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توجّه نيابي لتعديل قانون املساعدات وحتقيق فائدة أكبر لشريحة النساء وتخفيض شرط السن من 54 إلى 40 عاماً الستفادة املرأة غير العاملة

تخفيف شروط استحقاق املعونات االجتماعية

صنعاء � وكاالت: احتش���د 
آالف احلوثي���ن ف���ي ش���ارع 
املطار، شمالي العاصمة صنعاء، 
استجابة لدعوة زعيم جماعة 
»أنصار اهلل« املعروفة إعالميا 
ب� »احلوثي«، عبد امللك احلوثي، 
إلحي���اء ما أس���موه ب� »جمعة 
النصر«، ف���ي وقت تغيب فيه 
املتظاهرون املوالون للسلطات 
احلالية عل���ى غير عادتهم في 

األسابيع املاضية. 
م���ن جانبه، دع���ا الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي 
احلوثين الى االنس���حاب من 
صنع���اء متهما إياه���م ضمنا 
بعدم احترام اتفاق السالم، في 
حن لم يتم تعين رئيس جديد 
للوزراء كما كان متوقعا. وقال 
هادي مبناسبة الذكرى الثانية 
واخلمس���ن لقيام اجلمهورية 
ان »تطبيق هذه االتفاقية هو 
االعتراف بالسيادة الكاملة للدولة 
على جميع أراضيها ومناطقها 
وفي مقدمة ذلك صنعاء وتسليم 
جميع املؤسس���ات واألسلحة 

املنهوبة«.

بيروت � »األنباء«: اتهم قاضي التحقيق العس����كري 
فادي صوان السوري )ع.ح( باستهداف مراكز وحواجز 
للجيش اللبناني في مدينة طرابلس ومحاولة قتل عناصره 
وإصابتهم وإتالف آليات عسكرية بواسطة األسلحة احلربية 
واملتفجرات، وطلب في قرار اتهامي إنزال عقوبة اإلعدام 
بحقه وأحاله إلى احملكمة العس����كرية الدائمة حملاكمته 
بهذه اجلرائم. وكشف مصدر قضائي ل�»األنباء« أن املتهم 
اعترف خالل التحقيق معه بأنه كان يجمع تبرعات لشراء 
الس����الح واملتفجرات من ممولن بينهم كويتي معروف 
باسم »بوعبدالرحمن« ويجهل اسمه كامال، وكان يتواصل 
معه عبر »سكايب« و»الواتساب«، ويقوم األخير بتحويل 
األموال له من الكويت إلى لبنان كعمل خيري ملس����اعدة 
املجاهدين. وأكد املتهم الذي ينتمي إلى جماعة »جند الشام« 
اإلس����المية أن األموال التي يتلقاها من »بوعبدالرحمن« 
وغيره من املتبرعن يرسل جزءا منها إلى املجاهدين في 
سورية ويش����تري باجلزء اآلخر أسلحة ومتفجرات في 
لبنان لضرب مراكز اجليش بوصفه »جيش����ا صليبيا« 
يقاتل أهل السنة في لبنان ويضيق عليهم وعلى النازحن 

السورين.

عبدالكريم العبداهلل

اختارت وزارة الصح����ة 108 أطباء وممرضن للعمل 
في الكادر الطبي ب�»عيادات« 50 من حمالت احلج بصفة 
رسمية من العاملن في قطاعات الوزارة مبختلف مرافقها 

خالل موسم احلج احلالي 1435ه�. 
وجاء في القرار الذي اعتمده وكيل وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي بشأن اختيار الكوادر الطبية من موظفي الوزارة 
للعمل في عيادات حمالت احلج، والذي تنفرد »األنباء« 
بنشره، أن الكوادر الطبية ال� 108 موزعة على 55 ممرضا 
و53 طبيبا. وتضمن الق����رار اعتبار الكوادر الطبية من 
االطباء واملمرضن الذين مت اختيارهم للعمل في عيادات 
حمالت احلج في ايام عمل رس����مية من تاريخ مغادرتهم 
حتى عودتهم من اململكة العربية السعودية، على ان يتم 
منحهم راحة ي����وم واحد بعد تاريخ وصولهم الى البالد 
م����ع االيعاز إلى املختصن في مراكز عملهم باس����تخراج 
اخلروجيات للموظفن غير الكويتين من واقع كتاب حملة 

احلج، واملوضح به تاريخ السفر وتاريخ العودة.

رشيد الفعم

تلمسًا ألوضاع فئات محددة 
م����ن املواطنن، ومتاش����يًا مع 
الظروف املعيش����ية احلالية، 
يجري بعض النواب مشاورات 
فيما بينهم لتقدمي اقتراح لتعديل 
قانون املساعدات االجتماعية 
لتوس����عة قاعدة املستفيدين 
وتخفيف وتبس����يط الشروط 
الالزمة الس����تحقاق املعونات 

االجتماعية.
وفي هذا اإلطار، قال مصدر 
نياب����ي مطل����ع ل�»األنباء« ان 
عددا من النواب طلبوا من أحد 
املستش����ارين صياغة مسودة 
التعديل بناء عل����ى معطيات 
وبن����ود مت تزويده بها تتعلق 
باألسر احملتاجة وكبار السن 

واملرأة بكافة شرائحها.
وبالنسبة للمرأة، قال املصدر 
انها ستحظى باهتمام كبير من 
خالل التعديالت املقترحة ولعل 
أبرزها املس����اعدة االجتماعية 
التي تتقاضاه����ا املرأة التي ال 
تعمل من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل واملقدرة 
ب� 559 دينارا بش����رط بلوغها 
سن ال� 54 عاما. وأشار الى ان 
املقترح هو تخفيض  التعديل 
سن االستفادة من املساعدة الى 
40 عاما سواء كانت املرأة عازبة 

أو مطلقة أو أرملة.
ومتنى املصدر النيابي من 
النواب واحلكومة االهتمام مبثل 
هذا املقت����رح وإيالءه األولوية 

ضمن دور االنعقاد املقبل.

 احلوثيون يحتفلون 
بـ »النصر« .. وهادي 

يدعوهم  إلى االنسحاب 
من صنعاء

احلرس الوطني 
يدرس إدخال 

الطيران العمودي
موسى أبوطفرة

علمت »األنباء« ان الرئاسة 
العامة للحرس الوطني تدرس 
مشروع إدخال الطيران العمودي 
في املستقبل القريب. وقال مصدر 
مطلع ان قي����ادة احلرس بدأت 
فعليا في تش����كيل فريق عمل 
من عدد من املختصن لدراسة 
هذا املشروع والذي يعد خطوة 
مهمة نحو تنظيم العمل الفاعل 
واالستفادة من هذا اجلهاز مبا 
يخدم مصلحة الدولة والعمل على 
توفير جميع القوانن وامليزانية 
الداعمة لهذا التوجه، ومبوجب 
القرار فإن رئاسة فريق الدراسة 
عهدت الى اللواء الركن م.هاشم 
الرفاعي ومع����ه املقدم م.محمد 
عبدالعزيز والرائد م.محمد سامي 

والرائد م.حمد محمد.

اتهام مواطن بتمويل التفجيرات 
في لبنان وسورية

»الصحة«: 108 أطباء وممرضني للعمل 
في عيادات حمالت احلج

اقتصاد
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 الشيخ صباح اخلالد وجون كيري خالل االجتماع الوزاري املشترك

ترأس اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع كيري وروسيا

اخلالد: دول التعاون تدعم التحالف الدولي 
ملواجهة املجموعات املتطرفة

نيويورك � كونا: جدد 
النائ���ب االول لرئي���س 
مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد دعم دول مجلس 
ل���دول اخلليج  التعاون 
العربية الكامل للتحالف 
الدولي الهادف الى مكافحة 
تنظيم الدولة االسالمية 

)داعش(.
وأكد الش���يخ صباح 
اخلالد ف���ي كلمة خالل 
ترؤس���ه اجتماع وزراء 
خارجي���ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي مع وزير 
اخلارجية األميركي جون 

كيري على هامش أعمال 
ال���دورة ال� 69 للجمعية 
العام���ة ل���أمم املتحدة، 
ان دول مجلس التعاون 
دعمت القرارين الدولين، 
الذي  القرار رق���م 2170 
اعتمد في شهر أغسطس 
املاضي والقرار رقم 2178 

الذي أقر منذ يومن.
وأوض���ح ان مجلس 
التع���اون يقف بش���كل 
صارم مع املجتمع الدولي 
في هذا املس���عى النبيل 
 القت���الع اإلره���اب وكل 

ما يدعمه.
وأشار الى ان حتالف 

الدول من مختلف أنحاء 
التقى   العال���م وال���ذي 
في جدة باململكة العربية 
السعودية في 11 سبتمبر 
وفي باريس بفرنسا بعد 
4 أيام، اتفق على أهمية 
ضمان أمن واس���تقرار 
العراق،  اراضي  وسالمة 
وكذل���ك دع���م التحالف 
الدول���ي ملكافحة تنظيم 
»داع���ش« واملجموعات 

املتطرفة األخرى.
وقال الش���يخ صباح 
اخلال���د: ان دول مجلس 
تق���در كثيرا  التع���اون 
االلتزام القوي واملستمر 

والثابت للواليات املتحدة 
بأمنها، مجددا التأكيد على 
»دعم أس���اس وهيكلية 
شراكتنا االستراتيجية 
م���ع الوالي���ات املتحدة 
األميركية من أجل حتقيق 
للتعاون  أوس���ع  أف���ق 
والتنس���يق والتشاور 
النواح���ي مبا  ف���ي كل 
بالفائدة على  ينعك���س 

اجلانب���ن«.
وفي س���ياق متصل، 
إدان���ة  ج���دد اخلال���د 
الكوي���ت  واس���تنكار 
للممارسات التي تستغل 
الدي���ن كذريع���ة للقتل 

وتروي���ع  والتهجي���ر 
اآلمنن. وشدد في كلمة 
اثناء ترؤس وفد الكويت 
التنسيقي  االجتماع  في 
السنوي لوزراء خارجية 
دول منظم���ة التع���اون 
اإلسالمي على ضرورة 
بذل اجله���ود لتعريف 
العالم »برس���الة ديننا 
السمحة من خالل البحث 
عن حلول ملواجهة ظاهرة 
»اإلسالموفوبيا« من جهة 
والقض���اء على التطرف 
والغلو واإلساءة لأديان 

من جهة أخرى.
التفاصيل ص 3 ٭

البرملان البريطاني يوافق بأغلبية كبيرة على توجيه ضربات ضد »الدولة اإلسالمية« في العراق

سورية: »داعش« يواصل تقدمه في ريف »عني العرب« 
وغارات جديدة ضد منشآت نفطية يسيطر عليها »التنظيم«

حمد العنزي

الى  في خط���وة تهدف 
توفير األراضي الصاحلة 
للبناء وخاصة في املناطق 
الداخلية وخارجها في جميع 
احملافظات لتك���ون داعما 
رئيس���يا خلطة املؤسسة 
الس���كنية  العامة للرعاية 
خالل السنوات املقبلة لتوفير 
120 ألف وحدة في مشاريعها 
املقبلة، اصدر وزير الدولة 

لشؤون اإلسكان ياسر أبل 
قرارين وزارين: األول منهما 
يتعلق بشأن تشكيل جلنة 
حص���ر األراضي الصاحلة 
إلقام���ة مش���اريع الرعاية 
السكنية، والثاني يقضي 
بتش���كيل جلنة اإلخالءات 
للوحدات السكنية املؤجرة 

واملخصصة.
وتضمن القرار الوزاري 
األول حلصر األراضي في 
مادته األولى: تشكيل جلنة 

مشتركة ملدة 3 اشهر تكون 
مهمت�ه���ا البح���ث ثم من 
خالل املخطط الهيكلي يتم 
حتديد األراضي اخلالية من 
العوائق والصاحلة إلقامة 
مشاريع الرعاية السكنية 
متهيدا التخاذ اإلجراءات 
لتخصيصه���ا  املتبع���ة 
للمؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
الثاني  القرار  وتضمن 
بش����أن جلن����ة اإلخالءات 

للوحدات السكنية املؤجرة 
واملخصصة تشكيل فريق 
عمل برئاس����ة مدير إدارة 
املس����اكن املؤجرة، وذلك 
لتنفي����ذ الق����رارات الت����ي 
تصدرها املؤسسة باإلخالء 
الوزاري واإلداري لبعض 
الوحدات السكنية احلكومية 
املخالفة من بيوت وقسائم 
حكومية وشقق ومساكن 
مؤجرة وف����ق اإلجراءات 

املقررة.

إلى جانب التنسيق بن 
اجلهات احلكومية املختصة 
الوزاري،  لتنفيذ اإلخالء 
وللفريق االستعانة مبن 
يرى احلاجة اليه س����واء 
من املؤسسة أو خارجها، 
 كما ل����ه أن يطلب من أي 
إدارة تزوي������ده مب����ا قد 
اليه م����ن بيانات  يحتاج 
وم�عل��وم����ات تتع�ل����ق 

بأعماله.
التفاصيل ص 4 ٭

عواصم � وكاالت: استهدفت 
مقاتالت أميركي����ة وعربية 
امس اجلمع����ة لليوم الثالث 
التوالي منشآت نفطية  على 
خاضع����ة لس����يطرة تنظيم 
الدولة اإلس����المية »داعش« 
في س����ورية ف����ي حن تبقي 
واشنطن وباريس ضغوطهما 
عل����ى التنظيم املتطرف عبر 
ش����ن غارات ضد مواقعه في 

العراق.
الس����وري  وأفاد املرصد 
حلقوق اإلنسان بأن الواليات 
املتحدة وحلفاءها العرب شنت 
غارات جديدة مساء امس االول 

وأمس على منشآت نفطية في 
محافظة دير الزور في سورية 

قرب احلدود مع العراق.
كما استهدفت غارات مقرا 
لعمليات الدولة اإلسالمية في 
امليادين في احملافظة  مدينة 
ذاتها ومنشآت نفطية باإلضافة 
الى موقع للتنظيم املتطرف 
في محافظة احلسكة، بحسب 

املصدر.
وفي سياق متصل، توقف 
استخراج النفط من احلقول 
التي يس����يطر عليها تنظيم 
»الدول����ة اإلس����المية« ف����ي 
محافظة دير الزور بش����رق 

الغارات  سورية، تخوفا من 
التي يشنها التحالف الدولي. 
وقال ناشط في احملافظة يقدم 
نفس����ه باس����م ليث الديري 
»توقف استخراج النفط بسبب 

الوضع األمني«. 
وأضاف ان »اس����تخراج 
النفط توقف في كل حقول دير 
الزور، باستثناء حقل كونيكو 
املس����تخدم الستخراج الغاز 

الذي يغذي 6 محافظات«.
النواب  بدورهم، تبّن����ى 
الذين عقدوا  البريطاني����ون 
جلسة طارئة بعد ظهر امس 
بأغلبية كبيرة مذكرة للحكومة 

جتيز توجيه ضربات جوية 
في العراق ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية املتطرف، واملوافقة 
على هذا النص تعني انضمام 
بريطانيا رسميا الى التحالف 
العسكري الدولي الذي يقاتل 
بقيادة الواليات املتحدة هذا 

التنظيم.
إل����ى ذلك، ذكر املرصد ان 
مقاتلي »داعش« سيطروا امس 
على قرية »علي شار« شرقي 
مدينة »عن العرب« الكردية 
الواقعة على احلدود السورية 

� التركية.
وق����ال املرصد ف����ي بيان 

صحافي: ان الس����يطرة على 
قرية »علي شار« في الريف 
الشرقي ملدينة »عن العرب« 
اثر اشتباكات عنيفة  جاءت 
بن مقاتلي »داعش« ووحدات 
كردية مقاتلة، أعقب ذلك وقوع 
انفجار شديد هز القرية، ولم 
يع����رف حت����ى اللحظة نوع 

االنفجار.
وتعد قرية »علي ش����ار« 
اق����رب نقطة متك����ن تنظيم 
الدولة اإلسالمية من السيطرة 
عليها في الريف الشرقي ملدينة 

»عن العرب«.

غدًا في »األنباء«

د.فراج الرداس                                      )فريال حماد(

حتليل تقني لڤيديو االنحناء بالضغط عبر اليدين

الباحث املتخصص في الفكر السياسي عند اجلماعات 
التكفيرية واإلرهابية د.فراج الرداس لـ »األنباء«: 

»داعش« جهال وخوارج العصر وإرهابيو هذا الزمان

جتنيد الشباب اخلليجي يتم على مرحلتني بزرع 
الشبهات التكفيرية ثم إحكام السيطرة عليهم بالعزلة 

البيئية واالجتماعية وتغيير الهوية

23 مليار دوالر خسائر »آبل«.. بعد مشاكل »آيفون6«

املوسوي: دبلجت »عطر اجلنة« إلى»التركية« 
تقديراً لفضل الكويت عليّ

التفاصيل ص 23 ٭

في قرارين لوزير اإلسكان لدعم خطة املؤسسة لتوفير 120 ألف وحدة سكنية

»السكنية«: حصر األراضي الصاحلة إلقامة املشاريع 
اإلسكانية وإخالء الوحدات احلكومية املخالفة

التفاصيل ص 5 ٭

التفاصيل ص  22 ٭
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»العلوم االجتماعية« تعقد مؤمترها السنوي منتصف الشهر املقبلمحليات
كشفت كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت عن إقامة مؤمترها السنوي لهذا العام 
حتت عنوان »علم النفس في عالم متغير« منتصف الشهر املقبل.
وقالت املنسقة العامة للمؤمتر د.أمثال احلويلة لـ »كونا« إن هذا املؤمتر الذي ينظمه 
قسم علم النفس في الكلية للمرة الرابعة وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هدفه 
جتويد برامج القسم حتقيقا لرسالته العلمية واألكادميية والنفسية واملجتمعية.
وبينت احلويلة أن مثل هذه املؤمترات تتيح الفرصة جلميع األكادمييني املتخصصني كي 
يبدعوا في مجاالتهم املتعددة.

م. محمد احلمدان د. أحمد االثري 

اعتمد الئحة السلوك الطالبي وأكد أهمية دور الطالب في تنمية املجتمع

األثري: حصول معهد الطاقة على االعتماد األكادميي 
لبرامجه مفخرة للكويت وإجناز على مستوى الشرق األوسط

قال املدير العام للهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب د. أحمد االثري: 
ان حص����ول املعهد العالي 
للطاق����ة عل����ى االعتم����اد 
االكادمي����ي لبرامجه يعد 
طف����رة نوعية في التعليم 

ومفخرة للكويت.
االث����ري في  وهن����أ د. 
تصري����ح صحافي جميع 
العامل����ن باملعه����د العالي 
للطاقة مبناس����بة حصول 
املعهد على االعتماد االكادميي 
لتس����عة برامج م����ن قبل 
مؤسسة االعتماد االكادميي 
األميركية ليكون هذا االجناز 
االول على مستوى الشرق 
االوسط بشكل عام ودولة 

الكويت بشكل خاص.
انه إلجناز كبير  وقال: 
أن حتص����ل جهة اكادميية 
عل����ى ه����ذا االعتم����اد من 
العاملية  ه����ذه املؤسس����ة 
احملايدة في مجال االعتماد 
االكادمي����ي واملتخصصة 
البرام����ج  اعتم����اد  ف����ي 
الهندسية وبرامج الهندسة 
التكنولوجية وبرامج العلوم 

والكمبيوتر.
وأضاف ان هذا االجناز 
جاء ثمرة للجهود والطاقات 
الك����وادر  الت����ي بذلته����ا 
التدريبي����ة واإلدارية في 
املعهد العالي للطاقة وعلى 
رأسهم مدير املعهد م.عمر 
احلمدان بالتعاون مع مكتب 
ضبط اجل����ودة واالعتماد 

االكادميي.
وأش����ار ال����ى ان املعهد 
حصل على االعتماد للبرامج 
التسعة اجلديدة باإلضافة 
الى برنامج صيانة محطات 
الذي مت اعتماده  التحويل 
سابقا ليصبح عدد البرامج 

املعتم����دة عش����رة برامج. 
وأوض����ح االث����ري ان من 
البرامج املعتمدة تخصص 
الش����بكات  تكنولوجي����ا 
الكهربائي����ة وتكنولوجيا 
تشغيل مراجل وتوربينات 
وتكنولوجيا تشغيل القوى 
الكهربائي����ة وتكنولوجيا 
صيان����ة ش����بكات مائية 
باالضاف����ة ال����ى تخصص 
تكنولوجيا معاجلة املياه، 
الفت����ا ال����ى ان جميع هذه 
البرامج معتمدة حتى نهاية 

عام 2019.
وأفاد بأن جميع البرامج 
التدريبية لقسم الشبكات 
الكهربائي����ة باملعه����د مت 
اعتمادها بالكامل ليصبح 
اول قس����م على مس����توى 
الش����رق األوسط،  منطقة 
ف����ي اختيار  وتبلور ذلك 
منظم����ة »ابت« للدراس����ة 
الشبكات  التي قدمها قسم 
الكهربائية ليكون من أفضل 
النم����اذج التي عرضت في 
مؤمتر املنظمة في عام 2014 

على مستوى العالم.
وذكر ان الهيئة ستعكس 
هذه البرامج على مخرجات 
املعهد بشكل ايجابي وتضمن 
إعداد ك����وادر وطنية ذات 

ق����ادرة على  كفاءة عالية 
حتقيق متطلبات س����وق 
العمل بكل مصداقية بأفضل 
املعايير  السبل وفق أعلى 

العاملية. 
أكد مدير  من جانب����ه، 
مكت����ب ضب����ط اجل����ودة 
واالعتم����اد االكادمي����ي م. 
محمد احلم����دان أن املكتب 
يعمل وفق خطة للتنسيق 
وعم����ل الترتيبات الالزمة 
العتم����اد بقية البرامج في 
الكليات واملعاهد، وهذا من 
شأنه أن يعطي مؤشرا بأن 
برامجنا تسيير في الطريق 

الصحيح.
من جهة اخرى، اعتمد 
د. األثري الئحة الس����لوك 
الطالبي التي تكفل حقوق 
الطال����ب وواجبات����ه وفقا 
للش����روط واالحكام سواء 
في الكلية او املعهد او أي 
من مراف����ق الهيئة التابعة 
التدريب  له����ا او جه����ات 
الى  امليدان����ي باإلضاف����ة 
النشرات الطالبية  تنظيم 
واملخالفات التأديبية وكل ما 
من شأنه االخالل بالقوانن 
واالج����راءات اخلاصة بها 
النظام  وتش����كيل جلن����ة 

الطالبي والئحة عملها.
واضاف ان التصور العام 
لالئحة السلوك الطالبي جاء 
العامة  الهيئ����ة  اميانا من 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بأهمي����ة دور الطال����ب في 
تنمية املجتمع وانطالقا من 
القواع����د القانونية العامة 
س����واء الواردة بالدستور 
او النظم السارية بالهيئة، 
كما تعمل الهيئة على ضبط 
السلوك الطالبي وضمان 
القانون  عدم خروجه عن 

ونظام اآلداب العامة.

جانب من اجلولة

مدير »التطبيقي« تفّقد عددًا من الكليات واملعاهد: 
نعمل بشكل جاد لرفع مستوى جودة مخرجات الهيئة

أكد املدي����ر العام للهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب د.أحمد األثري سعي 
كليات الهيئة ومعاهدها الى 
العمل اجلاد لرفع مس����توى 
جودة مخرجاتها لتتناسب 
العمل  مع رغب����ات س����وق 

الوطني. 
وقال د.االثري في تصريح 
صحافي خ����الل جولة على 
كلي����ات ومعاه����د الهيئة ان 
رفع مستوى اجلودة يأتي من 
خالل احلصول على االعتماد 
األكادميي للبرامج التي تقدمها 

الهيئة وحتويل بعض االقسام 
الت����ي متنح درجة  العلمية 

الدبلوم الى بكالوريوس. 
التي  وأش����اد باإلعدادات 
تقوم بها كليات ومعاهد الهيئة 
من توفير أجه����زة ومعدات 
وجتهيز القاعات الدراس����ية 
واملختبرات م����ن اجل خلق 
أكادميي ممي����ز للهيئة  جو 

التدريسية والطلبة. 
وأك����د ض����رورة توفير 
جميع اخلدمات التي يحتاجها 
الطالب داخل مبنى الكليات 
أو املعاهد لتحقيق مخرجات 

ذات جودة عالية، معربا عن 
إعجاب����ه مبا تقدم����ه كليات 
ومعاهد الهيئة وسعيها الدائم 
لتذليل العقبات التي قد تعرقل 
مسيرة التعليم. رافقه األثري 
خالل اجلول����ة كل من نائب 
املدير العام للتعليم للتطبيقي 
والبحوث د.فاطمة الكندري 
العام لشؤون  املدير  ونائب 
التدريب باإلنابة م.حس����ن 
الزنكي ومدير إدارة اخلدمات 
العامة م.محمد الياسن ومدير 
مكتب العالقات العامة واإلعالم 

قيس االسطى.

»الكويت للعمل التطوعي« نظم دورة
لإلنعاش القلبي الرئوي مبعايير عاملية

في إطار مس���اعي مركز 
الكوي���ت للعم���ل التطوعي 
التدريبية  الدورات  لتكثيف 
ألعضاء فرقه، عقدت في املركز 
في الفترة من 7 الى 10 سبتمبر 
اجل���اري مبش���اركة مركز 
س���كوباتك دورة اإلسعافات 
األولية E.F.R وش���ارك فيها 
18 مشاركا أغلبهم من فريق 
التابع  الغ���وص )س���نيار( 
للمركز. م���ن جانبه، صرح 

نائب رئي���س مركز الكويت 
التطوعي للش���ؤون  للعمل 
الفنية والتدريب حسن بدر 
القالف ب���ان املركز يحرص 
على إقامة مثل هذه الدورات 
التي تفيد أعضاءه، مشيرا الى 
ان دورة اإلسعافات األولية 
ضرورية في احلياة اليومية 
يحت���اج الى اإلمل���ام بها كل 
شخص الس���يما الغواصن.

وبدورهم أضاف كل من رئيس 

مجموعة التطوير والتدريب 
الفريق عبداهلل املعتوق  في 
واملدربن عب���داهلل بوقماز 
الدورة  ان  وإسالم بسيوني 
اشتملت على أحدث التطبيقات 
النظرية والعملية في مجال 
اإلسعافات األولية مبعايير 
املنظم���ات العاملية لإلنعاش 
 »ILCOR« القلب���ي الرئ���وي
وان املش���اركن ف���ي الدورة 
اجتازوا بنجاح التدريب من 

خالل سيناريوهات مختلفة، 
كما ان التدريب اشتمل على 
التضميد والتجبير. وأشار 
العام للدورة عضو  املنسق 
فري���ق الغوص »س���نيار« 
عبدالعزيز الشواف الى تفاعل 
املش���اركن مع احملاضرين 
واملدرب���ن، وان الفريق أقام 
حفال ختاميا للدورة كرم خالله 
املشاركن، ووزعت كتيبات 

خاصة بأنشطة الفريق.

شيخة العبداهلل: دور 
مهم للمؤسسات 
األهلية في مجال 
التوعية باألمراض 

املزمنة

)هاني عبداهلل( جانب من املشاركات في الدورة واحلضورد.خالد الصالح مكرما إحدى املشاركات  

»كان« اختتمت دورة لكرة تنس الطاولة تنافست فيها عضوات »املكفوفني«

الصالح: الرياضة تقي من األمراض املزمنة وعلى رأسها السرطان

حنان عبدالمعبود

أعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة احلملة التوعوية ملكافحة 
مرض السرطان »كان« د.خالد 
الصالح ختام أنش���طة دورة 
كرة تن���س الطاول���ة لذوي 
االحتياجات اخلاصة، والتي 
أقيم���ت على م���دى 10 أيام، 
تنافس���ت خالله���ا عضوات 
جمعية املكفوفن للفوز بجائزة 
احلمل���ة الوطني���ة للتوعية 

مبرض السرطان )كان(.
وأعرب الصالح في كلمة له 
خالل حفل ختام األنشطة الذي 
أقيم أمس األول وحضره كل 
من أعضاء مجلس إدارة حملة 
)كان(، وأعضاء إدارة جمعية 
الالعبن  املكفوف���ن، وأهالي 
وذويهم باإلضافة إلى متطوعي 
حملة كان الذين ساهموا في 

إجناح هذه الفعالية، عن شكره 
وامتنانه جلمعية املكفوفن 
على اجلهود التي بذلت إلجناح 
هذه الفعالية، وأن هدف احلملة 
من هذه الفعالية هو أن تبن 
أن الرياضة وقاية من األمراض 
املزمنة ومنها أمراض السرطان، 
حتى تعم الفائدة على جميع 
شرائح املجتمع، ولفت إلى أن 
حملة »كان« قامت بالتعاون مع 
اجلمعيات املتخصصة بذوي 
االحتياجات اخلاصة لتشجيع 
أعضائها على ممارسة الرياضة. 
واختت���م الصال���ح مؤكدا أن 
احلمل���ة الوطني���ة للتوعية 
مبرض السرطان )كان( تتقدم 
بالش���كر والتقدير جلمعية 
املكفوف���ن على اس���تقبالها 
للفعالية الرياضية التي أقامتها 
احلملة لديهم بكل رحابة صدر، 
الذين حضروا  وللصحافين 

الفعالية وكان لهم دور واضح 
في نشر اسم »كان« ورسالتها 

إلى اجلمهور.
وقد اختتم���ت حملة كان 
األنشطة اخلاصة بكرة تنس 
الطاولة للمكفوفن بحفل ختام 
ضم مجموعة من املسابقات، 
كما مت خالله توزيع اجلوائز 
الفرح  على احلضور إلدخال 
والس���رور على قلوب جميع 
احلاضرين. وفي ختام احلفل 
الفائ���زات باملراكز  مت تكرمي 
األربعة األولى في دورة كرة 
تنس الطاولة، وأيضا مت تكرمي 
الالعب���ات الالتي خرجن من 
البطولة مبكرا باإلضافة إلى 
الذين أشرفوا  تكرمي احلكام 

على مجريات اللعب.
وق���د حض���رت االحتفال 
الرئيس���ة الفخري���ة للنادي 
الرياضي للمعاقن  الكويتي 
الشيخة ش���يخة العبد اهلل، 
وق���د أش���ادت بال���دور املهم 
للمؤسسات األهلية في مجال 
التوعية إل���ى جانب اجلهات 
التوعية  احلكومية في نشر 
املزمنة، وأكدت  من األمراض 
على ض���رورة إيص���ال هذه 
التوعية لكل املناطق للوصول 
إلى أكبر شريحة من املجتمع 
بجميع فئاته، مش���يدة بدور 
املتطوعن الشباب من اجلنسن 
الذين يعمل���ون بهذا املجال، 
كما توجهت بالش���كر حلملة 
كان على هذه املبادرة والعمل 
على إجناحها بجهود القائمن 
عليها، متمنية دوام التعاون 
املشترك ملا فيه مصلحة الفرد 

واملجتمع.

رئيس املبرة خليل الشطي مستقبال وفد جمعية اآلل واألصحاب البحرينية

»اآلل واألصحاب« استقبلت وفداً من نظيرتها في البحرين
اآلل  مب����رة  اس����تقبلت 
واألصحاب بالكويت وفدا من 
جمعية اآلل واألصحاب مبملكة 
البحرين الشقيقة ضم كال من 
اللجنة  فريد اخلاجة عض����و 
الثقافية، وس����يف حسن أحد 
أعضاء اجلمعية، وعبدالرؤوف 
عبدالن����ور املترج����م اخلاص 
باجلمعية، وكان في استقبالهم 
الش����طي  املبرة خليل  رئيس 
ونائ����ب رئيس مركز البحوث 
والدراسات الداعية علي التميمي 
واحمد الرح����ال املدير اإلداري 
باملبرة وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة والباحثن والعاملن في 

املبرة.
بدأ اللقاء بترحيب من رئيس 
املبرة خليل الشطي للوفد الكرمي 
قائال: يشرفنا استضافة رجال 
كرام من دولة شقيقة سخروا 
أنفسهم خلدمة نشر تراث اآلل 
واألصحاب بالصورة الصحيحة، 
وإزالة الشبهات عن هذا التراث 
الفريد العظيم، وهو نفس ما 
تنتهجه مبرتكم الشقيقة لكم 
ولكل املسلمن على وجه األرض، 
فإصداراتنا تتحدث عن رسالتنا 
ومنهجنا تتضح منه سياساتنا 
البيت  آل  وهي غرس محب����ة 
والصحابة األطهار األخيار في 
نفوس املسلمن وإبراز عالقتهم 
احلميمة فيما بينهم وذلك لدعم 
وحدة األمة بشكل عام والوحدة 

الوطنية بشكل خاص.
وأضاف قائال: ويش����رفنا 
الثاني  اس����تقبالكم في بلدكم 
الكويت وبيتكم الثاني مبرة اآلل 
واألصحاب، للتعرف على أحدث 
أنشطتنا وإصداراتنا، والتعرف 
على أنشطة إخوانكم القائمن 
على العمل ف����ي املبرة وبحث 
سبل توسيع دائرة التعاون بن 
املبرة واجلمعية نظرا لتشابه 

أهداف كل من الطرفن.
وقد تناول احلديث العديد 
م����ن املوضوعات املش����تركة، 
املبرة  ومنها تطورات أنشطة 

واجلمعية خالل األعوام التسعة 
املاضية، وما حققته من اجنازات 
الترجمة  وفعاليات في جانب 
وتوصيل إصدارات املبرة الى 
املسلمن غير الناطقن بالعربية 
التوعي����ة  وتوس����يع دائ����رة 
اإلسالمية حتى ال تقتصر على 
العرب فقط مع ان الدول غير 
الناطقة بالعربية قد تكون أكثر 
حاجة من الدول العربية للتعرف 

على هذا التراث العظيم.
وعن أنشطة املبرة التي القت 
صدى كبيرا استعرض رئيس 
املبرة ما حققه مؤمتر »السابقون 
األولون ومكانتهم لدى املسلمن« 
في دورت����ه الثالثة من جناح 

ملموس محليا وعامليا.
وقد نال هذا الطرح الكثير 
من اإلعجاب لدى الوفد الكرمي 
وقد عبروا عن سعادتهم بهذا 
اجلهد الكرمي وما تقدمه املبرة 
من أنشطة مختلفة تهدف خلدمة 

تراث اآلل واألصحاب.
من جانبهم، استعرض وفد 
جمعي����ة اآلل واألصحاب عددا 
التي  من األنشطة والفعاليات 
تقوم بها اجلمعية، ومن أبرزها 
املشاركة في معارض الكتاب، 
وإنت����اج حلق����ات تلفزيونية 
بعنوان »الطريق الى كربالء« 

وموسوعة احلسن واحلسن، 
واملشاركة في املؤمترات داخل 

وخارج مملكة البحرين.
ث����م اصطحب نائب رئيس 
مركز البحوث والدراسات الوفد 
الكرمي بجولة بأقسام املبرة حيث 
قدم عرضا توضيحيا لبانوراما 
األسماء واملصاهرات بن اآلل 
واألصحاب من خالل مجموعة 
من املعلقات )البوسترات( والتي 
توضح األسماء واملصاهرات بن 
اآلل واألصح����اب ومدى الثناء 
املتبادل بينهم رضي اهلل عنهم 
جميعا، كما استعرض مجموعة 
من إصدارات املبرة التي يشرف 
على إخراجه����ا مركز البحوث 

والدراسات باملبرة.
تال ذلك زيارة ملكتبة املبرة 
التي حتت����وي على العديد من 
الكت����ب واملراج����ع واملعاجم 
وغيرها من املواد العلمية التي 
يندر وجودها ف����ي اي مكتبة 
اخرى والتي تصل الى اكثر من 
8800 مرجع ومصدر ما يقارب 
من 18000 مجلد، وقد حظيت 
املكتب����ة بقدر كبير من اهتمام 

الوفد الزائر للمبرة.
وختاما تقدم رئيس املبرة 
بالشكر الكرمي للوفد الكرمي على 

هذه الزيارة.

»الطب التلطيفي« تنظم ورشتي عمل متخصصتني لألطباء
قال رئيس رابطة الطب التلطيفي املنبثقة عن 
اجلمعية الطبية الكويتية استشاري األورام 

د.خالد الصالح أمس ان الرابطة ستنظم 
األسبوع املقبل ورش عمل حول كتابة 

االستراتيجيات واألبحاث العلمية لألطباء 
اإلداريني ورؤساء األقسام. وبني الصالح في 
تصريح صحافي ان أول ورشة ستكون غدا 
األحد ويقدمها خبير وضع االستراتيجيات 

د.هزاع الفضلي فيما تقدم الورشة الثانية يوم 
االثنني رئيس قسم اإلحصاء والتسجيل الطبي 

مبركز الكويت ملكافحة السرطان د.أماني 
البسمي حول كيفية مراجعة وتقييم األوراق 

العلمية. وأوضح ان الورش ستكون برعاية 
الوكيل املساعد للخدمات الطبية املساندة 

بوزارة الصحة د.جمال احلربي وبدعم رئيسي 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومن 
احلملة الوطنية ملكافحة السرطان )كان(. 

وأكد الصالح أن من اهتمامات الرابطة دعم 
خبرات األطباء بكافة املجاالت ومنها الفنية 

والتقنية مما ينعكس إيجابا على خدمة املريض 
واالرتقاء باخلدمات الصحية التي أساسها 

الطبيب، موضحا أن التسجيل مفتوح لألطباء 
وان املشاركني سيحصلون على نقاط نظام 

التعليم الطبي املستمر )كيمز(.

الشطي: نتشرف 
باستقبال رجال 

كرام سّخروا 
أنفسهم لنشر تراث 

اآلل واألصحاب 
بالصورة الصحيحة

اإلجناز جاء ثمرة 
للجهود والطاقات 
التي بذلتها الكوادر 
التدريبية واإلدارية 

في املعهد

احلمدان: نعمل 
وفق خطة للتنسيق 

وعمل الترتيبات 
الالزمة العتماد 

بقية البرامج في 
الكليات واملعاهد
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ترأس اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون مع كيري وروسيا ووفد الكويت في »منظمة التعاون اإلسالمي«

اخلالد: دول »التعاون« تقف مع املجتمع الدولي للقضاء على اإلرهاب
وضرورة البحث عن حلول ملواجهة »اإلسالموفوبيا« والتطرف والغلو

االجتم���اع ال���وزاري الثان���ي 
واألربع���ن ملنظم���ة التعاون 
اإلس���امي واملقرر عقده العام 

املقبل في الكويت.
من جان���ب آخ���ر، اجتمع 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد مع وزير خارجية 
جمهورية إيران اإلسامية محمد 
جواد ظريف، وذلك على هامش 
أعمال ال���دورة ال� 69 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وبحث اجلانبان خال اللقاء 
البلدين  الثنائية بن  العاقات 
باإلضافة إل���ى آخر التطورات 
عل���ى الس���احتن اإلقليمي���ة 
والدولية والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
كما اجتمع اخلالد مع وزير 
خارجية جمهورية ألبانيا ديتمير 
بوشاتي وبحث اجلانبان خال 
اللقاء س���بل توطيد العاقات 
الثنائية بن البلدين الصديقن في 
كل املجاالت باإلضافة الى القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
اجتمع النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
خارجية تركيا مولود تشاووش 
أوغلو وذلك على هامش اعمال 
الدورة ال� 69 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وناق���ش الوزي���ران خال 
االجتماع سبل توطيد العاقات 
الثنائية بن البلدين الصديقن 
في جميع املجاالت باالضافة الى 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وعدد من املوضوعات املطروحة 
للنقاش خال أعمال اجلمعية 
العامة. كما اجتمع اخلالد مع وزير 
خارجية اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية رمطان 
لعمامرة وذلك على هامش اعمال 
الدورة ال� 69 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وبح���ث اجلانب���ان خال 
االجتماع سبل توطيد العاقات 
الثنائية بن البلدين الشقيقن 
في جميع املجاالت باالضافة الى 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وعدد من املوضوعات املطروحة 
للنقاش خال أعمال اجلمعية 

العامة.
واجتم���ع اخلالد مع رئيس 
العامة لألمم املتحدة  اجلمعية 
للدورة احلالية س���ام كوتيسا 
حيث ناقش معه آخر املستجدات 
عل���ى الس���احتن اإلقليمي���ة 
والدولية باإلضافة الى عدد من 
املواضيع املطروحة على جدول 
اجلمعية العامة في دورتها ال� 

69 احلالية.

وعن سورية، أعرب عن األلم 
جراء استمرار أعمال العنف للعام 
الرابع حاصدة االرواح واملمتلكات 
فيما يعيش م���ا يقارب نصف 
البلد الشقيق في  س���كان هذا 
أوضاع إنسانية صعبة فهم إما 
الجئون في الدول املجاورة أو 

نازحون.
وجدد الدعم ملهمة مبعوث 
األمن العام اخلاص لس���ورية 
ستيفان دي مس���تورا، مؤكدا 
أهمية تكثيف اجلهود للوصول 
إلى حل سياس���ي وفقا لبيان 
جنيڤ 1 مبا يحق���ق تطلعات 
الشعب الس���وري الشقيق في 
العيش بحياة ح���رة وكرمية 
ومبا يحفظ لس���ورية وحدتها 

واستقرارها وسيادتها.
وبالنسبة لألوضاع في اليمن 
دعا جميع االطراف الى االلتزام 
الدقيق بتنفيذ بن���ود االتفاق 
االخير حلل األزمة اثر االحداث 
األخيرة التي شهدتها العاصمة 
صنعاء من اجل وقف إراقة الدماء 
وصوال الى جتاوز هذه املرحلة 

الدقيقة.
وجدد وقوف الكويت الثابت 
الى جانب اليمن وشعبه الشقيق 
ودعم الرئيس عبد ربه منصور 
هادي في جهوده الرامية نحو 
تثبيت دعائم الشرعية واحلفاظ 
على ارواح املواطنن وممتلكاتهم، 
كما وجه نداء عاجا الى املجتمع 
الدولي ومجلس األمن لاضطاع 
مبسؤولياته في دعم استقرار 
اليمن ووحدته وسامته اإلقليمية 
وفقا لقرار مجلس األمن رقم 2140 
لتجنيب اليم���ن االنزالق نحو 
حرب أهلية وسعيا وراء حتقيق 
االمن واالستقرار واالزدهار في 

اليمن الشقيق.
وع���ن ليبيا، دعا الى تنفيذ 
قرار مجلس األم���ن رقم 2174 
وال���ذي يوف���ر األرضية لردع 
األفعال التي تهدد السلم واألمن 
واالستقرار ويطالب بوقف إطاق 
النار الفوري وصوال الى مرحلة 
الدخول في حوار سياسي شامل 
ودعم العملية السياسية اجلارية، 
مطالبا ببذل اجلهود مع املنظمات 
الدولية لضمان حقوق املسلمن 
في ميامنار منددا بجميع األعمال 
التي ترتبط بالعنصرية والتمييز 
على أساس الدين وما يتعرض له 
املسلمون في ميامنار من عمليات 
اضطهاد وتعذيب وقمع وتهميش 
وح���رق للمن���ازل واملس���اجد 
وتهجير، معتبرا ذلك تصفية 
عرقية تنته���ك جميع املواثيق 
الدولية والديانات الس���ماوية 

واملبادئ االنسانية.
كما رحب باملش���اركن في 

املس���تقلة وعاصمتها القدس 
الشريف مبوجب حدود الرابع 
من يونيو 1967 تطبيقا لقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ 
األرض مقابل السام واملبادرة 

العربية للسام«.
وذكر بالتوصيات الصادرة 
عن االجتماع االستثنائي املوسع 
للجنة التنفيذية ملنظمتنا على 
مس���توى وزراء اخلارجية في 
10 يولي���و املاضي وما تضمنه 
البيان اخلتامي الجتماع اللجنة 
التنفيذية االستثنائي املوسع 
على مستوى وزراء اخلارجية 
الدول األعضاء بش���أن الوضع 
اخلطير في دولة فلسطن احملتلة 
مبا فيها القدس الش���ريف في 
12 أغسطس املاضي، كما جدد 
دعم وتضام���ن الكويت الكامل 
مع الش���عب الفلسطيني لنيل 
جميع حقوقه املشروعة، وحيا 
صموده عل���ى أرضه وحفاظه 
على مقدساته، مذكرا بأن زيارته 
مطلع الشهر اجلاري الى رام اهلل 
والقدس تعبيرا عن وقفتنا مع 
نضاله وتسجيا لفخرنا ملواقفه 

الثابتة. 
وعن الوضع في العراق أشار 
اخلال���د الى األوض���اع األمنية 
املقلقة ف���ي العديد من مناطقه 
نتيجة سيطرة ما يسمى بتنظيم 
»الدولة اإلس���امية« على جزء 
من أراضي���ه. وتابع: »يحدونا 
األمل في أن يتمكن العراق من 
خال احلكومة العراقية اجلديدة 
واملشاركة الكاملة جلميع أطياف 
املجتمع في العملية السياسية 
من التصدي خلطر تلك اجلماعات 
ودحرها واحلفاظ على وحدة 
وس���امة أراضي���ه«، متمنيا 
للحكوم���ة العراقي���ة اجلديدة 
ورئيس وزرائها حيدر العبادي 
كل التوفيق والنجاح للمضي قدما 
نحو حتقيق األمن واالستقرار في 

كل ربوع العراق الشقيق.

نيوي���ورك � »كونا«: ترأس 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجي���ة 
الش���يخ صباح اخلالد اجلانب 
اخلليجي في االجتماع الوزاري 
لترويكا دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية مع وزير 
خارجي���ة روس���يا االحتادية 
س���يرجي الڤروڤ على هامش 
أعمال ال���دورة ال� 69 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وناقش االجتماع العاقات 
الثنائية بن اجلانبن وس���بل 
تطويرها في كل املجاالت باإلضافة 
الى تبادل اآلراء حول املسائل 
اإلقليمية والدولية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وضم االجتماع إضافة الى 
الش���يخ صباح اخلالد كا من 
األمن العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف 
إدارة املنظمات  الزياني ومدير 
واملؤمت���رات الدولي���ة بوزارة 
اخلارجي���ة بقط���ر د.مطل���ق 

القحطاني.
وأكد اخلالد في كلمة ألقاها 
خال افتت���اح االجتماع التزام 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بالق���رارات الدولي���ة اخلاصة 

مبكافحة التطرف واإلرهاب.
ودعا الى تعزيز التنسيق بن 
احللفاء والتكتات اإلقليمية من 
أجل حفظ األمن والسام الدولين 
بسبب التهديدات التي يواجهها 

املجتمع الدولي.
وأوضح اخلالد ان املشاركن 
في اجتماع جدة الذي عقد في 
11 من الشهر اجلاري واجتماع 
باريس الذي عقد في 15 من الشهر 
نفس���ه على اتفاق حول أهمية 
حفظ أمن واس���تقرار العراق 
وسيادة أراضيه باإلضافة الى 
دعم التحالف الدولي في حربه 
ضد تنظيم الدولة اإلس���امية 
)داعش( واجلماعات املتطرفة 

االخرى.
وشدد على ان دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي تقف مع 
املجتم���ع الدولي ف���ي حتقيق 
هذا املس���عى النبي���ل للقضاء 
على اإلره���اب ونظ���م دعمها 
وفقا التفاق���ات اجتماعي جدة 

وباريس.
كما ت���رأس النائ���ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
اول من أمس اخلميس االجتماع 
الوزاري املشترك لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية مع 
وزير خارجية الواليات املتحدة 

جون كيري.
وبحث االجتماع سبل توطيد 

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع وزير خارجية ألبانيا ديتمير بوشاتيالشيخ صباح اخلالد ملتقيا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بحضور السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

د.عبدالرحمن احمليالن ونائب رئيس كينيا يزيحان الستار عن اللوحة التذكارية للجامعة د.عبدالرحمن احمليالن ونائب رئيس كينيا يتقدمان احلضور خالل حفل االفتتاح

»العون املباشر« افتتحته بحضور نائب الرئيس الكيني

احمليالن: افتتاح مبنى جامعة األمة اجلديد في كينيا
يتزامن مع فرحة الكويت بتكرمي األمير كقائد إنساني

كما عبر عن رضاه التام باملستوى 
املشرف واجلودة العالية ملباني 
جامعة األمة التي متيزت بها بن 
أغلب جامعات كينيا.  وقال: اننا 
يطيب لنا في هذا املقام أن نستذكر 
أن هذا الصرح التعليمي الكبير 
هو ثمرة غرس بدأه د.عبدالرحمن 
السميط � رحمه اهلل  � مؤسس 
جمعية العون املباشر، والذي 
كان يؤمن إميانا عميقا برسالة 
التعليم وفاعليته في النهوض 

باملجتمعات.
وأض����اف احملي����ان أن هذا 
اإلجناز يتزامن مع فرحة كويتية 
باختيارها مركزا إنسانيا واختيار 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد من قبل األمم املتحدة 
قائدا إنسانيا، وهو أمر استحقته 
الكويت بعطاء ش����عبها الذي ال 

يتوانى في سباق اخلير.
وم����ن جانبه، عب����ر راعي 
احلفل نائ����ب رئيس جمهورية 
كينيا وليم روتو عن سعادته 
بهذا احلدث الكبير، وقال: »أعتبر 
هذه اجلامعة جامعتي، فقد شهدت 
عندما كنت وزيرا للتعليم العالي 

لبنتها األولى بافتتاح كلية »ثيكا« 
للشريعة اإلسامية وتشرفت 
حينها بحض����ور حفل تخريج 
الدفعة األولى فيها، وأتش����رف 
اآلن بافتت����اح مق����ر اجلامع����ة 
اجلديد في »كيجيادو«، وسأسعى 
للحصول ومنح اجلامعة امليثاق 
العاملي للجامع����ات من رئيس 

اجلمهورية. 
وأش����اد روت����و بالعاقات 
املتميزة بن الكويت وكينيا ودعم 
الكويت حكومة وشعبا ملشاريع 
التعليم في كينيا والذي يترك 
بصمة واضحة على التنمية التي 

ينشدها املجتمع الكيني. 
بدوره، ثم����ن القائم بأعمال 
الس����فارة الكويتي����ة في كينيا 
باإلنابة عبدالكرمي املجيم افتتاح 
اجلامعة وقال إن افتتاح جامعة 
االمة التي أنشأتها جمعية العون 
املباش����ر يعد خطوة تاريخية 
مضيئة في مس����يرة العاقات 
املشتركة بن كينيا والكويت«، 
مضيفا ان د.السميط حفر اسمه 
في تاريخ العمل اخليري في قارة 

أفريقيا من شرقها الى غربها.

نقل احلدث على الهواء مباشرة 
من قبل التلفزيون الكيني. بدأ 
احلفل باستقبال رئيس مجلس 
إدارة العون املباشر د.عبدالرحمن 
احمليان ورئيس مجلس األمناء 
في اجلامع����ة البروفيس����ور 
عبدالغفور البوسعيدي وأعضاء 
مجلس أمن����اء اجلامعة لنائب 
الرئيس الكيني الذي أزاح الستار 
عن النص����ب التذكاري مبدخل 
اجلامعة، ثم بدأت مراسم احلفل 
بإنشاد السام الوطني الكيني 
تلته كلمة ترحيب باحلضور من 
مدير جامعة األمة البروفيسور 
شوكت عبدالرزاق ثم كلمة نائب 
رئيس اجلمهورية وكلمة رئيس 
مجلس إدارة العون املباش����ر 

وكلمات لبعض احلضور. 
وفي كلمته التي ألقاها رئيس 
مجل����س إدارة جمعي����ة العون 
املباشر د.عبدالرحمن احمليان 
عبر عن فخره الكبير بهذا اإلجناز 
العظيم الذي أت����ى ثمرة جلهد 
مس����تمر طيلة 5 سنوات حتى 
حصلت اجلامعة على االعتراف 
الرسمي من وزارة التعليم العالي، 

افتتح����ت جمعي����ة العون 
املباشر املبنى اجلديد جلامعة 
»األمة« في مقاطعة »كاجيادو« 
)75 كم جنوب العاصمة الكينية 
نيروبي(، وحضر حفل االفتتاح 
نائب رئي����س جمهورية كينيا 
وليم روتو، والرئيس السوداني 
األسبق ورئيس منظمة الدعوة 
اإلسامية املشير عبدالرحمن 
سوار الذهب، ورئيس مجلس 
إدارة جمعية العون املباش����ر 
احملي����ان،  د.عبدالرحم����ن 
ووزير التعليم العالي الكيني 
البروفيسور داود سومي، وممثل 
األغلبي����ة البرملاني����ة الكينية 
)آدم بري دوعالي(، وجمع من 
الشخصيات الرسمية والشعبية 
في كينيا وبعض دول اخلليج، 
إضافة إلى مدير املكتب امليداني 
جلمعية العون املباشر في كينيا 
ومس����ؤولي مراك����ز ومدارس 
اجلمعي����ة هن����اك مث����ل مركز 
كيجيادو ومركز كليفي وغيرهما، 
كما حظي حفل االفتتاح باهتمام 
وس����ائل اإلعام الرسمية من 
صحف وقنوات تلفزيونية ومت 

معرفي: رفض مشروع القرار العربي حول 
النووي اإلسرائيلي يعكس ازدواج  املعايير

املماطل����ة والتس����ويف في 
املش����اورات الت����ي يعقدها 
الوس����يط الفنلن����دي الذي 
يحظى مبساندة كبيرة من 

جانب الدول العربية. 
وقد عارض����ت 58 دولة 
بينها الواليات املتحدة والدول 
الغربية وحلفاؤهما إضافة 
إلى إسرائيل القرار العربي 
مقاب����ل تأييد 45 دولة فيما 
حتفظت على املش����روع 27 
دولة إلى جانب 15 دولة غابت 

عن عملية التصويت.

الذرية في دورته العادية ال� 
58 املنعقدة حاليا. 

وأكد معرف����ي أن الدول 
العربية عازمة على االستمرار 
في طرح مخاط����ر القدرات 
النووية اإلس����رائيلية غير 
املعلنة على الدورات املقبلة 
الع����ام للوكالة.  للمؤمت����ر 
مش����ددا على أن اس����تمرار 
امتاك إسرائيل لهذه القدرات 
دون رقابة دولية فعالة من 
ش����أنه التأثير س����لبا على 
عملية إخاء منطقة الشرق 
األوسط من األسلحة النووية 
وباقي أسلحة الدمار الشامل 
وعلى السلم واألمن اإلقليمي 

والدولي. 
وتطرق إلى مسألة التزام 
الدول العربية بإخاء منطقة 
الشرق األوسط من األسلحة 
النووي����ة وباقي أس����لحة 
الدمار الشامل�، موضحا بهذا 
اخلصوص أن����ه في الوقت 
الذي تؤكد فيه الدول العربية 
التزامها بإخاء املنطقة من 
النووية لم تبد  األس����لحة 
إسرائيل أي جدية للمشاركة 
في مؤمتر 2012 املؤجل وإمنا 
استمرت أيضا في سياسة 

ڤيين����ا - كون����ا: أعرب 
سفيرنا لدى النمسا وممثل 
الكويت الدائم لدى املنظمات 
ف����ي ڤيينا صادق  الدولية 
معرفي عن أس����فه إلخفاق 
الدولي����ة للطاقة  الوكال����ة 
الذرية في مترير مشروع قرار 
عربي حول القدرات النووية 
اإلس����رائيلية. وقال معرفي 
في كلمة أمام املؤمتر العام 
للوكالة عقب التصويت إن 
رفض املشروع العربي يعكس 
سياسة املعايير املزدوجة في 
التعامل مع مش����اغل الدول 
األعضاء حيال وجود منشآت 
نووية غير خاضعة لنظام 
الضمانات الش����املة التابع 

للوكالة. 
كم����ا أعرب عن أس����ف 
العربية الس����تمرار  الدول 
انتهاج بعض الدول ممارسة 
ضغوط شديدة على الدول 
التي تؤي����د مضمون القرار 
وبالتالي امتناعها أو تغيبها 
عن التصوي����ت ما أدى إلى 
القرار  عدم اعتماد مشروع 
العربي حول القدرات النووية 
اإلس����رائيلية خال املؤمتر 
السفير صادق معرفيالعام للوكالة الدولية للطاقة 

»الشؤون« تطرح مباني مخصصة
 لدور احلضانة لالستثمار

بشرى شعبان

علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة 
في وزارة الشؤون ان الوزارة انتهت من 
انشاء عدد من املباني اجلديدة املخصصة 
ل���دور احلضانة في ع���دة مناطق ومنها: 
الشامية، الشويخ السكنية،  املنصورية، 

النزهة، الدسمة والفيحاء.
وأشارت املصادر الى ان هذه املباني جار 
اعداد دراسة لطرح مناقصة لاستثمار فيها 
من قبل القطاع اخلاص، مبينة ان العمل 
جار على انش���اء مبان جديدة ايضا لدور 
احلضانات في عدد من املناطق وس���وف 

ينتهي العمل منها قريبا.

ظاهرة »اإلساموفوبيا« من جهة 
والقضاء على التطرف والغلو 
واإلساءة لألديان من جهة أخرى 
مسترشدين بسيرة نبينا محمد 
ژ نبراس���ا حلياتنا وتقوميا 

لسيرة أمتنا«.
وقدم الشكر للسعودية على 
جهودها البناءة خال ترؤسها 
للدورة احلالية، وأشاد بجهود 
أمن عام املنظمة اياد مدني في 
تعزيز العمل اإلسامي املشترك 
في ش���تى املجاالت بن الدول 
األعض���اء، متمنيا له الس���داد 
والتوفي���ق فيم���ا ينتظره من 

مسؤوليات.
وأضاف: »شهدت منطقتنا في 
األشهر القليلة املاضية تطورات 
وأحداث وأعمال عنف مؤسفة 
كان أبرزها العدوان االسرائيلي 
الس���افر على قطاع غزة والتي 
مورست فيه أبشع أنواع القتل 
والعنف في صف���وف املدنين 
العزل ودمرت فيه املؤسسات 
املدنية والبنية التحتية، األمر 
ال���ذي فاقم من حج���م املعاناة 
اإلنس���انية التي التزال آثارها 

النفسية واالجتماعية ماثلة«.
وتابع: »وفي ه���ذا الصدد 
نكرر ترحيبن���ا مبا حتقق من 
اتفاق لوقف اطاق النار في 26 
اغس���طس 2014 بن اجلانبن 
اإلسرائيلي والفلسطيني بقيادة 
جمهورية مصر العربية إال أنها 
خطوة يجب أن تتبعها املزيد من 
الثقة  اخلطوات لتعزيز أجواء 
من خال توفير احلماية الدولية 
للش���عب الفلسطيني مبوجب 
اتفاقية جنيڤ الرابعة لعام 1949 
والعمل على رفع احلصار على 
غزة ووقف جميع السياس���ات 
اإلسرائيلية غير القانونية من 
بناء املستوطنات وهدم املنازل 
والعودة إلى املفاوضات من أجل 
التوصل إلى تسوية دائمة تفضي 
إلى إقامة الدولة الفلس���طينية 

ش���راكتنا اإلس���تراتيجية مع 
الواليات املتحدة األميركية من 
أجل حتقيق أفق أوسع للتعاون 
والتنسيق والتش���اور في كل 
النواحي مبا ينعكس بالفائدة 

على اجلانبن«.
وبحث االجتماع سبل توطيد 
عاقات التعاون والتنسيق بن 
دول املجلس والواليات املتحدة 
ف���ي كل املجاالت السياس���ية 
واالقتصادية واالستثمارية، كما 
تبادل اجلانبان وجهات النظر 
حول آخر مستجدات الساحتن 
اإلقليمي���ة والدولية وعدد من 
املوضوع���ات ذات االهتم���ام 

املشترك.
وفي س���ياق متصل، جدد 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
إدانة واستنكار  صباح اخلالد 
الكويت للممارسات التي تستغل 
الدين كذريعة للقتل والتهجير 
وترويع اآلمنن، مؤكدا ترحيب 
الكويت بقراري مجلس األمن رقم 
2170 ورقم 2178 حول مكافحة 

االرهاب.
وقال اخلالد في كلمة اثناء 
ترؤس وفد الكويت في االجتماع 
التنس���يقي الس���نوي لوزراء 
التعاون  خارجية دول منظمة 
اإلس���امي على هامش الدورة 
ال� 69 للجمعي���ة العامة لألمم 
املتح���دة: ان منطقتنا »تواجه 
تزايدا ألعمال اإلرهاب من مجاميع 
تتس���تر برداء ديننا اإلسامي 
وهي أبعد ما تكون عن رسالته 
اإلنسانية السمحاء، بل ان أعمالها 
وأفعالها تشوه اإلسام وتسيء 
له وتقدمه للعالم على أنه دين 
التطرف في حن أن ديننا يدعونا 

للتسامح ونبذ التعصب«.
وشدد في كلمته على ضرورة 
بذل اجلهود لتعري���ف العالم 
»برس���الة ديننا السمحاء من 
خال البحث عن حلول ملواجهة 

عاقات التعاون والتنسيق بن 
دول املجلس والواليات املتحدة في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالستثمارية كافة، كما تبادل 
اجلانبان وجهات النظر حول آخر 
مستجدات الساحتن اإلقليمية 
والدولية وعدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املش���ترك.وضم 
االجتماع الذي يأتي على هامش 
املشاركة في أعمال الدورة ال� 69 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيوي���ورك وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
واألمن العام ملجلس التعاون 

د.عبداللطيف الزياني.
وجدد اخلالد دعم دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
الكامل للتحالف الدولي الهادف 
الدولة  ال���ى مكافحة تنظي���م 
اإلسامية )داعش(، وأكد في كلمة 
خال ترؤسه االجتماع ان دول 
مجلس التعاون دعمت القرارين 
الدولي���ن 2170 الذي اعتمد في 
شهر أغس���طس املاضي و2178 

الذي أقر منذ يومن.
وأوض���ح اخلالد ان مجلس 
التعاون يقف بشكل صارم مع 
املجتمع الدولي في هذا املسعى 
النبيل القتاع اإلرهاب وكل ما 

يدعمه.
واشار الى ان حتالف الدول 
من مختلف أنحاء العالم والذي 
التقى في جدة باململكة العربية 
السعودية في 11 سبتمبر وفي 
باريس بفرنسا بعد 4 أيام اتفق 
على أهمية ضمان أمن واستقرار 
وسامة أراضي العراق، وكذلك 
دع���م التحالف الدولي ملكافحة 
تنظي���م »داعش« واملجموعات 

املتطرفة األخرى.
وقال ان دول مجلس التعاون 
تقدر كثي���را االلت���زام القوي 
واملس���تمر والثابت للواليات 
املتحدة بأمنه���ا مجددا التأكيد 
عل���ى »دعم أس���اس وهيكلية 

جامعة األمة أول 
جامعة إسالمية 

تؤسسها ومتولها 
جمعية خيرية عربية 

في أفريقيا

نستنكر استغالل 
الدين كذريعة للقتل 

والتهجير وترويع 
اآلمنني 

ندعم جهود الشعب 
الفلسطيني لنيل 

جميع حقوقه 
املشروعة

يحدونا األمل في 
أن يتمكن العراق 

من التصدي خلطر 
اجلماعات املتطرفة 
واحلفاظ على وحدة 

وسالمة أراضيه

الكويت تستضيف 
االجتماع الوزاري 

الـ 42 لـ »التعاون 
اإلسالمي« في العام 

املقبل
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جمعية الطيارين ومهندسي  الطيران الكويتية
 يتقــــدم جمـــل�س اإدارة اجلمعيـــة

نيابة عن اأع�ضاء اجلمعية العمومية

بخال�س العـزاء واملـوا�ضاة  لأ�ضرة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ولعــموم آل قطينــــه الكـــــرام
 لوفاة  الفقيد الغايل

مهندس الطيران/ عصام عصمت محمد قطينه
�سائلني املوىل عز  وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

أصدر قراراً آخر بتشكيل جلنة لتنفيذ قرارات اإلخالء لبعض الوحدات السكنية احلكومية املخالفة

أبل: تشكيل جلنة حلصر األراضي الصاحلة إلقامة املشاريع اإلسكانية
الوحدات السكنية احلكومية 
املخالفة من بيوت وقسائم 
حكومية وش���قق ومساكن 
مؤج���رة وفق اإلج���راءات 

املقررة.
إلى جانب التنسيق بني 
اجلهات احلكومية املختصة 
الوزاري،  لتنفيذ اإلخ���اء 
وللفريق االس���تعانة مبن 
يرى احلاجة اليه سواء من 
املؤسس���ة أو خارجها، كما 
له أن يطلب من أي اإلدارات 
تزويده مبا قد يحتاج اليه 
من بيانات ومعلومات تتعلق 

بأعماله.

