوهوب، 
وقال: الدور هو الذي يظهر 

مهارات الفنان، ولذلك جسدت 
الشخصية املعقدة ذات األبعاد 

النفسية العميقة.
واوضح علي كاكولي انه 

اجته للغناء الن يحبه كثيرا 
ووجد تقبال كبيرا من 

اجلمهور لصوته. وحول 
نقص دعم املسرح والفن 

بشكل عام قال: نحن نصنع 
حظنا بأيدينا والعالم مفتوح 

من حولنا ولن نقف يوما 
مكتوفي االيدي محبطني بل 

سنصل بالفن الى العاملية.
اما الفنان حمد اشكناني 

فقال: انا ولد مسرح الشباب، 
هذا املسرح الذي اعطاني 

الكثير بدأت معه عام 2005 
عندما ادخلني الفنان حمد 

العماني مسرح الشباب 
وقمت بتمثيل »رحلة حنظلة« 

قبل ان ادخل املعهد العالي 
للفنون املسرحية، مؤكدا انه 

لن يتخلى عن مسرح الشباب 
الذي هو بيته االول، كما 

انه لن يتخلى عن املسرح 
االكادميي الن املعهد العالي 
بيته الثاني، وأضاف أنه لم  كاكولي واشكناني والزميل عالء محمود في املؤمتر

علي كاكولي وحمد أشكناني: مهرجان املسرح للشباب بيتنا األول

نقاد: »شارع 6« قراءة محلية واعية لنص عاملي

اجمع النقاد املشاركون في احللقة النقاشية التي 
اعقبت مسرحية »شارع 6«، على ان املخرج 

يوسف احلشاش امتاز بجرأة واضحة حينما 
تعامل مع نص عاملي بحرفية عالية وظفها 
لصالح مشكلة محلية فقام بتغيير الثيمة 

االصلية للنص االصلي واستبدلها بثيمة تعبر 
عن قضية مجتمعية.وقال عضو هيئة التدريس 
باملعهد العالي للفنون املسرحية مبارك املزعل: 

املؤلف اراد توصيل رسالة مفادها ان الطبقة 
الكادحة تفكر ولديها عقل ولكنه اهتم باملظاهر 

بشكل واضح، كما ان الديكور حقق شعار 
املهرجان فكان بسيطا جدا واستغل اصغر 

االشياء خالل العرض ووظفها بذكاء، كذلك كانت 
املوسيقى موفقة ولكن عال صوتها في بعض 

االحيان، واالزياء جاءت بسيطة وخدمت النص 
بشكل معبر، وقد استخدم املخرج اجلرائد 

في الديكور فكان لها داللة وهي انها سبب في 

شهرة االنسان وبعدها يأتي االهتمام باملظاهر.
وتابع املزعل: ايقاع العرض كان سريعا جدا 
واملمثلون ادوا أدوارهم املرسومة من قبل 

املخرج لكن كانت هناك ازدواجية بني شخصية 
بائع الورد ومشغل الـ»دي جي« فال اجد مبررا 
لذلك، واخيرا هنيئا لفرقة املسرح العربي هذا 
العمل الراقي. ورد املخرج يوسف احلشاش 

على جميع النقاد وقال: انا لم اتوقع ان تكون 
اغلب االراء ايجابية بهذا الشكل، الفتا الى انه 

اختار هذا النص النه وجد فيه ما يستفزه، 
مستدركا: قمت بتغير الثيمة االصلية للنص 

الن املجتمع الذي نعيش فيه يعتمد على املظاهر 
وواجبي ان انتقد ذلك.  وأردف احلشاش: لم 

اقصد اقحام مهنة الصحافة من خالل اجلرائد 
التي استخدمتها في الديكور ولكن قصدت 
الدعاية. وعن التطويل في العمل قال: افخر 

بتقدمي 65 دقيقة عبارة عن جهد بدني واضح.

جانب من احللقة النقاشية

مطرب توه طالع من 
البيضة يفكر هاأليام 

انه يطرح أغنية سينغل 
فكرتها غريبة وفيها 
أكشن مثل ما يقول.. 

بتسوي أغنية واال فيلم 
سينمائي؟!

ممثلة تبي تصير منتجة 
ألنه عالقاتها طيبة مع 

مسؤولني القنوات وقاعدة 
تدور على نص قصته 

يديدة عالشاشة ويشبه 
الدراما التركية اللي تعشقها 

على قولتها.. 
يعني بدايتها تقليد بتقليد!

مدير أعمال ممثلة شابة 
خليجية قاعد يدقدق على 

املنتجني علشان يلقى أدوار 
ملعزبته بس املنتجني معطينه 
طاف ألنه ما يعرف يسولف 

وشايف حاله..
الشرهة مو عليك على اللي 

يدخلك مكتبه!

غريبةتركية أدوار

وبفتحة واس���عة من الظهر 
كش���فت ظهرها بالكامل، كما 
متيز بفتحة كبيرة كش���فت 

ساقيها من اخللف.
وعاتب النش���طاء زوجها 
محمد عبد املنصف على فستانها 
الذي وصفوه ب���� »العاري«، 
وطالبوه بإعادتها إلى املالبس 

نقل لقاء اخلميسي إلى املستشفى 
بعد إصابتها بالتسمم

احملتشمة التي كانت ترتديها 
في بداية زواجهما، أو االنفصال 
عنها، خصوصا أنه مش���هور 

بالالعب اخللوق.

الفنانة املصرية  أصيبت 
لقاء اخلميسي بالتسمم ومت 
نقلها ألحد مستشفيات منطقة 
املهندسني. وقال زوج الفنانة 
العب الكرة محمد عبداملنصف 
إن س���بب إصاب���ة زوجت���ه 
بالتس���مم هو تناولها طبق 
سلطة فاسدة بأحد احملالت، 
حيث حترص لقاء على تناول 
السلطات لفقد بعض وزنها 

الزائد.
وكان م���ن املقرر أن تقدم 
اخلميسي حفل »حتيا مصر« 
الذي أقيم في فندق »املاسة« 
اخلمي���س املاض���ي، ولكنها 
تعرض���ت لإلغم���اء وقدمت 
اعتذارا جلمهورها عبر موقع 

»فيسبوك«.
الذي  الفس���تان  يذكر أن 
ارتدت���ه لق���اء اخلميس���ي 
خالل تقدميه���ا حفل افتتاح 
االس���كندرية  »مهرج���ان 
الس���ينمائي« تعرض حلملة 
انتقادات وسخرية عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، حتى إن 
هناك نشطاء طالبوا زوجها 
باالنفصال عنها. وارتدت لقاء 
لقاء اخلميسيفستانا أسود مطرزا بالذهبي، 

اليابان تودع »أراب آيدول 3« .. ووائل كفوري مشدود األعصاب!

جلنة التحكيم من تقدم فنانة 
يابانية إلى برنامج عربي.

أما في احللقة قبل النهائية 
لتأهيل املشتركني إلى مرحلة 
السهرات املباشرة، فقد امتدت 
إلى ما يقارب الثالث ساعات 
وتبارت 12 فرقة ليتأهل منها 
عدد م����ن اجلزائريني، وكأن 
انتقمت للجزائريني  اللجنة 
الذين ينتقدون عدم مشاركتهم 

في البرنامج، فتأهل 5 منهم إلى 
املرحلة النهائية التي تخرج 
اليوم للنهائيات وملدة عشرة 
أسابيع هي موعد »براميات« 

أراب آيدول.
وفيم����ا تقاس����مت جلنة 
التحكيم التعريف بالنتيجة، 
كانت نانس����ي عج����رم األقل 
كالما، فيما كانت أحالم تفتعل 
»أجواء« بني املشاركني إلبالغهم 
بالنتائج، وكذلك فعل حسن 

الشافعي.
أما وائل كف����وري، فكان 
مش����دود األعص����اب يراقب 
من بعيد ويقي����م األصوات 
بصورة تبتعد عن التقليدية 
التصن����ع فيحزن حلزن  أو 
الذين لم يحالفهم احلظ ويأمل 
احلظ الوافر لهم، وكان أيضا 
ميازح املشتركني بأن اللجنة 
مضطرة للقيام ب� »الندينغ« 

لزوم شروط البرنامج.
وشهدت احللقة استنكارا، 
أو باألحرى صراخ مش����ترك 
سعودي خرج بعد الغناء ولم 
يشأ تصويره وهو في حالة 

عصبية شديدة.

والفلسطينية منال موسى، 
كان واضحا فشل اخلمسة 
في أداء األغنية، إال أن جلنة 
الرغم من  التحكيم وعل���ى 
صدمتها، اختارت املشتركات 
العربيات فيم���ا لم يحالف 
احلظ اليابانية التي خصها 
حسن الشافعي بكلمات كانت 
أقرب إلى املواساة، وعبر عن 
الفرح والفخر الذي شعرت به 

عرضت مساء أمس االول 
احللقة األولى م����ن املرحلة 
الثانية اخلاصة باملوسم الثالث 
من برنامج »أراب آيدول«، وقد 

تبارت أكثر من 10 فرق.
وتألف كل فريق من 5 إلى 7 
مشتركني، مبعدل أغنية واحدة 
لكل فريق، وكان واضحا أن 
اللجنة اجتهت في اختيارها 

إلى اجلزائر وفلسطني.
وق����د متي����زت الس����هرة 
التي كانت  بأزياء املشاركني 
مس����تغربة جدا، فمنها أزياء 
رجال اإلطفاء، ومنها مالبس 
الس����جن، والفالحني وأزياء 

السيدة فيروز.
الصدمة، بحس����ب حسن 
الش����افعي، كان����ت في ختام 
احللق����ة م����ع فري����ق ضم 5 
فتيات من بينهن ناو اليابانية، 
واللواتي غنني للسيدة فيروز 

»سألوني الناس«.
الذي أخرج  الوقت  وفي 
اليابانية ناو  الشافعي  فيه 
من ب���ني العربيات، خضراء 
م���ن اجلزائ���ر وخولة من 
املغرب ونورهان من تونس 

جلنة حتكيم البرنامج

منى زكي تخرج من سباق »األضحى«
خرج فيلم النجمة منى زكي، والذي يحمل 
اسم »أسوار القمر«، من سباق األفالم في 

موسم عيد األضحى املقبل.
والفيلم مختلف عن نوعية األعمال التي 

ستعرض في موسم »األضحى«، حيث 
يعتمد املخرج على تقنية جديدة في 

تقدميه، ومعظم أحداثه تقع في عرض 
البحر، مما دفعه الستخدام تقنيات 

اجلرافيك. ومن املقرر عرض الفيلم بعد 
ذلك حتى ينال اكبر قدر ممكن من العرض، 

وال يدخل في منافسه مع أي فيلم آخر.
ويشارك في بطولة فيلم »أسوار القمر« 
الى جانب منى زكي كل من: آسر ياسني، 

وعمرو سعد، وهو من تأليف محمد 
حفظي، وتامر حبيب، ومن إخراج طارق 

العريان.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

82136
314

93751
1

9763
1742
623

194
498

8453
736
624

187549
953

7381
497

68472
81546

7
94826

53
289

597
691

547
81

6174

أفقياً:

عمودياً:

دول
مجلس

التعاون
اخلليجي
الصحراء

نخل
ود

رطب
البادية
السرو

مستشفى
معالم

األبراج

سلم
مرسى
مواكب

قمح
فول
أرز
قد

سحر
قصر

االنفاق
موج

املسائل

٭ سنة االكتشاف: 1837.
يتضم��ن ماضي األرض 
فت��رات ذات من��اخ مختلفة 
كليا عن احلاضر املعتدل هي 

العصور اجلليدية.
٭ م��ن اكتش��فه: لوي��س 

اغاسي.
ملاذا يعتبر من أعظم 100 

اكتشاف؟
٭ كانت فكرة ثورية، لم يكن 
مناخ األرض نفس��ه دائما، 
آلالف الس��نني كان كل عالم 
يفترض أن مناخ األرض بقي 
دائما دون تغيير، اكتش��ف 
لوي��س اغاس��ي الدليل بأن 
كل أوروبا كانت فيما مضى 
مغطاة مبجموعة كبيرة من 
األنه��ار اجلليدي��ة، لم يكن 
من��اخ األرض دائما كما هو 
اآلن، بذلك االكتشاف أسس 
اغاس��ي ملفهوم ارض تتغير 

باستمرار.
فسر هذا االكتشاف عددا 
من األلغاز التي حيرت العلماء 
لقرون من الزمن، كان أغاسي 
أيضا أول من سجل معطيات 
ميدانية شاملة ودقيقة تدعم 
نظرية جديدة وتؤسس لها، 
اسهم عمل اغاسي كثيرا في 
البدء بحقل اجليولوجيا وفي 
نظرتنا احلديث��ة عن تاريخ 

كوكبنا.
٭ حقائق طريفة: أثناء العصر 
اجلليدي األخير، امتد النهر 
الشمالي  اجلليدي األميركي 
إلى اجلنوب إل��ى حيث تقع 
اآلن س��انت لويس، وكانت 
س��ماكته أكثر من ميل فوق 
مينيس��وتا والداكوتاس، مت 
احتجاز الكثير من اجلليد في 
هذه األنهار اجلليدية الهائلة 
بحيث إن مستوى سطح البحر 
كان اخفض مما هو عليه اآلن 

بحوالي 500 قدم.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  املهرجانات، 2ـ  حر )معكوسة( 
ـ ســـنون، 3 ـ ضارون ـ منون، 4 
ـ امـ  ااـ  جـــو، 5ـ  قاتـــلـ  في، 6ـ  
محمد املازم، 7 ـ عسرا ـ مطر، 8 ـ 
اا ـ حرسهن، 9 ـ رمى ـ اا ـ ان، 10 ـ 

ضير ـ امتامه.

عموديًا:
1 ـ ارض املعارض، 2 ـ حلام ـ حســـامي، 
3 ـ قمر ـ ار، 4 ـ وســـادات، 5 ـ رسن ـ آت 
)معكوســـة(ـ  اا، 6ـ  جـــنـ  اللمحات، 7ـ  
اومأ ـ مطر، 8 ـ ن ن ن ـ فارس، 9 ـ وجيز 

ـ هام، 10 ـ ترنو ـ مسننة.

حل عينك .. عينك

1 ـ االحتفاالت، 2 ـ طليق )معكوسة( ـ اعوام، 3 ـ 
مؤذون ـ حتوف، 4 ـ والدة ـ متشابهان ـ فضاء، 
5 ـ حارب ـ ظـــل، 6 ـ مطرب اماراتي، 7 ـ عكس 
يسرا ـ غيث، 8 ـ متشابهان ـ حماهن، 9 ـ ألقى ـ 

متشابهان ـ للنصب، 10 ـ ضرر ـ اكماله.

1 ـ من املعالم االقتصادية الكويتية، 2 ـ قصاب ـ 
سيفي، 3ـ  جرم سماويـ  للمساحة، 4ـ  مخدات، 
5 ـ جلام ـ مقبل )معكوسة( ـ متشابهان، 6 ـ من 
املخلوقات ـ النظرات اخلاطفة، 7 ـ اشار ـ غيث، 
8 ـ متشـــابهة ـ خيال، 9 ـ مختصر ـ عشق، 10 ـ 

تنظر ـ مدببة.

احلل  أسفل الصفحة

العصور اجلليدية

حل أعرف الشخصية:
أحمد عز

حل كلمة السر:
اإلمارات

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: دولة خليجية 
من 8 أحرف

اانواعتلاا
دلااتملسام
وخللمرسيلل
للصبردزماا

ليحاحقروبع
سجردسراارم
ليايلوفكاا
جنءةقمحبجر

مخومستشفيط
الدمالسروب
قصرالمساءل
موجقافنالا

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 يعتقد الكثير من الناس أن 
كلمة، دواء أو عقار، تعني مادة 
مؤدية إلى اإلدمان أو ناش��ئة 
بس��بب العادة تؤخذ من اجل 
تخفيف األلم او للمساعدة على 
النوم، إال أنها في الواقع تعني 
اي م��ادة، او مزيج من مواد 

يستخدم كدواء.
وم��زج هذه امل��واد او ما 
يسمى »فن الشفاء باألدوية«، 
قدمي جدا فقد استخدم االغريق 
منتجات األعشاب باألدوية منذ 

آالف السنني.
والي��وم، كما كان س��ابقا 
يأت��ي العدي��د م��ن أدويتنا 
املهمة من األعشاب. فيصنع 
املورفني واألفيون من عصارة 
اخلشخاش ويأتي الكوكايني، 
والذي يستخدم في العمليات 
لتخدي��ر األعصاب، من نبتة 
الكينني  الكوكا. ويس��تخرج 
)م��ادة ملعاجل��ة املالريا( من 
حل��اء الكينيا. وكذل��ك يأتي 
زيت اخلروع من بزرة نبات 

اخلروع.
كم��ا ان العدي��د من هذه 
األدوية املهمة تأتي من املعادن، 
وتش��مل: األمالح والبروميد 
ان  والفوس��فور، وهل تعلم 
اعضاء احليوان��ات قد تزود 
بأدوي��ة معين��ة؟  اإلنس��ان 
الدرقي��ة، والغ��دد  فالغ��دة 
الكظرية والبنكرياس تشكل 
موادا صاحل��ة إلنتاج بعض 

األدوية.
وهناك أيضا أنواع اخرى 
م��ن األدوية مث��ل اللقاحات، 
واألجس��ام  والتكس��ينات 

املضادة. 
ومع تط��ور العلم، أصبح 
باإلم��كان، تركي��ب األدوية 
تأتي من  االصطناعية. وهذه 
املختبرات واألبحاث الكيميائية، 
وليس من النبات او احليوانات 
كغيرها. وأصبح الكثير من هذه 
األدوية ينتج صناعيا بأقل كلفة 
وبكميات اكبر كاالسبرين مثال. 
وقد توص��ل العلم حديثا الى 
اكتشاف آخر في حقل االدوية 

� وهو املضادات احليوية.
واملنتجة كيميائيا بطريقة 
السبك. كما ان للمواد الكيميائية 
البكتيريا  القوة لوقف من��و 
املسببة لألمراض. فالبنسلني 
والستربتومايسني هما مضادان 

حيويان مهمان.

ما األدوية أو العقاقير؟

خديجة مصطفى:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي



األمنية
االحد 21 سبتمبر 2014

27
alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

أوقات الفراغ
اخلميس املاضي كنت على موعد مع صديقي بوصقر 
للذهاب لشاليه بوعبدالعزيز، وحينما اتصل صديقي 

عبداللطيف يسألني عن وجهتي، حيث إنه يشعر 
بامللل وال يعرف إلى اين يذهب في نهاية عطلة 

األسبوع طلبت منه مرافقتنا الى الشاليه، وعندما 
علم أن غالبية االصدقاء ينامون في الشاليه بعد 

وجبة عشاء دسمة يطبخها بوعبداهلل زميلنا العزيز 
الذي يتفنن في كل عطلة بتذويقنا »فناتقه« من 

األكالت الكويتية على العشاء يوم اخلميس والغداء 
في اليوم اجلمعة. 

لذلك آثر عبداللطيف الذهاب بسيارته ليعود آخر 
الليل الرتباطه مبوعد التجمع األسبوعي لدى والدته 

وااللتقاء مع اشقائه وشقيقاته وأبنائهم كما هي 
العادة في كل يوم جمعة.

اتفقنا على التقابل أمام جمعية واستراحة رحال بعد 
طريق الوفرة ـ الزور ووصلنا عند الثامنة والربع 

مساء، وإذا باملواقف قد امتألت بالسيارات السبورت 
والدراجات النارية والبقيات والشباب ميأل الساحة 

واملقهى ليس لالنتظار كما حالنا بل لعدم وجود 
أماكن تسلية أو ترفيه يفرقون طاقتهم فيه، فتجمعوا 

بتلك الساحة لتناول القهوة.
وصل عبداللطيف وسايرنا بسيارته الى الشاليه، 

حيث كانت الغالبية موجودة واجللسة على شاطئ 
البحر ألن اجلو حتسن ويسمح باجللوس بعيدا عن 

التكييف.
غالبية املوجودين من هواة لعبة )الكوت ـ الهند ـ 

النحاسة( وتتشكل عدة فرق، ولكن ال يبدأون اللعب 
إال بعد وجبه العشاء أما قبله فاحلديث عن أخبار 

املجتمع. 
عبداللطيف أساءه منظر الشباب املتكدسني بتلك 

الساحة فأثار املوضوع ليتشارك اجلميع في النقاش 
مبدين آراءهم واتفقت الغالبية على ان هؤالء الشباب 
ال ميلكون أماكن يذهبون اليها، فالكثير من الشباب 

ال يرغبون في التردد على املجمعات التجارية او 
السينما بنهاية االسبوع افساحا لألسر، وليست 

لديهم شاليهات ميتلكونها وحتى لو أرادوا استئجار 
شاليه فإن اسعارها مرتفعة ووجودهم في الطرقات 

العامة يؤدي الى تعرضهم حلوادث كثيرة، وذلك 
لعدم وجود اماكن لهم والغالبية منهم ينتظرون قدوم 

الشتاء إلقامة مخيم لهم يقضون جل وقتهم فيه 
وخاصة ايام العطل بعد عناء الدراسة أو الوظيفة.
وزارة الشباب منذ انشائها لم تقدم أي مشروع 

يخدم الشباب وميتص طاقاتهم ويبعدهم عن 
الطرقات واحلوادث.

في هذه األثناء دخل على اخلط صديقنا بومساعد 
معترضا على احلديث فقط عن الشباب، فالتفت 

اجلميع متسائلني هل لديك وجهة نظر تخالفنا؟ فإذا 
هو يطرح امرا آخر، وماذا بشأننا نحن املتقاعدين؟ 

من يهتم بنا طوال أيام االسبوع صباحا ومساء، 
فإذا ذهبنا مع االصدقاء الى احد املجمعات لتناول 
القهوة اطلقوا علينا لقب »باب مغازجلي« وليست 

لنا الهمة أو االمكانية إلقامة مخيم في الشتاء فجل 
وقتنا نقضيه في الديوانيات للعب الورق والنجرة أما 
الشاليه فإن بوعبدالعزيز لديه اسرة ايضا وجزاه اهلل 

خيرا أنه يخصص لنا اسبوعا وألسرته اسبوعا. 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية همها األوحد 
جمع املستحقات من املوظفني وصرفها عليهم بعد 

تقاعدهم دون أي مراعاة الحتياجاتهم الترفيهية 
أو العالجية مثل إنشاء ناد بحري للمتقاعدين أو 

مستشفى لعالجهم. 
بومساعد لديه تصور جميل وخيالي لعله يتحقق 
عندما ذكر ان كل القياديني بالدولة سيأتيهم يوم 

يتقاعدون فيه، فلماذا ال يطرح احداهم فكرة انشاء 
وزارة للمتقاعدين بعد أن جتاوز عددهم املائة 

وثالثني ألفا ويشكلون نسبة الثلث ملوظفي الدولة 
لعل وعسى أن تهتم بشؤونهم وتوفر لهم ما عجزت 

عن توفيره وزارة الشباب للشباب.

  اللوحة التي نفذ بها 3 سرقات واملخدرات واخلمور احيلت الى االختصاص 

عثر في دبة املركبة على لوحة كويتية وعليها 3 بالغات سرقة

مطاردة مركبة بلوحة خليجية من »السادس«
حتى الواحة انتهت بضبط خمور وهيروين وهروب قائدها

أمير زكي

أحيلت مركب����ة من قبل 
رجال جندة اجلهراء الى األدلة 
اجلنائية لرفع اآلثار املتوافرة 
ف����ي داخله����ا ف����ي محاولة 
لالستدالل على صاحبها او من 
كان على متنها لكونه متهما 
في 3 قضايا سرقة باإلكراه الى 
جانب حيازته خمورا ومواد 
مخ����درة، وبحس����ب مصدر 
امني فإن قائد دورية تتبع 
جندة اجلهراء وخالل جولة 
امنية لها على طريق الدائري 
السادس رصدت مركبة يابانية 
حتمل لوحات خليجية وان 
املركبة يبدو في حالة  قائد 
غي����ر طبيعية، وقال مصدر 
امني : طلب رجال النجدة من 
قائد السيارة التوقف ولكنه 
رفض وانطلق بسرعة كبيرة 
لتتم مطاردته حتى منطقة 

الواحة.
مت  املص����در:  وأض����اف 
تضييق اخلناق حول املركبة 
فم����ا كان من قائ����د املركبة 
الذي يرت����دي زيا وطنيا اال 
ان يهرب جريا على االقدام 

تاركا املركبة وبتفتيشها عثر 
بجوار السائق على  2 بطل 
خمر محلية وعدد 2 ملبة الى 
جانب اكياس صغيرة فارغة 
بها آث����ار هيروين كما عثر 

في دب����ة املركبة على لوحة 
كويتية، وتب����ن ان اللوحة 
مبلغ عنها حيث كانت على 
املركبة اليابانية ونفذ بها 3 

قضايا سرقة.

 اللواء عبد الفتاح العلي 

66 نقطة تفتيش لألمن العام اخلميس املاضي
حصدت 19 مطلوباً مدنياً وجنائياً و61 مخالفاً و30 متغيباً

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

العام،  شهد قطاع األمن 
الذي يرأسه اللواء عبدالفتاح 
العلي في غضون الساعات 
القليل���ة املاضية جملة من 
حم���الت التفتي���ش والتي 
أسفرت عن توقيف متغيبن 
ومخالفن لإلقامة وحترير 
عدد من املخالفات املرورية، 
وقال مصدر امني ان مديرية 
الكبير  امن محافظة مبارك 
أقامت 4 حمالت تفتيش���ية 
بن منطقتي القصور والعدان 
بقيادة العميد نافع العنزي 

وقائد منطقة العدان العقيد 
الدع���ي ورئيس  ابراهي���م 
النقيب خالد  العدان  مخفر 
هالل واملالزم محمد بوعلوا، 
وأس���فرت ع���ن ضبط 30 
ش���خصا م���ن دون إثبات، 
وضب���ط متغي���ب وجرى 
حترير 10 مخالفات وسحب 3 

سيارات الى كراج احلجر.
كم���ا نظ���م رج���ال امن 
العاصمة بقيادة اللواء طارق 
حمادة حمالت تفتيشية في 
مناطق مختلفة وأس���فرت 
حمالت أم���ن العاصمة عن 
ضب���ط 15 ش���خصا انتهت 

إقامته���م وضب���ط متعاط 
وش���خص مطلوب لقضية 
خيانة أمان���ة و5 مطلوبن 
لقضايا مدنية و6 أشخاص 

لالشتباه في السرقة.
وأش����ار املص����در الى ان 
احلصيلة اإلجمالية لقطاع 
األمن العام بلغت ومن خالل 
66 نقط����ة تفتيش اآلتي: 6 
مطلوبن ل�»اجلنائية« و13 
مطلوبا »مدني« و30 متغيبا 
و61 مخالف����ا و104 من دون 
إثبات و4 مركبات مطلوبة، 
وضبط خمور وحترير 196 

مخالفة وحجز 15 مركبة.

.. واحلربة واحلشيش املضبوط في شارع أبوظبياملخدرات املضبوطة في دوار النسيم

كابتي وحشيش في دوار النسيم

مطلوب لـ »املكافحة« ضبط على الساحلي
بحربة و4 قطع حشيش وورق رشيد

كانوا يقومون بحملة تفتيشية 
على شارع ابوظبي الساحلي 
مقابل منطقة الدوحة، حيث 
اوقفوا شخصا بدا في حالة 
غير طبيعية وباالستعالم عنه 
تبن انه مطلوب لالدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وبتفتيش 
سيارته احترازيا عثر معه على 
4 قطع حشيش وورق رشيد 
حربة وأدوات تعاط وأكياس 

بها هيروين.
من جهة اخرى أحال مدير 
امن محافظ���ة اجلهراء اللواء 

أمير زكي - هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية 
العام  املساعد لشؤون األمن 
الل���واء عبدالفت���اح العل���ي 
إل���ى اإلدارة  بإحالة مواطن 
العامة ملكافحة املخدرات لعدة 
اعتبارات أوله���ا ان املواطن 
مطلوب الى هذا القطاع )قطاع 
املكافح���ة( إلى جانب ضبط 
مواد مخ���درة وأدوات حادة 
بحوزته، وبحس���ب مصدر 
أمني فإن رجال امن العاصمة 

إبراهيم الطراح الى مقر اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا 
من مواليد 1993 وآخر من غير 
محددي اجلنسية وكان املتهمان 
ضبطا خالل حملة تفتيشية 
لرجال امن اجلهراء في دوار 
امني  النس���يم، وقال مصدر 
ان رجال االمن اش���تبهوا في 
شخصن لدى مرورهما على 
احلملة، حيث كانا في حالة غير 
طبيعية وبتفتيشهما وتفتيش 
املركبة التي كانا على متنها عثر 
معهما على حشيش وكابتي.

غسيل مركبة بـ2340 دينارًا 
في منطقة أبو حليفة

علقة ملصرية استأذنت
من عملها للقاء صديق

عراقيان و»بدون« إلى »اجلنائية« 
حليازة مسدس 9 ملي دون ترخيص

70 دينارًا وبطاقة بنكية تبخرت 
من مركبة مواطنة في صالة أعراس

مواد مسكرة ومخدرة ضبطها أمن 
العاصمة بعد إضاءة النور الداخلي

محمد الجالهمة

تق���دم مواطن الى مخفر ابو حليفة واتهم س���ائقه 
الهندي بخيانة االمانة وسرقة 2340 دينارا من داخل 
املركبة وتركها مقاب���ل منزله، وقال املواطن انه طلب 
من الس���ائق الهندي ان يقوم بغس���ل املركبة وتبديل 
الزيت لها، في احدى املغاس���ل املخصصة، مشيرا الى 
انه تذكر وجود املبلغ حيث اتصل على السائق وابلغه 
بأن هناك مبلغا يجب ان ينتبه اليه، واضاف: فوجئت 
بوجود السيارة أسفل املنزل بعد غسلها وان املبلغ غير 

موجود كما ان السائق هرب.

محمد الجالهمة

اتهمت سيدة مصرية زوجها بالتشهير بها واالعتداء 
عليها بالضرب في مخفر الس���املية، اما الزوج فاتهم 
زوجته باخليانة، حيث ضبطها لدى خروجها من مركبة 
ش���خص مجهول، وكانت الزوج���ة تقدمت الى مخفر 
الس���املية وأبلغت بان زوجها اعتدى عليها بالضرب 
أمام مقر عملها، ومت اس���تدعاء ال���زوج الذي قال انه 
سأل باملصادفة عن زوجته في مقر عملها فأبلغ بأنها 
استأذنت حيث سارع الى الشركة التي تعمل بها زوجته 
وانتظر أس���فل الش���ركة وفوجئ بنزولها من مركبة 

شخص مبجرد ان شاهده هرب.

هاني الظفيري

أحيل الى االدارة العام���ة للمباحث اجلنائية يوم 
امس 3 ش���بان )عراقيان وبدون( حليازة سالح ناري 
»مس���دس 9 ملي« بدون ترخيص، وبحس���ب مصدر 
امني فإن ضابط مباح���ث تيماء وخالل جولة لهم مت 
االشتباه في مركبة بها 3 اشخاص ولدى توقيف املركبة 
بدت عالمات االرتباك في ازدياد ليتم تفتيش املركبة 
والعثور بداخلها على السالح الناري وجار التحقيق 
مع العراقين ويدعوان )أ.مديح(، )ز.غمبر( والبدون 

يدعى )ف.صباح( جميعهم من مواليد 1991.

هاني الظفيري

تقدمت مواطنة الى مخفر اجلهراء وأبلغت عن قيام 
مجهول بسرقة حقيبتها من داخل مركبتها بعد كسر 
املثلث املجاور للمقود، وقالت املواطنة انها دخلت لتهنئة 
احدى زميالتها والتي كانت حتتفل بزواج ابنها وحينما 
عادت الى سيارتها بعد نحو نصف ساعة امضتها داخل 
الصالة وجدت الس���يارة قد كسر زجاجها وسرق من 

داخلها حقيبة كان فيها 70 دينارا وبطاقة بنكية.

عبدالعزيز فرحان - محمد الدشيش

اقتيد مواطنون من مواليد 1992 و1993 إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات لضبطهما في حالة غير طبيعية 
وحي���ازة مواد مخدرة وأخرى مس���كرة، وقال مصدر 
أمن���ي إن نقطة تفتيش بقيادة امل���الزم عامر مضيان 
أوقفت مركبة أميركية عند مخرج الس���رة، وكان بها 
مواطنون في حالة غير طبيعية وطلب رجال األمن من 
املواطنن تشغيل اإلضاءة الداخلية ليشاهد الضابط 
زجاجة ماء صحة حجم صغير تبن أن بها مادة مسكرة 
مستوردة، وكذلك قطعتان بيضاويتان بهما هيروين 
وكمية صغيرة بقصد التعاطي و3 حبات بيضاء وورق 

رشيد و2 مقص.

حملة األرتال حصدت مركبات 
معطوبة ومحروقة ُمبّلغ

عن سرقتها

»طبيعة وأسباب جرائم العنف 
لدى الشباب الكويتي«

في حلقة نقاشية باألمن الوطني

هاني الظفيري

أس���فرت حملة لرجال أمن اجله���راء في منطقة بر 
األرت���ال وتيم���اء والصليبية عن ضب���ط 4 مركبات 
جميعها اما معطوبة وتالفة جراء الرعونة وإما محترقة 

ومتفحمة.
وقال مص���در امني ان الس���يارات التي مت العثور 
عليها جرى االس���تعالم عنها وتبن ان مركبتن مبلغ 
عن س���رقتهما في منطقة اجلليب، فيما هناك مركبة 
مس���روقة من الساملية والرابعة مبلغ عن سرقتها من 
منطقة املنقف، ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة 
املركبات الى األدلة اجلنائية لرفع اآلثار والبصمات من 
داخلها حيث ميكن من خاللها االستدالل على من سرق 

تلك املركبات وأتلفها.

محمد الدشيش

اختتمت كلية األمن الوطني حلقة نقاشية للقيادات 
الوس���طى بعنوان )دور رجال األم���ن في التعامل مع 
احل���االت العنيفة لدى الش���باب( والتي نظمها معهد 
الدراس���ات االستراجتية األمنية خالل الفترة من 16- 
18 س���بتمبر 2014 وقد حاضر في احللقة العميد بدر 
الغضوري مدير إدارة األحداث في اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية والدكتور عامر الصالح االستاذ بكلية العلوم 

االجتماعية في جامعة الكويت.
والهدف من عقد هذه احللقة هو التعرف على طبيعة 
واسباب جرائم العنف لدى الشباب الكويتي ومناقشة 
أنسب الوسائل والطرق للوقاية منها مع إنفاذ القانون 

دون اإلخالل بحقوق اإلنسان ملرتكبي هذه اجلرائم.
وق���د تناول النقاش في احللقة العنف في املجتمع 
الكويت���ي ومفهوم األمن وط���رق تعزيزه في الكويت 
وإس���تراتيجيات مواجهة العنف في الكويت. وشارك 
به���ا 16 متدربا من مختلف قطاع���ات وزارة الداخلية 
باإلضافة إلى وزارة الدفاع واحلرس الوطني واإلدارة 

العامة لإلطفاء واألمانة العامة لألوقاف.

وانيت محترق

.. ومركبة معطوبة 

العميد عادل احلشاش

احلشاش: متديد التسجيل للرقباء األوائل 
حتى 25 اجلاري إلعطاء الفرصة للجميع

العالقات  إدارة  أكد مدير 
العام���ة والتوجيه املعنوي 
إدارة اإلعالم األمني  ومدير 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
اهتمام الشيخ محمد اخلالد، 
بقط���اع التعليم والتدريب، 
حي���ث إن���ه يعتب���ر بداية 
االنطالقة لعمل أمني متميز 
شكال ومضمونا، والذي يشدد 
دوما على تشجيع االنخراط 
الش���رطة من خالل  بسلك 
االلتحاق مبثل هذه الدورات 
الكتساب اخلبرات واملهارات 
العمل األمني من  في فنون 

حيث اإلعداد والتجهيز ودقة 
التنفيذ التعليمي إليجاد رجل 
األمن الق���ادر على مواجهة 
التحديات األمنية بش���تى 
صوره���ا، والذي يؤكد على 
ضرورة حتديث العمل األمني 
وال بد من االهتمام بالقاعدة 
األساسية لذلك وهو قطاع 
التعليم والتدريب، وأش���ار 
العمي���د احلش���اش إلى أن 
زيارة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق س���ليمان فهد الفهد 
التعلي���م والتدريب  لقطاع 
الش���رطة  ف���ي كلية  ممثل 

األس���بوع املاض���ي ملتابعة 
سير العملية التعليمية داخل 
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النفط
ما الخطة البديلة »ب« لدولة الكويت عند 

نضوب النفط؟

ما اخلط����ة البديلة »ب« لدولة الكويت عند نضوب النفط 
أو هجرته جانبيا بسبب هزات أرضية أو انزالقات أرضية الى 
أعماق سحيقة أو الى بلدان مجاورة؟ والنفط قابل للنضوب 

وأسعاره قابلة لالنخفاض.