املناطة باللجنة، وأخيرا مدة 
عمل اللجنة ثاثة اشهر يقوم 
رئي���س اللجنة في نهايتها 
برف���ع تقري���ر يتضمن ما 
اللجنة من  إلي���ه  توصلت 

نتائج.
الثاني  الق���رار  وتضمن 
بش���أن جلنة اإلخ���اءات 
للوحدات السكنية املؤجرة 
واملخصصة في مادته األولى: 
يش���كل فريق عمل برئاسة 
مدير إدارة املساكن املؤجرة، 
وذلك لتنفيذ القرارات التي 
تصدرها املؤسسة باإلخاء 
ال���وزاري واإلداري لبعض 

وتضمن القرار في مادته 
الثانية: تكون مهمة اللجنة 
البحث ومن ثم حتديد ومن 
الهيكلي  خ���ال املخط���ط 
األراضي اخلالية من العوائق 
والصاحلة إلقامة مشاريع 
الرعاي���ة الس���كنية متهيدا 
املتبعة  التخاذ اإلج���راءات 
لتخصيصه���ا للمؤسس���ة 

العامة للرعاية السكنية.
مادة ثالثة: جتتمع اللجنة 
مبقر املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية ولرئيس اللجنة 
االستعانة مبن يراه مناسبا 
في س���بيل القي���ام باملهام 

من مدي���ر ش���ؤون البيئة 
مبارك العازمي، واملستشار 
مبكتب نائ���ب املدير العام 
م.وائل العيسى، ومدير إدارة 
التخطيط م. ناصر خريبط، 
ورئيس قسم مبكتب البيئة 
فيص���ل العوضي، ورئيس 
قسم التنس���يق م. إبراهيم 
الناشي، ومن بلدية الكويت 
العام  ممثلة مبساعد املدير 
التنظيم  لش���ؤون قط���اع 
العمراني واملخطط الهيكلي 
م. أحم���د املنفوحي، ومدير 
إدارة املخطط الهيكلي م.سعد 

احمليلبي.

السكنية عبر توفير األراضي 
الصاحلة للبناء وبالذات في 
املناطق الداخلية وخارجها 
في جميع احملافظات املختلفة 
لتكون داعما رئيسيا خلطة 
املؤسس���ة خال السنوات 
املقبل���ة لتوفي���ر 120 ألف 
وحدة سكنية في مشاريعها 

املقبلة.
الوزاري  القرار  وتضمن 
األول حلص���ر األراضي في 
مادته األولى: تشكيل جلنة 
مشتركة برئاسة نائب املدير 
العام لش���ؤون التخطيط 
والتصمي���م، وعضوية كل 

حمد العنزي

اصدر وزير الدولة لشؤون 
اإلس���كان ياسر أبل قرارين 
وزاريني األول منهما يتعلق 
بشأن تشكيل جلنة حصر 
األراض���ي الصاحلة إلقامة 
الرعاية السكنية،  مشاريع 
والثاني يقضي بتشكيل جلنة 
اإلخاءات للوحدات السكنية 

املؤجرة واملخصصة.
وقالت مص���ادر مطلعة 
في تصريح ل� »األنباء« إن 
من شأن مثل تلك القرارات 
ياسر أبلتوفير اكبر قدر من الوحدات 

الصويان رئيسا للجنة الثروة 
الس����مكية وم.عواطف الغنيم 
رئيسا للجنة الشؤون املالية. 
وفي هذا الصدد أكد الدماك بعد 
ترؤس����ه أول اجتم����اع للجنة 
الش����ؤون النباتية أن اللجنة 
وافقت على االقتراح املقدم من 
الكويت����ي للمزارعني  االحتاد 
واخلاص بفتح باب التوسعات 
في املناطق الزراعية ومساواة 
اجليران بشأن توسعة املزارع 
خاصة ف����ي الوفرة والعبدلي.

وأشاد الدماك باجلهود الكبيرة 
التي تقوم به����ا رئيس الهيئة 
نبيلة اخلليل ونواب املدير العام 
وتأكيداتهم الدائمة بدعم املزارع 
الكويت����ي، مؤك����دا أن اجلميع 
سيسعى إلى املشاركة الفاعلة 
في جميع القرارات الصادرة عن 
هيئة الزراعة لتصب في مصلحة 
املزارع الكويتي ومربي الثروة 

احليوانية.
وأوض����ح أن جميع اللجان 
التي مت اختي����ار أعضائها من 
قبل االحتادات واجلمعيات ذات 
العاقة سواء بالثروة النباتية 
أو احليوانية والسمكية ستقوم 
بتق����دمي االقتراح����ات البناءة 
والتوصي����ات الازمة لتطوير 
العم����ل من أجل احملافظة على 
األمن الغذائي بالباد وهذا لن 
يكتمل إال بتعاون اجلميع وهذا 

هيئة الزراعة اختارته رئيساً للجنة الثروة النباتية

الدماك: اعتماد اقتراح احتاد املزارعني
بفتح باب التوسعات في املناطق الزراعية

ما ملسناه على أرض الواقع من 
خال االجتماعات املتعددة التي 
عقدناها مع املسؤولني بهيئة 
الزراعة إضافة إلى حماس أعضاء 
الذين  النباتية  جلنة الشؤون 
أبدوا ضرورة إظهار اقتراحات 
اللجنة إلى حيز الوجود وخاصة 
في مجال التوسعات الزراعية 
والعدالة التي ينتظرها جميع 
املزارعني لنحقق مبدأ رئيسيا 
ومهما بالدستور الكويتي وهو 
العدالة واملس����اواة بني جميع 
إلى  املواطنني ه����ذا باإلضافة 
السعي اجلاد في زيادة الدعم 
الزراع����ي وس����وف تعقد عدة 
اجتماعات للجنة لبحث سبل 
التوصل للحلول اجلذرية في 
كل ما يواجه املزارع الكويتي من 

مشاكل عالقة منذ سنوات
وتق����دم الدماك ف����ي ختام 
تصريحه بالشكر لكل من سعى 
لتزكيته رئيسا للجنة الشؤون 
النباتية بالهيئة، واعدا اجلميع 
أنه سيكون على قدر املسؤولية 
واألمانة امللقاة على عاتقه وان 
يعمل من أجل أن يكون للجنة 
دور فع����ال ومتكامل مع هيئة 
الزراعة ليصل املزارع الكويتي 
الى غايته وان تكون هذه اللجنة 
داعما قوي����ا للمزارع الكويتي 
في حل جميع اإلشكاالت التي 

تعترضه.

بشرى شعبان 

قامت جلنة الثروة النباتية 
في مجلس إدارة الهيئة العامة 
لش����ؤون الزراع����ة والث����روة 
السمكية بتزكية رئيس االحتاد 
الكويتي للمزارعني عوض الدماك 
رئيس����ا لها، كما زكت رئيس 
جمعية املهندسني الزراعيني م. 
يوسف التراكمة نائبا له كما مت 
اختيار رئي����س احتاد منتجي 
الطازج����ة عبداحلكيم  األلبان 
األحمد رئيس����ا للجنة الثروة 
احليوانية وم.براك املرشد نائبا 
للرئيس، كم����ا اختير رئيس 
احتاد صيادي األسماك ظاهر 

عوض الدماك

»ريادة« دربت 20 مشاركاً على الثقة بالنفس ومواجهة اجلمهور

العدد احلالي بالتعاون مع 
وزارة الشباب.

وأش����ار إل����ى أن جلنة 
تقيي����م املتدربني من ذوي 
اخلبرة في مجال التدريب 
كل متخص����ص في مجال 
معني من مختلف دول العالم 
م����ن دول مجلس التعاون 
وبريطانيا وكويتيني كلهم 
أتوا من أجل تقييم املنتسبني 

لبرنامج ريادة والعمل على 
رفع مستوى الوعي ألهمية 
املهارات والتدريب،  تنمية 
ويساعد أصحاب األعمال 
واملؤسسات املختلفة على 
تطوي����ر أعمالهم من خال 
املهرة  اس����تبقاء املوظفني 
وتنمية وتطوير مهاراتهم 
مب����ا يس����اعد عل����ى تقدم 

املنشأة.

إلى برنامج ريادة  منتسبا 
لتدريب املتدربني للقيادات 
الش���ابة اجت���ازوا برنامج 
»ريادة« إلخراج مدرب كويتي 
قادر على التدريب في جميع 
املجاالت بدقة ومهنية، مشيرا 
إلى أن تلك هي أول مرحلة 
من مراحل التدريب وستليها 
دورات أخرى وسيتضاعف 
عدد املتدرب���ني إلى ضعف 

رندى مرعي 

اختتم برنامج »ريادة« 
الشبابية  القيادات  لتدريب 
الوطنية ال���ذي أقيم حتت 
الش���باب  وزارة  رعاي���ة 
نشاطاته بتكرمي 20 مشاركا 

مساء أمس األول.
وعن الدورة قال رئيس 
مجلس إدارة البورد العربي 
لاستش���ارات والتدري���ب 
البشرية د.أحمد  والتنمية 
البدري إن الدورة تعمل على 
بناء الثقة بالنفس والتخلي 
ع���ن اخل���وف والقلق من 
مواجهة اجلمهور، والوصول 
لاستعداد الداخلي لعملية 
التدريب، واكتساب مهارات 
اإللقاء وفن���ون االرجتال، 
ودراسة لغة اجلسد للمدرب 
وكيفي���ة اس���تخدمها أمام 

جمهور املتدربني.
وتاب���ع أن عوامل جناح 
التدري���ب داخل القاعة هي 
التعرف على أنواع املدربني، 
والتعرف على أمناط املتدربني 
والسيطرة عليهم داخل قاعة 
احملاضرات، وطرق جتهيز 
وإع���داد القاعات التدريبية 
مبا يائم طبيعة الدورات، 
وحتديد االحتياجات التدربية 
لألفراد والشركات، وكيفية 
إع���داد امل���ادة التدريبي���ة 
التدريبي���ة،  واحلقائ���ب 
التدريب وكيف  ومراح���ل 
تكون مدربا فعاال، واإلعداد 
النفسي والثقافي والتطويري 

للمدرب.
وعن أهداف البرنامج قال 
البدري إن الهدف الرئيسي 
له هو التطوير العاملي ورفع 
الوع���ي ألهمية  مس���توى 
تنمية امله���ارات والتدريب 
من خال استخدام مجموعة 
املدربني واخلبراء  أمهر  من 
املتخصصني، واس���تخدام 
التدريبية  أحدث الوسائل 
التي تتماشى مع  احلديثة 
أحدث ما توصل إليه العالم 

في مجال التدريب.
وأوض���ح أن عش���رين 

جانب من الدورة 

تكرمي إحدى اخلريجات إحدى املشاركات تتسلم شهادتها

)أنور الكندري( د.أحمد البدري مع املشاركني في الدورة  

» اإلرهاب.. مع التطبيق على التجربة الكويتية«.. 
كتاب جديد للعقيد د. مبارك جزوي

اإلرهابي����ة التي ش����هدتها 
الكويت خال العقود األربعة 
األخيرة وكيف تعاملت معها 

األجهزة األمنية.
الى  الكتاب  وينقس����م 
خمس����ة فصول، تناولت 
املفاهيم املختلفة لألزمات 
إدارة  والكوارث، ومراحل 
األزمات، واألزمات األمنية 
الكويت،  ف����ي  الداخلي����ة 
واس����تراتيجية مواجه����ة 
اإلرهاب، وإدارة ومواجهة 
أعمال العنف )الشغب في 

الكويت(.
مب����ارك  د.  والعقي����د 
فالح ج����زوي حاصل على 
املاجستير والدكتوراه في 
إدارة األزم����ات والكوارث، 
البحوث  العديد م����ن  وله 
واملؤلفات في هذا الشأن ، 
منها كتاب����ه إدارة األزمات 
األمني����ة والك����وارث في 
الكوي����ت، كما ش����ارك في 
الكثي����ر م����ن املؤمت����رات 
الدولية، ومحاضر في عدد 

من اجلهات األكادميية.

صدر حديثا عن مكتبة 
الكوي����ت الوطني����ة كتاب 
التطبيق  »اإلرهاب.. م����ع 
على التجرب����ة الكويتية« 
ملؤلف����ه العقي����د د. مبارك 
فالح جزوي، ركن تخطيط 
وتدري����ب مدارس احلرس 
الوطني، بواقع 140 صفحة 

من القطع املتوسط.
الكتاب ظاهرة  وتناول 
اإلرهاب بالتحليل والتفسير 
ألسباب شيوعها، وسلط 
العمليات  الض����وء عل����ى 

غالف الكتاب العقيد د. مبارك جزوي

البابطني يعلن أسماء الفائزين 
بجوائز دورة »أبي متام الطائي« اليوم

القاهرة ـ هناء السيد 

بحضور سفيرنا لدى القاهرة سالم الزمانان 
وس���فيرنا باململكة األردنية الهاشمية د.حمد 
الدعيج وكوكبة من الشعراء واملثقفني، يعلن 
رئيس مجلس أمناء »مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
س���عود البابطني لإلبداع الش���عري الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني، اليوم السبت في 
القاهرة، عن أسماء الفائزين بجوائز املؤسسة 

في دورتها الرابعة عش���رة، دورة »أبي متام 
الطائي« والتي ستقام فعالياتها مبدينة مراكش 

باململكة املغربية.
ويأتي اختيار البابطني للقاهرة إلعان أسماء 
الفائزين، نظرا لدورها الثقافي الريادي على 
مر التاريخ وملكانتها املرموقة لدى أبناء الوطن 
العربي أجمعني الس���يما أنها شهدت تدشني 
جائزته ألول مرة قبل ربع قرن في احتفالية 

عربية غير مشهودة من قبل.
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»الهالل األحمر« توزع 5 آالف حقيبة 
مدرسية على طلبة غزة

.. وتوزع حمولة 33 شاحنة مساعدات طبية 
وغذائية على املتضررين في القطاع

جانب من حملة توزيع احلقائب على اطفال غزة

ر عن تضامن الكويت مع أطفال القطاع الزيد: تعبِّ

والتعاون مع الهالل االحمر 
الفلسطيني في القطاع. 

وقال الزيد ان فريق الهالل 
االحمر الكويتي استمع خالل 
زيارته ملديري املدارس الى 
شرح مفصل عن اخلدمات 
والبرامج التعليمية املقدمة 
للطلبة، مشيدا بكل اخلدمات 
التي تقدم لهؤالء  التربوية 

الطلبة والطالبات. 
املش����اريع  ان  وأك����د 
الت����ي تنظمها  اإلنس����انية 
جمعية اله����الل األحمر في 
قط����اع غزة حتقق رس����الة 
اجلمعية ف����ي الوقوف الى 
الفلسطيني  جانب الشعب 
وتوفي����ر بعض احتياجاته 
األساسية، مش����يدا بجهود 
فريق املتطوعني ودورهم في 
التخفيف من معاناة األسر 

الفلسطينية وأطفالهم. 
وأعرب عن الشكر العميق 
للجهود التي تبذلها جمعية 
الهالل األحمر وعلى رأسها 
رئيس مجلس ادارتها د.هالل 

املساعدات س����تتواصل في 
جمي����ع أنحاء قط����اع غزة 
حتت إشراف الهالل األحمر 
الكويتي، مؤكدا أن املساعدات 
اإلنسانية التي تقدمها جمعية 
اله����الل األحمر الكويتي في 
قطاع غزة س����اهمت بشكل 
كبي����ر في إغاث����ة وتخفيف 

معاناة السكان. 
كما أعرب احلساوي عن 
حرص الهالل األحمر الكويتي 
على الوصول إلى املتضررين 
في جمي����ع مدن قطاع غزة، 
حيث يوج����د عدد كبير من 
األسر تعيش حياة مأساوية 
تفتقر فيها إلى أدنى مقومات 
احلياة األساس����ية وحتتاج 
إلى من ميد له����ا يد العون 

واملساعدة. 
وعلى اجلانب اآلخر، أشاد 
موطنون فلس����طينيون في 
قطاع غ����زة بجهود الكويت 
في التخفيف من معاناتهم، 
مشيرين إلى أنهم يترقبون 
دائم����ا وصول املس����اعدات 
الكويتية مل����ا لها من تأثير 

الساير في تلبية نداء االغاثة 
وتقدمي املساعدات املتنوعة 
لألش����قاء الفلسطينيني في 

قطاع غزة. 
ومت تأجيل بدء الس����نة 
الدراسية اجلديدة في قطاع 
غزة مدة ثالثة أسابيع بسبب 
احلرب التي شنتها اسرائيل 
ال����ى تدمير وتضرر  وأدت 

الكثير من املدارس. 
العدوان في  كما تسبب 
جلوء مئات اآلالف من سكان 
القطاع الى هذه املدارس بعد 
ان دمر عش����رات اآلالف من 
املنازل في مختلف مدن هذه 
املنطقة والتي تنتظر انطالق 

جهود إعمارها من جديد.

التخفيف من  ف����ي  إيجابي 
محنتهم. 

وقالوا في لقاءات متفرقة 
مع »كون����ا« إن »هذا عهدنا 
بأمير الكويت الشيخ صباح 
ال����ذي منحته األمم  األحمد 
املتح����دة لقب قائ����د للعمل 
اإلنس����اني تقدي����را جلهود 
سموه الكبيرة وللكويت على 
الصعيد اإلنساني العاملي«. 
وأضاف����وا أن »صاحب 
الس����مو األمير ل����م يتركنا 
التدخل للتخفيف  من دون 
من معاناتن����ا منذ العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
كما عودتن����ا دائما الكويت 
الش����قيقة على كرمها أميرا 
وحكومة وشعبا بأن تكون 
أول املس����اعدين للش����عب 
ف����ي ظروفه  الفلس����طيني 

الصعبة«.

غزة � كون����ا: يقوم وفد 
جمعي����ة اله����الل االحم����ر 
بتوزيع خمسة آالف حقيبة 
مدرسية على طالب املدارس 
احملتاجني في قطاع غزة في 
إطار مشروع دعم إنساني 

مببادرة من الكويت. 
وقال رئيس بعثة الهالل 
االحمر خالد الزيد في تصريح 
ل� »كونا« أمس إن احلقيبة 
املدرسية تشتمل على جميع 
االدوات واملستلزمات طوال 
العام الدراس����ي اجلديد في 
القطاع و»توزيعها يعبر عن 
تضام����ن الكويت مع أطفال 

القطاع«. 
وأوض����ح ان املش����روع 
يهدف الى مس����اعدة األسر 
العدوان  املتضررة ج����راء 
االسرائيلي األخير على قطاع 
غزة الذي أوقع اكثر من 2100 
قتيل واكثر من 12 ألف مصاب 
إضافة الى الدمار الكبير في 

املنازل والبنى التحتية. 
وأض����اف ان مش����روع 
احلقيبة املدرسية يهدف ايضا 
إلى حتس����ني حياة االطفال 
ف����ي قطاع  الفلس����طينيني 
غزة ودعم حقهم في البقاء 
واحلماية والتنمية واملشاركة 
م����ن خالل حتقي����ق تغيير 
فوري ومستدام في حياتهم 
في مجاالت التعليم والصحة 

والرعاية السليمة. 
ولفت الى ان هذه اخلطوة 
تأتي في إطار الدعم الكامل 
للجهود التي تبذلها السلطات 
الفلسطينية من اجل تعليم 
الطلب����ة والطالب����ات »لكي 
ال ينقطع����وا ع����ن العملية 
التربوي����ة التي ب����دأت في 

وطنهم«. 
الزي����د ان حتديد  وبني 
املدارس والطالب والطالبات 
الذي����ن تس����لموا احلقيبة 
املدرس����ية مت بالتنس����يق 

غزة � كونا: بدأت جمعية 
الهالل األحمر الكويتي حملة 
لتوزي����ع قافلة مس����اعدات 
إغاث����ة كويتي����ة تتألف من 
33 شاحنة محملة مبختلف 
املواد الغذائية والصحية على 
املتضررين في قطاع غزة. 

وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة بجمعية الهالل األحمر 
أنور احلساوي ل� »كونا« إن 
احلملة تعد من كبرى حمالت 
اإلغاثة اإلنسانية لقطاع غزة 
الذي تضرر س����كانه جراء 
العدوان الذي شنته إسرائيل 

عليه مؤخرا. 
إل����ى أن تقدمي  وأش����ار 
للش����عب  املس����اعدات 
الفلس����طيني في قطاع غزة 
يأت����ي التزام����ا بتوجيهات 
القيادة السياسية في الكويت 
وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
للتخفي����ف م����ن معاناتهم 
بتقدمي العون اإلنساني لهم 
لتلبية احتياجاتهم الرئيسية 
الغذاء والكس����اء  في مجال 

والدواء. 
وأضاف أن عمليات توزيع 
املساعدات على الفلسطينيني 
في قطاع غزة ستجري وفق 
برنام����ج محدد م����ن خالل 
الهالل األحمر  التنسيق مع 
الفلسطيني وتوزيعها على 
املتضررين وتس����ليمها لهم 

يدا بيد. 
وأكد احلساوي استمرار 
اجلمعية في تقدمي مزيد من 
الدعم واملساندة للمواطنني 
في قطاع غزة، مشددا على 
حرصها والتزامها بالوقوف 
إلى جانب الشعب الفلسطيني 
الذي يعيش ظروفا صعبة. 
وأضاف أن حمالت توزيع 

احدى التلميذات في القطاع لدى توزيع احلقائب

الضرورية  الطبية  باملستلزمات  محملة  كانت  إنسانية  مساعدات  قوافل 
للعمليات اجلراحية والرعاية الطبية واللوازم الصحية 

»األنباء« تنفرد بنشر أسمائهم موزعني على 53 من األطباء و55 من الهيئة التمريضية

»الصحة« تختار 108 أطباء وممرضني لعيادات حمالت احلج
هرير -  اجلهراء الصحية 

٭طبيب - محمد تنوير خان 
-  اجلهراء الصحية 

٭طبيب - عبير طلعت محمد 
عبدالعزيز الهواري -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭ممرض - محمد صابر حسن 

محمد -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭طبيب - محمد عبداملنعم 
محمد ابراهيم -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭طبيب - صبري السيد 

محمود دسوقي -  الصباح 
الطبية التخصصية 

٭ممرض - فاطمة محمد 
عبداهلل محمد علي -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭ممرض - محمد عبد الرزاق 

ناصف حجازي -  الصباح 
الطبية التخصصية 

٭طبيب - احمد اسماعيل 
وجدي -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭ممرض - محمد عبد الرحمن 

خليل -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - رمي عيسى عبداهلل 
-  الصباح الطبية التخصصية 
٭طبيب - سامح احمد محفوظ 

املصري -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - فتحية علي احمد 
الصديقي -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭ممرض - قمر محمد محمود 

زيدان -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - سلوى رمضان 
علي الشريف -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭طبيب - هاشم ابو احلسن 
الهاشمي -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭ممرض - محمد عبد الستار 

عبد الوهاب املزيدي -  الصباح 
الطبية التخصصية 

٭ممرض - اقبال احمد 
الشرهان -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭طبيب - علي سلمان حسن 

البقشي -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - فضيلة غلوم 
عبداهلل غلوم -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭ممرض - محاسن احمد ابو 

اليزيد نصر -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - دولت نصر محمود 
نصر -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭طبيب - سهير محمد سيد 
زين الدين -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭طبيب - خالد محمد 

حسني طه -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - رشا انيس كمال -  
الصباح الطبية التخصصية 

٭ممرض - ضياء ابراهيم 
عبد الفتاح -  الصباح الطبية 

التخصصية 
٭ممرض - ملكة محجوب عبد 

املقصود -  الصباح الطبية 
التخصصية 

٭ممرض - نادية السيد عبد 
السميع عامر -  الصباح 

الطبية التخصصية 
٭ممرض - سعاد كامل صالح 

محمد -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - احمد حلمي عبد 
السالم محجوب -  العاصمة 

الصحية 
٭طبيب - حامد حنفي محمود 

احمد -  العاصمة الصحية 
٭طبيب - هدى محمود 

مصطفى محمود -  العاصمة 
الصحية 

٭ممرض - سومة الشحات 
محمد اسماعيل -  العاصمة 

الصحية 
٭ممرض - اسماء محمد 

الطنطاوي عيسى -  العاصمة 
الصحية 

٭طبيب - احمد سعيد طه 
موسى -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - عبير محمد عبد 
اجلواد الشاعر -  العاصمة 

الصحية 
٭ممرض - سماح محمد محمد 

هالل -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - منى عبد هلل عبد 

املجيد الهزاع -  العاصمة 
الصحية 

٭ممرض - أحمد مذكر بن 
ماتريدوان -  العاصمة الصحية 

٭ممرض - آمال أحمد علي 
محمد -  العاصمة الصحية 

٭طبيب - رابعة عبداهلل سويد 
العنزي -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - خومساريا محمد 
يوسف -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - نادية فرج سيد 
احمد -  العاصمة الصحية 

٭طبيب - فاطمة حسني علي 
اسيري -  العاصمة الصحية 
٭طبيب - احمد عبد املعبود 

عبد اجلواد -  العاصمة 
الصحية 

٭ممرض - اميان محمود عيس 
الضابط -  العاصمة الصحية 
٭طبيب - جالل احمد محمد 

عقل -  العاصمة الصحية 
٭ممرض - مؤمن محمود 

محمد علي -  العاصمة 
الصحية 

٭ممرض - ليلى محمد محمد 

احمد حسن - منطقة األحمدي 
الصحية 

٭ممرض - رقية مشعان نهير 
العنزي - األحمدي الصحية 
٭طبيب - منى محمد سامي 
اجليار -  األحمدي الصحية 

٭ممرض - عبد الهوني سارنو 
-  األحمدي الصحية 

٭طبيب - عبداهلل علي عباس 
علي محمد -  األحمدي الصحية 

٭طبيب - صالح عطاهلل 
حمادة اخلولي -  األحمدي 

الصحية 
٭طبيب - اميان صالح 

الدين عبد الهادي -  األحمدي 
الصحية 

٭ممرض - هدى احمد فيحان 
مبارك محسن -  األحمدي 

الصحية 
٭طبيب - احمد عبدالعزيز 

عبد النعيم احمد -  األحمدي 
الصحية 

٭ممرض - علية صبيح محمد 
-  األحمدي الصحية 

٭طبيب - علي محمد عباس 
حاجية -  األحمدي الصحية 

٭ممرض - عبير محمد عبداهلل 
الكندري -  األحمدي الصحية 
٭طبيب - محمود مهدي علي 

طاهر -  األحمدي الصحية 
٭طبيب - ابراهيم السعيد 

ابراهيم السعيد -  األحمدي 
الصحية 

٭طبيب - رباب علي احمد 
سليمان -  األحمدي الصحية 
٭طبيب - وحيد عبد النبي 

محمود عبدالعزيز -  األحمدي 
الصحية 

٭ممرض - فاتن عبده عطية 
عطوة الشرقاوي -  األحمدي 

الصحية 
٭طبيب - هيثم درويش عبد 

العليم -  اجلهراء الصحية 
٭طبيب - عماد عبدالعزيز 

حسني جنم -  اجلهراء الصحية 
٭ممرض - اميان سيد عبد 
اجلواد -  اجلهراء الصحية 

٭طبيب - احمد ممدوح اميام 
ابراهيم عثمان -  اجلهراء 

الصحية 
٭طبيب - محمود توكل السيد 

عبدالكريم العبداهلل

اختارت وزارة الصحة 108 
أطباء وممرضني للعمل في الكادر 
الطبي ب� »عيادات« 50 من حمالت 
احلج الكويتية بصفة رسمية 
من العاملني في قطاعات الوزارة 
مبختلف مرافقها خالل موسم 

احلج احلالي 1435ه�. 
وجاء في القرار الذي اعتمده 
وكيل وزارة الصح����ة د.خالد 
السهالوي بشأن اختيار الكوادر 
الطبي����ة من موظف����ي الوزارة 
للعمل في عيادات حمالت احلج 
الكويتية، والذي تنفرد »األنباء« 
بنشره أن الكوادر الطبية ال� 108 
موزعة عل����ى 55 ممرضا و53 
طبيبا. وتضمن القرار اعتبار 
الك����وادر الطبية م����ن األطباء 
واملمرضني الذين مت اختيارهم 
للعمل في عيادات حمالت احلج 
الكويتية في أيام عمل رسمية من 
تاريخ مغادرتهم وحتى عودتهم 
من اململكة العربية السعودية، 
على أن يتم منحهم راحة يوما 
واحدا بعد تاريخ وصولهم الى 
البالد م����ع اإليعاز للمختصني 
في مراكز عملهم باس����تخراج 
اخلروجي����ات للموظفني غير 
الكويتيني من واقع كتاب حملة 
احلج، واملوضح به تاريخ السفر 

وتاريخ العودة.
وفيما يلي أس����ماء الكوادر 
الطبية من املمرضني واألطباء 
الذي����ن مت اعتمادهم للعمل في 
عيادات حمالت احلج الكويتية 
خالل موس����م احل����ج احلالي 

1435ه� :
٭طبيب - محمد عبدالعزيز 

محمد سعفان - إدارة الشؤون 
الصحية للشرطة 

٭ممرض - كرمية شبوط 
شالح - إدارة الصحة العامة 

٭ممرض - عطيات سيد محمد 
- إدارة الصحة املدرسية 
٭طبيب - موسى محمد 

اجلويسر - إدارة الصحة املهنية 
٭ممرض - ابراهيم فايق 

حسني حسن - إدارة الطوارئ 
الطبية 

٭ممرض - محمد حسني القالف 
- إدارة الطوارئ الطبية 

٭ممرض - اسعد عبد األمير 
مكي جمعة - إدارة الطوارئ 

الطبية 
٭ممرض - علي حسني القبندي 

- إدارة الطوارئ الطبية 
٭ممرض - محمد حاشم مشل 

الشمري - إدارة الطوارئ 
الطبية 

٭طبيب - عبد الرحيم احمد 
عبد الغفار - املجلس الطبي 

العام 
٭طبيب - عبد العليم محمد 

د.خالد السهالوي

دفعتان من الفريق الطبي لبعثة احلج غادرتا إلى الديار املقدسة
ان اخلدمات التي سيقدمها الفريق 
الطبي لبعث����ة احلج الكويتية 
تتمثل ف����ي اخلدمات الوقائية 
والعالجية والنصائح الطبية، 
ولدينا ايضا إسعافات أولية، 
ومسعفون في حالة الطوارئ، 
وسنقوم ايضا بإيصال املرضى 
الى املستش����فى في حال كانت 
احلاالت تستدعي ذلك، ومتابعتهم 
أوال بأول، فضال عن توفير جميع 
األدوية حلجاجنا، الفتا الى أن 
الفريق الطبي سيقوم بزيارات 
للبعثات الطبية اخلليجية، كما 
مت في األعوام السابقة لتبادل 

اخلبرات واالستفادة منها.
وأشار الى أن العودة ستكون 
عل����ى فترتني، حيث س����يعود 
الفريق االول برئاسته في العاشر 
من اكتوبر املقبل بإذن اهلل، اما 
الفريق الثاني الذي س����يكون 
برئاسة رئيس فريق اخلدمات 
الطبي����ة د.مبارك فهد العجمي 
فسيعود في التاسع من اكتوبر 

املقبل.
من ناحيتها، أكدت رئيس 
جلن����ة التوعي����ة باألم����راض 
املعدية بوزارة الصحة د.غالية 
املطي����ري على إش����ادة وزارة 
الصح����ة الس����عودية بجهود 
التوعية الصحي����ة باألمراض 
املعدية التي تقوم بها اللجنة، 
وذلك بع����د زيارتها ملقر بعثة 
احل����ج الكويتية في النس����يم 
مبكة املكرم����ة، واطالعها على 
العديد من البنرات والبوسترات 
والبروشورات التوعوية املتعلقة 
بأمراض موسم احلج اخلاصة 
بوزارة الصحة الكويتية ممثلة 
بلجنة التوعية باألمراض املعدية، 
واملوجودة لدى فريق اخلدمات 
الطبية لبعثة احلج الكويتية، 
والتي كان م����ن بينها البنرات 
املتعلقة بڤي����روس »ايبوال«، 
إذ وصفوها بأنها ش����امله لكل 
املعلومات املطلوبة، مبينا ان 
هذا جاء بناء على تقرير ممثل 
جلنة التوعية باألمراض املعدية 
في فريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلج الكويتية د.عبدالرحمن 

لطفي.
وذكرت في تصريح خاص 

ل� »األنب����اء« ان اللجنة قامت 
بالعديد من احلمالت والفعاليات 
واألنش����طة لتوعي����ة الكوادر 
الطبية بحمالت احلج واحلجاج 
بأمراض احلج، وهي مستمرة 
بذلك، مشيرة في الوقت ذاته الى 
أن من بني هذه الفعاليات اقامة 
لقاءات تنويرية للكوادر الطبية 
باحلمالت والفريق الطبي لبعثة 
احلج، حيث ش����ملت التوعية 
باالمراض املعدية التي من بينها 
التوعية بڤيروس����ي »ايبوال« 
و»كورونا«، هذا باالضافة الى 
القيام بالعديد من احملاضرات 
اخلاصة بهذا الشأن، كما مت عمل 
محاضرات ون����دوات لتدريب 
األطباء املرافقني للحمالت على 
التعرف على األعراض ورعاية 
املرضى، ومت إم����داد احلمالت 
بوسائل التوعية من مطبوعات 
وأفالم صحية لتوزيعها على 
احلجاج، هذا باإلضافة الى اقامة 
ملتقى احلجاج األول حتت رعاية 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
األوق����اف  وزارة  مبش����اركة 
والش����ؤون اإلسالمية، مشيرة 
ايضا الى أن اللجنة ش����اركت 
بفعالي����ات »صحة احلاج« في 
مركزي تيماء وسعد العبداهلل 
الصحي����ني في منطقة اجلهراء 
الصحية، باإلضافة الى مشاركتها 
مؤسسة البترول الكويتية في 
إقامة يوم توعوي حتت عنوان 

»صحتك في احلج«.
وأفادت بأن الهدف الرئيسي 
من احلمالت هو توعية احلجاج 
والقائمني عل����ى حمالت احلج 
باألمراض املعدي����ة وأنواعها 
وأعراضه����ا وط����رق انتقالها 
ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها، 
باإلضافة الى توعيتهم بكيفية 
الوقاية من املش����اكل الصحية 
واألمراض التي قد يتعرضون لها 
والتوعية باألمراض املزمنة غير 
املعدية، موضحة أنها استهدفت 
الفئات الرئيس����ية »األطباء � 
الهيئة التمريضي����ة � الفريق 
الطبي املرافق حلمالت احلج � 
املسؤولني عن حمالت احلج من 
إداريني وإداريات ورجال دين 

واحلجاج وأسرهم«.

جهاز للضغط وجهاز لفحص 
احلرارة وفحص الس����كر، كما 
حتت����وي أيضا على أس����رة، 
مشيرا في الوقت نفسه الى أن 
هناك غرفة للعمليات الصغرى 
لعمل الغيارات وإخاطة الغرز، 
باإلضافة الى غرفة إلنعاش القلب 
وصيدلة، عالوة على أنه مجهز 
بعدد من فنيي الطوارئ الطبية، 
وعدد 2 من سيارات اإلسعاف 
للحاالت الطارئة، وذلك للنقل 
للمستشفى، هذا باالضافة الى 
وجود خط ساخن للفريق الطبي 
للتواصل مع أطباء احلمالت في 

حال حدوث اي طارئ.
ودعا الشمري جميع احلجاح 
الى أخذ التطعيم����ات الالزمة 
ملوس����م احلج قبل السفر ب� 10 
أيام ليأخذ الطعم مفعوله، مشيرا 
في الوقت ذاته الى أنه مت وضع 
جداول األطباء الذين سيعملون 
في عيادات الفريق الطبي، مؤكدا 
عمل هذه العيادات على مدار 24 
ساعة متواصلة. وذكر الشمري 

عبدالكريم العبداهلل

غ����ادرت الدفع����ة الثانية 
من فري����ق اخلدم����ات الطبية 
لبعثة احلج الكويتية برئاسة 
رئيسها د.مبارك فهد العجمي 
الى األراضي املقدسة لاللتحاق 
بالدفعة األولى التي غادرت في 
األسبوع املاضي برئاسة نائب 

الفريق مغير الشمري.
نائب رئيس الفريق الطبي 
لبعثة احل����ج الكويتية مغير 
الشمري أكد في اتصال خاص 
مع »األنباء« على استعداد الفريق 
الطبي الستقبال حجاجنا الكرام، 
مبينا انه مت تخصيص ميزانية 
إضافية خاصة باألدوية لس����د 
النقص في ح����ال نفاد الكمية، 
مش����يرا في الوقت ذاته الى أن 
شاحنة األدوية غادرت أيضا الى 
الديار املقدسة، والتي تضم جميع 
أنواع األدوية بنسبة 99.9% ليتم 
ترتيبها وتقسيمها ايضا على 
حمالت احلج الكويتية، الفتا في 
الوقت نفسه الى أن ما سيتبقى 
من األدوية سيتم استردادها الى 
املستودعات الطبية، مؤكدا انه 
مت افتتاح عيادة الفريق الطبي 
في مبنى البعثة بالنسيم امس 

على مدار الساعة.
وذكر الش����مري ان الدفعة 
األولى من الفريق والتي غادرت 
برئاسته األسبوع املاضي قامت 
بتفقد مبنى البعثة جيدا ورصد 
املالحظات السابقة، مؤكدا ان 
م����كان البعثة جاهز متاما بكل 
التجهيزات والتسهيالت، ومت 
تفقد أماكن احلمالت، مبينا ايضا 
أن هناك فريقا للتفتيش على 
احلمالت للتأكد من مطابقتها 
لالشتراطات الصحية، والذي 
من مهمته تفقد املطابخ واألغذية 
والتأكد من وجود غرفة مالحظة 
ف����ي احلملة الواح����دة وغرف 

لألطباء والتمريض.
وأفاد الش����مري بوجود 4 
عي����ادات تابعة للفريق الطبي 
لتقدمي اخلدمة للحجاج مجهزة 
بالكامل ممثلة بعيادتني للرجال 
وللنساء، حيث حتتوي كل عيادة 
على غرفة مالحظة متوافر فيها 

مغير الشمري

أحد بنرات التوعية باالمراض املعدية مبقر بعثة احلج الكويتية

محمد حامد -  الفروانية 
الصحية 

٭ممرض - عبير محمد غلوم 
محمد حسن -  الفروانية 

الصحية 
٭طبيب - سهام السيد محمود 
الشناوي -  الفروانية الصحية 

٭ممرض - ابتسام محسن 
راكان غريب الظفيري -  

الفروانية الصحية 
٭طبيب - محمود احمد محمد 
عبداهلل -  الفروانية الصحية 
٭طبيب - فايز هنداوي دومة 

-  الفروانية الصحية 
٭طبيب - عواطف عبداهلل 

عبد الهادي -  الفروانية 
الصحية 

٭طبيب - غامن سليمان غنيم 
السالم -  الفروانية الصحية 
٭طبيب - وفاء علي مندني 

كندري -  الفروانية الصحية 
٭ممرض - احمد محمد سيد 

احمد -  حولي الصحية 
٭ممرض - زينب احمد 

ابراهيم -  حولي الصحية 
٭طبيب - وليد احمد عبد 

العاطي محمد -  حولي 
الصحية 

٭ممرض -اشماد سيد حسن 
-  حولي الصحية 

٭طبيب - سعاد جبر عبد 
الغني يوسف -  حولي 

الصحية 
٭طبيب - محمد عيسى الياس 

خدادة -  حولي الصحية 
٭طبيب - امل محمد علي 

عبداحلميد -  حولي الصحية 
٭ممرض - انفال عبد الواحد 

علي اجلدي -  حولي الصحية 
٭طبيب - عبير عبد املجيد 

عبد العال -  حولي الصحية 
٭طبيب - محمد سليمان 

املوسوي -  حولي الصحية 
٭ممرض - خالد محمد نقش 

-  حولي الصحية 
٭طبيب - جمال حسن 

صنجيك -  حولي الصحية 
٭طبيب - فيصل محمد جميل 

-  حولي الصحية 
٭طبيب - فايزة محمد محمد 

محمد رضوان -  حولي 
الصحية 

٭ممرض - هبة احمد وسف 
الهولي -  حولي الصحية 

٭ممرض - مرمي عباس علي 
مرزوق -  حولي الصحية 
٭ممرض - شريفة حسن 
السيد -  حولي الصحية 

٭طبيب - فاطمة عبدالرحمن 
الطويل -  حولي الصحية 

٭طبيب - احمد علي عربي 
كاتبي -  حولي الصحية 

٭طبيب - اسامة ابراهيم احمد 
محمد -  حولي الصحية

د.غالية املطيري

الشمري لـ »األنباء«: 
الفريق الطبي مستعد 

الستقبال احلجاج 
مستعينًا بـ 4 عيادات 

مجهزة بالكامل

املطيري لـ »األنباء«: 
»الصحة السعودية« 

أشادت بجهودنا 
التوعوية عن األمراض 

املعدية
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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.

مفقود جواز �صفر م�صري

A03046800 / رقم

با�صم

 اأبواخلري حممد �شيد ع�شرى
�لرجاء ممن يجده ت�صليمه 

لل�صفارة �مل�صرية  �أو �الت�صال على

98863650

العالناتـــــــكـم
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بعثة احلج شكلت جلان تفتيش ملتابعة األداء واخلدمات املقدمة

الرومي: توزيع مخيمات عرفة اليوم على حمالت احلج الكويتية
على املتابعة الدائمة لعمل 

حمالت احلج الكويتية.
وأضاف الرومي ان بعثة 
الكويتي����ة اختارت  احلج 
توزي����ع جل����ان التفتيش 
واملتابع����ة  واإلش����راف 
على حم����الت احلج حتى 
تستطيع أداء عملها بسهولة 
ويس����ر ويعرف كل فريق 
عمله واحلمل����ة املطلوب 

متابعتها.
وقال إن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في بعثة احل����ج الكويتية 

العمل قب����ل وقت  ب����دأت 
طوي����ل من موس����م احلج 
ولم يتوق����ف العمل حتى 
البعثة  خالل فترة وجود 
املقدس����ة بل  في األراضي 
سيستمر العمل حتى انتهاء 
احلجاج من أداء مناسكهم 
وعودته����م الى الكويت ان 
شاء اهلل، إميانا من القيادات 
في الوزارة بضرورة متابعة 
كل أمور احلجاج والعمل 
على إيجاد احلل املناسب 
لكل ما يعترض طريق أي 

حاج.

تعطي أصح����اب احلمالت 
الوق����ت الكاف����ي التخ����اذ 
الالزمة  كل اس����تعداداتهم 
الس����تقبال احلج����اج يوم 

الوقوف بعرفة.
وأك����د ان بعث����ة احلج 
املتابعة  تقوم بدورها في 
واإلش����راف عل����ى حمالت 
احلج الكويتية، وذلك بهدف 
ضمان تقدمي افضل اخلدمات 
للحجاج مما دفع البعثة بعد 
عقد اجتماع موسع لها الى 
تشكيل عدة فرق تعمل وفق 
آلية ممنهجة تقوم من خاللها 

إدارة احلج  أعلن مدير 
ورئيس وفد وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية رومي 
الروم����ي أن بعث����ة احلج 
اليوم  الكويتية س����تقوم 
بإجراء قرعة بني احلمالت 
لتوزي����ع املخيمات ضمن 
املساحات املخصصة لبعثة 
احل����ج الكويتية في جبل 

عرفة.
وقال الرومي في تصريح 
صحاف����ي إن بعث����ة احلج 
اختارت هذا الوقت لتوزيع 
املخيم����ات اخلاصة حتى 

رومي الرومي

أقامت حفالً لتكرمي جلان زكاتها

»إحياء التراث« تطرح مشروع األضاحي بالتعاون مع »األوقاف«

»مناء«: استقبال التبرعات ألداء احلج عن العاجز واملتوفى

الش����ركات احمللي����ة لتوفير 
األضاحي، وستكون بنوعني 
)عربي - استرالي(، وقد مت 
حتديد أسعار األضاحي ب� )110( 
د.ك لألضاحي العربي، و)60( 

د.ك لألضاحي االسترالي. 

250 دينارا، مش����يرا إلى أن 
هذا املش����روع يفتح بابا من 
أبواب بر الوالدين، للمتبرع 
الذي ين����وي حج اإلنابة عن 

الوالدين.
وقال الزي����د في تصريح 
العلماء أجمعوا  ان  صحافي 
على ان فريضة احلج مرة في 
العمر ملن استطاع إليه سبيال، 
وعل����ى أن من كان عليه حج 
وهو قادر على أن يحج بنفسه 
ال يجزئ أن يحج عنه غيره، 
لكن من رحمة ديننا العظيم 
أن أجاز حج اإلنابة عن العاجز 
الذي لم  واملريض واملتوفى 

واضاف املسباح أن إدارة 
بناء املس����اجد واملش����اريع 
اإلس����المية )بيان ومشرف( 
تضم العديد من اللجان مثل 
جلنة املشاريع اخليرية، والتي 
تقوم بإنشاء املشاريع اخليرية 
داخل وخارج الكويت، سواء 
كانت مشاريع موسمية مثل 
مش����روع )إفطار الصائم(، 
و)األضاح����ي(، و)احل����ج(، 
أو مش����اريع مستمرة طوال 
العام مث����ل بناء املس����اجد 
واملراكز اإلسالمية وغيرها من 
املشاريع اإلنشائية، كما تضم 
جلنة الدعوة واإلرشاد، والتي 
تهدف لنشر الوعي الديني بني 
أفراد املنطقة، ورفع املستوى 
العلمي والثقافي عن طريق 
إقامة احملاضرات واألسابيع 
الثقافي����ة، وتنظيم الدورات 
الشرعية، وطباعة وتوزيع 
الشريط والكتاب اإلسالمي 

على أهالي املنطقة.

ميهله الق����در حلج بيت اهلل 
احل����رام وأداء هذه الفريضة 

العظيمة.
وكشف عن حرص القائمني 
على املش����روع على اختيار 
م����ن يقوم بح����ج اإلنابة من 
طلبة العل����م وحفاظ القرآن 
الك����رمي الس����اكنني في مكة 
املكرمة حتقيقا لهدفني، األول 
متكنهم من الفقه الشرعي الذي 
يس����اعدهم على أداء فريضة 
الش����رعية  احلج بضوابطه 
والتي منها نية احلج عن الغير 
وأن يكون قد حج عن نفسه 
سابقا، والثاني تخفيف تكاليف 
احلج حيث ال يحتاجون إلى 
تكاليف السفر إلى مكة املكرمة، 
تسهيال على الراغبني في هذا 

املشروع الطيب.
وأضاف الزيد أن القائمني 
ف����ي مناء  عل����ى املش����روع 
للزكاة واخليرات سيزودون 
املتبرع بتقرير تفصيلي عن 
احلج وتعه����د بتحقيق حج 
اإلنابة، أداء لألمانة الشرعية 
وقياما بواجب أداء الشعيرة 
العظيمة، س����ائال املولى عز 
وجل ان يحفظ حجاج بيت 
اهلل احلرام، وأن يتقبل منهم 
حجهم وسعيهم، وأن يعودوا 
كما ولدتهم أمهاتهم مغفوري 

الذنوب.

اللجان  إجناح هذا املشروع 
التابعة جلمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، والتي تقوم بتوزيع 
التي  الكوبونات على األسر 

تكفلها. 
ومت االتف����اق مع عدد من 

التبرع للمش����اريع اخليرية 
داخل الكويت. 

وأعلن مدير عام مناء للزكاة 
واخليرات في جمعية اإلصالح 
االجتماع����ي ناصر الزيد بدء 
التسجيل في مشروع »حج 
اإلنابة« عن املتوفى واملريض 
والعاجز، وغير القادرين على 
أداء فريضة احلج إلرسال من 
ينوب عنهم، مؤكدا ان احلج 
فريضة من فرائض اإلسالم 
الرك����ن اخلامس من  وه����و 
أركان اإلس����الم، أناطها اهلل 
تعالى باالستطاعة، الفتا إلى 
أن تكلفة الش����خص الواحد 

ق����ال رئيس ف����رع بيان 
ومشرف التابع جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي الشيخ ناظم 
املسباح ان اجلمعية وبالتعاون 
مع األمان����ة العامة لألوقاف 
طرحت مش����روعها اخلاص 
بذبح األضاحي داخل الكويت 
إقامة هذه  حرصا منها على 
الشعيرة اإلسالمية العظيمة، 
العبادة  أمر هذه  وتيس����ير 
على أهل اخلير في الكويت، 
وتسهيال على احملسنني في 
اتباع سنة املصطفى ژ مبا 
يعود منها بالنفع العميم على 

فقراء املسلمني. 
واضاف أن هذا املشروع 
يس����تفيد منه سنويا من )3 
- 5( آالف أسرة بعدد أفراد 
يتجاوز )20( ألف شخص، 
وتش����رف على تنفي����ذ هذا 
املشروع إدارة بناء املساجد 
واملشاريع اإلسالمية )بيان 
ومشرف(، وقد ساهمت في 

أشاد رئيس املجلس اإلداري 
في مناء للزكاة واخليرات في 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
حسن الهنيدي باجلهود التي 
قامت بها جلان الزكاة ومتيزها 
في العمل خالل شهر رمضان 
املاضي وتقدمي خدمة نوعية 
للمتبرعني وأهل اخلير في بلد 

اخلير الكويت.
وفي كلمه له خالل رعايته 
حفل مناء للزكاة واخليرات في 
جمعية اإلصالح لتكرمي اللجان 
الذي أقيم في ديوانية جمعية 
اإلصالح بالروضة بحضور 
املدي����ر العام ناص����ر الزيد، 
لتميزها في العمل خالل شهري 
شعبان ورمضان حث الهنيدي 
أعضاء املجلس اإلداري واللجان 
املكرمة وجميع القائمني على 
اللجان على العطاء واستشعار 
األجر والثواب وإخالص النية 
واالحتساب ليبارك اهلل في 
األعمال، ولف����ت االنتباه إلى 
أن عطاء الكويت متميز جدا، 
التي  امللحة  القضاي����ا  فرغم 
العمل  تفرض نفس����ها على 
اخليري واإلنساني مثل معاناة 
الشعب الس����وري، ومعاناة 
الشعب الفلسطيني في غزة 
وبقية القضايا اإلنسانية التي 
حتتاج الى دعم ومعونة، فلم 
يتوان هذا الشعب الكرمي في 

مشروع ذبح االضاحي داخل الكويت 2013

الهنيدي والزيد يكرمان ممثل احدى اللجان املميزة 

تقدمها الوزارة للحجاج، وكذلك 
االس����تعدادات الت����ي اتخذتها 
لراحتهم قبل وأثناء تأدية هذه 
الفريضة املقدس����ة، باإلضافة 
إلى توضيح����ه آللية التعاون 
بني الوزارة وحمالت احلج مبا 
فيها النواحي التنظيمية املتعلقة 
به����ذا الش����أن، وقضايا أخرى 
كثي����رة دارت جميعها في هذا 
الفلك.  واستضاف البرنامج في 
حلقته الثانية أستاذ الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.خالد 
شجاع العتيبي، وتناول بالشرح 
والتوضيح كل ما يتعلق بأحكام 
احلج، الفتا الى أن احللقة الثالثة 
التساؤالت والفتاوى  تناولت 
اخلاصة باحل����ج والذي أجاب 
عنها األستاذ بجامعة الكويت 

د.عادل املطيرات.
وتطرق العسعوس����ي إلى 
الدور الكبير الذي تلعبه إدارة 
اإلعالم الديني على املستويني 
العربي واإلس����المي، مؤكدا أن 
حقيبتها دائما زاخرة بالبرامج 
واألنشطة والفعاليات، مشيرا 
إلى مشاركتها الهادفة في امللتقي 
الصحي التوعوي للحج  والذي 
أقيم منذ أيام حتت رعاية وزير 

إشادة بإدارة اإلعالم الديني ملا قدمته من برامج خاصة باحلج

العسعوسي: الشراكة الفاعلة مع »اإلعالم« 
وراء جناحات »األوقاف«

الداخلية  الصحة ومش����اركة 
واألوقاف والصح����ة وغيرها 
من اجلهات والوزارات األخرى، 
هذا فضال عن فالش����ات احلج 
والتي أنتجته����ا اإلدارة وتبث 
حاليا باجلمعي����ات التعاونية 
التجارية وحتمل  واملجمعات 
عبر مشاهدها سلسلة من اآلداب 
والتعاليم اخلاصة باحلج، وذلك 
في ش����كل فني تقني يتس����م 

بالسالسة واجلاذبية.

املس����اعد  الوكي����ل  ق����ال 
للش����ؤون الثقافية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
داود العسعوس����ي إن اإلشادة 
اجلماهيرية التي تلقتها إدارة 
اإلعالم الديني على ما قدمته من 
برامج وفقرات خاصة باحلج 
لهذا العام، السيما عقب وأثناء 
بث برنامجها التلفزيوني »احلج 
املبرور« الذي مت بثه على مدى 
أربعة أيام عبر تلفزيون الكويت 
على الهواء مباش����رة، وأجيب 
فيه عن أسئلة املشاهدين وكذا 
مناقشة كل ما يتعلق بأحكام 
احلج ، تؤك����د حتقيق اإلدارة 
ألهدافها بالشكل الذي يتسق مع 
استراتيجية الوزارة التي أخذت 
على عاتقها مسؤولية التثقيف 
الشرعي، وبث الوعي الديني بني 
أبناء مجتمعنا الكويتي بصفة 
خاصة والعربي واإلس����المي 

بصفة عامة.
وبني العسعوسي في بيان 
صحافي أن البرنامج استضاف 
في حلقته األولى مدير مكتب 
ش����ؤون احلج رومي الرومي، 
ومت من خالله إلقاء الضوء على 
دواد العسعوسي أهم اإلرشادات واخلدمات التي 

األمانة العامة لألوقاف تقدم مساعدات 
للنازحني السوريني

بيروت � كونا: أعلنت اللجنة الكويتية العليا 
لإلغاثة أنها تسلمت تبرعا ماديا من األمانة العامة 
لألوقاف بقيمة 560 ألف دوالر لدعم اجلهود 
املبذولة إلغاثة ومساعدة النازحني السوريني 
في لبنان.  وقال مراقب مش���اريع اإلغاثة في 
اللجنة بدر الشمروخ إنه سيتم مبوجب هذه 
املساعدات توزيع نحو 18 ألف حصة غذائية 
على النازحني السوريني في مختلف املناطق 
اللبنانية إضافة إلى مساعدات طبية. معربا عن 
األمل في أن تسهم هذه املساعدات اإلنسانية 
في تخفيف معاناة النازحني السوريني الذين 
يعيشون في وضع مأساوي صعب، معربا عن 

تقديره ألهل اخلير بالكويت الذين لم يتوانوا 
منذ اندالع األزمة الس���ورية في مد يد العون 

إلخوانهم السوريني. 
من جهته قال رئيس جمعية االستجابة في 
لبنان ندمي حجازي إن املس���اعدات الكويتية 
املقدمة للنازحني السوريني في لبنان تعد األكبر، 
مثمنا الدور »الكبير« الذي تؤديه الكويت قيادة 

وحكومة وشعبا في دعم العمل اإلنساني. 
وأضاف أن املساعدات اإلنسانية التي تقدمها 
الهيئات واجلهات اخليرية في الكويت ساهمت 
بش���كل كبير في إغاثة النازحني الس���وريني 

والتخفيف من وطأة معاناتهم.

بوغيث: نحرص على التميز في العمل 
اإلسالمي خلدمة املجتمع

على تبادل األفكار واملعلومات 
الق���رارات وتبادل  واتخ���اذ 
املنفعة مع اخلبرات والكفاءات 
التي تعمل على تطوير العمل 

املؤسسي.

أسامة أبوالسعود

قال وكيل وزارة االوقاف 
املساعد للتخطيط والتدريب 
خالد بوغيث إن قطاع التخطيط 
والتدريب يس���عى دائما إلى 
العمل املؤسس���ي  تطوي���ر 
تطبيقا إلستراتيجية الوزارة 
الرامية الى التميز في العمل 
اإلسالمي والريادة من خالل 
كوادر الوزارة العاملة والكفاءة 
والعمل بروح األسرة الواحدة 
لتحقيق رسالة الوزارة التي 
تهدف خلدمة املجتمع بكافة 

أطيافه وشرائحه.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها 
ادارة  بوغيث بحضور مدير 
التدري���ب اإلداري والتدريب 
سعد احلجي في حفل تكرمي 
أحد موظف���ي إدارة التطوير 
اإلداري والتدري���ب د.خال���د 
بركات الذي أنهى فترة عمله، 

مشيدا بدوره امللموس ملا قدمه 
من دراسات قيمة لإلدارة مما 
س���اهم في االرتقاء بالعمل 
الوظيفي فيها ع���الوة على 
بصمت���ه الواضحة من خالل 
مش���اركته في إعداد الهياكل 
التنظيمية في الوزارة التي من 
شانها تيسير العمل للعاملني 
فيها وفق أسس تنظيمية تعمل 

خالد بوغيث يكرم د.خالد بركات
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جمعية الطيارين ومهندسي  الطيران الكويتية
 يتقــــدم جمـــل�س اإدارة اجلمعيـــة

نيابة عن اأع�ضاء اجلمعية العمومية

بخال�س العـزاء واملـوا�ضاة  لأ�ضرة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ولعــموم آل جمــــــال الكـــــرام
 لوفاة  الفقيد الغايل

طيار متقاعد/ محمد جمال محمد جمال
�سائلني املوىل عز  وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

من الش���اطئ ومداخل مؤهلة 
مبواصفات خاصة.

2 � منحدر )رامب���ة( من والى 
املواق���ف والش���اطئ واملرافق 

األخرى في املشروع.
3 � األجهزة اخلاصة التي تساعد 
املعاق على الوصول الى الشاطئ 
والنزول الى البحر وممارس���ة 
رياضة الس���باحة أو أي ألعاب 

رياضية أو ترفيهية أخرى.
4 � اس���تراحات مظللة موزعة 
على الشاطئ للحماية من أشعة 
الشمس املباشرة بشكل هندسي 

مالئم ملرتاديه.
5 � عيادة للطوارئ دائمة.

6 � معهد صحي لالشخاص ذوي 
االعاقة.

7 � مطاعم وكافيتريات ومحالت 
جتاري���ة خاص���ة باملعاق���ن 
ومستخدمي الش���اطئ بشكل 

عام.
8 � أحواض للسباحة مبواصفات 
وقياس���ات مختلفة معبأة من 
مياه البح���ر املتج���ددة دائما 
وأخ���رى مبياه عذبة تناس���ب 
اس���تخدامات األشخاص ذوي 

االعاقة وعائالتهم.
9 � مرس���ى للرحالت البحرية 
مبواصفات تناسب األشخاص 

ذوي االعاقة.
10 � أماكن ملمارس���ة الرياضة 
مبواصفات تناسب األشخاص 

ذوي االعاقة.
زراعي���ة  مس���طحات   �  11

دعا احلكومة إلى تعديله

يسمى شاطئ صباح األحمد لذوي االحتياجات اخلاصة

الكندري إلعادة النظر في قرار تخفيض 
مخصصات العالج باخلارج

عسكر: إقامة شاطئ مخصص 
لذوي اإلعاقة وعائالتهم

جتميلية.
12 � مس���رح القامة األنش���طة 
االجتماعية والترفيهية والبرامج 
االعاق���ة  ذوي  لألش���خاص 

وعائالتهم.
13 � مبنى رئيسي لتقدمي اخلدمات 
املساندة واالدارية واالشراف على 

املرافق املذكورة أعاله.
14 � أي انش���اءات أخ���رى ترى 
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
ضرورة وجودها في املشروع. 
وتقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة باالشراف على املشروع 
ووضع النظم اخلاصة باالنتفاع 
املجاني لألشخاص ذوي االعاقة 

وعائالتهم.
م���ادة ثانية :عل���ى رئيس 
مجلس ال���وزراء والوزراء � كل 
فيما يخصه � تنفيذ احكام هذا 

عبر النائب فيصل الكندري عن رفضه قرار تخفيض مخصصات 
العالج في اخلارج للمواطنن، مش����يرا الى أنه قرار غير مدروس. 
وقال الكندري في تصريح صحافي: ان خفض مخصصات العالج في 
اخلارج بهذا الشكل قرار غير مدروس، فمخصصات املريض واملرافق 

ال تغطي مصاريف وتكاليف السكن في الدول االوروبية.
وتاب����ع قائال: ناهيك عن تكاليف التنق����ل املعروفة بغالئها في 
تلك الدول، واملرضى الذين يبتعثون الى تلك الدول ال يقصدونها 
باختيارهم وامن����ا لوجود العالج املطل����وب خصوصا لالمراض 

املستعصية.
ودعا الكندري احلكومة الى اع����ادة النظر في القرار وتعديله 
مبا يغطي احتي����اج املريض ومرافقيه، مش����يرا الى ان تخفيض 

املخصصات بهذا الشكل امر مبالغ فيه.

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بإضافة مادتن 
جديدتن الى القانون رقم 8 لسنة 
2010 في شأن حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة باالرقام 12 مكررا، 
12 مكررا أ، وج���اء في القانون 

ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون 
رقم 8 لس���نة 2010 املشار اليه 
مادت���ان جديدت���ان باالرقام 12 
مكررا و12 مكررا أ نصوصهما 

التالية:
املادة 12 مكررا: تلتزم احلكومة 
بتخصيص الشريط الساحلي 
في منطق���ة العقيلة في اجلزء 
احملصور بن ديوانية الصيادين 
واملس���جد واملقبرة الى جنوب 
منتزه العقيلة القامة مشروع 
شاطئ يخصص لذوي االعاقة 
وعائالتهم خالل 3 اش���هر من 
تاريخ العمل بهذا القانون، على 
ان يسمى هذا املشروع شاطئ 
صباح األحم���د الصباح لذوي 

االعاقة.
املادة 12 مكررا أ : يجب على الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة طرح 
املشروع للقطاع اخلاص وفق 
احكام القانون رقم 37 لس���نة 
1964 املش���ار اليه خالل ثالثة 
اشهر على االكثر من تخصيص 
موقع املشروع، ويجب ان يتضمن 

املشروع اآلتي:
1 � مواقف خاصة لألش���خاص 
ذوي االعاقة وعائالتهم قريبة 

فيصل الكندري

عسكر العنزي

مرزوق الغامن

الغامن هنأ نظراءه في مالطا وأرمينيا 
وبليز باألعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس االمة م���رزوق الغامن ببرقيتي تهنئة 
الى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا اجنيلو 
فاروقيا، ورئيس املجلس الوطني في جمهورية ارمينيا غالوست 

ساهاكيان، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كم����ا بعث الغ����امن ببرقيتي تهنئة ال����ى كل من رئيس 
مجلس النواب في جمهورية بليز مايكل بيرفيت ورئيس 
مجلس الشيوخ ماركو بيش، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.

التقى رئيس البرملان األرميني وأعضاء أحزاب أرمينية

الشايع: الكويت تقف مع القضايا اإلنسانية لكل شعوب العالم 
وحصول أميرها على لقب قائد إنساني تتويج لهذا التوجه

الصداقة األرمينية � الكويتية 
أراييك هوفها نيبان وأعضاء 
من مختلف االحزاب باملجلس 
الوطن����ي األرمين����ي. وقال 
نيبان إن الزيارة تساعد على 
تطوير العالقة بن البلدين، 
وكبرملانين ميكننا مساعدة 
احلكومات في تطوير العالقات 
بن البلدين وإقرار االتفاقيات 
املعلقة م����ن جانبينا وميكن 
تبن����ي برامج تس����اعد على 
العالقات، ونس����عى  تطوير 
لتقويتها وزيادتها، وهذا دليل 
على أن أرمينيا عالقتها مميزة 

مع دولة الكويت.
وأض����اف: بع����د زي����ارة 
الرئي����س األرميني للكويت 
مت فتح مجاالت التعاون بن 
البلدين الصديقن، وأس����فر 
ذلك عن افتتاح السفارات في 
كال البلدين، مما أعطى دفعة 
العالقات. وأشار  قوية لهذه 
الى أن هناك أراضي زراعية 
معفية من الضريبة إسهاما منا 
لفتح املجال أمامكم لالستثمار 
القوانن  ومستعدون إلقرار 
الالزم����ة لدعم االس����تثمار 

األجنبي.

وأش����اد نيبان باملعاملة 
الكويت  التي تقدمه����ا دولة 
للجالية األرميني����ة املقيمة 
أنها متواجدة  هناك، السيما 
منذ زمن بعي����د مما يعكس 
طيبة أهل الكويت وتعاونهم 

مع الشعب األرميني.
كما تقدم رئيس مجموعة 
الصداقة األرمينية � الكويتية 
أراييك هوفها نييان بالشكر 
في ختام حديث����ه الى دولة 
الكويت لقيامها بالتبرع لبناء 

دار للعجزة في أرمينيا.
الوفد  بدوره، قال رئيس 
الكويت����ي النائ����ب فيص����ل 
الش����ايع إن تبادل الزيارات 
ب����ن البرملانين مهم جدا في 
تطوي����ر العالقات، مش����يرا 
الى ض����رورة أن يكون هناك 
تنسيق في املواقف والرؤى 
في احملافل الدولية واالحتاد 
البرملاني الدولي. وشدد الوفد 
افتتاح  الكويتي على أهمية 
خط طيران لتس����هيل النقل 
ب����ن البلدين، وذل����ك بدعم 
الترابط التجاري والسياحي 
بن الكويت وأرمينيا. كما أكد 
الوفد الكويتي على دعم املجال 
التعليمي وتبادل اخلبرات في 
التطبي����ب والصحة،  مجال 
أبدى بتس����ويق قانون  كما 
االستثمار االجنبي وااللتقاء 
بغرف����ة التج����ارة الكويتية 
لتكوين جلنة مش����تركة بن 
البلدين. وأشاد الوفد الكويتي 
بحضور سفير الكويت بسام 
التي  القبن����دي باالتفاقيات 
وقع����ت بن البلدين بش����أن 
االزدواج الضريبي، وحماية 
االس����تثمار ومت التصدي����ق 
عليهما ولكنها حتتاج لقانون 
مما يعني السير في الطريق 

الصحيح.

خاص وهي تدخل من ضمن 
سياسة جمهورية أرمينيا.

كما أشاد ساهاكيان مبوقف 
العربية من  الكويت والدول 
االحداث اجلارية في املنطقة 

والتزامها احلياد.
وثمن ساهاكيان مساعدة 
الكويت لالجئن الس����ورين 
والدور االنساني الذي تقوم به 
جتاه دول العالم في القضايا 
االنسانية. ومتنى ساهاكيان أن 
تكون هناك زيادة في التبادل 
التجاري، الفتا الى أنه كرئيس 
للمجل����س الوطني األرميني 
مس����تعد للقيام بأي دور من 
ش����أنه أن يساعد في تطوير 
العالقة بن أرمينيا والكويت. 
وفي خت����ام اللقاء قدم الوفد 
الكويتي دعوة لرئيس املجلس 
الوطني األرميني كالوس����ت 
الكويت  س����اهاكيان لزيارة 
مقدم����ة من رئي����س مجلس 
األمة مرزوق الغامن، وقد أعرب 
ساهاكيان عن سعادته بهذه 
الدعوة ووع����د بتلبيتها في 

أقرب وقت ممكن.
كما التقى الوفد البرملاني 
الكويتي مع رئيس مجموعة 

التق����ى وف����د مجموع����ة 
الصداقة البرملانية اخلامسة 
برئاسة العضو فيصل الشايع 
وعضوي����ة كل م����ن نائ����ب 
رئي����س املجموعة د.عبداهلل 
الطريج����ي واألعضاء مبارك 
احلريص ود.عودة الرويعي 
وأحم����د القضيب����ي وراكان 
النصف م����ع رئيس املجلس 
الوطني األرميني كالوس����ت 

ساهاكيان.
وقال الشايع والوفد املرافق 
له ان العالقات السياسية بن 
البلدي����ن الصديقن متميزة 
ومتطورة ج����دا من اجلانب 
السياس����ي، إال أن اجلان����ب 
االقتصادي مازال دون الطموح 
مقارن����ة بعم����ق العالقة مع 

أرمينيا.
وأضاف الشايع أن موقف 
دولة الكوي����ت جتاه املجازر 
التي حتدث وحدثت واضح، 
فالكويت تقف مع كل املظلومن 
ق����رارات األمم  انطالق����ا من 
املتحدة ولديه����ا التزام كلي 
بالقضايا اإلنسانية وبحياد 
ت����ام وما حص����ول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على لقب »قائد للعمل 
الكويت  اإلنس����اني« ودولة 
»مركز للعمل اإلنس����اني« إال 
الكويت  دليل على مواق����ف 
جت����اه الالجئ����ن والقضايا 

اإلنسانية.
من جانبه، رحب رئيس 
الوطن����ي االرميني  املجلس 
بالوف����د الكويتي، معربا عن 
س����عادته بهذه الزيارة التي 
لها دور في توثيق العالقات 
بن البلدين وحرص البرملان 
على تطوير العالقات االرمينية 
اخلليجية بشكل عام والعالقات 
الكويتية بشكل   � األرمينية 

راكان النصف واحمد القضيبي ود. عودة الرويعي ومبارك احلريص وفيصل الشايع ود. عبداهلل الطريجي مع رئيس املجلس الوطني األرميني كالوست ساهاكيان

جانب من املباحثاث الرسمية 

دعا إلى تنمية العالقات بني البلدين

الصانع: نيكاراغوا تدعم ترشح الكويت في مجلس األمن

توثيق العالقات مع برملانات 
العالم وحتدث كذلك عن دور 
الكويت في مساعدة شعوب 
العال����م ووضع ح����د ملعاناة 

الشعوب.
وأضاف الصانع أن الكويت 
س����باقة في دعم الدول التي 
تتعرض للدمار وتؤمن اميانا 
كبيرا بنش����ر اخلير في دول 
العالم احملتاجة، وتطرق بعد 
ذلك إلى حجم االس����تثمارات 
بن البلدين وأكد على ضرورة 

تنميتها.
وأشاد النائب الصانع بحكمة 
رئيس نيكاراغوا في قيادة بالده 
والسعي لرفاهية شعبة. من 
ناحيته ذكر النائب عبداهلل 
التميمي أن اس����م نيكاراغوا 
مرتب����ط بالكف����اح والنضال 
واآلن الشعب يعيش بسالم 
فهو محط التقدير واالحترام 
وان الكوي����ت دائما متد يدها 

للدول الساعية للسالم.
وأض����اف النائب س����يف 
العازمي أنه من أشد املعجبن 

بشعب نيكاراغوا املناضل.
وعلق رئي����س اجلمعية 
الوطني����ة لنيكاراغوا رينيه 
تيليز بقول����ه أنه بالرغم من 
بعد املس����افة بن البلدين إال 
أنهما يتشابهان في أمور عدة 
وأنه سوف يطلب من احلكومة 

التوقيع على االتفاقيات بن 
البلدين وس����وف يعمل على 
التنس����يق بن البرملانن في 

احملافل الدولية.
وبعد انتهاء اللقاء توجه 
الوفد إلى قاعة توقيع مذكرة 
التفاهم بن البرملانن حيث وقع 
النائب يعقوب الصانع رئيس 
الوفد نيابة عن مجلس األمة في 
حن وقع رينيه تيليز رئيس 
اجلمعية الوطنية لنيكاراغوا 
نيابة ع����ن برملانه، بحضور 
جمع كبير من أعضاء البرملان 
النيكاراغوي وعدد كبير من 
الصحافة والتلفزيون باإلضافة 
إلى أعضاء الوف����د الكويتي 
وسفير الكويت لدى املكسيك 
احملال إلى نيكاراغوا سميح 

حيات.
وأك����د النائ����ب يعق����وب 
الصانع رئي����س الوفد على 
أهمية الديبلوماسية البرملانية 
ألنها تس����اعد على فتح آفاق 
من التعاون بن البلدين سواء 
بالتبادل التجاري وفتح قنوات 
االس����تثمار خاصة في بلدان 
أمي����ركا الالتينية التي لديها 
قدرات كبيرة، ومن املصلحة 
العليا للكويت أن تستفيد منها 
عالوة على التنسيق في املواقف 
الدولية للحصول على مقعد 

غير دائم في مجلس األمن.

بينهما في العالقات الثنائية 
البرملانية واحملافل الدولية، 
مش����ددا على أهمية وفعالية 
الديبلوماس����ية البرملاني����ة. 
وتقدم رئيس الوفد البرملاني 
الكويتي بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان للرئيس النيكاراغوي 
على موافقة حكومته على دعم 
ترشيح الكويت لعضوية غير 
دائمة في مجلس األمن 2018-
2019 كونه����ا تأتي في مقدمة 
الدول التي دعمت الكويت في 
هذا املسعى، مؤكدا ان هذا االمر 
ليس بغريب على نيكاراغوا 
في دعمها لقضاي����ا الكويت 

العادلة.
وف����ي مس����تهل زيارتها 
لنيكاراغ����وا عقدت مجموعة 
الصداق����ة البرملانية الرابعة 
أول اجتماعاته����ا مع رئيس 
البرملان ريني����ه تيليز الذي 
عبر عن سروره بتواجد وفد 
عالي املس����توى من الكويت 
يزور نيكاراغوا وس����بق أن 
زار الرئي����س النيكاراغ����وي 
دانييل أورتيغا الكويت قبل 

25 عاما.
وخالل اللقاء حتدث النائب 
يعقوب الصانع رئيس الوفد 
وقال إن نيكاراغوا بلد معروف 
بالنضال والكفاح وان مجلس 
األمة في الكويت حريص على 

استقبل رئيس جمهورية 
نيكاراغوا دانيي����ل اورتيغا 
س����افيدرا الوف����د البرملاني 
الزائر برئاسة امن سر مجلس 
األمة النائب يعقوب الصانع، 
وبحضور سفير الكويت لدى 
جمهورية نيكاراغوا احملال من 
الواليات املكسيكية املتحدة 
سميح جوهر حيات والنائب 
عب����داهلل التميم����ي والنائب 
سيف العازمي، ومن اجلانب 
النيكاراغ����وي النائب أدوين 
كاسترو رئيس كتلة األغلبية 
في البرملان ومحمد الش����تتر 
املستش����ار اخلاص لرئيس 
اجلمهورية للشؤون اخلارجية 
وعضو برملان أميركا الوسطى 
حيث مت بحث س����بل تطوير 

العالقات الثنائية.
ونقل رئيس الوفد الكويتي 
خالل لقائه مع رئيس جمهورية 
نيكاراغ����وا الليل����ة املاضية 
حتيات صاحب السمو أمير 
البالد الش����يخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه وتطلعه الى 
مزيد من التط����ور واالزدهار 
والنماء ف����ي عالقات البلدين 
الصديقن مبا يسهم في حتقيق 
مصاحلهما في املجاالت كافة.

كما نق����ل رئي����س الوفد 
الكويت����ي البرملاني للصداقة 
النائب يعقوب الصانع للرئيس 
أورتيغا حتيات ومتنيات رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن، 

مبوفور الصحة والعافية. 
م����ن جهته أك����د الرئيس 
اورتيغا رغبت����ه في توطيد 
وتعزيز العالق����ات الثنائية، 
مؤك����دا حرص����ه البالغ على 
تلبية الدعوة الرسمية التي 
وجهها له سمو االمير لزيارة 
الكويت في املستقبل القريب، 
مرحبا في هذا الصدد بتوقيع 
اجلانبن عل����ى مذكرة تفاهم 
ب����ن مجلس األم����ة الكويتي 
والبرملان الوطني النيكاراغوي 
الت����ي تناولت س����بل تعزيز 
وتفعيل التعاون والتنسيق 

سيف العازمي وعبداهلل التميمي ويعقوب الصانع خالل الزيارة

رئيس البرملان 
األرميني: نتمني 

زيادة التبادل 
التجاري بني 

البلدين وتطوير 
العالقات
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�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

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

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

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى

الوتيد: املخيم 
الكشفي السنوي 

من 8 حتى 15 
يناير املقبل

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

أصدرت وكيلة وزارة التربية مرمي 
الوتيد ق���رارا يقضي بتحديد موعد 
املخيم الكش���في الدائم ال� 68 وذلك 
خالل الفترة من 8 حتى 15 من شهر 
يناير 2015 املقبل والذي تقيمه سنويا 

الوزارة مبنطقة كبد.
وفي هذا السياق، قال قائد املخيم 

املوج���ه الع���ام للتربية الكش���فية 
عبداللطيف املكيمي ان املخيم سيقام 
بالتنس���يق مع املناط���ق التعليمية 
وادارة التعلي���م اخلاص مبش���اركة 
اكثر م���ن 1000 طالب من املرحلتني 
املتوسطة والثانوية، مشيرا الى ان 
املخبم سيشهد مشاركة من قبل بعض 
الدولية العربية وه���ي الفكرة التي 
بدأت فيها الوزارة منذ عدة سنوات 

بهدف اتساع املشاركة في املخيم على 
املستوى اخلليحي والعربي.

وأضاف املكيمي انه مع إصدار قرار 
الوكيلة بتحديد موعد انطالقة املخيم 
ستبدأ اجلهات ذات الصلة عملها بإجراء 
صيانة جلميع مرافق املخيم بالتنسيق 
مع قطاع املنشآت والتخطيط اضافة 
الى مهندسي الصيانة الذين يقع عليهم 
عبء كبير في إعداد وجتهيز املخيم 

بالتعاون مع التواجيه الفنية.
وذك���ر املكيمي ان املخيم س���يتم 
اع���داد برنامج متكامل ل���ه من قبل 
البرامج متضمن���ا مجموعة  ق���ادة 
من االنش���طة االجتماعية والثقافية 
والتربوية الهادفة التي نس���عى من 
خاللها الى اخراج جيل واع وقادر على 
حتمل املسؤولية في حياته العلمية 

والعملية.
مرمي الوتيد عبداللطيف املكيمي
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)ناصر عبدالسيد( فوزي املسلم وبراك املباركي أثناء التوقيع   شريفة باقر وفوزي املسلم وبراك املباركي وعدد من احلضور خالل توقيع العقد

خالل االحتفال بتجديد تعاقد املجموعة الدولية لالستثمار والسياحة لالستمرار في إدارة فندق سفير القاهرة

باقر: هناك توجه للتوسع في االستثمارات الكويتية في مصر
التجارية  العالمة  التي حملت 
)سفير(.وأضاف ان الفندق خير 
مثال للتعاون العربي املشترك 
باعتباره استثمارا كويتيا على 
أرض مصرية ما يدل على ثقة 
الكويتي في السوق  املستثمر 
الس����ياحية املصرية ورغبته 
في تعزيز وجوده والتوس����ع 

فيها.
وذكر ان شركة سفير الدولية 
تناقش العديد من املش����اريع 
الس����ياحية اجلدي����دة مبصر 
والشرق األوسط في إشارة الى 
ان باكورة هذه املشروعات بناء 
وتطوير امللحق املواجه لفندق 
سفير القاهرة مبا من شأنه زيادة 

سعته الفندقية.
حض���ر مراس���م التوقيع 
املستشار محمد احملمد نائبا 
عن السفير س���الم الزمانان 
وعدنان الصقر مدير عام شركة 
القابضة لالستثمار  الكويت 
واملستش���ار الثقافي د.فريح 
العنزي وحسني شكري مدير 

عام فندق سفير القاهرة.

هيلتون الزمالك.
من جهتها، قالت مدير عام 
الش����ركة الدولية لالس����تثمار 
والسياحة شريفة باقر انه مت 
اختيار سفير الدولية من خالل 
عروض كثيرة تقدمت للشركة 
ولكن وقع االختيار على سفير 
الدولية خلبراتها الطويلة في 
هذا املجال، وأضافت ان الشركة 
املالكة للفنادق لديها توجه من 
احلكومة الكويتية للتوس����ع 
في االستثمارات الكويتية في 
مصر وهناك دراسات لفتح آفاق 
لالستثمارات الكويتية في مصر 
والكويت تعد ثاني أكبر دولة 

عربية مستثمرة في مصر.
من جانبه، قال م.املس����لم 
ان ش����ركة »س����فير الدولية« 
التابعة  وهي إحدى الشركات 
لشركة مشاريع الكويت القابضة 
)كيبكو( تفتخر باس����تمرارها 
في إدارة فندق سفير القاهرة 
نظرا ملا يحتله الفندق من مكانة 
خاصة لدى شركة سفير كونه 
من الفنادق األولى في املنطقة 

منظومة االستثمارات اخلاصة 
بالهيئ����ة العامة لالس����تثمار 
الكويتية برأسمال مرخص قدره 
250 مليون جنيه مصري والتي 
متتلك العديد من الشركات في 
مصر منها فندق سفير القاهرة »5 
جنوم«. وأفاد بأن الفندق يضم 
284 غرفة وجناحا وسبعة مطاعم 
ومقاه متنوعة ما بني اآلسيوي 
والشرقي والعاملي، فضال عن 7 
قاعات لالجتماعات واحلفالت 
تتراوح طاقتها االس����تيعابية 
بني 40 و300 ش����خص مزودة 
بأحدث التقنيات احلديثة وحمام 
سباحة وناد صحي ومركز خدمة 
رجال األعمال. وأعرب املباركي 
عن أمله وتطلعاته في حتقيق 
القطاع السياحي والفندقي نتائج 
إيجابية وجيدة خصوصا مع 
استقرار األوضاع السياسية في 
مصر، مبينا ان مصر من أكبر 
الدول اجلاذبة للسياحة العربية 

والدولية على حد سواء.
باإلضافة الى ان الهيئة العامة 
لالس����تثمار متتلك كذلك فندق 

بعد املفاضلة بني شركات منافسة 
عدة. وقال املباركي ان »املجموعة 
الدولية لالستثمار والسياحة« 
وهي ش����ركة مساهمة مصرية 
تعد إحدى الش����ركات العاملة 
بجمهورية مصر العربية ضمن 

على جتديده بالكامل وافتتاحه 
بعد انتهاء أعمال التجديد عام 
2009. وأض����اف املبارك����ي ان 
اختيار ش����ركة سفير وجتديد 
العقد معها مت عبر مراحل عدة 
توجت بهذا االتفاق بني الشركتني 

القاهرةـ  هناء السيد

وقعت املجموع����ة الدولية 
لالستثمار والسياحة عقد جتديد 
إدارة فندق سفير القاهرة ملدة 
5 س����نوات مقبلة، مع ش����ركة 
»س����فير الدولية«، ووقع عن 
املجموعة الدولية لالس����تثمار 
والسياحة املالكة لفندق سفير 
القاهرة رئيس مجلس اإلدارة 
ب����راك املباركي، وعن ش����ركة 
س����فير الدولية إلدارة الفنادق 
الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق 

الكويتية م.فوزي املسلم.
وأوضح ب����راك املباركي ان 
توقيع عقد جتديد اإلدارة يأتي 
تتويجا للعالقة املتميزة التي 
جتم����ع الطرفني منذ س����نوات 
طويلة واس����تمرارا لثقة املالك 
بشركة سفير الدولية إلدارة فندق 
سفير القاهرة وجاء التوقيع بعد 
املفاضلة مع عدة شركات لإلدارة.

الفتا إلى ان ذلك يأتي أيضا تكليال 
للتعاون املثمر بني الطرفني منذ 
افتتاح الفندق عام 1985 واإلشراف 

شريفة باقر متحدثة إلى الزميلة هناء السيد

املباركي: نتطلع 
إلى حتقيق القطاع 
السياحي املصري 
نتائج إيجابية في 

ظل االستقرار 
احلالي

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
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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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samy_elkorafy@hotmail.com

mw514@hotmail.com

سامي الخرافي 

د.محمد القزويني

لست ممن مييل للكتابة في الشأن السياسي ألن 
دهاليزه متعبة ومتشعبة ولكن ما جذبني للكتابة 
هو ما شاهدته أثناء جلوسي في حديقة منزلي، 

إذ رأيت طيرا من الطيور املهاجرة ينفض 
بسرعة البرق على »الزهيوي« وهو االسم 

املعروف باسم الصرصور فطرأت لي فكرة 
كتابة مقال سياسي.

>>>
يفتخر الكثير من الشعوب بتاريخهم وتراثهم 

الذي حافظوا عليه ألنه جزء أساسي من عاداتهم 
وتقاليدهم فأصبح جزءا ال يتجزأ من حياتها، 

ومن تلك الشعوب الشعب الكويتي حيث متسك 
بجميع العادات والتقاليد والتي ارتبطت معه 

منذ زمن طويل وهلل احلمد، ومن تلك العادات 
مناسبة سعيدة ومسلية وهي صيد الطيور من 

قبل الشباب وتتم في موسم معني أثناء هجرتها، 
وتعتبر الكويت محطة ترانزيت مهمة لها فيتم 

االستعداد لتلك املناسبة بتجهيز الوسائل البدائية 
لصيد الطيور وتسمى تلك املناسبة باللهجة 
احمللية بـ»احلبال« بفتح احلاء والباء وكانت 

منتشرة بكثرة في تلك الفترة، وكل ما حتتاجه 
هو وسيلة صيد بسيطة وبدائية الصنع تسمى 
»فخ أم شبك« أو »فخ عترة« وال تكتمل املهمة 
إال بتوافر الطعم لتتم عملية الصيد من خالل 

»دودة« وتسمى باللهجة احمللية »قبي« وتكون 
موجودة دائما حتت جدران املنازل القدمية من 
خالل احلفر لتجدها »أو حشرة معروفة تسمى 
باللهجة احمللية« الزهيوي كنوع من اإلغراءات 
لصيد الطيور، وعملية القبض على الزهيوي 

تتم من خالل إدخال يدك داخل »البالوعة« أعزكم 
اهلل املوجودة في حوش املنزل من خالل فتحها 

والقبض عليه متلبسا ووضعه في زجاجة فارغة 
وهكذا، ومع مرور الوقت واخلبرة واملمارسة 
اخترع الشباب الكويتي فكرة جهنمية وهي 

بوضع »مترة« في أعلى البالوعة من أجل جتمع 
أكبر قدر ممكن من الزهيوية حول التمرة 

وعندها يتم االنقضاض عليهم متلبسني دفعة 
واحدة من أجل توفير الوقت واجلهد وهي فكرة 

تهدف إلى صيدهم بأسلوب سهل وسريع.
ما تناولته من صيد للطيور... الخ هو نفس 

األسلوب الذي اتبعته أجهزة استخبارات أجنبية 
معروفة في الشرق األوسط من خالل دعم 
جماعة جديدة ظهرت فجأة وبدون مقدمات 

وليس لها تواجد في املنطقة او جذور ومت زرعها 
في منطقة صحراوية في غرب العراق وشرق 

سورية تسمى داعش وهم »الزهيوية« ومت 
دعمها بكل الوسائل املالية واإلعالمية لدرجة 

انك تفتح حنفية املنزل لتظهر لك كلمة »داعش« 

ومت دعمها »بالتمرة« بنشر أفكارها في املنطقة 
وجذبت اآلالف من الشباب بحجة »الدين« 

والدين براء منهم وقامت تلك اجلهات بتسهيل 
سفرهم للوصول لتلك اجلماعة من خالل دولة 

معروفة، وخالل فترة بسيطة أصبح لها مقاتلون 
من كل حدب وصوب سواء من دول عربية أو 

أجنبية فقد خرجوا من »جحورهم« كونهم خاليا 
نائمة وفي سبات عميق وال ميكن معرفتهم 

وليس لهم أي نشاط مشبوه داخل دولهم ولم 
يكونوا مدانني أيضا فقد خرجوا مبباركة تلك 

اجلهات إلى مكان جتمعهم وهو »البالوعة« وها 
نحن نرى اليوم قيام الدول الغربية مع حلفائها 
بـ»اصطياد« هذه اجلماعة وتدميرها في منطقة 

صحراوية بعدما متت مراقبة حتركاتها ملدة 
طويلة، وجنح الصياد بصيد أكبر عدد ممكن 

منهم كانوا منتشرين في دول عديدة ومت 
اصطيادهم في مكان واحد، وفي حالة هروب 

تلك »الزهيوية« فإنها ستواجه تهما عديدة ومن 
أهمها القتل أو لنقل قتل الصحافيني وخاصة 
األجانب، وآخر األخبار فإن الصياد سيضرب 

عصفورين بحجر العصفور األول ما قام 
بصيده من زهيوية داعش والعصفور الثاني 
هو صيده ملجموعة جديدة يطلق عليها اسم 
»مجموعة خرسان« بضربها والقضاء عليها. 

احلمد هلل على ما اختاره اهلل لنا وقضى به 
علينا وهو تبارك وتعالى رحيم في اختياره 
حكيم في قضائه ومن نحن لنقيّم حسن أو 
جودة ما يفعله عز جالله؟! لكنها نعمة العقل 
التي أسبغها علينا جتعلنا نشهد بذلك فكل 

ما حولنا هو فيض من عطائه ومنه عز اسمه 
وجل.

وإليه نشكو فقدان سبب للرحمة اإللهية حبانا 
به ربنا حيث فقدنا والدنا سيد أمير علي 

القزويني الذي ارحتل قبل أيام الى رضوان اهلل 
ورحمته وال يسعني إال ان أسجل هنا مواقف 
من حياته املباركة، راجيا ان تكون نبراسا ملن 
يتلمس طريق الفالح والصالح وأسوة حسنة 

ملن يريد ان يفعل اخلير.
فماذا عساني أقول؟ هل أتكلم عن طيب أخالقه 

التي وسعت جميع الناس حتى مخالفيه فكان 
يكن لهم كل االحترام وال يحمل الضغينة 

لهم ام أحتدث عن حالة التفقد لكل من يربطه 
به خيط معرفة أو صداقة فيسأل عن أحواله 

وصحته وحاجاته حتى يطمئن بأن أموره تسير 
بخير ومع ذلك لم يكن يترك السؤال عنه ناهيك 
طبعا عن أفراد أسرته الواسعة من أبناء وأحفاد 
واخوة وأخوات وأبنائهم وأبناء عم ومتعلقيهم؟

أم أحتدث عن سعيه احلثيث إلنهاء صراع 
طائفي مذهبي بني الشيعة والسنة في الزبير 
توجه بلقاء في منزله بني املجموعتني برئاسة 

املرحوم الشيخ عبدالرحمن السند من اجلانب 
السني وبرئاسته من اجلانب الشيعي وقامت 
العالقات فيما بعد بني أبناء الطائفتني تسير 

بشكلها األخوي الطبيعي، مغلقا تناحرا استمر 
سنوات عدة؟

أم أتناول باحلديث تلك الثقة املطلقة باهلل عز 
وجل وحسن التوكل عليه والتي رسمت كل 

حياته ووجوده وقام بغرسها فينا وفي كل من 
التقى به؟

أم أتكلم عن مفهوم حديث بالتربية مارسه 
معنا فكان لكل منا شخصيته املتميزة لكنها 

الشخصية التي ال تتطاول على أحد وال تنتهك 

محارم اهلل وال متارس الظلم وتتنعم باحلياة 
دومنا جتاوز أو انحراف؟

ماذا أعدد منك يا والدي وقد أحسنت تنشئتنا؟ 
ساعدتك زوجة بارة صاحلة هي أمنا رضوان 

اهلل عليكما جميعا.
وانه ليعز علي أنا شخصيا ان أدخل كل يوم 
البيت أللتفت الى غرفتك قرب الباب فأجدها 

خالية منك وأنظر الى كرسيك الذي اعتدت ان 
أدفعك عليه فال أجدك فوقه، فال بابا سيد بعد 

اليوم لكن أنفاسك معي ودعواتك لي هي عزائي 
الوحيد راجيا أال أكون توانيت في خدمتك وأنى 

لي التحقق من ذلك؟ فكل وجودي كان من 
عطائك وبركاتك وبفضل دعائك.

رحمك اهلل يا والدي من أب رحيم رؤوف لم 
يتعامل معي كأب له السلطة والسطوة بل كنت 

الصديق والرفيق.
رحمة اهلل ورضوانه عليك وجعل قبرك روضة 

من رياض اجلنة وال حول وال قوة إال باهلل 
العلي العظيم.

الزهيوي

رحمة اهلل عليك 
يا والدي

جرس

باليراع

ال يوجد وزير أصلي لوزارة التربية اآلن، ولكن أي 
وزير جديد سيأتي في التعديل احلكومي املرتقب لكي 
يعلم كامل تفاصيل الكارثة التي خلفها قياديو التربية 

احلاليون في الوزارة ، عليه أن يبدأ بااللتقاء بطلبة 
الصف السادس في أي مدرسة في البالد ليعرف حجم 
الكارثة التعليمية التي ارتكبها معظم القياديني احلاليني 
للوزارة في العملية التعليمية ككل، فال إمالء يجيدون 

وال يجيدون أصال القراءة بل ن اغلبهم ال يجيد اي 
نوع من أنواع القراءة، والسبب هو املناهج التي 

اعتمدها قياديو التربية منذ 2008 وحتى اليوم تعتمد 
على احلشو ال التعليم وتلك كارثة ال تغتفر.

هذا يعني ان أمامه طريقني األول ان يقدم استقالته 
والثاني ان يطلب من جميع قياديي التربية ان يتقدموا 
باستقاالتهم كنوع من التعبير عن حتمل مسؤولياتهم 
السياسية، فما فعلوه خالل األعوام اخلمسة املاضية 

هو كارثة بحق التعليم في الكويت.
وان كان الوزير القادم جادا، فعليه ان يسلم كامل ملف 
املناهج بالكامل ملوجهي املواد وليس الى القياديني، الن 
أصحاب االختصاص بهذا الشأن هم املوجهون وليس 

القياديني.
ووزارة التربية تختلف عن بقية وزارات الدولة في 

ان املسؤولية يجب ان تناط باملوجهني العامني للمواد 
وموجهي املناطق ومن في حكمهم ليبدوا الرأي األول 

واألخير في جميع املناهج، ال ان يكون الرأي في 
تلك املناهج مناطا بقياديي التربية كالوكالء والوكالء 

املساعدين ومن في حكمهم، وهذه هي امليزة التي 
تختلف فيها وزارة التربية عن بقية الوزارات في ان 
مفصل التغيير فيها بيد القيادات الوسطى )املوجهني( 

وليس القيادات العليا )الوكيل والوكالء املساعدين(.
ما يجب ان يفعله وزير التربية القادم هو ان يجتمع 

باملوجهني العامني جلميع املواد ومن في حكمهم ليبلغوه 
بأي خلل مت ارتكابه بحق جيل بأكمله مبناهج ناقصة 

مشوهة تعتمد على احلشو وليس على أسلوب التعليم 
احلقيقي املفترض.

عزيزي وزير التربية القادم، مسؤوليتك القادمة هي 
مسؤولية تاريخية في ان توقف هدر واستنزاف 

جيل بأكمله مت باعتماد مناهج وأسلوب حشو للطلبة 
لم يفعل بابنائنا سوى أنه حولهم الى أدوات تعبئة 

ال إلى طلبة علم، وهذه هي مسؤوليتك التاريخية بل 
والسياسية التي يجب ان تعدلها اليوم وقبل الغد، 
وحتى ولو استلزم األمر منك ان تعدلها ونحن في 

منتصف العام الدراسي، فلن يسامحك التاريخ ولن 
يسامحك الوطن.

كثيرا ما نسمع أن الفرص احلقيقية تأتي لإلنسان مرة 
واحدة في احلياه لذلك فأغلبهم ال يستوعبونها فتذهب 
أدراج الرياح لغيرهم، وسمعنا أيضا عن كثيرين ممن 

أدركوها فاستغلوها خيرا فتنعموا بثمارها، إن احلديث 
عن الفرص ملمتع وجذاب، فنحن نعرف »انتهاز الفرص« 
وهي من صفات النابهني وأصحاب الهمم العلية، وصفة 

رئيسية عند املؤمن الصادق، واملجاهد الغطريف، والعالم 
والعابد، وغيرهم من أهل الصالح واإلصالح بينما 

»تضييع الفرص« من مخايل الضعف، والشقاء والغباء، 
وقلة احليلة وصلف احلياة، وعالمة على خذالن اهلل للعبد.
إمنا في هذا املقال أحب أن أتناول جانبا آخر من املوضوع، 
أريد أن أحدثكم عن فن قدمي وجديد، قدمي لكثرة العارفني 

واملدعني، وجديد ألن من يطرقه عبر العصور قليل، 
حتى كأنه صار جديدا من قلة السالكني، إنه فن »صناعة 
الفرص« فاملوفقون قد يستغلون الفرص ولكن العباقرة 
القادة امللهمني هم من يصنعونها ألنفهم ولغيرهم دون 
الشعور بأي غضاضة، فهم ال يتكئون راحة ينتظرون 

الفرص بل يبحثون عنها فإن لم يجدوها صنعوها وفق 
تطلعاتهم.

انتهاز الفرص خصلة فضيلة، وصناعتها هي صناعة 
أصحاب الفضائل، ولذلك كثير من الناس يحب اخلير 

ولكنه ال يبحث عنه، يحب األمر باملعروف ولكنه ال يكلف 
نفسه البحث عن معروف فينشره أو منكر فيطويه، يحب 
نصرة اإلسالم لكنه ينتظر من يوجهه ويرشده إلى ثغرة 

أو إلى فرض واجب.
أما »صناع الفرص« فهم كصناع احلياة يصنعون حياة 
ومنطا فريدا، ويشقون طريقا جديدا لم يسلك مدارجه 

سالك، ولم يخبر عنه خبير وعارف.
إن »صناع الفرص« يفتحون لنا آفاقا فسيحة، ويخرمون 

لنا في جدار اليأس كوة، يرفعون ما خفضت عزائم 
الكسالى، ويضعون ما رفعت أوهام الفارغني، يصنعون 

من الشعرة حبال، ومن الطفل الصغير ماردا عمالقا، 
ويضخون في عروق اجلبان دماء الشجعان، ويبنون 
فوق سطح املاء قلعة، ال يحتقرون أحدا وال يحقرون 

معروفا، فعالهم يكتبها التاريخ، وتخلدها اجلغرافيا، وإن 
قالوا صدقوا، وخاف من قولهم األعداء، وفرح بصدقهم 

األقرباء، يعاش في أكنافهم، ويفرح بلقائهم، وحتيا القلوب 
بذكرهم، ومتوت اخلرافات حتت سيوف آرائهم وعزائمهم، 

إن تكلمت جعلوا من كالمك دررا وقالئد، وإن أنصت 
غنمت أفكارا جديدة وأعمارا - إلى عمرك - مديدة.

جتاربهم ثروة، ومعينهم ال ينضب، يستنبعون القدرات 
واإلمكانات من كل نفس وعقل وروح، ويفتحون لك 

صفحة للحياة جديدة، ويبدعون لك كل يوم مشروعا، 
شعارهم: )واعبد ربك حتى يأتيك اليقني(.

Waha2waha@hotmail.com
Zaar@alanaba.com.kw

ذعار الرشيدي

لطيفة الفودري

مسؤولية وزير التربية 
القادم واملناهج

صناعة إنسانية

احلرف 29

ومضاف فكرية

gsTmb123@hotmail.com
طارق بورسلي

الشعب الكويتي ال يطلب كثيرا من مجلس األمة 
في دور النعقاد القادم، فأهم ما يريده هو تطبيق 

احلكومة لتنفيذ األولويات التي حددها املجلس 
العام املاضي وهي: اإلسكان والصحة والتعليم.

لنكن اكثر صراحة، لم يكن األمر بحاجة الستفتاء 
حول األولويات لنعرف ان الشعب يرى اإلسكان 
والصحة والتعليم أولوية قصوى بالنسبة إليه، 

ويطمح ان تتعاون احلكومة واملجلس لتنفيذ 
مشاريعها في اسرع وقت ممكن.

اإلسكان كقضية تسيدت رأس األولويات كان من 
الطبيعي أن تتسيد في ظل وجود اكثر من 112 

ألف طلب إسكاني، أي أن هناك 112 أسرة كويتية 
تسكن باإليجار، ولنحدد األمر رقميا، نحن بهذه 
احلسبة البسيطة، نقول ان هناك 560 ألف فرد 

كويتي يسكنون باإليجار، بواقع 5 أفراد لكل 
أسرة، وعندما نقول ان هناك اكثر من نصف 

مليون كويتي، او باألصح نصف السكان يسكنون 
باإليجار، فنحن ال ندق ناقوس اخلطر بل نتحدث 
عن كارثة اجتماعية يجب على املجلسني احلكومة 
واملجلس ان يقوما بحلها كأولوية قصوى، ويجب 

أن تنتهي في اسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم 
وتصبح كارثة الكوارث.

أما الصحة فقد قامت احلكومة بالتعاون مع املجلس 
بحلها بشكل جزئي عندما أقرت قانون التأمني 
الصحي للمتقاعدين، وهو وال شك أمر طيب، 

ولكن كان األفضل للحكومة ان توسع مظلة التأمني 
الصحي ليس للمتقاعدين فقط بل جلميع افراد 

الشعب الكويتي، رقميا املتقاعدين يشكلون رقما 
ال يستهان به، والقانون ووفق ما اقر يسمح لوزير 
الصحة بأن يشمل شرائح أخرى، أي إن األمر بيد 

وزير الصحة اآلن، فلم ال يقوم بإدخال شرائح 
أخرى من املواطنني كذوي االحتياجات اخلاصة 

مثال وأصحاب ومستحقي مساعدات الشؤون 
واألرامل واملطلقات، وبعدها ميكن للمجلس أن 

يقر بأن يشمل هذا القانون بقية املواطنني أعتقد 
أن هذا األمر سيكون حال سحريا للقطاع الصحي 
العام في البلد وان تكلفته على خزينة املال العام 

للدولة اقل بعشرات املرات من كلفة العالج في 
اخلارج.

أما التعليم فقصة أخرى، يجب على احلكومة أن 
تعي لها، كون التعليم هو أساس جناح وتطور أي 
بلد، وتطوير املناهج لم يعد أمرا ترفيا، بل أصبح 

أمرا ضروريا وملحا، وعلى وزارة التربية أن تبادر 
هذا العام إلى تطوير منظومة منهاجها مبا يتواءم 

مع متطلبات العصر.
أعتقد ان هذه األولويات الثالثة هي اهم ما يجب ان 
يبحثه ويركز عليه املجلس في دور انعقاده القادم 

بالتعاون مع احلكومة.

ماذا نريد 
في مجلس األمة؟

سلطنة حرف
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قبة الصخرة في لقطة تاريخية

ولـدت في إربـد األردنيـة وجدي كان شيـخ قبيلـة 
وعـدت مع العائلـة للعيـش في القـدس قبل »النكسـة«

مؤذن املسجد األقصى 

سعيد العباسي: 

ضيفنا هذا األسبوع من بقعة مباركة من موطن يشغل بال وفكر ويستوطن قلب كل مسلم، إنه مؤذن املسجد 

األقصى الشيخ سعيد العباسي. ولد في مدينة إربد األردنية في العام 1954 حيث كان والده يعمل شرطيا. ينتمي إلى 

عشيرة العباسي وكان جده شيخ قبيلة، انتقل مع أسرته إلى العيش في القدس قبل وقوع النكسة في العام 1967. 

يتحدث في هذا اللقاء عن قدومه السريع إلى الكويت عبر زيارة قام بها، ويسترجع ذكريات املاضي في األردن 

وأرض فلسطني. يكلمنا عن بداياته ومسيرته التعليمية وطفولته. أنهى املرحلتني االبتدائية واإلعدادية في 

مدينة القدس حيث كانت املتوسطة في مدرسة األيتام الصناعية القريبة جدا من املسجد األقصى والتي بدأ 

فيها فكره وقلبه يتعلق باملسجد األقصى ورمبا يحلم بالعمل فيه. يتحدث عن قصة تعيينه في وزارة األوقاف 

اإلسالمية واملسجد األقصى وتعلمه التجويد وماذا قالت له جلنة االختبار قبل التعيني وهل قبلوا بالواسطة 

أم ال؟ كل هذه األمور وغيرها من التفاصيل نتعرف عليها من خالل السطور التالية.

أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

التحقت باملعهد العربي 
الكويتي عام 1971 

في أبوديس بالقدس الشرقية 
وال يزال موجودًا إلى اآلن

درست املرحلة املتوسطة 
في »األيتام الصناعية« بالقرب 

من املسجد األقصى

جلنة االختبار في »األوقاف« 
قالوا لي »تعيينك إلمكانياتك 
والواسطة وعمك لن ينفعك« 

وعينت سنة 1989

املصانع وما ان مكث فيه بضعة 
ايام حتى طرده صاحب العمل 
بأنانية، فذهب الشاب يسعى 
في الشوارع والطرقات وهو 
يحمل علب الكبريت يبيعها الى 
هذا وذاك، وبينما هو سائر اذ 
وقف بجانبه احد الناس وطلب 
منه علبة كبريت، واعطاه ورقة 
الدينار، ول����م يكن عنده فكة 
للدينار، وقال له سأذهب الى 
اقرب دكان وآتي اليك بالباقي 

فانتظرني حلظة
فذهب الش����اب يسعى بني 
الطرق����ات واجلب����ال وط����ال 
االنتظار بالس����ائق وظن به 
الظنون واتهمه بالس����رقة لم 
يعرف م����اذا حدث للش����اب، 
وبينما هو س����ائر زلت قدمه 
فوقع على االرض )الشاب(، 
فمر عليه احد املارة ونقله الى 
املستشفى، وهناك ارسل في 
طلب امه فتركت البيت تعبث 
بها الرياح واالمطار وأسرعت 
مهرولة حافية القدمني قبلتها 
ابنها البار في املستشفى، وما ان 
وصلت حتى وجدت ابنها طريح 
الفراش، وقالت اماه تكلم، فرفع 
الشاب رأسه وقال امي خذي هذه 
النقود ارجعيها الى صاحبها 
فإنني لست بس����ارق، امي ال 
تبكي علي فإنها الدنيا تفرق 
بني املرء واخيه، سامحيني يا 
امي سأقضي كما قضى والدي 
من قبلي، واسدل رأسه وفارق 

احلياة.
وكان موقف املدرس يقول 
صفقوا له، وله 80 عالمة في 
مادة االنشاء، هذه القصة التي 
اياها اخي لطفي وهو  نقلني 

يدرس في القاهرة.
كان والدي يصرف على اخي 
حتى اكمل تعليمه في القاهرة 
وبعد التخرج اشتغل مدرسا في 
الدمام ومن ثم عاد الى القدس 
العربي  واش����تغل في املعهد 
الكويت����ي، وكان عنده طالب 
مريض بالس����رطان، وتوفي 

العام 1976 في القدس.

مؤذن في المسجد األقصى
عن رفعه االذان في االقصى، 
يقول الضيف: منذ ان كنت طالبا 
في املدرس����ة كنت اشارك في 
برامج االذاعة املدرسية وكنت 
اقرأ القرآن الكرمي، وهو البداية 
واملدخل هلل سبحانه وتعالى 
وهبني الصوت اجلميل عندما 
كنت ف����ي اربد، كانوا ينقلون 
ص����الة اجلمعة من املس����جد 
املبارك وكنت اسمع  االقصى 
بالش����يخ داود عطا اهلل وهو 
الذي كان يقرأ وهو مقرئ امللك 

عبداهلل.
وكنت امتنى ان اكون مثله 
وكان الوالد يشجعني، وايضا 

انتقلت ال����ى ابوديس )املعهد 
العربي الكويتي( وذلك اعوام 
1971 و1972 و1973 املرحل����ة 
الثانوي����ة، والي����زال املعه����د 
موجودا في ابوديس في القدس 
الشرقية، وحاليا من مناطق 
الغربية، ورسبت في  الضفة 
ش����هادة الثانوية ولم احصل 
على الشهادة الثانية، والوالد 
في طولكرم عام 1967 حدثت 
معركة االيام الستة، والوالد 
رجع الى س����لوان ولكن نحن 
خرجنا الى اريحا وحملت الراية 
البيضاء ومن القدس الى اريحا، 
املهم رجعنا الى سلوان القدس 

بعد املعركة
وقد كنت قارئ القرآن في 
االذاعة املدرس����ية، ورجعت 
احلياة الطبيعية بعد معركة 
عام 1967 وباشرت العمل في 
املطعم واملصنع للبسكويت 
الليرة اس����رائيلية،  والراتب 
وحاليا الشيكل، وكنت اتسلم 
عشر ليرات فقط، وعندنا اراض 
زراعية وجدتي كانت تزرعها 
بجميع اخلضار، وعندنا صبر 
ولوز وبرقوق وعنب وتني وكان 
جدي عنده جاخور اغنام وبقر 
في فلسطني، وعندنا طابون 
)تنور( يخبرون فيه اخلبر، 
وم����ع كل هذا ذهب����ت للعمل 

واشتغلت باملطعم.

األنشطة أثناء التعليم
عن بعض االنش����طة التي 
مارسها خالل الدراسة، يقول 
العباس����ي: عندما كنت طالبا 
كان عندي انشطة امارسها في 
املدارس واش����ارك الزمالء في 
املدرس����ة، وكما ذكرت نشاط 
الكرمي  القرآن  االذاعة وقراءة 
امام الطلبة والرياضة ولعبة 

اذنت في املسجد الكبير باربد 
مسقط رأسي.

وخالتي تسكن في اربد في 
احلي اجلنوبي سكن االطباء.

قبل عام 1967 انتقلنا من 
اربد الى القدس، والوالد سبقنا 
ال����ى طولكرم بحكم  وانتقل 
وظيفته ألنه عسكري، وكان 
بيت العائلة في القدس منطقة 
سلوان منذ عهد اجدادنا ونحن 
العباسي وكان  من عش����يرة 
جدنا شيخ قبيلة اسمه احمد 
العباسي  عبداهلل عبداجلواد 
)ابوصالح(، امله����م عدنا الى 
الق����دس منطقة س����لوان كان 
يسكن في البيت الكبير القدمي 
جدي وجدت����ي، كانت القدس 
مش����هورة بالزيت والزيتون، 
فكان جدي يعطينا ويرس����ل 
لنا في اربد، كان عمري تسع 
س����نوات في الصف اخلامس 
االبتدائي عندم����ا انتقلنا الى 
مدينة القدس والتحقت مبدرسة 
احمد سامح اخلالدي في القدس، 
وكانت قريبة من البيت، اكملت 
املرحلة االبتدائية ست سنوات، 
ثم انتقلت الى املرحلة االعدادية 
في البلدة القدمية داخل اسوار 

القدس.

المرحلة اإلعدادية
ويكمل العباسي عن مسيرته 
الدراسية: ثم انتقلت الى املرحلة 
القدس واسمها  االعدادية في 
مدرسة االيتام الصناعية، تلك 
اكادميي  املدرسة فيها تعليم 
وصناعي في القدس من الداخل 
حتديدا من شارع الواد قريبة 
جدا من املسجد االقصى املبارك، 
التحق����ت بالص����ف الس����ابع 
االعدادي والثامن والتاس����ع، 
انهيت الدراسة فيها، وبعد ذلك 

القدم واملوسيقى وكنت  كرة 
اناش����يد واضرب على  اغني 
الطابور مثال كنت  الطبل في 
اغني في عيد االم اغنية اقول 

فيها:
ان قضيت العمر اهديها
محض حبي ال أكافيها

امنا الدنيا وما فيها
ال تساوي لفظة ألمي

كانوا يعلموننا املوسيقى 
في املدرسة، وألعب كرة القدم، 
وكن����ت دفاع����ا، واذكر بعض 
الزم����الء الذين لعب����وا معي، 
راتب حمد وابراهيم العباسي 
العباس����ي وس����عيد  وخليل 
ابوذياب ونبيل ياسني  نضر 
وعماد ابو نعمة واكرم طهبوب 
واكرم املقداد، وكنا نلعب كرة 
الرياضة  ف����ي حص����ة  القدم 
الرياض����ة املرحوم  ومدرس 
يعق����وب االنصاري، وهو من 
االنصار، وكان املس����ؤول عن 
سدنة املسجد االقصى، وكنت 
الدراجة واذهب بها  استخدم 
الى اريحا واحيانا استأجرها 
ملدة ساعة واذهب الى متحف 
هشام عبدامللك وهو اول متحف 
اثري في اريحا وحتت حماية 
الفلسطينية، وكنت  السلطة 
اقرأ الكتب في الشعر العربي، 
خواطر، مناجاة وقصصا ادبية، 
وكان عندن����ا امتح����ان عربي 
ش����فوي، وكانت الطريقة ان 
الطالب يجهز موضوعا ويلقيه 
شفهيا امام الطلبة، كان اخي 
يدرس في جامعة القاهرة االدب 
العربي وارسلت له ان يساعدني 
بتجهيز موض����وع لكي ألقيه 
امام االستاذ والطلبة، وارسل 
لي قصة قصيرة ونقلني اياها 
ويوم االمتحان انشاء عربي، 
هكذا اسمه، وقفت امام الطلبة 
واالستاذ احمد فريد جبر وقف 
يسمعني، سألني قبل ذلك ما 
موضوعك يا س����عيد عباسي 
فقلت ل����ه »حياة فقير«، فقال 
سمعنا، الطلبة من دون كالم، 
من دون حركة، وبدأت بالكالم 
وقلت »حياة فقير«، وجتمهر 
الشباب حول الفصل يستمعون 
مطلعها: حي����اة فقير.. كانت 
تعيش على هذه االرض اسرة 
فقيرة، اب في السبعني وام في 
الستني وابن، وذات يوم ابرقت 
السماء وارعدت، كأنها زفت الى 
االرض بشرى وأية بشرى هذه، 
نزل املطر غزيرا ونزلت معه 
مبشيئة اهلل الى هذه العائلة 
الفقيرة، حي����ث انتزعت ذلك 
الرجل العجوز من بني احضان 
االسرة فضاقت االرض بذلك 
الش����اب م����ن اين ل����ه القوت 
ويعيش هو ووالدته، فذهب 
يسعى في الشوارع والطرقات 
واجلبال وذات يوم ذهب الحد 

في بداية اللقاء يعرف مؤذن 
القدس  املس����جد االقصى في 
الشيخ سعيد العباسي القراء 
الى  بنفس����ه وكيفية مجيئه 
الكويت قائال: باسم اهلل واحلمد 
هلل العبد الفقير الى اهلل قارئ 
الكرمي، مؤذن املسجد  القرآن 
االقصى املبارك سعيد ابراهيم 
العباسي، شرفني اهلل في شهر 
رمضان املب����ارك ان اكون في 
بلدي الثاني الكويت، جزى اهلل 
صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد واحلكومة الرشيدة 
خير اجلزاء ملا يقدمونه دائما 
من دعم ومساعدة لفلسطني 
وجع����ل عملهم هذا في ميزان 

حسناتهم.
وبالنسبة الى حضوري الى 
الكويت فكان����ت البداية انني 
تعرفت على س����فير الكويت 
ف����ي االردن وطلب����ت منه ان 
مينحن����ي ڤيزا دخول وزيارة 
الى الكوي����ت وواهلل ما قصر 
وحصلت على تأشيرة الدخول 
الى الكويت من بلدي ومن بيتي 
في منطقة س����لوان، واحلمد 
هلل رب العاملني الذين اعطاني 
الصحة والعافية ووصلت الى 
الكويت في 2014/6/30 ثاني ايام 

شهر رمضان املبارك.

مكان وتاريخ الوالدة
وعن مولده وااليام االولى 
من حياته، يقول العباس����ي: 
ولدت في مدينة اربد باالردن 
يوم 1954/7/6 شارع احلصن، 
وكان والدي يعمل ش����رطيا، 
عش����ت وترعرعت في مدينة 
اربد وتعلمت في مدرسة اربد 
املرحلة االبتدائي����ة، وبعدما 
الى  اربد  الوالد م����ن  انتق����ل 
طولكرم ف����ي الضفة الغربية 
عدنا ال����ى بلدنا، اربد عروس 
الشمال، مدينة رائعة، وبعدما 
انتقلنا الى طولكرم كنت ازور 
اختي الوحيدة في عمان، اذهب 
الى مدينة اربد، وبعد سنوات 
عندما صرت مؤذنا زرت اربد 
مع زوجتي واوالدي وشاهدوا 
بيتنا هناك وبعدما صرت مؤذنا 

حريق املسجد األقصى ترك جرحا في قلوب كل املسلمني

كنت أقرأ القرآن 
في اإلذاعة 
املدرسية 

وبعد النكسة 
عملت في مطعم 
ومصنع للبسكويت 
واملعاش بالليرة 

اإلسرائيلية
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املسجد االقصى قدميا

شيخي داود عطااهلل عرض 
علّي الزواج من ابنته ومتت 

الزيجة في العام 1969

قصة »حياة فقيرة« اقتبستها 
من أخي لدى دراسته 

في القاهرة وحصلت بها 
على 80 درجة في مادة 

اإلنشاء

في الصغر كنت أذهب 
بالدراجة من القدس 

إلى أريحا وأزور متحف
هشام بن عبدامللك

الشيخ إياد العباسي بخمسني 
ألف صالة واهلل يضاعف ملن 
يشاء. املسجد األقصى املبارك 
مساحته مائة وأربعة وأربعون 
دومنا وبداخل هذه املس����احة 
توجد قبة الصخرة املش����رفة 
وللمسجد األقصى املبارك عشرة 
ابواب رئيسية: باب االسباط 
وباب حطة وباب فيصل وباب 
الغوامنة وباب احلديد وباب 
القطانني وباب املجلس وباب 
السلسلة وباب املغاربة وباب 
املطهرة وقد عرج بالنبي ژ من 
على ميني الصخرة والصخرة 
من ضمن ساحة املسجد األقصى 

املبارك.
وهناك جماعتان في املسجد 
األقصى: اجلماعة األولى تسبق 
اجلماعة الثانية بعشر دقائق 
بالصالة وهذا الوضع قائم منذ 

مائة عام ولكن األذان واحد.
وامل����آذن قدمي����ة ج����دا.. 
والصخ����رة ليس����ت مغلق����ة 
ونظفها أمير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب والرسول ژ صلى بها 
باالنبياء، واملصلى املرواني كان 
اسطبال ونظف ويسع خمسة 

آالف مصل.
مس����جد عمر بن اخلطاب 
مبحاذاة كنيسة القيامة وعندما 
حضر عمر بن اخلطاب فاحتا 
بيت املقدس جاء مكبرا ووصل 
باب اخلليل وعندما حان وقت 
الصالة أمير املؤمنني لم يصل 
بالكنيسة ولكن صلى مبكان 

آخر وبني مكانه مسجد.
االزدحام شديد يوم اجلمعة 
للصالة في املسجد األقصى، 
وضع املس����جد األقصى اآلن 
الس����يادة حتت رعاية اململكة 
إدارة  الهاشمية وله  األردنية 
عامة تابعة ل����وزارة األوقاف 

في األردن.
عندن����ا ضرائ����ب مث����ال 
التلفزيون في بيتي ادفع عليه 
ضريبة اس����مها )االرنونة(، 
عندنا ش����ركة عربي����ة تأخذ 
الكهرباء من شركة اسرائيلية 
ويبيعونها علينا، كل ش����يء 

صعب وغال.

معاملتي خ����الل وجودي في 
عمان، قرأت في االذاعة االردنية 
واالحتف����ال في ي����وم االرض 
ود.احمد شقرة قال باحلرف 
الواحد: لقد حضر من االرض 
ليقرأ بي����وم االرض أال وهو 
الشيخ سعيد العباسي، وقرأت 
في مسجد االمير حسن ونقل 
على الهواء مباشرة، كان عددنا 
احد عشر شخصا، وعينت في 

وزارة االوقاف عام 1986.
حاليا اكملت خمسة عشر 
عاما في مساجد القدس والشيخ 
محمد الغزاوي كان يؤذن لصالة 
الفج����ر في املس����جد األقصى 
املبارك ومعه عدنان فتقدمت 
بطلب نقل إلى املسجد األقصى 
وهناك عائلة فلسطينية وقفوا 
بطريقي لك����ي مينعوني من 
األذان في املسجد األقصى النهم 
يريدون املكان البنهم وراحوا 
لسماحة الش����يخ عبداحلليم 
سلهب وقالوا له: االولوية البننا 
وليس لنس����يب الشيخ داود 
عطااهلل فقال لهم »إذا كان ابنكم 
االكفأ فله املكان لكن نحن نعلم 
أن الشيخ سعيد هو االكفأ« فتم 
اختياري فانتقلت إلى املسجد 
االقصى مؤذن����ا وذلك صباح 
الفجر ملدة اسبوعني وزميلي 
ملدة اس����بوعني، أول أذان كان 

الفجر في املسجد األقصى.
املبارك  املس����جد األقصى 
هو أحد ثالثة مساجد ال تشد 
الرحال إال إليها: املسجد احلرام 
النبوي واملسجد  واملس����جد 
األقصى، كما قال الرسول ژ: 
الصالة في املسجد احلرام مبائة 
ألف صالة والصالة في املسجد 
النبوي بألف صالة وفي املسجد 
األقصى ثالثة أقوال: األول بألف 
صالة وس����معتها حديثا من 

ويحترمونه اهلل يحفظه، دخلت 
معه الى املبنى وقدمت الطلب 
للمس����ؤولني وكون����وا جلنة 
اختبار ودخلت اللجنة ومعي 
مجموعة من املتقدمني، وجاء 
دوري ودخل����ت على اللجنة 
وقلت للمش����ايخ املتواجدين 
اللجن����ة ان عم����ي  اعض����اء 
الشيخ داود عطا اهلل يبلغكم 
الس����الم، فرد علي احدهم: يا 
اذا دربت على  شيخ س����عيد 
االسئلة فستتوظف واذا كان 
لك نصيب وليس بالسالم من 
عمك والواسطة، اذكر املشايخ 
هم د.عبدالرزاق زلوم والشيخ 
جميل اخلطيب ومحمد حسني 
حاليا مفتي الديار الفلسطينية 
وحامد ابو طير كان هو الذي 
يس����جل االس����ئلة واالجوبة، 
السؤال  اللجنة بطرح  فبدأت 
االول الى ان اكتملت االسئلة 
ال�11، وآخر سؤال طلبوا مني 
ان اؤذن، فوقفت واذنت االذان، 
وبعد ثالثة ايام قابلت حامد ابو 
طير فقال لقد سروا منك كثيرا، 
والوالد كان راضيا عني كثيرا، 

فلذلك اهلل وفقني كثيرا.
كان هن����اك يوج����د مكان 
ش����اغر وعينت في مس����جد 
س����لوان واعطون����ي املعاملة 
ال����ى وزارة االوقاف  فذهبت 
في االردن واالوقاف مسؤول 

عنها االردن.
املهم امضيت خمسني يوما 
في عمان الجراء الفحوصات، 
كان خال����ي موجودا في عمان 
وس����كنت عنده، واتصل على 
زوج خالتي وقال له يا بوسعيد 
عندي الش����يخ سعيد ومضى 
الوقت ومعاملته في االوقاف 
نري����د ان ننهيها، وذهبت الى 
ال����وزارة وجنح����ت وانهيت 

بالشيخ داود عطا اهلل صرت 
اقرأ باملوالد وادخلني االذاعة 
اقرأ فيها وتعلمت قراءة حفص 
وصرت اقرأها واصبحت قارئا 
باذاعة القدس وكان مديرها نور 
الدين الديريني وكانت صالة 
اجلمعة تنقل وأول قراءة كانت 
في غزة في املس����جد العمري 
السيد هاشم وكذلك  ومسجد 
قرأت في مسجد االستقالل في 
حيفا م����ع االذاعة، وكذلك في 
املسجد االبيض في الناصرة، 
وكانت اول قراءة، وقرأت في 
اكثر املدن الفلسطينية، وكنت 
آخذ اجرا بسيطا وكنت ارافق 
الشيخ داود عطا اهلل باالضافة 
لعملي في املطاعم، وفي املساء 
كنت اذهب لقراءة املوالد، فكنت 
اش����ارك مع اجلماعة والفرقة 
والعم الشيخ داود كان يرأس 
الفرق����ة، واذا كان مش����غوال 

يكلفني برئاستها.

الزواج من بنت الشيخ داود
الرج����ل الطيب االنس����ان 
احملترم ال����ذي اخذ بيدي الى 
الطريق، وذات يوم قال لي يا 
سعيد ارى اني ازوجك ابنتي، 
وقد توفي����ت زوجته وكانت 
في مقتب����ل العمر، وذلك عام 
1969، املهم أخبرت اهلي )والدي 
الوالد فرح عندما  ووالدتي(، 
بلغته باخلبر، وكلفني عمي 
انتب����ه على اوالده  داود بأن 
وأالحظه����م وأس����اعدهم في 
دراس����تهم، املهم الوالد ذهب 
مع والدتي الى بيت العم داود 
عطا اهلل، وفي تلك االثناء جاء 
النصيب الخت زوجتي خولة 
وتزوج����ت من ري����اض ومها 
تزوجت م����ن عزمي جمجوم 
الوالد  املهم  وتزوجت سهير، 
لم ميانع وفرح ألنه سيكون 
قريبا من الشيخ داود عطا اهلل 
الرجل الذي عرف عند العامة 

واخلاصة بأخالقه الكرمية.
وذه����ب الوال����د واخوانه 
واعمامه واوالده����م، والوالد 
تعجب وقال من يستطيع ان 
الش����يخ داود؟!  يخطب بنت 
فقلت يا والدي هو الذي عرض 
علي الزواج منها، وليلة اجلمعة 
ذهبنا جميع����ا رجال العائلة 
وكان جده����ا محمود موجودا 
وطلبها منه����ا ومتت املوافقة 
وتزوجتها واستمررت معه في 

جميع االعمال.