نظرة عامة على ميزانية الدولة

من خالل نظرة على ميزانية دولة الكويت 2013-2012 نرى 
ان االيرادات وصلت الى 32 مليار دينار بحمد اهلل )املرجع 1( 

احلساب اخلتامي
95% تقريبا من االيرادات نفطية وال�5% من اإليرادات األخرى 
عبارة عن ضرائب وحتصيالت من األفراد والشركات مبا فيها 

الشركات النفطية على اخلدمات املقدمة من الدولة.
هذا مؤشر خطير يبني اعتماد ايرادات الدولة بالكامل على 
مورد أحادي »النفط« ويجب النظر فعليا الى تنويع مصادر 

الدخل القومي.
وبالنظ����ر الى املصروفات التي تقارب ال�20 مليارا نرى ان 
أغل����ب هذه املصروفات متجهة الى الرواتب والس����لع والنقل 
وتقريبا ملي����ار ونصف املليار من هذه املصروفات تتجه الى 
املش����اريع اإلنشائية والصيانة واالس����تمالكات العامة اي ما 
يق����ارب جزءا من 8% من املصروفات أو 5% فقط من االيرادات 

يتجه للمشاريع!
مما سبق نرى ان اكثر من 95% من ايرادات الدولة سنويا 
حتصل من بي����ع البترول ومش����تقاته وان ادارة الدولة ككل 
تعتمد كليا على البترول ومش����تقاته بل حياتنا وحضارتنا 
تعتمد بشكل اساس����ي وكلي على إنتاج البترول وبيعه على 
س����بيل املثال ال احلصر: املاء الذي هو أساس احلياة نحصل 
عليه بتقطي����ر مياه البحر بحرق مش����تقات البترول وكذلك 
الكهرباء نحصل عليها بتس����خني املياه لتصبح بخارا لتدير 
مولدات الكهرباء � وكذلك وسائل املواصالت تعتمد على الوقود 

املستخلص من البترول.
أما من ناحية أخرى فان إحراق مش����تقات البترول ملوث 
كبير للبيئة فأغلب املشتقات مثل زيت الوقود )املستخدم في 
محطات تقطير املاء وانتاج الكهرباء احملطات القدمية( واجلازولني 
والديزل )وقود الس����يارات والشاحنات( والكيروسني )وقود 
الطائرات( ينتج غازات دفيئة )تسبب االحتباس احلراري( مثل 
امليثان واكاسيد الكربون وايضا غازات حمضية تسبب )التآكل 
واألمطار احلمضية( مثل اكاسيد النيتروجني والكبريت، وايضا 
هناك خطورة عظمى من عدم إحراق هذه املنتجات بشكل تام 

مما ينتج مركبات مسرطنة.
من جانب آخر أسعار البترول قابلة لالنخفاض اذا قل الطلب 
على البترول )الواليات املتحدة قد تكتفي ذاتيا قريبا أو اذا مت 
انتاج كميات اكبر من الدول املنتجة( فإن وصل سعر البرميل 
الى 60 دوالرا فسيكون هناك عجز في ميزانية الدولة يقارب 
ال����� 3 مليارات دينار عند انت����اج 3 ماليني برميل يوميا أي 21 
مليار دينار اإليرادات س����نوية ولتوقع زيادة املصروفات الى 
24 مليارا سنويا )4% تقريبا زيادة مقدرة للتوسع باملشاريع 

واإلعمار والبنية التحتية(.
الس����ؤال هنا ماذا يحل لنا اذا نفد البت����رول أو هاجر الى 
أعماق سحيقة أو بلدان مجاورة )عن طريق هجرة جانبية أو 
انخفاض في طبق����ات األرض التي حتوي البترول(؟ كما بني 

اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكرمي:
)ق����ل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني: 

30( )مرجع 2(.
اجلواب ستنتهي حياتنا في غضون اشهر معدودة وتنشل 
احلياة متاما بالكويت � ال يوجد ماء للش����رب ال يوجد وقود 

لنقل البضائع ونقل األفراد ال 
توجد كهرباء لتبرد مساكنا 
وتنير األض����واء وحتفظ 
أغذيتنا من التلف س����تقل 
الش����رائية للدينار  القيمة 
الكويتي وال يكاد يستعمل 
خارج الكويت فال نستطيع 
ان نس����تورد أي شيء ولن 
نس����تطيع االس����تفادة من 
االحتياط����ات م����ن األموال 
القادمة  املوفرة لألجي����ال 
واالحتياط����ي العام؟ »فات 

األوان«.
فما خطة الدولة البديلة 
»ب« في هذه احلالة؟ وأين 
يجب أن توجه املصروفات 
والفوائ����ض املالية لتفادي 

حالة كهذه؟
العالم  الى دول  بالنظر 
املتقدمة  الدول  وخصوصا 

نرى اآلتي:

ووضعها بخزان����ات خاصة قريبة من محطات توليد الكهرباء 
الناجتة من تركيز احلرارة الشمس����ية وغلق اخلزانات وامداد 
خطوط من املواسير أعلى اخلزان لتجميع غاز امليثان الناجت عن 
طريق تفاعل هذه املواد العضوية مبكونات التربة � يجمع غاز 
امليثان بخزانات اخرى أو يعبأ باسطوانات الستخدامه كوقود 
عضوي للمطابخ وللتسخني ان لزم األمر )لتسخني اخلزانات 
احلافظة للحراة ليتم انتاج الكهرباء على مدار الساعة خاصة انه 
في الشتاء تقل فترة النهار وقد يكون مصحوبا بالغيوم وتطول 
فترة الليل بالكويت(، حيث ان حرق 1جم من غاز امليثان ينتج 
55 كيلوجول حرارة وينتج بخار املاء وغاز ثاني اكسيد الكربون 
ولكن بنسبة اقل بكثير من الغاز الطبيعي )الذي يحوي تقريبا 
70% منه غاز امليثان باالضافة الى غازات اخرى مثل البيوتان 
والبروبان وااليثان( واقل من اي وقود بترولي اما اسفل )خزان 
املواد العضوية( نوصل انابي����ب لتجميع امليثانول املخلوط 
بااليثانول الس����ائل املتكون من عملية تخمر املواد العضوية 
ويستعمل كوقود للسيارات استخدم في املكسيك بالتسعينيات 
)امليثانول سام جدا لإلنس����ان ال ميكن شربه( حرق 1 جم من 

املخلوط يعطي تقريبا 25 كيلوجول من احلرارة.
هذه املشاريع توفر فرص عمل جديدة وايضا تفيد هذه املشاريع 
بتنوع مصادر الدخل للدولة وتقلل من اس����تهالك واستنزاف 
املورد الوحيد للدولة )البترول( وكذلك تقلل من التلوث الناجت 
عن احراق املشتقات البترولية واذا أثبتت هذه املشاريع جدواها 
بالكوي����ت ميكن ان نزيد م����ن أعدادها وفق خطط زمنية حتى 

نستغني متاما عن البترول ومشتقاته إن أمكن.
كما اش����ير الى ضرورة تغيير الفكر السائد لدى املواطنني 
واملقيمني عل����ى هذه األرض بأن احلكومة متكفلة بدعم الطاقة 
واملاء والوقود واملواد االستهالكية األساسية ما أدى الى اإلسراف 
واإلفراط وسوء استخدامها من قبل البعض، لذا اقترح بإزالة الدعم 
عن جميع هذه السلع مع اعطاء حصص كمية مقننة ومدروسة 
للمواطنني وللمحتاجني فقط، هذا يعطي متيزا للمواطنني عن 
غيرهم داخل بلدهم فيعزز قيمة املواطنة لديهم )بالتعاون مع 
الهيئة العامة للمعلومات املدني����ة واالدارة املركزية لإلحصاء 
ومؤسسات حكومية اخرى( وفي حالة طلب املواطنني لكميات 
تفوق احلصة املقررة يدفع املواطن الس����عر املعلن )هذا النهج 
سميته سنة 1997 بالضريبة السلوكية( هذا النوع من التوجه 
يقنن املصروفات للس����لع املدعومة ويقلل من املصروفات في 
امليزانية العامة للدولة ويغير من سلوك األفراد فيتجه االفراد 
الى االستفادة القصوى منها دون افراط أو تفريط على سبيل 

املثال:
سلعة اجلازولني )وقود السيارات( اذا خصصت فرضا 200 
ليتر مدعوم )60 فلس����ا( شهريا لكل مواطن بالغ ميلك رخصة 
قيادة فس����يفكر مرارا قبل ان يستنفد هذه الكمية بالتسكع في 
الشوارع ويستخدمها فقط للمشاوير املهمة مثل الذهاب للجامعة 
أو للعمل فإن أبى فالبد له أن يدفع السعر املعلن كاملقيمني )270 
فلسا لليتر الواحد( أما من اجلهة األخرى فستقل االزدحامات 
وكثافة الس����يارات بالطرق بوجه عام اذا اتخذت احلكومة هذا 
القرار فكثير من املقيمني واملواطنني س����يفكرون في استخدام 
وس����ائل االنتقال اجلماعي، على س����بيل املثال الذهاب للعمل: 
يتجمع اربع أو اكثر من املوظفني الستغالل سيارة واحدة للذهاب 
للعم����ل فتتوزع قيمة الوقود على 4 واألقل حظا سيس����تخدم 
الباصات كنتيجة حتمية لهذا القرار فتقل كثافة مرتادي الطرق 
الى الربع أو أقل فيقل الزحام بش����كل عام ما يقلل االنبعاثات 
الغازي����ة الضارة من عوادم املركبات )حفاظ على البيئة( ومن 
جهة اخرى سيس����اهم ذلك في تقليل درج����ة حرارة املدن ذات 
الكثافة العالية باملركبات )معظم الطاقة باحملركات تتحول الى 
حرارة وجزء يسير منها يتحول الى طاقة حركية( ويقل بذلك 
استهالك الكهرباء املستخدمة بالتبريد داخل املنازل وأماكن العمل 
في هذه املناطق � في واليتي واشنطن وفرجينيا )سنة 1984( 
في وقت الذروة ال يسمح باستخدام احلارات اليسرى السريعة 
من الطرق اال للمركبات واحلافالت التي تنقل اكثر من 4 ركاب 
ومن يس����تغل هذه احلارات من احلافالت التي حتوي 3 ركاب 
أو اقل يخالف فورا وكذلك هو األمر بالنسبة للكهرباء املدعومة 

واملياه والسلع األساسية. 
أما من اجلانب اآلخر فرفع الدعم عن مصادر الطاقة الكهرباء 
والوقود يحفز القطاع اخلاص الى الدخول في مشاريع انتاج الطاقة 
النظيفة ويعزز التنافس بتقدمي هذه املنتجات كباقات مختلفة 
بس����عر مغر للمستفيدين 
حتدد حسب منط االستهالك 

لديهم.
أعتقد ان األوان قد حان 
حلكومة دول����ة الكويت ان 
تفكر مبنهجية علمية حلل 
املش����اكل العالق����ة ووضع 
مش����اريع عملي����ة تنهض 
باملجتمع واألفراد وحتافظ 
على املورد الوحيد ملدة أطول 
كي يستفيد منه اجليل احلالي 
وجيل املستقبل واملساهمة في 
تقليل انبعاثات الغازات من 
احملروقات البترولية للحفاظ 
على بيئة صحية نظيفة كما 
هو موضح بالصورة امللتقطة 
من س����وق الفحيحيل التي 
توضح االنبعاثات الغازية 
الضارة بالبيئة وعلى السكان 
من انتاج وتكرير البترول 

مبصفاة األحمدي.

توجهت كثير من دول العالم الى االس����تثمار مبصادر الطاقة 
املتج����ددة وخصوصا الطاقة احلرارية الناجتة من تركيز اش����عة 
الشمس من هذه البلدان الواليات املتحدة األميركية )أكبر احملطات 
واكثرها تطورا( وإس����بانيا واملكس����يك وأيضا بعض الدول األقل 
غنى وتطورا مثل الهند واملغرب ومصر واجلزائر كما هو موضح 

بالشكل التالي:
باختصار يتم عكس اشعة الشمس الضوئية احلرارية بواسطة 
مرايا ويتم جتميع هذه احلرارة ببؤرة فترتفع حرارة هذه البؤرة الى 
اكثر من 500 درجة سيليزية � هذه احلرارة عالية جدا تفوق درجة 
غليان املاء بعدة أضعاف فيستفاد من هذه احلرارة العالية بتسخني 
املياه لتصبح بخارا ساخنا الذي بدوره يقوم بإدارة التوربينات التي 
تولد الكهرباء وتبقى هذه احلرارة تولد الكهرباء ملدة تصل الى 10 

ساعات بعد غياب الشمس )الواليات املتحدة األميركية(. 
توقعت دراس����ة أعدت لصالح احلكومة األميركية )مرجع 3( 
باملقارنة مبحطات توليد الكهرباء املنتجة من حرق الغاز الطبيعي ان 
تقوم بعض الواليات بإنشاء عدة محطات لتجميع الطاقة احلرارية 
ابتداء من أوائل التسعينيات الى 2020 مجموع قدراتها تصل الى 

4000 غيغا وات بالساعة سنويا.
الدراسة بينت ان هذه احملطات ستقلل الغازات املنبعثة سنويا 
مبا يقارب 300 طن من غازات أكاسيد النيتروجني احلمضية و180 
طنا من غاز اول اكس����يد الكربون السام و7600000 من غاز ثاني 

اكسيد الكربون اخلانق املسبب لالحتباس احلراري )3(.
كما توقعت هذه الدراسة ان مساحة 6-14 كيلومترا مربعا تنتج 
محط����ات التجميع احلراري ما يقارب 1.5 غيغا وات في الس����اعة 

بالسنة.
وتبلغ قدرة بعض هذه احملطات 300 ميغا وات )الواليات املتحدة 
األميركية( وتكلفة 1000 كيلووات بالساعة تصل الى 34 دينارا اي 
الكيلو وات 34 فلسا )حسبت التكلفة بالدوالر األميركي في الواليات 
املتحدة األميركية( وهي قيمة قريبة جدا لسعر الكهرباء الناجتة عن 
حرق الغاز الطبيعي 35 فلسا للكيلو وات )حسبة التكلفة بالدوالر 
األميرك����ي في الواليات املتحدة األميركي����ة( مما يعطي له جدوى 
اقتصادية عالية عند التش����غيل لسنوات عديدة حيث ان املصدر 
»الشمس« متوافر دون مقابل وهي طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة 

فال تنتج اال حرارة والكهرباء وبخار املاء- )مرجع 3( 
وتكلفة انش����اء احملطة الواحدة 200 مليون دينار تقريبا، وقد 
بينت الدراس����ات ان بناء 3 محطات قريبة متصلة مع بعض يقلل 
سعر الصيانة وعدد العاملني على تشغيلها مما يزيد من جدواها 

االقتصادية.
في ايفناف � كاليفورنيا � الواليات املتحدة األميركية بنيت محطة 
بثالثة ابراج بتكلفة 650 مليون دينار على مس����احة 14 كيلومترا 
مربعا من املرايا املتعقبة الش����عة الشمس وبقدرة 390 ميغا وات 
اكتمل اإلنشاء في فبراير 2014 ووفرت 80 وظيفة دائمة وقام بإنشاء 

احملطة 1000 موظف استغرق املشروع 4 سنوات )وذلك للدراسة 
والتطوير( واملتوقع ان توف����ر الكهرباء الى 100000 بيت أميركي 
)مرجع 4( وايضا بوالية نيڤادا � بالواليات املتحدة األميركية بنيت 
محطة ببرج هاللي واحد مع خزانني لتخزين احلرارة )بواس����طة 
امللح املصهور( فينتج الكهرباء ملده 10 ساعات بعد غياب الشمس 
و10000 مرايا متعقبه للشمس بقدرة 110 ميغا وات على مساحة 6 
كيلومترات مربعة بتكلفة 290 مليون دينار استغرق اإلنشاء سنة 
واحدة والتطوير سنة اضافية قام بإنشائها 600 موظف وحتتاج 
الى ما يقارب ال�50 من العمالة الدائمة فقط للتش����غيل والصيانة 
الدورية � توقع التش����غيل في ديسمبر 2014 لتغذي 43000 منزل 
بالكهرب����اء )4( أما بوالية باليث بكاليفورني����ا � الواليات املتحدة 
األميركية انش����أت على مساحة 7 كيلومترات مربعة محطة افقية 
لتجميع الطاقة احلرارية الشمسية بواسطة 500000 مرايا مقعرة 
بقدرة 250 ميغا وات قام باإلنشاء 800 موظف مدة اإلنشاء 3 سنوات 
ولكن فقط 50 موظفا دائما للتش����غيل تكلفة املشروع 350 مليون 
دينار شغلت في ابريل 2014 لتوفر الكهرباء الى 60000 منزل )4( 
أما من وجهة نظري أرى أن جنلب هذه احملطات بالتدرج بالتعاون 
مع الشركات األميركية واالستفادة من خبراتهم العلمية والعملية 
ألنهم من طور وانشأ اكبر احملطات الشمسية في العالم حتى اآلن 
ونغير بعضا من خصائص هذه احملطات ملواءمة متطلباتنا بالكويت 

للطاقة والوقود وماء الشرب كالتالي:
مبدئيا محطتان إلنتاج الكهرباء ذات التخزين احلراري واالستفادة 
من جزء من الكهرباء إلنتاج غاز الهيدروجني بوضع هذه احملطات 
بالقرب من مياه البحر ووضع خزانات بها ماء البحر وإيصال التيار 
الكهربائي مستمر بأقطاب داخل هذه اخلزانات فيتجه ايون الهيدونيوم 
الذي يتجه الى القطب السالب فيختزل الى غاز الهيدروجني ليجمع 
باسطوانات ويكون جاهزا الستخدامه كوقود للمحركات فاحتراق 
1 جم من غاز الهيدروجني يولد حرارة تبلغ 140 كيلو جول وينتج 
بخار ماء طاقة نظيفة فنوفر بهذه الطريقة انتاج الكهرباء ووقود 
نظيف للمحروقات والنقل ميكن بيعه للدول املجاورة واالجنبية 

)لتنويع مصادر الدخل(.
أما احملطة الثالثة فتكرس الى جتميع احلرارة وإنتاج ماء الشرب 
عن طريق تسخني مياه البحر الى بخار الذي ميكن تبريده ليتكثف 
فينتج ماء مقطر ويخلط معه مياه جوفية أو بعض األمالح واملعادن 
بقياسات عاملية ليصبح ماء صاحلا للشرب يغطي احتياج الدولة 
ويباع ويصدر الفائض للدول املج����اورة مما يعطي مردودا ماليا 
للدولة وكذلك ميكن االستفادة من األمالح املترسبة من تقطير مياه 
البحر باس����تخالص املفيد منها للصناعة والغذاء ولضبط جودة 
املياه املعدة للشرب مع تصدير األمالح واملعادن األخرى )لتنويع 

مصادر الدخل(.
كما انص����ح بجمع املخلفات العضوية خصوصا النباتية منها 
مثل قشور الفواكه وأوراق النباتات واألعشاب واألخشاب الطبيعية 

هذه الصورة تبني مقدار الغازات الضارة املنبعثة يوميا من املصافي النتاج مشتقات البترول ـ مصفاة االحمدي ـ الفحيحيل ـ الكويت

الشكل من مرجع 4 يبني محطة تركيز الطاقة الشمسية لألبراج الثالثةfigure 3 الشكل يوضح محطة التجميع احلراري الشعة الشمس ذات املرايا املقعرة مرجع 4

1- احلساب اخلتامي لدولة الكويت وزارة املالية 
http://www.mof.gov.kw/MofBudget/ 2012-2013

MofBudgetDetail.aspx
2- سورة امللك اآليه 30 القرآن الكرمي

 L. Stoddard، J. Abiecunas، R. O'Connell،-3
 Subcontract Report، A national laboratory of

 the U.S. Department of Energy Office of Energy
-550-Efficiency & Renewable Energy NREL/SR

74 ،2006 April ،39291
4- تقرير قسم الطاقة الواليات املتحدة األميركية 

http://www.energy.gov/sites/prod/ 2014 مايو
csp_report.pdf_2014/f15/05/2014/files

املراجع 

 أستاذ مساعد بالكيمياء غير
العضوية

 قسم العلوم ـ كلية التربية
األساسية

 بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب

د.طارق محمد رشيد عقيل



ً النفط الكويتي يواصل االنخفاض دون 94 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي ليستقر عند مستوى 93.59 دوالرا للبرميل أمس األول مقارنة بـ 93.84 
دوالرا في تداوالت نهاية األسبوع املاضي، وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي أسواق النفط العاملية تباينت أسعار النفط بني صعود وهبوط أمس وانخفضت أسعار العقود األميركية بفعل 
البيع قبيل انتهاء تداولها في حني ارتفع سعر برميل نفط خام اإلشارة مزيج برنت، وذلك على خلفية تصريحات 
بأن منظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( ستقوم بتخفيض إنتاجها. وانخفض سعر اخلام األميركي في بورصة 
نيويورك التجارية )ناميكس( 66 سنتا عند التسوية إلى مستوى 92.41 دوالرا للبرميل في حني أغلق برنت في 
بورصة لندن مرتفعا 69 سنتا الى مستوى 98.39 دوالرا للبرميل.
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صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

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

هاشم لـ »األنباء«: الشركات تقدم عبر مناقصة عروضاً لتطوير 3 من املشاريع الكبرى

»نفط الكويت«: 5 شركات عاملية تتنافس لعقد خدمات استشارية مطورة 
كحد أقصى للخمس سنوات، 
أي بنسبة 50% من املرصود 

له.
ولم يذكر هاشم امليزانية 
التقديري���ة املتوقعة للعقد 
اجلديد، خصوصا أن الشركات 
ستتنافس على عقد يشمل 3 

مشاريع ضخمة.
ويشدد هاشم على أن عقد 
شل رفع احتياطيات الكويت 
مبقدار ملي���ار برميل مكافئ 
نتيجة للدراس���ات املكمنية 
التي قدمتها شركة شل العاملية 
ومت رف���ع الكفاءة اإلنتاجية 
ملنشأة اإلنتاج األولية للغاز 
احلر، كما زاد اإلنتاج للنفط 
اخلفيف واملكثفات من 42 ألف 
برميل يوميا إلى قدرة إنتاجية 

قدرها 60 ألف برميل.
ويذكر هاش���م أن عقود 
تطوي���ر احلق���ول النفطية 
تستمر لفترات طويلة لنقل 
التكنولوجيا واخلبرات الفنية 
التي نحت���اج اليها لتطوير 
احلقول، ومن اهم التحديات 
الش���ركة هو  الت���ي تواجه 
الطاقة اإلنتاجية عن  زيادة 
طريق زيادة االس���تثمارات 
وتنفيذ برامج حسب اخلطة 

االستراتيجية.
وبالنسبة ملشروع النفط 
الثقي���ل يق���ول هاش���م ان 
الشركة أوضحت ومن خالل 
اس���تراتيجياتها املتعاقب���ة 
احلاجة إلى مساهمة شركات 
العاملية لتطوير هذا  النفط 
املكم���ن ملا لهذه الش���ركات 
العاملي���ة م���ن تكنولوجيا 
متطورة وخب���رات متقدمة 
ستس���اهم بال أدنى شك في 
حتقي���ق الطاق���ة اإلنتاجية 
املستهدفة، زيادة االحتياطيات، 
تقليل تكاليف التطوير ونقل 
الى  اخلبرات والتكنولوجيا 

العاملني بالشركة.

يجنبنا الكثير من املالحظات 
املس���تقبلية التي حدثت مع 

عقد شل«.
ان االس���تعانة  ويق���ول 
العاملية  النفطية  بالشركات 
النفطي  اإلنت���اج  لتطوي���ر 
التكنولوجيا  ستدعم جلب 
إلى الكويت وتأهيل الكوادر 
الوطنية الكتساب اخلبرات 

الفنية املطلوبة.
وحول عقد ش���ل وحجم 
األموال التي أنفقت عليه قال 
هاشم إن عقد »شل« أنفق عليه 
ما يقارب 300 مليون دوالر 
خ���الل 4 س���نوات من أصل 
قيمته القصوى البالغة 800 
مليون دوالر ل� 5 س���نوات، 
مضيفا أن العقد حقق أهدافه 
وخلق قيمة مضافة للكويت 
النفطي، مؤكدا أن  وللقطاع 
مبلغ الصرف على العقد لن 
يتجاوز ال� 400 مليون دوالر 

الشركات النفطية العاملية في 
قطاع النفط الكويتي يعتبر 
أمرا حاس���ما وبالغ األهمية 
بالنسبة للكويت إذا ما أرادت 
حتقيق أهدافها الطموحة خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، وهو 
األمر الذي تقر به مؤسس���ة 
البترول الكويتية أيضا وتدعم 

ادارة هاشم هاشم في ذلك.
ويوضح هاشم أن الشركة 
فضلت طرح العقد عن طريق 
مناقصة على الشركات العاملية 
اخلمس، وذلك للخروج من 
املالحظات التي واجهت آلية 
التوقيع على عقد »شل« والتي 
كانت باألمر املباش���ر ومتت 
العامة  النيابة  إل���ى  إحالته 
للتحقي���ق ولم يحس���م إلى 
وقتنا هذا، مضيفا: »حسب 
اتفاقنا مع مؤسسة البترول 
نرى أن االستمرار في طرح 
العق���د كمناقص���ة س���وف 

التنفيذية في شركة  اإلدارة 
الكويت قبل نحو عام  نفط 
ونصف العام، وهو يعمل مع 
الوقت على  إدارته منذ ذلك 
جتاوز حتديات انتاج النفط 
الكويت  انتاج  الثقيل ورفع 

من الغاز احلر.
ويقول في هذا الس���ياق، 
ان هناك حاجة إلى ضرورة 
مساهمة شركات النفط العاملية 
لتطوير املكامن الصعبة من 
النفط والغاز، ملا لهذه الشركات 
من دراية كاملة في هذا املجال 
وامتالكه���ا للتكنولوجي���ا 
املتطورة واخلبرات املتقدمة 
املكامن الصعبة  في تطوير 
التي متكن »نفط الكويت« من 
تخطي متاعب االستخراج من 
املكامن اجلديدة بعد اضمحالل 
فرص العثور على نفط سهل 
االستخراج بكميات ضخمة.

وبات من املؤكد ان انخراط 

ولديها خبرة تزيد على 100 
س���نة في تطوي���ر احلقول 

الصعبة حول العالم. 
ويوضح هاشم أن الشركة 
سوف تس���ير وفق منهجية 
واضحة ودورة مس���تنديه 
معتمدة وهي طرح العقد من 
خالل مناقصة على الشركات 
اخلمس ونقوم باس���تقبال 
الش���ركات،  العط���اءات من 
ومن بعدها نقرر الترس���ية 
التي  العاملية  على الشركات 
سوف تقدم أفضل العطاءات، 
وستساعد الشركات الفائزة 
الكويت« على  شركة »نفط 
تطوي���ر أعمال 3 م���ن أكبر 
مشاريع النفط، وهي تطوير 
النفط الثقيل وتطوير حقول 
شمال الكويت باإلضافة إلى 
تطوير حقول منطقة جنوب 

الكويت.
وتس���لم هاش���م هاشم 

أحمد مغربي

تقوم شركة نفط الكويت 
بتنفيذ مشاريع لزيادة اإلنتاج 
إلى 3.650 ماليني برميل يوميا 
بحلول عام 2020 وذلك ضمن 
الطاقة اإلنتاجية املستهدفة 
للكوي���ت ضم���ن اخلط���ة 
الطموح���ة  االس���تراتيجية 
إلنتاج 4 ماليني برميل يوميا 
من النفط اخلام والتوسع في 
إنتاج الغ���از ليصل إلى 1.5 
مليار قدم مكعبة يوميا، وفي 
هذه الزيادة حتديات كبيرة 
فنية وتقنية حتتاج شركة 
نفط الكويت إلى مس���اعدة 
الش���ركات العاملي���ة لتنفيذ 
تلك االستراتيجية حتت نظام 

اخلدمات الفنية املطورة.
ويقول الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الكويت م.هاشم 
سيد هاش���م في  مقابلة مع   
»األنباء« ان الشركة ستفتح 
املجال أمام ش���ركات النفط 
العاملية الكبرى للمس���اعدة 
على رف���ع اإلنتاج من خالل 
املكامن الصعبة للنفط الثقيل 
وتطوير حقول شمال وجنوب 
الكوي���ت وانه���ا اختارت 5 
ش���ركات عاملية للدخول في 
مناقصة للمساعدة على تنفيذ 

3 مشاريع ضخمة.
الش���ركة  ويضي���ف أن 
س���تطرح مناقص���ة عل���ى 
هذه الش���ركات لتوقيع عقد 
استشاري مطور مدته خمس 
سنوات تبدأ من العام املالي 

.2016/2015
وهذه الشركات اخلمس هي 
رويال داتش شل الهولندية، 
وبريتيش بتروليوم »بي بي« 
البريطانية، وتوتال الفرنسية، 
واكسون موبيل األميركية، 
وشيفرون األميركية. وتعتبر 
هذه الش���ركات األكبر عامليا 

االستعانة بالشركات األجنبية لتطوير إنتاج الكويت من النفط قريباهاشم هاشم

العقد اجلديد 
سيضمن نقل 

التكنولوجيا احلديثة 
وتدريب الكويتيني 

على املكامن الصعبة

حسم انخراط 
الشركات األجنبية في 
تطوير احلقول الصعبة 

عبر مناقصات

عقد »شل« لن 
يتجاوز 400 مليون 

دوالر بعد انتهائه 
السنة املقبلة

عقد »شل« رفع 
احتياطيات الكويت 

مليار برميل.. والقدرة 
اإلنتاجية للنفط 

اخلفيف إلى 60 ألف 
برميل

الشركات الفائزة 
ستساعد على 
تنفيذ مشاريع 
للنفط الثقيل 

وتطوير حقول 
شمال الكويت 

وجنوبها

بحلول 2030 وزيادة إنتاج الغاز احلر مبليار قدم مكعبة يومياً

ً  زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط اخلام بـ 750 ألف برميل يوميا
2014/2013.وعن طموحات الشركة 
ضمن أهدافها االستراتيجية لعام 
2015/2014 قالت ان اخلطة تهدف 
إلى االستمرار في تنفيذ مشاريع 
زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط 
اخلام وذل����ك طبقا للتوجهات 
االستراتيجية للوصول إلى طاقة 
إنتاجية تعادل 3.65 ماليني برميل 
من النفط اخلام في عام 2020، 
واالستمرار في تنفيذ مشاريع 
تطوير حقول الغاز اجلوراسية 
ففي شمال الكويت وذلك من اجل 
حتقيق هدف الوصول إلى طاقة 
إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة 
من الغاز غير املصاحب في عام 

.2021/2020
زيادة عمليات االستكشاف 
البري����ة والبحرية، وذلك لدعم 
طاقة الشركة اإلنتاجية، حيث 
انه من املخط����ط زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط اخلام ب� 750 
ألف برميل يوما وزيادة الطاقة 
اإلنتاجية للغاز غير املصاحب 
مبليار قدم مكعبة يوميا، نتيجة 
لتطير االحتياطات املستكشفة 
بحلول ع����ام 2030 ويتضمن 
ذلك جهود الشركة في استكمال 
عمليات املس����وحات الزلزالية 
ومشروع املسح اجلوي للجاذبية 
وحفر واختبار 5 آبار استكشافية 

خالل عام 2015/2014.

باملعدل املستهدف 100%. وتطرق 
التقري����ر إلى عمليات املس����ح 
الزلزالي، حيث أشار إلى انه مت 
البدء في عمليات املسح الزلزالي 
للمي����اه اإلقليمية ما عدا جون 
الكويت واملنطقة املقس����ومة، 
حيث مت االنته����اء من حوالي 
25% من املشروع ومن املتوقع 
ان يتم إجناز املس����ح الزلزالي 
البحري خالل 2016/2015، ومت 
االنته����اء من حوال����ي 90% من 
إجمالي مشروع املسح اجلوي 
للجاذبية واملغناطيسية جلميع 
مناطق الكويت برا وبحرا خالل 
الس����نة املالية 2014/2013 ومن 
املتوقع إجنازه خالل الس����نية 
املالية 2015/2014 وس����اهم هذا 
املشروع في فهم افضل وأشمل 

جليولوجية الكويت.
وح����ول عملي����ات احلف����ر 
االستكش����افية قالت الش����ركة 
انه ف����ي يولي����و 2013 أعلنت 
»نفط الكويت« اكتشاف حقل 
نفطي جدي����د بكميات جتارية 
في منطق����ة كبد الواقعة غربي 
الب����الد، ومتت إضاف����ة كمية 
مؤكدة م����ن الهيدروكربون في 
وسط مكمن »مرات« و»جنمة 
سارجلو« في منطقة السديرة 
في شمال الكويت، وبلغ معدل 
جناح االستكشاف 86% لسنة 

املصاحب 139 مليون قدم مكعبة 
في اليوم مقابل معدل اإلنتاج 
املستهدف والبالغ 135 مليون 
قدم مكعبة واجلدير بالذكر ان 
املعدل السنوي إلنتاج الغاز غير 
املصاحب لهذه السنة افضل مما 
مت حتقيقه السنة قبل املاضية 
والبالغ 114 مليون قدم مكعبة 
يوميا، وذل����ك نتيجة اجلهود 
املبذولة والتحسينات التي مت 
إضافتها على وحدة اإلنتاج املبكر 

50 لزيادة اإلنتاج.
وذكرت الش����ركة ان معدل 
الغاز احمل����ول إلى وحدة الغاز 
الطبيعي املسال LPG والتابعة 
لشركة البترول الوطنية 1.431 
مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز 
حتى نهاية شهر مارس، وهو 
يفوق الكمية املستهدفة والتي 
تبلغ 1.240 ملي����ار قد مكعبة 
يوميا وذلك من خالل مبادرات 
وإجراءات فعالة في التشغيل 
ومعاجلة الغاز، ومت حفر 8 آبار 
خصوص����ا للوصول إلى كمية 
الغاز غير املصاحب وهي آبار 
تطويرية.وقالت الش����ركة ان 
معدل تعويض الكميات املنتجة 
من االحتياطي الهيدركربوني 
باحتياط����ات مؤكدة بلغ %237 
)برميل مكافئ( من خالل عمليات 
االستكشاف والتطوير مقارنة 

وأش����ارت إلى انه في نهاية 
السنة املالية بلغ إجمالي عدد 
األبراج املستخدمة حلفر وصيانة 
اآلبار التطويرية 48 برجا منها 
4 أبراج للنفط الثقيل، كما بلغ 
عدد األبراج املس����تخدمة حلفر 
وصيانة اآلبار العميقة 16 برجا 
ومتت إضافة ما مقداره 484 ألف 
برمي����ل من النف����ط يوميا عن 
طريق عمليات احلفر وصيانة 
اآلبار وتركيب مضخات غاطسة 
كهربائية للمحافظة على معدل 

القدرة اإلنتاجية لآلبار.
كما أدت اجله����ود املبذولة 
لتقليل نس����بة حرق الغاز في 
احلقول التابعة للش����ركة إلى 
حتقي����ق نتائج مثم����رة حيث 
وصلت نسبة حرق الغاز إلى 
1.24%. وتط����رق التقري����ر إلى 
القدرة اإلنتاجية للغاز املصاحب 
والغاز غير املصاحب، حيث قال 
ان معدل اإلنتاج اليومي الكلي 
للغاز املصاحب وغير املصاحب 
وصل خالل العام املالي املنصرم 
إلى 1.595 مليار قدم مكعبة في 
اليوم مقابل اإلنتاج املستهدف 
البالغ 1.475 مليار قدم مكعبة 
يومي����ا، وذلك يف����وق اإلنتاج 
املستهدف بحوالي 120 مليون قدم 
مكعبة وبزيادة قدرها 8%. وبلغ 
معدل اإلنتاج اليومي للغاز غير 

الكهربائية.
ولفتت الش����ركة إلى انه مت 
حفر 317 بئرا جديدة للنفط اخلام 
والغاز في حقول الكويت مقارنة 
باملعدل املستهدف لهذا العام وهو 
حفر 259 بئرا، مشيرة إلى ان 
عدد اآلبار التي مت حفرها إلنتاج 
النفط اخلام 309 آبار، حيث مت 
حفر 169 بئرا تطويرية كرياتيية 
وحفر بئر تطويرية جوراسية 
و134 بئرا تطويرية للنفط الثقيل 

و5 حقول استكشافية.

التيار الكهربائي والوقوف عليها 
وصوال إلى معاجلتها بالتنسيق 
مع وزارة الكهرباء واملاء والعمل 
عل����ى حتويل مص����در الطاقة 
الكهربائية الالزمة لتشغيل بعض 
املضخات الغاطسة الكهربائية 
من مول����دات الكهرب����اء العالة 
بالديزل إل����ى الكهرباء املوردة 
عن طريق وزارة الكهرباء واملاء، 
والعمل على حتويل آبار الرفع 
الصناعي العاملة بحقن الغاز إلى 
آبار تعمل باملضخات الغاطسة 

قالت شركة نفط الكويت ان 
معدل القدرة اإلنتاجية للنفط 
اخل����ام خ����الل الس����نة املالية 
2014/2013 بل����غ 2.922 مليون 
برمي����ل يومي����ا وه����ذا املعدل 
يعتبر أقل من القدرة اإلنتاجية 
املس����تهدفة والتي تبلغ 2.930 
مليون برميل يوميا، مرجعة ذلك 
إلى انخفاض القدرة اإلنتاجية 
في شمال الكويت بسبب تأخر 
مشروع ضخ وحقن املياه عن 
موعده املقرر باإلضافة إلى قلة 
أعداد احلفر وصيانة اآلبار وعدم 
انتظام التيار الكهربائي القادم 
من نقاط توزيع الكهرباء التابعة 
لوزارة الكهرباء واملاء وتوقف 
بع����ض املضخات الغاطس����ة 
الكهربائية أحيانا وعد استقرار 
حقن الغاز في بعض اآلبار أثناء 
توقف منشآت تعزيز الغاز في 

شمال الكويت.
وذكرت الشركة في التقرير 
السنوي الذي حصلت »األنباء« 
عل����ى نس����خة من����ه أن »نفط 
الكويت« تسعى جاهدة لتعويض 
القدرة اإلنتاجية من خالل تكثيف 
اجلهود إلجناز مش����روع حقن 
وضخ املي����اه واحملافظة على 
ضغط املكامن واإلسراع في زيادة 
أبراج احلفر والصيانة وإنشاء 
فريق لدراس����ة أسباب انقطاع 

484 ألف برميل يوميا متت إضافتها عن طريق عمليات حفر وصيانة اآلبار

مشاريع عمالقة حتتاج ملساعدة شركات عاملية
1 ـ النفط الثقيل

تدرس شركة نفط الكويت حاليا العطاءات 
املقدمة من التحالفات العاملية ملشروع 

النفط الثقيل في شمال البالد بقيمة 1.2 
مليار دينار، وهو يتعلق باملرحلة األولى 

من مشروع إلنتاج اخلام الثقيل من حقل 
الرتقة الشمالي، علما بأن حتالف بتروفاك 

قد تقدم بأقل العروض املالية للمشروع.
وتشمل املرحلة األولى من مشروع النفط 
الثقيل إنتاج 60 ألف برميل يوميا بحلول 
عام 2018/ 2019، كما أن اإلنتاج سيصل 
إلى 120 ألف برميل يوميا بحلول 2020 
وأن الشركة ستقيم مدى احلاجة لزيادة 

اإلنتاج إلى 270 ألف برميل يوميا بعد هذا 
التاريخ.

2 ـ الغاز احلر

يعتبر مشروع تطوير حقول الغاز احلر 
في الكويت من أصعب املشاريع وأعقدها 
عامليا وذلك لطبيعة املكامن الصعبة التي 

تزيد فيها درجات احلرارة والضغط 
بشكل كبير للغاية، كما أن خبرة مهندسي 
شركة نفط الكويت لم يسبق لها التعامل 
مع تلك املكامن الصعبة، مما يجعل عملية 
االستعانة بالشركات العاملية املتخصصة 

في ذلك األمر ضرورة ال مفر منها.

3 ـ برامج احلفر وتطوير احلقول الصعبة

خالل شهر يوليو املاضي أرست »نفط 
الكويت« عقودا إلنشاء 3 مراكز جتميع في 

مناطق عمليات شمال الكويت، في إطار 
خطة الشركة الرامية إلى زيادة إنتاج النفط 
في حقول الشمال، من 700 ألف برميل إلى 
مليون برميل يوميا خالل السنوات املقبلة، 

ومت توقيع العقود مع شركة بتروفاك 
وشركة الرسن اند توبرو وشركة دودسال 

بقيمة إجمالية تقدر بنحو 662 مليون دينار. 
وتسعى الشركة جاهدة إلى تطوير منطقة 

شمال الكويت حيث ان معظم الزيادات 
املستهدفة لإلنتاج سوف تأتي من منطقة 

شمال الكويت، وتهدف الشركة إلى ضرورة 
االستعانة بالشركات األجنبية لتطوير تلك 

احلقول.وهنا يؤكد هاشم هاشم ان الشركة 
وقعت األسبوع املاضي عقد إنشاء منشآت 

ضخ املياه في حقول شمال الكويت مع 
شركة دودسال بقيمة 260 مليون دينار.