العمل في األوقاف
يتحدث العباسي عن عمله 
في وزارة االوقاف االسالمية 
بفلسطني حيث يقول: اخذني 
الش����يخ داود عطا اهلل  العم 
وعمل اتصاالته مع املسؤولني 
وهو رج����ل مع����روف لديهم 

شجعتني على قراءة واستماع 
املدائح واالناش����يد املدرسية 
وكنت رئي����س الفرقة وكنت 
انش����د والكورس من الطلبة 
يرددون بعدي، كل هذا ساعدني 
على ان اكون مؤذنا وكان عندي 
املام بأحكام التجويد وتعلمته 
في املس����جد االقصى املبارك، 
وقد سجلت في الدورة، وعندما 
كنت في املعهد الكويتي االستاذ 
فوزي كان يدرسنا العلوم وكان 
عنده سيكل وكنت اذهب معه 
العصر الى مسجد رأس العامود 
االذان  القرآن قبل  اقرأ  وكنت 
وخصوصا في شهر رمضان، 
وفي العام 1978 حصلت على 
جائ����زة التجويد ف����ي احكام 
الت����الوة، وتعلم����ت على يد 
د.حمدان ابواسامة وكان يسمع 
الطالب بأنه يقرب اذنه من فم 
الطالب، ف����ي تلك الدورة كان 
ترتيبي الثاني، االول فضيلة 
القاضي الشرعي فتحي منصور 
حصل على 91% وانا حصلت 

على %89.
كيف تعرف����ت على عمي 

الشيخ داود عطا اهلل؟
ذات يوم كان عندنا عزاء 
في منطقة سلوان وكنا قدميا 
جنلس عل����ى االرض والعزاء 
ملدة ثالثة ايام وعندنا ما يسمى 
بالتهليلة من سورة الضحى 
الى سورة الناس، وكل واحد 
يقرأ وبعده����ا نقول ال اله اال 
اهلل وهلل احلمد، كنت صغيرا 
بني الكبار، ونحن جالس����ون 
قالوا الش����يخ داود عطا اهلل 
وص����ل، وكان من احلاضرين 
الشيخ عطا اهلل العباسي من 
كبار رجال الدين من االئمة في 
مسجد سلوان الكبير، حضر 
داود عطا اهلل وصل دوري بأن 
اقرأ سورة النصر )اذا جاء نصر 
اهلل والفتح(، قرأتها وكملت 
القراءة والكبار يس����تمعون، 
انتهيت، وب����دأت باالنصراف 
فنادان����ي الش����يخ داود عطا 
اهلل وق����ال ان صوتك جميل، 
وعندي استعداد ان اعلمك ولك 
ان شاء اهلل مستقبل، وبدأت 
اذهب معه الى مواليد النبوية 
السماعات،  وكنت احمل معه 
كان يعطين����ي ش����يئا رمزيا 

وحفظت القصائد.

بداية العمل
عن عمله وتدرجه بعد ان 
ترك الدراسة، يقول العباسي: 
بعدما تركت الدراسة اول عمل 
اشتغلت في املطاعم وذلك في 
العام����ني 1972 و1973، وآخر 
الدراس����ة في املعه����د العربي 
الكويتي، جزى اهلل الكويت كل 
خير، وكان ناظر املعهد االستاذ 
راتب االنصاري، وبعد معرفتي 

)محمد خلوصي( سعيد العباسي خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري  

تعلمت التجويد 
في املسجد 

األقصى وفي عام 
1978 وحصلت 
على جائزة من 

دورة  في أحكام 
التالوة

أسماء المؤذنين
في المسجد األقصى:

1 ـ الشيخ سعيد العباسي.
2 ـ عدنان العوبوي.

3 ـ شحادة الفزاز.
4 ـ شوكت صالح.

5 ـ ناجي الفزاز.

أئمة »األقصى«
1 ـ الشيخ علي العباسي

2 ـ الشيخ عبدالكرمي الزربا
3 ـ محمد جمعة سليمان

4 ـ الدكتور خالد شريطح.
5 ـ الشيخ يوسف ابوسنينه

ــيخ مسجد باب  ــيخ وليد صيام وهو ش 6 ـ الش
األدهمي في القدس وهو مدرس احكام التجويد 

في املسجد األقصى املبارك لتعليم االحكام.

5 خطباء
1 ـ املفتي العام الشيخ محمد حسني.

2 ـ الدكتور عكرمة صبري.
3 ـ الدكتور إسماعيل نواهضة.

4 ـ إمام وخطيب الشيخ يوسف أبوسنينه.
ــتاذ في  ــي أس ــليم عل ــد س ــور محم 5 ـ الدكت

الشريعة.

الوضع القائم اآلن
ــطينية ال سيما  عن األوضاع في األراضي الفلس
قطاع غزة اآلن يقول العباسي: الوضع صعب اآلن 
وأقول اهلل يرحم شهداء غزة اللهم أكرم شهداء غزة 
وشهداء االقصى وسائر أموات املسلمني جميعا.

أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا في 
أوطاننا وفي بيوتنا واسأل اهلل ان يفك اسر املسجد 

األقصى يا رب وارزق املسلمني جميعا.
واللهم احفظ الكويت وأهلها وأهل اخلير.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

7936
26
385

73
7892
9137

3294
468

83167

37514
748

51827
9654
67

329
1569

67592
95418

587
2948

943
167
61
978

839
7956

3

أفقياً:

عمودياً:

األم
مدرسة

إذا
أعددتها

ان 
احلياة
دقائق

وثواني
املرعب

نسر
الطرق

في

التأني
السالمة

القدم
العجلة

سائد
ورد

اليسر
مدن

املشتل
مطر

الندامة
بالد

٭ سنة االكتشاف: 1798
ما هو؟ ميكن وقاية البشر 
من املرض عن طريق تلقيحهم 
بأشكال معتدلة من نفس املرض 

الذي يحاولون جتنبه.
٭  اكتش��فه: م��اري وورتلي 

مونتاغو وادوارد جينر.
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ هل اصبت باجلدري؟ شلل 
التيفوئي��د؟ على  االطف��ال؟ 

االرجح ال.
لك��ن مثل ه��ذه االمراض 
اعت��ادت ان تصيب  املعدي��ة 
باألوبئة،  البش��ري  اجلن��س 
فعلى مدى القرنني الرابع عشر 
واخلامس عشر قتل الطاعون 
نصف س��كان اوروبا تقريبا، 
واجلدري كان يقتل اكثر من 
مائة الف ش��خص تقريبا كل 
عام على مدى قرن من الزمن 
وترك املاليني يحملون ندبات 
وتشوهات بشكل رهيب، كما ان 
وباء االنفلونزا عام 1918 قتل 25 
مليون شخص في انحاء العالم، 
وشلل االطفال قتل اآلالف في 
اوائل القرن العش��رين وترك 

املاليني مشلولني.
اكتش��اف واحد بسيط لم 
يوق��ف انتش��ار كل من هذه 
االم��راض فحس��ب ب��ل انه 
اجتثها فعليا، ذلك االكتشاف 
كان اللقاحات، انقذت اللقاحات 
ماليني االرواح ومنعت حدوث ما 
ال يصدق من الشقاء واملعاناة، 
اآلن يعطى اللقاح بانتظام من 

اجل اكثر من 15 مرضا.
٭ حقائق طريفة: أعلنت منظمة 
الصحة العاملية عن استئصال 
مرض اجل��دري ع��ام 1979، 
وقال الرئيس االميركي جورج 
بوش االب انه منذ ذلك احلني 
لم تكتشف السلطات اي حالة 

طبيعية للمرض في العالم.

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  برج ايفلـ  بح، 2ـ  سبيلـ  حالل، 
3 ـ العثرات )معكوســـة( ـ أي، 4ـ 
انارهاـ  قدم، 5ـ  اسوان )معكوسة( 
ـ ةة، 6 ـ ادبـــار، 7 ـ كأل ـ يتمه، 8 
ـ رسام ـ سالســـل، 9 ـ ميد ـ نائم 

)معكوسة(، 10 ـ معروف ـ يسد.

عموديًا:
1 ـ بســـتان ـ كرمي، 2 ـ ربان ـ الســـمع، 3ـ 
جيران ـ رداء )معكوســـة(، 4 ـ الثراء، 5 ـ 
عهودي ـ فم )معكوســــة(، 6 ـ استبسال 
)معكوســــة(، 7 ـ احل )معكوسة( ـ املاء 
)معكوســــة(، 8ـ رهاني، 9 ـ بائدة، 10 ـ 

حليمة بولند.

حل عينك .. عينك

1 ـ احد معالم باريس السياحية ـ فقد صوته، 
2ـطريقـ  عكس حرام، 3ـ  املطبات )معكوسة( 
ـ للتفسير، 4ـ  اضاءهاـ  من االطراف، 5ـ  مدينة 
مصرية )معكوسة(ـ  متشابهان، 6ـ  عكس اقبال، 
7 ـ عشـــب ـ يكمله، 8 ـ فنان تشكيلي ـ قيود، 
9ـ  يبســـطـ  راقد )معكوسة(، 10ـ  مشهور او 

معلوم ـ يغلق.

1ـ  حديقةـ  عكس بخيل، 2ـ  قبطانـ  من احلواس، 
3 ـ يســـكنون احلي نفسه ـ ثوب )معكوسة(، 
4ـالغنى، 5ـ  مواثيقيـ  في الوجه )معكوسة(، 
6ـ  اقدام وشجاعة في القتال )معكوسة(، 7ـافك 
)معكوسة(ـ  اصل احلياة )معكوسة(، 8ـ  شرطي، 

9 ـ فانية، 10 ـ مذيعة كويتية.

احلل  أسفل الصفحة

اللقاحات

حل أعرف الشخصية:
احالم

حل كلمة السر:
االبراج

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من معالم 
الكويت السياحية

من 7 أحرف

مرااىفمالا
داللقرطلاا
رنحقبعرملا
سبيدااملاا

ةيامللدالهــ
دنةاسمنلتت
قاسدلشريأد
اواراتطسند
ئــثئــوملمريع
قوداةاذاجا
دالبةلجعلا
رسنةمادنلا

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 قد تس��متع كثي��را وانت 
تصغ��ي الى اح��دى حكايات 
اجلن املش��وقة، مع انك تعلم 
بكل تأكيد انها من نسج خيال 
املؤلف، هذا ما ميكننا القول عنه 
اليوم، ولكن، هل تبادر اليك ان 
االنسان ومنذ فترات طويلة لم 
يقم بتأليف أي قصة جديدة عن 
اجلن؟ فكل احلكواتيني وكتاب 
هذا النوع من الروايات يقومون 
فقط بايجاز ما سمعوه بالتواتر 
الن هذه القصص كانت وال تزال 

متداولة منذ آالف السنني.
والكثير من الناس يعتقدون 
انه��ا تس��تند ال��ى ح��وادث 
ومعلوم��ات ووقائ��ع حقيقية 
وقد انتقل��ت بكل ما فيها من 
تفاصيل وتش��ويق بواسطة 
الذاكرة، اال اننا البد من التعامل 
مع هذه القصص بطريقة علمية 
ومج��ردة ملعرف��ة خلفياتها 
وحواف��ز ظهورها، فالبش��ر 
مولعون بكل غريب وغامض 
ويعجبون دائم��ا بأي ظاهرة 
خارقة للطبيعة التي تعودوها، 
وهكذا فإن انتقال هذه القصص 
من اآلباء الذين يتداولونها في 
وقت ما في املاضي، الى األبناء 
الذين يتداولونها اليوم، تصبح 
بهذه الطريقة االحداث التي كانت 
فيما مضى عادية وشائعة شيء 
الفت وخارق في وقتنا او في 

اوقات اخرى.
واميا تك��ن البداية الفعلية 
حلكاي��ات اجل��ن، فمم��ا ال 
ش��ك في��ه ف��ان الن��اس في 
املاض��ي قد اعتق��دوا بوجود 
اجلن وآمن��وا بهم، فقد كانوا 
يش��بهونهم بالبشر، اال انهم 
يختلفون عن البشر بخاصية 
واح��دة وه��ي متتعهم بقوى 
سحرية وخارقة، النهم كانوا 
يستطيعون االختفاء، باالضافة 
الى القدرة على حتويل انفسهم 
الى اش��كال اخ��رى مختلفة، 
كالظهور باش��كال احليوانات 
او الطيور كم��ا ان الناس في 
املاضي كانوا يؤمنون ببعض 
اجل��ن ويعتبرونه��م عارفني 
مبا س��يحصل في املستقبل 
وقادرين على اختراق اجلدران 
واالجسام الصلبة واملرور من 
خاللها، وامكانية عيشهم ملئات 

السنني حتى اخللود.
القصص  له��ذه  وكنتيجة 
والرواي��ات املتراكم��ة عب��ر 
الزمن كذاكرة تاريخية اصبح 
الكثيرون يؤمنون اليوم بهذه 

املخلوقات االستثنائية.

كيف ظهرت حكايات اجلنّ؟

ثناء محمود:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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موظفو »الدولي« يزورون حمالت احلج
مبناسبة اقتراب موسم احلج املبارك، 
ق���ام موظف���و العالقات العام���ة في بنك 
الكويت الدولي كعادتهم بزيارة مجموعة 
من احلجاج خالل اللقاءات التنويرية التي 
تقيمها حمالت احلج، وقاموا بتوزيع هدايا 
متنوعة على احلجاج، ويأتي ذلك في إطار 
برنامج البنك الرائد في مجال املسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات وخاصة في تلك 

املواسم الدينية.
وفي هذا اإلطار، قال مسؤول أول العالقات 
العامة فهد السرحان: يسرنا في بنك الكويت 
الدولي ومع اقتراب موس���م احلج املبارك 

زيارة حمالت احل���ج وااللتقاء بالراغبني 
في أداء فريضة احلج لهذا العام، وتوزيع 
مجموعة من الهدايا والطبعة الثانية من 
كتيب دليل احلج الصادر من بنك الكويت 
الدولي، وذلك بعد أن حققت الطبعة االولى 
النجاح والقت استحسان احلجاج والعمالء 
العام السابق، مؤكدا أن تلك البادرة تأتي 
ضمن برنامج بنك الكويت الدولي الرائد 
في مجال املسؤولية االجتماعية، وأيضا 
من منطلق حرص الدولي على أن يكون 
على مقربة باستمرار من عمالئه وخاصة 

زوار بيت اهلل احلرام كل عام.

من فريق هارفي نيكلزجانب من إحدى الزيارات هارفي نيكلز الكويت.. أفضل وجهة ألصحاب الذوق الرفيع الباحثني عن التميز في عالم املوضة

ميزون مارتن مارجيال أطلقت مجموعة 
»ديفيليه« للنساء خلريف وشتاء 2014

 جولة على املعروضات

حسني ونتاليا وإنطوانيت وحسني

 لقطة تذكارية مبناسبة اطالق مجموعة خريف وشتاء 2014

لميس بالل 

أطلقت مي����زون مارتن 
مارجيال مجموعة »ديفيليه« 
للنساء خلريف وشتاء 2014، 
وتلقي هذه املجموعة نظرة 
عل����ى املاضي مم����ا يخلق 
حوارا بني األجيال، وتتميز 
تصامي����م ه����ذه املجموعة 

تستوحي تشكيلة تشارلز 
آند كيث لش���تاء 2014، اإللهام 
من املاض���ي وتدمجه مع أفكار 
املستقبل، حيث تتوقف الساعة 
النغمات  عن���د مجموعة م���ن 

واللوحات الطبيعية. 
إليمنت���ال: إن التفاصيي���ل 
ذات الطباعة اخلشبية واملطلية 
بالذهب، والنس���يج ذات اللون 
املاتي الرخامي ممزوج مع نغمات 
محايدة هي األقل في تركيبات 
العناصر التي مت إنش���اؤها في 
شكل مقابض احلقائب الرائعة. 
وعند مزجها مع النغمات احملايدة، 
القصيرة  الكعب  جتلب احذية 

 loafers واللوف���رز  mid-heels
املزاج الشتوي الريفي.

بيرفيكت س���يمتري: املزج 
الفني مع اخلطوط بألوان أحادية  
مقسمة اللون واأللوان املشعة، 
 ،d’orsay oxfords يعطي ح���ذاء
 triangle heel booties وأحذي���ة

.clutches واحلقائب الصغيرة
سوبرس���ونيك: متتاز هذه 
األحذية بأنها مصممة بلمس���ة 
رياضي���ة وش���بابية، وتتمثل 
 ،equestrians بأحذية اكويستريان
الكعب املس���طحة  واألحذي���ة 
flatforms، والصنادل الرياضية 
ذات النعل السميك لطاقة أكبر 

باللون الغامق.
فينتش���ر: مس���توحاة من 
التط���ور املس���تقبلي، فأحذية 
 pumps الكعب العالي البومبس
وس���لينغ باك  slingback  ذات 
الشريط اخللفي، تعود بشكل 
جدي���د من الباس���تيل املعدني 

وشفافية الصور الظلية.
برميورديال: إن تتبع مشهد 
الش���تاء يرجع مرة أخرى إلى 
جذوره م���ن النغمات األرضية 
بلمسة من األلوان، حيث تتلخص 
طبعات النمر األبيض في أحذية 
سلينغ باك slingback ذات الكعب 
القصي���ر وأحذي���ة الودجي���ز 

wedges  العالية في ذاكرة الشتاء 
البدائي.

ش���ني فيكسيش���ن: حتمل 
الهيمنة  هذه املجموعة نظ���رة 
واالس���تقاالل فيم���ا يتعل���ق 
الل���ون  بالتفاصي���ل أحادي���ة 
واملشعة، حيث يتم اجلمع بني 
املعادن مع أحذية الكعب القصيرة 
mid-heels والبوتيز booties ذات 

الساق القصيرة. 
االكسسوارات: تلتقي األنوثة 
العصرية باألناقة، مرصعة بجلد 
وشعر املهر، كما تشغل أباريل 
للتجارة العامة العالمة التجارية 

تشارلز آند كيث في الكويت.

تشكيلة تشارلز آند كيث للشتاء إلهام من املاضي

كرنڤال »األكادميية البريطانية« برعاية بنك اخلليج

ان الهدف م���ن هذا املهرجان 
استقبال الطالب والطالبات 
اجلدد باملدرس���ة والترحيب 
بهم وتعريفهم باخلدمات التي 
تقدم لهم من قبل املؤسسات 
والشركات املختلفة املشتركة 
ف���ي الكرنڤ���ال، وانخ���راط 
عائ���الت الطلبة وأصدقائهم 
مع اعضاء الهيئة التدريسية 
واإلدارية في أجواء من الفرح 
والبهجة.  حضر الكرنڤال ما 
يق���ارب 5000 طالب وطالبة 
وأولياء امور من جنس���يات 
مختلف���ة من جمي���ع أنحاء 

الكويت استمتعوا باأللعاب 
املختلفة وفازوا بجوائز خالل 
التي صاحبت  الس���حوبات 
الكرنڤ���ال، باالضاف���ة ال���ى 
مشاهدة العروض الرياضية 

واملوسيقية والتمثيلية.
تضمن الكرنڤال مشغوالت 
وحرفا يدوية، تلوين وجوه 
وألعابا رياضية ومشاركة ألكثر 
من 80 ركنا ملختلف الشركات 
واجله���ات واملطاع���م، كم���ا 
اشتمل الكرنڤال على عروض 
خاصة عند التسجيل بإحدى 

األكادمييات البريطانية.

األكادميي���ة  أقام���ت 
البريطانية للفنون العاملية 
واألكادميي���ة البريطانية 
الرياضي���ة  للخدم���ات 
كرنڤاله���ا الس���نوي في 
البريطاني���ة  املدرس���ة 
بالكوي���ت حت���ت رعاية 
بنك اخللي���ج وبحضور 
السفير البريطاني ماثيو 
ل���ودج وحرم  جيم���س 
س���فير مالط���ا جوزفني 
ه���ول.  وأكدت مدام فيرا 
املطوع مؤسسة املدرسة 
البريطاني���ة بالكوي���ت 

مشاركة من الطالبات 

فيرا املطوع مع عدد من احلضور

 جانب من الكرنڤال

)محمد خلوصي( املصممة منتهى العجيل وكرميتها روان البدر خالل عرض »هارفي نيكلز«  

مالبس لألطفالترحيب باملشاركني إطاللة رقيقة.. مع الفرو الناعم

هارڤي نيكلز تطلق تشكيلة اخلريف والشتاء في غراند أڤنيو ـ األڤنيوز

تشكيلة Ines & Marechal ملوسم 
الشتاء بأكمام الكيمونو الواسعة 
وأقمشة crepe de chine الناعمة 

مع الفرو إلطاللة رقيقة.
 Mischka وقدم����ت عالم����ة
Aoki تش����كيلة حصري����ة من 
أزي����اء األطف����ال ارتكزت على 
تصامي����م الفس����اتني الراقية، 
كالفس����تان األرجواني املميز 
املزدان عند العنق بقطع رائعة 

Swarovski. وتقدم هارڤي  من 
نيكلز الكويت تشكيالت األزياء 
 I الرائعة ملصممني محليني مثل
 Sheen، Montahaو Love Dara3a
Couture وتشكيلتي Elegant و

.Antikana
وق����د نال املصم����م أحمد 
الراش����د اهتمام����ا وإعجابا 
كبيرين من خالل تلبية طلبات 
الزبائن بالرسم على تشكيلة 
 Coverse حصرية من أحذية
الرائعة، حيث اشتهر املصمم 
الكويت����ي بتصاميمه الفنية 
املرس����ومة باليد واكتس����ب 
موهبته من خ����الل تطوير 
مهارته وإسهاماته الرائعة في 
عالم األزياء، وكذلك املصممة 
املبدعة منته����ى العجيل مبا 
قدمته من تصامي����م رائعة 

بألوان متناسقة.
وم����ع هذا احلف����ل املميز 
إلطالق تشكيلة موسم خريف 
وشتاء 2014، عززت هارڤي 
نيكلز الكويت مكانتها الرائدة 
في عالم األزياء بتقدمي آخر 
صيحات املوضة من باريس، 
نيويورك، مي����الن، طوكيو 

وعواصم املوضة األخرى.

تفاع���ال ملحوظا عل���ى مواقع 
التواصل االجتماعي لعدة أسابيع 
وإلى حني موعد احلفل. واستمتع 
الضيوف أيضا باكتشاف أحدث 
صيحات املوضة ألشهر املصممني 
العامليني، التي تعتبر حصرية 

لدى هارڤي نيكلز الكويت.
القائمة تشكيلة  وتضمنت 
املصمم Vladimiro Gioia ألزياء 
الفرو العصري����ة، كما متيزت 

أطلقت هارڤي نيكلز الكويت 
تشكيلة موسم خريف وشتاء 
2014 خالل حفل مميز لدى محلها 

في غراند أڤنيو - األڤنيوز.
تخلل برنامج احلفل العديد 
من العروض الرائعة كافتتاح 
بوتيك تش����كيلة أزياء الفرو، 
باإلضافة إلى عرض التشكيلة 
اجلدي����دة، وعرض م����ن فرقة 
 ،Electric String Quartet Siren
.Giant Snow Globe إلى جانب

ابت����دأ برنامج احلفل بالعد 
التنازلي إلطالق واجهة العرض 
اجلديدة، والتي متت إحاطتها 
بغموض تام قبل موعد احلفل، 
وحازت واجهة العرض الفريدة 
إعجاب عش����اق هارڤي نيكلز 
الكويت الذين احتشدوا خارج 
احملل بعد إزاحة الستار عنها.

ومتحور موضوع التشكيلة 
اجلديدة حول نظرة مستقبلية 
فريدة مع العودة إلى ستينيات 
الق���رن املاض���ي، ومتي���زت 
بتصامي���م عصري���ة حتاكي 
النموذجي للروبوت  التصميم 
املميز، وازدانت قطع التشكيلة 
بإكسسوارات فضية ومعدنية، 
كما شهدت تصاميم التشكيلة 

ملصقات املالبس األصلية 
على ظهر املالبس لتكشف 
عن هويتها.  يعاد استخدام 
املالبس اخلفيفة الش����ائعة 
في الثالثيني����ات من القرن 
العشرين في املالبس اليومية 
بينما تس����تخدم الطبقات 
املالب����س  ف����وق  الكثي����رة 
غي����ر االعتيادي����ة. ويعود 
اس����تخدام املئزر املشهور 
ليصبح تنورة أو فس����تان 
سهرة.  وتستخدم الشرائط 
العقدة على  واألحزمة ذات 
اخلصر كثيرا في املجموعة، 
كما تستخدم طريقة القص 
في األحذية الرجالية لتشابه 
العقد على الصدر.  حتولت 
املجوهرات البيولوجية إلى 
»Knucklebones« الثمين����ة، 
البسيطة فهي  اما احلقائب 
ما ميي����ز ه����ذه املجموعة 
ويستخدم في صناعتها اجللد 
العادي أو املنقوش برسومات 
ثنائي����ة وثالثي����ة األبعاد 
لتصبح بارزة.  وتستخدم 
أحذية »Tabi« الرياضية مع 
اخليوط والنيوبرين إذ يكثر 
استخدام األحذية التي تصل 

إلى الكاحل والفخذ.

باملظه����ر احلضاري. تخلق 
ه����ذه املجموع����ة احلي����اة 
والطاقة واحلركة في األقمشة 
الكالس����يكية والقدمية عبر 
اس����تخدام األقمشة مبهارة 
فنية.  تتخذ بعض األشكال 
البريطانية التقليدية مظهرا 
عصريا جديدا في قطع هذه 
املجموعة التي حتتوي على 
جاكيت أمير ويلز ومعطف 
هاوندستوث، والفساتني ذي 
الرسومات، وكنزات فير آيزل 
وكنزات آران. تتميز أكتاف 
القطع بحدتها بينما  بعض 
األكمام منفوخة. تستخدم 



فنون
السبت 27 سبتمبر 2014

16

بوستر ألبوم آمال ماهر »سكة السالمة«

مشهد من مسلسل »عطر اجلنة« يجمع مرمي حسني وعلي محسن

أكد أن تصوير »أغنية حب« منتصف الشهر املقبل في تركيا

املوسوي: دبلجت »عطر اجلنة« إلى»التركية« تقديراً لفضل الكويت عليّ
انه  عنوان»أغنية حب« قال 
سيكون منتصف الشهر املقبل 
بعد ان أنهى جميع تفاصيله 
مع شريكه في اإلنتاج التركي 
س����عيد كيرميان، مؤكدا انه 
س����يكون طفرة ف����ي أعمال 
التي  ش����ركة جلوبال ميديا 
تبح����ث دائما عن التميز من 
خ����ال أعمالها الدرامية ولن 
تتوقف في إنتاج األعمال التي 
حتمل بني طياتها قيمة فكرية 

للمشاهد.

ل���� »األنباء« ان���ه خطا هذه 
اخلطوة عرفانا وتقديرا للفن 
الكويتي الذي يعتبر من اقدم 
الفنون ف���ي منطقة اخلليج 
فقرر دبلجة مسلسله »عطر 
اجلنة« الذي انتجته جلوبال 
ميديا كمنتج منفذ لتلفزيون 
الكويت وعرضه على شاشات 
قنوات »جم تي ڤي« التركية 
ملا يحمل من قيمة فنية جتاه 
األم خصوصا بعد أن حصد 
اجلوائز في مهرجانات عدة.

ومرمي حسني والقديرة اسمهان 
توفيق، استغل منتجه رزاق 
املوس���وي هذا النجاح فعمل 
على دبلجته الى اللغة التركية 
وعرضه على قنوات »جم تي 
في« التي ميلكها املنتج التركي 
سعيد كيرميان وذلك بهدف 
الى  الكويتية  الدراما  إيصال 
الشعب التركي بعد ان دخلت 
أعمالهم علين���ا وأصبح لها 

متابعون بشكل ال يوصف.
وأكد املنتج رزاق املوسوي 

سيس����ير على هذه اخلطى 
املقبل����ة لقناعته  في أعماله 
الش����خصية ب����أن األعم����ال 
الدرامية حتظى  الكويتي����ة 
مبتابعة جيدة من قبل املشاهد 
العربي ملا تتناوله من قضايا 
اجتماعية رمبا تكون غائبة 
في األعمال الدرامية األخرى 

مبا فيها األعمال التركية.
وعن موعد تصوير عمله 
املشترك مع قنوات »جم تي 
ڤ����ي« التركية ال����ذي يحمل 

وأشار املوسوي إلى ان هذه 
اخلط���وة تصب في مصلحة 
الكويتية  الدرامي���ة  األعمال 
لتصل إلى جميع الش���عوب 
الفن  حت���ى يتعرفوا عل���ى 
الكويتي عن قرب، مشيرا الى 
انه يعمل دائما على هذا املنوال 
من خال أعماله وذلك عرفانا 
وتقديرا ملا قدمت الكويت له، 
إلى  والذي من خالها وصل 

ما هو عليه حاليا.
وأض����اف املوس����وي أنه 

مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد النج���اح الذي حققه 
املسلسل احمللي »عطر اجلنة« 
الذي ع���رض على شاش���ة 
تلفزيون الكويت خال شهر 
رمضان 2013، والذي كتبه حمد 
الهواري  بدر وأخرجه سائد 
وكان من بطولة نخبة من جنوم 
الساحة مثل زهرة عرفات وهيا 
الكاتب حمد بدراملنتج التركي سعيد كيرميانعبدالسام وعبداهلل بوشهري 

املنتج رزاق املوسوي  )فريال حماد(

دمشق: »عندما يقال فرخ البط عوام« نستغرب بادئ األمر، 
لكن الواقع يؤكد ذلك ففي الوطن العربي عامة وسورية خاصة، 
االبن يرث أباه في حرفته ومهنته، وكذلك الفتاة ترث أمها وحتاول 
أن تقلدها في كل شيء، وهذا حال أغلب الفنانني الناشئني في 
الوسط الفني واإلعالمي الس�وري، الفنانة الشابة ليا مباردي 

»تنتمي ألسرة تعمل في مجال اإلعالم«..
فتاة رقيقة جميلة أطلت على احلياة من عالم الفن واإلعالم، بعد 
أن قضت فصال دراسيا في املعهد العالي للفنون املسرحية، لتدخل 
كلية اإلعالم بجامعة دمشق، ولتقف أمام عدسات املخرجني، 

تثبت موهبتها وتضع قدا لها في عالم الفن السوري.
جواز سفرها جمالها وثقافتها وموهبتها وإطاللة تبهر املخرج 

واملتفرج معا.. تعالوا معنا من خالل »األنباء« للقاء معها:

ماذا تقول ليا عن بداياتها ومبن تأثرت؟
٭ حل���م راودني منذ أن كنت صغيرة، 
انتظر  الف���ن والتمثي���ل  أحب عال���م 
املسلس���ات، وأقلد الفنانات النجمات 
منهم »وتأثرت ج���دا بالفنانة الكبيرة 
ش���ادية« إذ كان ألفامها سحر خاص، 
هي وبنات جيلها واقصد ميرڤت أمني، 
وجناء فتحي وفاتن حمامة، كما كنت 
أش���اهد املسرح بشغف واهتمام » فأنا 
أحب جدا املسرحيات السورية للفنان 
البورظان  الكبير دريد حلام وحسني 
»من منا ال يحب أن يش���اهد كاسك يا 
وطن، غربة« وكذلك تأثرت جدا مبسلسل 
ضيعة ضايعة، وأحب الفنانة القديرة 
منى واصف وس���افة معمار والقائمة 

تطول.

ملاذا السينما وأنت ما زلت صغيرة؟
٭ الس���ينما حلم أي فن���ان، بل حلم أي 
فتاة، بعد أن تشاهد فيلما تتمنى أن تكون 
النجمة، وأنا شخصيا، احلم بأن أكون بطلة 
سينمائية وعندما أتيحت لي الفرصة أن 
أكون في فيلم »األم« للمخرج باسل اخلطيب، 
حالت دون ذلك ظروف عائلية، واعتبر ذلك 
حسرة بقلبي، أمتنى أن تندمل عندما تتاح 

لي فرصة أفضل بفيلم آخر.

دراسة املعهد العالي للتمثيل »حلم 
حياتك« ترى ما األسباب التي دفعت 

ليا إلى اإلعالم بعد أن كانت على مقاعد 
احللم احلقيقي لها؟ لصقل موهبتك 

وتتقدمي جنمات سورية؟
٭ بداية انتسبت إلى املعهد العالي للفنون 
املسرحية عام 2011، وأكملت الفصل الدراسي 
األول، ثم انسحبت وأكملت دراستي في 

اإلعام.
وأضافت ليا »حقيق���ة اإلعام والفن 
وجهان لعملة واحدة، وسبب انسحابي 
شخصي انه كانت هناك ضغوط نفسية 
لم احتمله���ا أثناء دراس���تي في املعهد، 
ولكني أميل إلى التمثيل وأنا امتلك موهبة 
طبيعية، وهذه احلالة ال يصنعها املعهد، 
ولكن الظروف كانت أقوى مني في ذلك 

الوقت«.

املخرج العاملي جندت أنزور مخرج 
يحسب له ألف حساب.. حدثينا عن 

مشاركتك بأعماله.. وما الفرق بينه 
وبني املخرجني اآلخرين وانت صغيرة 

ومبتدئة بعالم الفن.. كيف سارت 
األمور؟

٭ »حتت سماء الوطن« مسلسل اختارني 
فيه املخرج والعبقري بكل ما حتمله هذه 
الكلمة من معنى »جن���دت أنزور« وكان 
ل���ه الفضل في توجيه الكاس���ت بالكامل 
بدقة وحرفية وإبداع، ناهيك عن اهتمامه 
باملواهب الشابة واجلديدة، يعمل قصارى 
جهده ليخرج طاقة هذا الفنان اخلائف أمام 
عبقريته، إضافة الهتمامه بتفاصيل دقيقة 
ال ينتبه لها الفنان في اغلب األحيان فكيف 

إذا كان مبتدئا مثلي.
أما املخرج سمير حسني حقيقة كنت 
سعيدة جدا ألني وقفت أمام قامات فنية 
كبيرة تعلمت منهم، خاصة الفنان الكبير 

أس���عد فضة وجيانا عيد والفنانة ناهد 
حلبي »من خال مسلس���ل حائرات« فقد 
أبدعوا في تقدمي املرأة السورية في قوالب 
اجتماعية معقدة ومتعددة، خاصة وأننا 
نعيش مبجتمع عربي ذكوري ولم يبخل 
علينا املخرج الكبير »س���مير حس���ني« 
بتوجيهاته اإليجابي���ة، من اجل أن يقدم 
الفنان أفضل ما عنده، ومن هنا سر جناح 
الدراما السورية وتفوقها من خال مخرجني 

مبدعني معطائني.

يقال انك كنت الفنانة املدللة »ابنة 
عيشة خامن« وفاء موصلي وبطلة اجلزء 

الثاني.. مباذا تعلق مباردي؟
٭ املخرج تامر إسحاق تعرفت عليه من 
خال العمل في اجلزء األول كانت مشاركتي 
ضيفة خفيفة الظ���ل، وإنني أكبر وأجل 
املخرجني الس���وريني عندما يقف الفنان 
أمام عدساتهم، ال يفكرون أبدا إال في طاقات 
ومكنونات هذا الفنان، من أجل دراما مشاهدة 
حتس���ب للدراما السورية، واملخرج تامر 
إسحاق كان معطاء ألبعد احلدود، ولطيفا 
ومدرسا لنا وحريصا على إخراج هذا العمل 

الفني بروح مختلفة.
في النهاية األداء اجلي���د في اإلخراج 
والتمثي���ل والعمل اجلماعي على ش���كل 
فريق، باإلضافة إل���ى النصوص اجليدة 
واملوضوعات احلديثة غير املستهلكة، كلها 

أسباب كافية لنجاح الدراما.

ما الصعوبات التي تعترض مباردي؟ 
٭ اعمل جاهدة عل���ى تطوير ليا الفنانة 
الصغيرة بحلمها، والفنانة الصاعدة حاليا 
وهي حتقق حلم طفولتها »ولذلك علي أن 
أعمل واجتهد ألطور نفسي، وأثبت ذاتي، 

وسأحتدى الصعاب«.

هل ينطبق على ليا مقولة »فرخ البط 
عوام« مبعنى وجودك من خالل عائلة 

تعمل في مجال اإلعالم؟
٭ اجلميع يظن أن س���بب حبي للفن هو 
عائلتي، وأنا أقول على الرغم من تواجد 
عائلتي في الوسط اإلعامي، إال أن حبي 
للفن وهاجسي وتفكيري انصب كليا ألن 
أكون ممثلة منذ أن كن���ت صغيرة، وإن 
شاء اهلل سأحقق حلمي ومازلت في بداية 
الطريق، وأحلم بأن تتاح لي فرصة الوقوف 

على املسرح.

كنت إحدى جنمات باب احلارة 
الشهير بجزئه السادس وكنت 

العروس الوحيدة في العمل.. مباذا 
تعلقني؟

٭ صحيح الدراما التي جتسد البيئة الشامية 
لها إيجابياتها، واشكر الكاتب مروان قاووق 
واملخرج مأم���ون البني، على الدور الذي 
قدم لي ألنه أعطاني زخما كبيرا، وكوني 
أقدمت على عمل ميثل البيئة الشامية، إذن 
استطيع أن العب أدوارا مركبة ومعقدة نظرا 
خلصوصية األعمال التي جتسد هذه البيئة 
التي متتد بحضارتها إلى قرون مضت، وال 
يس���تطيع أي فنان أن يقدم أعماال بيئية 
وياقي جناحا يضاف الى حياته الفنية، 

إذا لم يكن من الوسط نفسه.

أكدت أن السينما حلم أي فنان

السورية ليا مباردي ل� »األنباء«: 
أعتز بالوقوف أمام عدسة جندت أنزور

تشييع جنازة خالد صالح

شيعت جنازة الفنان الراحل خالد صالح من 
مس����جد عمرو بن العاص مبصر القدمية، عقب 
االنته����اء من صاة الفج����ر» امس« حيث تعتبر 
جنازته من أكبر اجلنازات املهيبة التي ش����هدها 
الوسط الفني، بسبب كثرة الفنانني وأصدقاء الفنان 
الراحل. وقد شارك عدد كبير من جنوم الوسط 
الفني في تشييع جنازة الفنان خالد صالح مبسجد 
عمرو بن العاص مبنطقة مصر القدمية، أبرزهم 
الفنان نضال الشافعي وأحمد السعدني وباسم 
سمرة وشيرين عبدالوهاب وفتحي عبدالوهاب 

وخالد النبوي وهشام سليم وهاني سامة. كما 
شارك أيضا الفنان محمد هنيدي وسامح الصريطي 
وأشرف عبدالغفور وفيفي عبده ورمي البارودي 
وريهام عبدالغفور وحنان مطاوع وطارق النهري 
وفاروق الفيشاوي وجنله أحمد الفيشاوي وخالد 
الصاوي. وفي ذات السياق حضر الفنان حمادة 
هال واملخرج خالد يوسف والفنان شريف منير 
والشيخ مظهر شاهني والفنانة مها أحمد وزوجها 
الفنان مجدي كامل والنجم سامح حسني والنجم 

الشاب حسام داغر والفنان محمد أبوداود.

جانب من تشييع جثمان خالد صالح

ج أللبومها بحذاء أحمر آمال ماهر تروِّ

بعد انتهائها من تفاصي����ل ألبومها اجلديد، 
بدأت الفنانة آمال ماهر احلملة الدعائية لأللبوم 
املنتظر مع شركة »مزيكا« عبر صفحاتها على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وبينما كتبت ماهر عبر »تويتر« أن ألبومها 
س���يحمل اسم »سكة الس���امة« وهي إحدى 
األغنيات املوجودة بداخله، نش���رت صورة 
دعائية لأللبوم تظهر فيها قدميها بحذاء أحمر 

كعب عالي مع اسم األلبوم.
وتعتبر هذه س����ابقة فنية ألنها املرة األولى 
التي يقوم فيها فنان عربي بطرح صورة حذائه 

كنوع من الدعاية للعمل املنتظر.
يذكر أنه من املتوقع صدور األلبوم خال أسابيع 
قليلة، علما أن اجلمهور اس���تغرب في تعليقاته 
دعاية الصندل الذي ظهر على صفحتها، لكن معظمه 

أشاد بجرأتها في اختيار أسلوب الدعاية.
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أصالة من »ستار أكادميي«: بحبك يا لبنان مبطارك بحبك

اللبنانية  »Benches« مع 
 ،»Hurt« ليا مخول وأغنية
لتطل دعاء السبيعي من 
مصر بلوحة »املش���نقة« 

.»No promises« وأغنية
وقد أش���اد األس���اتذة 
والعرابون املؤلف املوسيقي 
الشاعر  الرحباني،  الياس 
أمي���ر طعيمة، أس���تاذة 
الفوكاليز ماري محفوض، 
أستاذة املسرح بيتي توتل، 
ورئيسة األكادميية كلوديا 
مرشيليان، بتقدم الطالب 
وحتسن أدائهم، كما قدموا 
الفنان  التعازي برحي���ل 

املصري خالد صالح.

الثالثي الش���بابي ليث 
أبو جودة من فلس���طني، 
اس���ماعيل مناسترلي من 
س���ورية، ومحمد شاهني 
من مصر غن���وا »خطرنا 
على بالك« و»سلم عليها«، 
و»طلعت يا محال نورها«، 
ابتسام  فيما كان للثنائي 
تسكت من املغرب وشيرين 
يحيا من مصر مرور طربي 
وأغنيتا »ليه خلتني أحبك« 

و»إزاي إزاي«.
في مراتب التوب 5 هذا 
اللبناني  األسبوع، حافظ 
إيل���ي إيليا عل���ى املرتبة 
اخلامسة، أما ليا فتراجعت 
الرابعة، فيما  املرتبة  إلى 
دخل املصري محمد شاهني 
الالئح���ة واحت���ل املرتبة 
الثالثة، لتأت���ي غادة من 
تونس في املرتبة الثانية. 
ويفوز ليث من فلس���طني 
باملرتبة األول���ى، وينال 
جائزة اخلروج في يوم كامل 
خارج أسوار األكادميية، 
الكثير من  حيث ينتظره 

املفاجآت.
البرامي  وف���ي خت���ام 
الثالث من »ستار أكادميي 
10«، خرج الطالب املصري 
محمد حسني بعد حصوله 
على 29.09% من تصويت 
اجلمهور، مقابل %38.59 
لعب���د الس���الم الزايد من 
الكوي���ت، و32.32% لعلي 
شداد من لبنان. أما تصويت 
الطالب، فأنقذ علي بتسعة 

أصوات مقابل 4 حملمد.

أضخم وأجم���ل اللوحات 
االستعراضية، وهذه املرة 
نقلنا إل���ى أجواء الغرب، 
 »Cowboys«����ال ولوح���ة 
ألغنية »كان عنا طاحون« 
ايلي  اللبناني  الطالب  مع 
إيليا واملصري مينا عطا. ثم 
عودة إلى زمن الفن اجلميل 
 »Phonograph«�على أنغام ال
وأغنية »عل���ى بالي« مع 
كنزة مرسلي من اجلزائر. 
كما أطل الطالب السعودي 
ريان عبدالرحمن وشاركته 
ليا مخول م���ن لبنان في 
لوحة ال��»Arcades« وأغنية 
»أنا غلط���ان«، ثم لوحة 

بيروت - ندى مفرج سعيد

أطل���ت املطربة أصالة 
نصري على مسرح »ستار 
الس���هرة  أكادمي���ي« في 
الت���ي انتظرها  الثالث���ة، 
املاليني في العالم العربي، 
حيث فاج���أت جمهورها 
بأغنية »بحبك يا لبنان«، 
وأهدتها للبنان وش���عبه، 
قائلة: »كيف ما كنت بحبك، 
مبط���ارك بحبك، حبة من 
ترابك بكنوز الدني وبحبك 

يا لبنان يا وطني«.
أصالة، وبصوتها املميز، 
وإطاللتها احملببة، كانت 
الب���رامي بأغنية  افتتحت 
»كبرتك على س���يدك« مع 
الطالبة غادة اجلريدي من 
تونس، ثم شاركت الطالبة 
اللبنانية ريتا س���ليمان 
أغنية »بناء على رغباتك«، 
كما أطل���ت منفردة ضمن 
لوحة فنية ألغنية »شاغل 

بالي«.
مسلسل مفاجآت »ستار 
أكادميي« متواصل، وجديده 
تق���دمي موق���ع »تويتر« 
للبرنامج ميزة استخدام 
ال�»Twitter Mirror« أي مرآة 
تويتر، وكانت أولى الصور 
ملقدمة البرنامج هيلدا خليفة 
التي التقطت سيلفي على 
الكبير  املسرح واجلمهور 
خلفها، أما أصالة فالتقطت 
السيلفي وكواليس ستار 

أكادميي خلفها.
وكعادته، يقدم البرنامج 

أصالة وفقرتها الغنائية

جانب من أغاني طالب األكادميية

حلظة إعالن نتائج التصويت

من تقدمي جابر نصار وإخراج فيصل الشوفان

»رحلة بطولة« ودورات كأس اخلليج في القناة الرياضية

الدورة بأسلوب جديد هو 
ما سعيت له من البداية مع 
عرض فرص وأهداف كل 

مباراة على حدة ويتحدث 
الالعب قبل وبني الشوطني 
وبع���د املباراة عما دار في 
أدق التفاصيل التي تكشف 
للمرة األولى وقد اخترت ان 
تكون كل احللقات القادمة 
عن الدورة لقرب انطالقها 
الش���هر القادم في اململكة 

العربية السعودية.
واضاف نصار ان مدير 
القناة س���الم ك���رم دعم 
البداية وكل  البرنامج من 
برنامج قدمته ويس���عى 
القن���اه لألفضل  لتطوير 
وظهرت ملساته، مشيدا بدور 
املخرج فيصل الشوفان الذي 
يحب التعامل معه للتفاهم 
الكبير بينهما منذ سنوات 
وكذلك املخرج عبداللطيف 

رمضان.

وق���ال مع���د ومق���دم 
البرنام���ج جاب���ر نصار 
ل�»األنباء«: ان تدوين تاريخ 

خلود أبوالمجد

برنامج »رحلة بطولة« 
على القناة الثالثة الرياضية 
يدون خالل حلقاته القادمة 
دورات كأس اخلليج العربي 
وفي كل حلقة يتحدث العب 
عن مشاركته ويكشف أسرار 
وخبايا للمره األولى مع كل 
مباراة لعبها وس���يتحدث 
سعد احلوطي عن الدورة 
الرابعة ووائل س���ليمان 
عن احلادية عشرة وخالد 
عبدالقدوس عن السادسة 
عشرة ومحمد عيسى عن 
اخلامسة عش���رة وأحمد 
الصبيح عن السابعة عشرة 
واملدرب فوزي ابراهيم عن 
الثامنة عشرة ووليد علي 

عن خليجى 20.

جابر نصار مع الالعب وليد علي في إحدى حلقات البرنامج

MefrehS@خلف الكواليس
مفرح الشمري

»طرارة«.. 
مسرحية!

املسرح نشاط إبداعي فكري وهو يسمى أيضا »أبو الفنون«حيث 
كانت خشباته في العصور القدمية تشهد مناقشة قضايا حساسة 
سواء كانت سياسية أو اجتماعية تعاني منها الشعوب لعل وعسى 

ان تكون لها حلول، حيث كان يحظى باحترام كبير لدى الغرب الذين 
كانوا يحضرون إليه وهم يرتدون أرقى املالبس ملتابعة ما يعرض 

في خشباته، ولكن لألسف املسرح في الدول العربية ال يحظى بتلك 
األهمية املوجودة عند الغرب ألن قضاياه املطروحة فوق خشباته 

مستهلكة إال ما ندر من الفنانني املخلصني لهذا الفن اجلميل. 
املسرح في الدول العربية لألسف فقد هيبته واصبح »منبوذا« لعدم 

اهتمام واحترام القائمني عليه رغم محاوالت بعض الفنانني إعادة 
هيبته إال أن تلك احملاوالت ال جتد الدعم الكافي خصوصا بعد ظهور 
فئة من الفنانني »املتمسرحني« كمنتجني همهم األول واألخير الربح 

املادي من خالل مسرحياتهم املوجهة للكبار أو األطفال بعيدا عن 
القيمة الفكرية التي حتملها مسرحياتهم »النص كم« حيث وصل األمر 

فيهم لإلعالن عن مسرحياتهم بتذييلها بعبارة »يوجد توصيل تذاكر 
للمنازل مجاناً«، وذلك بحجة توفير اجلهد للجماهير كما يقولون وهو 

باألصل إساءة مبطنة لفن املسرح الذي حتول من خالل تلك العبارة 
لنوع من »االسترزاق« أو »طرارة« خصوصا ان مثل هذه اإلعالنات 

التي تشبه إعالن مطاعم الوجبات السريعة ال جتد لها أصال في 
الدول الغربية التي دخلها هذا الفن اجلميل منذ عصور قدمية ألنهم 

يحترمون هذا الفن ويقدرونه، وهذا األمر غير موجود في بعض 
الدول العربية التي تسمح ملن يرتدي »شورت« بدخول املسرح بل 

وجلوسه في الصفوف األولى!
مثل هذه اإلعالنات املستفزة جندها حاليا في بعض إعالنات املسرحيات 
لدينا في الديرة وانتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل االجتماعي، 
لذا يجب على املسؤولني في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

متابعتها حملاسبة من وراءها وإلعادة هيبة »أبو الفنون« ملكانته الطبيعية 
حتى ال تضيع جهود الفنانني املخلصني على خشباته!

ملحن شاب بعد ما فصل 
على احد املطربني ورفع 

قضية عليه النه غنى اغنية 
من احلانه من غير استئذان 

في احد البرامج التلفزيونية، 
وبعدين تنازل عنها بعد ما 

تدخل احد الشعراء اللى عاد 
املياه ملجاريها.. زين تسوي!

ممثل يقول في تصريحاته 
الصحافية انه مبادئه 

تخليه يحرص على تقدمي 
اعمال هادفة علشان 

يشعل الساحة ويكون 
من املميزين فيها مع انه 

ادواره كلها ثانوية.. 
ننطر ونشوف!

ممثلة خليجية ما سلمت 
من انتقادات زميلتها 

العربية بعد مادرت 
انها السبب في عدم 

مشاركتها في احد 
االعمال الدرامية اللي 

يصورونها احلني.. 
خير ان شاءاهلل!

استئذانمبادئ انتقاد

»يعرض حالياً« في مهرجان أبوظبي السينمائي

أكد املخرج الشاب عبداهلل الديحاني ان اختيار 
فيلمه القصير »يعرض حاليا« ضمن املس����ابقة 
الرسمية لتظاهرة »أفالم اإلمارات« التي ينظمها 
مهرجان أبوظبي الس����ينمائي الذي تنظمه »تو 
فور ففتى فور«، هو ترسيخ للسينما الكويتية 
الشابة التي استطاعت ان تؤكد حضورها على مدى 
السنوات األخيرة بجيل من املواهب السينمائية 
الشابة. وكان مهرجان أبوظبي السينمائي اعلن عن 
اختياراته من األعمال التي ستشارك في مسابقة 
»أفالم اإلمارات« ضمن الدورة الثامنة التي ستقام 

بني 23 أكتوبر و1 نوفمبر املقبلني.
وف����ى تصريح خاص اش����ار املخرج عبداهلل 

الديحاني الى ان فيلمه »يعرض حاليا« يتحدث 
عن عالقة صداقة جتمع بني ثالثة: مشاري الذي 
يعيش وحيدا مع أمه، وعبدالرحمن الذي ينتمي 
الى اسرة محافظة جدا، والصديق الثالث سينما 
غرناطة التي فتحت أمامهما بوابة األحالم في حوار 

وعالقة تعمق القيم اإلنسانية الكبرى.
وأضاف الديحاني ان »يعرض حاليا« هو فيلمه 
الثالث بع����د فيلمي»األرجوحة«2011 و»تصحر« 
2012، اللذين حققا كثيرا من احلضور عبر عدد 
من املشاركات في جملة من املهرجانات السينمائية 
على املس����تويات احمللية واخلليجية والعربية 

والدولية.

مشهد من فيلم »يعرض حاليا«

»عيون« نادية لطفي 
شعار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أقام الناقد الفني سمير فريد رئيس »مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي« مؤمترا صحافيا 
لإلعالن عن تفاصيل الدورة ال� 36 للمهرجان 

املقرر بني 9 إلى 18 نوفمبر املقبل.
وكش����ف رئيس املهرجان عن البوس����تر 
الرس����مي للدورة ال� 36 م����ن املهرجان الذي 
يحم����ل عيني الفنانة نادي����ة لطفي، إذ ظهر 
النص����ف العلوي من وجه الفنانة املصرية، 
مشيرا إلى أن هذه الصورة التقطت من أحد 
مشاهد لطفي في فيلم »أبي فوق الشجرة«، 
وبذلك تصبح نادية لطفي أول فنانة مصرية 

يتم وض����ع صورة لها على ملصق ملهرجان 
القاهرة.

ومن املقرر تكرمي نادية لطفي خالل االفتتاح 
مبنحها جائزة جنيب محفوظ »الهرم الذهبي 
الشرفي« التي تعطى عن مجمل أعمال الفنان، 
كما س����يحصل على اجلائزة املخرج األملاني 
فولكر شولندورف، احلائز السعفة الذهبية 
من »مهرجان كان الس����ينمائي«، إضافة إلى 
جاك النغ الذي ش����غل منصب وزير الثقافة 
في فرنس����ا خالل الثمانينيات، ونور الدين 

صايب مؤسس »مهرجان مراكش«.

نادية لطفي

هل يترك تيم حسن »الوسواس« من أجل نادين؟

التصوير سيكون في لبنان 
ملدة قد تتجاوز الشهرين، 
أم سيكون ل� »الوسواس« 
مساحة أكبر بالنسبة إلى 
حضور الشاب الوسيم الذي 

ملس جناحا كبيرا؟
اجلدير بالذكر أن لتيم 

حسن جتربة في السينما 
عبر الفيلم املصري »اخلطة 
الذي أطلقه منذ  البديلة« 
وقت قليل، وبذلك برع في 
التمثيل بني القاهرة ودبي 
في عملني يشهد له بحسن 

أداء دوريه فيهما.

يك���ون تيم حس���ن بطل 
املقبل،  الرمضاني  املوسم 
وأي من األدوار سيشغله 
أكثر: وقوفه للمرة األولى 
أمام نادين نس���يب جنيم 
ومجموع���ة م���ن املمثلني 
اللبنانيني، وخصوصا أن 

يبدو أن الفنان السوري 
تي���م حس���ن، املقيم هذه 
األيام ما بني القاهرة ودبي، 
س���يبدأ رحلته اجلديدة 
مع مسلس���ل »تش���يلو« 
وهو من إخراج السوري 
سامر برقاوي ومبشاركة 
ملكة جمال لبنان السابقة 
املمثلة نادين نسيب جنيم 
والفنان يوسف اخلال خالل 

الشهرين املقبلني. 
وذكر موق���ع »نواعم« 
أن تيم س���يكون بعد ذلك 
مستعدا لدور البطولة في 
مسلسل مصري بعنوان 
»الوس���واس« م���ن كتابة 
محم���د ذو الفقار وإخراج 
حس���ن حسني، وكان هذا 
املسلس���ل ق���د تأجل من 
العام املاضي، ولم يدخل 
الرمضانية  الدراما  سباق 
بسبب ظروف لم يشأ تيم 
حس���ن ذكرها، فيما يكمل 
عرض مسلسله »اإلخوة« 
ال���ذي نال جناح���ا كبيرا 
العربي،  في دول اخلليج 
لكن ل���م يعرف ما إذا كان 
تيم س���يؤدي دورا ثالثا 
بعدما تلقى عدة عروضات 
ملسلسالت سورية.. فهل 

نادين نسيب جنيمتيم حسن 
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الجيت لــــك في مجلس فيــــه مغتاب
املقفــــي شــــنيعه ســــوالفه خلــــف 

امــــا ابــــذل لتغييــــرة املنكر اســــباب
دافــــع عــــن الطيــــب مبا تســــتطيعه

واال اخــــذ لك فنجال واخرج مع الباب
نــــزه جنابــــك وارض ربي وســــيعه

هــــل تعلم ان اهــــل التنابــــز بااللقاب
بــــني االخــــوان يســــببون القطيعــــه

اللــــي للعراقيب شــــذاب والناقــــص 
طبيعــــه تغيــــر  وال  جبــــل  غيــــر 

تلقــــاه منــــام وال ودى وال جــــاب
وان صار لــــع فرصه خذاهــــا ذريعه

كــــذاب واال  مفتــــري  واال حســــود 
مــــا يعجبه صيــــف الزمــــان وربيعه

ال عجز عن وقفات عطران االشــــناب
الرفيعه الفعايــــل والنفــــوس  اهــــل 

جالس عسى اهللا يكرم السمع اذناب
يذيعــــه اللــــي  تســــتقبل  زاليــــب 

وطعن وعذرب في االســــامي ولنساب
بــــكل طيــــب هزيعه وحــــاول يحط 

ما يدري ان مــــا دون عني اهللا حجاب
الليالــــي ســــريعه وصــــكات دورات 

احلــــق يأتــــي لــــه بعد حــــني طالب
تبيعــــه واال  الصبــــح  واال  اليــــوم 

والرابــــح اللــــي ال ذكــــر زلتــــه تاب
ال خالف ســــلوم وال خالف شــــريعه

فالح القرقاح  ٭

واهديــــت ووفنيــــت وقمــــت  فزعــــت  مهمــــا 
االنانــــي؟ ســــخاي  يشــــبه  هالزمــــن  فــــي 

علــــى كثــــر مــــا اعطــــي وال ابخــــل .. متنيــــت
محــــد(ن) خــــذا منــــي وال احــــد(ن) عطانــــي

وجافيــــت خاليــــق  بالدنيــــا  خاويــــت 
ثانــــي بيــــت  لهــــم  عينــــي  مــــن  وفارقــــت 

وحبيــــت واجــــد  جّربــــت  لــــو  وعرفــــت 
األوالنــــي للصاحــــب  الغــــال  إن 

اليــــا احتجــــت حاجــــه وعانيــــت والطّيــــب 
يعطــــي عشــــان اعطيــــه .. مــــا هــــو عشــــاني

وســــويت عشــــاني  ســــوا  ان  والغالــــي 
رمانــــي  .. خفوقــــه  فــــي  رميتــــه  مــــا  ان 

وازريــــت ذنــــب  بــــال  عّيبنــــي  زمــــان 
زمانــــي اعّيــــب  اهللا  شــــرع  عشــــان 

النــــاس غّنيــــت مــــن كثــــرة  الرخــــا  وقــــت 
وجانــــي بيتــــي  مــــر  اللــــي  حيــــاهللا 

وتعّزويــــت مــــّر  وقــــت  فــــي  وجربتهــــم 
لّوانــــي ظرفــــه  الوقــــت  يقــــول  كلــــن 

وصديــــت عينــــي  عاتبــــت  بعدهــــا  مــــن 
بلســــاني اشــــوف  انــــي  احــــس  وبديــــت 
جاسم الزعبوط  ٭

ال تكبلنــــي بحزاتــــك وال تطلقني

شف لنا يرحم ابوك من احلقايق صرفه

واهللا انــــه ما يضايقني وال يقلقني
كود يوم تقفل افاقك بوجهي شرفه

هم وســــدته غالك وهــــم ما فارقني

وهم جعله ما يعود من عرفتك عرفه

وال انت تاركني لوجه اهللا وال متعقني

وال انت مسقيني وانا باق عليه رشفه

وال انت منعمني بجناتك وال محرقني

انتواعد . للمفارق وانتقابل صدفه

ما بعد سلمت ليدين اخلاليق دقني

دامين لي عند مسات الكرامه وقفه

لكن انت اللي غالك من الندى مغرقني

لك قوانني احملبه كلهــــا .. مختلفه

صحت للقلب املشقا صحت ما صدقني

خافقن نصفه معاي ومع جنونك نصفه

واهللا انه ما لعب فيني وال وهقني

غير سلهامة هدبك اليا ابتسمت وعزفه

مساعد الرشيدي  ٭

خلوني أســــج عن هـــــ العالم املرضي
وابعد مع الغيم والعصفور والنسمه

تعبت ارضي بشــــر ما عمرها ترضى
كلن خذا .. من غنامي طيبتي : قسمه

العبــــث والطيش والفوضى انا عدو 
الهدوء واحلب والبسمه  وانا صديق 

ابانتعل بردي ومبشــــي على الرمضا
وبـ اترك لهم من عواقب خطوتي رسمه

لعل من شــــاف ما عقبــــت له يحظى

بـ أنوار .. في عتمة اجلهال .. مرتسمه

اما انا بابتعد عن هـ البشــــر وأفضى

من كل واحد .. ميوت الطيب في جسمه

ازعاج هالناس واألبــــواق والضوضا

... ما اعــرف اسمه اشيا تسبب لي 
ادم دليم  ٭
@Adam_dq

نص جميل والفت لشـاعر يبدأ طريقه نحو النجومية بخطوات مدروسة فالشاعر جاسم الزعبوط يصافح قراء الواحة من خالل كل 
هذه املشاعر التي تنبئ عن جنم قادم للساحة.

Êƒ∏N

طالل سالمة

كلمات صارت أغنية

Ö◊G á©ª°T
يعتبر هذا النص من أجمل النصوص التي غنيت في حقبة التسعينيات وكان جناحها مضاعفا عندما 

تصدى لغنائها مزمار األغنية اخلليجية طالل سالمة فكانت انطالقته نحو النجومية، حيث كتب كلماتها 
الشاعر املخضرم امللقب بالغريب حيث كانت إحدى إبداعاته في التي مازالت تعيش في قلوب محبي 

الطرب األصيل.

مساعد الرشيدي يصافح قراء «الواحة» 
بجديده بعد غياب من خالل رائعته «ال تكبلني».

الليــــال كفــــوف  طفتهــــا  احلــــب  شــــمعة 

ـــــاٍن بخيل ـــرى زم ـــذك ال مـــع  ـــعـــادت  واســـت

الوصــــال قــــدمي  املاضــــي  مــــن  اســــتعادت 

ــي قتيل ــال ــي ــل ال أقــــــدار  ـــن  الـــلـــي م ــا  ــن حــب

فــــي عطــــاه اخليــــال اللــــي تعــــدى  حبنــــا 

بــقــلــبــي قليل ـــاضـــي  امل ـــن  ـــه م ل ــى  ــق ب ـــا  م

كنــــت أضمــــه بروحــــي عن هبــــوب الشــــمال

ــي نحيل ــال نــــاره و ح لــهــب  واحـــتـــرق فــي 

مــــا احســــب ان ميــــوت احلــــب هــــذا محــــال
ـــــؤادي يزيل ف مـــن  ــه  أحــســب ــت  ــن ك ال وال 

للــــزوال تنحنــــي  دامي  الشــــمس  لكــــن 
ـــــوٍم جميل ي أثـــرهـــا كـــل  فـــي  ــي  ــه ــت ــن وي

املطــــال لــــو يطــــول  الســــعادة  تــــدوم  مــــا 
ـــل ـــي ـــدل ـــة بــــاقــــي وال ـــب ـــاحمل والــــشــــقــــا ب

دالل وابتســــامه  نظــــره  احلــــب  أول 
ــل وآخـــــر احلــــب دمـــعـــة وابـــتـــعـــاٍد طــوي

الغريب  ٭
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مساعد الرشيدي يصافح قراء «الواحة» 
بجديده بعد غياب من خالل رائعته «ال تكبلني».