خطوات عقد اخلدمات الفنية املطورة
٭ 5 شركات عاملية تتنافس في مناقصة العقد االستشاري 

املطور إلنتاج النفط.
٭ شل وبي بي وتوتال وشيفرون واكسون موبيل ستدخل 

املناقصة.
٭ العقد االستشاري سيتضمن تطوير 3 مشاريع كبرى 

لـ»نفط الكويت«.
٭ خبرات متراكمة وتكنولوجيا حديثة وضخمة سوف 

تستفيد بها الكويت لتطوير احلقول.
٭ العقد االستشاري اجلديد سوف يبدأ في عام 2015 /2016.

٭ معدل الصرف على عقد شل لن يتجاوز نطاق 400 مليون 
دوالر في 5 سنوات.
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ليبيا: جتدد عمليات االغتيال في بنغازيعربية وعالمية
بنغازي ـ أ.ف.پ: قتل خالل اليومني املاضيني ثالثة عشر شخصا بينهم داعية 
اسالمي ومواطن مصري قبطي في مدينة بنغازي شرق ليبيا نتيجة أعمال 
اغتيال متفرقة بينما جنا أربعة من محاولة اغتيال في املدينة التي تشهد 
انفالتا أمنيا وأعمال قتل شبه يومية، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية 
وكالة فرانس برس. وقال مصدر أمني إن »مسلحني مجهولني اغتالوا الداعية 
اإلسالمي املعروف الشيخ نبيل ساطي مساء اخلميس أمام مسجد قيس بن عمر 
في منطقة سيدي يونس وسط املدينة بعد إمامته للناس في صالة العشاء«.

روما ـ األناضول: رغم تنفس اململكة املتحدة 
الصعداء مع تصويت االسكتلنديني لرفض 

االنفصال عنها، إال أن ذلك لن مينع مناطق أخرى 
عديدة في أوروبا )القارة العجوز(، من النضال 

ضد احلكومات املركزية، من أجل احلصول على 
استقاللها. وساهم االستفتاء على االستقالل عن 

املمكلة املتحدة الذي أجرته اسكتلندا في 18 سبتمبر 
اجلاري، في بروز قضية مطالبة بعض املناطق 

الراغبة باالستقالل عن بلدانها في أوروبا، نتيجة 
ألسباب قانونية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو 

اقتصادية، على الواجهة مجددا. ونرصد مناطق 
اخرى برزت مؤخرا، في القارة العجوز تطالب 

باالستقالل، حيث تأجل حلم الراغبني باالستقالل 
عن اململكة املتحدة في اسكتلندا إلى وقت آخر، 
عقب تصويت 55% من سكانها لعدم االنفصال.

»ويلز«

االسكتلنديون ليسوا وحدهم املطالبون باالنفصال 
عن اململكة املتحدة، فهناك شعب »ويلز« البالغ 

تعداده نحو 3 ماليني نسمة، ويعيش غرب اململكة 
املتحدة، يطالب أيضا باستقالله، وإعطائه فرصة 

إلجراء استفتاء على االنفصال، كما أعطيت الفرصة 
لالسكتلنديني، لكن اإلعالم البريطاني يتحدث عن 

أن عدد الويلزيني ال يزيد على 15%، وأنه ال يوجد أي 
احتمال إلجراء استفتاء على حق تقرير مصيرهم.

»كتالونيا«

يسعى مواطنو منطقة كتالونيا، الواقعة شرق 
إسبانيا، إلى االنفصال، وحتديد مصيرها منذ زمن 

بعيد، حيث اكتسب الكتالونيون أوضاعا خاصة، 
وحقوقا جديدة بشأن احلكم الذاتي لإلقليم، في عهد 

رئيس الوزراء االسباني األسبق، »خوزيه لويس 
رودريغز زاباتوري« عام 2006، إال أنهم فقدوا 

الكثير منها، عام 2010، جراء تقدمي حزب الشعب 
احلاكم آنذاك، اعتراضا إلى احملكمة الدستورية.

وقد قدم البرملان احمللي لإلقليم، طلبا إلى البرملان 
اإلسباني، في يناير 2014، من أجل إجراء استفتاء 

على انفصال كاتالونيا في 29 نوفمبر من العام 
نفسه، إال أن البرملان العام، ومجلس الشيوخ 

اإلسبانيني، رفضا طلب البرملان الكاتالوني.

»بالد البشكنش«

ومن جانب آخر يسعى إقليم الباسك، أو ما يسمى 
»بالد البشكنش«، إلى االنفصال هو اآلخر عن 

إسبانيا، ويتمتع أهالي اإلقليم، الذين يعتبرون من 
أقدم السكان في أوروبا، بحقوق واسعة، مبوجب 

البرملان اإلسباني.
ورغم بدء مطالبة منظمة »إيتا«، بانفصال »الباسك« 

عام 1961، من خالل الهجمات التي استهدفت بها 
املصالح احلكومية اإلسبانية، إال أن من املعروف أن 

مواطني »بالد البشكنش«، يرغبون في االنفصال 
منذ زمن بعيد.

وبدأ مواطنو »الباسك«، في املطالبة باالنفصال 
سلميا، عقب إعالن منظمة إيتا، التي تعتبرها 

احلكومة اإلسبانية، واالحتاد األوروبي منظمة 
إرهابية، تركها العمل املسلح نهائيا، في أكتوبر 2011، 

الذي راح ضحيته أكثر من 850 قتيال. وأصبح 
حزب »اليسار الوطني الباسكي«، الذي أسسه 

مطالبون بانفصال الباسك، ومؤيدون حلركة إيتا، 
ثاني أكبر حزب في اإلقليم. وقامت اإلدارة احمللية 
للباسك، التي حكمت اإلقليم في الفترة من 1999 

ـ 2009، برئاسة »خوان جوزيه إيباريتكسي«، 
بإعداد مشروع قانون بشأن االنفصال، ومتريره 
من البرملان الباسكي، في ديسمبر 2004، وعرضه 

على البرملان املركزي في مدريد، إال أن البرملان 
اإلسباني رفض القرار، الذي سمي وقتها »خطة 

إيباريتكسي«، في األول من فبراير 2005.

أقاليم إيطاليا

صنف إقليم »فينيتو«، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، 

والواقع في شمال شرقي البالد، على أنه أكثر 
األقاليم التي تطمح لتحقيق االستقالل، عقب 

االستفتاء الشعبي الذي نظمه في مارس املاضي.
ويطالب اإلقليم في السنوات األخيرة، وعاصمته 

»البندقية«، باالستقالل عن إيطاليا، متذرعا بأسباب 
اقتصادية، حيث نظمت مجموعة من سكان اإلقليم 
استفتاء شعبيا غير ملزم النتائج، عبر أحد املواقع 

اخلاصة في شبكة اإلنترنت، مؤكدين من خالل 
االستفتاء رغبتهم في احلصول على االستقالل.
وصوت 89% من املشاركني في االستفتاء لصالح 

االستقالل، في إقليم يعتبر من أغنى األقاليم 
اإليطالية من ناحية املعالم، واألماكن التاريخية، حيث 

دخل اإلقليم عام 1797 حتت سيطرة حاكم فرنسا 
الشهير »نابليون بونابرت«، ثم انضم إلى إيطاليا 

عام 1866، أي فترة تأسيس الوحدة السياسية بني 
األقاليم اإليطالية.

»إقليم فالمند«

وصل حجم التأييد الشعبي لألحزاب املطالبة 
باستقالل اإلقليم الفالمندي عن بلجيكا، نحو %40 

من سكان اإلقليم الذي يحتضن 60% من سكان 
اململكة البلجيكية، واحلجم األكبر من ثرواتها 

االقتصادية.
إلى ذلك، تطالب مقاطعة »أوبان«، ذات الغالبية 

األملانية والتي مت منحها لبلجيكا كتعويضات بعد 
احلرب العاملية األولى، باملزيد من الصالحيات، في 
الوقت الذي تشتعل فيه النقاشات حول االستقالل 

قبيل كل انتخابات جتري في بلجيكا، علما أن 
املقاطعة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة 

متتلك حكما ذاتيا في ظل التاج البلجيكي.

»غرينالند«

تقع »غرينالند«، بني منطقة القطب الشمالي، 
واحمليط األطلسي، شمال شرقي كندا، ويغطي 
اجلليد جزءا كبيرا من مساحة اجلزيرة الكبرى 

في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، 
وأصبحت مستعمرة دمناركية عام 1775، ثم مقاطعة 
دمناركية عام 1953، ثم منطقة حكم ذاتي عام 1975.

ودعم الشعب في استفتاء عام سنة 2008، نقل 
سلطات الشرطة، والقضاء، وخفر السواحل 

وسلطات أخرى للحكومة الغرينالندية، في الوقت 
الذي لم يبق فيه للدمنارك أي سلطة على اجلزيرة 

الغنية بالنفط، واخلامات املعدنية، سوى رعاية 
شؤونها الدفاعية، وسياساتها اخلارجية.

 »جزيرة كورسيكا«

تقع »جزيرة كورسيكا«، جنوب شرق فرنسا، وتعد 
رابع أكبر جزيرة في البحر املتوسط، ومسقط 

رأس القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، 
وتتكون من منطقتني، ونالت استقاللها عام 1735، 

وفي عام 1768، ضمتها فرنسا مبوجب معاهدة 
»فرساي«.

ومع حلول عام 1960، بدأت تتشكل فيها حركات 
انفصالية، من بينها »جبهة التحرير الوطنية في 

كورسيكا«، والتي شنت العديد من الهجمات على 
املباني العامة، والدوائر احلكومية، وفي شهر يونيو 

املاضي، أعلنت احلركة في بيان لها، تخليها عن 
العمل املسلح، وعن أي عمل يخل بالقانون، مقابل 

مواصلة الكفاح من أجل استقالل »كورسيكا«، 
بالوسائل السياسية، والثبات على أهدافها 

باالنفصال عن فرنسا، ودعت احلركة فتح محادثات 
سياسية مع فرنسا من أجل حتديد وضع اجلزيرة.

»البلقان«

ونتيجة التنوع اإلثني، والديني في منطقة البلقان، 
التي تتألف من »البوسنة والهرسك«، و»صربيا«، 

و»كوسوڤو«، و»مقدونيا«، اتسمت احلركات 
االنفصالية في هذه املنطقة بطابع خاص.

في جمهورية »البوسنة والهرسك االحتادية«، 
التي تضم جمهورية صرب البوسنة الفيدرالية، 

وجمهورية البوسنة والهرسك، يطالب الصرب 
باالستقالل التام عن جمهورية البوسنة والهرسك، 

وإجراء استفتاء لتقرير مصيرهم، وعلى رأس 
املطالبني رئيس جمهورية صرب البوسنة »ميلورد 

دوديك«.
وتنص اتفاقية »دايتون«، للسالم املوقعة في 

فرنسا عام 1995، والتي حددت طبيعة اخلريطة 
اجليوسياسية للبوسنة والهرسك، على أن أي تغيير 
في بنية جمهورية البوسنة والهرسك، يجب أن يقر 

مبوافقة ثلثي أعضاء مجلس املمثلني )بوشناق- 
كروات- صرب( وبأغلبية أصوات البرملان.

»كوسوڤو ـ صربيا«

وفي عام 2008 أعلنت جمهورية كوسوڤو، ذات 
احلكم الذاتي استقاللها عن دولة صربيا، من طرف 
واحد. وأدى ذلك االنقسام إلى تداعيات بني األلبان، 

والصرب، في مدينة »ميتروفيتسا«، التي تقع ضمن 
حدود دولة كوسوڤو، ويشكل األلبان غالبية سكانها 
في قسمها اجلنوبي، والصرب في قسمها الشمالي.

»مقدونيا«

يشكل األلبان 25% من سكان مقدونيا، وفي اآلونة 
األخير شهدت مقدونيا ارتفاع أصوات األلبان 
املطالبني باالستقالل، وأطلق بعض السياسيني 

األلبان اسم »جمهورية إليريدا«، وأعلنوا أن جميع 
مقومات الدولة ومؤسساتها جاهزة للعمل.

»مولدافيا«

أعلنت منطقة »ترانسنيسترا« استقاللها عن 
جمهورية مولدافيا عام 1990 إبان انهيار االحتاد 

السوفييتي، من طرف واحد، ولها برملانها اخلاص، 
وجيشها، وجهاز للشرطة، ونظام بريدي، إال أنها لم 

تنل اعتراف أي دولة من الدول األعضاء في األمم 
املتحدة، ويشكل الرومان غالبية سكان املنطقة، 

وحتظى بدعم روسي.

رغم فشل استقالل إسكتلندا.. حلم االنفصال في أوروبا يداعب مناطق أخرى
تقرير إخباري

حلف األطلسي يراجع عالقاته مع روسيا بعد توقيع الطرفني على الهدنة

»خطة سالم« بني كييڤ واالنفصاليني في مينسك:
متديد الهدنة.. وإقامة منطقة عازلة

العدد بحلول نهاية الس����نة. 
وس����تكون مهمته����م مراقبة 
النار.  اط����اق  احترام وقف 
واعل����ن ايغور بلونتس����كي 
ممثل »جمهورية لوغانسك 
الشعبية« انه »من املفترض 
بالكامل«،  آمنة  اقامة منطقة 
مضيفا ان املباحثات لم تشمل 
الوضع في منطقتي لوغانسك 
ودونيتس����ك اخلاضعت����ن 

لسيطرة االنفصالين.
من جان����ب آخر، وصلت 
قافلة ثالثة من املس����اعدات 
الروس����ية دون اي مواكب����ة 
عسكرية الى شرق اوكرانيا. 
وقال الكسندر دروبيشفسكي 
املتحدث باسم وزارة شؤون 

الروس����ية لوكالة  الطوارئ 
فرانس برس ان القافلة التي 
تنقل ماء وغذاء وصلت الى 
دونيتسك ويتم تفريغ حمولة 
الشاحنات. من جانبه، يجتمع 
عدد من كبار القادة العسكرين 
في احللف االطلسي )الناتو( 
في ليتوانيا ملناقشة العاقات 
مع روس����يا بعد خطة سام 
جديدة. وقال اجلنرال كنود 
اللجنة  الذي يترأس  بارتلز 
العسكرية في احللف االطلسي 
)الناتو( ان قادة الدفاع من دول 
ال� 28 سيراجعون  التحالف 
»العاق����ات املس����تقبلية مع 
الناتو  روسيا ووضع حلف 

العسكري«.

ستكون حتت اشراف منظمة 
االم����ن والتعاون في اوروبا، 

حسبما اوضح كوتشما.
املذكرة على  كما تن����ص 
عدم دخول »كل املجموعات 
املسلحة واملعدات العسكرية 
واملقاتلن واملرتزقة« الى هذه 

املنطقة املنزوعة الساح.
ولم حتسم املذكرة القضية 
املتعلق����ة مبطار  الش����ائكة 
دونيتس����ك اخلاضع حاليا 
لسيطرة اجليش االوكراني 

لكن يطوقه املتمردون.
ومن املرتقب ان تضاعف 
منظمة االم����ن والتعاون في 
اوروب����ا التي تنش����ر حاليا 
250 مراقبا في اوكرانيا، هذا 

كييڤ � أ.ف.پ: يس����تعد 
اجليش االوكراني واملتمردون 
املوالون لروس����يا لتطبيق 
املذكرة التي وقعت ليل امس 
االول في مينسك وتهدف الى 
تثبيت )الهدنة( ووقف اطاق 
النار الساري حاليا عبر اقامة 
منطقة عازلة بعرض 30 كلم 

على جانبي خط اجلبهة.
املذكرة املؤلفة من  وهذه 
تسع نقاط ووقعت ليا بعد 
اس����بوعن على بروتوكول 
وقف اطاق النار، مت التوصل 
اليها في ختام سبع ساعات 
من احملادثات في فندق كبير 
في العاصمة البياروسية بن 
موفدين عن موسكو وكييڤ 
واالنفصالين حتت اشراف 
منظمة االم����ن والتعاون في 
اوروبا. وتنص املذكرة على 
وقف اطاق نار كامل واقامة 
منطقة منزوعة الساح على 
عرض 30 كلم وسحب املدفعية 
الثقيلة من اجلانبن ملسافة 15 
كلم من »خط التماس« بينهما. 
الرئي����س االوكراني  واعلن 
الس����ابق ليونيد كوتشما ان 
املذكرة »ستكون فرصة القامة 
منطقة وقف اطاق نار بعرض 
30 كلم عل����ى االقل«. ومتتد 
املنطقة التي يس����يطر عليها 
املتمردون على مس����افة 230 
كلم من لوغانسك شماال حتى 
البحر االسود جنوبا وعلى 160 
كلم عرضا بن دونيتسك غربا 

واحلدود الروسية شرقا.
واتفق اطراف النزاع على 
عدم استخدام اسلحة ثقيلة 
في املناطق الس����كنية ومنع 
املقاتات اجلوية والطائرات 
بدون طيار من التحليق فوق 
املنطقة املنزوعة الساح التي 

دورية للقوات االوكرانية احلكومية في دونيتسك امس                                                                                                              )أ.ف.پ(

وصول قافلة ثالثة 
من املساعدات 

الروسية إلى شرق 
أوكرانيا

قاضية تترشح النتخابات الرئاسة: ال يوجد مترشح أوفر حظاً وقد حتدث مفاجآت

الرئيس التونسي املرزوقي يقدم أوراق ترشحه لوالية ثانية
تونس � األناضول: قدم 
الرئيس التونس���ي، محمد 
املنصف املرزوق���ي، أمس 
أوراق ترشحه لانتخابات 
الرئاس���ية املق���ررة في 23 
نوفمب���ر املقبل، م���ا يرفع 
عدد املرش���حن احملتملن 
لانتخابات الرئاس���ية في 

تونس إلى 15.
وعق���ب تق���دمي أوراق 
ترش���حه، قال حش���اد في 
تصريح���ات للصحافين: 

»ترشحت للدفاع عن القيم 
الت���ي دافعت عنه���ا طيلة 
مسيرتي وأهمها استقالية 
القرار الوطني وهي قضية 
ليس���ت حاضرة بقوة هذه 
األي���ام، فضا ع���ن الدفاع 
ع���ن احلق���وق واحلريات 
االقتصادية واالجتماعية«. 
وأضاف أن: »اخلطر الكبير 
التجرب���ة  ال���ذي يته���دد 
الدميوقراطي���ة في تونس 
ليس اإلرهاب فحس���ب بل 

هناك م���ا هو أكب���ر، وهو 
املال الفاسد الذي بدأ يسري 
بقوة في الب���اد«، مضيفا: 
»إذا سمح له بذلك )بالتجول 
في الباد(، فلن تكون هناك 

دميوقراطية أبدا«.
الى ذلك قدمت القاضية 
والرئيسة السابقة جلمعية 
التونسين، كلثوم  القضاة 
كنو، امس ملف ترش���حها 
رسميا لانتخابات الرئاسية 
العليا املس���تقلة  للهيئ���ة 

لانتخابات. وقالت كنو في 
تصريحات صحافية امس 
إنها »حصلت على أكثر من 
15 ألف تزكية«. وأضافت أنه 
اليوم ليقول  الوقت  »حان 
التونس���ين كلمته���م  كل 
وينتخبون ويصوتون بكل 
حرية مل���ن يرونه صاحلا 
الوطن س���واء  خلدمة هذا 

كانت امرأة أو رجل«.
أم���ا ع���ن حظوظها في 
املنافسة االنتخابية فقالت 

كنو إنها »ال يوجد مترشح 
أوفر حظا م���ن البقية وأن 
الرئاس���ية من  االنتخابات 
املمكن أن تس���جل مفاجآت 
عديدة«. واضافت أن »التفاف 
التونسين حولها من خال 
حملة تزكيته���م لها يؤكد 
التونسية  املرأة  ثقتهم في 
وهم ق���ادرون بالتالي على 
التميي���ز بن من يترش���ح 
ملصلحة الشعب او ملصلحته 

اخلاصة«.

الفلسطينيون يسعون إلى جمع 4 مليارات دوالر إلعمار غزة

استقالة ساملوند.. وتوتر بني املؤيدين لالستقالل ومعارضيه

مصر تنفي اعتذارها عن استضافة لقاءات »املصاحلة«

كاميرون يعرقل زيادة احلكم الذاتي إلسكتلندا

عواصم � وكاالت: نفت مصر امس صحة ما 
تردد من أنباء حول اعتذار القاهرة عن استضافة 
لقاءات فلسطينية، مؤكدة انها ال تتماشى مع الدور 

الذي تلعبه الباد ازاء القضية الفلسطينية.
وقال مصدر مس����ؤول في وزارة اخلارجية 
املصرية في بيان ان »اخلبر الذي تناقلته وكاالت 
األنباء بهذا الشأن عار متاما من الصحة وال أصل 
له« مضيفا انه »ال يتس����ق م����ع الدور املصري 

املعروف واملستمر ازاء القضية الفلسطينية«.
يذكر أن مصر رعت ملف املصاحلة الفلسطينية 
من خال محادثات فلس����طينية � فلس����طينية 
اس����تضافتها العام املاضي اسفرت عن تشكيل 
حكومة وفاق وطني برئاس����ة رامي احلمداهلل 
في يونيو املاضي وذلك بعد انقسام دام سبعة 
اعوام. كما رعت مصر مفاوضات فلس����طينية � 
اسرائيلية غير مباشرة اسفرت عن التوصل الى 
اتفاق لوقف اطاق النار في اغسطس املاضي أنهى 
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف 

آالف الضحايا من القتلى واملصابن، فضا عن 
اخلسائر املادية اجلسيمة. الى ذلك، تقدر احلكومة 
الفلسطينية تكلفة عملية إعادة إعمار غزة ب� 4 
مليارات دوالر أميركي على األقل وقد مت اإلعان 
عن هذا املبلغ بعد قيام مجلس الوزراء برئاسة 
رامي احلمد هلل باملصادقة على اخلطة الوطنية 
لإلنعاش املبكر وإعادة إعمار غزة.  وذكر بيان 
للمركز اإلعامي احلكومي امس أنه مت اعداد هذه 
اخلطة من قبل اللجنة الوزارية العليا إلعادة اعمار 
غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد 
الوطني محمد مصطفى وجلنة فنية مكونة من 
20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا مكونا من أكثر 
من 200 خبير غالبيتهم في غزة.  وقال مصطفى 
إنه »سنسعى جلمع الدعم الدولي من أجل حتقيق 
رؤيتنا الطموحة والهادفة إلعادة إعمار غزة وذلك 
خال مؤمتر املانحن الذي س����يعقد في القاهرة 
في ال� 12 من أكتوبر املقبل.. مؤكدا »أننا سوف 

نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه«.

لندن ـ عاصم علي

بعد يوم على نتيجة استفتاء االستقال في 
اسكتلندا، اش����تعلت حرب سياسية بن رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون وزعيم حزب 
»العمال« املعارض أد ميليباند، على خلفية اشتراط 
األول إجراء تعديل للحكم الذاتي في اجنلترا قبل 
تنفيذ وعده مبنح احلكومة والبرملان االسكتلندين 
صاحيات أوسع. وكان كاميرون وميليباند وزعيم 
»حزب الدميوقراطين األحرار« نيك كليغ وعدا في 
بيان وقعوه، الناخبن االسكتلندين بصاحيات 
أكبر حلكومتهم وبرملانهم، في حال صوتوا ضد 

االستقال.
إال أن كامي����رون، وف����ور إع����ان تصويت 
االسكتلندين ضد االستقال، وضع شرطا إلرضاء 
بعض نواب حزب »احملافظن« احلاكم وناخبيه 
االجنليز، بإجراء تعديات دستورية تسمح لنواب 
اإلقليم اإلجنليزي وحدهم باالقتراع في شؤونه، 

دون االسكتلندين.
ومبا أن غالبية نواب اس����كتلندا في مجلس 
العموم البريطاني هم من حزب العمال، اعترض  
ميليباند على إعان كاميرون، ما اعتبر تنصا 
سياسيا من الوعد الذي أثر في آراء بعض الناخبن. 
وسارع رئيس الوزراء االسكتلندي املستقيل ألكس 
ساملوند الى حتذير كاميرون وميليباند من خطورة 
التنصل من وعديهما في حكم ذاتي موس����ع في 
اسكتلندا. وكان ساملوند قدم استقالته من رئاسة 
احلكومة، بانتظار إجراء حزبه انتخابات الختيار 
خليفة له بعد »نكسة االستفتاء« بتصويت %55 

ضد االستقال و45% معه.
وفي السياق ذاته، وقعت إشكاالت بن مؤيدين 
لاس����تقال ومعارضن له في مدينة غاس����كو 
االسكتلندية، في حن دعت امللكة اليزابيث الثانية 
في بيان لها الى الهدوء والتحمل بعد االستفتاء 
املصيري الذي شهده اإلقليم الشمالي في اململكة 

املتحدة.

وزارة التربية والتعليم تعلن توقف الدراسة

اتفاق الهدنة يواجه صعوبة التطبيق في صنعاء
صنعاء � أ.ف.پ: يواجه اتفاق الهدنة الذي 
أجرت األمم املتحدة مفاوضات في شأنه صعوبة 
في ترجمته واقعا ملموس���ا في صنعاء التي 
بدت أمس مدينة مقف���رة في أعقاب صدامات 
دامية ب���ن احلوثين واملقاتلن املدعومن من 
اجليش. وال تزال الرحات الدولية معلقة الى 
مطار صنعاء الواقع في شمال العاصمة اليمنية 

حيث املعارك مستمرة.
ال���ى ذلك، قال الرئي���س اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، امس، إن اخليار األس���لم إزاء 
األزمة احلالية في الباد هو »ضرورة االصطفاف 
من أجل الدفاع عن صنعاء واجلمهورية والوحدة 
والدميقراطية واحلوار الوطني«، حسب وكالة 

األنباء الرسمية.

وأضاف هادي خال لقائه باللجنة العامة 
حلزب املؤمتر الشعبي العام )يشغل أمانته(،ان 
»املفاوضات مع جماعة احلوثي )أنصار اهلل( 
لم ت���أت بجديد«، متابعا أن اجلماعة »فاجأت 
صنعاء بامليليشيات املسلحة واملدججة مبختلف 
األسلحة اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة وهي 

تضرب هنا وهناك«، وفق املصدر ذاته.
وأضاف أن »االعتداء على محطة التلفزيون 
الوطنية أبشع تصرف همجي تتعرض له هذه 

املؤسسة الوطنية«.
في غض���ون ذلك، أعلن���ت وزارة التربية 
والتعليم اليمنية عن توقف الدراسة في جميع 
مدارس أمانة العاصمة صنعاء ابتداء من اليوم 

وحتى إشعار آخر.
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أوباما: لكل دول العالم نصيب من مواجهة »داعش«
لالبحاث ان���ه رغم ان بعض 
العملي���ات االميركية ميكن 
ان »تزع���زع« تنظيم الدولة 
االسالمية فإن بروز املسلحني 
املتطرفني يج���د جذوره في 
انقسامات سياسية ودينية 
ال ميكن حلها سوى بتحركات 

خارجية.
وأضاف ان اي ائتالف دولي 
لن يتمكن من تدمير تنظيم 
الدولة االس���المية »وحدهم 
السوريون والعراقيون ميكنهم 

فعل ذلك«.
ان��ط���ون����ي  وي����رى 
كوردس���تمان م���ن مرك���ز 
الدراسات االس���تراتيجية 
والدولية الذي قدم النصح 
للبنتاغون انه ال يوجد اي 
خيارات خالية من املخاطر 
نظرا الى السياسة الطائفية 
املتبع���ة في الع���راق التي 
تخرج عن سيطرة الواليات 

املتحدة.
الدائر  واجلدل السياسي 
في واش���نطن »مبسط« جدا 
في نظره. وقال لوكالة فرانس 
برس ف���ي هذا الص���دد »ان 
اجلميع يود ان يفعل ذلك مع 
قوة قرار حقيقية« لكن »ذلك 

غير ممكن عمليا«.

)مقاتل���ني الى االرض( يوقع 
اوباما نفسه في الشرك«.

ويعتبر ماكني الذي يؤيد 
منذ فترة طويلة فكرة التدخل 
في سورية، ان استراتيجية 
االبي���ض ال ميكن ان  البيت 
حتفز املعارض���ني املعتدلني 

في سورية.
وأضاف ماكني »ال ميكنكم 
ان تطلبوا من اناس الذهاب 
للقت���ال وامل���وت ب���دون ان 
تعدوهم بالذهاب لهزم عدوهم، 
وهزمه على الفور. ال ميكنكم 
ان تطلبوا منهم التريث حتى 

دحر التنظيم«.
كذلك عب���ر بعض حلفاء 
الواليات املتح���دة ايضا عن 

القلق.
وقال احمللل ديڤيد آرون 
ميلر في مجلة فورين بوليسي 
ان دوال عربية تتساءل ان كان 
بإمكان املعارضني السوريني 
املعتدلني ان يكونوا فاعلني، 
وتشكك في امكانية ان يتراجع 
اجليش العراقي الشيعي عن 
ميله للتعصب كما »تتساءل 
ح���ول الق���وة االميركية في 

املكان«.
واعتب���ر ميل���ر من مركز 
الدول���ي  وودرو ويلس���ون 

البي���ت االبي���ض  اال ان 
التخفيف من هذه  اسرع في 
التصريح���ات، مذك���را بأن 
االستراتيجية تقضي بتوجيه 
ضربات جوية اميركية وتقدمي 
مساعدة � بدون ارسال قوات 
الى االرض � للقوات املسلحة 

العراقية.
وقد استقبل وزير الدفاع 
تشاك هيغل ووزير اخلارجية 
جون كي���ري بجفاء من قبل 
اثناء  الكونغرس  اعضاء في 
جلسات اس���تماع اخلميس، 
فندد احملافظون بإستراتيجية 
خجول���ة ج���دا فيم���ا حذر 
الدميوقراطي���ون من حرب 
جديدة ال ميكن كس���بها في 

العراق.
الس���يناتور  وتس���اءل 
اجلمهوري بوب كوركر عن 
كيفية ان يصبح معارضون 
معتدل���ون »غير فاعلني« في 
سورية عماد االستراتيجية 
االميركية في هذا البلد، فيما 
اعتبر السيناتور اجلمهوري 
جون ماكني ان اوباما يسيء الى 
مشروعه مع استبعاد امكانية 

ارسال جنود للقتال.
وقال ماكني: »مع استمرار 
التكرار بأن الواليات لن ترسل 

الى غي���اب اي قوة معارضة 
قابلة لالستمرار في سورية 
وضعف اجليش في العراق.

وان��تق���د مس���ؤول��ون 
عسكريون س���ابقون ايضا 
عرض ه���ذا اخليار علنا الن 
ذلك قد يفسر على انه ضعف 
س���واء كان من قبل العدو او 

من قبل احللفاء.
وذك���ر جن���رال البحرية 
املتقاعد جيمس ماتيس رئيس 
القي���ادة االميركي���ة املكلفة 
الشرق االوسط وآسيا الوسطى 
العضاء في الكونغرس انه ال 
ينبغي »القول لالعداء مسبقا 

ما سنفعله«.
وأضاف ماتي���س: »كلما 
خففنا من وضع القيود )لهذه 
االس���تراتيجية( اس���تطعنا 
رؤية دول اخرى تساهم فيها 

كليا«.
وحت���دث اعلى مس���ؤول 
عس���كري اميرك���ي اجلنرال 
مارتن دميبسي رئيس هيئة 
اركان اجلي���وش وبصفت���ه 
العس���كري االول  املستشار 
ألوبام���ا، هذا االس���بوع عن 
امكاني���ة ان يش���ارك بعض 
العسكريني  »املستش���ارين« 

في العراق في القتال.

يلزم القوات األميركية بخوض 
حرب برية أخرى في العراق 

أو سورية. 
يتزام���ن ذلك، م���ع تزايد 
االنتقادات وخاصة من االعضاء 
اجلمهوريني في الكونغرس، 
بش���دة له���ذا اجل���زء م���ن 
استراتيجية اوباما، معتبرين 
ان توجيه ضربات جوية ال 
يكفي للتصدي للمسلحني نظرا 

أهداف تابعة لداعش، لفت الى 
أنه »سيواصل هذا األسبوع 
حشد دول العالم ضد تهديدات 
التنظيم اإلرهابي خالل  ذلك 
اجتماع���ات اجلمعية العامة 
لألمم املتح���دة في نيويورك 
ملواصلة احلرب ضد اإلرهاب 
والتي يتعني أن يكون لكل دول 

العالم نصيب فيها«.
وشدد مجددا على أنه لن 

أكد  � وكاالت:  عواص���م 
الرئي���س االميرك���ي باراك 
اوباما أن لكل دولة نصيبها 
من مواجهة داعش )الدولة 
االس���المية(، فيم���ا تواجه 
استراتيجيته التي اعلنها في 
حربه ضد التنظيم، شكوكا 
متنامية خاصة رفضه ارسال 
قوات برية، لدرجة ان البعض 
وصفوا هذا اخليار بأنه غير 

مقنع وغير واقعي.
الرئيس األميركي  وقال 
في خطابه االس���بوعي، إن 
»الواليات املتحدة بالتعاون 
مع التحالف الدولي املوسع 
الذي تقوده ستواصل تدريب 
ومساعدة وتزويد الشركاء 
في املنطقة بالسالح للتصدي 

ملا يسمى تنظيم داعش«. 
وعاد وكرر أن بالده »لن 
تتردد في اتخاذ إجراءات ضد 
العناصر اإلرهابية في العراق 

أو سورية«. 
وإذ أكد، أن مزيدا من الدول 
أخذت في االنضمام إلى التحالف 
املوسع وان أكثر من 40 دولة 
عرضت تقدمي املساعدة بدءا 
من توفير التدريب والسالح 
إلى تقدمي مساعدات إنسانية 
إلى القيام بضربات جوية ضد 

الرئيس باراك أوباما يوقع قرار تسليح املعارضة السورية »املعتدلة« امس االول                                          )ا.ف.پ(

تقرير إخباري

اربيل � أ.ف.پ: متكنت القوات الكردية واالحتادية العراقية 
من اس���تعادة بعض البلدات واملواقع م���ن يد داعش )تنظيم 
الدولة االسالمية( بدعم جوي اميركي لكن استعادة السيطرة 
على املوصل، ثاني مدن العراق، تش���كل حتديا عسكريا اكثر 

صعوبة.
وقال روش نوري شاويس قائد قوات البشمركة في منطقة 
اخلازر التي تبعد مس���افة 30 كلم شمال املوصل ان الظروف 

لبدء معركة استعادة املدينة غير متوافرة حتى اآلن.
وأض���اف: »من الواضح ان ميزان القوى ما يزال في صالح 

العدو«.
وكان وزير خارجية العراق ابراهيم اجلعفري اعلن االسبوع 
املاضي ان اس���تعادة الس���يطرة على املوصل »هدف اساسي« 

بالنسبة لبغداد.
وأضاف: »نظرا للعمليات العسكرية التي سنقوم بها، اعتقد 
ب���ان ذلك لن يكون امرا صعبا«. لكن انتوني كوردس���مان من 
املركز االس���تراتيجي والدولي للدراسات عبر عن اعتقاده بان 
استعادة الس���يطرة على املدينة الشمالية »سيستغرق شهرا 

على االقل، اال اذا انهار داعش السباب داخلية«.
وليس���ت هناك معلومات كافية حول الوسائل التي ميلكها 

تنظيم الدولة االسالمية لالس���تيالء على املوصل التي كانت 
تضم حوالي مليوني نسمة قبل بدء النزاع.

يذكر ان تنظيم الدولة االس���المية سيطر على املوصل في 
العاشر من يونيو املاضي غداة الهجوم الكاسح الذي ادى الى 
استيالئه على مناطق شاس���عة في شمال البالد وغربها دون 

مقاومة تذكر من جانب اجليش العراقي.
وفي االس���ابيع االخيرة، حققت القوات التي تواجه داعش 
جناحات محدودة بفضل الدعم اجلوي االميركي مثل استعادة 

السيطرة على سد املوصل اواخر اغسطس املاضي.
وقال كيرك س���ويل املسؤول عن نش���رة »انسايد ايراكي 
بوليتكس« في هذا السياق: »كان االمر عبارة عن جبهة مفتوحة 

غير مأهولة كما كان الهجوم طاغيا«.
كما متكنت القوات الكردية االس���بوع املاضي من استعادة 
الس���يطرة على سبع قرى في س���هل نينوى الذي ميتد حتى 
املوص���ل، لكن بني هذه القرى واملوص���ل ما تزال برطلة وقره 

قوش.. وغيرها حتت سيطرة تنظيم الدولة االسالمية.
وجنوبا، اضاف س���ويل »حتاول الق���وات احلكومية مرارا 
استعادة السيطرة على تكريت لكنها تواجه بالفشل كما انها 
تبذل اقصى جهودها للحفاظ على الضلوعية التي تبعد مسافة 

80 كم شمال بغداد. وبالتالي، فإنها لن تكون قادرة على استعادة 
املوصل وللتقدم باجتاه املوصل. وأوضح ش���اويس الذي مت 
تعيين���ه وزيرا للمال في احلكوم���ة العراقية اجلديدة: »نحن 
بحاجة الى تعاون حقيقي من جانب االس���رة الدولية ويجب 
تقدمي مساعدات عسكرية بش���كل منتظم وثابت مثل املعدات 

والذخيرة واالسلحة«.
ولفت كوردسمان الى ان »البشمركة لم يكن لديها اسلحة 
ثقيلة« في حني وضع داعش يده على الترسانة العسكرية التي 

خلفها اجليش العراقي اثناء فراره.
وقد بدأ العديد من الدول تس���ليم اسلحة للمقاتلني االكراد 
وارسال خبراء لتدريبهم على استخدامها بينما وجهت فرنسا 
اولى ضرباتها اجلوية امس األول الى مستودع لوجستي للدولة 

االسالمية في مكان ال يبعد كثيرا عن املوصل.
وأبرز االهداف امللحة للواليات املتحدة اآلن هو تعزيز قدرات 
اجليش العراقي الذي من املفترض ان يلعب دورا رئيسيا في 

استعادة السيطرة على املوصل.
لكن سويل اكد ان قوات »النخبة العراقية التي ميكنها لعب 
دور فاعل في ظروف مشابهة ما تزال قليلة العدد كما انه ال ميكن 

لقوات البشمركة الدخول الى املوصل النها مدينة عربية«.

وقبل بدء الهجوم املضاد، ينبغي »حل املشاكل السياسية« 
التي تكبل العراق بحسب كوردسمان.

وفي املوصل املدينة ذات الغالبية السنية، يستفيد تنظيم 
الدولة االس���المية من تعاطف ودعم جزء من الس���كان الذين 
شعروا بالظلم واالقصاء حيال جتاوزات قوى االمن ذات الغالبية 

الشيعية.
والطريقة التي س���يتصرف بها سكان املوصل ازاء عملية 
عسكرية واسعة النطاق ما تزال امرا مجهوال يتعني على اخلبراء 

العسكريني تقييمه.
من جهته، قال اجلنرال البريطاني املتقاعد بن باري اخلبير 
العسكري في املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ان تنظيم 
الدولة بانكفائه جتاه املدن يريد دفع القوات االميركية والعراقية 

الى ارتكاب اخطاء.
وأضاف في هذا الصدد »سيوقعون خسائر في صفوف املدنيني 
عبر محاولتهم ضرب املقاتلني. وسيس���تخدم هؤالء وسائلهم 

الدعائية لتحريض السنة ضد احلكومة العراقية«.
بدوره، قال احمد علي من معهد احلرب ان داعش »قد تستخدم 
املدنيني دروعا بشرية« لكن »االولوية يجب ان تكون في جميع 

االحوال جتنب سقوط ضحايا مدنيني«.

ٍ »مؤجل« على اجليش العراقي مواجهته استعادة املوصل حتد

تركيا تعلن استعادة مواطنيها املخطوفني
في العراق بعملية »استخباراتية ناجحة«

عواصم � وكاالت: انتهت أزمة املخطوفني االتراك 
لدى تنظيم داعش )الدولة االسالمية( وعادوا الى 
بالدهم أمس بعد اكثر من 3 اشهر من خطفهم من 

القنصلية التركية في املوصل. 
وأعل����ن رئيس الوزراء الترك����ي أحمد داود 
أوغلو، عن إطالق س����راح األتراك ال� 49 وبينهم 
ديبلوماسيون والقنصل التركي في املوصل، مؤكدا 
عودتهم إلى تركيا في متام الساعة اخلامسة من 
فجر أمس.  وأفاد داود أوغلو بأنه حتدث هاتفيا 
مع القنصل التركي لدى املوصل الذي كان ضمن 
احملتجزين، وأكد األخير له أنهم عبروا ودخلوا 
األراضي التركية، وأعرب عن عميق شكره لعائالت 
احملررين مل����ا تكبدوه خالل تلك الفترة املاضية 
من معاناة وحزن على ذويهم، وشكر كذلك كل 
املسؤولني األتراك الذي لم يدخروا جهدا من أجل 

إطالق سراح أشقائهم، على حد تعبيره.
ب����دوره، أعلن الرئي����س التركي رجب طيب 
أردوغان أن إنقاذ الرهائن مت نتيجة لعملية ناجحة. 
وأشار أردوغان إلى أن العملية التي أسفرت عن 

إطالق سراح الرهائن مت التخطيط لها مسبقا بشكل 
جيد، وحساب كل تفاصيلها، ونفذت بسرية تامة 

طوال ليلة أمس األول وانتهت بنجاح.
وأشاد بتعامل »جهاز املخابرات التركي بشكل 
حساس جدا وبكل صبر وتفان مع املسألة منذ 
اختطاف الرهائن، ومتكن في النهاية من تنفيذ 

عملية إنقاذ ناجحة«.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء التركي 
بولند أرين����ج إن املخابرات التركية جنحت في 
استخدام جميع إمكاناتها إلعادة الرهائن األتراك 
الذي����ن اختطفوا في الع����راق إلى تركيا دون أن 

يصاب أي منهم بأذى.
وأعيد هؤالء الرهائن وبينهم القنصل وأبناء 
ديبلوماسيني وجنود من القوات اخلاصة إلى 
مدينة شانلي أورفا بجنوب تركيا في الساعات 
األولى من صباح أمس. وأفاد شاهد من رويترز 
بأن الشرطة فرضت طوقا أمنيا خارج املطار 
أثناء وصولهم في حاف���الت غطيت نوافذها 

بالستائر.

واشنطن تدعو إيران إلى لعب دورها
في مواجهة خطر »تنظيم الدولة«

األمم املتحدة - رويترز: قال وزير اخلارجية 
األميرك����ي جون كيري إن إليران دور ينبغي ان 
تلعبه في التحالف العاملي ملواجهة خطر متشددي 

داعش )تنظيم الدولة اإلسالمية(. 
وقال أمام اجتماع ملجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة »التحالف املطلوب للقضاء على تنظيم 
الدولة اإلسالمية ليس حتالفا ذا طابع عسكري 

فقط أو حتى ليس حتالفا عسكريا باألساس«.
واضاف »يجب أن يكون حتالفا ش����امال وأن 
يشتمل على تعاون وثيق يجمع ضروبا متعددة 
من اجلهود. األمر يتعلق بش����بكة شاملة تدمر 
وتشوه سمعة جماعة متشددة تتنكر في هيئة 
حركة دينية«. وقال »لكل دولة في العالم تقريبا 
دور مبا في ذلك إيران«. ومتثل تصريحات كيري 
حتوال على مايبدو عن تصريحات أميركية سابقة 
أشارت إلى إحجام عن التعاون مع إيران ملواجهة 

تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية. 
في املقابل، ق����ال عباس عراقجي نائب وزير 
اخلارجية اإليراني ملجلس األمن إن»اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية هي البلد الوحيد في املنطقة 
القادر والذي أظهر تصميما قاطعا على مساعدة 
احلكومة العراقية والتنسيق معها ملساعدة كل 

من يهددهم تنظيم الدولة اإلسالمية«.
واضاف »أي مبادرة حقيقية وصادقة ملعاجلة 

أزمات املنطقة البد وأن تخرج من املنطقة وتقوم 
على أساس التعاون اإلقليمي. ومكافحة التطرف 
ليس استثناء«. واعتبر ان محاربة تنظيم الدولة 
اإلسالمية لن تنجح إال إذا أتيح للحكومات املركزية 
املعنية التعامل مع هذا اخلطر. وأي إستراتيجية 
تقوض هذه الس����لطات مبا ف����ي ذلك احلكومة 

السورية ستكون وصفة لهزمية.
ووافق مجلس األم����ن أمس األول على بيان 
يح����ث »املجتمع الدولي وفق����ا للقانون الدولي 
على تعزيز وتوسيع املساندة للحكومة العراقية 
وهي تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية واجلماعات 

املسلحة املرتبطة بها«.
بدوره، نبه فيتالي تشوركني سفير روسيا في 
األمم املتحدة إلى ضرورة أن يتفق أي عمل يقوم 
به حتالف دولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية مع 

القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة.
وقال إن روسيا تشعر»بقلق بالغ« من احتمال 
ش����ن هجمات جوية ضد املتشددين في سورية 

دون موافقة احلكومة السورية.
وأردف قائال ملجلس األمن الدولي إن العمليات 
الدولية ملكافحة اإلرهاب البد وأن تنفذ إما مبوافقة 
احلكومة صاحبة السيادة أو مبوافقة مجلس األمن 
الدولي. »أي خيارات آخرى تعتبر غير شرعية 

وتقوض االستقرار الدولي واإلقليمي«.

عشرات األكراد يتجهون حملاربة »داعش« في »كوباني«
أنقرة تفتح احلدود وتستقبل اآلالف من الالجئني

عواص���م - وكاالت: عبر 
300 مقات���ل كردي على األقل 
إلى سورية  التركية  احلدود 
ليل حملارب���ة تنظيم داعش 
الذي  )الدول���ة اإلس���المية( 
يحاول الس���يطرة على بلدة 
حدودية استراتيجية، بحسب 
ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان أمس. 
وأفاد املرصد بأن املقاتلني 
إلى وحدات  األكراد انضموا 
حماي���ة الش���عب الك���ردي 
الس���ورية لقت���ال التنظيم 
إلى  الذي يس���عى  املتطرف 
السيطرة على بلدة عني العرب 
التي يطلق عليها األكراد اسم 
كوباني. وقد اندلعت مواجهات 
عنيفة بني األكراد وداعش منذ 
الثالثاء في محيط هذه البلدة، 
حيث متكن التنظيم املتطرف 
من الس���يطرة عل���ى قرابة 
ستني قرية ليحكم حصاره 
على املعق���ل الكردي الكبير 
على احلدود مع تركيا. وفي 
السياق، أعلن املرصد أن 18 
من مقاتلي داعش على األقل 
قتلوا في مواجهات خالل الليل 
قبل املاضي مع مقاتلني أكراد 

في شمال سورية.
وأضاف املرصد أن املقاتلني 
ال�18 احدهم صيني اجلنسية 
قتلوا في املعارك بالقرب من 
بلدة عني العرب. وبلدة عني 
العرب في محافظة حلب هي 
ثالث بلدة كردية في سورية 
واذا سيطر عليها تنظيم الدولة 
اإلسالمية فإن ذلك سيمنحه 
ش���ريطا طويال على احلدود 

الشمالية مع تركيا.
املعارك  ان  وتابع املرصد 
اس���تمرت أمس مش���يرا الى 
»اشتباكات عنيفة« في املنطقة 

احمليطة بكوباني.
في س���ياق متصل، أعلن 
التركي  الوزراء  نائب رئيس 
نعمان كرتلم���وش ان تركيا 
استقبلت قرابة 45 ألف كردي 
هربوا قادمني من سورية منذ 
املعارك بني  اخلميس بسبب 
املقاتلني االكراد وتنظيم داعش 

في شمال شرق سورية.
امام  وصرح كرتلم���وش 
صحافيني غداة فتح احلدود 

التركية امام الالجئني »عبر 45 
ألف كردي من سورية احلدود 
ودخلوا الى تركيا من ثماني 

نقاط عبور مختلفة«.
وقد اضطرت تركيا اجلمعة 
لفتح حدودها بش���كل طارئ 
اكراد  الس���تقبال آالف م���ن 
سورية مرغمني على الرحيل 
بس���بب تق���دم التنظيم في 
مدينة عني العرب الس���ورية 
)كوبان���ي باللغ���ة الكردية( 
وبعد انباء عن احتالله الكثر 
من 60 قري���ة يقطنها أكراد. 
الوقت  وبعد رفضها لبعض 
دخول هؤالء الالجئني سمحت 
الس���لطات التركية في نهاية 

املطاف بدخول آالف عدة من 
االشخاص عند منتصف النهار 
الى بل���دة دكمداش غالبيتهم 
من النساء واالطفال واملسنني. 
وبررت احلكومة االس���المية 
احملافظة في انقرة هذه البادرة 
»االستثنائية« بشراسة املعارك 
الدائرة في اجلانب السوري.

وقال حاكم محافظة شانلي 
الدين كوتش���وك  اورفة عز 
»قررن���ا اس���تضافة هؤالء 
السوريني اضطرارا ألنهم كانوا 
محصورين في ارض محدودة 
ج���دا ومهددي���ن باملعارك«. 
التركي  الوزراء  وقال رئيس 
احمد داود اوغلو من جانبه 

»سنساعد جميع النازحني بكل 
وسائلنا لكن هدفنا الرئيسي 
هو مساعدتهم، ان امكن داخل 
الس���ورية«. وفي  احل���دود 
السياق، قال عصمت الشيخ 
قائد القوات الكردية التي تدافع 
عن كوباني ان االشتباكات دارت 
أمس شمالي البلدة وشرقها. 
وصرح لرويترز عبر الهاتف 
بأن مقاتلي الدولة اإلسالمية 
تقدموا صوب كوباني الليلة 
قب���ل املاضية مس���تخدمني 
الصواريخ واملدفعية والدبابات 
واملركبات املدرعة وانهم وصلوا 
على بعد نحو 15 كيلومترا عن 

البلدة.
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إعدام اجلندي اللبناني وكمني اجليش يفاقمان التوتر
ومفاوضات إطالق املخطوفني تصطدم بخالفات »داعش« و»النصرة«

حماوتها بني اميركا وروسيا في 
اوكرانيا وس����ورية، والكباش 
على أشده بني الدول االقليمية، 
العربي دخلت  فقوى االعتدال 
العراق، البوابة االيرانية على 
املشرق العربي، وسارعت طهران 
الى ال����رد باليمن، كرد تلقائي 
على إغالق خطوط إمدادها في 
العراق. مص����ادر حزب اهلل، 
س����لطت ضوءا قوي����ا على ما 
يجري ف����ي اليمن، معتبرة ان 
احلدث يقف على أعتاب اللواء 
الذي يحاصره جماعة  األحمر 
»أنصار اهلل« احلوثية بانتظار 
ما ستقرره السياسية، على حد 

تعبير قناة املنار.
اما ع����ن منطقة عرس����ال 
العالية ففي اعتقاد  وجرودها 
احلزب انها تتحول شيئا فشيئا 
الى »داعش الن����د« على وزن 
»فتح الند« التي سيطرت على 
العرقوب اللبناني في اجلنوب 

ردحا من الزمن.
وفي معلوم����ات »األنباء« 
ان اتصاالت ج����رت مع مفتي 
اجلمهوري����ة اجلديد الش����يخ 
عبداللطيف دريان لوقف اخلطاب 
انه  الديني املتشدد لكن يبدو 
س����يبقى طاملا ان الدولة تنظر 
ارتدادات األزمة السورية  الى 

بعني واحدة.

وقائ����د اجليش العم����اد جان 
قهوجي، ثم بني الرئيس سعد 
احلريري والقائد، وقد ش����دد 
احلري����ري على القول بأن هذا 
االعت����داء يهدف ال����ى توريط 
االلتفاف  عرسال وأهلها والى 
على اجله����ود اجلارية إلطالق 
العس����كريني،  املخطوفني من 
واعتبر احلريري ان الكمني الذي 
نصب للجيش يحمل بصمات 
إرهابية واضحة، وهو س����بب 
إضاف����ي لدع����وة اجليش إلى 

مكافحة اإلرهاب وأدواته.
النصرة املش����تبه  جبه����ة 
بوقوفها وراء العمل اإلجرامي 
نشرت سلسلة تغريدات على 
تويتر، ج����ددت التهديد بقتل 
العسكريني املخطوفني واتهمت 
اجليش وحزب اهلل بالوقوف 
وراء تفجير العبوة الناس����فة 

في عرسال!
في ه����ذا الوق����ت اجتاحت 
داع����ش مناط����ق األك����راد في 
س����ورية، بكثاف����ة اجتياحها 
ألواسط العراق، فيما احلوثيون 
يقرعون أبواب صنعاء، أوساط 
التيار الوطني احلر تعتقد ان 
داعش تريد الوصول الى البحر 
املتوسط عبر ش����مال لبنان، 
بعدما فشلت عن طريق »كسب« 
السورية، واحلرب الباردة على 

حمية، وردا على العملية دهم 
اجليش ثالثة مخيمات للنازحني 
السوريني في عرسال وأوقف 
نحو 250 ش����خصا، من بينهم 
مسلحون ش����اركوا في القتال 
بحسب بيان مديرية التوجيه 

في قيادة اجليش.
كم����ا ردت مدفعية اجليش 
على مواقع اطالق النار في جرود 
عرسال، وأسفر هذا القصف عن 
مقتل السوري احمد محمد درة 
من بل����دة جديجة في القلمون 
السوري وإصابة اللبناني جمال 
عبداهلل احلجيري وهو مطلوب 

للقضاء.
على مستوى االستحقاقات 
الدس����تورية مازال����ت طريق 
بعبدا مقفلة، واملساعي األممية 
على خط الفشل. فقد تواصل 
ديريك بالمبلي م����ع اكثر من 
مرجع محل����ي وإقليمي، ولكن 
عبثا يحاول، فاحلريق الكبير 
على أبواب املنطقة، وكل عنزة 
معلقة »بكرعوبها«، كما تقول 
األمثال اللبنانية، اي ان كل جهة 
او دولة منصرفة الى حتصني 
أوضاعه����ا، فحرب العالم على 
داع����ش يقابله����ا حكما، حرب 

داعش على املنطقة.
سياسيا، تكشفت االتصاالت 
بني رئيس احلكومة متام سالم 

اللبنان����ي كما قالت.  اجليش 
بي����د ان والد حمية اعلن بعيد 
منتصف الليل انه تلقى اتصاالت 
من شخصيات عرسالية نفت 
صحة االعدام لكن النصرة عادت 
ووزعت ش����ريطا يظهر حمية 
وهو يتلقى رصاصة بالرأس 
وإلى جانبه اجلندي املخطوف 
علي البذال وفي مؤمتر صحافي 
الحق حمل والد حمية رئيس 
بلدية عرسال علي احلجيري 
والش����يخ مصطفى احلجيري 
مس����ؤولية مصير ابنه محذرا 
عائلته م����ن التعرض لالجئني 

السوريني الذين ال ذنب لهم.
وإثر انتش����ار خبر االعدام 
س����اد توتر بلدة »طاريا« في 
قضاء بعلبك مسقط اجلندي 
حمية، بينما اعلن »داعش« عبر 
تويتر يعود للمدعو ابومصعب 
ان طائرة اس����تطالع لبنانية 
استهدفت مقرا للتنظيم وقتلت 
ابوالليث الطرابلسي وابوعزام 
الش����امي مع اخيه ابواملغيرة 

وجرح آخرون.
اعدام  التأكي����د على  وجاء 
اجلندي حمية م����ن االصولي 
شادي املصري، الذي قال عبر 
»تويتر«: بعد س����اعة س����وف 
يرد الكيد، وبعد مرور الساعة 
اعلن املولوي عن اعدام اجلندي 

بيروت ـ عمر حبنجر

يبدو ان يد االرهاب امتدت 
الى جندي مخطوف آخر باإلعدام 
رميا بالرصاص. واالعتقاد ان 
النصرة نف����ذت تهديدها بقتل 
اجلن����دي محمد حمي����ة، رغم 
تلقي والده اتصاالت ليلية من 
شخصيات عرسالية نفت االعدام 
وسبقت شيوع اخلبر الذي تنزل 
القيادة العسكرية نزول  على 
الصاعقة وهي التي كانت فقدت 
صباح اجلمعة جنديني سقطا 
بتفجير شحنة ناسفة بطريق 

شاحنتهما.
هذه التطورات حدت برئيس 
احلكومة متام سالم الى اتخاذ 
قرار بدعوة مجلس االمن الداخلي 
املرك����زي الى االنعق����اد امس، 
بدال من عقد جلسة استثنائية 
ملجلس الوزراء بناء على اقتراح 
النائب الكتائبي سامي اجلميل، 

ملتابعة تطورات عرسال.
وقد أعلن الرئيس متام سالم 
بعد لقائه رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في عني التينة انه لن 
يقبل بالتفاوض مع االرهابيني 

والقتل قائم.
وقال: املفاوضات تبدأ بإيقاف 
القتل، وخياراتنا واضحة وهي 
املواجهة بقرار موحد من وراء 
جيشنا ومؤسساتنا، وأضاف 
س����الم: ان ما يقرر االمور في 
الداخلية،  البلد هي وحدتن����ا 
مشددا على عدم التخاذل امام 

االرهابيني.
وأض����اف: نحن حريصون 
على حياة جنودنا االبطال لكن 
مع األس����ف لم يعط اآلخرون 
األمر ما يستحقه، وبات علينا 
مواجهة ه����ذا العدو التكفيري 
والالإنساني الذي ال رحمة وال 
شفقة معه ولن نتنازل عن امر 

قد يكلفنا اثمانا غالية.
ف����ي ه����ذا الوق����ت طالبت 
»النصرة« بإطالق 15 سجينا 
لديها في س����جن رومية لقاء 
تسليم احلكومة جثة اجلندي 

الشهيد محمد حمية.
البزالية  اهالي بلدة  وقطع 
الطريق ال����ى بعلبك احتجاجا 
عل����ى اس����تمرار اختطاف ابن 

بلدتهم اجلندي علي البزال.
وس����ط هذه األجواء افادت 
املعلومات بان املوفد السوري 
املفاوض املكلف من قطر وجد ان 
جبهة النصرة وداعش، يحاربان 
معا في امليدان ويتواجهان في 

املفاوضات.
فنحو منتصف ليل اجلمعة 
� السبت اعلنت جبهة النصرة 
ان اجلندي محمد حمية أصبح 
اول ضحية من ضحايا تعنت 

ناشطون اكراد يعتصمون امام االسكوا في بيروت احتجاجا على سيطرة »داعش« على قرى كردية في سورية   )محمود الطويل( 

حزب اهلل يحذر 
من »داعش الند« 

ويضيء على 
أحداث اليمن

مصادر لـ »األنباء«: 
اتصاالت مع املفتي 
دريان لضبط خطباء 

املساجد

أكد أن الروس ضد التحالف ومهتمون بوضع مسيحيي الشرق

املشنوق من موسكو: سلمنا الروس قوائم باألسلحة
 املطلوب شراؤها من املنحة السعودية

بيروت: اكد وزير الداخلية 
نهاد املشنوق من موسكو ان 
املسؤولني الروس اعربوا امامه 
عن تقدير موسكو عاليا للدور 
الذي  تلعبه اململكة العربية 
السعودية في لبنان واملنطقة 

ملكافحة االرهاب.
وأعل����ن املش����نوق أن����ه 
الروسية خالل  سلم اإلدارة 
زيارته األخيرة ملوسكو قوائم 
باألسلحة املطلوب شراؤها 
من روس����يا، وذلك استنادا 
إلى املنحة التي قدمها خادم 
امللك  الش����ريفني  احلرم����ني 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز إلى 

لبنان. 
ف����ي  وق����ال املش����نوق، 
تغري����دة ل����ه عب����ر موق����ع 
التواصل االجتماعي تويتر 

»إن الزي����ارة الرس����مية إلى 
روسيا حفلت بلقاءات ممتازة 
الذين  م����ع كل املس����ؤولني 
التقيتهم وحققت أهدافها دون 

استثناء«. 
وخلصت مص����ادر الوفد 
املراف����ق اج����واء  الرس����مي 
محادثات موس����كو بالقول 
ان املس����ؤولني الروس ابدوا 
معارضتهم الشديدة للتحالف 
الدولي ضد االرهاب واكدوا في 
الوقت عينه انهم مهتمون جدا 
بوضع املسيحيني في لبنان 
وس����ورية والعراق، ونقلت 
املصادر عن املشنوق التأكيد 
ب����دوره ان »اللبنانيني ايضا 
مهتمون جدا بهذا املوضوع 
وال يألون جهدا في سبيل ذلك، 
لكن املشكلة تكمن في ان هناك 

دوال في املنطقة متعن في ايذاء 
املسيحيني وتهميش دورهم 
من خ����الل مثال منع انتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان، 
وهو املوقع املسيحي االهم في 

لبنان واملنطقة«.
ونقل����ت مص����ادر الوفد 
الرس����مي عن املش����نوق ل� 
انه متنى خالل  »املستقبل« 
محادثاته في موسكو ان تلعب 
موسكو دورا فاعال مع كل من 
ايران وسورية حلثهما على 
القبول بانتخاب رئيس لبناني 
جدي����د الن في ذل����ك حماية 
ملسيحيي الشرق ولدورهم 
في لبنان واملنطقة، اما فيما 
يتص����ل مبس����ألة التحالف 
الدولي ضد االرهاب، فلفتت 
املصادر الى ان املشنوق شدد 

عل����ى ان ال ايران وال النظام 
الس����وري ميكنهما محاربة 
االرهاب مبعنى انه ال الشيعة 
العلويون يستطيعون  وال 
التصدي لالرهاب اذا كان يأتي 
من بعض السنة، بل وحده 
الكفيل  االعتدال السني هو 
مبحاربة هذا االرهاب، وذّكر 
املشنوق في هذا السياق مبا 
تعرض له السنة في مثلث 
لبنان - سورية - العراق، 
قائال: في لبن����ان مت اقصاء 
حكومة الرئيس سعد احلريري 
رمز االعتدال الس����ني، وفي 
سورية قمع النظام السوري 
ابناء الطائفة السنية مبا في 
ذلك ابرز رموزهم في السلطة 
نائب الرئيس فاروق الشرع 
الذي اقصي عن املشهد منذ 

اكثر من عامني، وفي العراق 
قضى نظام نوري املالكي على 
»الصحوات« الس����نية التي 
انشئت اساسا ملكافحة القاعدة 
عام 2006 االمر الذي خلق رد 
فعل لدى السنة العراقيني ما 
دفع بعضه����م الى االلتحاق 

بتنظيم »داعش«.
وفي معرض تشديده على 
ان االعتدال السني هو الكفيل 
وحده مبواجهة االرهاب، اردف 
املشنوق: اما نحن في لبنان 
فال ينتظرن منا احد انش����اء 
»صحوات« في وجه االرهاب 
بل نريد مواجهته وفق االصول 
ومن خالل التمسك باالعتدال، 
مش����يرا في ه����ذا املجال الى 
اهمي����ة دور اململكة العربية 
السعودية كراعية لالعتدال، 

وقال: الدين ليس لديه حدود 
كالدول، وبالتالي تستحيل 
مواجهة التشدد واالرهاب الذي 
البعض زورا باسم  ميارسه 
الدين بتشدد ايراني من هنا 

او تشدد اسدي من هناك.
م����ن جانبه����ا، أعرب����ت 
القيادي����ة في حركة  الهيئة 
»املرابط����ون«، التي تعد من 
اخلصوم السياس����يني لتيار 
املستقبل، عن تقديرها للخطوة 
التي حققه����ا وزير الداخلية 
اللبناني نهاد املش����نوق في 
ب����ني وزارة  البروتوك����ول 
الداخلية اللبنانية ونظيرتها 
الروسية لتس����ليح وحدات 
قوى األمن الداخلي بالسالح 
الروس����ي املميز والفعال في 

مكافحة اإلرهاب.

جنبالط في حاصبيا:
لن يحمي لبنان إال أهل لبنان

النائب فريد اخلازن: املجتمع 
الدولي يتمرجل علينا

 ٍ مصادر لـ »األنباء«: لبنان باق
في دائرة اخلطر واالنتخابات 

الرئاسية إلى الربيع

املساعدات الدولية لالجئني 
السوريني في لبنان تتراجع

 إلى 40% من املطلوب

حاصبيا - عامر زين الدين

قال النائب وليد جنبالط خالل جولة له في حاصبيا 
امس »لن حتدث فتنة طاملا تتحلون بهذا الوعي، ومواجهة 
االرهاب ليست اال في بدايتها«، مشددا على ضرورة وضع 
اخلالفات السياس����ية جانبا، لكي نحمي بالدنا ونحمي 
اجليش في معارك����ه مع االرهاب. وقال: لن يحمي لبنان 
اال اهل لبنان، وعلينا اال نهاجم اجليش الذي هو بحاجة 

الى حماية سياسية.

بيروت: قال النائب فريد اخلازن، عضو كتلة التغيير 
واإلصالح، ان لبنان يش����هد اليوم اجتياحا دميوغرافيا 
وأمنيا، ألن احلرب في س����ورية ل����م تنته بعد، واملهم ان 
تنتهي وبأي تسوية. وأضاف: الدولة اللبنانية ضعيفة 
وغير قادرة على اإلمس����اك بالوضع األمني والسياس����ي 
واملجتمع الدولي يتمرجل علينا. وقال إلذاعة لبنان احلر: 
يتكلمون عن نش����ر اليونيفيل على احلدود مع سورية، 
وكأن اليونيفي����ل في جيوبه����م، ان هذا األمر يحتاج إلى 

توافق دولي.

بيروت ـ ناجي يونس

تؤكد مصادر لبنانية مطلعة ل� »األنباء« ان لبنان باق 
في دائرة اخلطر االرهابي، امنا ضمن اطاره املعتاد ولن 
ينزلق الى حرب داخلية، وبالتالي لن يتمكن الداعشيون 

من فرض سياساتهم على الواقع اللبناني.
وتضيف هذه املصادر ان االنتخابات الرئاسية مؤجلة 
حتى الربيع بسبب التعطيل الذي متارسه قوى اساسية. 
وال ترى املصادر س����بيال إلخراج س����ورية من ازمتها اال 
باالتفاق على حل انتقالي يأتي على طريقة حكومة حيدر 
العبادي التي تشكلت على حساب نوري املالكي، والتي 
ستوفر لكل املكونات العراقية ان تشترك جيدا في صنع 

القرار وفي ضرب داعش.
وفي العراق، ترى املصادر ان ايران ستس����عى لدعم 
العبادي من خالل التعامل بواقعية تسبق بها التطورات 
االخيرة، بدءا من س����قوط املالكي، مرورا بتكون حتالف 
عربي � دولي ضد االرهاب وصوال الى قبول املعادلة في 

املنطقة على اكثر من مستوى.

بيروت � أ.ش.أ: أعرب وزير الشؤون االجتماعية اللبناني 
رشيد درباس عن قلقه من تناقص املنح الدولية املخصصة 
لالجئني السوريني والتي تراجعت من 53% مما هو مطلوب 

عام 2013 إلى 40% حاليا.
وقال درباس � في تصريح لصحيفة »النهار« اللبنانية � 
إن هذا يعني ترك لبنان يواجه مهمة إغاثة هؤالء الالجئني، 
مشيرا إلى قرار لبرنامج الغذاء العاملي خفض قيمة القسيمة 
االلكترونية الشهرية املخصصة لكل الجئ من 30 دوالرا 

إلى 20 دوالرا بدءا من أكتوبر املقبل.
وأشار الى جلسة خاصة ملجلس الوزراء اللبناني حتدد 
أطر التعامل الرسمي مع ملف الالجئني »في ضوء رفض 
أحد األطراف السياس����يني إنش����اء مخيمات على احلدود 

اللبنانية � السورية«.

حتطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في لبنان
صور - أ.ف.پ: حتطمت طائرة 

اسرائيلية بدون طيار في لبنان أمس 
في مكان قريب من اخلط االزرق الذي 

يشكل احلدود مع اسرائيل، حسبما 
اعلن مصدر عسكري لبناني ومن 

اجليش االسرائيلي لوكالة فرانس برس.
وصرح املصدر العسكري اللبناني 

لفرانس برس بان »الطائرة بدون طيار 
حتطمت عند احلدود اللبنانية وداخل 

االراضي اللبنانية. القوات اللبنانية 
موجودة في القطاع«.

واضافت الوكالة الوطنية لالعالم ان 

اجليش اللبناني نقل الطائرة الى احدى 
ثكناته في مرجعيون.

واكد اجليش االسرائيلي بعد ذلك ان 
»طائرة بدون طيار كانت تقوم بعملية 
مراقبة روتينية على احلدود مع لبنان 
حتطمت في االراضي اللبنانية بسبب 

عطل تقني«.
واعلنت املتحدثة باسم اجليش ان 

»حتقيقا فتح لتحديد سبب احلادث«، 
دون اعطاء تفاصيل اخرى.

وهذا احلادث ليس االول من نوعه، ففي 
فبراير حتطمت طائرة اسرائيلية بدون 

طيار على »اخلط االزرق«. وتوجه انذاك 
جنود اسرائيليون الى القطاع الستعادة 

احلطام.
و»اخلط االزرق« رسمته االمم املتحدة 

في السابع من يونيو 2000 بعد 
االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان 

في 25 مايو من العام املذكور بعد 18 
عاما من االحتالل.

وغالبا ما ينتهك الطيران االسرائيلي 
االجواء اللبنانية، وتقدمت بيروت 

بشكوى في هذا اخلصوص امام االمم 
املتحدة مرات عدة.

طائرة االستطالع اإلسرائيلية التي سقطت  في سردة - مرجعيون      )محمود الطويل( 

ال بيئة حاضنة لـ »داعش« في لبنان
يشرح اخلبير واحمللل االستراتيجي رياض 

قهوجي الوضع اللبناني خالل املرحلة املقبلة 
قائال: هناك خشية دائمة من تغلغل »داعش« 

الى الداخل اللبناني، ولكن يبدو حتى اآلن أنه 
كي تنتشر »داعش« يجب أن يكون لديها بيئة 
حاضنة، وحتى اليوم البيئة احلاضنة محدودة 
جدا في مساحتها وحجمها، وما شاهدناه في 
عرسال خير دليل على أن »داعش« ميكن أن 
يكون لها أذى ولكنه محدود جدا ومحتوى. 
طبيعة لبنان اجلغرافية وتوزع الطوائف في 
كل املناطق يجعل املهمة صعبة جدا لتنظيم 

مثل »داعش« يريد ان ينتشر في لبنان. أيضا 
عودة القيادة السنية لتؤدي دورا أساسيا في 
البلد يخفف من االحتقان لدى الطائفة السنية 

ويبعدها عن جماعات »داعش«. عمليات اإلعدام 
التي قامت بها »داعش« دون أن تأبه للسني 

أو الشيعي ساعدت في إيجاد نوع من النقمة 
داخل الشارع السني ورفضه بشكل تام لفكرها 

بالرغم من عدم تأييده حلزب اهلل، ولكن ال 
يعني هذا تأييده لـ »داعش«.

هناك تأييد للثورة السورية احلقيقية والقوى 
التي حتارب إلسقاط النظام، حتى اآلن كما ظهر 
ال يوجد دعم حقيقي بشكل يهدد السلم األهلي 

في لبنان لـ »داعش« أو »جبهة النصرة«.
وعن الدور الذي على لبنان القيام به في هذه 
املرحلة وعنوانها »احلرب على داعش«، يقول 
قهوجي: للبنان دوران أساسيان: الدور األول 
هو دور إنساني، فمطلوب منه احملافظة على 

النازحني وعدم طردهم طوال هذه الفترة، حيث 
يوجد أكثر من مليون نازح على أراضيه.

الدور الثاني منع انتقال »داعش« الى الداخل 
اللبناني. وهذا الدور العسكري تساهم فيه 

املساعدات التي تقدم للقوات املسلحة والقوات 
األمنية اللبنانية ملنع انتقال ظاهرة »داعش« 

الى لبنان واحلد من الفتنة املذهبية داخل لبنان 
لعزله قدر اإلمكان عن هذا املوضوع.

وميكن القول إنه سيكون للبنان مكاسب من 
وراء هذا التحالف أهمها الدعم العسكري 

للجيش اللبناني، وسيكون هناك دعم مالي 
للمساهمة في موضوع املخيمات والنازحني، 

وسيكون هناك دعم سياسي إلبقاء الوضع 
مستقرا في لبنان.
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االقتصادية

80% من األصول 
تتركز في احملافظ 
االستثمارية لتلعب 

دوراً في حتريك 
سيولة البورصة

1.5 مليار دينار 
قيمة الصناديق 

االستثمارية احمللية 
واألجنبية املدارة

تخفيض الديون 
بأكثر من الضعف 
منذ بداية األزمة 
لتبلغ 4 مليارات 

دينار

انخفاض مضاعف 
الديون إلى حقوق 

املساهمني إلى 
0.9 مقارنة مع 1.7 

نهاية 2008

إجمالي املطلوبات 
ينخفض من 11 

ملياراً نهاية 2008 
إلى 6 مليارات دينار 

نهاية يونيو 2014

امليزانية املجمعة 
تنخفض أيضًا 

بشكل حاد من 
16 ملياراً إلى 6 

مليارات دينار

تسييل األصول 
مستمر لدعم 

الهيكلة ووصل 10.6 
مليارات دينار نهاية 

2014

6% ارتفاعاً في 6 أشهر من 2014.. ومليارا دينار تُضاف حملافظها منذ 2013

الثقة تعود لشركات االستثمار.. األصول املدارة للغير تقفز لـ 20 مليار دينار
المحلل المالي

مع م���رور ه���ذه األيام 6 
املالية  س���نوات على األزمة 
التي بدأت شرارتها في سبتمبر 
2008، والت���ي أصابت بداية 
شركات االستثمار، يبدو أن 
أوضاع ه���ذه األخيرة آخذة 
في التحس���ن بع���د الهيكلة 
املالية واإلدارية التي أجرتها 
ألوضاعها املالية واإلدارية من 
املال وتغيير  تخفيض رأس 
إدارتها وتخفي���ض ديونها. 
ويالحظ ف���ي الفترة األخيرة 
اهتمام متزايد في السوق بأسهم 
شركات االستثمار، فكما ذكرت 
»األنباء« االسبوع املاضي فإن 
مضاعفات التقييم تتحس���ن 
الش���ركات، واليوم  في هذه 
باتت مؤش���رات أخرى تبرز 
في قطاع شركات االستثمار. 
ففي حتليل جديد ل� »األنباء« 
يالحظ أن شركات االستثمار 
عادت تلعب دورا في حتريك 
الس���يولة في البورصة التي 
تعود لالرتفاع تدريجيا، وذلك 
بفضل عودة ارتفاع األصول 
املدارة للغير لدى ش���ركات 
االستثمار، ما يشير الى عودة 
ثقة املستثمرين بهذه الشركات 
رغم انها فقدت الثقة إبان األزمة 

وما بعدها من سنوات.

األصول المدارة لحساب الغير

على مدار خمس سنوات 
متتالية كان هناك منو سالب في 
األصول املدارة للغير من قبل 
الشركات االستثمارية )تقليدية 
وإسالمية( ما بني عامي 2007 
و2012 حيث انخفضت األصول 
املدارة بنسبة 29% او ما يعادل 
انخفاضا قيمته 7.4 مليارات 
دينار من أعلى مستوى على 
اإلطالق س���جلته نهاية عام 
2007 حني بلغت 25.4 مليار 
دينار لتسجل نهاية عام 2012 
نح���و 18 مليار دين���ار، لكن 
عكست األصول املدارة من قبل 
الشركات االستثمارية املنحى 
االنحداري وبدأت قيمتها في 
النمو خالل عام 2013 بالتزامن 
مع العودة التدريجية لشهية 
املس���تثمرين لالستثمار في 
األص���ول املالي���ة. وارتفعت 
األص���ول امل���دارة م���ن قبل 
الشركات االستثمارية الكويتية 
خالل عام 2013 بنسبة %5.7 
لتسجل نهاية السنة نحو 19.1 
مليار دينار وبعدها ارتفعت 
خ���الل النصف األول من عام 
6.1% لتسجل  2014 بنس���بة 
نهاية ش���هر يونيو من عام 
2014 نحو 20.2 مليار دينار، 
وبالتالي تكون قد س���جلت 
نسبة منو سنوي مركب منذ 

عام 2005 نسبته %3.1.

توزيع األصول المدارة

وعل���ى مس���توى توزيع 
األص���ول امل���دارة م���ن قبل 
الشركات االستثمارية، يالحظ 
أناألصول امل���دارة تتركز في 
محافظ اس���تثمارية )اسهم 
وسندات وصكوك ووحدات 
صناديق استثمارية( محلية 
وأجنبية، حيث شكلت نحو 
81% من إجمالي األصول املدارة 
نهاية شهر يونيو 2014 أي ما 
يعادل 16.29 مليار دينار بعد 
ان سجلت أعلى مستوى لها 
نهاية عام 2007 حني بلغت 19.4 
مليار دينار بانخفاض نسبته 
16% ما بني عامي 2007 و2014. 
اما قيم���ة وحدات الصناديق 
االستثمارية احمللية واألجنبية 
املدارة فقد بلغت نهاية يونيو 
نحو 1.56 مليار دينار وشكلت 
نحو 7.7% من إجمالي األصول 
املدارة وفقدت اكثر من نصف 
قيمته���ا منذ نهاية عام 2007 
ح���ني س���جلت 3.3 مليارات 
دينار نتيجة تصفية صناديق 
اس���تثمارية وانخفاض قيمة 
صافي الوحدات وتآكل صافي 
أص���ول الصناديق وتعثرها 
وخصوصا صناديق أسواق 
النقد التقليدية واالسالمية. اما 
بالنسبة لألصول املدارة بصفة 
األمانة وصناديق مدارة أجنبية 
فقد بلغ���ت قيمتها اإلجمالية 
نهاية يونيو نحو 2.37 مليار 
دينار وشكلت نحو 11.7% من 

اجمالي األصول املدارة.