»æ∏
ÑµJ ’

رحيل بكر احلضرمي

انتقل إلى رحمة اهللا تعالى يوم األربعاء املاضي 
شاعر القلطة املعروف بكر احلضرمي، بعد صراعه 
مع مرض مزمن عانى منه طويال، ومت تشييع جثمانه 
إلى مثواه األخير بعد الصالة عليه في املسجد احلرام، 
وبرحيله تفقد الساحة الشعبية واحدا من الشعراء 

املتميزين في شعر القلطة.
و«الواحة» تدعو اهللا أن يتغمد الفقيد بواســــع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله الصبر 

والسلوان، إنا هللا وإنا إليه راجعون.

أمسيات السلطنة أضاءها جنوم الشعر
امللتقى، الشاعر عبدالرحمن 
الشــــمري يقــــــدم قصائده 
ليعطر مســــاء عمان بعبق 
غير جديد ولكنـــه متجدد 
مع عبدالرحمـــن الشمري 
الذي تألق في حضور ونور 
وقصيــــدة في سمو املجد 
الشيخ محمد بن زايد نالت 
الكثير من التقدير، الشاعر 
فيصل العدوانــــي غياب ٥ 
سنوات عن األمسيات ولكنه 
كان في قمة تألقه وحضوره 
وكان الشاعر جمعة العرميي 
شــــاعرا حاضــــرا وميثــــل 
الكثير من  العمانيني ونال 
التقدير وقال عنه الشــــاعر 
انه  الشــــمري  عبدالرحمن 

مفاجأة األمسية.

يخدم الشعر بعيدا عن أي 
مكاســــب، فشــــكرا للرجال 
األوفياء الذين يدعمون هذا 

كل األمسيات السابقة من هذا 
امللتقى الذي يقدم الشــــعر، 
ليثبــــت دائما ان هنالك من 

التقنية  بهم مســــرح كلية 
باملصنعة، امســــية ستبقى 
في ذاكرة الشعر شأنها شأن 

حتت رعاية الشيخ هالل 
بن سعيد احلجري، يتابع 
ملتقــــى عمــــان الشــــعري 
الرابع فعالياته، حيث كانت 
روعة الشــــعر في األمسية 
اخلامسة والتي ال تقل عن 
روعة الليالي السابقة. حلق 
الشعراء بأجنحة الشعر في 
سماء السلطنة لتبقى تلك 
القصائد غيمات تالمس شم 
جبال عمان وتبللها بالعطر 

والشعر واملطر.
أمسية تألق فيها الشعراء 
النور والقصائد  باحلضور 
الزهــــور وتفاعــــل معهــــا 
اجلمهــــور في ليلة اشــــعل 
الشــــعراء بقصائدهم  فيها 
اكف اجلمهــــور الذين اكتظ 

جانب ملتقى عمان الشعري الرابع
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يزورنـــي فكـــره واحييـــه عنوان
واجمع شـــتات طيوفه آخر زماني

أعزف علـــى حرفه تقاســـيم فنان
علـــى ترانيــــم األمـــل واألمانـــي

واعذب الكلمه علـــى عذب االحلان
فاقـــد غـــال وأقولـــه أحـــال أغاني

انا غريق انســـان في ميـــه أوطان
كيـــف انتميه  اوطـــان جنم مياني

ابني شـــموخ وداخلي هدم وجدان

فـــي كبريائـــي والتكبر نســـاني

اكبـــر من العالم واكبر من انســـان
حتـــى التواضـــع  ال بغيته رقاني

امير صدري ضاع في موكب أعيان
فـــي غفلة احلراس جـــدب احملاني

مـــا جابته ذكرى وال غاب نســـيان
إنســـان ثاني ساكن انســـان ثاني

فواز بن فايز الحربي  ٭
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االقتصادية

20% املتوقع للسنة احلالية.. و176% اإليرادات الفعلية من املستوى املقدر

»الوطني«: 26% منو فائض امليزانية للسنة 2014/2013
بواقع 24% على أساس سنوي 
لتصل الى 2.5 مليار دينار. وقد 
جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي 
نتيجة استعادة إيرادات ضرائب 
الدخل قوتها باإلضافة الى رسوم 
الدخول. كما حققت  تأشيرات 
رسوم تسجيل امللكية ارتفاعا 
ملحوظا في اإليرادات، مع زيادة 
نشاط قطاع اإلسكان. كما حققت 
اإليرادات املتنوعة والرس����وم 
قفزة خالل هذا العام، وهي تضم 
مدفوع����ات جلنة التعويضات 
التابعة لألمم املتحدة واإليرادات 

غير النقدية.
وق����د س����اهم التراجع في 
اإلنفاق والتراجع األقل والطفيف 
في اإليرادات في ارتفاع فائض 
امليزانية ليصل الى 12.9 مليار 
دينار، أي م����ا يقارب 26% من 
الناجت احملل����ي اإلجمالي. ومن 
املتوقع ان يتراجع الفائض إلى 
20% من الن����اجت احمللي خالل 
السنة املالية 2015/2014، وذلك 
متاش����يا مع التوقع����ات بنمو 
املصروف����ات اإلجمالية بواقع 
7.8% على أساس سنوي خالل 
السنة املالية احلالية، وتراجع 
اإلي����رادات بواق����ع 4.6% على 

اساس سنوي.

على الكثير من املشاريع املقررة 
سوف يكون من خارج امليزانية 
لكونه����ا مش����اريع تقوم على 
العام  القطاعني  الش����راكة بني 
واخلاص، أو مشاريع خاصة 
بالبنية التحتية لقطاع النفط 
والتي تن����درج ضمن ميزانية 

القطاع النفطي.
من جهة ثاني����ة، تراجعت 
اإلي����رادات احلكومي����ة بنحو 
0.6% على أساس سنوي لتصل 
ال����ى 31.8 مليار دينار، بعد أن 
السنة  اداء قويا في  س����جلت 
املاضية. وج����اء ذلك التراجع 
نتيج����ة انخف����اض اإليرادات 
النفطية بواق����ع 2.3% الى 29 
ملي����ار دينار، إث����ر انخفاض 
النفط  متوسط س����عر برميل 
خالل الس����نة، إذ بلغ متوسط 
س����عر خام التصدير الكويتي 
103 دوالرات للبرميل، مسجال 
تراجعا بواق����ع 3.0% عن عام 
مضى، وفي املقابل، فقد حافظ 
االنتاج على قوته مبتوسط بلغ 

2.9 مليون برميل يوميا. 
لكن اإليرادات غير النفطية قد 
استمرت في النمو بدعم من قوة 
االقتصاد وقوة القطاع العقاري، 
حيث ارتفع����ت هذه اإليرادات 

األجور والرواتب، تشمل هذه 
املصروفات أيض����ا املدفوعات 
التحويلي����ة لقط����اع الدف����اع 
واملؤسس����ة العامة للتأمينات 

االجتماعية والتدريب. 
واس����تمرت املصروف����ات 
االس����تثمارية في امليزانية في 
التراجع بواقع 3.9% على أساس 
سنوي لتصل الى 1.7 مليار دينار. 
وقد جاء هذا التراجع بشكل كبير 
نتيجة تراجع نشاط املشاريع 
والصيانة واستمالك األراضي 
)التي تشكل معظم املصروفات 
االستثمارية( بواقع 7.3% على 
أساس سنوي. أما املصروفات 
على النقل واملعدات، األقل حجما 
في باب اإلنفاق االستثماري، فقد 
شهدت ارتفاعا بواقع 32% على 

أساس سنوي. 
وق����د يع����زى التراجع في 
املصروف����ات على املش����اريع 
التباطؤ في تطبيق خطة  إلى 
التنمية احلكومية 2011/2010 
- 2014/2013، لكنن����ا نتوقع 
حتسن نشاط املشاريع خالل 
السنوات القادمة وذلك متاشيا 
مع بدء تطبيق اخلطة اخلمسية 
اجلديدة للفترة  2016/2015 - 
2020/2019. ولكن معظم اإلنفاق 

وقد شكلت السلع واخلدمات ما 
يقارب 19% من اإلنفاق اجلاري، 
وفيم����ا يخص اإلنف����اق على 
املدفوعات التحويلية واملتنوعة 
التي تضم رواتب العسكريني 
واملدفوعات التحويلية لصندوق 
التأمينات االجتماعية وتكلفة 
الوقود واملدفوعات التحويلية 
للخارج، فقد شهد أيضا تراجعا 
بواقع 1.3% على أساس سنوي. 
واس����تمرت املصروفات على 
الرواتب واألجور في النمو ولكن 
بوتيرة معتدل����ة بواقع %4.3 
على أساس سنوي، أي بأبطأ 
وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات. 
وتشكل األجور والرواتب %28 
من اإلنفاق اجلاري بأكمله كما 
أنها تعتبر املساهم األكبر في 
االقتصاد الكل����ي وذلك للدور 
ال����ذي تلعبه في دع����م قطاع 
أما املصروفات  االس����تهالكي. 
األش����مل املرتبط����ة باألجور 
)التي تشمل املعونات املتنوعة 
واملدفوعات التحويلية( والتي 
تشكل نحو نصف املصروفات 
اإلجمالية، فلم تش����هد تغييرا 
يذكر عن السنة املالية السابقة 
متراجعة بواقع 0.3% فقط على 
أساس سنوي، فباإلضافة إلى 

اإلنفاق اجلاري واالستثماري. 
وشهد اإلنفاق اجلاري تراجعا 
بواقع 1.9% على أساس سنوي 
ليصل ال����ى 17.2 مليار دينار، 
أي بنس����بة 87% من تقديرات 
امليزانية. ويرجع هذا االنخفاض 
بشكل رئيسي الى تراجع اإلنفاق 
على الس����لع واخلدمات بواقع 
11.6% على أساس سنوي، وذلك 
نتيجة انخفاض تكلفة الوقود. 

فقد كان من املتوقع أن تتراجع 
املصروفات احملددة بواقع %1.1 
على أساس سنوي في السنة 
انتهت  التي  املالية 2014/2013 
في مارس من العام 2014، لتصل 
الى 21.0 ملي����ار دينار، إال أن 
املصروفات الفعلية قد انخفضت 
بواقع 2.1% على أساس سنوي 
لتصل ال����ى 18.9 مليار دينار، 
وذلك نتيج����ة تراجع كل من 

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطن����ي ان البيانات 
اخلتامية للمالية العامة للكويت 
للسنة املالية 2014/2013 تظهر 
تراجعا جت����اوز التوقعات في 
اإلنفاق احلكوم����ي. وقد ظهر 
التراجع ف����ي اإلنفاق اجلاري 
واإلنفاق االس����تثماري، إال أن 
هذا التراجع، السيما في اإلنفاق 
اجلاري، قد جاء في مجموعات 
ليس له����ا أي تأثير يذكر على 
االقتص����اد احملل����ي. ونق����در 
ارتفاع اإلنفاق الذي يؤثر على 
الطلب احمللي بنحو 2.1% خالل 
السنة املالية )أي اإلنفاق الذي 
ينعش الطلب وليس املدفوعات 

التحويلية(.
وقد ارتفع فائض امليزانية 
في الكويت الى 12.9 مليار دينار، 
أي ما يق����ارب 26% من الناجت 
احمللي اإلجمالي. ويعتبر هذا 
الفائض اخلامس عش����ر على 
التوالي للكويت، حيث بلغت 
اإليرادات الفعلية ما نس����بته 
176% من مس����تواها املقدر في 
امليزانية، بينم����ا بلغ اإلنفاق 
الفعلي 90% من اإلنفاق املعتمد 

في 2014/2013. 
ووفقا للميزانية الرسمية، 

الدوالر يواصل الصعود في أطول موجة مكاسب منذ 1971
لندن ـ رويترز: عاود الدوالر تقدمه مقابل الني وعدة عمالت رئيسية أخرى امس ليتجه للصعود لألسبوع 
احلادي عشر في أطول موجة مكاسب منذ عام 1971.
واستقر اليورو في املعامالت األوروبية املبكرة عند 1.2749 دوالر مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو عامني 
1.26955 دوالر الذي سجله أمس االول. وسجل مؤشر الدوالر الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عمالت 
رئيسية مستوى أقل بقليل فحسب من أعلى مستوى في أربع سنوات 85.485 الذي بلغه امس االول.
وارتفعت العملة األميركية 0.2% إلى 108.985 ينات بعد أن تراجعت إلى 108.47 لتظل دون أعلى سعر في 6 
سنوات الذي سجلته هذا األسبوع عندما جتاوزت 109 ينات.

23 مليار دوالر خسائر آبل.. بعد مشاكل »آيفون6«
»BendGate« بض���رورة 
نشر حقيقة قصة انحناء 

ايفون 6 بالس.
ووفقا لبعض الشكاوى، 
فإن االنحناء يظهر عندما 
يتعرض الهاتف للضغط، 
مثل أن يضع املستخدم 
الهاتف في جيبه ويجلس 

ملدة من الزمن.
هذا وقد حذرت شركة 
»آبل« وسائل اإلعالم من 
تهويل األم���ور وإعطاء 
مش���كلة انحناء اإلصدار 
األكبر حجم���ا )ايفون 6 
بالس( من اجليل اجلديد 
اآليفون أكبر من حجمها، 
مؤكدة على أن هذه املشكلة 
محدودة وال حتتاج كل ما 

مت من مبالغات.
وأضاف���ت »آبل« في 
بيان رسمي لها أن فريقا 
أكب���ر املتخصصني  من 
البرمجة والتقنيات  في 
احلديث���ة قد تولى مهمة 
تصميم اجلي���ل اجلديد 
من اجلوال، وأنها راعت 
في تنفيذ تصميمه جميع 
الالزم���ة،  االحتياط���ات 
مشيرة إلى أن الشكوى من 
ذلك العيب لم تتجاوز 9 
عمالء فقط. وكانت الشركة 
قد وعدت بتبديل الوحدات 
املنحنية من اجلوال خالل 
املقبلة، ولكن بعد  األيام 
إخضاعها الختبار دقيق 
الس���بب احلقيقي  يبرز 

لتعرضها للتلف.
وبينما يبدو أن هاتف 
»آيفون 6« ال يعاني من 
هذه املشكلة، وقد يكون 
الذي في  هيكل األملنيوم 
النسخة األكبر التي حتمل 
اس���م »آيف���ون 6 بلس« 
وتأتي بشاشة قياس 5.5 
بوصات، هي السبب في 

االنحناء.
وقال من���دوب مكتب 
الدعم التابع ل� »آبل« إن 
هواتف »آيفون« املنحنية 
ستستبدل بعد أن جتتاز 
عملي���ة فح���ص بصري 
تعرف باس���م »الفحص 
امليكانيك���ي البص���ري« 
 Visual Mechanical
Inspection، وذلك قبل أن 
تقرر الشركة ما إذا كانت 

الكفالة تغطي املشكلة.

الضغ���ط ظه���رت عند 
الساعة )2.26( في حني 
ان عملي���ة االنحناء بعد 
الضغط ظهرت الس���اعة 
)1.58( وهذه الثغرة التي 
كشفت ان قصة االنحناء 
عبر الضغط غير حقيقية. 
ونشر الڤيديو على موقع 
يوتيوب، وحصل على 17 
مليون مشاهدة في أقل من 
48 ساعة، وذلك نتيجة 
إثباته وجود املش���كلة 

فعليا.
وقال���ت الصحيفة ان 
»آبل« تتعرض الى مؤامرة 
إعالمية شديدة غير مبررة 
الذين  م���ن منافس���يها 
استغلوا مواقع التواصل 
االجتماعي للهجوم عليها 
وهو ما أدى مش���جعيها 
الى املطالبة بعد حتليل 
»التقني الشرعي« للڤيديو 
األصلي الذي حطم قصة 

غير حقيقي وهو يدخل 
املؤامرة اإلعالمية  ضمن 
التي  ضد ش���ركة »آبل« 
حققت مبيعات قياسية من 
إصدارها اجلديد األسبوع 
املاض���ي فاقت 10 ماليني 

نسخة في 3 أيام فقط.
وأوضحت الصحيفة 
الثغرة  عب���ر موقعه���ا 
الڤيديو  الواضحة ف���ي 
املنتش���ر عل���ى مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي، 
حيث قام املقدم في الڤيديو 
الهاتف  بالضغط عل���ى 
بقوة متوسطة ليكتشف 
أن الهاتف لم يتحمل تلك 
القوة وتعرض لالنحناء 
بش���كل غريب لم نعتد 
عليه في أي من الهواتف 
الذكي���ة منذ أن بدأت في 
الظهور، وعلى ما يبدو فإن 
فارق التوقيت واضح في 
الڤيديو، حيث ان عملية 

منى الدغيمي

مألت مشكلة انحناء 
آيف���ون 6 ب���الس موقع 
»تويتر« حتت هاشتاج 
»bendgate#«، كما كتبت 
عنه���ا معظ���م املواق���ع 
املختص���ة ف���ي متابعة 

السوق التقنية.
وكان للحملة االعالمية 
املضادة والطعن في كيفية 
تصنيع آيفون وطلبها إزالة 
 iOS نظام التشغيل اجلديد
8 بعد أن تكررت الشكوى 
م���ن إصابت���ه بثغرات 
وعيوب تقنية، أثر سلبي 
آبل، حيث  على ش���ركة 
شهدت أس���همها تراجعا 
بقوة وهوت بنسبة %3.81 
إلى 97.87 دوالرا. وبهذا 
السعر تكون أسهم شركة 
آبل فقدت نحو 23 مليار 
دوالر من قيمتها السوقية. 
هذا وقد سجلت الشركة 
تراجعا في أسهمها بأكثر 
من 4% خالل األس���بوع 
املاضي، بع���د أن وصل 
إلى مستوى قياسي من 
103.74 دوالرات في وقت 
سابق من سبتمبر، وذلك 
اليه موقع  وفق ما أشار 
صحيفة »انترناش���يول 

بيزنس تاميز«.
ودفع تراجع اس���هم 
الش���ركة ال���ى إصدارها 
تصريحا رس���ميا امس 
االول لالعتذار عن العطل 
التقني لنظام التشغيل 
اجلدي���د iOS 8 والتأكيد 
على أن العمل على معاجلة 
تلك الثغ���رات والعيوب 
مستمر على مدار الساعات 

املاضية. 
كما أك���دت »آبل« في 
تصريحه���ا أن مش���كلة 
اإلصدار اجلديد من نظام 
التشغيل الداعم ألجهزتها 
الذكية س���تنتهي قريبا، 
وطمأنت مستخدميه الى 
أن التعديل الذي سيخضع 
له النظام سينهي أي عيب 

تقني أصاب اجلواالت.
وبني مقال منشور على 
موقع صحيفة »بيزنس 
الڤيدي���و  ان  انس���يدر« 
الذي انتشر على مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي 

»مؤسسة البترول« تبرم صفقات النفتا
 بعالوة سعرية أقل 38% عن 2013

س���نغافورة � رويترز: قال جتار امس إن 
مؤسس���ة البترول الكويتية أبرمت صفقات 
نفتا املدى الكامل للفترة من ديسمبر 2014 إلى 
نوفمبر 2015 مع مشتر آسيوي واحد على األقل 
وذلك عند 15 دوالرا للطن فوق أسعار الشرق 

األوسط تسليم ظهر السفينة )فوب(.
 ويق���ل ذلك 38% عن صفقة االثني عش���ر 
شهرا السابقة التي بدأت ديسمبر 2013 مع تأثر 

العالوات السعرية بوفرة اإلمدادات.
 كانت مؤسس���ة البترول الكويتية بدأت 
املفاوض���ات يوم االثنني في س���نغافورة مع 

مشترين معظمهم من اليابان وكوريا اجلنوبية. 
وبدأت املؤسسة بعرض رسمي 17 دوالرا للطن 
قرب منتصف األسبوع بينما كانت العروض 
املبدئية للمشترين أن تبلغ العالوة 14 دوالرا 

للطن.
 وتعق���د مؤسس���ة البت���رول الكويتية 3 
محادثات سنوية لعقود محددة املدة كل منها 
12 شهرا تبدأ في أبريل وأغسطس وديسمبر. 
والعالوة الس���عرية األحدث هي األدنى في 4 
سنوات لعقد ديس���مبر إلى نوفمبر بالنسبة 

ملؤسسة البترول.

»كميفك«: األسواق تتطور وترتقي
 والكويت في خانة الالتطور

قال تقرير صادر عن شركة الكويت والشرق 
األوسط لالستثمار املالي »كميفك« ان االكتتابات 
الناجحة )العقود اجليدة، ترقية األسواق، إطالق 
أسواق جديدة( شكلت أجواء ممتازة أضيفت الى 

إيجابيات أسواق األسهم في املنطقة.
وقبل إغالق االكتتاب األولي في اعمار مولز، 
أعلن����ت الس����عودية عن نيتها ط����رح جزء من 
اس����هم البنك األهلي التجاري في اكتتاب أولي 
مخصص لألفراد السعوديني )15%( واملؤسسة 
العامة للتقاعد )10%(. أما في قطر فعادت ضغوط 
أخبار املناقش����ات حول موندي����ال 2022 لتدفع 
ببعض التس����ييالت والتي بق����ي اثرها محدودا 
بعد مستويات النمو القياس����ية للمؤشر. وقد 
مت خالل االسبوع ترقية أسواق اإلمارات وقطر 
الى مؤشرات األسواق الناشئة، بينما بقي سوقا 
البحرين والكويت في خان����ة الالتطور. وعلى 
صعيد أداء، مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
فقد اس����تقر معظمها في املنطقة احلمراء بفعل 
عمليات البيع وترتيب املراكز تصدرها مؤش����ر 
بورصة قطر يليه األسواق اإلماراتية ثم مؤشر 

سوق مسقط لألوراق املالية.
فيما استقر مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية 
ومؤشر بورصة البحرين في املنطقة اخلضراء 

وسط آمال املستثمرين بأرباح جيدة. وقال التقرير 
انه ال شيء جديدا في أفق سوق الكويت لألوراق 
املالية سوى النتائج املرتقبة للربع الثالث من 
العام احلالي، فبينما تنعم أغلب أسواق املنطقة 
بالنشاط جند السوق احمللي في ركود نسبي مع 
غياب احملفزات احلقيقية. فقد خيم الهدوء على 
تداوالت مؤشرات السوق إذ أنهى املؤشر السعري 
أسبوعه على ارتفاع بلغت نسبته 0.8% مستقرا 
عند مستوى 7.655.57 نقطة. أما املؤشر الوزني 
ومؤشر كويت 15 فقد سلكا مسارا مماثال، حيث 
سجال منوا نسبته 0.3% و0.1% على التوالي. إلى 
ذلك، فقد اتشحت جميع قطاعات السوق باللون 
األخضر باستثناء مؤشر قطاع املواد األساسية 
والبنوك اللذين تراجعا بنسبة 0.3% و0.2% على 
التوالي. أما القطاع����ات الرابحة فكانت بقيادة 
مؤشر قطاع اخلدمات االستهالكية ومؤشر قطاع 

االتصاالت بارتفاع نسبته 1.5% لكل منهما.
أما مؤش����ر قط����اع النفط والغ����از فكان أقل 
املرتفعني بنمو نسبته 0.2%. هذا وبلغ املتوسط 
اليومي لكمية األس����هم املتداولة 291.31 مليون 
سهم بتراجع نسبته 16.1%، فيما تقلص املتوسط 
اليومي لقيمة التداول بنسبة 11.4% ليسجل 107.08 

ماليني دوالر.

الذهب يتجه لوقف خسائر استمرت 3 أسابيعحتليل تقني لڤيديو االنحناء بالضغط عبر اليدين 
سنغافورة � )رويترز(: واصل الذهب أمس 
مكاسب الليلة املاضية وبدا بصدد وقف موجة 
خسائر استمرت ل� 3 أسابيع بفعل انخفاض األسهم 
لكنه مازال يواجه خطر النزول عن املستوى املهم 
1200 دوالر لألوقية )األونصة( مع اجتاه الدوالر 

لتحقيق مكاسب لألسبوع احلادي عشر.
وارتفع الس����عر الفوري للذه����ب 0.3% إلى 
1226.40 دوالرا لألوقي����ة ليتجه للصعود نحو 

1% هذا األس����بوع. كان الذهب ارتفع 0.5% أمس 
األول منتعشا من أدنى سعر في 9 أشهر 1206.85 
دوالرات الذي المسه في وقت سابق من اجللسة 
مع قيام املستثمرين بشراء املعدن كمالذ آمن إثر 

تراجع حاد لألسهم األميركية.
وقال املتعاملون إن الذهب قد يتراجع عن 1200 
دوالر � وهو مس����توى نفسي مهم � مما سيوقد 

شرارة مزيد من البيع.

2% تراجعًا في اإلنفاق 
اجلاري على أساس 

سنوي بالغًا 
17.2 مليار دينار

مشكلة انحناء 
آيفون 6 بالس 

محدودة وال 
حتتاج كل 
املبالغات

»بيزنس 
انسيدر«: قصة 

الڤيديو املنتشر 
على اليوتيوب 

غير حقيقية



اقتصاد
السبت 27 سبتمبر 2014

20

فرانسيس ستانلي أحد مؤسسي سيارات ستانلي

جيمس فيكس صاحب تعميم الركض

أوتو ليلينسال مخترع الطائرة الشراعية

وليام بول لوك مخترع المطبعة الدوارة

هنري سمولينسكي وهال بالك مخترعا AVE ميزار

أبو إسماعيل الجوهري مؤلف القاموس العربي

وان هو أول مخترع لفكرة الصاروخ

لويس استولن وقنبلة البالتينيوم

توماس اندرو مصمم سفينة تايتانيك

ماكس فالير مخترع الصاروخ

اباكوفيسكي مخترع عربات السكك الحديدة المروحية

اخترع فرانسيس إدغار ستانلي وشقيقه التوأم فريالن 
1896أوسكار ستانلي سيارة تعمل بالبخار العام 1896أوسكار ستانلي سيارة تعمل بالبخار العام 1896، وفي العام 
1906، حطم الرقم القياسي العاملي ألسرع سيارة بسرعة 
28.2 ميل/ ثانية. وهذا يعني أن السيارة تستطيع السير 
205 ميال في الساعة، أو 205 ميال في الساعة، أو 205 كيلومترات في الساعة. وفي  127
1918العام 1918العام 1918 باع األخوان أعمالهم لشركة ستانلي للسيارات، 
لكن في وقت الحق من العام ذاته توفي فرانسيس عندما 
كان يقود س���يارته التي انحرفت به بشكل حاد وانقلبت 

في احلطب اثناء محاولته جتنب حتطم السيارة.

اخت���رع وليام بولوك أفضل إص���دار املطبعة 
1863الدوارة العام 1863الدوارة العام 1863، التي كانت افضل مطبعة لطباعة 
1867الصحف، ففي العام 1867الصحف، ففي العام 1867 حدث ان انحشرت ساقه 
داخل املطبعة وس���حقتها التروس مما تسبب في 
حدوث غرغرينا بس���اقه، توفي على اثرها خالل 

إجرائه عملية البتر. 

كان لويس استولن من ضمن ثمانية علماء يعملون 
في مختبر سري بوالية نيو ميكسيكو االمريكية يعرف 
1946باسم »موقع اوميغا« العام 1946باسم »موقع اوميغا« العام 1946، حيث كان استولن 
وآالن كالين يعمالن على تطوير قنابل البالتينيوم، 
ولكن ح���دث خلل في احد البراغ���ي في املفاعل مما 
أدى إلى حدوث انفجار تسبب في تعرضهم جلرعات 

اشعاعية اودت بحياة استولن خالل 9 أيام.

كان اح���د املتطوعني األوائل من اجل جتربة التحليق 
باملنطاد الذي يعمل بالهواء الس���اخن خالل رحلة العام 
1783 برفقة ماركيز دي ارالندس في محاولة لهما ان يكونا 
أول من يعبر القناة االجنليزية عن طريق منطاد الهواء 
الساخن. وكانت رحلتهم ال تخلو من مشاكل كبيرة، حيث 
مات���ا غرقا، واخترع بالتر دي روزيي���ه هذا البالون في 
محاولة منه حلل املشاكل التي يواجهها آخرون، لكن شيئا 
غامضا حدث خطأ أثناء محاولته عبور القناة اإلجنليزية 

وتوفي أثناء الرحلة.

جميس فيكس صاحب تعميم الركض توفي اثناء 
ركض���ه في الصباح، وذلك بعد اصابته بأزمة قلبية 
»ضخمة« أثناء ممارسة رياضة العدو جريا، وقد اتخذ 
اجلري وسيلة ملكافحة أمراض القلب، حيث انه كان 
عنده اس���تعداد لهذه االمراض بالوارثة، حيث عانى 
35 سنة وفي  �والده منه في س���ن مبكرة في عمر ال�والده منه في س���ن مبكرة في عمر ال�

.43 �وقت الحق توفي بنوبة قلبية في عمر ال�وقت الحق توفي بنوبة قلبية في عمر ال�

AVE اخترع هنري سمولينسكي وهال بالك AVE اخترع هنري سمولينسكي وهال بالك AVE ميزار، 
تلك الس���يارة التي تطير بأجنحة قابلة للفصل، في 
تخيل منهما بامكانية صنع س���يارة من ش���أنها ان 
تعمل مثل الطائرة الهليكوبتر الصغيرة ميكن السفر 
بها ملس���افات قصيرة تبعد عدة مئ���ات من األميال 
بني املطارات احمللية. بعد البدء، متكن الس���ائق من 
االقالع واالبتعاد عن املطار، لكن توفي كالهما خالل 
منتصف الرحلة التجريبية ولم يكن هناك محاوالت 

لنموذج ثاني.

كان توماس أندرو مهندس بحري على منت سفينة 
تايتانيك خالل رحلتها االولى وقلد لقب البطل، وقد 
46صمم سفينة تايتانيك واقترح اضافة 46صمم سفينة تايتانيك واقترح اضافة 46 قارب جناة 
20 �على متنها لكنه لم يتم تطبيق ذلك ومت االكتفاء ب�على متنها لكنه لم يتم تطبيق ذلك ومت االكتفاء ب�
قارب جناة فقط، وقد امضى ساعاته االخيرة يساعد 
الناس بكل ما في وسعه من اجل العثور على سترات 
النجاة وقوارب انقاذ، وقد شوهد آخر مرة في اعلى 
سطح السفينة في الدرجة األولى في غرفة التدخني 
وقد كان يحدق في لوحة »الطريق إلى العالم اجلديد« 

ولم يستدل أبدا على جثته.

الكسندر بوغدانوف احد مؤسسي حزب البلوشفيكي 
1909مع فالدميير لينيني، لكنه طرد منها العام 1909مع فالدميير لينيني، لكنه طرد منها العام 1909 )قبل 
الثورة(، وقد أدخل نظرية التمويل إلى الطب من خالل 
نقل الدم، وفي العام 1920 ب���دأ بوغدانوف جتريب 
عمليات نقل الدم في مساع له من اجل حتقيق الشباب 
الدائم أو إج���راء جتديد جزئي على األقل حتى اقنع 
ستالني بانشاء بنك لنقل الدم، وبعد اجراء 11 عملية 
نق���ل دم له اعلن بوغدانوف عن حتس���ن في بصره 
وتوقف الصلع في رأس���ه لكنه توفي عندما نقل له 

دم مصاب مبرض املالريا والسل.

�هو مستشار في عهد اسرة تشني خالل القرن ال�هو مستشار في عهد اسرة تشني خالل القرن ال�
5 قبل امليالد، وقد ابتكر 5 قبل امليالد، وقد ابتكر 5 عقوبات والتي يشار إليها  3
�ب�ب� »العقوبات اخلمسة« وهي عبارة عن طرق تعذيب: 
تعليق رأس الضحية ثم قطع أنفه ثم قطع قدميه ثم 

اخصاءه ثم يتم إعدامه.
وبعد وفاة اإلمبراطور تشني شي هوانغ خلفه في 
احلكم األمير ذاهو جاو واعدم لي سي بنفس أسلوب 

العقوبات اخلمسة.

أوتو ليلينس���ال هو اول شخص قام باول رحلة 
ش���راعية آمنة وقابلة للتكرار وهو من ألهم االخوان 
رايت بالطيران الشراعي، وقبل طيران ليلينسال كان 
�الطيران مبنزلة املستحيل ويطلق عليه ل�الطيران مبنزلة املستحيل ويطلق عليه ل� »احلاملني 

واحلمقى«.
18واخترع ليلينسال 18واخترع ليلينسال 18 نوعا من الطائرات الشراعية 
15 منها طائرات أحادية اجلناح و3 منها ثنائية اجلناح، 
وتوفي عندما فقد السيطرة على طائرته الشراعية 
اثر هبوطها مما أدى إلى اصابته بكس���ر في عموده 
الفقري بعد وقوعه من ارتف���اع 50 قدما، ومن آخر 

كلماته »يجب بذل التضحيات«.

أبو إسماعيل نصر بن حماد اجلوهري هو مؤلف 
القاموس العربي خالل القرنني العاشر واحلادي عشر، 
ودائما ما يتذك���ره الناس باعتباره مؤلف القاموس 
العربي اجلامع القدمي في نيسابور، وصعد إلى سطحه، 
وقال: أيها الناس إني عملت في الدنيا شيئا لم أسبق 
إليه فس���أعمل لآلخرة أمرا لم أسبق إليه، وضم إلى 
وقال: أيها الناس إني عملت في الدنيا شيئا لم أسبق 
إليه فس���أعمل لآلخرة أمرا لم أسبق إليه، وضم إلى 
وقال: أيها الناس إني عملت في الدنيا شيئا لم أسبق 

جناحيه مصراعي باب وتأبطهما بحبل، وصعد مكانا 
عاليا من اجلامع وزعم أنه يطير، فوقع، فمات.

ماكس فالير كان دائما ما يرغب في ان ينتقل بسرعة 
الص���اروخ وكان يطمح لرحالت الفضاء، ففي العام 
1927 أنشأ جمعية رواد الفضاء، وفي العام 1928 قام 
145بصناعة سيارة صاروخية بسرعة 145بصناعة سيارة صاروخية بسرعة 145 ميال/ الساعة، 
ول���م يكتف بذلك، ففي الع���ام 1929 صنع صاروخا 
250بسرعة 250بسرعة 250 ميال/ الساعة. وحقق جناح مركباته فبدأ 
في جتربة الصواريخ باستخدام الوقود السائل على 
أمل التوصل لطائ���رة تعمل بطاقة الصواريخ، لكن 
انفجر الصاروخ فيه باخلطأ، مما اس���فر عن مقتله 

في العام 1930.

هو مس���ؤول حكومي صيني خالل عهد االسرة 
احلاكمة الصينية مينغ وقد كان يطمح بالسفر إلى 
القمر، ووفقا لالسطورة الصينية، فقد عرف استخدام 
2 عندما قام بتعليق 2 عندما قام بتعليق 2 من الطائرات  1232الصاروخ العام 1232الصاروخ العام 1232
الورقية و47 صاروخا ممل���وء بالبارود على مقعد 
وطلب من خادمه اشعال البارود وفقا لألسطورة، وقد 
حدث انفجار هائل وبعدها اختفى وان هو، ومن غير 

الواضح ما إذا كانت القصة حقيقية ام ال.

هو املخترع الروسي الذي اخترع سيارة السكك 
احلديدية التي حتركها مروحة بهدف نقل املسؤولني 
بسرعة في جميع انحاء االحتاد السوفييتي، وهي 
فكرة جيدة نظرا لكبر مساحة االحتاد السوفييتي، 
وقد مت الغاء املشروع بعد فشل دوران املروحة خالل 

رحلة جتريبية العام 1921 ومات بعدها.

هو خياط فرنسي ومخترع مظالت البراشوت من 
املالبس، وقد استخدم مالبسه خالل اختراعه، وقد 
ق���ام بقفزة ناجحة من اعلى برج إيڤل العام 1912، 
املالبس، وقد استخدم مالبسه خالل اختراعه، وقد 

ق���ام بقفزة ناجحة من اعلى برج إيڤل العام 
املالبس، وقد استخدم مالبسه خالل اختراعه، وقد 
1912ق���ام بقفزة ناجحة من اعلى برج إيڤل العام 1912

ووفقا ملقالة مع مجلة »نو ديفنست لو تامب«، فقد 
سمح لروش���يلت بتأدية جتربته بالقفز من اعلى 
برج أيڤل حيث كانوا يشككون في انه سيستخدم 

دمية.

جان فرانسوا دي روزييه ومنطاد الهواء الساخن

الكسندر بوغدانوف مؤسس بنوك نقل الدم

لي سي مخترع 5 عقوبات لإلعدام

فرانس روشيلت مخترع براشوت القماش

اختراعات باملاليني
قضت على أصحابها!

ماري كوري الحائزة على نوبل في الفيزياء والكيمياء

ماري كوري عاملة حصلت على جائزتي نوبل في 
الفيزياء والكيمياء وينسب لها انها اول من اكتشف 
الراديون والبولونيوم وهي الس���بب في الكثير من 
التقدم في املجال اإلش���عاعي، وق���د ادى عملها إلى 
تطوير االشعة الس���ينية، وقد منحت جوائز نوبل 
في الفيزياء والكيمياء، مما جعلتها أول امرأة تفوز 
بجائزة نوبل واملرأة الوحي���دة التي منحت جائزة 
نوب���ل مرتني. وهي ال تزال الش���خص الوحيد الذي 
فاز بجائزة نوبل في اثنني من مختلف العلوم، وقد 
كشفت أبحاثها الكثير عن اإلشعاع، وتوفت مبرض 

اللوكيميا في العام 1934.

إعداد: مدحت فاخوري  ٭

منذ بدء اخلليقة وهناك مخترعون أثروا في حياتنا اليومية وساهموا بشكل كبير في منو االنتاج واالقتصاد العاملي، لكن دائما ما يكون املخترع هو اول شخص يتذوق طعم 
ما اخترعه، وان كان ذلك مرا وقد يكلفه حياته في بعض االحيان، فهناك منهم ما كان اول ضحايا ما اخترعه، وهنا نسيرد قائمة بأكثر املهندسيني والعلماء عبقرية ممن راحوا 

ضحية ألفكارهم واختراعاتهم:
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»بيتك لألبحاث«: النفط بالربع الثاني ألدنى مستوياته 
في عامني ونصف العام.. وتوقعات التحسن باألشهر األخيرة من 2014

اإلنت���اج من بعض احلقول 
العتيقة خالل الشهر.

الثاني من  الرب���ع  وفي 
متوس���ط  س���جل   ،2014
اإلمدادات من خارج أوپيك 
55.9 مليون برميل يوميا، 
بانخفاض طفيف مقارنة ب� 
56.4 مليون برميل يوميا في 
الربع األول من 2014. عالوة 
على ما سبق، نتوقع تعافي 
النفط في األشهر  أس���عار 

األخيرة من السنة.
ومن وجهة نظرنا، فإن 
السوق تس���تطيع التعامل 
م���ع رد الفعل للمخاطر في 
العراق بعد املسارات املألوفة 

من ليبيا وسورية.
وقد يعني تصاعد العنف 
أن إنتاج النفط العراقي من 
غير املرجح أن يرتفع فوق 
املس���تويات احلالية والتي 
تبل���غ 3.5 مالي���ن برميل 
يوميا هذا العام، مما يعني 
إخفاقها في تلبية توقعات 
النمو احلالية. وبالنس���بة 
للم���دى الطوي���ل، ارتفعت 
املخاط���ر أيضا حيث ميكن 
معها إلغاء أو تأجيل املشاريع 
االستثمارية. إال أننا نرى أن 
التأثير الفوري على صادرات 
النفط اخلام العراقية محدود 
في الوقت الراهن وأن الصراع 
في ش���مال وغ���رب العراق 
اليزال بعيدا عن حقول النفط 
وموانئ التصدير اجلنوبية 
والت���ي تعد مصدرا جلميع 
العراقية  النف���ط  صادرات 
احلالية. وفي حن ان احتمال 
إلى حقول  وصول الصراع 
النف���ط اجلنوبي���ة وميناء 
البصرة منخفض، فإن مثل 
هذه النتيجة من املرجح أن 
يك���ون لها تأثير كبير على 
أس���عار النفط اخلام نظرا 
لتعطل اإلمدادات احلالية من 
بعض األعضاء اآلخرين في 

أوپيك، السيما ليبيا.

الطاقة  وفق���ا لوكال���ة 
الدولية، كان منو الطلب على 
الثاني من  الربع  النفط في 
2014 عند أدنى مستوياته في 
عامن ونصف العام متأثرا 
بضعف االقتصاد في أوروبا 
والصن، وهي وتيرة تتوقع 
الوكالة استمرارها في التأثير 

على الطلب.
الطاقة  وتتوقع وكال���ة 
الدولية منو الطلب العاملي 
على النفط مبقدار 0.9 مليون 
برميل يوميا في 2014، أي 
بانخفاض ق���دره 65.000 
برميل يوميا مقارنة بتوقعات 
ش���هر أغس���طس ومبقدار 
300.000 برميل يوميا عن 

توقعات يوليو.
النفط  كم���ا ان س���وق 
العاملي���ة تت���م تغذيته���ا 
بصورة جيدة، حيث سجل 
الواليات املتحدة من  إنتاج 
النفط أعلى مستوياته في 
28 عاما في أغسطس 2014، 
كما ارتف���ع إنتاج ليبيا إلى 
800.000 برميل يوميا من 
200.000 برميل يوميا منذ 

عدة أشهر.
وعالوة على ذلك، أظهر 
تقرير وكالة الطاقة الدولية 
الذي يتناول بيانات املخزون 
األسبوعية والصادر بتاريخ 
10 سبتمبر انخفاض الطلب 
على النفط اخلام واملنتجات 
البترولية بصورة أكبر مما 

كان متوقعا.
ووفق���ا للوكالة الدولية 
للطاقة، انخفضت، في هذه 
األثناء، اإلمدادات من خارج 
أوپيك، مبقدار 170.000 برميل 
يوميا في يوليو إلى أقل من 

56.2 مليون برميل يوميا.
وكانت أكبر مساهمة في 
ه���ذا االنخفاض عن ش���هر 
يونيو من روس���يا، والتي 
شهدت تراجعا موسميا في 
إنتاج املكثفات وانخفاض في 

مليارات دوالر.
ووقع���ت ش���ركة نفط 
اململوكة للحكومة  الكويت 
إجمال���ي 40 عق���دا بقيمة 
إجمالية بنح���و 4 مليارات 
دوالر خالل الشهرين، وهي 
أعلى قيمة م���ن الصفقات 
في شهرين خالل السنوات 

األخيرة.
وشهد شهر يوليو 2014 
أعلى معدل لعقود النفط منذ 
سنوات، حيث بلغت قيمة 
الصفقات املوقعة خالل شهر 
يوليو 2.9 مليار دوالر. وفي 
الوق���ت نفس���ه، مت توقيع 
صفق���ات بقيم���ة 1.1 مليار 
دوالر في أغس���طس 2014. 
وقد منح���ت العقود بنحو 
2.3 مليار دوالر سالفة الذكر 
لشركة الرس���ن اند توبرو 
احملدودة وشركة دودسال 
الهندية وش���ركة بتروفاك 
البريطانية. وشملت العقود 
التي فازت بها تلك الشركات 
ال� 3 بن���اء 3 مراكز جتميع 

للنفط في شمال الكويت.
كما تضمن���ت الصفقات 
األخ���رى عق���د بقيمة 500 
ملي���ون دوالر لتوريد عدد 
38 برجا من أبراج حفر آبار 
النفط والتي فازت بها بعض 
الشركات احمللية، وعقد بقيمة 
247 ملي���ون دوالر يتعلق 
باملسح الزلزالي حلقل برقان 
وعقد إلنشاء خط أنابيب في 
ش���مال الكويت مببلغ 285 

مليون دوالر.
وقد انخفض سعر النفط 
الكويتي ليس���جل  اخل���ام 
94.85 دوالرا للبرميل، كما 
في 15 سبتمبر 2014، حيث 
الحت بع���ض عالمات على 
ضعف الطلب في الس���وق. 
حيث ألقت اإلمدادات الكافية 
الباهت بالشراء  واالهتمام 
من آس���يا وأوروبا بظاللها 

على السوق.

2.3 ملي��ار دوالر من إجمال��ي 
العقود املمنوح��ة خ���الل 
تلك الفت������رة والبالغ��ة 4 

واالنتهاء من برامج الصيانة 
امليدانية، فيما كان االنخفاض 
في مس���توى اإلنت���اج من 
نصيب إيران وڤنزويال فقط 

من بن الدول األعضاء.
ووقعت مؤسسة البترول 
الكويتي���ة الت���ي تديره���ا 
الدولة مع شركة يونيبيك 
الصينية، كبرى ش���ركات 
الطاقة ف���ي الصن بتاريخ 
22 أغس���طس 2014 اتفاقية 
استراتيجية مت مبقتضاها 
تعزيز شحنات النفط اخلام 
على مدى الس���نوات ال� 10 
املقبل���ة، وهو أكبر عقد من 
نوعه في تاريخ مؤسس���ة 

البترول الكويتية.
ومبوجب االتفاقية، تزود 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
ش���ركة يونيبي���ك بالنفط 
اخلام، اعتبارا من أغسطس 
2014، مع توقعات بأن يصل 
احلجم إلى 300.000 برميل 

يوميا.
وقد توصلت مؤسس���ة 
البترول الكويتية إلى الصفقة 
التاريخية ألجل 10 سنوات 
مع يونيبيك، الذراع التجارية 
ألكبر شركة تكرير صينية 
س���ينوبك، ليحل محل عقد 
التوريد الذي كان يتراوح بن 
160.000 و 170.000 برميل 

يوميا والذي انتهت مدته.
املؤسس���ة  وس���تقوم 
بتصدي���ر 300.000 برميل 
النف���ط اخلام  يوميا م���ن 
مبوجب االتفاقية اجلديدة، 
والتي متثل نسبة 15% تقريبا 
النفطية  م���ن الص���ادرات 

الكويتية.
ظفرت 3 شركات، 2 من 
الش����ركات الهندية وشركة 
بريطانية واحدة في صورة 
الفائزين الرئيسين بعقود 
النف����ط ف����ي الكويت خالل 
شه��ري يوليو وأغسط��س 
ع��ام 2014، حيث استح��وذت 
ه�ذه الشركات عل��ى نحو 

نحو 4 مليارات دينار )14.18 
ملي���ار دوالر(. وتخط���ط 
الكويت لتحديث وتوسيع 
اثنتن من املصافي احلالية، 
ضمن ما يعرف باسم مشروع 
الوقود النظيف، والذي يأتي 
أيضا ضم���ن خطة التنمية 

االقتصادية في البالد.
وفي إطار هذا املشروع، 
س���تنخفض طاقة مصفاة 
ميناء األحمدي اإلنتاجية إلى 
347.000 برميل يوميا من 
466.000 برميل يوميا، بينما 
الطاقة اإلنتاجية  سترتفع 
ملصف���اة ميناء عبداهلل إلى 
454.000 برميل يوميا من 
270.000 برميل يوميا حاليا، 
فيما س���يتم إغالق مصفاة 
الشعيبة والتي تبلغ طاقتها 
اإلنتاجية 270.000 برميل 
اكتمال إنش���اء  يوميا عند 

مصفاة الزور.
ويتماشى إنتاج النفط في 
الكويت مع آخر إحصائيات 
اإلنتاج من قبل الدول األعضاء 
اآلخرين في منظمة أوپيك.

وقد زاد إنتاج أوپيك من 
النفط اخلام إلى أعلى مستوى 
له في عام خالل أغس���طس 
2014، متأثرا بارتفاع اإلنتاج 

في نيجيريا.
كما ارتفع إنتاج الدول ال� 
12 األعضاء في منظمة أوپيك 
مبقدار 891.000 برميل يوميا 
ليصل إلى متوس���ط 31.03 
مليون برميل يوميا، وذلك 
وفقا ملسح ش���مل شركات 
نفطية ومنتجن ومحللن 

في القطاع النفطي.
ومت تعديل إجمالي اإلنتاج 
لشهر يوليو باخلفض ليصل 
إل���ى 30.14 ملي���ون برميل 
بسبب التغييرات في تقديرات 

نيجيريا وإيران.
وق���د ق���ادت نيجيري���ا 
والسعودية وأنغوال املكاسب 
نظرا لالكتشافات اجلديدة 
وحتس���ن الوض���ع األمني 

توق���ع تقري���ر أصدرته 
ش���ركة »بيت���ك لألبحاث« 
التابعة ملجموعة  احملدودة 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تعاف���ي أس���عار النفط في 
األشهر األخيرة من السنة، 
حيث ميكن للسوق التعامل 
م���ع رد الفعل للمخاطر في 
العراق بعد املسارات املألوفة 

من ليبيا وسورية.
وقد يعني تصاعد العنف 
أن إنتاج النفط العراقي من 
غير املرجح أن يرتفع فوق 
املس���تويات احلالية والتي 
تبل���غ 3.5 مالي���ن برميل 
يوميا ه���ذا العام، ما يعني 
إخفاقها في تلبية توقعات 

النمو احلالية.
النفط  إنت���اج  وح���ول 
الى  التقرير  الكويتي أشار 
انه سجل 2.89 مليون برميل 
يوميا في أغس���طس 2014 
بارتفاع هامشي عن الشهر 
السابق الذي كان عند 2.88 

مليون برميل يوميا.
وق���د زادت الكويت من 
طاقتها اإلنتاجية للنفط إلى 
3.3 مالين برميل يوميا وتأمل 
في الوصول إلى 3.5 مالين 
برميل يوميا بحلول 2015، 

وفيما يلي التفاصيل:
النفط  إنت���اج  وس���جل 
الكويتي 2.89 مليون برميل 
يوميا في أغس���طس 2014 
بارتفاع هامشي عن الشهر 
السابق الذي كان عند 2.88 
مليون برميل يوميا، ومن 
اجلدي���ر بالذك���ر ان إنتاج 
النف���ط الكويتي قد ش���هد 
ارتفاعا طفيفا خالل الشهرين 
املاضين عن املستويات التي 
كان عليها في مايو ويونيو 
والبالغة 2.80 مليون برميل 
يوميا. وقد بلغ متوسط إنتاج 
النفط في األشهر ال� 3 املاضية 
)يونيو ويوليو وأغسطس 
2014( 2.86 مليون برميل. 
الكويت من طاقتها  وزادت 
اإلنتاجية للنف���ط إلى 3.3 
مالين برميل يوميا وتأمل 
في الوصول إلى 3.5 مالين 
برميل يوميا بحلول 2015.

وفي تصريح ملسؤولن 
كويتين في وقت س���ابق، 
الطاقة اإلنتاجية  أن  ذكروا 
ف���ي الكويت، أح���د أعضاء 
منظمة أوپيك، كانت بالقرب 
من 3.1 إلى 3.2 مالين برميل 

يوميا.
الكوي���ت  وتس���تهدف 
الوصول إلى طاقة إنتاجية 
قدرها 4 مالين برميل يوميا 
بحلول 2020، وقد مت متديد 
مناقصات إنش���اء مصفاة 
الرابع���ة، مصفاة  الكويت 
الزور، حيث صرح الرئيس 
التنفيذي لش���ركة البترول 
الوطنية الكويتية بأنه قد مت 
متديد املوعد النهائي لتقدمي 
عروض الش���ركات املؤهلة 
الزور  ملناقصات مصف���اة 
حتى نوفمبر 2014 ويناير 
2015 بعد أن طلبت الشركات 

املعنية مزيدا من الوقت.
وتع���د مصف���اة الزور، 
واحدة من كبرى املصافي في 
الشرق األوسط، ويتوقع أن 
تبدأ مصفاة الزور التشغيل 
ف���ي ماي���و 2019 بعد أن مت 
املواعي���د اخلتامية  تأجيل 
للتقدم بعروض في املناقصة 

بضعة أشهر.
الزور  وستنتج مصفاة 
النفطي���ة مثل  املنتج���ات 
الديزل والكيروسن والنفتا 
للتصدي���ر وزي���ت الوقود 
الكبريت حملطات  منخفض 

الكهرباء احمللية.
ويتوقع ان تصل تكلفة 
حتديث مصفاة الزور، أحد 
األج���زاء املهمة ضمن خطة 
التنمية االقتصادية الكويتية، 

2.9 مليون برميل 
يوميًا إنتاج 

النفط الكويتي 
بأغسطس

وكالة الطاقة 
الدولية تتوقع منو 

الطلب العاملي 
على النفط بـ 0.9 

مليون برميل يومياً



22
السبت 27 سبتمبر 2014

أملانيا: لم نكن قريبني مثل اآلن من إبرام اتفاق نووي مع إيران
نيويورك ـ رويترز: قال وزير اخلارجية األملاني فرانك فالتر شتاينماير أمس االول إن القوى الست العاملية 
لم تكن قريبة في أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع إيران مثل اآلن إلنهاء النزاع النووي بشكل حاسم. لكن 
شتاينماير أوضح أن املرحلة النهائية من املفاوضات ستكون األصعب. وقال شتاينماير للصحافيني بعد 
اجتماع مع الرئيس اإليراني حسن روحاني على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة »لم نكن قريبني في أي 
وقت مضى من إبرام اتفاق مثل اآلن، لكن الواقع هو ان املرحلة النهائية من احملادثات الراهنة هي األصعب 
على األرجح«. وأضاف: »حان الوقت إلنهاء هذا الصراع. آمل ان تدرك إيران وتشعر بأن انهيار احملادثات 
اآلن غير مقبول، بالنظر إلى الوضع في العالم والوضع في الشرق األوسط«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
احلوثيون شيعوا 4 جثامني سقطوا خالل مواجهات األيام املاضية 

أول جمعة بصنعاء بعد سيطرة احلوثيني:
 حشود حتتفل بـ »النصر«.. وال وجود لـ »االصطفاف«

حت����ت ش����عار »االصطفاف 
الوطني«، غير أن هذه اجلمعة 

تغيب فيها الطرف األخير.
من جانب����ه، دعا الرئيس 
اليمن����ي املتمردين احلوثيني 
الى االنسحاب من صنعاء التي 
يس����يطرون عليها منذ األحد 
املاضي متهم����ا إياهم ضمنا 
بعدم احترام اتفاق الس����ام، 
في حني لم يتم تعيني رئيس 
جديد للوزراء األربعاء كما كان 

متوقعا.
وقال مبناس����بة الذكرى 
الثاني����ة واخلمس����ني لقيام 
اجلمهوري����ة ان »تطبي����ق 
هذه االتفاقي����ة هو االعتراف 
بالسيادة الكاملة للدولة على 
جميع أراضيها ومناطقها وفي 
مقدمة ذلك صنعاء وتسليم 
جميع املؤسسات واألسلحة 

املنهوبة«.
وفور دخوله����م صنعاء، 
س����يطر احلوثيون الشيعة 
على عدد من املباني احلكومية 

واملواقع العسكرية.
ومنذ ذلك احلني، تتعرض 
املمتل����كات اخلاصة لهجمات 
وأعمال نهب في العاصمة تنسب 

الى املتمردين وانصارهم.
وأضاف هادي ان تصفية 
حس����ابات الق����وة العمي����اء 

املسكونة بالثأر، ال ميكن أن 
تبني الدولة وال مؤسساتها 
الدس����تورية، وال ميك����ن أن 
تؤس����س لسلم اجتماعي بني 

كل مكونات املجتمع.
وتابع »اتساءل إذا كانت 
مكافحة الفساد وبناء الدولة 
تتم بنهب البيوت واملعسكرات 
ومؤسسات الدولة فكيف ميكن 
ان يكون الفساد والتخريب؟ 
وهل من يريد بناء الدولة املدنية 
احلديث����ة ان ينتهك حرمات 
البيوت ويهاجم مؤسس����ات 

الدولة بغية نهبها«.
لكنه رغم ذل����ك دافع عن 
اتف����اق الس����ام املوق����ع مع 
املتمردين من دون ان يفصح 
عن أسباب سقوط العاصمة 
دون مقاومة قائا »لقد خذلنا 
من قبل من لم يعرفوا ابدا في 

الوطن سوى مصاحلهم«.
ويش����ير بذلك الى انصار 
الرئيس السابق علي عبداهلل 
صال����ح الذين انضم����وا الى 

املتمردين الشيعة.
وخت����م مؤك����دا ضرورة 
تطبيق اتفاق الس����ام دون 
تردد والتطلع إلى »بناء دولة 
مدنية حديثة تسود في ظلها 
العدالة واملساواة والشراكة 

في السلطة«.

ودع����ا خطي����ب اجلمعة، 
مختار الضالع����ي، األحزاب 
والقوى السياس����ية مبا فيها 
أحزاب التجمع اليمني لإلصاح 
)احملسوب على تيار اإلخوان 
املسلمني في اليمن(، واملؤمتر 
الشعبي العام )حزب الرئيسني 
احلال����ي عبدرب����ه منصور 
هادي والسابق علي عبداهلل 
صالح(، والرشاد )سلفي( إلى 
الوقوف صفا واحدا ل� »بناء 
اليمن اجلدي����د، ونبذ الفرقة 
واالختاف«. واتهم الضالعي 
طرفا ثالثا )لم يسمه( بالوقوف 
وراء عمليات السلب والنهب 
التي صاحبت دخول املتظاهرين 
احلوثيني صنعاء، داعيا إلى 
»إعادة ممتلكات الناس وكل ما 
سلب خال الفترة املاضية«. 
وكان زعي����م »احلوثي« دعا 
أنصاره في خطاب له، الثاثاء 
املاضي، إلى االحتشاد وأداء 
صاة »جمع����ة النصر« في 
ش����ارع املطار، »تأكيدا على 
االس����تمرارية الش����عبية في 
حماية مكتس����بات الثورة«. 
وعلى مدار األسابيع املاضية، 
كانت العاصمة صنعاء، تشهد 
في مثل هذا اليوم، جمعتني، 
إحداهما للحوثيني، واألخرى 
ملناهضي التصعيد احلوثي 

صنعاء � وكاالت: احتشد 
آالف احلوثيني في شارع املطار، 
ش����مالي العاصم����ة صنعاء، 
استجابة لدعوة زعيم جماعة 
»أنصار اهلل« املعروفة إعاميا 
ب� »احلوثي«، عبد امللك احلوثي، 
إلحياء ما أس����موه ب� »جمعة 
النصر«، في وقت تغيب فيه 
املتظاهرون املوالون للسلطات 
احلالية على غير عادتهم في 

األسابيع املاضية.
وردد احملتش����دون شعار 
اجلماع����ة املع����روف إعاميا 
ال����ذي ينادي  ب� »الصرخة« 
ب�»املوت ألميركا وإسرائيل«، 
و»اللعن����ة عل����ى اليه����ود«، 
و»النص����ر لإلس����ام«، كما 
رددوا شعارات أخرى احتفاال 
مبا أسموه »انتصار الثورة« 
من قبيل »شعبنا حقق أملنا.. 
انتصرنا انتصرنا«، حس����ب 

مراسل وكالة »األناضول«.
وشيع املشاركون جثامني 
أربعة م����ن ضحايا مواجهات 
األيام املاضية، داعني إلى إقامة 
عزاء ملن وصفوهم ب� »شهداء 
الثورة«، في إشارة إلى أفراد 
اجلماعة الذين س����قطوا في 
اشتباكات مع حراسة مبنى 
رئاس����ة ال����وزراء، قبل نحو 

أسبوعني.

)رويترز( الشرطة اليمنية تؤمن البنك املركزي في صنعاء أمس  

الرئيس اليمني 
يدعو إلى انسحاب 

املتمردين من 
صنعاء

غزة ـ األناضول: وصف خبراء سياسيون 
فلسطينيون اتفاق حركتي »حماس« و»فتح« على 

تنفيذ كل بنود تفاهمات املصاحلة، بعد اختتام 
جلسات احلوار بني احلركتني التي استمرت يومني 
في القاهرة برعاية مصرية، وصفوه بـ »اإليجابي«.

واتفق احملللون على أن هذا االتفاق يحتاج إلى 
تطبيق فوري من أجل البدء في إعمار قطاع غزة، 
وبناء ما دمرته احلرب اإلسرائيلية األخيرة والتي 

استمرت 51 يوما.
واتفقت حركتا »حماس وفتح«، مساء أمس األول 

على تنفيذ جميع بنود اتفاق املصاحلة األخير الذي 
وقع عليه في أبريل املاضي، وجتاوز جميع العقبات 

التي اعترضت تطبيق بنوده.
وتنص التفاهمات على »متكني حكومة التوافق 

ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل« في 
مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، 

و»تذليل العقبات التي تعترض عملها وصوال الى 
دمج املوظفني في كل الوزارات«.

كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، »دعمهما الكامل 
للحكومة في سعيها إلنهاء احلصار وإعادة العمل 

في كل املعابر مع اجلانب اإلسرائيلي في قطاع غزة 
وعودة املوظفني العاملني في املعابر للقيام مبهامهم 

تسهيال للمواطنني في حتركاتهم وفي جتارتهم 
وإدخال املواد املطلوبة إلعادة إعمار غزة«.

ويرى هاني املصري، احمللل السياسي ومدير 
مركز مسارات ألبحاث السياسات والدراسات 

االستراتيجية في رام اهلل )غير حكومي( أنه ما 
من خيار أمام احلركتني سوى االتفاق على تنفيذ 

بنود تفاهمات املصاحلة للخروج من حالة التراشق 
السياسي واإلعالمي، والبدء احلقيقي في توحيد 

اجلهود إلعمار قطاع غزة، والتصدي للمخططات 
اإلسرائيلية.

وتابع: »الدول املانحة، لن توجه أموالها إلى السلطة، 
واالنقسام على ما هو عليه، واملعابر على حالها، 

وبالتالي ال خيار أمام حركتي حماس وفتح إلنقاذ 
قطاع غزة من تداعيات احلرب األخيرة، وما خلفته 

سنوات احلصار، سوى التطبيق الفعلي، واألكيد 
التفاق املصاحلة«. ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد 

احلرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو 
املاضي واستمرت 51 يوما إلى نحو 7.5 مليارات 
دوالر، وفقا لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
ومن املقرر أن تستضيف مصر في الـ 12 من 

الشهر املقبل مؤمتر املانحني إلعادة إعمار القطاع.
غير أن املصري يشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ 

بنود االتفاق وغياب الشراكة السياسية احلقيقية 
يضع القضية الفلسطينية كلها في مأزق وخطر.

وكي يشعر الشارع الفلسطيني بجدية ما مت االتفاق 
عليه، فعلى احلركتني كما يؤكد هاني البسوس 

أستاذ العلوم السياسية باجلامعة اإلسالمية بغزة، أن 
تسارعا وفورا إلى تطبيق بنود االتفاق.