الديون والرافعة المالية

م���ن ناحية أخ���رى، وفي 
سياق املؤشرات الالفتة لدى 
ش���ركات االس���تثمار تظهر 

املالي���ة )مضاعف  الرافع���ة 
الديون الى حقوق املساهمني 
Financial Leverage(. فق���د 
ارتفعت ديون هذه الشركات 
بأكثر من الضع���ف من 4.2 
مليارات دينار نهاية عام 2005 
لتسجل 8.85 مليارات دينار 
نهاية عام 2008 ورفعت معها 
الرافعة املالي���ة من 1.23 الى 
1.71 خالل الفترة نفسها والتي 
بدورها أدت الى متويل التوسع 
ف���ي االس���تثمارات وتضخم 
املالية وغير  اسعار األصول 
املالية. لكن منذ سبتمبر العام 
2008، بدأت مرحلة تخفيض 
املالية  الديون وااللتزام���ات 
)Deleveraging( وجدولته���ا 
التي كانت في غالبيتها قصيرة 
األجل حيث استطاعت شركات 
االس���تثمار تخفيض ديونها 
تدريجيا بأكثر من النصف من 
8.85 مليارات دينار نهاية عام 
2008 لتس���جل 4.18 مليارات 
دينار نهاية شهر يونيو 2014، 
بالتزامن مع انخفاض محدود 
في حقوق املس���اهمني بلغت 
نسبته 11.6% من 5.2 مليارات 
دينار الى 4.58 مليارات دينار 
خالل الفترة نفس���ها. وعلى 
هذا األساس حتسنت الرافعة 
املالية للقط���اع تدريجيا الى 
1.64 م���رة نهاي���ة عام 2009 
وبعدها ال���ى 1.35 نهاية عام 
2012. اما خالل عام 2013 فقد 
انخفض مضاعف الديون الى 
حقوق املساهمني حتت مستوى 
ال� 1:1 لتس���جل 0.99 وبعدها 
انخفضت الى 0.91 نهاية يونيو 
2014 )شكلت الديون 91% فقط 
من حقوق املساهمني، بينما 
كانت تخطت ال� 171% نهاية عام 
2008(، حيث تخطت حقوق 
املساهمني قيمة الديون وتضع 
القط���اع في املنطق���ة اآلمنة 
بالرغم من عمليات اجلدولة 
العديدة واستبدال ديون بأسهم 
وملكيات في بعض ش���ركات 
االستثمار وغيرها من الوسائل 
القانونية التي تتبعها البنوك 
السترجاع أموالها. اما إجمالي 
اخلص���وم )املطلوبات على 
الش���ركات متضمنة الديون( 
فهي ف���ي انخفاض س���نوي 
مس���تمر منذ عام 2008 حني 
س���جلت 11.3 ملي���ار دينار 
لتسجل نهاية شهر يونيو 6.06 
مليارات دينار او ما يعادل %57 
من قاعدة األصول )مقارنة مع 
69% سجلتها نهاية عام 2008( 
بينما حتسن التمويل الداخلي 
لألصول من حقوق املساهمني 
من 31% الى 43% خالل الفترة 

نفسها.

الميزانية تنخفض

ورغم كل ذلك، فإن الشركات 
االستثمارية التي يبلغ عددها 
حاليا 91 ش���ركة )100 شركة 
ف���ي ع���ام 2009 مقاب���ل 42 
ش���ركة فقط في عام 2004( 
قد شهدت انخفاضا حادا في 
العمومية  حجم ميزانيته���ا 
املجمعة )قيمة أصولها( بنسبة 
35% م���ن 16.44 مليار دينار 
نهاية عام 2008 بعد ان كانت 
تضخمت م���ن 6.36 مليارات 
دينار نهاية عام 2004 ولتسجل 
نهاية شهر يونيو 2014 نحو 
10.64 مليارات دينار. وجاء 
ذلك االنخفاض نتيجة الهبوط 
في قيمة احملافظ االستثمارية 
واألصول املالية وغير املالية 
وتراج���ع الديون واخلصوم 
وت���آكل حقوق املس���اهمني 
واالص���ول املدارة حلس���اب 

العمالء.

هيكل أصول شركات االستثمار

وس���جلت أصول شركات 
االس���تثمار خالل السنوات 
العش���ر املاضية معدل منو 
س���نوي مركبا بنس���بة %6 
لترتفع من 6.36 مليارات دينار 
نهاية عام 2004 لتسجل 10.78 
مليارات دينار نهاية عام 2013 
ولتنخفض بعدها بنسبة %1.3 
خالل األش���هر الستة األولى 
من عام 2014 وتسجل 10.64 
مليارات دينار. تتوزع أصول 
شركات االستثمار بني أصول 
محلية وأجنبية حيث بلغت 
نسبة مساهمة األصول احمللية 
من إجمالي األصول نحو %53 
نهاية شهر يونيو 2014 اي ما 
يعادل 5.68 مليارات دينار بعد 
ان كانت قد شكلت نحو %62 
من إجمالي األصول نهاية عام 
2007 أي ما يعادل 9.95 مليارات 

دين���ار وبانخفاض نس���بته 
43%، بينم���ا حصة األصول 
األجنبية في ارتفاع مس���تمر 
منذ ع���ام 2009 وذلك بهدف 
توزيع مخاطر االستثمارات 
جغرافيا بعد اخلس���ائر التي 
حلقت باالستثمارات احمللية 
نتيجة االنخفاض في سوق 
الكويت لألوراق املالية وأسعار 
األصول املالية األخرى. بلغت 
األصول األجنبية نهاية يونيو 
2014 نحو 4.96 مليارات دينار 
وبالتال���ي بلغت حصتها من 
إجمالي أص���ول القطاع نحو 
47%. اما احملفظة االستثمارية 
احمللية للشركات االستثمارية 
فقد بلغت 2.65 مليار دينار 
وشكلت نحو 25% من إجمالي 
األص���ول وه���ي في مس���ار 
انحداري مستمر منذ عام 2007 
حني سجلت 5.5 مليارات دينار 
بانخفاض في قيمتها نسبته 

.%52

األزمة ترفع عدد الشركات االستثمارية اإلسالمية
على حساب التقليدية

بالنسبة لتوزيع األصول على الشركات االستثمارية التقليدية واإلسالمية، فبعد ان 
كانت حصة الشركات التقليدية 76.6% من إجمالي أصول القطاع نهاية عام 2004 

والنسبة املتبقية والبالغة 23.4% حصة الشركات التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية، 
انخفضت حصة الشركات االستثمارية التقليدية تدريجيا لصالح الشركات التي 

تعمل وفق الشريعة اإلسالمية لتسجل 55% نهاية شهر يونيو 2014 وبالتالي ارتفعت 
حصة الشركات اإلسالمية الى 45% بالرغم مما رافقها من انحراف في مناذج 

األعمال لتحقيق األرباح السريعة. يذكر أن عدد شركات االستثمار يبلغ حاليا 91 
شركة، وكان عددها 100 شركة في عام 2009 مقابل 42 شركة فقط في عام 2004.

حملة توعوية إلدراج VIVA بـ 19 أكتوبر
تبدأ إدارة البورصة حملة توعوية بشأن كل ما يتعلق بعملية إدراج سهم شركة VIVA، وذلك في 19 أكتوبر 
املقبل بالتزامن مع فتح باب الدمج ألسهم الشركة، وستكون احلملة موحدة مبشاركة »الكويتية للمقاصة« 
وشركات الوساطة. وستشمل احلملة توعية بكيفية دمج األسهم وغيرها من التفاصيل املتعلقة. وقالت 
مصادر مسؤولة لـ »األنباء« ان »املقاصة« جاهزة لعملية التحويل اآللي عن طريق احلسابات املصرفية، وهي 
بانتظار موافقة هيئة أسواق املال على تفعيل آلية التحويل اآللي بالكامل مع إلغاء الشيكات الورقية، وبالتالي 
فإن التوقعات تشير إلى أن نحو 80% من حتويل مبالغ املتعاملني على سهم شركة »VIVA« ستكون من خالل 
تسليم العمالء شيكات ورقية مرتني أسبوعيا، كما هو احلال اآلن.
شريف حمدي
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اإلصدار األول لصكوك حكومة جنوب أفريقيا بتغطية جتاوزت 4 أضعاف القيمة

»بيتك االستثمارية« تقود اإلصدار السيادي األول جلنوب أفريقيا بـ 500 مليون دوالر
وأكد املرزوق اس���تمرار 
جه���ود مجموعة »بيتك« في 
املزيد م���ن الصكوك  إصدار 
للحكومات والشركات حول 
العالم مبا يعزز من دور ومكانة 
ه���ذا املنتج الذي يعد البديل 
الش���رعي للسندات ويساهم 
في توفي���ر التمويل للعديد 
من املشاريع بأسلوب مبتكر 
وآليات ميسرة، مما يعزز من 
دور الصيرفة اإلسالمية في 
املشاركة في املشاريع الكبرى 
واملساهمة في جهود التنمية 

في مختلف املجتمعات.
وكان »بيت���ك« ق���د أعلن 
مؤخرا عن املشاركة في ترتيب 
صكوك سيادية تبلغ قيمتها 
750 مليون دوالر ومدتها 10 
سنوات كأول إصدار سيادي 
إلمارة الشارقة، وبلغ إجمالي 
الطلب على هذه الصكوك 7.8 
مليارات دوالر، مبا ميثل 10 
أضع���اف القيم���ة املصدرة، 
وشهدت إقباال من أكثر من 250 
مؤسسة مالية إقليمية وعاملية، 
املتزايد  مما يعكس االهتمام 
مبج���ال التمويل اإلس���المي 

كمصدر سيادي للتمويل.

مثل هذا الهدف.
أن  امل���رزوق  وأوض���ح 
الت���ي مت إصدارها  الصكوك 
لصالح حكومة جنوب أفريقيا 
هي أول صكوك سيادية على 
مستوى القارة، والثالثة من 
نوعها لدولة غير إس���المية 
التي أصدرتها  بعد الصكوك 
اململكة املتحدة وهونغ كونغ 
مؤخ���را، وقد مت اس���تخدام 
أصول ملموسة إلصدار هذه 
الصكوك، مما منحها تصنيفا 
ائتمانيا اس���تثماريا من قبل 
العاملية  التصني���ف  وكاالت 
الكبرى وهي موديز وفيتش 

وستاندرد آند بورز.
إدراج هذه  هذا وس���يتم 
الصكوك وتداولها في سوق 
املالية  لوكسمبورج لألوراق 
مما سيمكن املستثمرين من 
التعام���ل مع ه���ذه الصكوك 

وشرائها وتداولها.
وتس���تحق هذه الصكوك 
بعد 5 س���نوات و9 ش���هور 
من تاريخ اإلص���دار وبعائد 
ثابت يعادل 3.9% مما يعطي 
املستثمرين عائدا جيدا خالل 

مدة االستثمار.

بي إن بي باريبا وس���تاندرد 
بنك( في تغطية قيمة الصكوك 
ب� 4 أضعاف املبلغ املطلوب، 
حيث جرى ترتيب لقاءات مع 
مستثمرين في أوروبا وآسيا 
والش���رق األوسط واخلليج 

العربي.
وقد رك���ز ممثلو حكومة 
جنوب أفريقيا خالل حملتهم 
الترويجية لهذه الصكوك في 
العرب���ي على دولة  اخلليج 
العربية  اإلمارات واململك���ة 
السعودية ودولة قطر والتي 
استحوذت على أكثر من %50 
من إجمالي قيم���ة اإلصدار، 
وأعرب امل���رزوق عن تطلعه 
ف���ي أن يتم تيس���ير املزيد 
التشريعات واإلجراءات  من 
للس���ماح بتسويق مثل هذه 
املنتجات في الكويت وجعلها 
العاملية  املالي���ة  املراكز  أحد 
وتوفير البنية التحتية لهذا 
املنت���ج املال���ي املتميز الذي 
يحظى بقبول وتوسع عاملي 
كبير، حيث تتوافر اإلمكانيات 
الفنية واملادي���ة واخلبرات 
البشرية للمؤسسات الكويتية 
الرائدة التي متكنها من حتقيق 

عليها من النواحي القانونية 
والضريبية ومطابقتها ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، حيث إنها 
املرة األولى التي تخوض فيها 
مثل ه���ذه التجرب���ة، معربا 
عن ثقت���ه في األث���ر اجليد 
الذي ستتركه من خالل بناء 
الهيكل التشريعي الذي ميكن 
من إصدار املزيد من الصكوك 
السيادية في جنوب أفريقيا، 
باإلضافة إلى توفير الطريق 
للشركات واملؤسسات اجلنوب 
أفريقية للدخول في هذا املجال.
الكبير في  النج���اح  أكد  كما 
تغطية قيمة هذه الصكوك، 
حيث جت���اوز الطل���ب على 
االكتتاب ف���ي اإلصدار قيمة 
ملياري دوالر، هي شهادة من 
قبل اجلهات واملؤسسات املالية 
واالستثمارية املشاركة في هذه 
الصكوك والتي جتاوزت 130 
جهة مالي���ة إقليمية وعاملية 
على ثقتها ف���ي قوة ومتانة 

االقتصاد اجلنوب أفريقي.
وح���ول جهود تس���ويق 
الصك���وك قال امل���رزوق إن 
»بيتك« االستثمارية جنحت مع 
البنوك املنظمة األخرى )بنك 

دور، فعالوة على قيادة عملية 
الترتيب والترويج، ساهم في 
الفني واخلبرة  الدعم  تقدمي 
التي مكنت حكومة  املتميزة 
أفريقيا م���ن تعديل  جنوب 
بعض القوانني والتشريعات 
الداخلية حت���ى يتم إصدار 
مثل هذه الصكوك واملوافقة 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
الكويتي  التموي���ل  في بيت 
امل���رزوق إن  »بيت���ك« حمد 
قي���ادة مجموعة »بيتك« من 
التابعة »بيتك  خالل شركته 
االستثمارية« لعملية إصدار 
أول صكوك سيادية جلمهورية 
أفريقي���ا بقيمة 500  جنوب 
ملي���ون دوالر تؤك���د ريادة 
»بيتك« وقدرت���ه على فتح 
أسواق جديدة وجذب عمالء 
متميزين إلى منتج الصكوك 
س���واء حكومات أو شركات، 
إل���ى أن جمهورية  مش���يرا 
جنوب أفريقيا من أكثر الدول 
التقليدية  املصدرة للسندات 
وحتوله���ا نح���و الصكوك 
كبديل اس���تراتيجي ستكون 
ل���ه آثار اقتصادية واس���عة 
ويس���اهم في تنويع مصادر 
التمويل على مستوى القارة 
إلى املكانة  األفريقية بالنظر 
التي يحتلها اقتصاد جنوب 
أفريقي���ا وتداخله مع الدول 

املجاورة.
وأض���اف امل���رزوق ف���ي 
تصريح صحافي أن »بيتك« 
في هذه الصكوك قام بأكثر من 

حمد املرزوق 

حمد املرزوق: 
الصفقة انفتاح على 

السوق األفريقي 
الواعد ومتهد 

إلصدارات جديدة 
في دول أخرى

نتطلع إلى بناء 
تشريعي يجعل 
الكويت مركزاً 

عامليًا إلصدارات 
الصكوك وتسويقها

عبداهلل العلي

إيهاب زكري

علي الفرارجي

م.أيوب الصفار

حملة تفتيشية مكثفة على محالت املجوهرات خالل العطالت

مبشاركة 40 شركة تقدم جميع أنواع العقارات محلياً وخليجياً

العلي لـ»األنباء«: »التجارة« تدمغ الذهب خالل إجازة العيد

»إكسبو سيتي« تطلق معرض العقارات الكويتية والدولية غداً

..و» الديار العقارية« تطلق مشاريع في سراييڤو باملعرض

..و»داون تاون« تطلق مشاريع في لندن وصاللة ومسقط باملعرض

خالل األيام املقبلة سيتضمن 
آلية جدي���دة لضبط موازين 
التج���ارة، وذلك  الذهب لدى 
لتأثر تلك املوازين بعوامل قد 
تؤثر بالتبعية على دقة وزن 

املشغوالت الذهبية.
وأشار إلى أن جلنة متابعة 
القرارات الصادرة بشأن املعادن 
الثمين���ة واملجوهرات عقدت 
اجتماعها برئاسته اخلميس 
املاضي بحض���ور مدير ادارة 
املعادن الثمين���ة فهد الزعبي 
ومحمد الغي���ث مدير االحتاد 
الذه���ب  الكويت���ي لتج���ار 
واملجوه���رات وممثل االحتاد 
ف���ي غرفة جت���ارة وصناعة 
املتابعة  الكوي���ت ومراقب���ة 
القانونية مبكتب  املستشارة 

العقارات الكويتية وخالل دورته 
احلالية يشارك فيه 40 شركة 
عقارية تخوض����ه مبجموعة 
مشاريع مميزة تطرح ألول مرة 
في السوق الكويتي وستساهم 
في استقطاب شريحة كبيرة 

لزوار املعرض.
وأكد زكري ان إقامة معرض 
»العقارات الكويتية والدولية« 
في هذا التوقيت تعد اختيارا 
مناس����با للغاية كون ان ذلك 
التوقي����ت يعتب����ر من ضمن 
افضل التوقيتات التي تفضلها 
الشركات العقارية واملستثمر 
الكويتي لشراء العقارات سواء 
العقارات احمللية او اخلليجية 

او العاملية.
وب����ني زكري أن الس����وق 
الكويت����ي دائم����ا متعط����ش 

وكذلك املساحات املتنوعة 
الفلل املنفصلة والفلل  من 
املزدوجة والشقق بأسعار 
وتصميم���ات  تنافس���ية 
هندسية ومعايير أمن طبقا 

للمواصفات العاملية.
الى أن  الفرارجي  ولفت 
املبيعات  الش���ركة وفريق 
الديار واحلاصل  بش���ركة 
الدورات  العديد م���ن  على 
التدريبية واخلبرة الكبيرة 
العقار احمللي والدولي  في 
ه���م دواعي فخر للش���ركة 
بأدائه���م وخدمتهم املميزة 

عن طريق أشهر مكاتب احملاماة 
في لندن، في حني ان الش����ركة 
ستقوم أيضا بتسويق مشروعني 
لشقق التمليك في عمان بتكلفة 
10 ماليني دينار. وأشار إلى أن 
املشروع األول في صاللة هو 
مشروع »جاردن هاوس« في 
منطقة عوق����د اجلنوبية ذات 
االطالل����ة البحري����ة. وأضاف 
الثاني هو مشروع  »املشروع 
»معبيلة أڤينيو« في العاصمة 
مسقط مبنطقة املعبيلة، حيث ان 

الناصر  التجارة فتوح  وزير 
وعضو ومق���رر االجتماع م. 

عبدالعزيز بارون.
اللجنة خالل  واستضافت 
اجتماعها رئيس االحتاد الكويتي 
لتج���ار الذه���ب واملجوهرات 
حسني االربش الذي طرح بعض 
التي من شأنها تعمل  األفكار 
لتطوير العمل في ادارة املعادن 
الثمينة لدى ال���وزارة وازالة 
املعوقات التي يواجهها جتار 
الذهب فيما يخص تعامالتهم 

مع الوزارة.
اللجنة استكملت  أن  وبني 
موض���وع النم���وذج اجلديد 
الذي  الذهب  لفاتورة ش���راء 
تطرق���ت اليه خالل اجتماعها 

السابق.

للمع����ارض العقارية املتميزة 
التي تقدم منتج����ات عقارية 
مناسبة لكافة الشرائح والتي 
تس����اهم في توفير العديد من 
الفرص االستثمارية املجدية 
سواء بالنسبة للمواطن العادي 

أو املستثمر الكبير.
وق����ال ان املعرض احلالي 
يضم نخبة ممتازة من الشركات 
العقارية احمللية واخلليجية 
وسيقدم فرصا عقارية متنوعة 
تتناس����ب مع ظروف املرحلة 
احلالية والتي تتطلب وجود 
أفضل األس����عار واملس����احات 
واملشروعات بشكل عام، وذلك 
أن بعض الش����ركات س����تقدم 
منتج����ات الصكوك، وبعضها 
اآلخر سيقدم منتجات عقارية 

وسياحية متنوعة.

الكرام املوجودين  للعمالء 
في البوسنة.

وتأت���ي إس���تراتيجية 
التسويق للديار لتكون دائما 
حتت شعار »الديار معكم في 

كل مكان«.
وأكد الفرارجي بأن مشروع 
املنتزه اليجا يعتبر املنتجع 
الكويت���ي الوحيد في قلب 
اليجا ويعد فرصة لم ولن 
العقاري  تتكرر في السوق 
البوسني وستقدم الشركة 
اسعارا مميزة وباقساط مرنة 

خالل 24 شهرا.

جميع الوحدات تتميز باخلدمات 
النادي الصحي ومواقف  مثل 
السيارات واحلضانة واحملالت 

التجارية«.
واعتبر الصفار ان الشركة 
تقدم مشروعات مميزة ومهمة 
بالنسبة للمستثمرين الراغبني 
ف����ي اقتناص ف����رص عقارية 
جدي����دة وفريدة م����ن نوعها، 
التعرف  ال����ى  داعيا اجلمهور 
على املشاريع املطروحة خالل 

فترة املعرض.

االدارة بسبب العطالت السيما 
العاملية للذهب  أن األس���عار 
متغي���رة باالرتفاع أو النزول 

بشكل يومي. 
وأوض���ح أن إدارة املعادن 
الثمينة سوف تستقبل الشكاوى 
الذهب وتعمل على  من جتار 
حلها وازالة العراقيل أمام جتار 

الذهب في الكويت.
ال���وزارة  أن  إلى  واش���ار 
ستشن حمالت تفتيشية مكثفة 
على جميع محافظات الكويت 
من خالل موظف���ي »املعادن« 
الذين يحملون صفة الضبطية 
القضائي���ة وذلك خالل األيام 

املقبلة.
وكشف عن تعميم سيتم 
توزيع���ه على جت���ار الذهب 

الشرائح للمستثمرين الكويتيني 
والباحثني عن االس����تثمار في 

العقار.
الش����ركة  وقد اس����تعدت 
النطالق املعرض واستقطاب 
املتميزة  العقارية  الش����ركات 
في الس����وق العق����اري لضخ 
مشروعات كبرى وجديدة في 

السوق الكويتي.
وأعلن املدير التنفيذي في 
الشركة إيهاب زكري ان الشركة 
ستقوم بإخراج املعرض بالشكل 
املطل����وب واملتمي����ز وتذليل 
الصعاب كافة أمام الش����ركات 
املشاركة، السيما أرضاء زوار 
املعرض وتقدمي كافة متطلباتهم 
العقارية حتت س����قف واحد 

ومميز.
ولف����ت إل����ى أن مع����رض 

800.000 متر من األراضي 
املرخص���ة للبن���اء وع���دد 
املش���اريع الس���كنية التي 
قامت بتسويقها بناء وتسليم 
العقارات للعمالء سواء في 
دولة البوسنة أو تركيا أو 
س���لطنة عمان ولكن هناك 
ميزة املوقع الفريد للمشروع 
وال���ذي يتوس���ط مدين���ة 
س���راييڤو بإطالل���ة خالبة 

وسط الطبيعة واإلنهار.
ويبعد املشروع فقط 4 كم 
من املطار ودقائق من سنتر 
املدينة القدمية أو األسواق 

ستقوم أيضا بتسويق واحدة 
من أضخ����م احملافظ العقارية 
في لندن بشراكة كويتية بقيمة 

تصل إلى 25 مليون دينار. 
وأضاف »مش����اريع لندن 
عبارة عن تس����ويق شقق في 
أرقى األماكن احليوية بسنتر 
لندن في مناطق مختلفة منها 
مايفير وبيزووتر واكسفورد 

ستريت وميدافيل«.
ولفت الصفار إلى أن تسليم 
هذا املشروع فوري والتسجيل 

عاطف رمضان

قال الوكيل املساعد لشؤون 
ف���ي وزارة  التجارة  تنمي���ة 
التج���ارة والصناعة عبداهلل 
العل���ي ل�»األنب���اء« إن ادارة 
املعادن الثمين���ة في الوزارة 
خصصت فريق عمل الستقبال 
الذهبية من جتار  املشغوالت 
الذهب واملجوهرات خالل اجازة 
عيد األضح���ى املبارك وكذلك 
يوما اجلمعة والسبت من كل 

أسبوع.
الوزارة  أن  العلي  واضاف 
التجار في  استجابت ملطالب 
هذا التوج���ه ألنهم يتكبدون 
خس���ائر مالية نتيجة تأخير 
الذهبية في  دمغ مشغوالتهم 

أنهت شركة »اكسبو سيتي« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
اس����تعدادها إلطالق معرضها 
العقاري السنوي وهو احلدث 
العق����اري األكب����ر واألبرز في 
الكويت على اإلطالق معرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
والذي س����يقام غدا في فندق 
الريجنسي ويستمر حتى 25 
سبتمبر مبش����اركة 40 شركة 
عقارية محلية وخليجية تقدم 
مش����روعات متميزة واغلبها 
يقدم للمرة األولى في السوق 

الكويتي.
وسيقدم املعرض تشكيلة 
كبيرة من العقارات واالراضي 
والڤل����ل والش����اليهات محليا 
وخليجيا، بتسهيالت وبأسعار 
ممي����زة تتناس����ب م����ع كافة 

الديار  أعلن���ت ش���ركة 
العقاري���ة عن مش���اركتها 
مبعرض العقارات الكويتية 
والدولي���ة، وقال مدير عام 
شركة الديار العقارية علي 
الفرارجي بأن الشركة ستقدم 
خالل املعرض مشروع املنتزه 
اليجا في قلب سراييڤو أول 
مشروع ملكية كويتية بدون 

وسيط عقاري.
وتتمثل مميزات املشروع 
ليس���ت فقط في مصداقية 
ش���ركة الديار وخبرتها في 
أكثر من  تس���ويق وبي���ع 

أعلنت ش����ركة داون تاون 
العقارية عن مشاركتها مبعرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
خ����الل الفترة م����ن 22 إلى 25 
سبتمبر اجلاري، وقال عضو 
مجلس اإلدارة واملدير العام في 
الشركة م.أيوب الصفار في بيان 
صحافي ان الشركة ستشارك في 
املعرض مبشاريع مميزة منها 
مشروع حي العريض في جنوب 
العاصمة الرياض مبس����احات 
تبدأ من 400 مت����ر مربع، كما 

ذكر تقرير الشال االقتصادي االسبوعي أن 
معدل قيمة التداول اليومي بلغ 25.1 مليون 

دينار، وهو أدنى بنحو 51.3% من معدل 
قيمة التداول اليومي للشهور الثمانية 
األولى من عام 2013 البالغ 51.5 مليون 

دينار، مبينا التقرير أنه ليس انخفاضها 
املطلق هو املؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير 

األرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي 
للربع األول من العام احلالي بلغ 32.3 

مليون دينار، وانخفض للربع الثاني من 
العام إلى 23.5 مليون دينار، ثم انخفض 
في شهري يوليو وأغسطس إلى معدل 
17 مليون دينار، أي انه بدأ العام احلالي 

منخفضا، وينخفض مبرور الوقت. وخالل 
تلك الشهور الثمانية لم تكن سيولة السوق 

موزعة بشكل عادل، إذ ذهب نحو %25.9 
منها إلى 18 شركة مضاربة صغيرة، أو 

إلى نحو 9.3% من عدد الشركات املدرجة، 
بينما اكتفت 98 شركة أو 50.8% من عدد 

الشركات املدرجة بنحو 3.1% فقط من حجم 
سيولة السوق.

وميكن تفسير تخلف أداء مؤشرات السوق 
الكويتي عن أداء خمسة من أسواق اإلقليم 

الستة األخرى، إلى العزوف عن التداول 
أو ضعف السيولة املقارن عند املقارنة ما 
بني سيولة تلك األسواق وسيولة السوق 

الكويتي.  وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة 
سوق الكويت أي من هذه املستويات، 

ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا 
كان ذلك بسبب ارتفاع املخاطر أو قصور 
في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات 
السوق أو شركاته املدرجة، أو مشكالت 

البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعالج. 
والتشخيص في تقديرنا يبدأ من متابعة 

السيولة قيمة وتوزيعا، والسيولة في 
السوق الكويتي إلى انخفاض وانحراف، 

واالنخفاض يقاس بالقيمة ويقاس باملقارنة 
مع أسواق مماثلة في اإلقليم. والبورصة 

وهيئة أسواق املال واحلكومة الساعية إلى 
حتويل الكويت إلى مركز مالي، مطالبة 

بأن يكون لديها فريق عمل بحثي، مهمته 
التشخيص واقتراح احللول، فحتى مصير 
البورصة بعد تخصيصها مرتبط مبستوى 

مقبول من سيولة السوق، وانخفاض 
السيولة أو ارتفاعها غير املبررين حالة 

مرضية.

تناول تقرير الشال االقتصادي 
االسبوعي نتائج أعمال، بنك وربة 
للنصف األول من العام احلالي، إذ 

تشير إلى أن صافي ربح البنك، بلغت 
نحو 43 ألف دينار،  مقارنة بخسارة 
بلغت نحو 2.1 مليون دينار، للفترة 

ذاتها من عام 2013. أي ان البنك سجل 
ارتفاعا في ربحيته بلغ نحو 2.2 مليون 

دينار. ويعود الفضل في حتقيق 
البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي 

اإليرادات التشغيلية بقيمة أعلى من 
ارتفاع إجمالي املصروفات التشغيلية.

استعرض تقرير الشال نتائج أعمال 
البنك التجاري الكويتي، للنصف األول 

من العام احلالي، التي تشير إلى أن 
البنك حقق صافي أرباح بعد خصم 

الضرائب بلغت نحو 13.2 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 7.8 ماليني دينار، 
خالل الفترة نفسها من عام 2013، أي 
إن البنك سجل ارتفاعا، في  ربحيته، 
بلغ نحو 5.4 ماليني دينار.  ويعزى 

هذا االرتفاع في مستوى األرباح 
الصافية، إلى انخفاض بند هبوط القيمة 

ومخصصات أخرى مبا نسبته %16.2، 
أي نحو 6.9 ماليني دينار، وصوال 

إلى 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 
42.6 مليون دينار، في الفترة نفسها 
من عام 2013. وبذلك يكون البنك قد 

حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم 
مخصصات بلغت نحو 49.5 مليون 

دينار مقارنة بنحو 50.8 مليون دينار، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 

متراجعا بنحو 1.2 مليون دينار أو 
بنسبة بلغت نحو %2.4.

مصير البورصة بعد تخصيصها مرتبط بسيولة السوق

ارتفاع اإليرادات التشغيلية لـ »وربة« 

انخفاض مخصصات »التجاري« بـ %16.2 

تقرير »الشال«

باقي تفاصيل التقرير على موقع »األنباء«

»ماس« تشارك في »سيتي سكيب« دبي
ولفت الشهاب إلى أن شركة 
ماس العاملية أدركت سريعا 
حجم التغيرات التي طرأت 
على السوق العقاري بشكل 
عام، وبناء على ذلك تبنت منذ 
فترة توجهات إستراتيجية 

جديدة ملواكبتها.

احلدث زخما كبيرا له بالنظر 
إلى البعد الذي تكتسبه اإلمارة 
يوما بعد يوم كوجهة رئيسية 
لرجال األعمال واملستثمرين، 
السيما في ظل التطورات التي 
شهدتها خالل األشهر القليلة 
املاضية وطرح عدة مشاريع 
عمالقة مما عزز دورها كقبلة 
اس����تثمارية دائمة لشرائح 
واسعة من الشركات واألفراد 
على حد سواء من مختلف 

دول املنطقة والعالم. 
وأضاف الشهاب أن هذا 
الواقع يتناسب بطبيعة احلال 
مع منوذج عمل ماس العاملية 
وينسجم مع دورها كشركة 
إقليمية متخصصة في مجال 
التسويق العقاري خصوصا 
في ظل التنوع الواس����ع في 
قاعدة عمالئها التي تضم نحو 
16 ألف عميل في أكثر من 40 
دولة مختلف����ة الفتا إلى أن 
الشركة تبني توجهاتها في 
السوق وفقا لدراسات وأبحاث 
مستمرة في سعيها ملواكبة 
متطلب����ات العمالء وتوفير 

خدمات متكاملة لهم. 

أعلن����ت ش����ركة م����اس 
العاملي����ة، إحدى ش����ركات 
التسويق العقاري األكثر ثقة 
حول العالم، عن مشاركتها 
في معرض س����يتي سكيب 
 )Cityscape Global( غلوبال
في مركز دبي التجاري العاملي 
والذي تبدأ فعالياته اليوم 
)21 سبتمبر( ويستمر حتى 
23 من الشهر اجلاري، حيث 
تعرض الشركة خالله ثمانية 
من مشاريعها املميزة املوزعة 
في كل م����ن تركيا، ومصر، 

والسعودية.
وتعليقا على هذه املشاركة، 
قال مدي����ر التس����ويق في 
شركة ماس العاملية عبداهلل 
الش����هاب: »باتت مشاركتنا 
في »سيتي سكيب غلوبال« 
محطة أساسية ومهمة ضمن 
إستراتيجية العمل السنوية 
التي تعتمدها »ماس العاملية« 
باملش����اركات  واخلاص����ة 
اخلارجي����ة والتواج����د في 
الفاعلة  األح����داث العقارية 
على مستوى املنطقة. وأضاف 
عبداهلل الشهابيوفر احتضان إمارة دبي لهذا 
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رئيس البنك التجاري: البنوك ال تصدر أي معلومات عن عمالئها إال بحكم محكمة أو تفويض من العميل

املوسى لـ »األنباء«: على أميركا أن حتترم قوانيننا ولن نكشف عن أسرار عمالئنا

)محمد خلوصي( علي املوسى خالل مقابلته مع »األنباء« 

أم����وال لتلك البنوك لن يحقق 
الفائدة املرجوة.

وأضاف قائ����ا: »لن يكون 
مفيدا لبعض البنوك أن تكون 
مش����اركة في بعض العمليات 
الدولية، حي����ث ال يعتبر ذلك 
نشاطا دوليا نظرا الن النشاط 
الدولي يتطلب قيادة العمليات 
في اخلارج«. وأضاف: »لدينا 
10 بنوك محلي����ة منها بنكان 
رئيسيان كبيران لهما تواجد 
دولي كبير و4 لديهم أنش����طة 
دولية والبقية محلية وبالتالي 
ال مخ����رج للبنوك من حتقيق 
إال بالدمج  ب����ازل 3  متطلبات 
سعيا للتوسع اخلارجي وزيادة 
قدراتها املالية على ذلك عوضا 
عن زيادة رؤوس أموالها التي 
س����تكون با فائدة نظرا لعدم 
وج����ود أفرع خارجي����ة لتلك 
البنوك حتقق من ورائها أهداف 

زيادة العوائد«.
ومن هنا أؤكد أن خيار دمج 
البنوك ال بد أن يعود من جديد 
على الساحة السيما انه سيكون 
احد أهم احللول املباشرة واألقل 
كلفة على البنوك للخروج من 
أزمة زيادة القاعدة الرأسمالية 

لها.
وبني ان دمج البنوك احمللية 
يقابل بفتور ش����ديد نظرا الن 
العاملية ليس����ت  التنافس����ية 
مطروحة على أجندتنا احمللية، 
باإلضافة الى عدم توافق املاك 
والسلطات الرقابية في الدولة 
على هذا األمر ومن هنا أؤكد ان 
الدولة لو حريصة على الصناعة 
النظر  إعادة  املصرفية فعليها 

في تشجيع دمج البنوك احمللية 
والتشجيع.

وأوضح املوسى ان مشكلة 
خطة التنمية هي أنها مازالت 
مشاريع بتمويل حكومي ودون 
دور حقيق����ي للبن����وك فيها، 
مضيفا: »البنوك ستلعب دورا 
مهما إذا منحت الدولة الفرصة 
للقطاع اخل����اص لتنفيذ تلك 
املشاريع السيما ان البنوك على 
دراية كبيرة بالس����وق احمللي 
ولديها خب����رات مميزة ولذلك 
جند أن املشروعات التي رفضت 
البنوك تقدمي ضمانات لها قد 
فشلت فش����ا ذريعا، فالبنوك 
متول املشاريع ولكنها ال متول 
الشركات املجهولة الهوية، ومن 
هنا أؤكد ان الضمانات لن تكون 
األصل في منح االئتمان خال 
املقبلة حيث سيكون  املرحلة 
األصل في التمويل هو اجلدوى 
االقتصادية للمشروع والتدفقات 
النقدي����ة واملالي����ة املتوقع����ة 

منه«.
ونفى املوس����ى م����ا تردد 
عن انحياز البن����وك الى كبار 
املقاول����ني في من����ح االئتمان، 
مؤكدا ان البنوك تنحاز ألنفسها 
العام����ة، حيث  وللمصلح����ة 
تقوم بدراس����ة العميل الراغب 
في االئتمان من خال دراس����ة 
املشروع وحتليله بصورة علمية 
ودقيقة باإلضافة إلى الضمانات 
املتوافرة للقرض، والتي غالبا 
ما تكون مشروعا ناجحا معززا 
بتدفقات نقدية ومن ثم يتضح 
أن األصل في منح االئتمان هو 
الدراسة والتحليل للمشروع.

وماحظة تراجع نسبة القروض 
املتعثرة ملس����تويات قياسية، 
قال املوسى إن نسبة القروض 
املتعثرة هي املؤشر الذي يكشف 
ما إذا كنا في حاجة إلى املزيد 
من املخصصات، وهذه النسبة 
معلنة ويستطيع أي شخص 
مراجعة البيانات املالية، فنحن 
في البنك التجاري على سبيل 
املثال لدينا أدنى نسبة للقروض 
املتعثرة 1.5% ويق����ل معدلها 
بشكل سريع فصا بعد آخر. 
أما بخصوص حجز املخصصات 
فيجب حجزها قبل وقوع الفأس 
في الرأس فليس علينا االنتظار 
حتى حتدث األزمة، هناك ما هو 
أسوأ من املخصص وهو شطب 
الدين، حيث إن البنك يفقد أصا 
من أصوله خرج من امليزانية 
وانخفضت بسببه وهذا في حد 
ذاته ضياع حلقوق املساهمني. 
وأود أن أوض����ح أن جزءا من 
أرب����اح محتجزة  املخصصات 
س����تنعكس ف����ي امليزانية في 
وقت الحق. وبني املوس����ى ان 
تطبيق معايير بازل 3 قد يكون 
من األمور الهينة على البنوك 
احمللي����ة في البداي����ات ولكنه 
سيكون أمرا غاية في الصعوبة 
عقب 4 سنوات تقريبا نظرا ألن 
تلك املعايير تستند إلى زيادة 
القاعدة الرأسمالية للبنوك وهو 
األمر الذي ل����ن يتحقق إال من 
خال توسع البنوك في أنشطتها 
اخلارجية مما سيمثل صعوبة 
كبيرة على العديد من البنوك 
في ظل عدم وجود أفرع خارجية 
وبالتالي فإن أي زيادة لرؤوس 

هالة عمران 

قال رئيس مجلس إدارة 
الكويتي  التج����اري  البنك 
علي املوسى في مقابلة مع 
»األنباء« إنه رغم جاهزية 
املصارف الكويتية لتطبيق 
اتفاقية »فاتكا«، إال »أننا لن 
جنبر عماءنا على كش����ف 
أسرارهم إال بحكم محكمة 
أو تفوي����ض م����ن العميل، 
فالكويت حتت����رم قوانني 
املتح����دة وعليها  الواليات 
قوانينن����ا«.  أن حتت����رم 
الدولة أعلنت  أن  وأضاف: 
عن اس����تعدادها لانضمام 
لاتفاقي����ة ويبقى حتديد 
التعامل مثل حتديد  آليات 
نقاط االتصال بني الكويت 
والوالي����ات املتح����دة على 
مس����توى اجلهات املعنية. 
وقال: »في احلقيقة استغربت 
مما سمعته بشأن أننا بحاجة 
إلى إصدار قانون لاتفاقية 
مع أن القضية محس����ومة، 
ألن أكثر ما يخشاه الناس 
هو الكش����ف عن األس����رار 
املنبر  املصرفية، ومن هذا 
أود أن أزيل اللبس عن هذه 
القضية فلن يجبر أي شخص 
على كشف سره املصرفي ألن 
البنوك عموما ال تصدر أي 
معلومات ع����ن عمائها إال 
بعد حكم محكمة أو تفويض 

صريح من العميل«. 
وف����ي ملف آخ����ر حول 
تراج����ع املخصص����ات في 
الربع الثاني من هذه السنة 

البنوك مجبرة على 
االندماج لتحقيق 
متطلبات بازل3

قريبًا.. الضمانات 
ليست األصل

في منح االئتمان 
وإمنا اجلدوى 

االقتصادية للمشاريع 
التنموية

البنك التجاري لديه 
أدنى نسبة قروض 
متعثرة في القطاع 

املصرفي 

العقاريون يحوّلون أموالهم إلى األسهم تدريجياً خوفاً من رفع الفائدة

لهذه األسباب.. ترتفع السيولة في البورصة

التي كانت تهدد استمراريتها 
في الس���وق، وباتت األكثر 
جذبا للمستثمرين بالبورصة 

في الوقت الراهن.
٭ تسويات أجرتها الكثير 
من الشركات من خال إعادة 
جدولة ديونها مع األطراف 
الدائن���ة بقيمة وصلت إلى 
أكث���ر من 150 مليون دينار 
منذ بداية العام احلالي، وهو 
ما ساهم في عودة النشاط 
على أس���هم هذه الشركات 
التي باتت حتظى باهتمام 
كبير وبالتالي تتدفق عليها 

السيولة.
البورص���ة  اس���تقرار  ٭ 
الكويتي���ة على املس���توى 
الرقابي، فمنذ إقرار مجلس 
األمة تعديا على قانون هيئة 
أسواق املال مبا يتعلق مبدة 
عمل املفوض���ني، وقصرها 
م���ن 5 إلى 4 س���نوات في 
23 يونيو املاضي وتعيني 
مجلس جديد ينتهج أسلوبا 
التنظيم والرقابة،  آخر في 
هناك ارتفاع ملحوظ للمعدل 
الشهري للسيولة، كما هو 

مذكور أعاه.

الوحدات للمواطنني، كما ان 
من مؤشرات تراجع العائد 
على العقار االستثماري ان 
هناك زي���ادة في اإليجارات 

لتعويض هذا التراجع.
التوقعات  ارتفاع سقف  ٭ 
ب���أن الفائدة ف���ي الكويت 
سترتفع في 2015، وهو ما 
يعني أن تكلفة االقتراض في 
العقار ستزيد وسيقلل ذلك 
بدوره هامش العائد. يذكر 
ان تقريرا سابقا ل�»الشال« 
حذر من تأثير رفع الفائدة 
املقترض���ني للعقار  عل���ى 

االستثماري.
٭ زيادة ثقة البنوك احمللية 
في أسعار األسهم وذلك ألول 
مرة منذ بداية األزمة املالية 
ارتفعت  في 2008، حي���ث 
التسهيات لشراء األسهم في 
الربع األول من 2014 بنسبة 
5% أو ما يعادل 134 مليون 
دينار، وهذا دليل على حتسن 
وضع سوق املال الكويتي.

٭ كثير من الشركات الكويتية 
خفض���ت رؤوس أمواله���ا 
مبقدار اخلسائر التراكمية، 
وبالتالي تخلصت من األعباء 

لكي يضمنوا احملافظة على 
عوائ���د مرتفعة، خصوصا 
التي  املقبل���ة  الفت���رة  في 
الفائدة  ارتفاع  يرجح فيها 
العقار  وتأثيره على جتار 
الذين يش���ترون عقاراتهم 
عن طريق االقتراض. وأظهر 
تقرير حديث لبنك الكويت 
الوطني أن املبيعات العقارية 
في أغسطس املاضي تراجعت 
بنس���بة 6.7% ببلوغ قيمة 
املبيعات 250 مليون دينار، 
وبذلك يك���ون هذا التراجع 
للشهر الثاني على التوالي 
حيث تراجع���ت القيمة في 
يوليو الذي سبقه إلى 291 
مليون دينار بانخفاض %50 
مقارنة مع يونيو 2014. ورغم 
ان هناك أس���بابا موسمية 
قد تكون لعب���ت دورا في 
العقارية،  تراجع املبيعات 
إال أن ذلك تزامن مع ارتفاع 
نسب السيولة املتدفقة إلى 

البورصة الكويتية.
وعلى املس���توى العام، 
هناك نية للحكومة في حل 
األزمة اإلس���كانية وزيادة 
ط���رح األراضي وتس���ليم 

شريف حمدي

ش���هد املعدل الش���هري 
البورصة  ف���ي  للس���يولة 
الش���هرين  ف���ي  ارتفاع���ا 
القيمة  املاضيني. وسجلت 
النقدية زيادة بنسبة تزيد 
عل���ى 69% في أغس���طس 
املاضي بإجمالي 416.8 مليون 
دينار مقارنة ب� 246.7 مليون 
دينار في يوليو الذي سبقه، 
وفي آخر أسبوع من الشهر 
اجلاري بلغ���ت القيمة 173 
مليون دينار مقارنة مع 120 
مليون دينار في األس���بوع 

الذي سبقه.
ورصدت »األنباء« عددا 
من املؤش���رات التي دفعت 
ال���ى زيادة هذه الس���يولة 
باالتص���ال مبجموع���ة من 
املعنيني واحملللني في أسواق 

املال والعقار: 
٭ في السوق العقاري هناك 
تراج���ع للعائد على العقار 
االستثماري وارتفاع كبير 
في أسعار األراضي السكنية، 
وبدأ املستثمرون يتحولون 
البورصة  الى  شيئا فشيئا 

بلغوا البنوك عن الوفيات..
حلفظ أموال األيتام

»بيان«: إدارة »أسواق املال« اجلديدة حتظى 
بتأييد كبير من األوساط االقتصادية واالستثمارية

قرار وزاري لتحويل مكاتب التأمني
لشركات وساطة بنهاية العام

 قال علي املوسى إن هناك قضية إنسانية 
»تؤرقني وزمالئي املصرفيني« تتعلق بأموال 

األيتام التي هي اآلن في مهب الريح، املوضوع 
ببساطة يتلخص في التأخر في إبالغ البنوك 

عن الوفيات التي حتدث يوميا، وخصوصا 
أن القاعدة العامة تقول إن الوكاالت تلغى فور 

وفاة املوكل، إال أن التأخر في إبالغ البنوك 
يسمح لبعض الوكالء من ضعاف النفوس 

بالتصرف في أموال األيتام مستغلني عدم 
علم البنوك بالوفاة. وأضاف: كل ما نطلبه 

هو سرعة التبليغ الرسمي للبنوك فور وقوع 
الوفاة مثلما تبلغ الصحف لنحمي أموال األيتام 
حتى يتسلمها املفوضون قانونا وشرعا بذلك، 
فالبنوك هي خط الدفاع األول عن هذه األموال 

ونأمل أن تسد اجلهات املعنية هذه الثغرة 
حفاظا على حقوق األيتام.

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لاستثمار 
ان البورصة شهدت األسبوع املاضي أداء إيجابيا 
مكنها من حتقيق مكاسب جيدة ملؤشراتها ال� 3، 
مدعومة مبوجة الشراء التي شملت العديد من األسهم 
املدرجة في مختلف القطاعات. وبني التقرير انه ومن 

الواضح ان اإلدارة اجلديدة للهيئة حتظى بتأييد 
كبير من قبل األوساط االقتصادية واالستثمارية، 
وهو التفاؤل الذي يعبر عنه األداء اجليد الذي شهده 
سوق الكويت لألوراق املالية منذ اإلعان عن تغيير 

مجلس مفوضي هيئة أسواق املال.

عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبداحملسن 
املدعج قرارا وزاريا ملنح مكاتب التأمني بالعمولة 
مهلة جديدة مدتها 4 ش����هور لتعديل وتوفيق 

أوضاعها وفقا للقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2012 
اخلاص بتنظيم مهنة وسطاء ووكاء التأمني او 
إعادة التأمني وحتويل مكاتب التأمني بالعمولة إلى 
شركات وساطة برأسمال 100 ألف دينار، حيث 

تنتهي املهلة اجلديدة بنهاية العام احلالي.

السيولة ارتفعت 
70% في أغسطس 

مقارنة مع يوليو

زيادة اإليجارات
في العقار 

االستثماري مؤشر 
على تراجع عوائد 

املستثمرين 

البنوك عادت 
لتمويل األسهم 

ألول مرة منذ بداية 
األزمة املالية 
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»علي الغامن وأوالده« تطرح عروض تثمني مذهلة على املركبات الفاخرة املستعملة
شخصي.

وفي حال اختيار أي من 
 Land Rover مركبات برنامج
العميل  Approved، يحصل 
على خدمة فحص لعدد 144 
نقطة في املركبة وضمان ملدة 
12 ش���هرا وخدمة املساعدة 
على الطريق ملدة عام كامل 
 Land وتاريخ معتمد ملركبة

.Rover
وتفتح صالة العرض في 
مجمع التالل التي متتد على 
مس����احة 1350 مترا مربعا، 
أبوابها أمام العمالء من السبت 
إل����ى اخلميس م����ن الثامنة 
الواحدة ظهرا  صباحا حتى 
ومن الرابعة والنصف عصرا 
حتى الثامنة والنصف مساء، 
وال شك أن املشترين الراغبني 
في االستفادة من هذا العرض 
سيجدون حتما ما يتطلعون 
إليه من السيارات املستعملة، 
حيث تستوعب صالة العرض 

نحو 45 سيارة.

24 شهرا.
بينما إذا رغب العميل في 
شراء س����يارة وفق برنامج 
McLaren Qualified فإنه يحصل 
على فحوص����ات على نقاط 
متنوعة في سيارته على أيدي 
فنيني مدربني وضمان بدعم من 
املصنع ملدة 24 شهرا وخدمة 
املساعدة على الطريق لفترة 
ال تقل عن 24 ش����هرا، وآخر 
التحديثات عل����ى برمجيات 
الس����يارة وأسعار تفضيلية 
على املواصفات االختيارية 
التي يوفرها قسم  الواسعة 
 McLaren العمليات اخلاصة

.Special Operations
ومن جانب آخر، سيحصل 
 BMW Premium عمالء برنامج
Selection على التاريخ املعتمد 
لسيارة BMW وخدمة املساعدة 
الطري���ق وضمان ملدة  على 
12 ش���هرا وعرض مضمون 
لتبديل السيارة وفحص فني 
ل� 75 نقطة وعرض لتمويل 

على أيدي خبراء ميثلون هذه 
العالمات الفاخرة املرموقة«، 
وأضاف: »لن تقتصر الفوائد 
التي يحصل عليها املشترون 
على اقتن���اء أفضل وأجود 
الس���يارات ف���ي العالم، بل 
سيحصل هؤالء أيضا على 
مجموعة مزايا مذهلة لتأكيد 
اجلودة، لينعموا مبزيد من 
الثقة وراحة البال عند امتالك 

سيارات مستعملة«.
ومن خالل عرض التثمني، إذا 
فضل العميل سيارة فاخرة وفق 
 ،Rolls Royce Provenance برنامج
سيحصل على شهادة بتاريخ 
السيارة واألميال التي قطعتها، 
وخدم����ة أساس����ية مجاني����ة 
 Rolls Royce واستخدام قطع غيار
األصلية، وغطاء تأميني وخدمة 
ملدة ال تقل ع����ن عامني وخدمة 
املساعدة على الطريق طوال 24 
س����اعة في جميع أنحاء العالم 
وفحوصات قانونية واختبار 
انبعاثات السيارات وضمان ملدة 

يتوجب على العميل التوجه 
إل����ى الدولية للفحص الفني 
للس����يارات من أجل فحص 
سيارته واعتمادها ليواصل 
بعدها  إجراءات االستفادة من 

هذا العرض احلصري.
وتعليقا على العرض، قال 
مدير عام شركة علي الغامن 
وأوالده للس���يارات يوسف 
القطام���ي: »أصب���ح اقتناء 
س���يارة فاخرة مس���تعملة 
من أرقى عالمات السيارات 
ف���ي العالم مث���ل BMW و
 Land Roverو Rolls Royce
وMcLaren أسهل بكثير من 
أي وق���ت مضى. واألهم من 
ذلك أن معرضنا للسيارات 
املستعملة املعتمدة يضمن 
أفضل ج���ودة متوافرة في 
سوق السيارات املستعملة 
لعمالئنا، وذلك ألن ما لدينا 
من سيارات خضعت جميعها 
الختبارات صارمة وفحص 
دقيق وشامل العتمادها وذلك 

.BMW السابعة من
وبعد ان يخت����ار العميل 
الت����ي يفضله����ا  الس����يارة 
ولتس����هيل عملي����ة التثمني 

 Rollsو  Rover Approved
 McLarenو Royce Provenance
Qualified، كما تتوافر أيضا 
الفئة  س����يارات املؤمت����رات 

تطرح شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات، املوزع 
احلصري لسيارات BMW و
Rolls Royce وLand Rover و

McLaren في الكويت، عرض 
التثمني احلصري في معرض 
الشركة في مجمع التالل على 
طريق اجلهراء السريع في 
منطقة الشويخ، حيث يتيح 
العرض لعشاق السيارات 
الفاخ����رة فرص����ة اقتن����اء 
سيارات مستعملة من أرقى 
العالمات التجارية املتوفرة 
في السوق وتثمني السيارة 

احلالية.
ويس����تطيع العمالء عند 
زيارتهم معرض الس����يارات 
املعتم����دة االختي����ار من بني 
مجموعة واسعة من السيارات 
من ضمنها املوديالت اخلاضعة 
لعرض التثمني 2013 و2014 
و2015 من السيارات الفاخرة 
 BMW املستعملة وفق برامج
 Landو Premium Selection

املركبة الرياضية متعددة االستخدامات متوسطة احلجم الفائزة باجلوائز

»شيروكي SUV« ترسي مستويات جديدة بالتصميم والقدرات والسالمة
ومت اختيار الفائز النهائي من 
بني فائزين في شرائحهم، وكان 
الفائز سيارة جيب شيروكي 

2014 اجلديدة بالكامل.
كما توجت شيروكي 2014 
مؤخ����را بلقب س����يارة العام 
العملية الكندي����ة من قبل 80 
من النقاد ذوي اخلبرة مبجال 
السيارات الذين يشكلون الرابطة 
الكندية لصحافيي السيارات. 
وفازت شيروكي باللقب خالل 
مسابقة ضمت 18 منافسا، من 
بينهم اثنان وصال للدور النهائي 
وسيارات باهظة يصل سعرها 

إلى 6 أرقام.
وجت����اوزت اجلوائز األداء 
والق����درات، وجاءت مقصورة 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
ال� 10  في قائمة املقص����ورات 
األفضل لعام 2014 التي تنشرها 

.Ward مؤسسة وورد
إله����ام مقصورة  وتضمن 
ش����يروكي اجلدي����دة أماك����ن 
وتضاريس مثيرة من جميع 
أنح����اء العال����م جلبت صورا 
جميلة إلى الذهن � املغرب في 
الليل، وجبل فيزوف في إيطاليا 

وغراند كانيون.
ومتتاز مقصورة شيروكي 
اجلديدة كلي����ا مبا حتققه من 
أجواء مريحة وممتعة، وذلك 
ألنها تشتمل على مزيج متطور 
من األشكال السائلة املنحوتة 
يدويا، واخلامات ذات اجلودة 
املبتكرة،  العالي����ة واألل����وان 
وخي����ارات امل����واد واحلرفية 
الدقيقة، والتكنولوجيا املتقدمة 

وامليزات املدروسة الذكية.
وتتوافر جيب ش����يروكي 
إما بدفع  اجلديدة مبستويني، 
أو دف����ع بالعجالت  بعجلتني 
األربع، وتقدم خيارا ل� 3 أنظمة 
جديدة متطورة للدفع الرباعي 
من جيب حتقق قدرات هائلة 
الوع����رة في ظل  على الطرق 

جميع ظروف القيادة.

ش����يروكي على صلب متطور 
تكنولوجيا و10 وسائد هوائية 
قياسية � يساعد على احلماية في 

حالة وقوع حادث تصادم.
كما حققت سيارات عالمة 
جيب التجارية أيضا ظهورا الفتا 
في مسابقة »Mudfest« السنوية 
ال� 20 األخيرة التي استضافتها 
نقابة صحافيي سيارات نورث 
ويست )NWAPA(. وحصلت 
جيب ش����يروكي موديل 2014 
اجلديدة بالكام����ل على أعلى 
التقديرات ونالت لقب »سيارة 
العام لألنشطة على الطرقات 
في نورث ويست« بعد تصويت 
أكثر م����ن 20 صحافيا مبجال 
الس����يارات أعض����اء بنقاب����ة 

.NWAPA
وق����ال ري����ان دوثيت أحد 
رئيسي احلدث »لقد جاء فوز 
سيارة جيب شيروكي تريلهوك 
2014 على أساس أدائها املتميز، 
الوعرة  الطرق  وقدراتها على 
ومميزاته����ا واقتصاده����ا في 
استهالك الوقود وقيمتها وذلك 
بعد سلس����لة من االختبارات 
الصعب����ة. ومتثل ش����يروكي 
اجلدي����دة مزيج����ا يقترب من 
الكمال للمزايا واألداء يتوقعه 
مشترو الس����يارات في نورث 
ويست«. وقضى أكثر من 20 
صحافي����ا مبجال الس����يارات 
أعضاء بنقابة NWAPA يومني 
في اختبار السيارات فوق حلبة 
لسباق السيارات وعلى طرق 
 DirtFish ممهدة ووعرة مبوقع
Rally School املق����ام على 310 
 Snoqualmie أفدنة في سنوكاملي

بواشنطن.
واختب����ر الصحافيون 23 
س����يارة من 16 شركة مصنعة 
الختيار الفائزين في خمس����ة 
تصنيفات: عملي����ة صغيرة، 
عملية عائلية، عملية صغيرة 
ممتازة، عملية قياسية ممتازة، 

وسيارات ذات قدرات هائلة.

أعلى مس����توى عاملي تشتمل 
على خام����ات عالية اجلودة � 
مركز Uconnect® للوس����ائط 
اإلعالمية حائز اجلوائز يشتمل 
على شاشة اختيارية باللمس 
قياس 8.4 بوصات )213.36 ملم( 
وهي الشاشة األكبر ضمن فئة 

السيارة.
كم����ا اختار معه����د التأمني 
للسالمة على الطرق السريعة 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
كأفضل مركبة من حيث السالمة 
� وشملت االختبارات محاكاة 
اصط����دام جانبي مع س����يارة 
SUV كبيرة أو ش����احنة بيك 
أب واصط����دام متوس����ط من 
األمام وحتطم السقف نتيجة 
النقالب السيارة واصطدام من 

اخللف.
وف����ي كل اختب����ار من هذه 
احلاالت، سجلت جيب شيروكي 
اجلديدة بالكامل أعلى تصنيف 
ممكن وهو »جيد«. وتش����تمل 
جيب ش����يروكي 2014 اجلديدة 
بالكامل على أكثر من 70 ميزة 
اختيارية للسالمة واألمن، العديد 
منها � مثل نسبة 65% الحتواء 

الس���يارات الرياضية متعددة 
االس���تخدامات SUV متوسطة 
العديد  احلجم، ويتضمن ذلك 
من امليزات »األولى« واألفضل 

في فئتها، ومن بينها:
أول سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات SUV مجهزة بناقل 
حركة أوتوماتيكي من تس����ع 
س����رعات � أول مركبة تشتمل 
عل����ى محور خلف����ي ينفصل 
بالكام����ل لتحقي����ق االقتصاد 
في اس����تهالك الوقود عندما ال 
تكون هناك حاجة لقدرات الدفع 
الرباع����ي � أول مركبة مجهزة 
 Pentastar مبحرك بنتاس����تار
V6 جديد س����عة 3.2 ليترات � 
أكثر من 70 مي����زة اختيارية 
للس����المة واألمان م����ن بينها 
10 وس����ائد هوائية قياسية � 
سحب V6 األفضل ضمن فئة 
الس����يارة )4500 رطل/2087 
كل����غ( � أول مركبة مبجموعة 
كرايسلر مجهزة بنظام املساعدة 
النشطة في صف السيارة وهو 
نظام يساعد السائق على صف 
الس����يارة بص����ورة موازية/

عمودية � مقصورة جميلة على 

استمرارا لإلشادات العاملية 
التي حصلت عليها عالمة جيب 
التجارية منذ طرحها ألحدث 
جيل م����ن غراند ش����يروكي، 
الرياضية متعددة  الس����يارة 
االستخدامات SUV األكثر حصدا 
للجوائ����ز بجمي����ع العصور، 
حتصد سيارة جيب شيروكي 
متوس����طة احلج����م اجلديدة 
بالكامل هي األخرى عددا كبيرا 

من اجلوائز العاملية.
وكانت آخر سلس����لة لهذه 
اجلوائز الت����ي حصلت عليها 
شيروكي هي »س����يارة العام 
الرياضية متعددة االستخدامات 
SUV« والت����ي منحها أعضاء 
وسائل اإلعالم الذين يحق لهم 
التصويت باحتاد روكي ماوننت 
 )RMAP( لصحافة السيارات
ومق����ره دنف����ر، وه����و احتاد 
لصحافيي السيارات وممثلي 
االتصاالت بش����ركات صناعة 
السيارات واالحترافيني اآلخرين 

مبجال صناعة السيارات.
وق���ال أندري س���ميرنوف 
رئي���س صحافيي الس���يارات 
باحتاد روكي ماوننت »تتحدى 
منطقة روكي ماوننت بشكل كبير 
جدا أي سيارة نظرا الرتفاعها 
املتغيرة  املناخية  ولظروفه���ا 
باس���تمرار، وق���د مت جتهي���ز 
جيب ش���يروكي للتعامل مع 
ه���ذه البيئة الصعبة، في حني 
حتقق أيضا الراحة واالستخدام 
العملي والكفاءة«. ومتتاز جيب 
بالكامل  ش���يروكي اجلدي���دة 
بتصميم ثوري جديد، ونظام 
ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 
س���رعات واثنني من احملركات 
املتطورة، وق���درات رائدة في 
فئتها من 3 أنظمة مبتكرة للدفع 
الرباعي، ومجموعة كبيرة من 
التكنولوجية اجلديدة  امليزات 
سهلة االستعمال، وكل هذا جعل 
جيب شيروكي اجلديدة بالكامل 
ترسي مستويات جديدة لشريحة 

»التجاري« يطلق نظام احلماية الثالثي 
حلاملي البطاقات االئتمانية

أعلن البنك التجاري عن إطالق نظام احلماية الثالثي 
3D Secure وذلك لتعزيز سبل احلماية املتوافرة جلميع 
حامل���ي البطاقات االئتمانية واملس���بقة الدفع من أي 
عمليات احتيالية ممكن أن يتعرضوا لها خالل عمليات 
التس���وق عبر اإلنترنت وذلك بالتع���اون مع كل من 
شركة فيزا التي تقدم نظام احلماية اإلضافية بتقنية 
»مضمون من فيزا«، وش���ركة ماستركارد التي تقدم 
خدمة التس���وق اآلمن عبر اإلنترنت باستخدام تقنية 

»رمز األمان«. 
وعن النظام اجلديد أوضح مدير عام قطاع اخلدمات 
املصرفي���ة لألفراد بالبنك بول داود أن النظام اجلديد 
يه���دف في املقام األول إلى توفي���ر املزيد من احلماية 
وراحة البال للعمالء عند التس���وق االلكتروني عبر 
االنترنت، ومينح العميل صاحب البطاقة االئتمانية أو 
مسبقة الدفع خاصية إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر 
لكل بطاقة يقوم باستخدامها عبر املواقع االلكترونية 
املش���تركة في خدمة نظام احلماية الثالثي، موضحا 
أن تطبيق هذا النظام يوفر االمان لتجربة التس���وق 
االلكتروني ويتماش���ى مع نسبة االستخدام املتنامية 
ملواقع التسوق عبر االنترنت عامليا وفي منطقة الشرق 
األوسط. وتابع بول داود قائال ان جميع حاملي البطاقات 
االئتمانية واملسبقة الدفع أصبحوا تلقائيا مشمولني 
بنظ���ام احلماية واالمان املتوافر مجانا وس���وف يتم 
حتويلهم إلى الصفحة املختصة بالتسجيل في نظام 
احلماية الثالثي 3D Secure عند قيامهم بالتسوق عبر 
االنترنت في املرة القادمة لدى املواقع املش���تركة في 

نظام احلماية. 
واختتم بول داود حديثه مشيرا الى أنه ميكن لعمالء 
التجاري من أصحاب البطاقات االئتمانية الراغبني في 
االطالع على تفاصيل اخلدمة واألسئلة الشائعة املتعلقة 

.www.cbk.com بها زيارة موقع البنك االلكتروني





38
االحد 21 سبتمبر 2014

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

»الذئاب« الصطياد كالياري.. وسان جرمان الستعادة بريقه

يحل برش���لونة املتصدر بعد ثالث���ة انتصارات متتالية 
افردته في الصدارة، على ليڤانتي متذيل الترتيب اليوم في 

املرحلة الرابعة من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويعرف الفري���ق الكاتالوني بداية طيب���ة وهو الوحيد 
الذي لم تهتز ش���باكه، على الرغم من غياب مهاجمه اجلديد 
االوروغوياني لويس سواريز املوقوف لفترة طويلة بسبب 

حادثة العض الشهيرة.
وحقق »البارس���ا« بداية ناجحة في دوري االبطال عندما 
فاز على ابويل نيقوسيا القبرضي 1-0، في وقت يجري فيه 
مدرب���ه لويس انريكه تغييرات جذرية على تش���كيلته بني 
مراحل الدوري والبطوالت اخلارجية، في خطة تدور حول 
االرجنتيني ليونيل ميسي املتألق راهنا واملهاجم البرازيلي 

نيمار.
واخر اكتش���افات انريكه، زجه بالعب الوسط 

الشاب سيرغي س���امبر في مباراة ابويل 
حيث قدم اداء طيبا.

ودفع انريكه، الذي احرز لقب 
كأس الكؤوس االوروبية العبا 

مع برشلونة في موسم 1996-
1997، مبفاج���أة كبرى في 
تشكيلته االساسية، فظهر 
الدفاعي  الوس���ط  العب 
س���امبر )19 عام���ا( ابن 
مدرسة النادي، مع املهاجم 
الدولي الش���اب املغربي 
االصل مني���ر احلدادي 
)18 عاما( صاحب الصعود 

الصاروخي هذا املوس���م، 
والعب الوسط االخر سيرغي 

روبرتو الذي مدد عقده حتى 
2019، كما دفع باحلارس االملاني 

مارك اندريه تير شتيغن بدال من 
التشيلي كالوديو برافو.

وفي باقي املباريات، يلعب ريال سوسييداد 
م���ع امليريا، وڤياريال مع رايو فايكانو، وقرطبة مع 

اشبيلية.

إيطاليا

يخوض روما اختبارا في متناوله على ارضه امام كالياري 
في اجلولة الثالثة من منافسات الدوري االيطالي.

ويدخل فريق املدرب الفرنس���ي رودي غارسيا الذي قاد 
»جالوروس���ي« الى الوصافة املوس���م املاضي، الى املباراة 
مبعنويات مرتفعة جدا بعد ان اكتسح ضيفه سسكا موسكو 
الروس���ي 5-1 االربعاء في دوري ابط���ال اوروبا في مباراة 
تعرض خالله لضربة قاس���ية النه سيفتقد مدافعه داڤيدي 
استوري لعدة اسابيع بعد تعرضه الصابة في اربطة ركبته، 
كما اصيب املهاج���م االرجنتيني خ���وان ايتوربي، صاحب 
الهدف االول امام سس���كا، والشك يحوم حول مشاركته في 

مباراة اليوم. وبدوره، يسعى انتر ميالن الى تأكيد النتيجة 
الساحقة التي حققها في املرحلة السابقة عندما يزور صقلية 

ملواجهة العائد باليرمو.
وحس���م فريق املدرب وولتر ماتزاري الذي عاد اخلميس 
من كييڤ بفوز ثمني على دنبروبتروفسك االوكراني )0-1( 
في »يوروبا ليغ«، اللقاء في شوطه االول بعد ان تقدم على 
ضيف���ه برباعية نظيفة، ثم اضاف ثالث���ة اهداف اخرى في 
الش���وط الثاني ليحقق اكبر فوز له على ارضه في الدوري 

منذ عام 1966 حني تغلب على بريشيا بالنتيجة ذاتها.
ويدين »النيراتزوري« بهذا الفوز الكاسح الى االرجنتيني 
ماورو ايكاردي الذي اصبح اول العب من انتر يسجل ثالثية 
ف���ي الدوري منذ مايو 2012 حني حق���ق ذلك مواطنه دييغو 
ميليتو ضد اجلار الل���دود ميالن، والى الوافد اجلديد بابلو 

اوسفالدو الذي سجل ثنائية.
ومن جهته، يسعى نابولي الى تعويض 
سقوطه في املرحلة السابقة على ارضه 
امام كييفو )0-1( من خالل الفوز 
القادم  على مضيفه اودينيزي 
من خسارة السبت املاضي امام 

يوڤنتوس )2-0(.

فرنسا

يبحث موناكو وصيف 
املوسم املاضي عن نسيان 
بدايته املخيبة في الدوري 
الفرنس���ي والبناء على 
فوزه امام باير ليفركوزن 
ف���ي دوري ابطال اوروبا 
عندما يستقبل غانغان في 

املرحلة السادسة.
االم���ارة  فري���ق  وخس���ر 
اب���رز العبيه على غ���رار النجمني 
الكولومبيني راداميل فالكاو وخاميس 
رودريغيز الى م���ان يونايتد وريال مدريد 
على التوالي، فقبع في وصافة القاع بفوز يتيم من 
خمس مباريات بعدما كان وصيفا لباريس سان جرمان بطل 

النسخة االخيرة.
اما باريس س���ان جرمان حامل اللقب في اخر موسمني، 
فيستقبل ليون بعد تعادله ثالث مرات في خمس مباريات، 
لكنه سحق سانت اتيان 5-0 بثالثية لنجمه السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش هداف الدوري. واهدر »الفريق الباريس���ي« 
تقدمه االربعاء املاضي على ارض اياكس امس���تردام بهدف 
االوروغوياني اديسنون كافاني قبل ان تستقبل شباك حارسه 
االيطالي سالفاتوري سيريغو هدف التعادل من ضربة حرة 
جميلة في الشوط الثاني. ويستقبل ليل املتصدر، والوحيد 
الذي لم يخسر مع سان جرمان، مونبلييه امال ان يدرك جنمه 
البرتغالي الواعد ماركوس لوبيس )18 عاما( الش���باك على 

غرار مواجهة نانت االخيرة.

نوايا »الغانرز« الشتوية

خفايا إدارة »امللكي«

كشف نادي آرسنال االجنليزي عن استعداده للتعاقد 
مع العبني جدد في ش����هر يناير املقب����ل اثناء فتح فترة 
االنتقاالت الشتوية العادة بناء فريق قوي على مستوى 
اخلط الدفاعي. وأش����ارت صحيفة ديلي ستار الى رغبة 
واهتمام املدرب آرسني فينغر بضم األملاني الدولي ماركو 
ريوس للفريق في ش����هر يناير املقبل. كما يحاول املدير 
الفني ألرسنال، استغالل غضب األوروغوياني إدينسون 
كافاني وعدم رغبته في االستمرار مع سان جرمان، من أجل 
ضمه إلى »املدفعجية« خالل امليركاتو الشتوي، خاصة أن 
الفريق يعاني األمرين في مركز املهاجم الصريح. ومن جهة 
آخرى أعلن »الغانرز« عن زيادة ربحه في هذا العام والذي 
كان يصل في العام املاضي إلى 242.8 مليون إسترليني، 
بينما تشير التوقعات الى كسب النادي اللندني في هذا 

العام مبلغ 298.7 مليون استرليني.

أكدت التقارير املالية ان نادي ريال مدريد شهد ارتفاعا 
في حجم الديون املترتبة عليه بنسبة 11.3% عنها في العام 
املاضي. ونش����رت صحيفة »اس« اإلس����بانية ان النادي 
»امللك����ي« يواجه ديونا بقيم����ة 602.000.000 يورو هذا 
العام وهو ما يزيد بنس����بة كبيرة عل����ى العام املاضي، 
حيث كان حجم الديون هو 541.000.000 يورو. وأغلب 
الديون احلالية أو ما يعادل 361 مليون يورو تعتبر ديونا 
قصيرة األجل يجب س����دادها خالل عام واحد أما الباقي 
فهو موزع بني متوسط وطويل األجل. ويعمل »املرينغي« 
ماديا بشكل جيد في دورة سريعة لرأس املال مما مينحه 
القدرة على تغطية ديونه بش����كل جي����د إال أن التضخم 
الكبير في الديون قد يترك آثارا س����لبية في حال حدوث 

مشاكل غير متوقعة.

ملعب االمارات

أرقام مخيفة تخفيها إدارة »الريال«

»ذبحة« في ملعب »االحتاد«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة 4«

1beIn Sports 2HDريال سوسييداد � امليريا
6beIn Sports 2HDڤياريال � رايوڤايكانو

8beIn Sports 8HDقرطبة � اشبيلية
10beIn Sports 2HDليڤانتي � برشلونة

إيطاليا »املرحلة 3«
4beIn Sports 9HDجنوى � التسيو
4beIn Sports 3HDروما � كالياري

7beIn Sports 3HDاودينيزي � نابولي
7beIn Sports 6HDأتالنتا � فيورنتينا

9:45beIn Sports 3HDباليرمو � إنتر ميالن
فرنسا »املرحلة 6«

3beIn Sports 5HDليل � مونبلييه
6beIn Sports 8HDالنس � سانت اتيان
6beIn Sports 5HDموناكو � غانغون

10beIn Sports 5HDسان جرمان � ليون

يريد مان سيتي، حامل اللقب املوسم املاضي، ضرب عصفورين 
بحجر واحد عندما يستضيف تشلسي على ملعب االحتاد في 
قمة املرحلة اخلامس����ة من بطولة ال����دوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم اليوم.
ويتمثل العصفور االول في وقف سلسلة انتصارات األزرق 
اللندن����ي الذي فاز في مبارياته االربع االولى هذا املوس����م، اما 
الثاني فمنح ابتعاد تشلسي عنه بفارق 8 نقاط ما يشكل ضربة 

معنوية للفريق الشمالي.
ومير فريق املدرب التشيلي مانويل بلليغيريني بفترة انعدام 
وزن حيث لم يفز في ثالث مباريات في مختلف املسابقات حيث 
سقط على ملعبه بشكل مفاجىء 0-1 امام ستوك سيتي وتعادل 
مع ارسنال 2-2 في اجلولتني االخيرتني محليا، في حني خسر 
امام بايرن ميونيخ 0-1 في الدقيقة االخيرة ضمن دوري ابطال 

اوروبا االربعاء املاضي.

كما يس����عى »السيتيزينز« للثأر خلس����ارته امام »البلوز« 
بالذات على ملع����ب االحتاد 0-1 املوس����م املاضي من دون ان 
تؤثر هذه النتيج����ة على احرازه اللقب ف����ي النهاية. واعتبر 

العب الفريق فرناندينيو ان 
فريقه عاش خيبة امل كبيرة 
ضد الفريق »الباڤاري« على 
الصعيد القاري بعد ان صمد 
في وجهه طوال املباراة قبل 
ان يسقط في الدقيقة االخيرة 
بهدف سجله مدافعه السابق 
جيروم بواتنغ. اما تشلسي 

فق����د حقق انطالقة صاروخية بفوزه في مبارياته االربع حتى 
االن محليا بقيادة هدافه االس����باني دييغو كوستا الذي سجل 
7 اهداف في اربع مباريات اخرها هاتريك في مرمى سوانس����ي 

س����يتي )4-2(، بيد ان الفريق اللندني باشراف مدربه احملنك 
جوزيه مورينيو حقق نتيجة مخيبة على ملعبه بسقوطه في 

فخ التعادل 1-1 مع شالكه االملاني في دوري االبطال.
وناش����د قائ����د الفريق 
املخضرم جون تيري فريقه 
احلد من االخطاء الدفاعية 
التي تس����ببت في دخول 
مرمى الفريق ستة اهداف 
في اول اربع مباريات وقال 
في هذا الصدد »في املباريات 
الدوري  االربع االولى في 
احمللي، جنحنا في حسم النتيجة ملصلحتنا بسهولة. لكن 
االمر كان مختلفا في مواجهة ش����الكه، وكان االمر مخيبا 
دخول مرمانا هدف من هجمة مرتدة سريعة بعد ان نفذنا 

ركلة ركنية في مصلحتنا«.
 ومن املتوقع ان يعود كوس���تا الى التشكيلة االساسية 
ملواجهة السيتي بعد ان غاب عن مواجهة شالكه وحل بدال منه 
العاجي ديدييه دروغبا، فيما سيشارك املهاجم االرجنتيني 
سيرجيو اغويرو اساسيا في صفوف مان سيتي وهو االخر 
شارك احتياطيا في ربع الساعة االخير من املباراة ضد بايرن 

ميونيخ.
في املقابل، سيحاول مان يونايتد مواصلة نغمة االنتصارات 
عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي العائد الى الدرجة املمتازة 

مطلع هذا ملوسم.
 وكان اليونايتد قد حقق اول فوز له االسبوع املاضي على 

حساب كوينز بارك رينغرز برباعية نظيفة.
كما يلتقي ايڤرتون مع كريس���تال باالس، وتوتنهام مع 

وست بروميتش البيون.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 5(

3:30beIN SPORTS 7HDتوتنهام � وست بروميتش
3:30beIN SPORTS 1HDليستر سيتي � مان يونايتد
6beIN SPORTS 7HDإيڤرتون � كريستال باالس

6beIN SPORTS 1HDمان سيتي � تشلسي

مهمة سهلة لـ»البارسا« في »الليغا«

أرسنال يراقب رابيو
ذكرت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية امس ان نادي ارسنال يراقب ادريان رابيو العب خط 
وسط نادي باريس سان جيرمان الصاعد قبل ان يتقدم بعرض لضمه في يناير املقبل. 
وأشارت الصحيفة الى ان مدرب »املدفعجية« ارسني فينغر كان يسعى لضم الالعب )19 عاما( 
في االنتقاالت الصيفية غير انه فشل في التوصل التفاق مع نادي العاصمة الفرنسية. 
ومع ذلك لم يتخل فينغر عن مساعيه لضم رابيو ومن املقرر ان يكرر احملاولة في االنتقاالت 
الشتوية خاصة ان عقد الالعب مع النادي الفرنسي ينتهي في الصيف املقبل. 
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غرار التعاقد مع كريستيانو 
رونالدو وغاريث بيل والعديد 
من النجوم... يبدو ان النادي 
امللك���ي قريب م���ن االفالس 
والس���ير في منعطف يعني 

النهاية.