وأضاف:» ال يجوز أن يتسلل اإلحباط إلى 
الفلسطينيني، ومت التأكيد في القاهرة على إزالة 

جميع العقبات التي تعترض اتفاق املصاحلة، وحتى 
اللحظة ال يوجد شيء على أرض الواقع، واالختبار 

احلقيقي لهذا االتفاق في رؤية ما هو ملموس«.
وخالل مؤمتر صحافي عقب اختتام جلسات احلوار 

بني احلركتني التي استمرت يومني في القاهرة 
برعاية مصرية، قال عزام األحمد، رئيس وفد فتح 
بلجنة حوار املصاحلة: إن الوفدين اتفقا على إزالة 

جميع العقبات أمام عمل حكومة الوفاق الوطني في 
قطاع غزة.

ويؤكد البسوس أن اتفاق احلركتني وإنهاء حالة 
التراشق السياسي واإلعالمي يجب أن يؤسس 

ملرحلة أكثر إيجابية من املؤمترات والوثائق.
واستدرك:» االختبار، في فتح املعابر، متكني حكومة 
التوافق من عملها، مساهمة السلطة في متكني هذا 

االتفاق والعمل على إجناحه«.

وتوصل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي، يوم 
26 أغسطس املاضي، إلى هدنة طويلة األمد برعاية 
مصرية، تنص على وقف إطالق النار، وفتح املعابر 

التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة 
بقية املسائل اخلالفية خالل شهر من االتفاق، 

ومن أبرزها تبادل األسرى وإعادة العمل إلى ميناء 
ومطار غزة.ويوم الثالثاء املاضي، اتفق اجلانبني 

الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية مصرية على 
استئناف املفاوضات غير املباشرة بينهم، منتصف 
الشهر املقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في 
قطاع غزة. وبعد مرور شهر من اتفاق وقف إطالق 

النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع 
احلصار عن غزة، لم تبدأ، وأن احلركة التجارية على 

معابر القطاع لم تشهد أي تغيير.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت احلالي، 

معبران، األول: هو معبر بيت حانون، شمالي قطاع 
غزة، وهو املعبر اخلاص بتنقل األفراد من غزة إلى 
الضفة، والثاني: معبر كرم أبوسالم، أقصى جنوب 
قطاع غزة، وهو املعبر التجاري الوحيد الذي أبقت 

عليه إسرائيل بعد إغالقها ألربعة معابر جتارية، في 
عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.

بدوره، يرى فايز أبو شمالة، احمللل السياسي، 
والكاتب في صحيفة »فلسطني« احمللية الصادرة من 
قطاع غزة، أن فتح املعابر، وإعمار قطاع غزة يرتبط 

بتنفيذ بنود االتفاق.
وأضاف:» هناك حديث على لسان قادة احلركتني 
بأنه متت معاجلة جميع القضايا التي حالت دون 

التطبيق الفعلي للمصاحلة، وهو أمر إيجابي، لكن 
يجب تنفيذ هذه البنود بسرعة، كي يتم إعمار 

البيوت املدمرة، وإيواء املشردين والنازحني«.
ويرى أبو شمالة أن هذا االتفاق يحتاج إلى 

دعم وطني، ومشاركة كل الفصائل واألطياف 
الفلسطينية، كي ال يبقى حبيس األدراج واالتفاقيات 

واألمنيات وفق قوله.

اتفاق حركتي »فتح« و»حماس« على تنفيذ بنود املصاحلة يحتاج إلى تطبيق فوري

حتليل إخباري

أزمة أوكرانيا: موسكو تهدد أوروبا 
بوقف الغاز قبل مفاوضات برلني

األطراف املتنازعة في ليبيا ترحب بانطالق احلوار 
الوطني 29 اجلاري.. واإلخوان: لم نتلق أي دعوة

برلني - أ.ف.پ: لوحت روسيا بالتهديد بقطع 
الغاز عن اوروبا مباشرة قبل بدء مفاوضات امس 
في برلني بني االوكرانيني والروس واالوروبيني حول 
ملف الغاز على خلفية النزاع بني كييڤ واالنفصاليني 

املوالني ملوسكو في شرق اوكرانيا.
وبدأ اجتماع برلني الذي يهدف الى حل اخلاف 
بني كييڤ وموس����كو حول سعر الغاز وضمان 
االمدادات لاحتاد االوروبي، في وقت تترس����خ 
في����ه الهدنة في املعارك عل����ى طول خط اجلبهة 
في املنطقتني االنفصاليتني الناطقتني بالروسية 

دونيتسك ولوغانسك بشرق اوكرانيا.
واعتبر الرئيس االوكراني بترو بوروشنكو 
امس االول ان »االسوأ« قد ولى في هذه احلرب، 
اال ان كييڤ ما زالت تصطدم بتش����دد املتمردين 
الذين يرفضون حلولها السياسية خاصة اعطاء 
»وضع خاص« يسمح مبزيد من احلكم الذاتي في 

معاقلهما مع البقاء ضمن اوكرانيا.
اما الغربيون املدركون بأن الضغط على روسيا 
وحده قد يحمل االنفصالي����ني على قبول خطة 
السام التي اقترحها الرئيس االوكراني، فيطالبون 

الكرملني بوضع كل ثقله لهذا الغرض.
وقد طال����ب وزراء خارجية الدول الصناعية 
الكبرى السبع املجتمعون في نيويورك في اطار 
مجموعة السبع ووزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاثرين اشتون، روسيا ب�»احترام التزاماتها املتعلقة 
بوقف اطاق النار وباتفاقات مينس����ك وبسيادة 

اوكرانيا«.
لكنهم ارفقوا مطالبهم بتهديد بفرض حزمة 
جديدة من العقوبات على موس����كو بعد سلسلة 
تدابير عقابية فرضها االميركيون واالوروبيون 
في االشهر االخيرة. وفي الساعات املقبلة سيكون 

النزاع على الغاز محط كل اهتمام.
فعماق الغاز الروسي غازبروم قطع في يونيو 
شحناته الى اوكرانيا التي ترفض زيادة لاسعار 
فرضها على خلفية االزمة بني كييڤ وموس����كو 
بحيث تراكمت متأخرات ديونها املستحقة لتبلغ 

5.3 مليارات دوالر بحسب روسيا.
وقال وزير الطاقة الروس����ي الكسندر نوفاك 
»اننا مستعدون لعدم املطالبة على الفور بدفع هذه 
املستحقات. وعلى مجموعة نفط - غاز االوكرانية 

دفع مليار دوالر على الفور وسنتمكن بعد ذلك 
من اعادة جدولة بقية الدين«.

وصرح ديبلوماس����يون بان بروكسل تقترح 
تسوية تدفع مبوجبها اوكرانيا ثمن الغاز التي 
تشتريه 385 دوالرا لالف متر مكعب في الشتاء 

و325 دوالرا في الصيف.
لكن مجموعة غازبروم رفضت مقترحا مماثا 
في يونيو قبل ان توقف ش����حناتها الى اوكرانيا 
مباش����رة. وتطلب املجموعة الروسية ان تدفع 
كييڤ 485.5 دوالرا بدال من 268.50 السعر الذي 

كان يطالب به النظام االوكراني السابق.
ومنذ قطع امدادات الغاز تسعى اوكرانيا الى 
ايجاد حلول خاصة بشراء الغاز من جهات خاصة في 
اوروبا. وتعتبر غازبروم ان اعادة بيع الغاز مخالفة 
للعقود التجارية املبرمة. وتهدد االوروبيني باتخاذ 

تدابير ثأرية خاصة وقف امدادهم بالغاز.
وقال وزير الطاقة الروسي في حديث لصحيفة 
االعمال االملانية هاندلسبات »ان العقود السارية 
ال تنص على اي اعادة تصدير. نأمل من شركائنا 

ان يلتزموا باالتفاقات املعقودة بيننا«.
واوض����ح »ان ذلك وحده ميك����ن ان يضمن 
وصول الشحنات بدون انقطاع الى املستهلكني 

االوروبيني«.
لكن الشركة املشغلة لشبكة انابيب الغاز املجرية 
اعلنت مساء اخلميس انها علقت شحنات الغاز 
الى اوكرانيا ملدة غير محددة معللة ذلك بأسباب 
تقنية، في تدبير »غير متوقع وغير مبرر« بحسب 

مجموعة نفط-غاز العامة االوكرانية.
وفي هذا االطار ف����ان التهدئة الوحيدة تأتي 
من ش����رق اوكرانيا حيث كثافة املعارك ال تقاس 
باملستوى الذي بلغته قبل وقف اطاق النار في 
اخلامس من سبتمبر. وقد سقط اكثر من 3200 قتيل 
بني مدنيني وعسكريني في االجمال في املواجهات 

منذ ابريل بحسب االمم املتحدة.
واعلنت متحدثة باسم االمم املتحدة اجلمعة ان 
فريقا من املفوضية العليا حلقوق االنسان سيحقق 
في ظروف مقتل اربعة اشخاص، هم ثاث نساء 
ورجل، عثر االنفصاليون على جثثهم، قرب قرية 
كومونار شرق دونيتسك، كما اعلن تلفزيون »ان 

تي في« الروسي.

عواصم- وكاالت: وافقت األطراف املتنازعة في 
ليبيا على دعوة املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، بعقد حوار 
وطني يوم 29 سبتمبر املقبل، وذلك من أجل إنهاء 
األزم����ة التي متر بها الباد، والتي أدت إلى مقتل 
وإصابة املئات، ولم حتدد رسميا حتى اآلن الدولة 
التي ستستضيف احلوار، وإن كانت اجلزائر هي 
األقرب حسب تصريح عضو البرملان الليبي جال 

الشويهدي لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وقد تلقى املمث����ل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في ليبيا، برناردينو ليون ردودا إيجابية 
من قبل مجلس النواب ومن البرملانيني املقاطعني 
جللسات البرملان، على دعوته األطراف الليبية 
للمشاركة في حوار سياسي يوم 29 سبتمبر املقبل 

حول سبل إنهاء األزمة التي متر بها الباد.
وذكر املوقع الرسمي لبعثة األمم املتحدة للدعم 
ف����ي ليبيا أن بعثتها تعيد التأكيد على أنه ليس 
هناك من حل للصراع يفرض على األطراف الليبية 
بالوسائل العسكرية، وأن اجلهود إلنهاء هذا الصراع 

البد أن يقودها الليبيون أنفسهم.
م����ن جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي 
جال الشويهدي ترحيب البرملان باحلوار الوطني 
الذي دعت إليه بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا، 

النعقاده يوم 29 سبتمبر املقبل.
وقال الشويهدي في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط »إن مجلس النواب لن يتفاوض مع من 
يحمل الس����اح في وجوه الليبيني«، مشيرا إلى 

أنه كما أعلن من بعث����ة األمم املتحدة لدى ليبيا 
عن أن الطرف الثاني في املفاوضات هم عدد من 

املقاطعني جللسات البرملان.
وأضاف أن هناك احتماال بعقد جلسة احلوار 
الوطني يوم 29 س����بتمبر املقبل بدولة اجلزائر 
مبش����اركة اجلامعة العربية واالحتاد األوروبي 

وعدد من دول اجلوار الليبي.
بدوره، أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي 
فرج أبو هاش����م أن البرملان يرحب بقوة بحوار 
وطني خاصة في هذا التوقيت، موضحا أن اجلميع 

يتطلع إلى هذا احلوار.
وقال أبوهاشم في تصريحات صحافية إنه كان 
البد من الدعوة لهذا احلوار قبل إراقة كل هذه الدماء، 
لكن بعد سيطرة »تشكيات« مسلحة على مؤسسات 

الدولة يأتي السؤال: مع من سنتحاور؟
في هذا الوقت، نفى املسؤول العام عن جماعة 
اإلخوان املس����لمني الليبية بشير الكبتي، األنباء 
التي تناقلتها بعض وس����ائل اإلعام وصفحات 
التواصل االجتماعي حول تلقيهم دعوة حلضور 
احلوار الوطني الذي دعت اليه بعثة األمم املتحدة 

لدى ليبيا.
وقال الكبتي في تصريح صحافي، الليلة املاضية: 
إن هذه األنباء عارية عن الصحة وال أس����اس لها 
من املصداقية، داعيا وسائل اإلعام املختلفة الى 
حتري املصداقية في نقل األخبار، وأضاف انهم 
مع احلوار، ولكن ال يكون ذلك مع الذين تلطخت 

أيديهم بدماء الليبيني حسب تعبيره.

اجلدي���دة والت���ي وصفه���ا 
بأنها هدية الشعب املصري 

للعالم.
وأش���اد الروبي مبا قدمه 
الرئيس السيسي في خطابه 
التاريخي من رؤية واضحة 
ونظرة ثاقبة ح���ول جميع 
قضاي���ا املنطقة، وإش���عاله 
احلماس لدى جميع من بداخل 
القاعة وخارجها بهتافهم »حتيا 
مصر« والت���ي رددها مايني 
املصريني في شتى بقاع العالم 
في نفس اللحظة، تعبيرا عن 
فخرهم مبصر اجلديد وإرادة 
الشعب املصري بعد ثورتي 

25 يناير، 30 يونيو.
الروبي قائا: إن  واختتم 
املصريني املقيمني في الكويت 
وكذلك في جميع دول العالم 
يشعرون بالفخر واالعتزاز 
برئيسهم ومبا يتحقق على 
أرض احملروسة من إجنازات، 

 أكد استعداد املصريني في الكويت لدعم بالدهم بكل ما ميلكون

الروبي: خطاب السيسي في األمم املتحدة تضمن 
رؤية واضحة ونظرة ثاقبة حول قضايا املنطقة

مؤكدا استعدادهم لدعم بادهم 
بكل ما ميلك���ون باعتبارهم 
جزءا ال يتجزأ من أبناء الوطن 

املخلصني.

أعرب العضو املؤسس في 
حزب الريادة املصري ومندوب 
حملة الرئيس السيس���ي في 
االنتخابات الرئاسية بالكويت 
املواطن املصري أحمد الروبي 
عن فخ���ره بخطاب الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه 
العامة لألمم  خال اجلمعية 
املتحدة، مشيدا باملوضوعات 
التي طرحها بداية من مطالبة 
ملوك ورؤس���اء العالم بدعم 
عضوية مصر في األمم املتحدة، 
وض���رورة محاربة اإلرهاب 
بش���تى صوره في كل أنحاء 
العالم، ودعوته ملوك ورؤساء 
العالم إلى املشاركة باملؤمتر 
االقتصادي الذي سيعقد في 
شرم الش���يخ، وتأكيده على 
القضية الفلسطينية، واهتمام 
مصر بأفريقي���ا وما تعانيه 
من مش���كات، باإلضافة إلى 
أحمد الروبيتطرقه ملوضوع قناة السويس 
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بكثاف����ة« الى ه����ذه احلقول 
النفط من اجلهاديني  لشراء 
الذين يبيعونه بسعر أقل من 

اسعار السوق.
وأوضح ان الناس »كانوا 
ايام  أربعة  احيانا ينتظرون 
للحصول على النفط بسبب 

الطلب الكبير عليه.
اال ان����ه حالي����ا ال يوجد 
من يش����تري أو م����ن يتاجر 
ف����ي احلق����ول، خوف����ا من 

الضربات«.
وتضم محافظة دير الزور 
احلدودية مع العراق س����تة 
حقول للنفط، اضافة الى حقل 

كونيكو للغاز.
وس����يطر تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« على هذه احلقول 
خالل يوليو املاضي، علما انه 
يس����يطر كذلك على غالبية 

احملافظة.
النفط  ويشكل استخراج 
وبيعه عصبا ماليا أساس����يا 
الذي يسيطر على  للتنظيم 
مناطق واس����عة في سورية 

والعراق.
الى ذلك، قال هيثم املالح، 
رئيس اللجنة القانونية في 
االئتالف السوري املعارض، 
امس: إن 28 فصيال مس����لحا 
أجنبيا يقاتل����ون إلى جانب 

النظام السوري منذ عامني، 
وال يختلف وجودهم القانوني 
في البالد عن وجود »داعش« 
فيها، ف����ي تعليقه على قرار 
مجلس األم����ن 2178 املتعلق 
باحلد م����ن ظاهرة »املقاتلني 

األجانب«.
وأضاف املالح أن أبرز هذه 
الفصائل حزب اهلل اللبناني 
وامليليشيات الشيعية العراقية 
مثل لواء »أبو الفضل العباس« 
العراق����ي«،  و»ح����زب اهلل 
إضافة إلى حوثيني من اليمن 
ومقاتلني شيعة من أفغانستان 
وباكستان وغيرهما واحلرس 
الذي يقود  الثوري اإليراني 
العمليات العس����كرية على 
األرض في س����ورية لصالح 

النظام.
إلى  اللجنة  ولفت رئيس 
أن استجرار النظام السوري 
للمقاتلني األجانب وامليليشيات 
الطائفي����ة ه����و ما ش����جع 
بعض الفصائل »املتطرفة« 
إلى س����ورية،  الدخول  على 
ملجابهتهم حتت بند الصراع 
الديني والطائفي، مشيرا إلى 
الطرف����ني مرفوضان من  أن 
قبل الش����عب السوري الذي 
هو »قادر بنفس����ه على حل 

مشكلته«، على حد قوله.

في محافظة دير الزور بشرق 
الغارات  سورية، تخوفا من 
التي يشنها التحالف الدولي 
اليومني  واس����تهدفت خالل 
املاضي����ني منش����آت نفطية، 
بحسب ما افاد ناشطون وكالة 

فرانس برس.
وقال ناشط في احملافظة 
يقدم نفسه باسم »ليث الديري« 
لفرانس برس عبر االنترنت 
»توقف استخراج النفط بسبب 

الوضع االمني«.
وأضاف ان »اس����تخراج 
النفط توق����ف في كل حقول 
دير الزور، باس����تثناء حقل 
كونيكو املستخدم الستخراج 
ال����ذي يغذي س����ت  الغ����از 

محافظات«.
واكد ناش����ط ثان من دير 
الزور توقف استخراج النفط 
في احلقول التي يسيطر عليها 

التنظيم.
وق����ال ري����ان الفراتي ان 
»االس����تخراج توقف بشكل 
مؤقت«، بعدما قصف التحالف 
الدولي 12 مصفاة للنفط على 
االقل يس����يطر عليها تنظيم 
»الدولة االسالمية« منذ ليل 

االربعاء اخلميس.
واض����اف الفرات����ي »قبل 
ذل����ك، كان الناس يتوجهون 

وكاالت:   - عواص����م 
اس����تهدفت مقاتالت اميركية 
وعربية امس اجلمعة لليوم 
التوالي منشآت  الثالث على 
نفطية خاضعة لسيطرة تنظيم 
الدولة االس����المية »داعش« 
في س����ورية ف����ي حني تبقي 
واشنطن وباريس ضغوطها 
عل����ى التنظيم املتطرف عبر 
ش����ن غارات ضد مواقعه في 

العراق.
الس����وري  وافاد املرصد 
حلقوق االنسان الذي يعتمد 
عل����ى ش����بكة واس����عة من 
املتعاونني والناش����طني بأن 
الواليات املتحدة وحلفاءها 
العرب ش����نت غارات جديدة 
مساء امس االول وامس على 
منشآت نفطية في محافظة 
دير الزور في س����ورية قرب 

احلدود مع العراق.
كما استهدفت غارات مقرا 
لعمليات الدولة االسالمية في 
امليادين في احملافظة  مدينة 
ذاتها ومنشآت نفطية باالضافة 
الى موقع للتنظيم املتطرف 
في محافظة احلسكة، بحسب 
املصدر. وفي سياق متصل، 
توقف اس����تخراج النفط من 
التي يسيطر عليها  احلقول 
تنظيم »الدولة االس����المية« 

استهدفت مناطق التنظيم في دير الزور وامليادين واحلسكة

غارات جديدة ضد منشآت نفطية تسيطر عليها »داعش« بسورية

توقف استخراج 
النفط في حقول 

التنظيم تخوفًا من 
الغارات

كاميرون: احلملة العسكرية ضد »داعش« ستستمر لسنوات وليس ألشهر

البرملان البريطاني يوافق بأغلبية كبيرة 
على توجيه ضربات ضد »الدولة اإلسالمية« في العراق

لن����دن- وكاالت: تبّن����ى 
الذين  البريطانيون  النواب 
عقدوا جلسة طارئة بعد ظهر 
امس بأغلبية كبيرة مذكرة 
للحكوم����ة جتي����ز توجيه 
العراق  ف����ي  ضربات جوية 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
املتطرف، واملوافقة على هذا 
النص تعني انضمام بريطانيا 
رسميا الى التحالف العسكري 
الدولي ال����ذي يقاتل بقيادة 
الواليات املتحدة هذا التنظيم 

املتطرف.
في هذا الوقت، أكد رئيس 
البريطاني ديڤيد  ال����وزراء 
ام����س أن احلملة  كاميرون 
العسكرية ضد تنظيم »داعش« 
ستستمر لس����نوات وليس 
ألشهر، مضيفا »القضية هي 
كيف نحافظ على أمن الشعب 
الذي  البريطاني من اخلطر 
يش����كله داعش؟«، وتساءل 
»هل هناك تهديد للش����عب 
البريطان����ي، وأج����اب نعم. 
لقد قتلوا رهينة بريطانية، 
وهددوا بقتل رهينتني أخريني، 
الى ش����نهم هجمات  إضافة 
في أنح����اء أوروب����ا«، وأكد 
أن بريطانيا س����تتعامل مع 
التطرف اإلسالمي لسنوات 

عديدة قادمة.
وأوضح كاميرون - في 
كلمت����ه امس أم����ام مجلس 
العم����وم ملناقش����ة تدخ����ل 

بريطانيا لتوجيه ضربات 
جوي����ة على داعش - ان 
نقص الق����وات على األرض 
وترك����ز النق����اش فقط على 
الع����راق، وليس س����ورية، 
سيوقف العمليات العسكرية 
البريطانية عن التدخل أكثر 
في الصراع، وأكد أن داعش 
»منظمة إرهابية مختلفة عن 
أي ش����يء تعاملنا معه في 
الس����ابق، ومتتلك وحشية 
مذهل����ة«، وأش����ار إل����ى أن 
داعش تسيطر على مساحة 
من األراضي تساوي مساحة 

بريطانيا.
وقال زعيم حزب احملافظني 
»إذا لم نهاجم داعش، فإنها 
س����تهاجم بالدنا وشعبنا«، 
التطرف  وأض����اف »خط����ر 
موج����ود بالفعل هنا ويجب 
علينا أن نتخذ إجراءات في 
بالدنا، ولكن أيضا يجب علينا 
اتخاذ إج����راءات في اخلارج 
للقض����اء عليه����ا«، وأوضح 
»ستكون حملة من شأنها أن 
تستمر لسنوات وليس ألشهر، 
ولكن أعتقد أننا يجب أن نكون 
االلتزام«.  مس����تعدين لذلك 
وشدد ديڤيد كاميرون على 
أن الرئيس أوباما كان محقا في 
تأخير الضربة العسكرية في 
العراق حتى تشكيل حكومة 
عراقية جديدة، مؤكدا على أن 
»جيشنا له دور »ال غنى عنه« 

في العراق«، مؤكدا ان بريطانيا 
لن تتدخل بريا وستس����اعد 
العراقيني في محاربة »داعش« 
ميدانيا، وقال إنه يجب تدمير 
داعش في سورية والعراق، في 
إشارة منه الى احتمال تدخل 
بريطانيا في القريب لتوجيه 
ضربات عسكرية للتنظيم في 
س����ورية، مضيفا »أعتقد أن 
هناك املزيد ليتم اتخاذه في 

سورية«.
ال����وزراء  وأك����د رئيس 
البريطاني على أن الضربات 
العس����كرية الت����ي تقوم بها 
الواليات املتحدة وفرنس����ا 
حققت بالفع����ل فارقا، وقال 
»رئيس الوزراء العراقي كان 
صريحا وواضحا عندما حتدث 
معي في نيويورك وقال لي 
نحتاج مساعدتكم«، وأوضح 
»نحن نقترح ش����ن هجمات 
بناء عل����ى طلب من حكومة 
عراقية شرعية«، مشددا على 
أنها ليست »إجابة صائبة ترك 

العمل لآلخرين«. 
وأض����اف »أعتق����د أن����ه 
يجب علينا أن ندعم القوات 
العراقي����ة والكردي����ة الذين 
إذا سمحنا  يقاتلون داعش، 
لداعش بالنمو والتقدم فليس 
لدي شك في أن اخلطر على 
اململكة املتحدة  س����يزداد«، 
وتاب����ع »احلقيق����ة ه����ي أن 
هناك مجموعة من اإلرهابيني 

املختلني الذين يحاولون قتلنا، 
وعلينا أن ندرك ذلك ش����ئنا 
أو أبين����ا، لقد أعلنوا احلرب 
علينا بالفعل، ليس هناك خيار 
لتجنب ذلك، واخليار فقط بأن 
نأمل فق����ط أن ينتهي ذلك«. 
وأعرب زعي����م حزب العمال 
الكامل  اد مليباند عن دعمه 
للحكوم����ة البريطاني����ة في 

اقتراحها لضرب داعش.
وأوضح أن »بالده دعمت 
االئتالف السوري واجليش 
احلر م����ن خالل املش����ورة 
والتدريب واألس����لحة غير 
الفتاكة«، مضيفا: »نريد جتاوز 
هذه السياسية، ولكن لم أرد 
ط����رح هذه املس����ألة ألنها ال 
حتظى بالتوافق داخل مجلس 
النواب«، من دون أن يوضح 

ما قصده بالتجاوز.
ال����وزراء  وق����ال رئيس 
البريطاني: اس����تراتيجيتنا 
واضح����ة فيم����ا يخص دعم 
املعارضة السورية والعمل 
عل����ى التوصل إل����ى مرحلة 
انتقالية، وكذلك دعم القوى 
التي تقاتل »داعش« في األردن 
ولبنان، مشيرا الى أن احلملة 
ضد داعش قد تستغرق »عدة 
سنوات والغرض منها سيكون 
حماية الشعب البريطاني وهو 
ما ال ميك����ن أن يتم تكليف 
به قوات أخ����رى«، على حد 
قول����ه. الى ذل����ك، قال وزير 

اخلارجي����ة بحكوم����ة الظل 
ألكساندر امس إن  دوغالس 
العم����ال يدعم خطط  حزب 
احلكوم����ة لتوجيه ضربات 
جوية على تنظيم )داعش(  
وقال عضو حزب العمال في 
تصريحات لش����بكة »آي تي 
ف����ي« البريطانية »إن هناك 
أساسا قانونيا واضحا جدا 
لهذه الضربات حيث مت التقدم 
بطلب من احلكومة العراقية«، 
وأض����اف »هذا حتالف يضم 
عددا كبيرا من شركائنا من 
الذين  العربية  دول املنطقة 
يدركون أن هذه احلرب هي 
حربهم ويج����ب إيقاف تقدم 
داعش، لقد ش����اهدنا عواقب 
رهيبة نتيج����ة تقدم داعش 

في الشهور األخيرة«. 
الوزي����ر على أن  وأك����د 
التخلص من داعش سيستغرق 
وقتا طويال، ولهذا »أعتقد أن 
الطريقة احلذرة واملرحلية 
الت����ي تبنته����ا احلكوم����ة 
البريطاني����ة في تعاملها مع 
هذا األمر كانت صائبة وهذا 
ما يتوقعه الشعب البريطاني 
وهذا ما سندعمه كمعارضة 
اليوم«. ومن ناحية أخرى، 
قال وزير اخلارجية البريطاني 
فيلي����ب هاموند إن بالده قد 
تنظر مس����تقبال في إمكانية 
توجي����ه ضربات جوية ضد 

داعش في سورية.

رفضت اإلفصاح عن جنسيته

واشنطن حتدد هوية »ذابح« الصحافيني 
وتقرر إرسال 200 عسكري إلى العراق

تركيا تنفي إبرام صفقات مع »داعش« 
والسعي إلى امتالك أسلحة نووية

»األوروبي«: عدد األوروبيني املنضمني
 إلى »داعش« جتاوز 3 آالف

املغرب يعلن تفكيك »خلية إرهابية«
جتند مقاتلني لـ »داعش«

عواصم - األناض����ول -أ.ش.أ: قال جيمس 
كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي 
»إف بي أي«، إنه مت حتديد هوية املسلح امللثم 
الذي ينتمي لتنظيم )الدولة اإلسالمية( املعروف 
إعالميا باسم )داعش(، والذي ظهر في ڤيديوهات 
مصورة أوضحت قيامه بذبح اثنني من األميركيني 

وبريطاني. 
جاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلى بها 
املسؤول األميركي، ذكر فيها: »أعتقد أننا حددنا 
هويته ذلك الشخص، لكني لن أبلغكم من هو«، 
ممتنعا عن اإلفصاح عن جنسيته على الرغم من 

زعمه أنهم توصلوا إلى حتديدها. 
كما لم يقدم املسؤول األميركي، أي تفاصيل 
عن حقيقة الڤيديوه����ات التي ظهر فيها امللثم 
الذي نفي����ذ عمليات الذبح كما ظهرت مصورة، 

ولم يؤكد هل القتل حدث بالفعل أم ال ؟ 
وفي 13 سبتمبراجلاري، بثت مواقع إلكترونية 
محسوبة على تنظيم »داعش«، مقطع ڤيديو يظهر 
قطع رأس »ديڤيد هاينز« )44 عاما(، الذي كان 
يحتجزه التنظيم في سورية منذ مارس 2013، 
ليكون هاينز الثالث الذي يلقى املصير ذاته، بعد 
الصحافيني األميركيني، »ستيفن سوتلوف« الشهر 

اجلاري، و»جيمس فولي«، الشهر املاضي.
في سياق متصل، وّقع وزير الدفاع األميركي، 
تش����اك هاغل، األربعاء، على نقل 500 عسكري 
خالل أكتوبر القادم، من معسكر »فورت رايلي« 
بوالية كنس����اس، إلى القيادة املركزية، مبدينة 
تامبا في والية فلوريدا، لتوزيعهم على مناطق 

خارج الواليات املتحدة.
أعلن ذلك، املتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء 
جون كيربي، خالل مؤمتر صحافي امس االول 
موضحا أن من بني من سيتم نقلهم، 200 عسكري 

سيرسلون إلى العراق.

وقال كيربي ان ال� 200 عسكري سيتم إرسالهم 
إلى بغداد واربيل، كجزء من ال�� 475 عسكريا، 
الذين أعل����ن الرئيس األميركي باراك أوباما في 
العاشر من الشهر اجلاري، عزمه إرسالهم ضمن 

استراتيجيته ملواجهة تنظيم »داعش«.
وأكد أن هذه الدفعة التي س����تلتحق مبركز 
العمليات املش����تركة في كل من بغداد واربيل، 
»س����تكون فرقا لتقدمي املش����ورة ودعم مراكز 
القيادات العسكرية وليست للتوزيع على الوحدات 

العسكرية«.
وأشار إلى أن ال� 300 العسكري الباقني، سيتم 
نقلهم من القيادة املركزية إلى مناطق أخرى غير 

العراق، دون اإلفصاح عن تلك املناطق.
كم����ا نفى توافر أي معلومات لديه عن باقي 
ال�� 475 عس����كريا الذين وعد أوباما بإرسالهم 

إلى العراق.
وكان الرئيس األميركي أعلن في خطاب وجهه 
للشعب األميركي مساء 10 من الشهر اجلاري عن 
»استراتيجيته« الشاملة ملواجعة تنظيم داعش، 
أنه أمر بإرسال 475 عسكريا إلى العراق، لتدريب 
القوات العراقية والكردية، وتزويدها باألسلحة 

واملعلومات االستخبارية.
ومنذ قرابة الش����هر، تش����ن قوات اجليش 
العراقي وقوات البيش����مركة )اجليش النظامي 
إلقليم شمال العراق(، وميليشيات ومتطوعني 
شيعة، مدعومني بضربات جوية أميركية، هجوما 
واسعا الستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم 
»داعش« شمالي وشرقي وغربي البالد، منذ 10 

يونيو املاضي.
الى ذلك، أفاد مس����ؤول ب����وزارة اخلارجية 
األميركي����ة بأنه ليس هناك أي دليل موثوق به 
عل����ى أي تهديد فوري ألنظم����ة املواصالت في 

البالد. 

أنقرة � أ.ش.أ: نفى وزير الطاقة التركي طانر 
يلدز مزاعم بشأن إبرام تركيا صفقات لشراء النفط 
من تنظيم »داعش«، وسعي أنقرة المتالك أسلحة 
نووية.. واصفا تلك االتهامات بأنها »محاوالت 

للنيل من سمعة تركيا«.
وأوضح يل����دز � في تصريح نقلته صحيفة 
»حري����ات« التركية على موقعه����ا اإللكتروني 
أمس � أن تركيا واجهت مؤخرا 3 اتهامات، بأنها 
تش����تري نفطا مهربا من تنظيم داعش، وبأنها 
باعت إلسرائيل وقودا لطائراتها احلربية أثناء 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، فضال عن 

اتهامها بالعمل على تطوير قنبلة نووية. 
ووص����ف الوزير تلك االتهام����ات ال� 3 بأنها 
»أكاذيب ال أساس لها من الصحة، وبأنها جهود 
تهدف إلى حتطيم سمعة تركيا السياسية على 
الساحة الدولية«. وبعد نفي يلدز، أصدر الناطق 
باسم وزارة اخلارجية تاجنو بيلجيتش أيضا، 
بيانا الستبعاد هذه املزاعم قائال إن التقارير: »ال 
متت للواقع بصلة« وأن »تركيا تولي أهمية كبيرة 
لقضايا احلد من التسلح ونزع السالح النووي، 
وهي طرف في جميع املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
ذات الصلة، مبا في ذلك، معاهدة حظر انتش����ار 
األسلحة النووية. وهي أيضا مشارك نشط في 

اجلهود الدولية في هذه املجاالت«.
جتدر اإلش����ارة إلى أنه في منتصف يوليو 
املاضي، أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة، زعمت 
بعض وس����ائل اإلعالم احمللية أن تركيا تواصل 
بيعها وقود الطائرات إلسرائيل، بالرغم من إبداء 
أنقرة معارضة للعملية العسكرية اإلسرائيلية. 
ونفت احلكومة التركية في وقت سابق أي جتارة 
مع إسرائيل في مجال الوقود، مشيرة إلى أن تلقي 
الطائرات وقودا في املطارات التركية ال ينبغي 
إظهاره على أنه تصدير للوقود. وقبل أس����ابيع 
قليلة، اضطرت احلكومة أيضا إلى تنقية األجواء 
بسبب مزاعم بشراء النفط من مسلحي داعش، 
بعد تقرير لصحيفة نيويورك تاميز األميركية 
أفاد بأن تركيا لم تتخذ تدابير كافية لوضع حد 

للتجارة مع التنظيم املتطرف.
ودحض كل من الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ����ان ورئيس الوزراء أحم����د داود أوغلو، 
هذا االدعاء بشراسة، وألقى باللوم على وسائل 
اإلعالم الغربية، واصفني التقارير بأنها محاوالت 
لتشويه س����معة تركيا. وذكرت صحيفة أملانية 
في 21 اجلاري أن تركيا تس����عى للحصول على 
اليورانيوم املخصب، وتطور سالح نووي خاص 

بها وسط تزايد التهديدات في املنطقة.

لندن � كونا: قال مس����ؤول مكافحة اإلرهاب 
في االحتاد األوروبي جيل دي كيرش����وف امس 
ان عدد املواطنني األوروبيني الذين انضموا الى 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( جتاوز ثالثة 

آالف مقاتل. 
وأشار دي كيرشوف في حديث لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( الى ان عدد الثالثة آالف 
مقاتل يش����مل كل األوروبيني الذين ذهبوا الى 
منطقة الش����رق األوسط مبن فيهم أولئك الذين 

عادوا الى بلدانهم والذين قتلوا. 
وأوضح ان قيام التنظيم بإعالن اخلالفة في 
يونيو املاضي كان ل����ه دور في جذب املؤيدين 
األوروبيني، الفتا الى انه »اذا كان املرء من الذين 
يؤمنون باخلالفة فإنه س����يرغب في االنضمام 

اليها في اقرب وقت ممكن«. 
وحذر املس����ؤول األوروبي من ان الضربات 
اجلوية التي تنفذها الواليات املتحدة وحليفاتها 

الغربيات زادت من احتمال وقوع هجمات انتقامية 
ضد أهداف في أوروبا. 

وأضاف »تيقن الفرنسيون من ذلك عندما هدد 
تنظي����م داعش قبل أيام باالنتقام من التحالف« 
مشيرا الى اختطاف مواطن فرنسي في اجلزائر 
وقطع رأسه »ولذا فإنهم يفعلون ما يقولون«. 

كما حذر دي كيرش����وف م����ن احتمال تنفيذ 
املجموعات املنافسة لتنظيم داعش مثل تنظيم 
القاعدة هجمات على أهداف في أوروبا للمحافظة 
على موقعها موضحا ان »صعود داعش قد يجبر 
القاعدة على القيام بشيء ما لتبرهن انها مازالت 

تتمتع باألهمية«. 
وشنت القوات التي تقودها الواليات املتحدة 
أكثر من 200 غارة جوية على مواقع تابعة لتنظيم 
داعش في العراق منذ اغسطس املاضي كما بدأت 
منذ يوم االثنني املاضي شن غارات على مواقع 

التنظيم في سورية.

الرب���اط- األناضول : أعلنت الس���لطات 
املغربية، امس عن تفكي���ك »خلية إرهابية« 
يعمل أعضاؤها على »استقطاب وجتنيد مقاتلني 
مغاربة قصد تعزيز تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سورية والعراق )داعش(«.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها امس، 
»متكنت الفرقة الوطنية للش���رطة القضائية 
بتنس���يق وثيق مع مصالح املديرية العامة 
ملراقبة التراب الوطني، وبتعاون مع املصالح 
األمنية اإلس���بانية، من تفكيك خلية إرهابية 
ينش���ط أعضاؤها بكل من منطقتي الناظور 
)شمال(، ومليلية )شمال شرق( في استقطاب 
وجتنيد مقاتلني مغاربة قصد تعزيز تنظيم 

الدولة اإلسالمية بسورية والعراق«.
وأشارت الوزارة إلى أن اخللية »املكونة من 
9 أفراد، مت توقيف 8 منهم في مدينة الناظور، 
وعضو آخر في مدينة مليلية، كانوا على صلة 
بأعضاء من خليتي التوحيد، واملوحدين، اللتني 

مت تفكيكهما في مايو املاضي مبنطقة الناظور 
املغربية«.

ولفتت الوزارة إلى أن أعضاء هذه اخللية 
»عل���ى صلة أيضا بتنظي���م القاعدة في بالد 
املغرب اإلس���المي بش���مال مالي، وأن شقيق 
قائد هذه اخللية )لم حتدد اس���مه( نشط في 
صفوف هذا التنظيم سنة 2012، قبل أن يلتحق 

بتنظيم داعش«.
وأضافت »زعيم هذه اخللية )لم حتدد اسمه( 
ضالع في عدة أعمال إجرامية كالسرقة بالعنف 
حتت ذريعة ما يصطلح عليه بالفيء، فيما يلجأ 
باقي أفراد اخللية إلى أعمال التهريب، واالجتار 
في السيارات املسروقة، بهدف متويل التحاق 

عناصرها باألراضي السورية والعراقية«.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السلطات 
املغربية املختصة ستقدم أفراد اخللية املشتبه 
فيهم إل���ى العدالة، فور انته���اء التحقيقات 

اجلارية.
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الرئيس السابق للحزب القومي: بيروت عاصمة جواسيس العالم 
وفي لبنان 500 جاسوس يديرون احلرب في املنطقة

بالظلم مرفوض.
بدورها، نقل����ت صحيفة 
»الس����فير« عن مص����ادر ان 
الرئي����س التركي رجب طيب 
أردوغان أبلغ احلكومة اللبنانية 
بأن انقرة ليست في وارد ان 
تكون وسيطا في قضية خطف 
العسكريني ألن الوضع مختلف 
عن قضية اللبنانيني في اعزاز 
أو راهبات معلوال، نافيا وجود 
اتصال بني املخابرات التركية 

وأي من قيادات داعش.
وانتقد جب����ران عريجي 
الس����ابق للحزب  الرئي����س 
القومي االجتماعي  السوري 
بيان هيئة علماء املس����لمني، 
وقال: أنا أيضا لي مآخذ على 
القيادة العسكرية، لكن عندما 
املواجهة  ف����ي  يكون اجلنود 

علينا تخفيف املالحظات..
أنه رغم  والحظ عريجي، 
ما يجري في محيط عرسال، 
فإن االستقرار في لبنان مسألة 

ملحوظة.
وردا عل����ى س����ؤال لقناة 
اجلديد حول تفس����يره لهذه 
املفارقة، حيث احمليط اللبناني 
مش����تعل، بينما االس����تقرار 
قائم في لبنان، فأجاب: لبنان 
عاصمة اجلواسيس في الشرق، 
وفيه اآلن نحو 500 جاسوس 
لكل الدول، يتولون من بيروت 
وحولها إدارة معارك املنطقة، 
القائم  لذلك فإن االس����تقرار 
مطلوب كي يستطيعوا العمل 
بأمان أكثر. وفي رأي عريجي 
أن األزمة احلقيقية في املنطقة، 

هي بني تركيا وإيران.
وعما يجري في عرس����ال 
ق����ال: هناك فريق عربي يريد 
عزل عرس����ال عن جرودها، 
بينما مصلحة النظام السوري 

تختلف.
ديبلوماس����ية  مص����ادر 
عربية في بي����روت، الحظت 
الشبه بني  ل� »األنباء« أوجه 
الواق����ع اللبناني، وما أصبح 
اليمن، حيث  عليه احلال في 
ميشي أنصار اهلل احلوثيون 

املدعومون من إيران على خطى 
حزب اهلل اللبناني، الذي ينهل 

من نفس املعني.
ل�  واستش����هدت املصادر 
»األنباء« بتبن����ي احلوثيني 
ملعاهدة »السالم والشراكة« 
الشبيهة بإعالن بعبدا، وكيف 
أنها متلصت منها بعد وضع 
يدها على املؤسسات، وحالت 
دون تشكيل حكومة جديدة 
رغم انقضاء املهلة، إضافة الى 
اعتماده سياسة النأي بالنفس 
من جانب الرئيس اليمني هادي 
الذي بلع الطعم كما يبدو، وها 
هو يتحدث اآلن عن مؤامرة، 
فيما لبنان بال ريس جمهورية 
منذ أربعة أشهر والفراغ يهدد 
كل املؤسسات الدستورية مبا 
فيه����ا مجلس الن����واب املمدد 
لنفسه واحلكومة التي قاربت 

درجة الفشل.
رئيس حزب الكتائب أمني 
اجلميل، رد في مؤمتر صحافي 
على سؤال حول اعتراض السيد 
حسن نصراهلل على انخراط 
لبنان في التحالف الدولي ضد 
اإلرهاب، بالقول ان الكتائب أول 
من طالب بتمديد مفعول القرار 
الدولي 1701 ليش����مل حدود 
لبنان الش����رقية مع سورية، 
وهي املفتوح����ة اآلن لكل من 

هب ودب.
ف����ي املؤمت����ر الصحافي 
املخصص إلعالن موقف نواب 
الكتائ����ب من مبدأ »تش����ريع 
النواب  الضرورة في مجلس 
بغياب رئيس اجلمهورية قال 
اجلميل حازما إن نواب حزبه 
لن يش����اركوا في أي جلسة 
نيابية تشريعية، قبل انتخاب 
رئيس اجلمهورية، باستثناء 
اجللسات الهادفة الى انبعاث 
الدولة«. ودعا كل من شارك في 
اجلولة االولى من االنتخابات 
الى استخالص العبرة وإخالء 
الساحة ملرشح رئاسي جديد، 
وهو يقصد د. سمير جعجع 
والعماد ميشال عون وهنري 

حلو.

اهالي  ف����ي مواق����ف  تصلبا 
الذين  العسكريني املخطوفني 
افترشوا الطرقات الدولية في 
جهة البيدر شرقا والقلمون � 
طرابلس شماال. وفرضوا حالة 
من االنقطاع التام بني البقاع 
وجبل لبنان وبيروت والشمال. 
ف����ي ح����ني جتمه����ر الجئون 
س����وريون في ساحة عرسال 
وهتفوا لداعش ورفعوا رايتها 

استنكارا ملداهمات اجليش.
أهالي العسكريني املخطوفني 
رفضوا طلبا من النائب وليد 
جنب����الط لفتح طريق البيدر 
وخاطب����ه والد أح����د اجلنود 
الدروز احملتجزي����ن بالقول: 
اعذرن����ا وليد ب����ك، ان رقاب 

أوالدنا حتت السكني.
أبو  وزير الصح����ة وائل 
فاع����ور حت����دث إل����ى أهالي 
املخطوف����ني املعتصمني على 
الطرقات الدولية، باسم رئيس 
كتل����ة اللقاء الوطن����ي وليد 
جنبالط ووضعهم في أجواء 
اجلهود احلكومية، خصوصا 
املفاوض����ات  عل����ى صعي����د 
واملقايضات وق����ال ان اللواء 
عباس إبراهيم يتوقع خطوة 
مهمة دون أن يفصح الوزير 
عن مضمونه. وفي إشارة إلى 
الرخاء الذي يعيشه السجناء 
اإلسالميون في سجن روميه، 
قال إنهم يعيشون عيشة فنادق 

من 5 جنوم.
وقال: لم أطلب من األهالي 
الطرق، باسم جنبالط،  فتح 
فه����ؤالء تلق����وا اتصاالت من 
أبنائه����م لي����ال أبلغوهم فيها 
الطرق  إذا تركت����م  قوله����م: 
تعرضوننا للمخاطر.. لذلك 
نحن نترك األمر لألهالي، علما 
أن بني هؤالء مسنني يفترشون 

األرض ويلتحفون السماء.
أبوفاعور بحيادية  ونوه 
إبعاده  ال����ى  اجليش ودع����ا 
السياسة. كما شدد على  عن 
عدم جواز تعريض الالجئني 
الفع����ل  ل����ردود  الس����وريني 
الغاضبة، الن الرد على الظلم 

بيروت ـ عمر حبنجر

عرس����ال في فوهة املدفع 
مرة اخرى، خاطفو العسكريني 
أص����روا عل����ى املفاوض����ات 
واملقايضات، فاستجاب اجليش 
اللبناني على طريقته، فشدد 
طوقه احلديدي على املفاصل 
الت����ي تربط عرس����ال البلدة 
باجل����رود وداه����م مخيمات 
الس����وريني الستة  الالجئني 
واعتقل 580 شخصا مشتبها 
به����م، انتهوا بع����د التصفية 
التحقيقي����ة ال����ى 22 موقوفا 
الى منظمات  بشبهة االنتماء 
القتال  ارهابية ش����اركت في 
ضد اجليش و36 دخلوا لبنان 
بطريقة غير ش����رعية ودون 

أوراق ثبوتية.
وم����ن نيوي����ورك أعل����ن 
الرئيس متام سالم ان لبنان 
شارك في اجلهد الدولي ملكافحة 
اإلرهاب، إمنا بصيغة دفاعية، 
ألن القدرات اللبنانية ال تسمح 

بعمليات هجومية.
وقال سالم لصحيفة النهار 
من مق����ر إقامت����ه ان الوضع 
ف����ي لبنان صع����ب ويتطلب 
معاجلة استثنائية، موضحا 
انه في ظل الشغور الرئاسي 
من جهة والصراع بني القوى 
السياسية من جهة اخرى ال 
ميكن للبنان وحده التصدي 
لإلرهاب الكبير من دون دعم 

ومؤازرة دولية.
إج����راءات اجليش عززت 
قبضت����ه ف����ي محي����ط آالف 
املخيمات لالجئني السوريني 
في عرسال وغير عرسال، ما 
الدولة  ميكن ان يعزز أوراق 
التفاوضي����ة م����ع خاطف����ي 
العسكريني، لكن هذه اإلجراءات 
أقلقت هيئة علماء املسلمني، 
التي رأت فيه خريطة الطريق 
التي رسمها األمني العام حلزب 
اهلل الس����يد حسن نصراهلل 
للوصول الى املستوى املالئم 

للمفاوضة حول املخطوفني.
العلماء  واعتبرت هيئ����ة 
انه م����ن غير املمكن تبرير ما 
وصفته ب� »العقاب اجلماعي« 
الذي طال الالجئني السوريني 
في عرسال في وقت أطلقت فيه 
الدعوات في طرابلس للتظاهر 
بعد صالة اجلمعة أمس، وهذا 
ما حصل، حيث رفعت شعارات 

مثل »ال لذبح عرسال«.
وترافق مع هذا اخالء ثالثة 
مخيمات لالجئني الس����وريني 
بني بلدتي العني والفاكهة في 
البقاع الش����مالي، إثر اعتقال 
بعض س����كانها بشبهة رصد 
نقاط للجي����ش وتصويرها، 
السيما منها مرابض مدفعية 

قرب هذه املخيمات.
وقد زار وفد من هيئة علماء 
املسلمني برئاسة الشيخ مالك 
جديدة دار الفتوى حيث أهاب 
بقي����ادة اجليش اللبناني الى 
وضع حد ألي جتاوز والعمل 
على معاجلة األمور باحلكمة 
والسرعة حفاظا على سمعة 
املؤسس����ات وقطع����ا لداب����ر 

الفتنة.
التطورات، انعكست  هذه 

)محمود الطويل( تظاهرة في باب التبانة حتت شعار "ال لذبح عرسال"  

أهالي املخطوفني 
رفضوا طلب جنبالط 
بفتح الطرق: »اعذرنا 
يا بيك رقاب أوالدنا 

حتت السكني«

عون سيستمر في لعب دور قاتل الرؤساء ال صانعهم..

ً ماروني لـ »األنباء«: على اجليش حسم الوضع في عرسال عسكريا
القوى السياس����ية املختلفة 
إعط����اء اجلي����ش كل الدع����م 
لاللتفاف ح����ول الوضع في 
عرسال وحسمه عسكريا، ولو 
أدى األمر إلى ما يؤدي إليه، 
مشيرا إلى أن أي معركة يقوم 
اللحمة من  بها اجليش يزيد 
حوله، ألن واجبه احلفاظ على 
السيادة اللبنانية، وهو أثبت 
أنه قادر عل����ى القيام بدوره، 
ورأى أنه على املجتمع الدولي 
حماية لبنان من اإلرهاب الذي 
ينمو وبات يهدد بالدخول إلى 
بيروت، ورأى أن سقوط أي 
منطق����ة لبناني����ة معنى ذلك 
التمدد  أن اإلرهاب قادر على 

واالنتشار في كل لبنان.
وتوقف النائب ماروني عند 
مشروع الدولة اإلسالمية الذي 
ميتد من العراق الى بالد الشام، 
مؤكدا ان هذا املش����روع قائم 
بغض النظر عن تدخل حزب 
اهلل في القتال في س����ورية، 
الفتا الى ان تدخل احلزب زاد 
من أحقاد الداعش����يني الذين 
يقتلون املس����يحيني والسنة 
والشيعة، موضحا انه حتاور 
في هذا املوضوع مع مسؤولني 
في ح����زب اهلل وكان لكل منا 

وجهة نظره.
واوضح ان لبنان منقسم 
حيال ه����ذا املوضوع بني من 
ي����رى ان تدخل احلزب أوقف 
تدفق الداعش����يني الى لبنان 

ورأي يقول لوال تدخل حزب 
اهلل في س����ورية مل����ا وصلنا 
الى ما وصلنا إليه. مؤكدا انه 
رغم تدخل احلزب فإن داعش 
وصل الى لبنان ما يعني ان 

هذا التدخل لم يكن مفيدا.
م���ن جه���ة ثاني���ة، وفي 
س���ياق متصل باالستحقاق 
الرئاسي، أكد النائب ماروني 
انه ال جهات إقليمية او دولية 
انتخاب  اللبنانيني من  متنع 
رئيس جديد للجمهورية، الفتا 
التذرع بالضغوطات  ان  الى 
اإلقليمية والدولية هو كذب، 
مشيرا الى ان ما مينع انتخاب 
رئيس هي األنانية السياسية 
التي تقول انا أو ال أحد، كاشفا 
عم���ا نقله له احد النواب من 
فريق 8 آذار كان التقى النائب 
ميشال عون قبل فترة وقال 
له »أال تعتقد انه حان الوقت 
لتنتقل الى صانع الرؤس���اء 
ألنك سوف لن تكون املرشح 
الذي سيصل الى مكانه« أجابه 
عون: »أنا سأستمر في لعب 
دور قاتل الرؤساء«. ورأى ان 
عون ال يريد ان يصل سواه الى 
الرئاسة، مناشدا ضميره إنقاذ 
لبنان الذي هو كاجلس���م بال 
رأس، متوقعا ان تطول فترة 
الش���غور في موقع الرئاسة 
األول���ى، مس���تبعدا إجن���از 
الرئاسي خالل  االس���تحقاق 

الشهرين املقبلني.

حريصني على أكثر من مليون 
ونصف مليون نازح سوري 
في لبنان من أجل إطالق سراح 

العسكريني.
إلى  النائب ماروني  ودعا 
معاجلة ملف النازحني السوريني 
مع اجلهات الدولية مبسؤولية 
وجدي����ة أكبر، ألن لبنان بات 
يئن حتت أعباء ليس مبقدوره 
حتملها، السيما االقتصادية 
منها واألمنية، مشيرا إلى سوء 
التقدير من احلكومة السابقة 
التي أوصل����ت إلى هذا العدد 
النازحني، معتبرا  الكبير من 
ملف النزوح قضية إنسانية 
بالدرجة األولي، داعيا إلى نقل 
النازحني إلى ما وراء احلدود 
اللبنانية - السورية وإقامة 
مخيمات له����م بحماية أمنية 
من األمم املتحدة ملنع طائرات 

النظام من قتلهم.
امليداني  الوض����ع  وع����ن 
في بلدة عرسال واإلجراءات 
التي قام بها اجليش من خالل 
النازحني،  مداهمات مخيمات 
رأى النائب ماروني أن املطلوب 
من اجليش الكثير، وهو بدوره 
يطلب املزيد من الدعم بالعديد 
والعتاد. مشددا على أن اجليش 
االلتفاف حوله  إل����ى  يحتاج 
والى القرار السياسي املوحد 

واحلازم.
مؤك����دا أنن����ا ال منلك إال 
املطالبة م����ن احلكومة ومن 

بيروت ـ اتحاد درويش

أبدى عض����و كتلة حزب 
الكتائب النائب ايلي ماروني 
أس����فه الس����تمرار قضي����ة 
العس����كريني املخطوفني دون 
التوصل إل����ى حل يضع حدا 
لهذه القضية املأساوية، مثنيا 
على اجله����ود التي تبذل من 
قبل احلكومة واملساعي التي 
يقوم به����ا املدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم مع 
املسؤولني القطريني واألتراك، 
ورأى أن املساعي املبذولة جتاه 
هذه القضي����ة غير كافية وال 
ب����د للحكومة من اس����تعمال 
التي متلكها في  القوة  أوراق 
هذا امللف، مطالبا باإلس����راع 
مبحاكمة املوقوفني في سجن 
رومي����ة وإطالق س����راح من 
أمضى العقوبة وتنفيذ األحكام 
البعض  التي صدرت بح����ق 
منهم، داعي����ا إلى إنقاذ حياة 
العسكريني املخطوفني بأي ثمن 
مع احلفاظ على هيبة الدولة 

وهيبة القضاء.
واستبعد النائب ماروني في 
تصريح ل� »األنباء« التوصل 
إلى حل قريب ملسألة العسكريني 
املخطوفني ولفت إلى إجراءات 
أخرى بإمكان األجهزة األمنية 
واحلكومة القيام بها لإلفراج 
عنه����م كالضغ����ط مبوضوع 
إذا كان اإلرهابيون  النازحني 

ايلي ماروني

بيروت: »عرسال« مشكلة أمنية على أرض لبنانية 
ببعد إقليمي طاغ. هي جزء من االشتباك السوري 
املتم��دد الى لبنان عبر هذه الثغرة احلدودية، وهي 
امتداد ملعركة القلمون التي لم تنته فصوال بعد ومقبلة 

على جولة عنيفة وفاصلة في األسابيع املقبلة.
الوضع في عرسال شهد حتوال جذريا مطلع أغسطس 
املاضي عندما هوجمت مراكز اجليش دفعة واحدة 
دون سابق إنذار ولكن عن سابق تصور وتصميم، 
وكانت النتيجة أن مت إنقاذ عرسال من قطوع أمني 
خطير، ولكن اجليش دفع الثمن وللمرة األولى في 
تاريخ��ه يقع عناصره في األس��ر واخلطف. ولكن 
عملية اختطاف العسكريني ملقاة على عاتق السلطة 
السياس��ية )احلكومة( التي يعود إليها اتخاذ القرار 
في شأن التفاوض وسقفه وإطاره وشروطه. وهذا 
القرار لم يصدر بعد عن احلكومة التي فقدت شيئا 
من متاسكها. هناك فريق وزاري )وزراء عون( ضد 
مبدأ التفاوض مع إرهابيني، وهناك فريق آخر أصبح 
مع التفاوض ولكنه مازال ضد املقايضة )وزراء حزب 
اهلل(، وفري��ق ثالث مع املفاوضة واملقايضة »وزراء 
املس��تقبل« ولكن على أساس التمييز بني إرهابيني 
محكومني وإسالميني موقوفني لم يحاكموا منذ سنوات. 
وهذا االنقسام حول موضوع العسكريني املخطوفني 
يكمله ويعمقه انقسام آخر سياسي حول موضوع 
التحالف الدولي واحلرب التي تشنها ضد »داعش« 
واإلرهاب. فهناك في احلكومة من ال يرى لبنان إال 
جزءا من هذا التحالف، وهناك في املقابل من يرفض 
أن يكون لبنان جزءا من التحالف. واملفارقة هنا أن 
الفريق الثاني هو الذي يخوض حربا مفتوحة ضد 
»داعش« والفريق األول هو املتهم باس��تثمار حالة 

»داعش« وحالة توازن الرعب التي أنتجتها.
وبالعودة الى عرسال، فإن نقطة التحول بعد املعركة 
املباغت��ة متثلت في عملية اس��تهداف آلية للجيش 

بعبوة ناسفة
داخل البلدة، وهو ما اعتبر تطورا خطيرا ومؤشرا 
الى اعتماد أس��لوب جديد في اس��تهداف اجليش 

ومحاصرته بني فكي
»االبتزاز« )خطف العسكريني( و»االستنزاف« )عمليات 
التفجير(... وهذا الوضع املتدحرج نحو األسوأ هو 
الذي دف��ع باجليش الى إدخال تغيير ملموس على 

إجراءاته وخططه امليدانية، مبا في ذلك حمالت الدهم 
ملخيمات النازحني السوريني التي بلغت ذروتها أمس 
وأسفرت عن توقيف مشاركني في عمليات إطالق 

النار ضده وبعضهم ينتمي الى »جبهة النصرة«.
قيادة اجليش وبعد امتصاص الصدمة األولى، قررت 
االنتقال الى مرحلة اس��تعادة زم��ام املبادرة ومنع 

استنزاف
اجلي��ش أو ش��ل حترك��ه بعدما كان أح��د أهداف 
املجموعات املسلحة هو إظهار اجليش والدولة في 
حال عجز عن الفعل، وبالتالي »أسر القرار الوطني 
بشقيه السياسي والعسكري«. وبدل أن يكون اجليش 
في موقع املقيد أصبح في موقع املبادر، وبات ميتلك 
ورقة ضغط في يده في مواجهة ورقة الضغط القوية 

التي في يد املجموعات املسلحة واخلاطفة.
فقد أظهرت الوقائع أن اجليش قطع شوطا متقدما 
جدا في عملية الفصل بني عرسال وجرودها وإغالق 
املنافذ واملعابر،  وهو ما أدى من جهة الى التضييق 
على املسلحني، ومن جهة ثانية الى خلق واقع تفاوضي 
جديد أكثر تكافؤا، وهذه »الضائقة« لدى املجموعات 
املسلحة ترجمت في خفض سقف املطالب والتحول 
في اجتاه التركيز على فتح ممر آمن بني عرس��ال 
واجلرود، وترجمت أيضا في رهان هذه املجموعات 
على الضغوط الداخلية التي متارس على احلكومة 
واجليش في الش��ارع واملوقف سواء بإغالق طرق 
حيوية أو بش��ن حملة انتقادات تالمس التحريض 

ضد اجليش من قبل هيئة العلماء املسلمني.
التطورات تس��لك منح��ى تصعيدي��ا وتصاعديا: 
قضية العسكريني تقف عند نقطة دقيقة مع وقف 
التفاوض الذي لم يبدأ أصال، وعرس��ال واقعة بني 
نارين وخطت��ني متواجهتني: خطة اجليش للفصل 

بني عرسال وجرودها وإبعاد
املس��لحني الى املقلب اآلخر م��ن احلدود في اجتاه 
القلمون.. وخطة »النصرة« و»داعش« لوصل عرسال 

بجرودها إذا
كان اخلي��ار اآلخر صعبا ومتعذرا وهو اس��تعادة 
مواقع في القلمون والس��يما فليطا وعسال الورد، 

وخصوصا يبرود...
عامل الوقت دخل في احلس��ابات وفصل الش��تاء 

على األبواب.

عرسال على »صفيح ساخن«: »معركة الوصل والفصل« مع اجلرود

تقرير إخباري

بيروت ـ د.ناصر زيدان

أرخت مواق���ف وتصريحات وجوالت قيادات 
لبنانية اساس���ية بعض االجواء االيجابية على 
مساحة التلبد السياسي في لبنان، ولكن مستوى 
التحديات يتعاظم مع دخول عوالم سلبية جديدة، 
تض���اف الى املعطيات املوجودة التي يتخبط بها 

وطن االرز.
تصريحات القيادات الروحية كافة حتض على 
التعاون والشراكة، وخطابات القيادات السياسية 
تنبه من مخاطر االنزالق الى الفتنة، وتؤكد على 
دعم اجليش، ذلك كان موقف الرئيس سعد احلريري 
بعد احداث اخلطف في البقاع، وفي السياق ذاته 
جاءت مواقف النائب ولي���د جنبالط في جولته 
األخيرة على منطقة العرقوب والبقاع اجلنوبي، 
وخطاب الس���يد حسن نصر اهلل حمل تطمينات 
كبي���رة، ومتيز بهدوء وواقعي���ة، وفرقاء النزاع 
املختلفون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يتح���اورون يوميا في اروقة مجلس النواب على 
ملفات حياتية ملحة، وقد يفضي حوارهم الى اقرار 
سلسلة الرتب والرواتب، واصدار تشريعات مالية، 
تنقذ مؤسسات الدولة من االنسداد القانوني الذي 

يواجه مجموعة من االستحقاقات امللحة.
يكاد احل���راك املتفلت الذي تق���وم به بعض 
املجموعات من املواطنني � والذي يستهدف قطع 
بعض الطرقات الرئيسية، ويقفل ابواب مؤسسات 
حيوية في البالد � ان يخرج عن السيطرة، ويكاد 

يهدد االنتظام العام في الدولة.
من حق أهالي العس���كريني � الذين اختطفتهم 
داعش وجبهة النصرة من عرسال الشهر املاضي � 
ان يتحركوا من أجل اإلفراج عن ابنائهم، ومشاعر 
االبوة واألمومة واألخوة عند هؤالء ال يدركها اال 
من وقع في مثل تلك املعصية الصعبة، خصوصا 
في مثل هذه االجواء القاس���ية التي لم يسبق لها 
مثيل، عنيت تهديد اخلاطفني بذبح األسرى. ولو 
كان اخلاطفون يتحلون مبشاعر انسانية ملا اقدموا 
باالساس على خطف اجلنود، وهؤالء اجلنود كانت 
مهمتهم االساسية حماية النازحني السوريني في 
عرس���ال وجوارها، وتأمني مقومات احلياة لهم. 
واخلاطفون يحض���ون االهالي على قطع الطرق 
وتعطيل احلياة العام���ة في لبنان للضغط على 
الدولة، ويتالعبون مبشاعرهم وعواطفهم االنسانية، 
من دون ان يقدم هؤالء اخلاطفون مطالب محددة 

للدولة مقابل االفراج عن الرهائن.
القيادات اللبنانية مبعظمها ابدت االس���تعداد 
للتفاوض مع اخلاطفني، لدرجة املوافقة على التبادل 
مع ارهابيني موقوفني او محكومني في سجن رومية، 
ولكن الوتيرة التي يعمل بها اخلاطفون ال تشير الى 
نية جدية النهاء املشكلة بقدر ما تهدف الى االبتزاز 
البلبلة واالضطراب،  الدولة، وإح���داث  لتعطيل 
واس���تهداف اجليش، وبرز ذلك من خالل بعض 
العمليات األمنية التي استهدفت جنودا على الطرقات 

من قبل عناصر مرتبط���ة باملجموعات اخلاطفة 
للعسكريني.