182 مليون للظفر بـ»العاشرة«

كما قدم نادي ريال مدريد 
182 مليون يورو لالعبيه بني 
رواتب ومكاف���آت بعد الفوز 
أبط���ال أوروبا  بلقب دوري 
وكأس ملك اسبانيا في املوسم 

املاضي.
ونش���ر موقع »ديفنس���ا 
سنترال« الرياضي االسباني 
أن النادي امللكي دفع مبلغ 150 
مليون يورو كرواتب لالعبيه 
إضافة على 32 مليون يورو 
قدمها لالعبني كحوافز ومكافآت 

بعد االنتصارين.
الفوز  ف���ي  الريال جنح 
بلقبه العاشر في دوري أبطال 
أوروبا بعد غياب عن التتويج 
في الساحة األوروبية لفترة 
طويلة ليرفع مكافآته بشكل 
كبير حتى وصلت إلى 182 

مليون يورو.
إال أن الن���ادي باملقاب���ل 
اس���تعاد جزءاً كبي���راً من 
هذه األموال عن طريق رفع 
استثماراته حيث وصل الربح 
باملقابل إلى 175 مليون يورو 

حتى اآلن.

املقبل���ة باحلص���ول عل���ى 
قروض في ظل التش���دد من 
التي تربط  اإلدارات  جان���ب 
بني حس���ابات األندية وقيمة 

الفروض املسموح بها.
واذا اس���تمر ريال مدريد 
برئاس���ة فلورنتينو بيريز 
بابرام الصفقات الفلكية على 

مليون يورو، وهذا يعني أن 
حق الرعاية س���يغطي جزءا 
فقط من التكلفة، وهو ما يعني 
أن باق���ي التكلفة من املمكن 
النادي  إلى ديون  أن تضاف 

البالغة 602 مليون يورو.
وأصبح م���ن الصعب أن 
الس���نوات  النادي في  يقوم 

التي سيحصل عليها الفريق 
في إعادة تطويره ليكنو بشكل 
عصري ومن بني مالعب القمة 

حول العالم كما كان دائما.
وس���تتكلف عملية إعادة 
التطوير وفقا للدراسة التي قام 
بها رئيس النادي فلورنتينو 
بيريز مقبل ما بني 400 و 500 

تقت���رب ش���ركة »فالي 
الراعي احلالي  امياريت���س« 
لقمي���ص ري���ال مدريد من 
التوصل إلى اتفاق مع النادي 
فيما يخص إجراء تعديل على 
اسم ستاد الفريق كنوع من 
الدعائية اخلاصة  احلق���وق 
الطيران  بعم���الق ش���ركان 
العالم. وذكرت صحيفة  في 
»ماركا« اإلسبانية أن االتفاق 
مت بني الشركة والنادي لكن لم 
يتم اإلعالن بعد عن التفاصيل 
اخلاصة بالتعاقد على مستوى 

القيمة املالية واملدة.
اقتراحات فيما  وتوجد 3 
يخص االسم اجلديد لسانتياغو 
برنابيو بعد دخول ش���ركة 
الطيران في الرعاية وهي: فالي 
إمياريتس سانتياغو برنابيو، 
أو برنابيو فالي إمياريتس، أو 

فالي إمياريتس برنابيو.
وسيكون على إدارة النادي 
أوال احلصول عل���ى موافقة 
أعضاء اجلمعي���ة العمومية 
قبل إجراء تعديل على اس���م 
النادي أو توقيع العقود مع 
الشركة باعتبارهم أصحاب 
احلق األصيل في ذلك وتعديل 
االسم من األمور التي ال يحق 
لإلدارة التصرف فيها بشكل 
مطل���ق. وحصل ريال مدريد 
على العديد من العروض فيما 
يخص تعديل اسم الستاد مع 
وجود نية الستخدام األموال 

»طيران اإلمارات«
تسيطر على ريال مدريد

شراكة مهمة بني »امللكي« وطيران االمارات

تشاڤي: انتقال فيغو
إلى ريال مدريد صدمني

حتدث النجم اإلسباني تشاڤي هرنانديز بحماس حول مستقبل نادي برشلونة قبل أن يقدم دعمه الكامل للمدرب لويس 
انريكي الذي اعتبره مبنزلة املرآة للمدرب بيب غوارديوال.

وتطرق العب خط الوسط في مقابلة مع التلفزيون اإلسباني إلى مجموعة كبيرة من املواضيع اخلاصة مبا في ذلك 
مس����تقبله على الصعيد االحترافي أو مع النادي الكتلوني. وقال تش����اڤي: »لدي شعور بأننا نعيش نفس الفترة مع 
غوارديوال في عام )2008(، هناك س����نوات جيدة تنتظرنا في املستقبل، لويس إنريكي ميلك عقلية الفوز وهو ولد 
قائدا«. وس����ئل تشاڤي أيضا عن الش����ائعات حول رحيله عن ملعب كامب نو خالل الصيف، ولكنه نفى وجود أي 

عرض من بايرن ميونيخ واضاف: »لم أحصل على أي عرض، قلت انني لن ألعب في أوروبا ألنني ال أريد مواجهة 
برشلونة، أريد أن أكون هنا وبعد ذلك سنرى ما يخبئه املستقبل«.

واعترف مايسترو خط الوسط بأنه يخطط للتدريب مستقبال: »كرة القدم هي حياتي، أريد احلصول على 
رخصة التدريب، إذا كنت أستطيع ذلك فإنني أود تدريب برشلونة الذي هو نادي حياتي، هذه اخلطوة من 
شأنها أن تكون مبنزلة الفرحة املزدوجة«. وفيما يتعلق برأيه بالنجم األرجنتيني ليونيل ميسي، أضاف: 

»ليوني����ل هو أفضل العب على اإلطالق وقد احتاج إلى ثماني س����نوات ليكون األفضل في العالم، أنا ال 
أعرف إذا كانت هناك حالة مماثلة، رمبا يكون بيليه«. وأضاف »لقد كانت صدمة ش����ديدة بالنسبة لي 
عندما انتقل فيغو من برش����لونة إلى ريال مدريد، ولو انتقل ميس����ي للريال فستكون الصدمة مماثلة 
ورمبا أشد«. املايسترو واصل حديثه عن النجم األرجنتيني قائال »هو مختلف عن أي العب آخر لذلك 

ال مجال للمقارنة، هو بالنسبة لي أفضل العب في العالم«.
وأشاد تشاڤي هرنانديز بالثنائي أندريس إنييستا وأندريا بيرلو، قائال: »إنييستا هو الالعب اإلسباني األكثر 

موهبة في التاريخ، ولكن في إس����بانيا هناك الكثير من العبي خط الوس����ط اجليدين مثل ديڤيد سيلفا وسانتي كازورال 
واآلن هن����اك دينيس س����واريز وإيفان راكيتيتش«. وتابع بقول����ه: »لكن عندما أرى بيرلو فأعتقد أنه أمر رائع، أنا أش����اهد 

مباريات نادي يوڤنتوس فقط من أجل رؤيته، هناك العبون في خط الوس����ط ال يقدرون في إس����بانيا مثل تشابي ألونسو وسيرجيو 
بوسكيتس«. وللمرة االولى اعترف تشاڤي بأنه شعر باالحباط بسبب جتاهل مدرب منتخب اسبانيا فيسينتي دل بوسكي لضمه في 

القائمة االساسية بعد هزمية الفريق املهينة في اولى مبارياته في كأس العالم امام هولندا.
وقال تشاڤي في تصريحاته: »كان التجاهل امرا محبطا اال اشارك امام شيلي، لقد طلب مني املدرب البقاء مع املنتخب عامني آخرين 

بعد بطولة اليورو 2012 وكان امرا محبطا اال اشارك في املباريات بعد مباراة هولندا«.

كرويف: غوارديوال أفضل من مورينيو
الكرة  دخ����ل أس����طورة 
الس����ابق يوهان  الهولندية 
كرويف مجددا في مفاضلة 
باي����رن ميونيخ  بني مدرب 
حاليا وبرش����لونة س����ابقا 
بي����ب غواردي����وال ومدرب 
تشلس����ي احلال����ي وريال 
مدريد في الس����ابق جوزيه 
مورينيو، مؤكدا أن املدرب 
االسباني أفضل من نظيره 

البرتغالي. 
املرة  وليس����ت هذه هي 
األولى التي يعبر من خاللها 
كرويف عن إعجابه بغوارديوال 
الذي حقق جناحات كبيرة 
مع البلوغرانا كمدرب وذلك 
بعد أن تشبث بفلسفة الكرة 
الشاملة التي كان كرويف من 
بني م����ن أدخلوها إلى ثقافة 

النادي الكتلوني. 

كرويف حتدث في حوار 
خاص لصحيفة بيلد األملانية 
عن موريني����و وغوارديوال 
قائال »من األفضل بينهما؟ ال 
أشك أبدا أن غوارديوال أفضل 

ولذلك لعدة أسباب« 
ثم اس����تطرد قائال »بيب 
ميلك هدفا واضحا وهو العمل 
على تطوير كرة القدم وجعل 
فريقه يلعب مبستويات أفضل 

من تلك التي كان يقدمها قبل 
وصوله...مورينيو مدرب ال 
يتحدث اال ع����ن فريقه، عن 
مميزاته وعن عقليته والفرق 

كبير بينهما«.
كما أع����رب كرويف، في 
حوار م����زدوج م����ع فرانز 
بكنباور للصحيفة األملانية، 
عن شعوره بالفخر الكتشاف 

غوارديوال كالعب.

واعتبر كرويف برشلونة 
أفض����ل فري����ق ف����ي العالم 
بفضل انتشاره حول العالم 
التي  واألس����اطير املتعددة 
لعبت له على مدار قرن من 
الزمان، وهو األمر الذي أكده 
بكنباور، حيث اعتبر تأخر 
البوندسليغا حتى  انطالق 
ستينيات القرن املاضي سببا 
في تأخر انتش����ار ش����عبية 

بايرن ميونيخ.
وقال بكنباور من جانبه 
إن التيكي تاكا بحاجة لالعبني 
مثل ميسي وتشافي وانييستا، 
ولعل في ذلك انتقادا مبطنا 
العتماد غوارديوال على هذا 
األس����لوب ف����ي البايرن في 
ظل وجود العبني ميتلكون 
قدرات فردي����ة خارقة مثل 

روبن وريبيري.

كونتي: لست متحامالً على بالوتيللي

مورينيو: المبارد ميكنه
تدريب تشلسي

مان يونايتد يرصد
46 مليوناً لضم سترومتان

توريه: هدفي الفوز بدوري األبطال

أكد مدرب منتخب ايطاليا أنطونيو كونتي أن ماريو 
بالوتيللي العب ليڤربول ميكنه العوده إلى املنتخب 

لو تعامل باحترافية تؤهله لذلك.
وذك���ر موقع فوتبول إيطالي���ا تصريحات كونتي 
التي أكد فيها إمكانية عودة بالوتيللي للمنتخب وانه 
منتظر أن يكون على مس���توى احترافي يؤهله للعب 

في املنتخب وإنه يشاهد غرازيانو بيلي.
وقال: »أنا لس���ت متحامال عل���ى بالوتيللي وعدم 
اس���تدعائي له في مباراة هولندا كانت ألسباب فنية، 
أنا ال أحكم على األشخاص لكنى أطلب من الالعبني أن 
يكونوا على قدر من االحترافية فإذا كنت ال تركز وتفكر 

فقط في نفسك فهذا غير جيد بالنسبة لي«.
وأضاف: »لن أختار بالوتيللي أو تشيرشي ولكنني 
سأشاهد من يلعب جيدا وسيكون له دور في الفريق، 
وميكن أن يأتي الالع���ب وال يأتي املباراة التي تليها، 
القائمة تتضمن 25-30 العبا وهي مبنية على الكفاءة 

فقط«.

أملح مدرب تشلسي جوزيه مورينيو إلى أن العبه 
السابق فرانك المبارد قد يخلفه في تدريب البلوز رغم 

انتقاله إلى مان سيتي.
ورحل المبارد )36 عاما( عن تشلسي الصيف املاضي 
بعد حصوله على لقب الالعب األكثر تسجيال لألهداف 
في تاريخ النادي، ثم انتقل إلى نيويورك سيتي ومنه 

على سبيل اإلعارة إلى مان سيتي.
ونفى مورينيو في تصريحات صحافية أن يكون 
المبارد أساء للنادي بانتقاله إلى نيويورك، مؤكدا أن 
الالع���ب لديه دعوة مفتوحة للنادي في أي وقت يراه 
مناسب. وأضاف مورينيو: »مازلت أعتقد ما يعنيه هذا 
النادي له، مرحبا به في أي وقت يريده«. وتابع: »مكان 
المبارد تاريخ في تشلسي محفوظ، ميكنه العودة يوما 

ما، إذا أراد أن يصبح مدربا فيمكنه أن يخلفني«.

ذكرت صحيفة »ذا ص����ن« االجنليزية ان نادي مان 
يونايتد س����يتقدم بعرض رس����مي لشراء العب الوسط 
الهولندي كيفن سترومتان العب اي اس روما في فترة 
االنتقاالت الشتوية يناير املقبل. الالعب البالغ من العمر 25 
عاما يتعافى حاليا من اصابته بقطع في الرباط الصليبي 
ومن املتوقع عودته للمالعب الش����هر املقبل. وأش����ارت 
الصحيفة الى ان يونايتد ينوي التقدم بعرض تصل قيمته 
ل�46 مليون جنيه استرليني لشراء سترومتان يناير في 
ظل اصرار لويس ڤان غ����ال مدرب الفريق على التعاقد 
معه. يذكر ان سترومتان كان احد العناصر االساسية في 
تش����كيلة ڤان غال حينما كان مدربا ملنتخب هولندا قبل 
اصابة الالعب ابريل املاضي بقطع في الرباط الصليبي 

حرمه من املشاركة في كأس العالم.

يرغب النجم اإليفواري الدولي يايا توريه في الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل رد الدين جلماهير 
مان س���يتي اإلجنليزي بعد وقوفه���ا بكل قوة خلف 

الفريق.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن 
توري���ه قوله: »أعرف أن اجلماهي���ر حتبني، دائما ما 
تعاملني بش���كل جيد، هدفي اآلن الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا، أريد الفوز باللقب من أجلهم«.
وانضم توريه إلى مان س���يتي في 2010 قادما من 
برشلونة اإلسباني مقابل 24 مليون جنيه استرليني، 
وفي العام املاضي جدد عقده مع سيتي ملدة أربعة أعوام 

ليبقى في ملعب االحتاد حتى 2017.
وتعرض توريه النتقادات الذعة بسبب تراجع أدائه 
خالل الهزمية أمام باي���رن ميونيخ بهدف نظيف في 
دوري أبطال أوروبا، ولكن مانويل باليجريني املدير 

الفني للفريق دافع عن العبه الدولي بكل قوة.
وأشار بلليغريني إلى أن الفريق واملدرب والنادي 
ينبغي أن يقفوا بجوار توريه بعد وفاة ش���قيقه في 

يونيو املاضي.
وأكد: »انه العب مهم جدا، انه يصنع الفارق، وأنا 
واثق من أنه س���يعود إلى أقوى مستوى له.. ولكنه 

دائما ما يتعرض النتقادات«.

مدرب االزوري أنطونيو كونتي

مورينيو أثنى على تاريخ المبارد مع تشلسي

سترومتان من أهم مطالب فان غال في "الشياطني"
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باخ يشيد بالقيادة الرائعة للفهد وتطور املنظمة وإداراتها

»عمومية« األوملبي اآلسيوي توافق على استضافة جاكرتا آلسياد 2018

طلبت تنظي���م األلعاب عام 
2018 الن عام 2019 سيش���هد 
حملة االنتخابات الرئاس���ية 
في البالد، ومتت املوافقة على 
انها قدمت  طلبها، خصوصا 
ملفا متكام���ال يلبي املعايير 
التي وضعها املجلس األوملبي 

اآلسيوي.
واستضافت جاكرتا دورة 
األلعاب اآلسيوية الرابعة عام 
1962، ودورة األلعاب اآلسيوية 
الشاطئية األولى في بالي عام 
ألعاب جنوب  2008، ودورة 
شرق آس���يا في باملبانغ عام 

فترة تخليها عن االستضافة 
بسبب صعوبات اقتصادية 

تعاني منها.
س���ورابايا  ان  وبرغ���م 
اإلندونيسية خسرت التصويت 
الستضافة اآلسياد املقبل أمام 
هانوي، فإن اللجنة األوملبية 
اإلندونيس���ية عادت وقدمت 
ملفه���ا لتنظي���م األلعاب في 
جاكرت���ا، مدعومة من مدينة 
باملبان���غ عاصم���ة جن���وب 

سومطرة.
وشرح الشيخ احمد الفهد ان 
اللجنة األوملبية اإلندونيسية 

املقبلة، حي���ث أكد الفهد انه 
كان ميلك تفويضا من اجلمعية 
السابقة للمجلس  العمومية 
األوملب���ي الت���ي انعقدت في 
الكويت قبل اشهر الختيار بلد 
بديل عن ڤيتنام التي انسحبت 

من االستضافة.
املقرر ان تقام  وكان من 
دورة األلع���اب اآلس���يوية 
العاصم���ة  ف���ي  املقبل���ة 
الفيتنامية هانوي عام 2019، 
اي قبل عام من دورة األلعاب 
األوملبية الصيفية املقررة في 
طوكي���و، لكنها أعلنت قبل 

الرياضة في  منو وحيوي���ة 
آسيا بإدارة املجلس األوملبي 

اآلسيوي.
وتوج���ه رئي���س اللجنة 
األوملبية الدولي���ة الى الفهد 
قائال: لقد قمت���م بعمل رائع 
واضح األهداف للوصول الى 
مستويات جديدة في الرياضة 
اآلسيوية، وان اللجنة األوملبية 
الدولية مسرورة بهذا النجاح 
الرائع. وأكد باخ ان التعاون 
بني اللجنة األوملبية الدولية 
واملجلس األوملبي اآلسيوي لم 

يكن أبدا أفضل من اآلن.

آسيا لألحداث األوملبية، من 
دورة األلعاب األوملبية الثانية 
للشباب في ناجنينغ بالصني، 
ال���ى دورة األلعاب األوملبية 
الش���توية في بيونغ تشانغ 
بكوريا اجلنوبية عام 2018، 
ال���ى دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية في طوكيو عام 2020، 
كما ان آسيا متلك ملفني قويني 
في حملة اس���تضافة دورة 
األلعاب األوملبية الشتوية لعام 
2022 هما املاتي الكازخستانية 

والعاصمة الصينية بكني.
وأضاف باخ: كل هذا يظهر 

.2011
من جهته، أش���اد األملاني 
توماس ب���اخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية في كلمة له 
امس في اجلمعية العمومية 
للمجلس األوملبي اآلس���يوي 
على هام���ش دورة األلعاب 
األسيوية في اينشيون بكوريا 
الرائعة  بالقي���ادة  اجلنوبية 

للشيخ احمد الفهد.
بالقيادة  وقال باخ: أشيد 
الرائعة للش���يخ أحمد الفهد 
للمجلس األوملبي اآلسيوي، 
فاحلركة األوملبية ترى تنظيم 

صادقت اجلمعية العمومية 
للمجلس األوملبي اآلس���يوي 
التي انعقدت امس في صالة 
مؤمترات سونغدو باينشيون 
برئاسة الش���يخ احمد الفهد 
وحضور األملاني توماس باخ 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
العاصمة  عل���ى اس���تضافة 
اإلندونيسية جاكرتا آلسياد 

.2018
وجاءت املوافقة على هذه 
االستضافة بعد تبني املكتب 
التنفيذي للمجلس األوملبي 
الدورة  جاكرتا الس���تضافة 

الفهد في حديث مع باخرئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد يترأس اجتماع اجلمعية العمومية بحضور رئيس اللجنة االوملبية الدولية توماس باخ 

اعتبر أن الوفد الكبير باأللعاب الكتساب اخلبرة وتبادل الثقافات ولكون الكويت مقراً للمجلس ولرئيسه الكويتي

طالل الفهد: مشاركتنا األولى بعد رفع اإليقاف الدولي عن الرياضة الكويتية
تبدو الطموحات الكويتية في آسياد 
اينش��يون عادية برغم العدد الكبير 
ألف��راد بعثتها، حي��ث تبحث اللجنة 
األوملبية عن إعادة حتقيق موقع الرياضة 
الكويتية في القارة اآلسيوية بعد عودتها 

من اإليقاف الدولي.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
طالل الفهد في تصريح لوكالة »فرانس 
برس« امس انها اول مشاركة لنا بعد 
رفع اإليق��اف الدولي ع��ن الرياضة 
الكويتي��ة، وبالتالي نري��د ان نعرف 
موقعنا الرياضي في القارة اآلسيوية، 
وما خسارتنا الفنية بسبب اإليقاف«. 
وأوقفت اللجنة األوملبية الكويتية ألعوام 
من قبل نظيرتها الدولية بسبب عدم 

الرياضية مع امليثاق  تطابق قوانينها 
األوملبي، قبل ان رفع اإليقاف منذ مدة. 
ولم مينع اإليقاف مشاركة الرياضيني 
الكويتيني وان حد من ذلك، ألنهم كانوا 
يشاركون حتت العلم األوملبي وليس 
الكويتي، كما حصل في عدة مناسبات 
منها دورة األلعاب األوملبية في لندن 

.2012
ويأتي عدم رف��ع التوقعات برغم 
املشاركة الكبيرة في اينشيون، حيث 
قال الفهد: »بعثتنا تضم اكثر من 400 
شخص، منهم اكثر من 250 رياضيا، 
وتأتي كثافة املشاركة ألن الدورة تقام 
مرة كل 4 سنوات وألن حظوظنا في 
دورات األلعاب اآلسيوية تكون أفضل 

منها في الدورات األوملبية، ولذلك نزيد 
عدد املشاركني فيها، كما ان الالعب قد 
يحصل على فرصة واحدة للمشاركة 
في اآلسياد في مس��يرته«. وأوضح 
»هذا فضال عن اكتساب اخلبرة وتبادل 
الثقافات، وأيضا ك��ون مقر املجلس 
األوملبي اآلسيوي في الكويت ورئيسه 
كويتي، ولذلك ندعم من خالل مشاركتنا 
ه��ذه املنظمة«. وتاب��ع رئيس اللجنة 
األوملبية »بعد املشاركة في اينشيون 
سنرفع تقريرا كامال الى احلكومة عن 
الوضع الرياض��ي ككل في الكويت، 
ونتمنى ان يكون هناك تعاون معها حتى 
نخرج باستراتيجية كاملة نستطيع من 
خاللها نشر الثقافة الرياضية وزيادة 

عدد الرياضي��ني، ومن ثم خلق جيل 
للمنافس��ة على األصع��دة اإلقليمية 

والعربية والقارية والدولية«.
وعن فرص إح��راز ميداليات في 
األلعاب اآلسيوية قال: »أمتنى ان تكون 
حظوظنا عالية بتحقيق بعض امليداليات 
في ألعاب القوى عبر الرياضيني القدامى 
أصحاب اخلبرة أو اجلدد، وأيضا في 
الرماية، وفي بع��ض األلعاب الفردية 
األخ��رى«، معتب��را ان »فرص الكرة 
الطائرة وكرة السلة ضعيفة«، مشيرا 
الى »تراجعهما كما تراجعت كرة اليد 

قبل أعوام«.
وبخصوص كرة القدم، قال: »يشارك 
املنتخب ضمن خطة اإلعداد للتصفيات 

األوملبية التي تنطلق في مايو املقبل، 
فنحن لم نستعن ب� 3 العبني فوق السن 
القانونية، كما كل املنتخبات وفضلنا 
الدفع بالالعبني الش��باب الكتس��اب 
اخلبرة«. وتشارك الكويت في 33 لعبة 
هي كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، 
الكرة الطائرة الش��اطئية، كرة السلة، 
كرة الطاولة، ألعاب القوى، املالكمة، رفع 
االثقال، الكراتيه، التايكوندو، الرماية، 
املبارزة،  القوس والس��هم، اجلمباز، 
اجلودو، الووشو، التجذيف، الشراع، 
البولينغ، السباحة، كرة املاء، الغطس، 
كرة املضرب، االسكواش، الكريكيت، 
املسابقة  الهوائية،  الدراجات  الغولف، 

الثالثية )ترياثلون( والفروسية.

من قلب اآلسياد

النواف التقى سفيرنا في كوريا اجلنوبيةاستبعاد 3 العبني إماراتيني في اجلودو
أعلن االحتاد اإلماراتي للمصارعة واجلودو 
ان اللجنة األوملبية اإلماراتية تلقت رسالة من 
املجلس األوملبي اآلس���يوي واللجنة املنظمة 
آلسياد اينش���يون تفيد بعدم أهلية 3 العبني 
إماراتيني في اجلودو للمشاركة في املنافسات. 
وكان من املقرر ان يبدأ الالعبون اإلماراتيون 

الثالثة مشاركتهم امس.
وأك���د االحتاد اإلماراتي ان س���بب حرمان 
الالعبني ال� 3 من املشاركة هو »عدم إكمالهم 3 
سنوات من تاريخ منحهم جنسية دولة اإلمارات 

حتى يحق لهم املشاركة في احلدث«.
وأكد أمني ع���ام احتاد اإلمارات للمصارعة 
واجلودو ناصر التميمي »سلمت اللجنة األوملبية 
اآلسيوية )املجلس األوملبي( بالفعل قرارا رسميا 
في هذا اخلصوص الى اللجنة األوملبية الوطنية 
التي قامت بدورها بتسليمه الحتاد اإلمارات 

للمصارعة واجلودو«.
وأك���د »ان هذا األمر ش���كل صدمة كبيرة 
بالنس���بة لهم وكذلك بالنسبة لالعبني بعدما 
أكملوا جاهزيتهم للوجود في الدورة«، مشيرا 
الى أنهم »كانوا قد تلقوا موافقة رسمية مبشاركة 

الالعبني الثالثة بعد انتهاء القرعة واالجتماع 
الفني اخلاص باملشاركة«. ولفت الى انه »كان 
عل���ى املجلس األوملبي ان يقوم بإبالغهم بهذا 
القرار قبل وقت كاف وليس بعد اعتماد تسجيل 

الالعبني عقب انتهاء مراسم القرعة«.
ويضم منتخب اجل���ودو ثالثة العبني هم 
فيكتور سكوربتوف وميخائيل مارشتان وايفان 
رميارنكو، وكان مقررا أن يستهلوا مشوارهم 
في الدورة اعتبارا من امس في تصفيات وزن 

73 كلغ و81 كلغ و100 كلغ على التوالي.
وكان الش���يخ أحمد الفهد رئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي حتدث في تصريح لوكالة 
»فرانس برس« قبل انطالق اآلسياد عن مشكلة 
واجهتهم في مطابقة أهلية الرياضيني للمشاركة 

في املنافسات.
وقال في ه���ذا الصدد: »ان قوانني املجلس 
األوملبي اآلسيوي )اجلهة املشرفة على تنظيم 
الدورات اآلسيوية( متطابقة متاما مع امليثاق 
األوملبي مبا يخص أهلية الالعبني وان ما يطبق 
في األلعاب األوملبية هو نفسه يطبق في األلعاب 

الشيخ احمد النواف والوفد املرافق لهاآلسيوية«.

املكتب الرئاسي العقيد خالد 
النجار ومدير العالقات العامة 
املق���دم طارق  والتس���ويق 

السداني.

اس���تقبل س���فيرنا ف���ي 
جمهوري���ة كوريا اجلنوبية 
خالد البديوي رئيس االحتاد 
الرياضي للش���رطة  الدولي 
الفريق أول م.الش���يخ أحمد 
النواف والوفد املرافق له وذلك 
على هامش حضور وفد االحتاد 
الدولي الرياضي للشرطة دورة 
األلعاب اآلس���يوية السابعة 
عش���رة في اينشيون املقامة 

حاليا في كوريا اجلنوبية 
وتأتي تلك الزيارة في اطار 
اجله���ود التي يبذلها االحتاد 
خلدمة الرياضة الشرطية من 
حيث تعزيز سبل التعاون مع 

املنظمات الرياضية.
ويتضم���ن وف���د االحتاد 
الرياضي للش���رطة  الدولي 
كال من أمني صندوق االحتاد 
عميد.م.عبدالرحمن احلقان 
واألمني العام املساعد ومدير 

فوز منتخب الطائرة 
على باكستان

تغلب منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على 
نظيره الباكستاني 3-0، ضمن املجموعة الثانية 
من الدور التمهيدي ملنافسات الكرة الطائرة.
وجاءت نتيجة االشواط )25-22 و21-25 

و21-25(.
وفي املجموعة االولى، بدأ اصحاب االرض 
جيدا بفوز بثالثة اشواط ايضا على كازخستان 

)25-16 و25-21 و23-25(.
وفي املجموعة الثالث���ة، فازت الهند على 
هونغ كون���غ 3-1 )23-25 و25-18 و16-25 

و21-25(.
ولدى الس���يدات، فازت كوريا اجلنوبية 
على الهند 3-0 )25-5 و25-12 و25-13( في 
املجموعة االولى، وتايوان على هونغ كونغ 
3-0 )25-10 و25-12 و25-19( في املجموعة 

الثانية.
ويعتبر هذا الفوز هو األول لبعثة الكويت 
املشاركة في اآلس���ياد بعد افتتاح منافسات 
األلعاب اجلماعية على ان يتم انطالق األلعاب 

الفردية غداً او بعد غداً.

الشيخ طالل الفهد
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جدول امليداليات بعد ختام اليوم األول
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة

55313كوريا اجلنوبية
51511الصني

2114منغوليا
35-2كازخستان

1438اليابان
12-1الهند

1--1ماليزيا
12-1كوريا الشمالية

224-ڤيتنام
2-2-إندونيسيا

123-تايوان
1-1-ماكاو

1-1-تركمانستان
22--أوزبكستان
11--سنغافورة

الساملية
»ماشي قطاره«

بعد تخطيه اليرموك 
بفضل »هاتريك«

الصيفي

 n.alenzi@alanba.com.kw
ناصر العنزي

اتركوا »األصفر« يعمل بصمت
حتى لو فاز القادسية بكأس االحتاد اآلسيوي فلن 

يكون اجنازا كبيرا، فاإلجناز احلقيقي هو الفوز 
بكأس البطولة الكبرى دوري أبطال آسيا أو املنافسة 
على األدوار املتقدمة به، وفي املشاركتني السابقتني 

في التأهل لدوري ابطال آسيا سقط القادسية 
والكويت امام اجليش وخلويا القطريني وعادا للعب 

في كأس االحتاد اآلسيوي، مازلنا نكرر في كل 
عام وبعد كل فوز وخسارة أن املنافسة واأللقاب 
واالجناز تنحصر في البطوالت االحترافية ذات 

السمعة والتسويق واجلماهير ونحن مازلنا نشارك 
في بطوالت الهواة نصفق ونتبادل التهاني ونعاتب 

االدارة ايضا ونطالب بتغيير املدرب والالعبني 
األجانب.

فوز القادسية في االسبوع املاضي على بيرسيبورا 
في ذهاب نصف نهائي كاس االحتاد اآلسيوي 

بنتيجة 4-2 ادخل البسمة في قلوب جماهيره التي 
تراه يشارك في بطولة مهمة وفق تصنيفها بعد ان 

لعب األصفر مباراة لم يقدم مثلها منذ سنوات، حيث 
احسن العبوه في هز الشباك اربع مرات واضاعة 

فرص أخرى وشاهدنا من جنوم االصفر روحا عالية 
وحسن تدبير وإتقان في التسجيل وفي مقدمتهم 

بدر املطوع وسيف احلشان، ونحن مع املدرب 
االسباني انطوني بوتشي في تنظيمه الهجومي 

حلاجته الى االهداف قبل خوض مباراة االياب في 
اندونيسيا نهاية الشهر اجلاري، وال يعفيه ذلك من 

ضرورة اغالق العمق الدفاعي ومعاجلة اخطاء الدفاع 
املتكررة.

نصيحة نقدمها للمسؤولني بنادي القادسية اتركوا 
فريقكم يعمل بصمت، فمازالوا في البداية وال 

عيب ان تعثروا في بعض املواجهات املقبلة، وال 
تلتفتوا لبعض االصوات التي ال تفرق بني التشجيع 
والتحليل مثلما حدث سابقا مع املدرب رادان الذي 
متت اقالته بناء على رغبة اجلماهير مثلما يقولون 

في مجلس االدارة، وال ميكن ابدا احلكم على املدرب 
بوتشي في الفترة احلالية فمن الطبيعي ان يصيب 

ويخطئ ولكل مباراة وبطولة خاصيتها، كما ان 
جهود اجلهاز االداري واضحة في الزام الالعبني 

باللوائح وعدم اخلروج عليها ممثال مبدير الفريق 
رفاعي الديحاني ومبساعدة فيصل الشمري، ومرة 
اخرى نقول لإلدارة القدساوية »اللي فوق«: »اتركوا 

فريقكم يعمل في صمت«.

العراق الكويت
bein sports HD 9    ًالساعة 8 صباحا

في املرمى

العربي يالقي النصر
بدوري الرديف

عبدالكرمي: اجلهراء في تصاعد
والقادم أصعب

هاميلتون أول املنطلقني
في »جائزة سنغافورة« اليوم

مبارك الخالدي 

تقام في ال� 6:25 مس���اء اليوم منافس���ات اجلولة 
السادسة لدوري الرديف، حيث يلتقي العربي 12 نقطة 

مع النصر 10 نقاط على ستاد علي صباح السالم .
ويستقبل الكويت)12 نقطة( فريق برقان الذي ميتلك 
)3 نقاط( ويس���تضيف اجلهراء بنقطتني القادس���ية 
)7نقاط(، ويستضيف الساملية )4 نقاط( فريق التضامن 
)6 نقاط( واخيرا يلتقي اليرموك 4 نقاط مع خيطان 

3 نقاط على ملعب االخير.
اجلدير بالذكر، ان العربي والكويت يتساويان بالنقاط 
في الترتيب لكن االخضر يتصدر بفارق االهداف يليهما 
النصر الذي دخل على خط املنافس���ة باحتالله املركز 
الثالث بنقاطه ال�10 مما يش���ير ال���ى ان مواجهته مع 

العربي اليوم حتمل الكثير من االثارة والندية.

مبارك الخالدي

أشاد مس���اعد املدرب للفريق األول بنادي اجلهراء 
أحمد عبدالكرمي بفوز فريقه العريض على الش���باب 

7-0 ضمن اجلولة الرابعة للدوري.
وقال عبدالكرمي ان الفوز به���ذه النتيجة الكبيرة 
دليل على املؤش���ر التصاع���دي ألداء الفريق بقيادة 
املدرب املونتينيغري ميودراغ رادولوڤيتش والروح 
العالية لالعبني. وأضاف ان ما يدعو الى االعتزاز هو 
إصرار العبينا على الظهور بالشكل الذي اعتادت عليه 
جماهيرهم منذ املوسمني املاضيني وحتى املوسم احلالي، 
مش���يرا الى تعاون مجلس إدارة النادي مع اجلهازين 

الفني واإلداري.
وشدد عبدالكرمي على أهمية املباريات املقبلة، وقال: 
ال ش���ك ان القادم س���يكون أصعب، فاجلوالت املقبلة 
من الدوري حتمل الكثير من املفاجآت بعد اس���تعادت 
االستقرار للكثير من الفرق وبدء الكل في البحث عن 
النق���اط لضمان ال� 3 مراكز املتقدمة في البطولة وهو 

من احلقوق املشروعة للجميع.
وأوض���ح ان مباراة الفريق أم���ام كاظمة لها طابع 
خ���اص لتميز لقاءات الفريقني في املواس���م األخيرة، 
فضال عن تواجد املدرب الس���ابق للجهراء جانسينيز 
داسيلفا على رأس اجلهاز الفني للفريق البرتقالي والذي 
يعرف الكثير عن أبنائه العبي اجلهراء لكننا سنعمل 
بقوة كعادتنا لتجاوز احملطة الصعبة إلمياننا الكبير 
بالعبين���ا وقدرتهم على التعامل مع املباريات بالتزام 

كامل بتعليمات اجلهاز الفني للفريق.

سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون 
أول املنطلقني اليوم في جائزة سنغافورة الكبرى في 
املرحلة الرابعة عش���رة من بطولة العالم للفورموال 
واحد، بعد ان حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية 

على حلبة مارينا باي.
وهي املرة الثانية على التوالي والسادسة هذا املوسم 
التي ينطلق فيها هاميلتون من املركز األول، والثالثة 
في جائزة سنغافورة وال�37 في مسيرته االحترافية.

وقطع هاميلتون، بطل العالم 2008، أسرع لفة بزمن 
1.45.681 دقيقة مبعدل سرعة وسطي 172.811 كلم/ساعة، 
وتقدم على زميله ف���ي الفريق األملاني نيكو روزبرغ 
متصدر الترتيب العام حاليا، وعلى سائقي ريد بول 
األسترالي دانيال ريكياردو واألملاني سيبباستيان فيتل 

بطل العالم في األعوام االربعة السابقة.

أرسنال يستعرض قوته.. و»امللكي« يسحق ديبورتيڤو

ال����ى دوري األضواء  حديث����ا 
مفاجآته في بداية املوسم بتغلبه 

على هانوڤر بهدفني نظيفني.
ورفع بادربورن رصيده الى 
8 نقاط وانتزع الصدارة مؤقتا 

بفارق األهداف امام هوفنهامي 
العائد بف����وز ثمني على 
مضيفه شتوتغارت بهدفني 

نظيفني. وانتهت القمة 
بني شالكه واينتراخت 
فرانكفورت بالتعادل 
2-2. وف��������������از 
اوغس����بورغ على 
برمي����ن  في����ردر 
ب� 4 اهداف مقابل 

هدفني.

امام مضيفه هامبورغ 0-0 
في املرحلة الرابعة من الدوري 

األملاني.
وهو التعادل الثاني للفريق 
الباڤ����اري ف����ي ال����دوري هذا 
املوسم والثاني خارج قواعده 
بعد األول مع ش����الكه 1-1 في 
الثانية مقابل فوزين  املرحلة 
على ضيفيه فولفسبورغ فرفع 
رصيده الى 8 نقاط وتراجع الى 

املركز الثالث.
الثاني����ة  النقط����ة  وه����ي 
لهامبورغ الفريق الوحيد الذي 
لم يهبط الى الدرجة الثانية في 

تاريخ البوندسليغا.
وتابع بادرب����ورن الصاعد 

كريستيانو رونالدو الذي سجل 
هاتريك علما بانه يهز الشباك 
للمرة األولى على ملعب ريازور، 
مقابل ثنائية للدولي الويلزي 
غاريث باي����ل وأخرى للدولي 
املكس����يكي خافيير هرنانديز 
»تشيتش����اريتو« باالضاف����ة 
الى هدف رائع لنجمه اجلديد 
الكولومبي خاميس  الدول����ي 

رودريغيز.

ألمانيا

تابع بايرن ميونيخ حامل 
العامني األخيرين  اللقب في 
معانات����ه خ����ارج قواع����ده 
بس����قوطه في ف����خ التعادل 

8-2 في املرحل����ة الرابعة من 
الدوري اإلسباني.