السؤال الذي يطرح نفسه في األوساط السياسية 
والشعبية اللبنانية، هل املطلوب ثمن محدد يدفع 
للخاطفني مقابل االفراج عن العسكريني؟ أم املطلوب 
إرباك الدولة وشل البالد، واغراق الساحة اللبنانية 
بالفوضى التي تس���ود املنطقة العربية احمليطة 

برمتها؟
أهالي العسكريني احملقون في املطالبة باالفراج 
عن ابنائهم مطالبون هم ايضا بأال يقوموا بأعمال قد 
تعقد مصير ابنائهم، أو تشكل خطرا على حياتهم، 
من خالل مطالبة الدولة باملسارعة والتهور الذي 
قد ال يفيد القضية االنسانية. فالعملية العسكرية 
الواس���عة على جرود عرسال رمبا ُتعرض حياة 
املختطفني للخطر، أما فتح ابواب س���جن رومية 
من دون حس���ابات قانونية، ومن دون تأكيدات 
جدية على نوايا اخلاطفني، ميكن أن تأتي بنتائج 

معكوسة ليست ملصلحة األسرى.
ويترافق مع ظاهرة قطع الطرق من قبل أهالي 
العسكريني، مظاهر تفلت أخرى تهدد االنتظام العام. 
فاملياومون العاملون في مؤسس���ة كهرباء لبنان 
يتعرض���ون يوميا ألهم طريق حيوي في البالد، 
ويقطعون جادة الدورة، منفذ بيروت الش���مالي. 
والذين يعترضون على انقطاع التيار الكهربائي 
يعمدون الى إشعال االطارات على طرقات رئيسية 
في بعض املناطق، كما أن الذين يرغبون في التضامن 
مع اجليش تأييدا، يقومون بذلك على الطرقات، 
ويحجزون املواطنني ساعات في سياراتهم. اضافة 
الى كل ذلك، فإن احلرب الباردة القائمة بني بعض 
املجموعات السياسية )او املذهبية( حتصل على 
الطرقات الرئيسية، فتعمد كل من هذه املجموعات 
الى قطع الط���رق باإلطارات في وجه املجموعات 

األخرى عند كل حدث.
ويشعر املراقبون بأن االنتظام العام في لبنان 
مهدد على شاكلة واسعة، وتكاد بعض االعمال ان 
تخرج عن السيطرة، السيما في حالة الضائقة التي 
يعيشها املواطنون من جراء االنطباق االقتصادي 
اخلانق على مصاحلهم املالية املهددة. واالنتظام 
العام هو العمود الفقري الستقرار الدولة، فإذا ما 
تعرض هذا االنتظام للخطر، فقدت البالد املناعة 
التي حتميها في مواجهة االزمات املتعددة، وبالتالي 
ميك���ن لفقدان املناعة الوطنية ان يحمل مصاعب 
ال ميكن مواجهتها، لكون الطريق الوحيد ملواجهة 
املخاطر الوطنية هو الدولة ومؤسساتها االمنية 

واملدنية، وفي مقدمتها اجليش.
املعلومات املتوافرة عند أوساط سياسية نافذة ال 
ترى أن االوضاع مقبلة على االنفالت في لبنان، ولكن 
امكانيات االنزالق الى مهالك الفوضى قائمة، إذا لم 
يستدرك املواطنون بالدرجة األولى ان غرق املوكب 
يصيب اجلميع. واملسؤولون السياسيون الذين 
يتخذون املواقف التي ُتساهم في مفاقمة التوتر، 

رمبا سيدفعون اكثر من غيرهم ثمن الفوضى.

لبنان: تهديدات خطيرة لالنتظام العام

توتر سياسي على خط بكركي ـ الضاحية
بيروت ـ محمد حرفوش

تشهد العالقة بني بكركي والضاحية اجلنوبية 
توترا سياسيا أتى على خلفية كالم البطريرك 
بشارة الراعي األخير الرافض إلسقاط اتفاق 
الطائف وحتقيق املثالثة انطالقا من املؤمتر 
التأسيسي، وتركيزه مجددا على السالح غير 

الشرعي.
ووفق مصادر متابعة، فإن الراعي أراد من 
خالل كالمه إرسال اكثر من رسالة الى أفرقاء في 
الداخل واخلارج، بتأكيده التمسك باملناصفة، 
انطالقا من قناعة لديه بأن حزب اهلل يسعى 
الى املثالثة ومراهنته � اي احلزب � على عنصر 
القوة الذي يتمتع به. واعتباره ايضا ان تطورات 
املنطقة تس���اعد على نسف الطائف، كمدخل 
لإلطاحة به وفرض واقع جديد في البالد من 
شأنه ان يقلص حضور الطائفتني املسيحية 

والسنية في النظام املقبل.
وتشير املصادر الى ان اكثر ما ضايق حزب 
اهلل هو تركيز الراعي على السالح غير الشرعي. 
وتشديده على ان املرحلة الراهنة هي مرحلة 
الدولة ودعم اجليش اللبناني، وال يجوز ان 
يبقى هذا السالح خارج إطار الدولة بل يجب 
االتفاق عليه ضمن طاولة احلوار ووضعه حتت 
إمرة اجليش، وقالت ان اهتمامات سيد بكركي 
تتركز حاليا على العمل إلجناز االس���تحقاق 
الرئاسي وترسيخ االس���تقرار وإبعاد شبح 
األح���داث األمنية واحلرب املذهبية عن لبنان 
كنتيجة للصراع املذهبي على امتداد اإلقليم.

وتؤكد املصادر ان الراعي سيعمل في املرحلة 
املقبلة على إطالق املزيد من املواقف املتشددة 
جلهة اس���تعادة حقوق املسيحيني وانتخاب 
رئيس للجمهورية والعودة بقوة الى الدولة 

وبشروط الدولة.
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العقيد وليد الفاضلاللواء عبداحلميد العوضي اللواء محمود الطباخ

في قضية اللحوم التالفة التي ضبطت في حولي قبل يومني

وكيل ضابط »بدون« يسرق حلوم مخازن »الدفاع«
ويقوم ببيعها عبر مندوب مصري إلى املطاعم واحملالت

ومساعده العقيد وليد الفاضل 
ابلغا بكامل تفاصيل  اللذين 
التحريات حول وكيل الضابط 
،الوكيل  ونشاطه املش���بوه 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبدالرحمن العوضي 
ومدير عام املباحث اجلنائية 

اللواء محمود الطباخ.

الش���هرية 8 آالف  حصيلته 
دينار منذ ان بدأ العمل بهذه 
الطريقة اي انه حتصل على 

نحو 192 ألف دينار.
واضاف املصدر ان القضية 
ومنذ بدايته���ا وضعت على 
طاولة مدي���ر مباحث حولي 
العميد عبدالرحمن الصهيل 

والتي يقوم بتخزينها ومن ثم 
نقلها بسيارة مبردة )اشتراها 
لهذا الغرض( وتوزيعها على 
املطاعم واحمل���ات ومخازن 
اجلملة في الشويخ والبقاالت 
وبعض اجلمعيات، واعترف 
وكي���ل الضاب���ط بأنه يعمل 
بهذه الطريقة منذ عامني وان 

أمير زكي - هاني الظفيري
محمد الدشيش

التي  اس���تكماال للقضية 
أش���ارت اليه���ا »األنباء« في 
عدده���ا امس ح���ول ضبط 
مص���ري وب���دون يتاجران 
التالفة، كش���فت  باللح���وم 
حتريات وحتقيق���ات رجال 
مباحث حولي  ان البدون يعمل 
عسكريا في وزارة الدفاع برتبة 
وكيل ضابط وانه مسؤول عن 
االمداد واالعاش���ة في قس���م 
االم���داد والتموين، واعترف 
وكيل الضابط »البدون« )48 
عاما( بانه اس���تغل وظيفته 
كمسؤول عن االعاشة واملخزن 
بأنه يقوم بتس���جيل نصف 
الى قس���م  الت���ي ترد  املؤن 
االعاش���ة في دفات���ر املخزن 
بينما ال يسجل النصف الثاني 

العميد عبدالرحمن الصهيل

خبر ضبط البدون واملصري كما نشرته »األنباء« أمس 

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

أحاديث »داعش«

استعرضت في مجموعة من املقاالت عن داعش وتكوينها وظهورها 
املتوقع منذ انتفاضة الشعب السوري على نظامه، وما قام به ذلك 

النظام من جرائم بشعة ووقوف دول العالم وعلى رأسها أميركا 
موقف املتفرج ملا يحدث دون تدخل منها.

لهذا قررت التوقف عن الكتابة عن ذلك التنظيم حلجم الكتابات 
واملقاالت والتحليل املستعرض من العديد من الكتاب عنه.

ولكن بعض املعلومات التي وصلتني من أطراف معنية بهذا الشأن 
أجبرتني على العودة للحديث عنهم. وكان السؤال املطروح األهم 
ما الذي يدفع الشباب اخلليجي لاللتحاق بذلك التنظيم؟ املواطن 

السوري أو العراقي يلتحق بالتنظيم ألسباب عديدة أهمها أن 
التنظيم ظهر وبدأ في دولهم مع الصراع القائم بينه وبني النظام 

احلاكم، ولكن املواطن اخلليجي ال يعاني من أي ظروف اجتماعية أو 
سياسية غير مستقرة في بلده جتبره على االلتحاق بذلك التنظيم.

الغالبية تعتقد أن الصراع الطائفي هو الدافع الرئيسي اللتحاق 
الشباب اخلليجي بذلك التنظيم مع أن هذا السبب هو األقل فكرا 

لقيادة ذلك التنظيم.
التحاق الشباب بذلك التنظيم يأتي بحثا عن وجاهة لم يجدها في 
مجتمعه، فمن يلتحق بذلك التنظيم ويبرز قوته وقسوته وقدرته 

على جز رؤوس البشر مينح لقب أمير ويرأس 10 أو 20 مارقا من 
ذلك التنظيم، ويعتبر هذا اللقب من األلقاب ذات الوجاهة بدول 

مجلس التعاون، كما أن اجلواري تخدمه في كل ليلة أما األموال فإنه 
يبعثرها بني يديه كيفما يشاء.

تلك األسباب هي الدافع الرئيسي لاللتحاق بذلك التنظيم من قبل 
مواطني دول مجلس التعاون، ولهذا فإن وزير الداخلية الشيخ محمد 

اخلالد ومبا أنه يتولى مسؤولية وزارة األوقاف عليه حث القياديني 
بتلك الوزارة على إيجاد تصور ورؤية ملواجهة ومحاربة الفكر 

الداعشي وإقناع املؤدين مبخاطر ذلك التنظيم حتى على أسرهم.
وزارة األوقاف عليها وضع إستراتيجية واضحة املعالم سواء 

بالكويت أو بدول مجلس التعاون حملاربة ذلك الفكر فمعدالت التأييد 
بني الشباب بلغت من اخلطورة أرقاما مخيفة يجب التصدي لها قبل 

أن تزداد.
أما اإلحالة إلى النيابة العامة فإن ذلك يأتي باملرحلة الثانية ملن ال ينفع 

معه الطرح العقالني في محاربة الفكر الداعشي.

مؤمن المصري

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن النائب العام املستشار 
ضرار العسعوسي أصدر قرارا 
بضبط وإحضار »ريان الكويت« 
رجل األعمال )م.ه�.( على إثر 
إصداره ش����يكات بدون رصيد 
لعدد من املودعني بشركته بعد 
أن اس����تولى على ما يقارب 18 
مليون دينار من أموال املودعني 
في شركته وهرب بها إلى خارج 

الباد.
وفي هذا الصدد صرح دفاع 
أحد املواطنني املتضررين وهو 
احملامي سعود ذعار املطيري ل� 
»األنباء« بأنه سيتوجه عقب 
املبارك  إجازة عيد األضح����ى 
إلى اململكة العربية السعودية 

محمد الجالهمة

متكن رجال جندة األحمدي 
من ضب���ط مواط���ن وبدون 
وبحوزتهما ظرف معبأ مبخدر 
الشبو وكمية من األموال النقدية 
التي يعتقد أنها حصيلة بيع 
املخدرات للمتهمني املضبوطني. 
وقال مصدر أمني ان دورية امن 
تابعة لنجدة األحمدي اشتبه 
رجاله���ا بس���يارة في محيط 
منطق���ة األحم���دي وبداخلها 
شخصان، وطلب رجال النجدة 
من قائدها التوقف إال انه حاول 
الفرار غير ان س���رعة حترك 
قائد الدورية أدت الى استيقاف 

السيارة.
وأض���اف املص���در انه مت 

املطيري: سنالحق عددًا من مندوبي 
»ريان الكويت« بتهمة خيانة األمانة

مواطن و»بدون« يسقطان بـ »شبو« و»كاش«

الكويت« ومن  ملاحقة »ريان 
إل����ى األردن ثم تركيا.  بعدها 
مضيفا أنه بصدد إقامة دعاوى 
قضائية ضد )م.ه�.( للمطالبة 
مببل����غ 320 ألف دين����ار التي 

استولى عليها من موكله.
وأضاف املطيري: إن هناك 12 
مندوبا من الذين كانوا يعملون 
لدى »الريان« الهارب سيواجهون 
تهمة خيانة األمانة وذلك وفقا 
لقان����ون جرائم األموال، حيث 
كانوا يقومون مبساعدته في 
جمع ما جمع من أموال ومتكينه 
الهروب به����ا. وزاد: نحن  من 
بصدد جمع كافة املعلومات التي 
تفيد جهات التحقيق في ضبط 
جميع املتهمني مبن فيهم »ريان 
الكويت« وتوجيه تهمة خيانة 

األمانة لهم جميعا.

التدقيق على هويتي السائق 
ومرافقه فتبني ان األول مواطن 
والثاني من فئة املقيمني بصورة 
غير قانونية، وبتفتيشهما عثر 
مع األول على ظرف معبأ مبخدر 
الشبو، كما عثر بداخل السيارة 
على مبلغ مالي كبير، مشيرا 
املصدر الى انه يعتقد ان املتهمني 
املضبوطني موزعا مخدرات وان 
األموال التي عثرت بحوزتهما 
هي حصيلة بي���ع اليوم قبل 

القبض عليهما.
وذك���ر املص���در ان رجال 
النجدة قاموا بتحرير محضر 
ضب���ط بالواقع���ة وحتريز 
املضبوطات وإحالة املتهمني الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

الستكمال التحقيقات معهما.

احملامي سعود املطيري

املضبوطات بحوزة املتهمني

متسلل إيراني يكشف نفسه لرجال النجدة
بعد أن جاء لينقذ أخاه املطلوب للسجن

ضبط 76 مخالفاً لقانون اإلقامة في 3 ساعات مبنطقة الساملية

محمد الجالهمة

قضي����ة معق����دة ادت في 
نهايتها ال����ى ان يلقي رجال 
جندة االحمدي القبض على 
شقيقني ايرانيني االول كونه 
مطلوبا للسجن ملدة 3 سنوات، 
وحليازته مخدرات عند ضبطه 

والثاني تب����ني انه دخل الى 
الباد متسلا عن طريق البحر 
بعد ان خرج منها عام 2008. 
وفي تفاصيل الواقعة ان رجال 
جندة االحمدي استوقفوا شابا 
ايرانيا ضمن اجراء اعتيادي 
وبالتدقيق على بياناته تبني 
انه مطلوب على ذمة قضية 

ومحكوم علي����ه مبوجبها 3 
س����نوات وعندما هم رجال 
الدورية بوضع االصفاد في 
يديه لنقله الى الدورية تدخل 
ش����اب آخر عرف عن نفسه 
بأنه ش����قيق املطلوب وبدأ 
النجدة  بالتلفظ على رجال 
وح����اول مقاومتهم من اجل 

انقاذ ش����قيقه، اال ان رجال 
النجدة متكنوا من السيطرة 
عليه وتكبيل����ه وبالتدقيق 
على بياناته تبني انه يحمل 
بطاقة مدنية )منتهية( وعندما 
قاموا بإدخال اسمه في اجلهاز 
للتحقيق من وضعه القانوني 
تبني انه قد غادر الباد منذ 

تاري����خ 2008/4/15 ولم يتم 
تسجيل دخوله اليها، ما يعني 
الباد متسلا بعد  انه دخل 
خروجه منها وعليه مت ضبطه 
مع شقيقه الذي مت تفتيشه 
وعثر بحوزته على كمية من 
الى مخفر  املخدرات واحيا 

الفنطاس.

محمد الدشيش

أسفرت حملة أمنية أقامها 
رج����ال أمن حول����ي ورجال 
مباحث الهجرة عن ضبط 76 

ش����خصا من مخالفي قانون 
اإلقامة وع����دد من املطلوبني 
جنائيا ومدنيا. ووفق مصدر 
امني فان رجال مباحث الهجرة 
وبالتعاون مع رجال أمن حولي 

أقاموا حملة تفتيشية متثلت 
في إقامة 3 نقاط تفتيش على 
مداخل ومخارج القطعة 11 في 
منطقة الس����املية ومت ضبط 
76 ش����خصا مخالفا لقانون 

اإلقامة ومطلوب����ا على ذمة 
قضايا تغيب ومواطن مطلوب 
ب� 6 قضايا متنوعة واستمرت 
احلملة 3 ساعات فقط قبل ان 

يتم إنهاؤها.

وأش����ار املص����در الى ان 
احلملة تأتي ضمن احلمات 
املش����تركة الت����ي تت����م بني 
القطاعات املختلفة في وزارة 

الداخلية.

وفاة 5 وافدين في انقالب حافلة مسرعة
وإصابة 10 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة

هاني الظفيري

ش���هد طريق املس���يلة 
أمس حادثا مأساويا ذهب 
ضحيته 5 آسيويني وتسبب 
في إصاب���ة 10 آخرين بعد 
أن انقلبت حافلة نقل على 
جانب الطريق، وتوجهت 
سيارات اإلسعاف الى موقع 
احلادث ف���ور ورود الباغ 
عنه، وقام املسعفون بنقل 
املصاب���ني الى مستش���فى 
العدان، فيما تركت ضحايا 
احلادث ف���ي املوقع لرجال 
الطب الشرعي، ووفق مصدر 
أمن���ي ف���إن احلافلة كانت 
تسير بسرعة فوق املعدل 
عندما انقلبت، واليزال رجال 
األم���ن بانتظ���ار تخطيط 
املرور ملعرفة سبب احلادث 

املأساوي.
وفي بيان لإلطفاء، ذكر 
العام لشؤون  املدير  نائب 
املكافحة وتنمي���ة املوارد 
العمي���د خالد  البش���رية 
املكراد انه في متام الساعة 
ال� 2:20 ظهر امس ورد باغ 
لغرفة العمليات عن وقوع 
حادث انقاب باص في خط 
الفحيحيل السريع مقابل 
منطقة املسيلة، فتم توجيه 
فرقة إطفاء مش���رف على 
الفور بقيادة النقيب يعقوب 
شعيب، وعند الوصول تبني 
انه انقاب باص، أسفر عن 
وجود 5 وفيات وانحشار 
عدة أش���خاص، فتم طلب 
فرق مس���اندة للتعامل مع 

احلادث »مركز اإلنقاذ الفني � 
القرين � اإلسناد«، ومت إنقاذ 
10 أش���خاص محشورين 
م���ن قبل رجال اإلطفاء من 
بينه���م 4 ح���االت حرجة، 
ومت نقلهم الى مستش���فى 

العدان ومستشفى مبارك 
الكبير بسيارات اإلسعاف 
الناجتة عن  اثر اإلصابات 

احلادث.
إلى موقع  هذا، وحضر 
احلادث كل من مدير ادارة 

العاق���ات العامة واإلعام 
العقيد خليل األمير ومدير 
محافظة إطفاء مبارك الكبير 
العقيد وليد األنصاري ومدير 
محافظة اطفاء حولي باإلنابة 

املقدم محمد اخلضر.

رجال اإلطفاء ودوريات األمن في موقع احلادث وتبدو احلافلة كما انقلبت على جانب الطريق 

...ومصرع سوري وزوجته في حادث على »السادس«
ووفاة باكستانيني انقلبت مركبتهما على »العبدلي«

هاني الظفيري

لقي وافدان باكستانيان 
انقاب  اث���ر  مصرعهم���ا 
مركب���ة كانت تقلهما على 
طريق العبدلي مساء أول 

أم���س، ووفق مصدر  من 
أمني ف���ان باغا ورد الى 
غرفة عمليات »الداخلية« 
الحادث���ة، وتوجهت  عن 
دوريات األمن وس���يارات 
االسعاف واإلطفاء الى موقع 

الحادث وتبين ان الحادث 
عبارة ع���ن انقاب مركبة 
ووفاة ش���خصين كاهما 
من الجنسية الباكستانية 
وس���جلت قضي���ة حادث 

ووفاة.

من ج�انب آخر، لقي وافد 
سوري وزوجته مصرعهما 
في حادث تصادم مركبتهما 
بشاحنة متوقفة على جانب 
طريق الدائري الس���ادس 

قرب صناعية الجهراء.

وق���ال مص�در أمني ان 
الح���ادث اس���تلزم تدخل 
رجال مركز اإلطفاء الحرفي 
جث�مان���ي  الس���تخراج 
السوري وزوجته وسجلت 

قضية.
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ڤان بيرسي: نحن أقوى بوجود الثالثي املرعبالرياضية
كشف املهاجم الهولندي روبن ڤان بيرسي انه يريد اللعب بجانب واين رونى وراداميل فالكاو 
ويعتقد أن مان يونايتد سيبقى أقوى عند البدء بهذا الثالثي. وقال ڤان بيرسي: »نريد أن نلعب 
معا وميكننا حتسني مستوى الفريق واجلميع يشعر بأن الفريق أقوى عند اللعب معا«.
واضاف  بيرسي: »لدينا جميعا هدفا واحدا وهو الفوز في جميع املباريات«.
كما صرح  بأن لديه ثقة كاملة في املدرب لويس ڤان غال لتحقيق االنتصارات في املستقبل.
ويأمل ڤان بيرسي في حتقيق نتيجة أفضل أمام وست هام اليوم.

»الباڤاري« مرشح للبقاء في الصدارة
غوتسه حلسم النتيجة. وما 
يعزز حظ���وظ الضيوف ان 
أصح���اب األرض لم يحققوا 
أي فوز حتى اآلن على ملعبهم 
»رين اينرجي شتاديون« حيث 
سقطوا في فخ التعادل مرتني 
أمام هامبورغ 0-0 وبوروسيا 

مونشنغالدباخ 1-1.
ويدخل كولن املباراة بعد 
خسارته أمام مضيفه هانوڤر 
0 -1 أول من امس وهي االولى 
له هذا املوس���م، حيث حقق 
أيضا تع���ادال خارج القواعد 
أمام بادربورن وانتزع 3 نقاط 
ثمينة من مضيفه شتوتغارت 
2-0. وتتج���ه االنظار على 
الرور عل���ى ملعب  ديرب���ي 
غيلسنكيرش���ن بني شالكه 
وبوروسيا دورمتوند وصيف 

بطل املوسم املاضي.
وعادة ما حتفل املواجهات 
بني الفريقني بالندية واإلثارة 
وهي لن تختلف عن ذلك غدا 
بالنظ���ر الى الظ���روف التي 
يعيشها الفريقان هذا املوسم، 
حيث لم يحققا بداية جيدة، 
فشالكه انتظر املرحلة اخلامسة 
لتحقيق الفوز االول هذا املوسم 
وكان على حساب فيردر برمين 
3-0 بعد تعادلني وخسارتني، 
فيما حقق بوروسيا دورمتوند 
نتائج متناقضة، حيث استهل 

املوسم بخسارة على ارضه 
0-2 أمام باير ليڤركوزن ثم 
حقق فوزي���ن متتاليني على 
مضيف���ه اوغس���بورغ 2-3 
وضيفه فرايبورغ 3-1، قبل ان 
ينتكس مجددا بخسارته أمام 
ماينتس 0-2 وسقوطه في فخ 
التعادل أمام ضيفه شتوتغارت 
2-2 امس االربعاء بعدما كان 

متخلفا بهدفني نظيفني.
وتكتس���ي املباراة أهمية 
كبيرة بالنسبة الى الفريقني 
اللذي���ن يس���تعدان للجولة 
الثاني���ة للمس���ابقة القارية 
العريقة، فشالكه سيستضيف 
الثالثاء  السلوڤاكي  ماريبور 
املقبل، وبوروسيا دورمتوند 
يحل ضيفا عل���ى اندرخلت 

البلجيكي االربعاء املقبل.
وميلك باي���ر ليڤركوزن 
صاحب املركز الثاني )10 نقاط( 
فرصة ثمينة ملواصلة تشديد 
اخلناق على بايرن ميونيخ ان 
لم يكن انتزاع الصدارة منه 
في حال تعث���ره أمام كولن، 
وذلك عندما يحل ضيفا على 

فرايبورغ اخلامس عشر.
ويلع���ب الي���وم كذل���ك، 
ش���توتغارت م���ع هانوڤر، 
وبادرب���ورن مع بوروس���يا 
مونشنغالدباخ، وفولفسبورغ 

مع فيردر برمين.

يبدو بايرن ميونيخ حامل 
اللقب ف���ي العامني األخيرين 
مرشحا فوق العادة للبقاء في 
الصدارة عندما يحل ضيفا على 
كولن العائد حديثا الى دوري 
ف���ي املرحلة  اليوم  األضواء 
السادسة من الدوري االملاني 
لكرة الق���دم. ويدخل النادي 
املباراة مبعنويات  الباڤاري 
عالية خاصة بعد فوزه الكبير 
على ضيفه بادربورن الوافد 
اجلديد ومفاجأة املوسم 0-4 
في افتتاح املرحلة اخلامسة.

الباڤاري  النادي  ويطمح 
الى مواصلة صحوته وحتقيق 
الف���وز الثاني عل���ى التوالي 
والرابع هذا املوسم لتعزيز ثقة 
العبيه قبل الرحلة احملفوفة 
باملخاطر الى روسيا ملواجهة 
ممثلها سس���كا موسكو في 
اجلولة الثانية من مس���ابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ويعود باي���رن ميونيخ 
ال���ى كول���ن للم���رة االولى 
منذ ماي���و 2012 عندما خرج 
فائزا 4-1 مع ثنائية لنجمه 
توماس مولر الذي س���يكون 
اح���د األس���لحة الضارب���ة 
التي س���يعتمد عليها املدرب 
االسباني جوزيب غوارديوال 
الپولندي  الدولي  الى جانب 
روبرت ليفاندوفسكي وماريو 

ماريو غوتزه الورقة الرابحة في صفوف بايرن ميونيخ

»فيفا« يحدد القائمة املبدئية 
لـ»الكرة الذهبية« 28 أكتوبر

كش���ف االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
امس ان االعالن عن القائمة املبدئية للمرشحني 
للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2014 سيكون 

28 أكتوبر املقبل.
وسيشرف على وضع القائمة جلنة كرة القدم 

بالفيفا وخبراء مبجلة »فرانس فوتبول«.
وسيعلن عن اسم الفائز في حفل الفيفا يوم 12 

يناير 2015 في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقبلها سيتم االعالن عن التصفية النهائية 
بني ثالثة العبني في األول من ديس���مبر 2014 
بخالف ترشيحات أفضل مدرب وأفضل هدف 

وأفضل العبة.
يذك���ر أن النجم البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو هداف فريق ريال مدريد اإلس���باني 
فاز بالكرة الذهبية العام املاضي للمرة الثانية 

في مسيرته.

كريستيانو رونالدو يسعى إلى االحتفاظ بجائزة أفضل العب في العالم

رودجرز: بالوتيللي يختلف عن سواريزڤينغر يحفز العبيه بذكريات املاضي
نصح مدرب أرسنال آرسني 
املواجهة  ڤينغر العبيه قب����ل 
املرتقب����ة اليوم م����ع توتنهام 
عل����ى ملعب االم����ارات ضمن 
اجلول����ة السادس����ة بالدورى 

االجنليزي.
ويعتقد آرس����ني ڤينغر أن 
فريقه ميلك األفضلية النفسية 
أم����ام توتنهام. وق����ال ڤينغر: 

»التاريخ يجعلك تشعر بأنك 
أق����وى قليال ولك����ن دعونا ال 
ننخدع بذكريات املاضي«. من 
جهة أخرى، اعترف ڤينغر انه 
غير نادم على عدم جناحه في 
التعاقد م����ع مدافعني الصيف 
املاضي. ارسنال كان قد تخلى 
عن خدمات توماس فيرمايلني 
لصال����ح برش����لونة مقابل 15 

مليون جنيه اس����ترليني ولم 
يتعاقد مع العب بديل له. 

وقال ڤينغر: »لم يكن هناك 
خي����ارات كثيرة في الدفاع في 
الس����وق الصيف املاضي، واذا 
الفرق  باق����ي  نظ����رت لوضع 
فستجد نفس املشكلة، اجلميع 
يبحث ع����ن مدافعني ولم يجد 

ضالته«.

يرى مدرب نادي ليڤربول 
برندان رودج���رز انه ال توجد 
منافسة بني العب الفريق احلالي 
ماريو بالوتيللي والعب الفريق 

السابق لويس سواريز.
وقال رودجرز في تصريح 
لشبكة »سكاي سبورتس«: »ال 
توجد مقارنة بني بالوتيللي وال 
سواريز، س���واريز كان مذهال 

التي  الفترة  بالنس���بة لي في 
قضاها هنا وتط���ور ليصبح 
العبا قادرا على احراز االهداف 
وصناعتها ببراعة، بالوتيللي 
مختل���ف، فهو لديه الكثير من 
اخلبرات رغ���م انه ال يزال في 
ال�24 م���ن عمره، لقد اتى الينا 
هنا كالعب دولي كبير سواريز 
رفع من قدر نفسه، هذا واضح 

للجميع هو لم يكن مهاجما من 
طراز عاملي عندما اتى لليڤرل«. 
وأضاف: »بالوتيللي اعتقد انه 
قادر عل���ى ان يصبح في ذلك 
املستوى، ليس بامكانك مقارنة 
سواريز به، لكن بالوتيللي أتى 
لنا وهو العب دولي باالضافة 
المتالكه موهبة كبيرة، ال شك 

في ذلك«.

ڤان غال: االنتقادات مبالغ فيها
أعلن مدرب مان يونايتد لويس ڤان غال بأن فريقه 
يدافع بشكل جيد حتى على الرغم من أنه تعرض لهزمية 
مذلة امام ليسيستر. وقال ڤان غال في تصريحات ادلى 
بها قبل لقاء وس��ت هام »انن��ى اعتقد أن ردود الفعل 
السلبية على مباراتنا االخيرة امام ليسيستر كان مبالغا 
فيها، هذه االمور حتدث كثيرا في كرة القدم«. واضاف 
قائال »لقد دافعنا بش��كل جيد، كما ظللنا متقدمني 1-3 
حتى الدقيقة الستني، وقد تراجع اداء الالعبني، لو كنا 
قد حافظنا على انتصارنا في هذه املباراة لكان الوضع 

قد اختلف متاما بالنسبة لنا االن«.

زعامة ميرسيسايد بني »الريدز« و»التوڤيز«
أرسنال وتوتنهام في معركة »شمال لندن« 

تشهد املرحلة السادس���ة من الدوري االجنليزي املمتاز 
مبارات���ي ديربي مرتقبتني جتمع االولى بني غرميي ش���مال 
لندن التقليديني ارس���نال وتوتنه���ام، والثانية بني قطبي 

ميرسيسايد، ليڤربول وايڤرتون.
وتكتسي املباراتان اهمية بالغة للفرق االربعة التي تريد 

من خاللهما اطالق موسمها املتعثر بعض الشيء.
وكان ليڤربول خس���ر اللقب احمللي في االمتار االخيرة 
املوسم املاضي ملصلحة مان سيتي، لكنه حقق انطالقة سيئة 
شهدت خسارته في ثالث مباريات من اصل خمس ولم يقدم 
العروض الهجومية التي كانت العنوان االبرز للفريق االحمر 

املوسم املاضي.
كما عانى ليڤرب���ول االمرين لتخطي عقبة ميدلزبره من 
الدرجة االولى بركالت الترجيح في مس���ابقة كأس رابطة 

االندية االجنليزية احملترفة بنتيجة مثيرة 13-14.
واعتبر مدرب ليڤربول براندن رودجرز ان فريقه في 
الوقت احلالي هو ورشة عمل، لكنه يعتقد ان مواجهة 
ليڤرب���ول قد تكون نقطة حتول وقال في هذا الصدد 
»ندرك متاما انه يتعني علينا ان نقدم عروضا افضل. 
مباراة الديربي تعطينا الفرصة للقيام بذلك واالرتقاء 
مبستوانا. يجب ان نستغلها لنحقق سلسلة من 

االنتصارات املتتالية«.
وكان ليڤربول تخلى عن مهاجمه االورغوياني 
لويس سواريز هداف الدوري املوسم املاضي 
ملصلحة برشلونة خالل الصيف وتعاقد مع 
حوالي ثمانية العب���ني جدد لكن رودجرز 
لم يجد التوليفة املناس���بة حتى االن بني 
مختلف هؤالء، ولم تساعده اصابة املهاجم 
االخر دانيال ستاريدج الذي ميلك فرصة 

اللعب ضد ايڤرتون.
ام���ا الطرف االزرق ف���ي مدينة 
ليڤربول، فهو االخر يعاني في مطلع 
املوسم احلالي خالفا للماضي فقد 
س���قط ايڤرتون على ملعبه امام 
كريستال باالس املتواضع 2-3 في 
اخر مب���اراة له في الدوري، قبل ان 
يخرج من كأس الرابطة بخس���ارة 

قاسية امام سوانسي سيتي 3-0.
وقال مدرب ايڤرتون روبرتو ماترينيز »املرة االخيرة التي 
تغلبنا فيها على ليڤربول على ملعب انفيلد كانت في سبتمبر 

عام 1999، وآمل ان يكون اليوم ذاته فأل خير علينا«.
وعلى ملعب االمارات في لندن، يأمل ارسنال في تعويض 
خيبة اخلروج من مس���ابقة الرابطة ذلك على حساب جاره 

توتنهام.
ومني املدفعجية بالهزمية على ملعبه ضد ساوثمبتون 

1-2 في كأس الرابطة االربعاء املاضي.
في املقابل، لم يفز توتنهام في مبارياته الثالث االخيرة، 
لك���ن مدربه اجلديد االرجنتيني ماوريس���يو بوكيتينو بدا 
واثقا من ق���ررة فريقه على احللول ف���ي مرتبة افضل من 
ارس���نال للمرة االولى منذ 19 سنة في نهاية املوسم احلالي 
وقال في هذا الصدد »نحن طموحون« وذلك بعد فوز فريقه 
على نوتنغهام فوريس���ت 3-1 ف���ي كأس الرابطة منتصف 

االسبوع اجلاري.
وتابع »وصلنا انا واجلهاز الفني قبل ثالثة اش���هر فقط 
ونحن ندرك اهمية هذه املواجهة وتاريخها ونريد ان نكتب 

التاريخ«.
ويخوض تشلسي مباراة سهلة نسبيا ضد استون فيال 
على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة سيستعني فيها املدرب 
جوزيه مورينيو بتشكيلته االساسية التي لم تخض مباراة 

كأس الرابطة ضد شيفيلد يونايتد قبل ثالثة ايام.
وأراح مورينيو العبني عدة على رأسهم احلارس االساسي 
تيبو كورتوا وهداف الفريق دييغو كوس���تا وقائد الفريق 

جون تيري وصانع االلعاب سيسك فابريغاس.
واالمر ينطبق على مانشستر سيتي الذي يستقبل هال 
سيتي ويدخل املباراة منتشيا بفوزه الكاسح على شيفيلد 

ونزداي بسباعية نظيفة.
ام���ا مان يونايتد اجلريح، فيحتاج الى فوز صريح على 
وست هام على ملعب اولدترافورد لوقف االنتقادات العنيفة 
التي يتعرض لها مدربه اجلديد الهولندي لويس فان غال.

وفي املباريات االخرى، يلتقي كريستال باالس مع ليستر 
سيتي، وساوثمبتون مع كوينز بارك رينجرز، وسندرالند 
مع سوانزي سيتي، ووست بروميتش البيون مع بيرنلي، 

وستوك سيتي مع نيوكاسل.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة السادسة(

2:45beIN SPORTS 1HDإيڤرتون - ليڤربول
5beIN SPORTS 11HDمان يونايتد - وست هام

5ساوثمبتون - كوينز بارك رينجرز
5كريستال باالس - ليستر سيتي

5هال سيتي - مان سيتي
5beIN SPORTS 1HDتشلسي - أستون ڤيال

5سندرالند - سوانزي سيتي
7:30beIN SPORTS 1HDأرسنال - توتنهام

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األملاني )املرحلة السادسة(

4:30بادربورن - بوروسيا مونشنغالدباخ
4:30beIN SPORTS 4HDشالكه - بوروسيا دورمتوند
4:30beIN SPORTS 8HDفرايبورغ - باير ليڤركوزن

4:30beIN SPORTS 3HDكولن - بايرن ميونيخ
4:30شتوتغارت - هانوڤر

7:30beIN SPORTS 4HDفولفسبورغ - فيردر برمين
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االسبوع املقبل، لكن مدرب 
الفرنس���ي  العاصمة  فريق 
رودي غارس���يا اعتب���ر ان 
تركيز فريقه سيكون على 
مب���اراة فيرونا، وقال: »من 
املبكر احلديث عن مواجهة 
يوڤنتوس. سنلعب اوال مع 
فيرونا على ملعبنا ثم مع 
مانشستر سيتي خارجه قبل 

ان نتوجه الى تورينو«.
وأضاف: »انا سعيد الننا 
حصدنا ث���اث نقاط مهمة 
ضد بارما خارج ملعبنا في 
منتصف االسبوع، لكننا في 
حاجة الى التركيز االن على 

فيرونا«.
وستكون االنظار مسلطة 
في املباراة على اسطورتني 
في ك���رة الق���دم االيطالية 
فرانشيس���كو توتي ولوكا 

توني.
وسجل توتي ملك روما 
235 هدفا في 21 موس���ما، 
وس���يحتفل بعي���د مياده 
الثامن والثاثني يوم السبت 
على امللعب االوملبي، حيث 
سيخصص له انصار الفريق 

استقباال حاشدا.

املتص���دران  يخ���وض 
يوڤنتوس وروما مباراتني 
سهلتني في اجلولة الرابعة 
من بطولة ايطاليا لكرة القدم، 
حيث يحل االول ضيفا على 
اتاالنتا، في حني يس���تقبل 

الثاني فيرونا.
وتوق���ع ح���ارس مرمى 
يوڤنتوس ومنتخب ايطاليا 
املخضرم جانلويجي بوفون 
)36 عاما( ان ينحصر اللقب 
كما كان في املوسم املاضي بني 

فريقه ونادي العاصمة.
ولم يخسر فريق السيدة 
العجوز في مبارياته االربع 
حتى االن هذا املوس���م ولم 
يدخل مرمى بوفون اي هدف 
ايضا، لكن االخير يعي متاما 
اخلطورة القادمة من روما.

بدوره، حقق روما انطاقة 
قوية بفوزه ف���ي مبارياته 
االرب���ع حتى االن كما حقق 

فوزا كاس���حا على سسكا 
موسكو 5-1 في دوري ابطال 

اوروبا.
وقال بوفون: »سينافس 
روما بق���وة على اللقب هذا 
النهاية كما  املوس���م حتى 
فعل املوسم املاضي. لقد بات 
فري���ق العاصمة ميلك قوة 
وثقة بالنفس اتت من خال 
االنتصارات والعروض القوية 

التي قدمها العبوه«.
وأضاف: »انهم فريق قوي 
االن وقد جعلوا الدوري اكثر 

تنافسية«.
وبع���د ان غ���اب صانع 
االلع���اب املخضرم والقدير 
اندري���ا بيرلو من���ذ مطلع 
امل���درب  ف���إن  املوس���م، 
اليغري قد  ماس���يميليانو 
مينحه الفرصة في مواجهة 
اتاالنتا بع���د ان تعافى من 

االصابة في فخذه.
يذك���ر ان يوڤنت���وس 
يستقبل روما في لقاء قمة 

يوڤنتوس وروما
في اختبارين 

سهلني

ويغيب عن سان جرمان هدافه 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
وهذا ما يزيد من تفاؤل كازانوفا 
على حتقيق نتيجة جيدة بقوله 
»زالتان ه����و افضل العب في 
الدوري كما انه احد افضل أربعة 
العبني في العال����م الى جانب 
كريستيانو رونالدو وليونيل 
ميسي ونيمار، كما انه دائما ما 
يسجل في مرمانا )5 أهداف في 
3 مباريات(، وبالتالي أنا سعيد 

لعدم مواجهته«.
ويواجه مرسيليا أول اختبار 
حقيقي ل����ه عندما يحل ضيفا 
على سانت اتيان صاحب املركز 

الثالث بفارق نقطتني عنه.
وف����ي املباري����ات األخرى، 
يلعب موناكو مع نيس، وليل 
مع باستيا، ولوريان مع ايفيان، 
ومتز مع رميس، ومونبلييه 
مع غانغان، وبوردو مع رين، 

ولنس مع كاين.

يواجه باريس سان جرمان 
جتربة أخيرة قبل لقائه املرتقب 
مع برشلونة في دوري أبطال 
املقبل عندما  أوروبا االسبوع 
يح����ل ضيفا عل����ى تولوز في 
املرحل����ة الثامنة م����ن بطولة 

فرنسا لكرة القدم.
العاصم����ة  وكان فري����ق 
الفرنس����ية خرج م����ن دوامة 
التعادالت ثاث مرات متتالية 
ليحقق الفوز على كاين خارج 
ملعبه 2-0 منتصف االسبوع 
اجلاري ليرتقي الى املركز الرابع 
بفارق ثاث نقاط عن مرسيليا 
املتصدر، واالهم من ذلك إسكات 

منتقديه.
وكان مدرب س����ان جرمان 
اعت����رف مطلع  ب����ان  لوران 
االسبوع اجلاري بان فريقه ال 
يقدم مستواه املعهود في مطلع 
املوسم احلالي، مشيرا الى ان 
فريقه مي����ر »في فترة صعبة 
بعض الشيء«، لكن الفوز على 
كاين أراح أعصاب اجلهاز الفني 

واملسؤولني وانصار النادي.
كم����ا أعرب رئي����س نادي 
باريس س����ان جرم����ان ناصر 
اخلليفي ع����ن عدم رضاه بعد 
اكتفاء فريقه بالتعادل 1-1 مع 
لي����ون على ملعب����ه بارك دي 
برانس االح����د املاضي، وقال 

لش����بكة »كانال بلوس« بعد 
املباراة »يجب ان نستيقظ. نحن 
لسنا في مستوى باريس سان 
جرمان املعهود. يتعني علينا 
العمل وتغيير  املزيد من  بذل 

أمور صغيرة«.
لكن يب����دو ان التغيير لن 
الفن����ي بقيادة  يطول اجلهاز 
لوران بان الذي يواجه انتقادات 
محلية قوية في الفترة االخيرة 
بعد ان تقدم فريقه في مبارياته 
الثاث االخيرة ضد رين واياكس 
امس����تردام في دوري االبطال 
وليون من دون ان يتمكن من 

اخلروج فائزا في اي منها.
وأض����اف اخلليف����ي »لدي 
ملء الثقة باملدرب وبالاعبني، 
سنبقى معا حتى نهاية املوسم 

احلالي«.
 أما تول����وز فيحتل حاليا 
املركز العاشر بعد فوزه الصريح 
على رين منتصف االسبوع، 
لكن����ه دائما ما يق����دم افضل 
عروضه ف����ي مواجهة الكبار. 

سان جرمان
عني على تولوز 

وأخرى على برشلونة

مانشيني: »الكالتشيو«
بني يوڤنتوس وروما

ڤيراتي: ميسي األفضل
في التاريخ

صرح روبرتو مانشيني مدرب انتر ميان 
السابق بأن املنافسة على الفوز ببطولة الدوري 
ستكون محصورة بني يوڤنتوس حامل اللقب 

وروما وصيف املوسم املاضى. 
ويرى مانشيني أن هناك أندية اخرى على 
رأسها نابولي وانتر وميان لديها فرصة ولو 

اقل للمنافسة للفوز ب�»االىسكوديتو«. 
وقال مانش���يني ف���ي تصريح���ات ملوقع 
»توتومركاتوويب«: »في الوقت احلالي تبدو 
البطولة كسباق متكافئ بني يوڤنتوس وروما 
ولكن مازلنا في اجلولة الرابعة والبطولة مازالت 

طويلة«. 
واضاف »لسوء احلظ أن فيورينتينا فقد 
جوزيبي روسي وماريو غوميز بسبب االصابة 

واال لكان لهذا الفريق شأن آخر«. 
من ناحية اخرى، أكد العب سامبدوريا السابق 
أن االندية االيطالية ستجد صعوبة في املنافسة 
على دوري االبطال، مشيرا الى ضرورة تأهل 
فريق روما رغم صعوب���ة مجموعته، كما أن 
اليوف���ي لن يجد صعوبة كبي���رة في تخطي 
دور املجموعات لكن االمور س���تزداد صعوبة 

في االدوار التالية.

أشعل النجم اإليطالي الصاعد ماركو فيراتي 
والذي يلعب مع باريس سان جيرمان فتيل احلرب 
مع مواطنه املشاكس ماريو بالوتيللي املعروف 
بس����اطة لس����انه، وذلك وعندما أكد أنه يفضل 
تشيرو إميوبلي على ماريو بالوتيللي. فيراتي رد 
على سؤال »الاغازيتا« حول من يفضل إميوبلي 
أو بالوتيللي في تشكيلته املثالية قائا: »مببلغ 
20 مليون ي����ورو أفضل احلصول على صديقي 
إميوبلي، وأنا اعتقد ان دورمتوند خيار جيد له«. 
العب املنتخب اإليطالي أكد أيضا تفضيله ميسي 
على جميع العبي التاريخ، معتبرا ان الوحيد الذي 
يضاهيه هو دييغو مارادونا، حيث قال: »برأيي 
هو األفضل في التاريخ ومن مرتبة دييغو أرماندو 
مارادونا، أذكر أنه منذ عامني غير مجرى املباراة 
أمامنا في 30 دقيقة فقط، يس����تحيل أن تراقبه 
ألنه ذكي جدا وسريع للغاية ويعرف متاما كيف 

يتحكم بالكرة، هو األقوى في العالم«.

قطبا مدريد في »مهمة صعبة«
وبرشلونة للتعويض أمام غرناطة

إنريكي: ال أستطيع التنبؤ باملستقبل

كاباروس: نتطلع لنتيجة
إيجابية أمام البارسا

بيبي يغيب عن لقاء ڤياريال

أكد مدرب برشلونة لويس إنريكي فكرته حول التبديالت 
املستمرة في الفريق إلشراك األنسب بحسب األداء في 

التدريبات وبحسب اخلطط.
ونشرت صحيفة »أس« اإلسبانية تصريحات املدرب 

الكاتالوني الذي أكد أن مباراته القادمة أمام غرناطة لن تكون 
سهلة وأن مهمته أن يجد احللول.

وقال إنريكي: »أنا غير قابل للتنبؤ وال أستيطع التنبؤ 
باملستقبل وسأتبع طريقة إشراك األنسب من وجهة نظري، 

لقد تابعت فريق غرناطة وأراقبهم جيدة، يعتمدون على 
الروح القتالية والدفاع القوي وبناء الهجمات«.

وأضاف: »مهمتي في برشلونة هي العمل على حتسني 
أداء الفريق في كل مباراة وإيجاد احللول ورفع القدرة 

التنافسية«.

يتطلع مدرب نادي غرناطة خواكني كاباروس الى حتقيق 
نتيجة ايجابية عند مواجهته لبرشلونة ويحل غرناطة ضيفا 

على البارسا في معقله الصعب كامب نو.
وقال كاباروس في تصريح صحافي عشية مواجهة برشلونة: 
»لدينا السرعات، نحن فريق قوي وسنحاول اللعب باسلوبنا 

امام برشلونة«.
وأضاف: »بال شك سنسعى للخروج بنتيجة ايجابية من 

الكامب نو، فنحن لن نذهب لنخسر«.
وأكد كاباروس أنه ميتلك عناصر جيدة وقال: »نحن فريق 

شاب ميلك العديد من العناصر اجلديدة، مجموعة جيدة 
تقوم بعمل رائع في التدريب وهزميتنا االسبوع املاضي امام 

ليفانتي ستطورنا كفريق«.

يغيب قلب الدفاع الدولي البرتغالي بيبي عن اللقاء الذي 
سيخوضه فريقه ريال مدريد أمام ڤياريال بسبب اإلصابة 

التي يعاني منها في أوتار الفخذ، بحسب ما ذكرته صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن اإلصابة التي تعرض لها بيبي 
خالل لقاء امللكي أمام بازل السويسري في دوري األبطال 

األوروبي، ال تزال تؤثر عليه وستحول دون سفره مع فريقه 
ملواجهة ڤياريال.

وأضافت أن ريال مدريد يثق في إمكانية تعافي بيبي 
قبيل مباراته املقبلة أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري 
في دوري األبطال، علما بأن الالعب لم يشارك في لقائي 

ديبورتيفو ال كورونيا وإلتشي في الليغا، ولم يتمكن بيبي 
من املشاركة في املران اجلماعي مع امللكي.

يخوض قطبا العاصمة االسبانية اتلتيكو مدريد حامل اللقب وجاره ريال مدريد اختبارين صعبني في املرحلة 
السادسة من الدوري االسباني لكرة القدم، االول امام ضيفه اشبيلية، والثاني امام مضيفه ڤياريال اليوم.

في املقابل، تبدو الفرصة مواتية امام برشلونة لتعويض سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ملقة 0-0، 
عندما يستضيف غرناطة اجلريح السبت ايضا.

في املباراة االولى، تنتظر اتلتيكو مدريد ومدربه االرجنتيني دييغو سيميوني قمة نارية امام اشبيلية 
شريك برشلونة في الصدارة. ويطمح حامل اللقب الى مواصلة صحوته بعدما استعاد نغمة االنتصارات 

بالفوز على امليريا ما مكنه من االرتقاء الى املركز الثالث وتقليص الفارق بينه وبني برشلونة الى 
نقطت����ني فقط. ويعول اتلتيكو مدريد على عاملي االرض واجلمهور اليقاف االنطاق القوية 

الش����بيلية بيد ان املهمة لن تكون س����هلة امام الفريق االندلسي الذي يبلي الباء احلسن 
حتى اآلن، ولو انه لم يواجه فرقا من العيار الثقيل حتى اآلن باستثناء ضيفه ڤالنسيا 

الذي تعادل معه 1-1 في املرحلة االولى قبل ان يحقق 5 انتصارات متتالية بينها فوز 
عل����ى فيينورد روتردام الهولندي 2-0 ف����ي اجلولة االولى من دور املجموعات في 

مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
ويدرك اشبيلية جيدا ان مهمته ستكون محفوفة باملخاطر خاصة ان البطل 

يس����عى الى النقاط الثاث حلش����د معنويات العبيه قبل القمة النارية التي 
تنتظره االربعاء املقبل امام يوڤنتوس االيطالي في اجلولة الثانية من دور 

املجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وفي الثانية، ميني ريال مدريد النفس مبواصلة االنتصارات الكاسحة 
ف����ي اآلونة االخيرة وفك العقدة التي الزمته في املوس����مني االخيرين على 

ملعب »املادريغال« في ڤياريال.
وس����جل النادي امللكي 18 هدفا في مبارياته الثاث االخيرة التي تألق فيها 

وذلك بعد هزميتني متتاليتني في »ال ليغا« ضد ريال سوسييداد )2-4( واجلار اللدود 
اتلتيكو مدريد حامل اللقب في عقر داره )2-1(.

ويدي����ن ريال بهذه الفورة الهجومية الى رونالدو الذي س����جل 9 اهداف في 
املباريات الثاث االخيرة بينها هاتريك في مرمى ديبورتيفو ال كورونيا وسوبر 

هاتريك في مرمى التشي.
وميلك النادي امللكي الذي يس����تعد ملواجهة لودوغوريتس البغاري 

االربعاء املقبل في اجلولة الثانية من املسابقة القارية، االسلحة الازمة 
حلسم مواجهته امام ڤياريال خاصة قوته الهجومية الضاربة بقيادة 
رونالدو الويلزي غاريث بايل والكولومبي خاميس رودريغيز والوافد 

اجلديد الدولي املكسيكي خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« الذي 
سجل ثنائية في مرمى ديبورتيفو ال كورونيا.

ويأمل ريال مدريد في استغال املعنويات املهزوزة لفياريال 
بعد سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ايبار الوافد اجلديد 
على دوري االضواء. وس����قط ريال مدريد في فخ التعادل 
في املوسمني االخيرين على ملعب املادريغال ويعود فوز 
االخير على هذا امللعب الى عام 2011 عندما انهى املواجهة 

في صاحله 3-1 بينها ثنائية لرونالدو. 
وفي الثالثة، تبدو الفرصة مواتية امام برشلونة 
لتعويض ادائه املخيب امام مضيفه ملقة عندما اهدر 
اول نقطتني له في املوسم بسقوطه في فخ التعادل 
السلبي. واعترف مدرب برشلونة لويس انريكه 
بان فريقه خاض اصعب مباراة له هذا املوس����م، 
وقال »هذا املساء خضنا اصعب مباراة لنا بسبب 
االداء اجلي����د للفريق املنافس«، مضيفا »لم نكن 
مركزين في االمتار االخيرة، لم نعان طيلة املباراة 
ولكن ملقة قدم مباراة جيدة وضغط علينا بقوة، 

أعتقد أن النتيجة عادلة«.
وستكون مواجهة برش����لونة لغرناطة 
اجلريح الذي خسر امام ضيفه ليڤانتي 1-0. 

ويلعب ايضا اتلتي����ك بلباو مع ايبار، 
وليڤانتي مع رايو ڤايكانو.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة السادسة(

52HD beIN SPORTSڤياريال - ريال مدريد
72HD beIN SPORTSبرشلونة - غرناطة

92HD beIN SPORTSأتلتيكو مدريد - إشبيلية
115HD beIN SPORTSأتلتيك بيلباو - إيبار

117HD beIN SPORTSليفانتي - رايو فاليكانو

الدوري الفرنسي )املرحلة الثامنة(
3beIN SPORTS 5HDموناكو - نيس

6beIN SPORTS 5HDتولوز - باريس سان جرمان
9beIN SPORTS 5HDليل - باستيا

9beIN SPORTS 6HDلوريان - إيفيان
9ميتز - رميس

9beIN SPORTS 9HDمونبلييه - غانغون

الدوري اإليطالي )املرحلة الرابعة(
7beIN SPORTS 3HDهيالس فريونا - روما

9:45beIN SPORTS 3HDأتانتا - يوڤنتوس
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آمال عربية كبيرة في ألعاب القوى وبرشم يريد حتطيم الرقم العاملي

الزنكوي وسرور واحلداد يسعون لزيادة غلة الكويت
الداوودي  احلبشي وسلطان 
وعبداهلل الغامدي وعبدالعزيز 
الدوس���ري وفهاد السبيعي 
وعبد العزيز اجلدعاني وعبد 
الناشري ومحمد داوود  اهلل 
ال���زوري ومازن  ومصطفى 
الياسني وزيد سعدون وخالد 
ابراهيم ويحيى ش���راحيلي 
ومهدي الس���فياني وادريس 
السفياني وعبدالعزيز اجلريدان 
وعلي احلسن وحسني آل حزام 

ومحمد هزازي.
ويش���ارك لبنان بسباقني 
الع���داءة غريتا  فقط عب���ر 
تسالكيان )200 متر( وعلي 
حازر )400 متر حواجز(. وتعد 
العداءات  ابرز  تسالكيان من 
الس���نوات  اآلس���يويات في 
األخيرة. وميثل سورية مجد 
الوثب  غزال في منافس���ات 
العالي، وقد اس���تعد ملدة 6 

اشهر في موسكو.
وتتجه األنظار في منافسات 
ألعاب القوى كالعادة إلى سباق 
السرعة 100 متر، حيث يسعى 
فيه الصيني ني مينغ جانغ 
)27 عاما( الى ان يكون اول 
آسيوي ينزل حتت سقف ال� 
10 ثوان الذي حققه في بطولة 

العالم األخيرة في موسكو.
الس���يدات، تسعى  ولدى 
اليابانية شيستا فوكوشيما 
الى ان تكون أسرع عداءة في 
آسيا، واحلفاظ على لقبها في 

سباقي 100 و200 متر.

م و1500 م و3 آالف متر موانع( 
وعلياء س���عيد )5 و10 آالف 
متر(، وس���عيد محمد )400 
مت���ر و400 مت���ر حواجز(، 
وصابر بياعة )رمي القرص(. 
وأحرزت البيتي فضيتي 1500 
متر و3000 مت���ر في بطولة 
آسيا داخل صالة التي أقيمت 
في فبراير املاضي في الصني، 
في حني نالت علياء س���عيد 

برونزية 3 آالف متر.
وحتمل ألعاب القوى لواء 
املشاركة السعودية، حيث بدأ 
املنتخب استعداده مبكرا في 
معسكرات داخلية وخارجية 
ع���دة، ويعول على يوس���ف 
مس���رحي وعبدالعزيز الدان 
وحس���ني آل حزام وسلطان 

التتوي���ج وحتقيق حصيلة 
جيدة م���ن امليداليات«. ومن 
أبرز املرشحني في اينشيون، 
العداءة مرمي جمال صاحبة 
أول ميدالية أوملبية في تاريخ 
البحرين حني أحرزت برونزية 
سباق 1500م في أوملبياد لندن 
2012 والفائزة بذهبية آسياد 
غوانغجو، وتاج بابا في سباق 
10 آالف متر وروز جيبيت في 

سباق 3 آالف متر موانع.

أحالم اإلماراتيين 

القوى  ألع���اب  وتطم���ح 
اإلماراتية الى حصد ميداليات 
الس���الفة  عبر عم���ر جمعة 
صاحب برونزي���ة 200م في 
غوانغجو، والهام البيتي )800 

نفس السباقني.

طموحات البحرين

ورفعت البحرين س���قف 
أكد  توقعاتها أيض���ا، حيث 
صاح���ب أول ميدالية ذهبية 
لها ان منتخب بالده يتطلع ألن 
يكون ضمن ال� 3 األوائل في 

الترتيب العام لهذه اللعبة.
وقال املدير الفني لالحتاد 
القوى  البحرين���ي أللع���اب 
أحمد حمادة »يتطلع منتخب 
البحرين ألن يكون من ضمن 
ال� 3 األوائل في الترتيب العام 
ملسابقة ألعاب القوى بدورة 
األلعاب اآلسيوية باينشيون«. 
وأضاف: »تعول البحرين كثيرا 
على )أم األلعاب( العتالء منصة 

ال���ذي اليزال  وقدره 2.45م 
صامدا منذ عام 1993.

وإلى جانب برشم، تضم 
القطرية أش���رف  الكتيب���ة 
الصيفي بطل العالم للشباب 
في رمي املطرقة، وأبوبكر كمال 
بطل آس���يا في سباق 3 آالف 
موانع و5 آالف م، ومصعب 
عبدالرحمن بطل آس���يا في 
س���باق 800 مت���ر، ومحمد 
القرني بطل آس���يا للشباب 
في سباق 1500 متر، وراشد 
العرب في  الدوس���ري بطل 
الديب  القرص، ومحمد  رمي 
بطل آسيا في القرص أيضا، 
وفيمي اوغوندو حامل ذهبية 
س���باقي 200 و400 متر، الى 
جانب صامويل فرانسيس في 

عبر فيمي جون اوغوندو في 
سباقي 200م و400م، ومعتز 

برشم في الوثب العالي.
لكن مشاركة معتز برشم 
في اآلسياد هذه املرة مختلفة 
ارتفاع مس���تواه  متاما، بعد 
بش���كل ملح���وظ وإحرازه 
برونزية أوملبياد لندن 2012، 
العالم داخل  وذهبية بطولة 
الصاالت، وتألقه في جوالت 
الدوري املاسي الى حد تهديد 
الرقم القياسي العاملي للكوبي 
خافيير سوتوماير الصامد منذ 

قرابة 20 عاما.
وس���جل برشم 2.43م في 
لقاء بروكسل قبل ايام قليلة، 
ليهدد الرقم القياسي العاملي 
املس���جل باسم س���وتوماير 

آماال  العربية  الدول  تعقد 
ألعاب  كبيرة على منافسات 
الق���وى التي تنطل���ق اليوم 
حلص���د امليدالي���ات امللونة، 
ووصل التحدي بالقطري معتز 
برشم إلى السعي لتحطيم الرقم 

العاملي في الوثب العالي.
الكويت وقطر  وتنتظ���ر 
والبحري���ن  والس���عودية 
واإلمارات انطالق منافسات 
ألع���اب الق���وى لك���ي تزيد 
رصيدها م���ن امليداليات، ألن 
العربي حتى نهاية  احلصاد 
اليوم السابع من األلعاب اليزال 
خج���وال ويقتصر على بضع 
ميداليات معظمها في الرماية 
الت���ي تألق فيه���ا القطريون 

والكويتيون.
الفرص���ة جيدة  وتب���دو 
للكوي���ت إلح���راز ميداليات 
من خالل رمي املطرقة )علي 
الزنك���وي( والك���رة احلديد 
)مش���اري س���رور( والوثب 
الطويل )صالح احلداد(، علما 
ان املنتخب استعد للدورة في 

معسكر أقيم في پولندا.
وتش���رك قطر فريقا قويا 
في ألعاب القوى )29 رياضيا 
ال���ى  ورياضي���ة(، س���عيا 
حتقيق نتائج افضل من التي 
حققتها في آسياد غوانغجو 
عام 2010 حني كان رصيدها 
فيها 11 ميدالي���ة )3 ذهبيات 
و4 فضيات و4 برونزيات(. 
وج���اءت ميدالياتها الذهبية 

صالح احلدادمشاري سرورعلي الزنكوي

الصني متزق »سلة« منغوليا 
وقطر تهزم الفلبني

السعودية وكوريا الشمالية 
آخر املتأهلني في »قدم الرجال«

»طائرة« السعودية تعبر باكستان

ظهر منتخب الصني للرجال في كرة السلة بصورته 
احلقيقية أمس بفوز ساحق على نظيره املنغولي 67-108 
)الشوط االول 50-35( ضمن منافسات املجموعة السابعة 

من الدور ربع النهائي.
وب����رز من الصني جاو تايلونغ )21 نقطة( وغو كوان 
)20( ويانيوهان����غ دينغ )19(، ومن منغوليا سانش����ير 

تونغالوغ )15 نقطة(.
وكان منتخب الصني حامل الذهبية على ارضه في آسياد 
غوانغجو 2010 عانى قب����ل الفوز على نظيره التايواني 
59-58 اخلميس في الدور االول، وجاء فوزه االول على 

كازاخستان عاديا ايضا 59-76.
وفي املجموعة ذاتها، فازت ايران صاحبة البرونزية 

على اليابان 82-59 )الشوط االول 37-45(.
وبرز من املنتخب االيراني اوسهني سحقيان )17 نقطة( 
ومهدي كامراني )14(. وحقق منتخب قطر فوزا الفتا على 
نظيره الفلبيني 77-68 برغم تأخره في الش����وط االول 

36-39 ضمن منافسات املجموعة الثامنة.
وكان هارولد واتسون افضل املسجلني للمنتخب القطري 

برصيد 15 نقطة، مقابل 15 ايضا للفلبيني جيم االباغ.
والفوز هو الثالث لقطر في البطولة بعد تغلبها على 

الكويت واليابان في الدور االول.
وفي املجموعة ذاتها، ب����دأت كوريا اجلنوبية حاملة 
الفضي����ة ربع النهائي بش����كل جيد ايض����ا بفوزها على 

كازاخستان 77-60 )الشوط االول 26-42(.
سجل لكوريا سيكيون اوه )16 نقطة(، ولكازاخستان 
انطون بونوماروف )10 نقاط(. ولدى الس����يدات، فازت 

هونغ كونغ على نيبال 28-104 )13-66(.