امللك����ي  الن����ادي  وص����ب 
جام غضب����ه على ديبورتيفو 
الكورونيا محققا فوزه الثاني 
هذا املوسم واألول بعد خسارتني 
متتاليتني ام����ام مضيفه ريال 
سوس����ييداد 2-4 وضيف����ه 
وجاره اتلتيك����و مدريد حامل 

اللقب 2-1.
وارتقى ريال مدريد الى املركز 
اخلامس برصيد 6 نقاط مقابل 
4 نقاط لديبورتيڤو الكورونيا 

في املركز الرابع عشر.
وضرب الهجوم امللكي بقوة 
خاصة جنمه الدولي البرتغالي 

حقق فريق ارس����نال فوزه 
الثاني في املوسم احلالي وتغلب 
على مضيفه استون ڤيال بثالثة 
أهداف نظيفة امس في املرحلة 
اخلامسة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
واستمر ارسنال في كونه 
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض 
ألي هزمي����ة باإلضاف����ة ال����ى 
تشلسي، فيما تعرض استون 
للهزمية األولى له في املوسم 

احلالي.
إلى  ورفع ارسنال رصيده 
9 نقاط في املركز الرابع بفارق 
نقطة واحدة خلف استون ڤيال 

صاحب املركز الثالث.
الثالثة  وجاءت األه����داف 
ألرسنال في غضون 4 دقائق 
النج����م األملاني  حيث تق����دم 
مس����عود أوزي����ل به����دف في 
الدقيقة 32 ث����م أضاف الوافد 
الهدف  اجلديد دان����ي ويلبيك 
الثان����ي في الدقيقة 34 قبل أن 
يس����جل املدافع الفرنسي علي 
سيس����وكو العب استون ڤيال 
هدفا عن طريق اخلطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 36.
س����اوثامبتون  وواص����ل 
الرائعة وتغلب على  مسيرته 
مضيفه سوانزي سيتي بهدف 

نظيف.
وتعادل نيوكاسل بصعوبة 
مع ضيفه هال سيتي بعد أن كان 

متأخرا بهدفني نظيفني.
الس����لبي  التعادل  وخي����م 
على مباراة بيرنلي مع ضيفه 

سندرالند.
واقتنص فريق كوينز بارك 
رينج����رز تع����ادال صعبا من 
ضيفه ستوك س����يتي بهدفني 

لكل فريق.

إسبانيا

استعاد ريال مدريد نغمة 
االنتصارات بفوزه الساحق على 
مضيفه ديبورتيفو ال كورونيا 

بعد مباراة هجومية لألصفر في مواجهة الدفاع النصراوي

»الشيخ« حسمها..
بثالثة أهداف نظيفة س����جلها 
األردني عدي الصيفي )36، 83، 
88( في اللقاء الذي جمعهما على 
ستاد ثامر، ليرفع »السماوي« 
رصيده الى 9 نقاط، فيما جتمد 

رصيد اليرموك عند نقطتني.
جاء الشوط األول بأفضلية 
واضحة ملصلحة السماوي الذي 
التكتيكي على  فرض أسلوبه 
الذي س����عى  اليرموك  ضيفه 
العبوه الى مجاراته والدخول 
في أجواء اللقاء والتنافس على 
افتتاح أه����داف املباراة، وظل 
اللعب منحصرا في منطقة وسط 
امللعب حتى متكن األردني عدي 
الصيفي من تسجيل هدفه األول 
في الدقيقة 36 معلنا تقدم فريقه 
به����دف دون رد، وعاد اللعب 
ليتركز في منطقة الوسط وتظل 
احملاوالت قائمة اال ان اي منها 

لم يكتب لها النجاح.
أم����ا الش����وط الثاني فجاء 
مشابها لس����ابقه إذ ظل اللعب 
احلذر من جانب الفريقني مستمرا 
ومنحصرا في منطقة وس����ط 
امللعب مع فرض تكتل دفاعي 
من »اليرامكة« واعتمادهم على 
املرتدة في محاوالتهم  الكرات 
القتناص هدف التعادل، اما أبناء 
»السماوي« فانبروا في تشكيل 
حلقة ضغط مع احلذر في بناء 

هجماتهم.
وف����ي الدقيق����ة 83 جن����ح 
الصيفي في تسجيل ثاني أهداف 
اللقاء ليهز من خالله ثقة العبي 
اليرموك الذين شعروا باإلحباط 
ليعود ويفاجئهم بتس����جيله 
هاتريك في الدقيقة 88 يختتم 
اللقاء الذي انصب  من خاللها 

ملصلحة فريقه.

املب����اراة ع����ن ضغط ش����ديد 
للقادسية مقابل دفاع »وضرب« 
من العبي النصر، وتصدى دفاع 
النصر وحارسه صالح مهدي 
للكرات. هجوم ضاغط قدساوي 
ويشرك املدرب اإلسباني بوتشي 
ب����در املطوع وصالح  الثالثي 
الشيخ وعبدالعزيز املشعان، 
القدساوية  الس����يطرة  ورغم 
املتقنة إال ان العبيه عجزوا عن 
التسجيل طوال الوقت األصلي، 
وتصدى صالح مهدي لكراتهم 
بجانب املدافعني، ومثلما يقولون 
»كثرة الدق تفك اللحام«، متكن 
قائد الفريق صالح الشيخ من 
تس����جيل هدف الفوز واإلنقاذ 
في الدقيقة )95( بعد أن سدد 
الكرة باتق����ان اثر عودتها من 

القائم.

الحكم مرتبك

املباراة جاسم جعفر  حكم 
وكاد أن يضي����ع املب����اراة من 
بني يديه بعدما تساهل كثيرا 
مع الضرب املتعمد من العبي 
النصر، واكتفى بتوزيع بطاقات 
صفراء وهو في حالة ارتباك، كما 
لم يحتسب ركلة جزاء لصالح 
القدساوي فهد األنصاري وركلة 
جزاء أخ����رى للنصراوي زبن 
العنزي، وأنذر عمر قمبر ومحمد 
راشد ويسالم وناصر الهاجري 
وغوران وزبن العنزي وأحمد 
الرش����يدي من النصر وسيف 
احلش����ان وفهد األنصاري من 

القادسية.

فوز السالمية

وواصل الساملية تألقه بعد 
اليرموك  فوزه املستحق على 

منطقة اجلزاء )33(.
أما مدرب النصر الكرواتي 
رادان فقد اعتمد على عناصر 
ف����ي العبي  اخلب����رة متمثلة 
القادسية السابقني نواف املطيري 
وأحمد عجب ومحمد راشد وعلي 
الشمالي وواجه دفاعه ضغطا 
بسبب عدم مساندة خط الوسط 
واعتمد العنابي على الهجمات 

املرتدة.
وفي الش����وط الثاني كانت 

من مرة لوال تصدي احلارس 
صالح مهدي، ولم يظهر جنم 
الفريق سيف احلشان مبستواه 
بعد غياب بدر املطوع في حني 
احتاج السويس���ري دانييل 
لك���رات عالية متقنة لكنه لم 
يجد إال القليل، وأخطأ احلكم 
جاسم جعفر بعدم احتساب 
ضربة جزاء صحيحة للقادسية 
بعد ضرب علي الشمالي لفهد 
األنص���اري بوض���وح داخل 

ناصر العنزي ـ أحمد السالمي

لوال صالح الشيخ خلرجت 
جماهير القادسية غاضبة وهي 
تشاهد فريقها األصفر يسيطر 
على املباراة كاملة وال يسجل 
حتى تدخل الش����يخ الذي حل 
بديال في الشوط الثاني وسجل 
هدف اإلنقاذ في الوقت الضائع 
)95( ليخرج األصفر فائزا على 
النصر بنتيجة 2-1 في مباراة 
ممتعة للغاية في ختام اجلولة 
ال�)4( لدوري viva، وسجل للفائز 
عبداهلل شيهو وصالح الشيخ 
)35 و95(، وس����جل للخاسر 
الكروات����ي دراغان )35( ورفع 
القادسية رصيده الى )7( نقاط 
في حني ظل النصر على رصيد 

)4( نقاط.
ال����ذي كان فيه  في الوقت 
القادس����ية يبحث عن تسجيل 
املركز  اندفاعه  هدف بس����بب 
صوب مرمى خصمه، استطاع 
النصر من هجمة سريعة مرتدة 
تسجيل هدف السبق بعد خطأ 
»مرك����ب« من خال����د ابراهيم 
وحارسه نواف اخلالدي سقطت 
الكرة بها ف����وق احلارس بعد 
تسديدة الكرواتي دراغان )35(، 
ثم عاد األصفر لتعديل النتيجة 
وسجل هدف التعادل عن طريق 
محترفه عبداهلل ش����يهو بعد 
تس����ديدة متقنة داخل منطقة 

اجلزاء )43(.
لعب األصفر بتشكيلة غاب 
عنها بدر املطوع ولعب مكانه 
حمد أمان وعاد خالد ابراهيم 
للدفاع وشن األصفر هجمات 
الش���وط األول  متالحقة في 
وكاد أن يصي���ب املرمى اكثر 

عمر قمبر يتدخل بقوة في كرة مشتركة مع أحمد الظفيري                                                          )األزرق.كوم(

فوزان كبيران لـ »اليد« و»السلة« ضمن منافسات »آسياد إينشيون«

»األوملبي« في مواجهة صعبة أمام العراق
يخوض منتخبنا األوملبي 
مواجهة حاس����مة ومصيرية 
عندما يلتقي مع العراق ضمن 
الثالثة واألخيرة من  اجلولة 
منافسات كرة القدم في دورة 
األلعاب اآلس����يوية ال�17 التي 
تستضيفها اينشيون حتى 4 

اكتوبر املقبل.
ويحتاج األزرق للفوز على 
العراق الت����ي ضمنت تأهلها 
نظريا ورمبا لفارق جيد من 
األهداف خاصة أن منافس����ه 
على البطاقة الثانية املنتخب 
الياباني سيالقي منتخب نيبال 
الضعيف وس����يكون مرشحا 
بالتالي لتس����جيل غلة وافرة 

من األهداف.

وميتلك الع����راق 6 نقاط، 
ويأتي خلفه األزرق واليابان 
ب�3 نق����اط، وأخيرا نيبال من 

دون رصيد من النقاط.
وف����ي كرة الي����د، لم يجد 
منتخبنا الوطني أي صعوبة 
في الفوز عل����ى هونغ كونغ 
بفارق 20 هدفا بواقع 20-40 
)الشوط األول 22-11(، وذلك 

في املجموعة الثانية.
وضمن منافسات كرة السلة، 
حق����ق منتخبنا الوطني فوزا 
املالديفي  كاسحا على نظيره 
116-44 حلس����اب املجموعة 
االولى من الدور التأهيلي. وكان 
عبداهلل الشمري افضل مسجل 

لألزرق برصيد 23 نقطة.

وفي املجموعة ذاتها، فازت 
منغوليا على هونغ كونغ 86-

.)42-45( 77
ولقي منتخب السعودية 
امام نظيره  خسارة قاس����ية 
الكازاخس����تاني 59-89 ف����ي 

املجموعة الثانية.
وفي مباراة ثانية، خس����ر 
منتخب فلس����طني ايضا امام 

نظيره الهندي 89-49.

تألق كوريا الجنوبية

الى ذلك، دمرت الصني أحالم 
كوري����ا اجلنوبية في الرماية 
بعد ان حصدت 3 ذهبيات من 
أص����ل 4 وزعت أمس دون ان 
متنعها من تصدر اليوم األول 

من جدول املنافسات.
وحصلت كوري����ا على 13 
ميدالية )5 ذهبيات و5 فضيات 
و3 برونزي����ات( وحلت امام 
الصني )5 ذهبي����ات وفضية 
واحدة و5 برونزيات(، وحصلت 
كل من منغوليا وكازخستان 
على ذهبيتني مقابل واحدة لكل 
من الياب����ان والهند وماليزيا 

وكوريا الشمالية.

رقم قياسي عالمي 

الكوري الشمالي  وسجل 
يون-تشول اوم رقما قياسيا 
عامليا جديدا في منافسات رفع 
االثقال في طريقه الى ذهبية 

وزن 56 كلغ.
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محطات
سامي عبداللطيف النصف 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

استضافتنا الزميلة منتهى الرمحي ضمن برنامجها الشائق 
»بانوراما« على قناة العربية للحديث عن احلملة الدولية القادمة 
على مواقع تنظيم داعش، ومما ذكرته في اللقاء ان تعامل بعض 
املفكرين واإلعالميني والسياسيني العرب مع احلدث يدل لرمبا 

على تشويش بالفكر وضبابية في النظرة ممزوجني بعند سياسي 
موروث قائم على قاعدة بسيطة هي مخالفة الواليات املتحدة في 

كل ما تقول وتفعل بغض النظر عن صحته من عدمه.

>>>

فمن يهاجمون احلملة الدولية على »داعش« هذه األيام هم 
متاما من كانوا يتهمونها باإلساءة لإلسالم ومبحاولة تقسيم 

دولنا العربية وإعادة رسم خرائطها حتى ادعوا ان اإلمبريالية 
والصهيونية هما من تقفان خلف وجودها! لذا كان من املصداقية 

واملنطق السليم ملن يؤمن بهذا القول ان يكون أول املهللني 
واملرحبني بقيام حتالف دولي تقوده الواليات املتحدة لضرب 

»داعش« مادامت اجلامعة العربية تغط في سبات عميق دون حتى 
محاولة تفعيل ملعاهدة الدفاع العربي املشترك وجيوشنا دون 

العالم يعتدى عليها وال تعتدي.

>>>

ولو ان الواليات املتحدة سكتت عن أعمال »داعش« اإلرهابية 
لصاح هؤالء املفكرون والسياسيون: ألم نقل لكم ان »داعش« 
صنيعة اميركا؟! ولو هاجمت الواليات املتحدة »داعش« دون 

خلق حتالف لصاحوا: من أعطاها حق التجاوز على سيادة دولنا 
والدخول للبيوت دون استئذان؟! اآلن وبعد ان استأذنت الواليات 

املتحدة دولنا العربية وخلقت حتالفا سبق ان قامت مبثله ابان 
حرب حترير الكويت 1991 واحلملة على أفغانستان 2001 عندما 

صاحب احلرب اجلوية خلق حتالف لقوى الشمال األفغاني 
وتسليحه للعمل على األرض كاحلال هذه األيام مع القوى 

الكردية الشمالية ومثل ذلك التحالف الذي أقامته إلنقاذ املسلمني 
من الصرب فِلم الصياح والنواح؟!

>>>

ومازال وطننا العربي يصّدر لألسف اإلرهاب ومعه الغباء 
السياسي والتشويش الفكري والتناقض احلاد فمازالت بيننا 

مجاميع كانت ضد احتالل الكويت، إال انها في الوقت ذاته ضد 
حتريرها، وضد اإلرهاب، إال انها دون العالم أجمع ال تستطيع 

»تعريفه«، لذا ال تعلم ان كان التفجير بالنساء وقتل األطفال 
وقطع رقاب املدنيني األبرياء هو عمل إرهابي ام حركة حترير 

وطني؟! هذه األيام  العقول نفسها تروج انها ضد »داعش«، اال 
انها في الوقت ذاته ضد احلملة الدولية للقضاء عليه!

>>>

آخر محطة: )1( »داعش« ال يشكل جيشا منظما يسهل إعالن 
النصر عليه، »داعش« منظومة من أفراد سيختفي أتباعها وعلى 
رأسهم البغدادي في القرى والبيوت واملزارع والكهوف واجلبال 
والسهول، لذا سيخرج قادتها فور انتهاء احلملة اجلوية إلعالن 

نصرهم املكلل بالغار!
)2( »داعش« هو النسخة الدينية حلزب البعث حيث يرفع مثله 

شعار الوحدة ويعمل في الواقع على االنفصال والتشطير وخلق 
الفنت بني مكونات الشعوب، ويعتمد مثله على الكذب واخلداع 

والقمع والقتل واإلرعاب واإلرهاب، »داعش« هو الوليد الشرعي 
حلزب البعث بفرعيه السوري والعراقي!

هل اقترب إعالن 
»داعش« النصر؟!

جبل النور

فرق ميدانية لنظافة »جبل النور«
العربية:  ـ  الريــــاض 
شــــكلت أمانة العاصمة 
الفرق  املقدسة عددا من 
امليدانية لنظافة منطقة 
جبــــل النور، نظــــرا ملا 
تشــــهده تلــــك املنطقة 
خــــال هــــذه الفترة من 
كثافة عالية من احلجاج، 
وكونها إحــــدى املناطق 
الدينية والتاريخية التي 
يرتادها احلجاج بشكل 

كبير.
وأوضــــح وكيل أمني 
املقدســــة  العاصمــــة 
للخدمات، م.عبدالسام بن 
سليمان مشاط، أن األمانة 
ضاعفت أعمالها وجهودها 
بالنظافــــة  املتعلقــــة 
واإلصحاح البيئي خال 
هذه األيام وفي مختلف 
املواقع، مستخدمة أحدث 
األجهزة كمكانس الشفط 
الكهربائيــــة وصناديق 
التــــي تعمل  النفايــــات 

بالطاقة الشمسية وعربات 
الغولف وغيرها، خاصة 
في املناطق التي تشــــهد 
كثافة من احلجاج، إضافة 
إلى فرق النظافة األخرى 
العاملة داخــــل األحياء 
والشوارع الفرعية، حيث 
خصصت األمانة حوالي 
8500 عامل نظافة للعمل 
املكرمة خال  في مكــــة 
املوســــم مجهزين بعدد 
كبير من املعدات املختلفة 

في األنواع واألحجام.
من جانبه، قال مدير 
النظافــــة باألمانة،  عام 
م.محمد بن عبدالرحمن 
املورقي، إن األمانة شكلت 
فرقا للقيــــام بعمليات 
الكنس اليدوي، والكنس 
اآللي ملنطقة جبل النور 
والساحات احمليطة به، 
ومت جتهيز تلك الفرق بكل 
ما حتتاجه من معدات، 
مشيرا إلى أنه مت وضع 

حاويــــات للنفايات ذات 
أشكال وأحجام مناسبة 
في جميــــع أنحاء جبل 
النــــور، يتــــم تفريغها 
بشــــكل يومي، الفتا إلى 
التقاريــــر ســــجلت  أن 
ارتفاعــــا ملحوظــــا في 
كميات النفايات املنقولة 
في جبل النور، مؤكدا أن 
األمانة ستوالي جهودها 
الفترة  املكثفــــة خــــال 
املقبلة، والتي ستشــــهد 

ازدحاما شديدا.
أمانــــة  أن  يذكــــر 
العاصمة املقدسة حرصت 
علــــى تســــخير جميع 
اإلمكانات اآللية والبشرية 
واخلدمات املساندة لها، 
إلظهار العاصمة املقدسة 
باملظهر الائق، وللوصول 
ألعلى مستوى من النظافة 
واإلصحاح البيئي، وذلك 
وفق تطلعات املسؤولني 

ووالة األمر.

شيال فون ويس

الزوجان فيل واميان

دماء تنزف من حقيبة سفر
جاكرتـــا ـ ســـي ان 
ان: اعترف أميركي من 
واليـــة شـــيكاغو بقتل 
التي  والدة صديقتـــه، 
الشـــهر  وجدت جثتها 
املاضي في حقيبة خارج 
فندق مبنتجع بالي في 
اندونيسيا، بحسب ما 

ذكرت الشرطة.
هيـــذر ماك، 19 عاما، 
وتومي شيفر، 21 عاما، مت 
توجيه االتهام لهما بقتل 
»شيا فون ويس«، والدة 
ماك ويبدو أن الدافع وراء 
اجلرميـــة كان بســـبب 
معارضها لعاقة شيفر 
مع ابنتها هيذر بحسب 
ما أفاد املتحدث باســـم 
الشركة هيري ويانتو.

والقصـــة حدثت في 
الغرفـــة رقـــم 317 في 
منتجع سانت ريجيس 
بالـــي، وما يـــزال دور 
هيذر ماك في اجلرمية 
قيد التحقيق بحسب ما 
أفاد جوكو هاري أوتومو 
رئيس شرطة دنباسار. 
وتضمنت األدلة تسجيا 
من كاميـــرات املراقبة 

بـــني الصديقني  للجدل 
الفندق  فـــي  والضحية 
ودخول املشـــتبه فيهم 
وخروجهم مـــن غرفة 
الفندق بحسب ويانتو. 
وعثر على جثة شيا 
ماك 61 عاما، وقد تعرضت 
لضرب شديد، ملفوفة 
بغطاء الســـرير امللطخ 
بالـــدم، وموضوعة في 
حقيبة كبيرة من النوع 
الصلب، بحسب ما ذكرت 
السلطات اإلندونيسية.

ويبدو أن الصديقني 

الشـــابني قامـــا بوضع 
احلقيبة فـــي صندوق 
تاكســـي خارج الفندق 
في 12 أغســـطس وعادا 
إلى الفندق، حيث أبلغا 
التاكسي  سائق سيارة 
بأنهما سيعودان، وبعد 
انتظرهمـــا لفتـــرة  أن 
طويلة، الحظ الســـائق 
الدماء وقـــام باالتصال 
بالشـــرطة، حيث قامت 
الســـلطات فـــي محطة 
ســـاوث كوتا في بالي 
بفتح احلقيبة والعثور 
على اجلثة بحســـب ما 

قالت الشرطة.
ابنة القتيلة وصديقها 
مت العثور عليهما في فندق 
آخر يبعد 15 كيلومترا 
عن فندق سانت ريجيس، 
الذي كانا يقيمان فيه، 
وقد وجدت غرفتهما في 
الفندق الذي غادراه بحالة 
مزرية من الفوضى، وقد 
اخبر االثنان الشرطة في 
البدايـــة، بأنهما اعتقا 
من قبل عصابة مسلحة 
في املنتجـــع ولكنهمـا 

هربـا.

رجل يصطاد »أناكوندا عمالقة« بيديه!
وكاالت:  ـ  غينيــــا 
بيدين عاريتني من أي 
ساح، اصطاد رجل من 
غينيا الفرنسية أفعى 
من نــــوع »أناكوندا«، 
يبلــــغ طولها أكثر من 
5 أمتار. وكان الصياد 
قد اســــتدعي إلى بيت 
صديــــق له بعــــد أن 
التهمــــت األفعى كلبا 

من شاطئ النهر.
موقــــع  وحســــب 
إيه نيوز«، فإن  »سي 
التي  األناكوندا  حيــــة 
كانــــت تعيش في نهر 
صغير بغينيا الفرنسية 
التهمت كلبا من حديقة 
أحد املنازل املطلة على 
النهر، وعلى  شــــاطئ 
الفــــور مت اســــتدعاء 
الصياد »سيباستيان 
باسكولس« )39 عاما(، 
الذي لبى نداء صديقه، 
ليخلصــــه مــــن هذه 

احلية.
وفي الڤيديو الذي مت 
بثه على موقع »محطة 
تلفزيــــون باكروفت« 
يقول باســــكولس إنه 
لم يكن خائفا، واعتقد 
انهــــا حيــــة صغيرة، 
لكنه فوجئ بضخامتها 

وقوتهــــا عندما بدأت 
بالتحرك.

يقول باســــكولس: 
»حقا، إنه من الصعب 
اصطياد هذا النوع من 
األفاعي، ألنهــــا قوية 
لهــــذا طلبت من  جدا، 
صديقي املساعدة في 
اإلمســــاك بذيلها، وإال 
أو  كانت ســــتعضني 

تخنقني«.
وفور الوصول إلى 
األرض وضع باسكولس 

قطعة قماش حول رأس 
األناكوندا، و»أصبحت 
غير مؤذية، مثل دودة 

كبيرة«.
وقرر باسكولس أن 
يأخــــذ األناكوندا معه 
إلى منزلــــه، ويضعها 
البانيــــو )حوض  في 
االستحمام(. وفي اليوم 
التالي أطلق باسكولس 
النهر  فــــي  األناكوندا 
مبنطقــــة بعيــــدة عن 

املنازل.

رحالت جماعية لصيد األشباح

لندن ـ رويترز: من أجــــل هواة املغامرة واإلثارة 
والغموض، وأولئك الذين يرغبون في رفع مستوى 
األدرينالــــني في دمائهم بني حــــني وآخر، تخصصت 
شــــركة بريطانية في تنظيم رحات صيد جماعية 
لـ »األشــــباح«، التي ارتبط اسمها بالرعب والهرب، 
بينما تغير األمر في حالة هذه الشركة للجري وراء 

األشباح أينما وجدت.
املاجئ املســــكونة، والقاع والبيوت والقصور 
وحتى املتاحف في مختلف أنحــــاء اململكة املتحدة 
التي اشتهرت بحوادث بشعة أو بتاريخ مع األشباح 
والظواهر الغريبة، هي مقصد فعاليات الشركة التي 
حتمل اسم »فيل واميان« لصيد األشباح، وذلك بهدف 
»استكشــــاف عوالم اآلخرة والتواصل مع األشباح، 
وأرواح الســــاكنني في هذه األماكن«، حسبما ذكرت 
الشــــركة على موقعها الرسمي على اإلنترنت، وهي 
الفكرة التي جذبت العشرات على الرغم من اننا في 
عــــام 2014، ومن املفترض ان هناك الكثيرين ممن ال 

يؤمنون بوجود األشباح.
وفي مزيج مدهش بني التكنولوجيا وعالم األشباح، 
فإن حضور إحدى رحات الصيد يتطلب احلجز من 
خال اإلنترنت عبر املوقع، وتتراوح أسعار الرحلة 
الواحدة بني 25 جنيه إسترليني و 60 تبعا لطبيعة 
املكان الذي يقصدونه في الرحلة التي تنتهي بالعثور 

على شبح.
وحسب موقعهم الرسمي ايضا فإن هذه الشركة 
تأسســــت على يد »فيــــل واميان« خبيــــر اخلوارق 
واملتخصص في اصطياد األشــــباح، تعاونه زوجته 
اجلميلة »سارة« في تنظيم الفعاليات اخلاصة بالسفر 

واالنتقال لصيد األشباح.

العثور على جثمان امرأة
بتصفيفة شعر أنيقة

»القمر األحمر« ميثل املغرب
في األوسكار 2015

مولودة في ماسورة صرف صحي!
8 فوائد للعشاء املبكر

بكني - وكاالت:  رصدت صحيفة »ميرور« البريطانية، حادثا 
مروعا ملولودة عثرت عليها الشرطة الصينية محشورة في 
»ماسورة« دورة مياه مبساكن الطلبة في مقاطعة شاندونغ 

شرق الصني.
وتعتقد الشرطة أن إحدى الطالبات كانت تأمل في إخفاء 
حملها، وعند والدتها في دورة املياه تخلصت من املولودة في 
املرحاض، ولكن حجم املاسورة لم يتمم خطتها، حيث سمع 
بعض الطاب صوت صراخ طفل داخل املاســـورة وأبلغوا 

مسؤولي اجلامعة.
وقال »تاو فانغ«، املتحدث باسم كتيبة اإلطفاء: »كان من 
املســـتحيل إنقاذ املولودة من األعلى، لذلك حاولنا إخراجها 
من بني الطابق الثالث والرابع باســـتخدام طاحونة كسرنا 
بها املاسورة لنتمكن من دفع املولودة للطابق الرابع حيث 

يلتقطها زمائي ليأخذوها إلى املستشفى«.
وتوصلت الشـــرطة إلى الطالبة والدة الطفلة، وتنتظر 

خروجها من املستشفى للتحقيق معها.

القاهرة ـ وكاالت: يعتقد الكثيرون ان تناول وجبة العشاء 
البد أن تكون في وقت متأخر من الليل، وعلى العكس ففوائدها 

تزيد وميكن تافي أضرارها بتناولها مبكرا.
تقول د.شيرين أحمد اخصائية التغذية، إن وجبة العشاء 
قنبلة موقوتة عليك باالهتمام مبواعيدها ومكوناتها. وأكدت 
د.شـــيرين أن تناول العشـــاء في وقت مبكر له فوائد كثيرة، 

وإليكم أبرزها:
1- يجعلك تتناول فطورا صحيا مبكرا وفي مواعيد ثابتة وينظم 
لك يومك، 2ـ  العشاء مبكرا يجعلك تخلد إلى النوم مبكرا، وهي 
قاعدة أساسية في ترتيب يومك، 3 ـ يفيد في سهولة اإلخراج 
والتبـــرز والتبول صباحا وتنظيمه ملن يعانون اإلســـهال أو 
اإلمساك أو اضطراب اإلخراج، 4ـ  العشاء باكرا يجعلك نشيطا 
في الصباح، 5ـ  يفيد في احلالة النفسية لليوم التالي بالكامل، 
ويهدئ النفســـية واملزاج، 6 ـ يفيد في سهولة التنفس أثناء 
النوم وراحة الشهيق والزفير، 7 ـ يفيد في جتنب قرح املعدة 
واحلموضة وصعوبة الهضم ومشكات التمثيل الغذائي، 8 ـ 
يفيد في االســـتيقاظ املبكر وممارسة الرياضة بسهولة دون 

الشعور بكسل وآالم في اجلسم.

اكتشـــف علماء اآلثار الذين ينقبون في املدينة األثرية 
»تل العمارنة« جثة ســـيدة بتصفيفة شـــعر أنيقة تضم 
أكثر من 70 خصلة مركبة، ولم يكشـــف العلماء أي شيء 
عن هوية املرأة غير أنها عاشـــت في املدينة القدمية قبل 

3 آالف عام.
وتعتبر الســـيدة واحدة من الكثيرين الذين مت العثور 
على أجسادهم في املدينة األثرية التي تعود إلى زمن مصر 
الفرعونية، حيث يحاول األثريون التنقيب في أسرار احلياة 

في تلك املدينة القدمية وفقا ملا نشرته اإلندبندنت.
وقالت جوالندا بوس وهي واحدة من األثريني الذين عملوا 
على مشروع الكشف عن احلياة القدمية في املدينة األثرية 
ان السيدة امتلكت تصفيفة شعر معقدة تضم أكثر من 70 
خصلة موصلة بشعرها )اكستنشن(، ولكنها غير محنطة 

بل دفنت بشكل طبيعي بعد لفها بقطعة من السجاد.
وقادت »بوس« دراســـة عن تصفيفات الشعر لسكان 
املدينة القدمية ونشـــرت اكتشافاتها في مجلة علم اآلثار 
املصرية، مشيرة إلى أن تلك التصفيفات قد تكون صنعت 
بعد وفاة الشـــخص وقبل عملية دفنه، دون أن تستبعد 
استخدامها في احلياة اليومية لسكان املدينة القدمية تل 

العمارنة.
وتقـــول بوس إن 28 جثة مـــن 100 ال تزال حتمل تلك 
التصفيفات، مشيرة إلى أن اجلثث تفيد بأن ضفائر الشعر 
كانت أمرا شائعا بني ســـكان املدينة األثرية، الفتة أيضا 
إلى استخدام مستحضرات جتميلية مثــل احلنة لتغطية 
الشـــعر األبيــض بني ســـكــان مديـنــة تـــــل العمارنــة 

الفرعونيــة.

البيضاء - ا.ف.ب: مت اختيار الفيلم املغربي »القمر األحمر«، 
ملخرجه حسن بنجلون، لتمثيل املغرب في حفل جوائز األوسكار 

لعام 2015، في فئة »أحسن فيلم أجنبي«.
وقال بيان صادر عن املركز السينمائي املغربي إن جلنة االنتقاء 
اختارت فيلم »القمر األحمــــر« لكونه يحتوي على املعايير التي 

وضعتها األكادميية األميركية لفنون وعلوم الصورة املتحركة.
ويتناول فيلم »القمر األحمر« السيرة الذاتية والفنية لعبدالسام 
عامر، املوسيقي املغربي الضرير الذي آمن مبوهبته وحلن أغاني 
خالدة في تاريخ األغنية املغربية. وسبق أن توج الفيلم في مهرجان 
الفيلم املغاربي باجلزائر، بجائزة تقدير للفنان املغربي عبدالفتاح 
نكادي الذي أدى دور الراحل عبدالسام عامر. وبغض النظر عن 
كون فيلم »القمر األحمر« اختير لتمثيل املغرب في حفل األوسكار، 
فإنه لم يستطع أن يحقق جناحا يذكر على املستوى اجلماهيري 
بدور السينما. يذكر أن جلنة االنتقاء تشكلت من املمثلة واملخرجة 
سناء عكرود، واملخرجة سلمى بركاش، والناقد السينمائي محمد 
بلفقيه، واملنتج واملخرج يوسف فاضل، واملنتج واملخرج عبدالكرمي 

الدرقاوي، والناقد السينمائي حسن نرايس.

جمجمة بتصفيفة شعر أنيقة

ملصق القمر االحمر

األمانة استخدمت 
مكانس الشفط 

الكهربائية 
وصناديق 

النفايات التي 
تعمل بالطاقة 

الشمسية

املتهم اعترف 
باجلرمية وابنة 
القتيلة ساعدته
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أشار الفلكي خالد عبداهلل اجلمعان الى انه مع تساوي 
الليل والنهار في الكويت يوم السبت املوافق 27 سبتمبر 
تدخ��ل الكويت فترة جديدة من االعتدال، حيث تش��رق 
الش��مس في متام الساعة 5:39 صباحا وتغرب في متام 
الس��اعة 5:39 مساء، وبذلك يكون عدد ساعات النهار 12 
ساعة يقابلها 12 ساعة لليل، لتبدأ ساعات التسخني خالل 
النهار بالتراجع التدريجي بعد ذلك، وتزداد ساعات الليل 
تدريجيا عن 12 ساعة حتى 22 ديسمبر املقبل، حيث يبلغ 

فيها الليل غايته مبقدار 13:44 س��اعة. وذكر ان الكويت 
حاليا متر مبا يعرف محليا ب� )الصفري(. 

اجلدير بالذكر ان م��دة فصل اخلريف 89 يوما و20 
ساعة يستمر حتى 21 ديسمبر موعد االنقالب الشتوي 
أو بداية فصل الشتاء فلكيا، مشيرا الى ان زاوية سقوط 
أشعة الشمس في الكويت تراجعت عن 62 درجة وستستمر 
في التراجع حتى تبلغ أقل مقدار لها في الكويت وهو 37 

درجة في 21 ديسمبر املقبل.

وبني اجلمعان ان تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس 
سبب رئيسي في تراجع درجات احلرارة خالل هذه الفترة، 
مضيفا ان اختالف الفصول نتيجة لدوران األرض حول 
الش��مس خالل العام في مدار مييل مس��تواه على خط 
االستواء األرضي بزاوية قدرها 23.5 تقريبا، وهي الزاوية 
نفسها احملصورة بني محور دوران األرض حول نفسها 
ومحور دورانها حول الشمس، وتعتبر الفصول ال� 4 من 
املصطلح��ات املرتبطة بعلوم الفلك ومرتبطة أيضا مبيل 

محور دوران األرض على مستوى مدارها حول الشمس 
والتي تصنف في علم الفلك ضمن دوران جرم سماوي 
حول جنم والتغيرات التي تطرأ على كل منهما، ويترتب 
على دوران األرض حول الش��مس انتقال أشعة الشمس 
في حركة ظاهرية بالنس��بة لألرض في االجتاهني شماال 
وجنوبا مرورا بخط االس��تواء األرضي لتصل أش��عتها 
إلى األطراف الش��مالية واجلنوبية لكوكب األرض خالل 

فترات زمنية معينة.
الفلكي خالد اجلمعان

املذيع الهندي

ميرندا كير

نيودلهي - وكاالت: فصل 
مذيع نشرة أخبار في التلفزيون 
الهندي احلكومي من عمله بعد 
أن اشار إلى الرئيس الصيني 
شي جني بينغ بـ»11جني بينغ« 
بعد أن قرأ األسم األول باألرقام 

الرومانية.
وقد اقترف املذيع اخلطأ في 
نشرة األخبار في وقت متأخر 
من الليل على إذاعة دوردارشان 
التي تديرها الدولة يوم االربعاء، 
خالل تقرير عن زيارة شي إلى 
الهند، حسبما ذكرت صحيفة 

انديان اكسبريس.
ونقلت مجلة »الهند اليوم« 
عن جواهر ســــيركار، رئيس 
دوردارشان، »هذا صحيح، لقد 
أقيل املذيع املعني. نحن نضع 
نظاما لضمان عدم تكرار مثل 

هذه االمور في املستقبل«.

قامت العارضة االسترالية 
كيـــر  ميرانـــدا  الشـــهيرة 
بجلســـة تصوير جديدة مع 
الفوتوغرافي ماريو  املصور 

تيستينو.
وجاءت الصور مخصصة 
ملجلة vogue بنسختها اليابانية 
في عيدها الـ15 في عددها لشهر 

نوفمبر.
وظهـــرت ميرانـــدا بلوك 
مختلف متاما حيث حتولت 

إلى فتاة الغيشا اليابانية.
وقد مت الكشف عن الصور 

من خالل ڤيديو صغير.

بسبب »زلة لسان« 
فصلوه

ميراندا كير يابانية

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4:16 الفجر  
الشروق  5:35
الظـهـر  11:41
العصر  3:09
املغرب  5:47
7:03 العشاء 

أعلى مد: 
9.38 ص ـ 11.12 م.

أدنى جزر: 
3.55 ص ـ 5.03 م.

العظمى: 45
الصغرى: 27

 حار والرياح شــــمالية 
غربية سرعتها من 8 إلى 

22 كم/س.

اجلمعان: السبت 27 سبتمبر ليل ونهار الكويت متساويان
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علبة شـامبو فـي جمعية بدينـار وجمعية ثانية 
بدينارين وربع.

تقرير: البحث عن »خارطة طريق« للخروج من 
األزمات السياسية في املنطقة.

٭ واحدة من الثنتني يا اما الشامبو »سحري« 
يا اما املسألة فيها غش واضح!

٭ املتاهات السياسية لدينا بحاجة
الى 400 »خارطة« للخروج منها!

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

أحمد عبدالوهاب عبداهلل البابطني ـ 68 عاما ـ 
الرجال: النزهة ـ ديوان البابطني ـ ش دمشق ـ 
ت: 22550650 ـ النساء: سلوى ـ ق10 ـ ش1 ـ 

م57 ـ ت: 25647888.
عائشة جاسم علي البحوه، أرملة محمد عبدالعزيز 

عبدالسالم الشعيب ـ 80 عاما ـ الرجال: النزهة ـ 
ق1 ـ ش محمد احلميضي ـ م18 ـ ت: 97899930 

ـ 97716664 ـ النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش 
يوسف العظمة ـ م2 ـ ت: 99027813.

سالم ناصر سليمان العازمي ـ 68 عاما ـ بيان ـ ق9 
ـ الشارع األول ـ ج3 ـ م17 ـ ت: 99454114 ـ 

.99556566
عادل يوسف محمد كلندر ـ 49 عاما ـ الرجال: 

ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ق4 ـ ش40 ـ ت: 
66665522 ـ النساء: السرة ـ ق1 ـ ش14 ـ م27 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
فهد عبدالرحمن محمد العمر ـ 50 عاما ـ الرجال: 

أبوحليفة ـ ق2 ـ ش18 ـ م17 ـ ت: 97999644 
ـ النساء: قرطبة ـ ق2 ـ الشارع الرابع ـ م25 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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الصفحة األمنية
آراء

42
27
19


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