حجز منتخب العراق بطاقته الى ربع نهائي مسابقة 
كرة القدم للرجال بفوزه السهل على نظيره الطاجيكستاني 

4-2 أمس في ثمن النهائي.
سجل للعراق همام طارق )7( وسالم شاكر )47( وعلي 
عدنان )62( ومصطفى ناظم )84(، ولطاجيكستان ديلشود 

فاسييف)37( ونور الدين فتح الاليف)88(.
وتأهل منتخب االمارات حامل فضية اسياد غوانغجو 
ع����ام 2010 إلى رب����ع النهائي أيضا بف����وزه على نظيره 
الڤيتنامي بثالثة أهداف لس����عيد الكثيري )21( وسيف 
املقبالي )60( ومحمد بندر )93( مقابل هدف لهوي هونغ 

نغوين )87(.
وخس����ر منتخب االمارات في نهائي النسخة املاضية 

امام نظيره الياباني 0-1 بعد التمديد.
كما تأهل منتخب السعودية الى دور الثمانية بفوزه 
على نظيره األوزبكستاني بثالثة أهداف لرائد الغامدي )17( 
وبوبوربك بولداشوف )54 خطأ في مرمى فريقه( وعبد 
العزيز البيشي )95( مقابل هدفني جلامشيد اسكندروف 

)45( ووحيد شودييف )70(.
وأكملت كوريا الشمالية ربع النهائي بفوزها على الهند 
بأربعة أهداف لكوانغ ريونغ باك )19( وكوانغ جو )40( 
واينغوان جونغ )41 و66( مقابل هدف الوتومو ايكو )60(. 
وفي ربع النهائي الذي س����يقام غدا األحد، يلتقي األردن 
مع تايلند، والعراق مع الس����عودية، وتلعب اإلمارات مع 

كوريا الشمالية، وكوريا اجلنوبية مع اليابان.

فازت السعودية على باكستان 3-0 )االشواط 15-25 
و25-20 و25-23( أمس في املجموعة الثانية ملس����ابقة 

الكرة الطائرة للرجال.
وفي املجموعة االولى، فازت تايوان على كازخستان 
3-2 )25-23 و17-25 و25-21 و23-25 و15-10(، وفي 
الثالثة، فازت اي����ران على الهند 3-0 )25-22 و22-25 
و25-18(. ولدى السيدات، فازت الهند على املالديف 0-3 

)25-12 و25-7 و11-25(.

القطري اوليغ انغاتشيف يحرز 
ذهبية »املسدس املركزي«

أحرز القطري اوليغ انغاتش���يف ذهبية املسدس 
املركزي 25 م أمس ضمن مسابقة الرماية.

وتقدم انغاتشيف باالفضلية على الصيني يونغ دي 
جني الذي جمع نفس الرصيد، بينما ذهبت البرونزية 

للسنغافوري بني غاي.
وهي الذهبية الثانية لقطر في الرماية بعد تتويج 
منتخ���ب الرجال في مس���ابقة الدابل ت���راب )احلفرة 

املزدوجة(.
وجمع انغاتش���يف 585 نقطة، وهو نفس رصيد 
الصيني لكنه تفوق عليه في رمايات السرعة مبجموع 
297 )مقابل 293(، فيما كانت الغلبة للصيني في رمايات 

الدقة مبجموع 292 )مقابل 288(.
ونال القطري في السرعة 99 و100 و98 في محاوالته 
الثالث مقابل 96 و98 و99 للصيني الذي حصل على 
98 و96 و98 ف���ي رمايات الدق���ة )مقابل 94 و97 و97 
النغاتش���يف(. واحرزت سيدات قطر برونزية الهدف 

املتحرك 10 م ضمن مسابقة الرماية أيضا.
وجمعت امل محمود وسعيد الطيب وانيسة صالح 
جمعة 1073 نقطة في املركز الثالث خلف الصني صاحبة 
الذهبية )1148( وڤيتنام الت���ي نالت الفضية )1106(. 

وشاركت 7 منتخبات في هذه املسابقة.

»أزرق اليد« يغادر إينشيون
ودع منتخبن���ا الوطن���ي لكرة اليد 
للرجال دورة األلعاب اآلس���يوية عقب 
خس���ارته أمام البحرين 22-26 أمس، 
بعد أن كان األزرق متقدما في الشوط 

االول 14-10.
وبرز من منتخبنا سعود الضويحي 
)7 اهداف( ومطلق الدوسري )5( وسامح 
الهاجري )4(، وم���ن البحرين صادق 
عبداهلل )7 اهداف( مقابل 4 اهداف لكل 
من ميرزا علي وعلي عبد القادر وحسني 

السيد.
وحلق���ت البحرين بقطر الى نصف 
النهائي بعد حتقي���ق »العنابي« فوزه 
الثالث على التوالي وجاء على نظيره 

التايواني 29-19 )الش���وط االول 11-
.)11

القطري محمود  املنتخب  وبرز من 
حس���ب اهلل )6 اهداف( وبوريا فيدال 
)5(، ومن تايوان تش���يو في-فان )7 

اهداف(.
وكانت قطر فازت على الكويت 25-
21 والبحرين 28-19، وسبق ان فازت 
مبباراتيها ايض���ا في الدور التمهيدي، 
لتؤكد سعيها الى املنافسة على امليدالية 
الذهبية في هذه االلعاب بعد ان توجت 
بطلة السيا في البطولة التي اقيمت في 

البحرين قبل اشهر.
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 

مطل���ع العام املقبل، ومتثل فيها القارة 
اآلسيوية مع البحرين وصيفتها في آسيا 

وايران الثالثة واالمارات الرابعة.
وفي املجموعة الثانية، فازت كوريا 

اجلنوبية على عمان 24-32 )8-16(.
كما فازت ايران على السعودية في 

املجموعة ذاتها 21-26 )11-12(.
سجل اليران نور الدين كاظمي )6 
اهداف(، وللس���عودية حسني احملسن 

.)4(
املراكز من  وضمن مباريات حتديد 
التاسع الى الثاني عشر، فازت اليابان 
على الص���ني 32-31 )20-17(، وهونغ 

كونغ على منغوليا 19-32 )7-18(.

جدول امليداليات بعد اليوم السابع
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
914939179الصني

313736104كوريا ج
304235107اليابان

891734كازاخستان
67922كوريا ش

56415ايران
53715تايوان

451726هونغ كونغ
43613منغوليا
25613ماليزيا

13-2قطر
2--2ميامنار
161825ڤيتنام

13711سنغافورة
1326الكويت

121417الهند
89-1تايلند

12-1باكستان
4812-أوزبكستان
358-اندونيسيا

3-3-ماكاو
213-الفلبني

123-تركمانستان
112-الوس

1-1-بنغالديش
1-1-لبنان

11--العراق
11--باكستان

العطية يبدأ تدريباته
بدأ الرامي القطري ناصر العطية تدريباته في اينشيون 
للمشاركة في منافس����ات السكيت بعد ان ظهرت شكوك 

حول احتمال غيابه عن االلعاب.
ووصل العطية صاحب برونزية السكيت في اوملبياد 
لندن 2012 الى اينشيون وبدأ استعداداته امال في احراز 
الذهبية في 30 اجلاري وتعويض مشاركته في غوانغجو 

الصينية قبل 4 سنوات حيث اكتفى بالبرونزية ايضا.

البحرين ترفع 
سقف توقعاتها 
واإلمارات تطمح 

للمنافسة بقوة

منتخبنا الوطني عجز عن الفوز على قطر والبحرين 
في منافسات الدورة                                      )أ.ف.پ(
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العبو منتخبنا لـ"التراثليون" يحملون علم الكويت عقب انتهاء املنافسات

العب منتخبنا للمالكمة خسر بصعوبة من املاليزي خير بن عزمي  )أ.ف.پ(

الكويت  ودع منتخ���ب 
للثالثي )التراثليون( دورة 
العاب اينشيون بحصوله 
على املركز قبل االخير في 
اول مشاركة له من نوعها 
وترك املركز االخير للفريق 

املنغولي.
الكويتي  الرباعي  وكان 

املدير اإلداري والفني  أكد 
ملنتخبنا الوطني للمالكمة نايف 
العنزي ان الكويت شاركت في 
منافسات الدورة بستة العبني 
معظمهم من الشباب ممن لديهم 
طم����وح كبير للتميز في هذه 

اللعبة الصعبة.
وقال العنزي إن الالعبني 
فهد جاسم وزن )49 كغم( 
وعلي عباس في وزن )60 
كغم( لعب كل منهما مباراة 
جيدة في الدور ال� 16 وخسرا 
أمام منافس����يهما بصعوبة 
وبفارق نقطة واحدة فقط، 
فيما خس����ر احمد الفضلي 
في وزن )85 كغم( بعد لقاء 
صعب مع بطل آسيا الصيني 

زهاجن اولني.
وأعرب العنزي عن أمله في 
أن يحقق باقي العبي املنتخب 
املباريات  ف����ي  نتيجة طيبة 

املقبلة.

املكون من سيد جعفر العلي 
الرخيص وجنالء  وعل���ي 
وندى اجلريوي اول من بدأ 
منافسات الي���وم االخي���ر 
للتراثليون في االسي���اد 
طبقا للجدول لكن النهاي��ة 
كانت متأخرة بفارق 19.56 
دقيق����ة بس���بب قل�������ة 

اخلب���رة واالحتكاك.
وتصدرت اليابان ترتيب 
الفرق ف���ي التراثليون ثم 
كوري���ا والص���ني وهونغ 
كونغ وكازاخستان والفلبني 
وماكاو واوزبكستان وتايلند 
ونيبال ثم الكويت وأخيرا 

منغوليا.

»التراثليون« قبل األخير

»املالكمة« يشارك بأسماء شابة

نتائج متواضعة لـ »رفع األثقال«
متطوعون باآلالف خلدمة اجلميع

أنه����ى منتخبنا الوطني 
لرفع االثقال مش����اركته في 
دورة األلع����اب اآلس����يوية 
بتحقيق نتائج متواضعة، 
لكنها جي����دة عند مقارنتها 
العرب  الالعب����ني  بنتائ����ج 
وخاصة منتخبي السعودية 

والعراق.
الكويت بأربع  وشاركت 
رباع����ني ه����م: عبدالعزيز 

الدرباس وعلي خليل ويوسف 
جمال وحميد العتيبي.

وحقق علي خليل املرتبة 
الرابعة في إطار مجموعته 
برفعه 125 كغم في النتر و179 
في اخلطف، بينما استطاع 
يوسف جمال أن يسجل في 
إطار نتيجة طيبة مجموعته، 
واستطاع رفع 130 كغم نتر 
ورفع 180 كغم خطف لكن هذه 

النتيجة لم تؤهله لالستمرار 
في املنافسة.

الوفد حزام  إداري  وقال 
طامي إن خروج فريقنا مبثل 
النتائج يعد مؤش����را  هذه 
طيبا في مثل هذه الدورات 
التي تض����م خيرة الرباعني 
القارة اآلس����يوية ومن  في 
بينهم أبطال للعالم في هذه 

اللعبة.

وأضاف أن الكويت سجلت 
حضورا طيبا قياس����ا على 
احلضور واملشاركة العربية، 
الكويتية  النتائج  أن  مبينا 
املنتخبات  باملقارن����ة م����ع 
العربي����ة مثل الس����عودية 
والعراق وسورية تعد مشرفة 
وتؤكد مكانتنا في الصدارة 
على املس����تويني اخلليجي 

والعربي.

يعم���ل آالف املتطوعني 
الكوريني  معظمه���م م���ن 
اجلنوبيني مع وجود جيد 
من جنسيات اخرى بهمة 
ونشاط خلدمة املشاركني 
في الدورة م���ن كل انحاء 
آسيا من رياضيني واداريني 
وفنيني واعالميني وغيرهم 

الدورة  من ضيوف ه���ذه 
اآلسيوية.

وقالت احدى املتطوعات 
وهي ميا كي���م ان جتربة 
العمل في اآلسياد مفيدة جدا 
للمتطوعني حيث تكسبهم 
مهارات مهمة في التعامل مع 
الوفود من بيئات وجهات 

مختلفة.
ان  كي���م  واضاف���ت 
اعم���ار  املتطوع���ني م���ن 
مختلفة ومن طلبة وموظفني 
ومتقاعدين جاؤوا من مدينة 
اينشيون ومن املدن الكورية 
القريبة منها مثل  الكبيرة 
سيئول وبوس���ان لتقدمي 

الواج���ب للوطن من خالل 
خدم���ة ضي���وف كوري���ا 
الدول  اجلنوبية م���ن كل 
اآلسيوية وتسهيل امورهم 
وقد مت توزيعهم على جميع 
املراكز ذات العالقة واملنشآت 
التي تقام عليها  واملالعب 

منافسات الدورة.

الشيخ د. طالل الفهد والشيخة نعيمة األحمد مع جنوم االسكواش

برونزية جديدة بعد اخلسارة من الهند.. وتكرمي سريع من طالل الفهد لنجوم منتخبنا

 »االسكواش« يضيف 
امليدالية السادسة للكويت

وللوقوف على مواطن اخللل 
لالستعداد بشكل مميز لدورة 

جاكرتا بعد اربع سنوات.

الرامزي سعيد بالبرونزية

من جانبه، أعرب الالعب 
علي الرامزي عن س���عادته 
الفريق  البالغ���ة بتحقي���ق 
برونزية الفرق لتضاف الى 
امليدالية الذهبية التي أحرزها 
النجم املزين في منافس���ات 

الفردي.
وقال ان فوز الكويت على 
باكستان الذي يعد احد أقطاب 
اللعبة وف���ي دورة األلعاب 
اآلسيوية هو اجناز بحد ذاته 
ولنا الفخر بتحقيقه وان نظهر 
بهذا املستوى الطيب في كبرى 

الدورات اآلسيوية.

الكويت���ي، متمنيا ان تتكرر 
مثل هذه اإلجنازات في القريب 

العاجل.
وقال الش���يخ ط���الل ان 
االلعاب الفردية مثل االسكواش 
والرماية حققت نتائج طيبة 
بعكس االلعاب اجلماعية التي 
لم تظهر مبستوى ميكنها من 
الذهاب بعيدا في الدورة، بينما 
كانت بعض املش���اركات في 
بع���ض االلعاب الكتس���اب 

اخلبرة وتطوير املستوى.
وذك���ر ان األمل الكويتي 
بتحقيق مزيد من الذهب مازال 
موجودا الس���يما في ألعاب 
رماية السكيت والتي يتفوق 
بها رماة الكويت وكذلك في 
الكراتيه، واعتبر  منافسات 
ان ه���ذه املش���اركة للتقييم 

عبداهلل املزين وعلي الرامزي 
التميمي وفالح فايز  وعمار 
الكبير في  تقديرا إلجنازهم 
هذه الدورة وهنأهم بهذا الفوز 
الذي ادخل الفرحة في نفوس 

أهل الكويت.
وأش���اد الشيخ طالل مبا 
قدم���ه العب���و االس���كواش 
الكويت���ي في ه���ذه الدورة، 
مشيرا الى انه جاء بعد جهد 
الذين  كبير م���ن الالعب���ني 
تفوقوا على انفسهم ليحققوا 
الذهبي���ة والبرونزية وكان 
ذلك غير متوقع بسبب قوة 

املنافسني.
وأهدى الشيخ طالل الفهد 
هذا اإلجناز الكويتي لصاحب 
الس���مو األمير ولسمو ولي 
الش���عب  أبناء  العهد ولكل 

وأنقذ فريقه من اخلسارة.
وعقب املباراة قام الشيخ 
الفهد بتكرمي العبي  د.طالل 
منتخب االسكواش األربعة 

في مباراة حاسمة مع الهندي 
غوس����ال في إطار منافسات 
اينش����يون لكن هذه  آسياد 
املرة ثأر الالعب الهندي لنفسه 

وتكرر املشهد للمرة الثانية 
اق����ل من يومني  في غضون 
بأن يلتقي الع����ب منتخبنا 
لالس����كواش عبداهلل املزين 

اينشيون ـ وفد جمعية الصحافيين 
زيد السربل وفهد العنزي 

ارتفعت حصيلة الكويت 
في دورة االلعاب اآلسيوية 
الى 6 ميداليات بعد ان أضاف 
امليدالية  منتخب االسكواش 
السادس����ة ليصبح ترتيب 
الكويت اخلامس عش����ر في 
نهاية اليوم السابع للدورة.

الكوي���ت حاليا  وحتتل 
الثاني عربيا بعد  الترتيب 
قطر التي خطفت ميداليتني 
ذهبيت���ني وبرونزية ومن 
الكويت  املرجح ان تأخ���ذ 
موقعها في الصدارة العربية 
في االيام املقبلة بعد مشاركة 
الرماي���ة والكراتيه  ف���رق 

وألعاب القوى.

احلمود: املزين أصبح قدوة ومثاالً للشباب الكويتي
اشاد وزير االعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود 
باإلجناز املتميز واملشرف لالعب عبداهلل 
املزين واملتمثل بفوزه بذهبية منافسات 
االسكواش في دورة االلعاب اآلسيوية 
مما جعله قدوة ومثاال يحتذي به كل 

رياضي وشاب كويتي.

جاء ذلك خالل استقبال الشيخ سلمان 
احلمود لرئيس مجلس إدارة احتاد 

االسكواش ونائب رئيس االحتاد العربي 
ورئيس اللجنة التنظيمية اخلليجية 

لالسكواش وليد الصميعي وامني سر 
االحتاد ونائب رئيس االحتاد اآلسيوي 

للعبة فايز املطيري ورئيس االحتاد 

السابق حسني مقصيد.
واعرب عن شكره وتقديره للجهود التي 
بذلها رئيس واعضاء مجلس ادارة احتاد 

االسكواش، مشيدا باالجناز املشرف 
وغير املسبوق في اللعبة والذي حققه 

املزين الذي اصبح قدوة ومثاال يحتذى 
لكل رياضي وشاب كويتي.

طالل الفهد يكرم السفير البديوي
قام رئيس اللجنة االوملبية 
الكويتية ورئيس وفد الكويت 
اينشيون  املشارك في آسياد 
الشيخ د. طالل الفهد بتكرمي 
سفيرنا لدى كوريا اجلنوبية 

جاسم البديوي تقديرا جلهوده 
ف����ي خدمة جميع  الواضحة 
اعضاء الوفد ومتابعته املستمرة 
التي يشارك فيها  للمباريات 
ابن����اء الكويت في هذا احملفل 

الرياضي اآلسيوي.
واش����اد الفهد باملجهودات 
التي يبذلها السفير البديوي 
وطاقم السفارة الكويتية في 
كوريا اجلنوبية خلدمة الوفد 

ومتابعت����ه عن كث����ب ملعظم 
املنافسات الرياضية التي تكون 
الكويت طرفا بها وللتسهيالت 
التي يقدمها اركان السفارة اثناء 

مشاركتنا في هذه الدورة.

عبداهلل املزين قدم أداء طيبا 
أمام الهندي غوسال رغم الهزمية
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معنويات مرتفعة لالعبي األصفر في أول تدريب بإندونيسيا

8 أهداف في مرمى الكويت في 
ربع النهائي وتسجيله لهدفني 
في مرمى األصفر نفسه لذلك 
إن لم يك���ن التأمني الدفاعي 
باملستوى املطلوب فقد يكلف 
ذلك األصفر الكثير وقد يلحق 

باألبيض.
وف���ي نفس الس���ياق لم 
يدخل تدريب���ات األمس كل 
من النيجيري عبداهلل شيهو 
املعت���وق املصابني  وعام���ر 
واللذين س���تتضح الصورة 
بشأن مشاركتهما مع الفريق 
م���ن عدمه���ا ف���ي املواجهة 
املصيرية غدا األحد وهو األمر 
الذي سيضطر املدرب بوتشي 

إلى تغيير بعض األسماء في 
التش���كيلة األساسية ومعها 
تغيير طريقة لعبه في وسط 

امللعب وكذلك في األطراف.
وكان واضح���ا من خالل 
التدريب���ات حس���ب ما نقل 
عن اجله���از اإلداري للفريق 
ارتفاع الروح املعنوية لالعبني 
وإصراره���م عل���ى حتقيق 
نتيجة إيجابية وبلوغ املباراة 

النهائية.

عبدالعزيز جاسم 

خاض الفريق األول لكرة 
القدم في نادي القادسية تدريبه 
األول عص���ر أم���س مبدينة 
جايبورا األندونيسية، وذلك 
ضمن استعداد األصفر ملواجهة 
االندونيسي  بيبرس���يبورا 
في إي���اب نصف نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي الثالثاء املقبل 
)ذهابا 4-2 لصالح القادسية(، 
وح���رص مدرب القادس���ية 
اإلس���باني انطونيو بوتشي 
على إعطاء الالعبني جرعة من 
تدريبات اللياقة البدنية، وذلك 
للوقوف على جاهزية كل العب 
قبل املواجهة املرتقبة، بينما 
ستكون التدريبات ال�3 املتبقية 
للجانب اخلططي والتكتيكي 
أكثر منها للياقي وذلك لتالفي 
األخطاء الس���ابقة سواء في 
مواجهة بيرس���يبورا ذهابا 
أو حتى في جميع مواجهات 
الدوري الس���ابقة، والتي من 
بينها كان واضحا حاجة الفريق 
للتنظيم الدفاعي خصوصا أن 
املنافس ميتلك خطا هجوميا 
قويا يستطيع التسجيل في أي 
رفاعي الديحاني وعبداهلل احلقان وفيصل الشمري وعبداحلميد الشطي يتابعون التدريباتحلظة وخير دليل تسجيله ل� 

نواة الكرة الكويتية للسنوات 
العشر املقبلة.

 اجلدي���ر بالذكر أن احتاد 
الك���رة تعاق���د م���ع املدرب 
اإلسباني هيرتا لقيادة األزرق 
في املرحلة املقبلة خلفا للجهاز 
الفني احلالي بقيادة الشمري 

ومهنا.
وعلمت »األنباء« أن علي 

»الفنية« تناقش »األوملبي«.. ومهنا مساعداً لهرتا
مهنا هو األقرب لالستمرار في 
منصبه مع املدرب اإلسباني 
خلبرته الطويلة مع املنتخب 
وملعرفته اجليدة مبستويات 

الالعبني.

مبارك الخالدي

تعق���د اللجن���ة الفني���ة 
الك���رة اجتماعا غدا  باحتاد 
البرنامج  األح���د ملناقش���ة 
اإلعدادي للمنتخب األوملبي 
للمرحلة املقبلة، من املقرر أن 
تدرس اللجنة التقرير الفني 
املنتخب  اخلاص مبش���اركة 
في دورة األلعاب اآلس���يوية 
والذي س���يقدمه املدرب علي 
الشمري ومساعدة علي مهنا، 
ومن املتوقع أن تناقش اللجنة 
برنامج إعداد األزرق والذي 
يضمن حتديد املباريات الودية 
التي يخوضها األزرق استعدادا 
التصفيات  ف���ي  ملش���اركته 
األوملبي���ة واملؤهلة ألوملبياد 
ريو دي جانيرو 2016 والتي 
سيصل عددها إلى 10 مباريات 
تكفل اإلعداد اجليد ملجموعة 
املدرب علي مهنا مستمر مع األوملبيالالعبني الواعدة التي تشكل 

انسحاب احلداد أمام العب إسرائيلي 
في بطولة العالم للمبارزة بپولندا

انسحب العب منتخبنا الوطني للمعاقني 
عبداهلل احلداد من بطولة العالم لسالح املبارزة 
املقامة حاليا في پولندا رغم فوزه في مباراتني 
متتاليتني بنتيج���ة 5-0 و5-1، وذلك لعدم 

مش���اركته لعدم رغبته ف���ي مواجهة الالعب 
اإلسرائيلي في البطولة وتنازله عن حتقيق 
ميدالية، ويرأس الوفد أمني الس���ر العام في 

نادي املعاقني عبداهلل العازمي.

شافي الهاجري مع عبداهلل احلداد

كاظمة اجلهراء

القناة الثالثة  ـ الساعة 6:10

التضامن اليرموك

الساعة 8:35

غياب شيهو واملعتوق عن تدريبات األصفر

يد الكويت يضم متعب ويعسكر في أوروبا
جنح اجلهاز االداري لكرة اليد بنادي الكويت 
في ضم العب نادي النصر متعب املطيري الى 
صفوف االبيض بشكل دائم في صفقة تكفل 
بها نائب رئيس الن���ادي ومدير اللعبة خالد 
الغامن، وكان املطيري قد لعب املوسم املاضي في 
صفوف الكويت على سبيل االعارة، وفي سياق 
متصل استقر اجلهازان الفني واالداري على 

اقامة معسكر للفريق في سلوڤينيا وكرواتيا 
البطولة اآلسيوية  استعدادا للمش���اركة في 
ابط���ال الدوري املقرر انطالقه���ا في قطر 29 
نوفمبر املقبل وسيعسكر الفريق 10 ايام في 
سلوڤينيا ومثلها في كرواتيا اعتبارا من االول 
م���ن نوفمبر قبل العودة الى الكويت ويغادر 

منها الى الدوحة.

تغلّب على العربي في مباراة مثيرة شهدت أحداثاً مؤسفة

الساملية.. سعيد

على ميني احلارس الرشيدي 
)40(، وجنح سعيد في ادراك 
التعادل بعد ان تلقى متريرة 
خل����ف املدافعني من العنزي 
ليمر س����عيد من املدافع فهد 
الفرحان ويس����دد الكرة من 
حتت احلارس حميد القالف 
)42(. وفي الش����وط الثاني 
واص����ل الس����املية أفضليته 
وباألسلوب نفسه كاد سعيد 
ان يضيف الهدف الثاني مع 
مطلع الشوط لكنه سدد من 
الوضع منفردا بجسد احلارس 
القالف )47(، ومبهارة عالية 
اضاف سعيد الهدف الثاني بعد 
ان ركن عرضية العنزي على 
ميني احل����ارس القالف )52( 
وعاد سعيد ليتالعب بالدفاع 
العرباوي لكنه س����دد خارج 
املرمى )67( واعتمد السماوي 
على تأمني منطقته اخللفية 

واالنطالق عبر الكرات املرتدة 
والتي جاء من إحداها الهدف 
الثالث بعد ان مر سعيد من 
املدافعني ليهدي الكرة للبديل 
ناي����ف زويد ال����ذي وضعها 
باملرم����ى اخلالي، فيما غابت 
الروح ع����ن الفريق األخضر 
ولم تفل����ح محاوالت املدرب 
انعاش  الصربي بونياك في 
فريقة بدخول فهد الرشيدي 
وطالل نايف لتنتهي املباراة 

ملصلحة الساملية.

تعادل الشباب مع الساحل

وف����ي األحم����دي تعادل 
الش����باب مع ضيفه الساحل 
1-1 ليرتفع رصيد كل منهما 

إلى خمسة نقاط.
سجل للش����باب احملترف 
كابي وتعادل للساحل ناصر 

راكان.

العنزي الذي مر من دفاعات 
األخضر وسدد باملرمى اخلالي 
لك����ن املداف����ع عيس����ى وليد 
أبعدها م����ن على خط املرمى 
)7(، كما سدد عدي الصيفي 
كرة من خ����ارج املنطقة علت 
العارضة)15( وحاول األخضر 
الدخ����ول في أج����واء املباراة 
عبر اجلهود الفردية لالعبيه 
وس����دد عبدالعزيز السليمي 
كرة زاحفة مرت بجوار القائم 
األمين للحارس خالد الرشيدي 
وحتصل األخضر على ركلة 
جزاء بعد ان ملست الكرة يد 
الصيفي داخل املنطقة لم يتردد 
احلكم علي طالب في احتسابها 
وسددها فراس اخلطيب خارج 
املرمى )34( وعوض اخلطيب 
الفرصة السانحة بتسجيله 
هدف����ا رائع����ا بع����د ان تلقى 
عرضية عيسى وليد ليرسلها 

مبارك الخالدي - أحمد السالمي

أشعل الساملية الصراع على 
صدارة الدوري بعد ان أوقف 
تقدم العرب����ي بالتغلب عليه 
3-2 في املباراة التي جمعتهما 
مساء امس على ستاد صباح 
السالم باملنصورية في ختام 
اجلولة اخلامسة من البطولة 
ليرفع السماوي رصيده الى 12 
نقطة وجتمد رصيد األخضر 
عند 12 نقطة ويدين الساملية 
في انتصاره للمتألق العاجي 
الذي س����جل  جمعة س����عيد 
هدف����ني)42( و)52( وناي����ف 
زويد )97(، فيما سجل هدفي 
العربي فراس اخلطيب)42( 
و)106( من ركل����ة جزاء كما 
أضاع اخلطيب ركلة جزاء )34( 
وشهدت املباراة أحداثا مؤسفة 
في ش����وطها الثاني وتوقفت 
مرتني بسبب اجلماهير كانت 
األولى رمي مساعد احلكم حمود 
السهلي بقنينة مياه والثانية 
العربي  إصابة مساعد فريق 
عبدالعزيز املطوع بجرح في 
جبهته ف����ي الدقائق األخيرة 
من عمر املباراة ما اجبر احلكم 
علي طالب على إضافة اكثر من 
ربع ساعة وقتا إضافيا، وجاء 
الشوط األول مثيرا وسريعا من 
اجلانبني تفوق فيه الساملية في 
التنظيم واالنتشار والتكتيك 
وكان األخط����ر عل����ى مرمى 
ال����ذي لعب بحماس  العربي 
زائد مفتق����دا اجلماعية التي 
متيز بها وجنح السماوي في 
الوصول الى مرمى العربي عبر 
الكرات املرسلة خلف املدافعني 
الستغالل مهارة العاجي جمعة 
سعيد وكانت اولى محاوالت 
الس����املية مبكرا عبر متريرة 
فيصل العنزي انفرد على اثرها 
سعيد لكنه سدد برعونة خارج 
املرمى )2( تلتها محاولة من 

)األزرق. كوم( العاجي جمعة سعيد يحتفل بهدفه الثاني على طريقته اخلاصة  

مبارك الخالدي

يسدل الستار مساء اليوم 
على منافسات اجلولة 

اخلامسة لدوري VIVA بإقامة 
مباراتني حتمالن الكثير 

من اإلثارة والندية، حيث 
يستضيف اجلهراء باملركز 

الثالث )10 نقاط( السفير 
الكظماوي باملركز السابع 

)5 نقاط(، ويلتقي اليرموك 
باملركز الـ 12 )نقطتني(  

مع  التضامن باملركز قبل 
األخير اخلالي رصيده من 

النقاط، وذلك على ستاد ثامر 
بالساملية، وتكمن اإلثارة 
في مباريات اليوم لسعي 
اجلهراء للتشبث مبركزه 
املتقدم ورغبة كاظمة في 

حتسني مركزه فضال 
عن طمع فريقي اليرموك 

والتضامن في نقاط املباراة 
للتقارب في املستوى بني 

الفريقني.
وستتجه األنظار إلى ستاد 
مباراة العيار حيث مواجهة 

VIVA اليرموك يلتقي التضامن في ختام اجلولة اخلامسة لدوري

اجلهراء وكاظمة بذكريات خاصة
اجلهراء وكاظمة والذي 
يحمل ذكريات خاصة 

للمدرب البرازيلي جانسينيز 
داسيلفا مدرب كاظمة احلالي 

واجلهراء سابقا، ويسعى 
أصحاب الضيافة للخروج 
بنتيجة إيجابية إذ يخوض 
الفريق املواجهة قادما من 
فوز عريض على حساب 

الشباب 7-0 أثبت فيه املدرب 
املونتينيغري ميودراغ 

رادولوفيتش جناح رهانه 
على حيوية الشباب بتواجد 
النجم فيصل زايد ومحمد 

دهش وإبراهيم عبيد 
ونواف مجهول ومحترفوه 

البرازيليان الهداف كارلوس 
فينيسيوس واملدافع 

الكسندر نينو.
ويتمتع الفريق بجرأة كبيرة 
في التقدم للمناطق األمامية 
من امللعب بعد الثقة الكبيرة 

التي اكتسبها الالعبون 
نتيجة مشاركاتهم اخلارجية 
املوسم املاضي وحلولهم في 

املركز الثالث.

وفي املقابل يسعى الضيوف 
للعودة إلى سكة االنتصارات 

فال يزال الفريق يدور في 
دائرة التعثر من خسارة 

إلى تعادل وفوز يتيم على 
الفحيحيل 5-2 ال يتناسب 

مركز السفير البرتقالي 
مع قدرات العبيه الذين لم 
يقدموا حتى اآلن الصورة 

املعتادة ألداء الفريق 
الكظماوي املعتمد على 

التمرير السهل من ملسة 
واحدة والالمركزية في 

التحرك.
ويعول املدرب داسيلفا على 
خط وسطه بتواجد مشاري 

العازمي وحمد حربي 
وطالل الفاضل وناصر 

الوهيب الذي استعان فيه 
داسيلفا في مركز الوسط 

مؤخرا وناصر الفرج الذي 
يجيد األدوار الهجومية إلى 
جوار يوسف ناصر وتقدم 
الظهيرين سلطان صلبوخ 

ومحمد الهدهود.
ويتسم اللقاء الذي يجمع 

فريقي اليرموك مع التضامن 
بالتكافؤ، فاليرامكة قدموا 
حتى اآلن عروضا جيدة 
بقيادة املدرب اإلسباني 

جورفي غاالردو، ويخوض 
الفريق املباراة قادما من 

خسارة ثقيلة أمام الساملية 
0-3، ويعول غاالردو على 
هدافه البرازيلي انطونيو 

ويلسون واملدافع االسباني 
انطونو اياال والتونسي 

مهدي بن حرب ونخبة من 
الالعبني احملليني يقودهم 

املخضرم احمد هاني.
في املقابل يسعى التضامن 

لكسر مسلسل اخلسائر 
وحتقيق فوزه األول في 
البطولة وميتلك املدرب 

الصربي للفريق دراغان 
كازيك األوراق القادرة على 

استعادة توازنه بتواجد 
البرازيليني تياغو باستوس 

والياسو اوليفيرا والبوسني 
سمير حجي والواعد يوسف 
العنيزان وخبرة وليد سالم 

ونواف شويع.
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يقول���ون: »نصف احلي���اة حلم 
ونصفها اآلخر حقيق���ة«، وكثيرا ما 
تتحول األحالم الى حقائق أو العكس، 
ذل���ك ان احلياة مهما طالت فإنها الى 
نهاية حتمية جنة أو نارا .ً س���بحان 
اهلل: قد تكون احلياة عبئا ثقيال على 
بعض الن���اس، وأيضا بعض الناس 
قد يكونون عبئ���ا ثقيال على احلياة 

وناسها.
أبوماضي  ايليا  عجيب ش���اعرنا 

عندما يقول:
ان احلياة قصي���دة اعمارنا

ابياتها وامل���وت فيها القافية
واهلل تب���ارك وتعالى يحذرنا في 
كتابه العظيم: )ف���ال تغرنكم احلياة 

الدنيا..( لقمان: 33.
وفي سورة ثانية: )وما احلياة الدنيا 
إال لعب ولهو وللدار اآلخرة خير للذين 

يتقون أفال تعقلون( األنعام: 32.
يقول امللك عبدالعزيز آل س���عود 

رحمه اهلل:
تعبت من احلي���اة فما أراها

س���وى ظلم على ظلم توالت
اذا م���ا ش���ق حلكاتها ضياء

خب���ا فرقا وخلفه���ا فصالت

لذا كلما كان اإلنس���ان موحدا هلل 
عز وجل قل همه وعمل حسابا آلخرته 
وحاول مس���اعدة الناس، وال شك ان 
الذي يخفف أعب���اء الناس وأثقالهم 
ويفك ديونهم ويرسم ابتسامتهم من 
أكبر النافعني في احلياة، وتبقى حقيقة 
جلية ان اهلل عز وجل اختار اإلنسان 
إلعمار األرض، لذا يجد اإلنس���ان في 
رحلته احلياتية أشواكا وأكواما من 
تالل املشاكل، هكذا هي احلياة صورة 

حلوة وأخرى معذبة. لذا يقال:
لكل ش���يء ف���ي العالم ثمنه

إال احلي���اة والفكر واحلرية
والحظ مع���ي ان احلي���اة تعني 
العوامل األساس���ية م���ن متطلبات 
وطن، وظيفة.. إل���خ، اما الفكر فلقد 
دفع معتنق���وه أعمارهم ثمنا له، اما 
احلري���ة فإننا مازلنا نس���مع بها في 
وطننا العربي ألنني افهم ان س���كان 
اسكتلندا قالوا »ال« ليمارسوا احلرية 

في أجمل صورها.
الناس هموم، فإننا  عندما نقول: 
نالمس احلقيق���ة ألن الناس أصناف 
شتى منهم احلاكم والرعية، والغني 
والفقير، األلوان من البش���ر بالفعل 
ألوان )بيض، س���مر، ش���قر، صفر.. 
إلخ( والناس أجناس ألنهم يتصرفون 
في اليسر والعس���ر بشكل مختلف، 
فلكل انسان تصرفه وطريقة تفكيره 

وقراره.
أتوازن كثيرا عندما اقرأ في صالة 

الفجر قوله تعال���ى: )يأيها الناس أنتم 
الفقراء الى اهلل..( فاطر: 5.

سيد اخللق رس���ولنا الكرمي سيدي 
وحبيبي ورسولي محمد ژ يقول: »واهلل 
ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى ان 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم 

كما أهلكتهم«.
ايها املخنوقون من الناس

ايها املتعبون من احلياة
ايها الضائقون من العسر
ايها الغارقون في اليسر

ضاقت ولو لم تضق ملا انفرجت
والعسر مفتاح كل ميسور

أحيانا أفكر هل سقيم العقل مرتاح؟ 
وهل اجلنون راحة لإلنس���ان من ضيم 
الدهر؟ أكيد ال، ألننا خلقنا للعبادة وإعمار 

األرض.
اليوم استراحتكم تأخذكم بعيدا عن 
مجريات السياسة واالحداث الى الناس، 
اهلنا، مجتمعنا، وطننا، امتنا، ش���عوب 
العالم هنا وهناك، مس���تذكرين كلمات 
الشاعر التونسي ابوالقاسم الشابي في 

ابيات شعره:
ال���داء واالعداء س���أعيش رغم 

كالنس���ر ف���وق القمة الش���ماء

لهذا كله كان مثلنا الكويتي الشعبي 
»الناس للناس والكل باهلل«.

على بركة اهلل نبدأ:
االستبداد هو الداء الذي اصاب االنسانية 
في مقتل، ألن االنسان املستبد يذل اخاه 
االنسان ويهينه، واالستبداد عبر التاريخ 
خلق انواعا من البشر، منهم العبيد الذين 
القيد  الذلي���ل وقبلوا  رضخوا لواقعهم 
واستكانوا، وآخرون رفضوا هذا الطوق 

وقدموا رقابهم من أجل احلرية.
عمر بن اخلط���اب ÿ، هذا اخلليفة 
الرائع، له قول مأث���ور عنه يقول: متى 
اس���تعبدمت الناس وقد ولدتهم امهاتهم 

احرارا؟
ويقول الشاعر زهير بن ابي سلمى:

وم���ا من ي���د اال ي���د اهلل فوقها
وما م���ن ظالم اال يبل���ى بأظلم

ان االستبداد االنساني ظاهره قوة، لكن 
واهلل باطنه ضعف، واملس���تبد سيالقي 
ج���زاء عمله من جنس العمل، انظر ماذا 
فعلت اقدارهم بهم ظلمة البش���رية في 

التاريخ االنساني؟
أين الطواغيت؟ وما مصيرهم؟

لق���د رحلوا عن احلياة بعد ان عذبوا 
الناس ودخلوا مزابل التاريخ بجدارة.

المساواة

ليس هناك انس���ان عاقل اال ويطلب 
املساواة..

ال يغريه���م املال وال اجلاه وال الس���لطة 
وال السطوة النتهاك ما تعلموه من هذه 
الفضيلة الشماء والتي اعتبرها حقيقة 

عافية الروح.
أبو العالء املعري يقول:

تعد ذنوبي عند قوم كثيرة
وال ذنب لي إال العال والفضائل

يقول غاندي حكيم الهند: »ان وقاية 
اجلس���د والعق���ل والنف���س كامنة في 
العفة، ولكن العفة هي كالسير على حد 

السيف«.
واهلل جميل ان يكون االنسان فاضال 
واالجم���ل ان يعلم اآلخري���ن ان يكونوا 
فضالء، ويبقى الس���ؤال: هل هذه مهمة 

سهلة عليه وعليهم؟
ما بني الفضائل جت���د النقائص الن 
هذا هو املجتمع البش���ري، لذا فاننا اذا 
رجعنا لقول غاندي نراه متمثال في هذا 

البيت الشعري:
وأه���م اس���باب الس���عادة عفة

الفضيلة تس���عد فاتبع تعاليم 

الفشل

آه من هذا العنوان!
تذكرون.. علمونا ونحن على مقاعد 
الدراسة من فرائد األدب هذه املقولة »رجع 

بخفي حنني«.
كبرنا وكبر همنا وزادت طموحاتنا، 
مرة نواجه الفشل ومرة النجاح وكالهما 
حلو ومر، غير ان تربيتنا غرس���ت فينا 
انه ال بد من معاودة الكفاح بعد الفش���ل 

النك »ريال«،أي رجل!
وهل النج���اح مخصص للرجل دون 

املرأة؟
ان الفشل احلقيقي للجيل القدمي كما 
ذكر توفيق احلكيم: هو »ان الفشل احلقيقي 
للجيل القدمي هو ان تكون اجياله اجلديدة 
متخلفة عنه، او نسخا متكررة منه، واكبر 
جناح للجيل القدمي هو ان يخلق اجياال 

جديدة تتجاوزه وجتدده وتطوره«.
انه منط التفكير في مجتمعاتنا العربية 
املتخلفة، انظ���ر معي في اجابة توماس 
اديسون صانع الكهرباء عندما سئل: ملاذا 
ال تكف عن محاوالتك من صنع نوع جديد 
من البطاريات الكهربائية بعد فشلك مرارا؟ 
فأجاب: الفشل، أنا لم أفشل، فقد بت أعرف 

خمسني طريقة غير ناجحة.

الوقت والوعظ

خير موعظ���ة اقدمها للقارئ في هذا 
الوقت العصيب من حياة البش���رية هي 
ضرورة االستماع لها من قائل مخلص الى 
سامع منصف الن السعيد حقا من وعظ 

بغيره واتعظ وانتصح وامتثل.
قالها الشاعر:

ل���ن ترج���ع االنفس ع���ن غيها
له���ا واعظ ي���رى منه���ا  حتى 

هذا كالم حقيق���ي من احلياة، الناس 
كلهم يطلبون املساواة، مساواة في االمومة 
واالبوة، لذا وجب على الوالدين أال يفرقا 
ب���ني االبناء حتى ال يك���ون هناك حوب 
عظيم، ألن شعور الطفل بالظلم من والديه 

يكبر معه.
مساواة في املواطنة من حيث احلقوق 
والواجبات، وهذا هدف س���ام تسعى له 
البشرية جميعا، وقلة من الدول تطبقه 
لتدخل عوامل كثيرة من ابرزها ان ولي 
االمر ال يرى احلقائق وتغيب عنه لوجود 
»لوبي« يحجب احلقائق عنه، لذا جتد ائمة 
املساجد يدعون في كل جمعة »اللهم ارزق 
ولي امرنا البطانة الصاحلة«، وهذا جتده 

في كل مساجد املسلمني في العالم.
اضحك كثي���را من املثل االملاني: »من 
يبحث عن املساواة فليذهب الى املقبرة«، 
ألنني بصراح���ة أعجب وقد زرت مقابر 
كثيرة في العالم، فعال هناك مساواة في 
القبور، متذكرا املثل اللبناني: »من سّواك 
بنفسه ما ظلمك«، املساواة قضية مستمرة 
ولن تنتهي أبدا ألن كل إنسان يريد الكيكة 

لنفسه وملن بعده.

التسامح

ما أحوج الناس اليوم الى هذه اخلصلة 
اجلميلة »التسامح«، الن التسامح أعلى 

مراتب القوة!
بخالف الواقع الي���وم برزت ظاهرة 

»االنتقام« وهي من الضعف البشري.
ديننا اإلس���المي وش���ريعتنا الغراء 
الكرمي  التس���امح، وقرآننا  يحثان على 
فيه آية تعتبر »دستورا عامليا« ملن أراد 
ان يتعلم التس���امح، قال تعالى: )ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم مبا 

يصفون- املؤمنون: 96(.
يا ليت البشرية اليوم، ال بل كل الناس 
ومن كل األديان واالجناس، يقفون عند 
هذه اآلي���ة الكرمية )ال اكراه في الدين- 

البقرة: 256(.
يقول الرس���ول ژ: »ليس الش���ديد 
بالصرعة ولكن الشديد من ميلك نفسه 

عند الغضب«.
أيها الناس

أيتها البشرية
ما أعظم فضيلة التس���امح! كلنا أواًل 
وفي���ات ونهايتنا حفرة مترين في متر، 

فلَم التشاجر واالختالف؟
أيه���ا القراء في كل م���كان: من منا ال 
يس���امح؟ ومن منا ال يغفر؟ إننا بش���ر 

ويبقى السؤال؟ لَِم؟

الفضيلة

الفضيلة والعفة م���ن املفردات التي 
تواجه االنس���ان وهو في طريقه لعبور 
الزمن وممارس���ة احلياة، وال ش���ك ان 
الفضيلة والعفة من صفات املؤمنني الذين 

املوعظ���ة اليوم ف���ي زمن الفنت 
السوداء التي هي كقطع الليل املظلم 
ان تلزم بيت���ك وان تدع من اعمال 
الس���ر ما ال يصلح لك في العالنية 
وان���ت في صراع م���ع الوقت ومن 
يستهن بالوقت فقد ينبذه الزمن، وما 
احلياة اال الوقت، وكما قالوا: »الوقت 

كالسيف ان لم تقطعه قطعك«.
احذر الفراغ ألنه مضيعة للوقت، 
لذا حاول في حياتك ان تكون قدوة 

تصل موعظتك حتى من بعد.
تبق���ى احلقيقة قب���ل ان نغادر 
االس���تراحة، وهي خاصة باليقني، 
وتذكر مني »زين يقينك بنصح ال 
يخالطه غش«، أي ان يكون يقينك 
ب���اهلل ثم باهلل ثم ب���اهلل ثم األخذ 

باألسباب.
قالها ابن املقف���ع منذ دهور من 
الزمن واعيدها لكم »ما احسن املرء 
ناطقا عاملا، ومستمعا واعيا، وواعيا 

عامال«.

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

ربي يعني الناس على هموم الدنيا، عددوا معي: 
ارتفاع اإليجارات ألسعار فلكية، أقساط املدارس، 
وثالثة األثافي الدروس اخلصوصية، عدا هموم 
الواجبات االجتماعية، فهذا يرسل لوالده املسن، 
وهي ترس�ل ألمها وأخواتها ملس�اعدتهن على 
مصاريف احلياة، كل إنسان في كوكبنا البشري 
يحمل هما ومسؤولية، فيارب أعط منفقا خلفا، 
وأع�ن عبيدك على صع�اب احلي�اة.. اضحكوا 
وتفاءلوا فإن اهلل مق�در األرزاق.. وترى لو جتري 

جري الوحوش غير رزقك ما حتوش.
اللهم انني قد قدمت ما عندي، واهلل اعلم.

جزى اهلل أبناء وبنات أسرة »األنباء« كل خير على كرمي 
تبرعهم بدمائهم من أجل بنك الدم حتمال للمسؤولية 
الوطنية واالجتماعي�ة، حيث بلغت احلصيلة 75 
كيسا، نسأل اهلل ان تكون في ميزان حسناتهم وأن 
تكون سببا في تفريج كربات من يحتاجون إليها. لهم 

جميعا نقول بالفم املليان »شكرا«.

آخر الكالم

كثر اهلل خيركم

همومالناس ..

أيها املخنوقون من الناس
أيها املتعبون من احلياة
أيها الضائقون من العسر
أيها الغارقون في اليسر
ضاقت ولو لم تضق ملا 
انفرجت والعسر مفتاح 

كل ميسور



خووش حچي يا ألطاف اهلل
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كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«
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خبر: الهند تصل إلى املريخ.. بأقل تكلفة. تقرير: 600 % نسبة منو العالم الرقمي
في الشرق األوسط.

٭ إحنا الشدادية ما تبعد عن العاصمة 15 كيلو 
من 11 سنة لي احلني ما خلصنا منها!

٭ و7000 % نسبة منو املصائب السياسية!

بال قناعمحطات
صالح الشايجي سامي عبداللطيف النصف 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesfkatebkom@gmail.com

من يرقب كم وهج اإلعالم الذي يغطي عمليات 
اإلرهاب واإلعدام التي يقوم بها تنظيم داعش، 

وكم السمعة الدولية السيئة التي نحصدها 
كعرب ومسلمني من تلك العمليات، ومن 

يستغرب توازيا معها عن سبب تسابق الشباب 
الغربي على االنضمام لتنظيم داعش، فعليه أن 

يتذكر أن املنطقة مرت سابقا بتجربة مطابقة 
على يد تنظيم وديع حداد اإلرهابي.. القومي!

>>>
ففي الستينيات قام وديع حداد املولود في 

مدينة صفد بفلسطني بتحويل عمليات النضال 
الوطني ضد إسرائيل من مجراها الطبيعي 

واملقبول اي التصدي لقوات االحتالل كما هو 
الوضع املعتاد لدى جميع حركات التحرر في 
ڤيتنام وجنوب افريقيا وروديسيا واجلزائر.. 

الخ، إلى نهج جديد هو القيام بعمليات 
»إرهابية« توجه لألبرياء واآلمنني كخطف 

الطائرات التي تستقطب اإلعالم الدولي بحجة 
أن ذلك يخدم القضية الفلسطينية وهو ما 

أثبتت األيام عكسه متاما.. فتوقف!
>>>

وكحال داعش هذه األيام، انضم الشباب 
الثوري في العالم أجمع ملنظمة وديع حداد، 

فقدموا من ڤنزويال ونيكارغوا وأملانيا 
وإيطاليا والدمنارك والدول االسكندنافية 

وانتهاء باليابان وشاركوا في جميع العمليات 
اإلرهابية، وكانت القشة التي قصمت ظهر 
بعير كل املنظمات الفلسطينية العاملة على 

الساحة األردنية والتي أدت خالل أيام 
قليلة بعدها حلرب سبتمبر 1970 الشهيرة 

بني اجليش األردني وجميع التنظيمات 
الفلسطينية، هي عملية خطف 3 طائرات 

مدنية سويسرية وأميركية وبريطانية إلى 
مطار الثورة باألردن أوائل سبتمبر 70 وقطع 
رؤوس الطائرات أي تفجير كبائن القيادة فيها 

واستضافة مئات اإلعالميني الدوليني لتغطية 
تلك األعمال اإلرهابية دون إبالغ السلطات 

األردنية في حتد واضح لسيادتها على أرضها، 
والغريب أن األنظمة آنذاك في مصر وسورية 

والعراق التي كانت تؤيد تلك األعمال في 
األردن ال تسمح بها إطالقا على أراضيها.

>>>
لقد انتهت منظمة وديع حداد بعد أن 
أدت غرضها في تشويه سمعة العرب 

والفلسطينيني، ودس السم لقائدها في بغداد 
في مارس 1978 قبل توجهه للجزائر، حيث 

احتار األطباء في أسباب مرضه الغريب فنقل 
إلى فرنسا وبعد 9 أشهر دس نفس السم 

للرئيس هواري بومدين إبان زيارته لبغداد 
ديسمبر 1978، فاحتار كذلك اطباء اجلزائر في 

مرضه فنقلوه إلى فرنسا وكانت املخابرات 
العراقية قد استخدمت نفس السم مع زوجة 

حردان التكريتي قبل صعودها الطائرة للقائه 
في اجلزائر حيث كان يقيم، بحجة انه تطعيم 

ضد الكوليرا وبعد ذلك قتل ابونضال في 
بغداد 2002 وابوالعباس 2004 والزرقاوي 

2006، لذلك فأرجح أن ينتهي احلال بالبغدادي 
بإعالن موته أو اختفائه من بغداد عام 2016 أو 

قبل ذلك.. واهلل أعلم!
>>>

التقيت قبل أيام رئيس الوزراء األردني 
السابق عبدالكرمي الكباريتي، وحدثني عن 
عملية اختطافه عام 1971 عندما كان رئيسا 
الحتاد الطلبة األردني باجلامعة األميركية 

في بيروت ويذكر مستشار الرئيس عرفات 
بسام ابوشريف في كتابه عن صديقه »وديع 

حداد« املسمى باسمه بأن أحد قادة تلك املنظمة 
هو من قام باخلطف من أجل املال، ويطرح 

ابوشريف في كتابه تساؤال هل كان وديع حداد 
ثائرا أم إرهابيا؟ واإلجابة بسيطة هو انه كان 
ارهابيا حتى النخاع، وان لم تكن اعماله ضد 

االبرياء ارهابا فما هو اإلرهاب اذن؟! وشخصيا 
لن أستغرب لو كشف في يوم ما أن احلداد 

أو احد قادته قد ساهم في محاولة اغتيال 
ابوشريف عام 1972 و... ألجل املال أيضا! فهم 

خير من يدفع وجماعتنا خير من يقبض!
>>>

آخر محطة: هناك خطآن تاريخيان جسيمان في 
كتاب بسام ابو شريف »وديع حداد« الصادر 

العام املاضي هما:
)1( يذكر أبوشريف أن اإلرهابي كارلوس بعد 
خطفهم لوزراء النفط في أوپيك عام 1975 لم 

ينفذ أمر وديع حداد بالقتل الفوري لوزير 
النفط اإليراني بعد أن أغراه وزراء النفط 

املخطوفون باملال، واحلقيقة أخبرني بها القائد 
احلقيقي والفعلي لتلك العملية واملتواجد 
بالطائرة وهو د.أنيس نقاش قبل دخولنا 

حللقة »االجتاه املعاكس« عام 2006، حيث قال 
إن كارلوس كان ينتوي تنفيذ األمر أي قتل 

وزيري ـ ال وزير ـ النفط اإليراني والسعودي 
إال أن د.أنيس رفض ذلك وأخبر كارلوس بأن 
هدف العملية هو احلصول على الدعم املالي، 

فإن مت )وهو ما مت( أطلقنا سراح اجلميع.
)2( ويذكر أبوشريف في كتابه أن الشباب 

الثوري األملاني أصر على خطف طائرة 
اللوفتهانزا األملانية والتوجه بها إلى عدن التي 
حتكمها اجلبهة القومية القريبة من حداد، كي 
ميكن تبادل الركاب بالسجناء الثوريني األملان 
في سجن »شتامهامير« وان أملانيا طلبت من 

احلكومة السعودية الضغط على حكومة اليمن 
اجلنوبي )!!( لعدم استقبال الطائرة األملانية 181 
املختطفة في 1977/10/13، مما أدى إلى توجهها 

إلى مقديشو بالصومال، حيث اقتحمتها 
القوات األملانية، واحلقيقة بعيدة عن ذلك، 

فالطائرة املخطوفة هبطت في عدن واستغل 
كابتنها األملاني نزوله لتزويد الطائرة بالوقود 

للهرب منها، مما أدى إلى تهديد اخلاطفني 
بقتل املساعد إن لم يرجع، فرجع حيث مت قتله 
ورميت جثته على ارض املطار، فتغيرت قواعد 

اللعبة ولم يعد من املقبول أن تقبل السلطة 
اليمنية بإطالق سراح القتلة، لذا اجتهت الطائرة 
بقيادة املساعد إلى مقديشو، حيث مت اقتحامها 

من قبل القوات األملانية اخلاصة بإذن من 
الرئيس محمد سياد بري، وبعدها غير الرئيس 
الصومالي توجهه من أقصى اليسار إلى أقصى 

اليمني!

من أكبر األخطاء في حياتنا وأكثرها ضررا 
علينا، هو عدم اختيارنا الطريق الصحيح لكل 

منا في حياته.
وأظنّها طبيعة احلياة وسنّتها بدأت مع بدء 
دبيب أقدام اإلنسان على األرض، يتساوى 
في ذلك اإلنسان الناجح واإلنسان الفاشل.

سلسلة أخطاء، وخطأ ينجم عنه خطأ، تبدأ 
من سنوات الطفولة )واخلطأ فيها مشترك بني 

والديه ومحيطه االجتماعي(،
وفي املدرسة ثم في احلياة عامة.

قد يبدو مثل هذا الكالم صادما ومنطويا على 
شيء من الغموض وعدم الواقعية.

رمبا هو كذلك في النظرة العجلى إليه، أما 
حني ندقق فيه ونغوص غوص املتبصر فيه، 

فنكتشف أنه حقيقة واضحة املعالم جلية 
املعاني.

املجرم ربيب السجون رمبا يكون ضابطا 
ناجحا أو محاميا أو رمبا كان سيحل محل 
القاضي الذي أصدر احلكم بسجنه، ولكن 

خطأ ما في حياته أو مجموعة أخطاء قد 
يكون هو مسؤوال عنها أو أن اآلخرين هم 
املسؤولون عنها هي التي أدت به إلى هذا 

املصير وإلى أن يكون مجرما ال ضابطا وال 
محاميا وال قاضيا.

إذن هل الضابط واحملامي والقاضي، صاروا 
مبا صاروا فيه لعدم وجود أخطاء في 

حياتهم؟

طبعا ال وبكل تأكيد، فاخلطأ ليس سلبيا 
بصورة تامة يقضي على صاحبه قضاء 
مبرما، بل هو رحيم بصاحبه في حاالت، 

وفتاك في حاالت أخرى.
ومن صار حاكما ديكتاتوريا، صار على ما 
صار هو عليه، نتيجة خطأ أو أخطاء قد ال 

تكون أخطاءه هو بل أخطاء املجتمع الذي هو 
فيه واحلياة بصورة عامة.

فثمة أخطاء يقع فيها الفرد ليس هو مسؤوال 
عنها بل هو ضحية لها، يرتكبها اآلخرون 

ويقع هو فيها.
واإلرهابيون والقتلة الذين متأل أخبار 
جرائمهم صفحات الصحف وشاشات 
التلفزيون وأثير اإلذاعة، هل هم الذين 
اختاروا ألنفسهم هذا املصير األسود 

الوحشي، أم أن أخطاء اآلخرين هي التي 
أوصلتهم إلى ما هم فيه من قتامة وبؤس 

وشقاء؟!
أال يتحمل أوزارهم من زين لهم املصير الذي 
هم فيه، وأوهمهم بحمل أمانة أثقلت كواهلهم 

وحطت بهم؟
هذا الذي صيّرهم إلى هذا املصير ليس 

مجهوال، بل قد يكون األهل والتربية 
واملجتمع والسلوك الثقافي واإلنساني والبنية 

التي قام عليها هذا الفرد اإلرهابي، ومثله 
السارق والقاتل والنصاب وإلى آخر مجموعة 

املنحرفني. 

احلياة واخلطأاغتيال البغدادي في بغداد!

البقاء هلل

عيسى جاسم علي العمران ـ 32 عاما ـ الرجال: ديوان 
العمران ـ الروضة ـ ق5 ـ شارع البارودي ـ م5 
ـ ت: 96969912 ـ النساء: العديلية ـ ق2 ـ شارع 

عبداهلل النوري ـ ج26 ـ م1 ـ ت: 22561146.
حمود محمد راشد العميري املطيري ـ 76 عاما 

ـ الرجال: الرقة ـ ق3 ـ ش13 ـ م165 ـ ت: 
67000383 ـ النساء: الرقة ـ ق3 ـ الشارع 

الرئيسي ـ م13.
طيبة محمد الربيعة، أرملة عبدالرحمن سليمان 

الفرهود ـ 82 عاما ـ الرجال: الشامية ـ ق3 ـ 
ش37 ـ م7 ـ ت: 24818845 ـ النساء: السالم ـ 
ق3 ـ شارع خالد املسلم ـ م46 ـ ت: 25210817.

يوسف علي محمد علي ـ 63 عاما ـ الرجال: الشامية 
ـ ق8 ـ ش85 ـ م1 ـ ت: 55662622 ـ النساء: 

عبداهلل املبارك ـ غرب اجلليب ـ ق2 ـ ش210 ـ 
م14.

عصمت أسد عبداهلل، زوجة بدر غلوم حاجي حسن 
ـ 73 عاما ـ الرجال: حسينية اإلمام احلسني 
ـ سلوى ـ شارع املتنبي ـ ت: 99099083 ـ 

99701078 ـ النساء: حسينية الزهراء البتول ـ 
الرميثية ـ ق2 ـ شارع جمعان احلريتي ـ ج20 ـ 

م4 ـ ت: 66669492.
ليلى محيميد حمدان العتيبي ـ 18 عاما ـ العزاء في 

املقبرة ـ ت: 99028188 ـ 50592929.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

لال�ستف�سار والت�سجيل: 96971200
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�ســـــورة يون�س
املقامة كل يوم اأحد باإذن اهلل تعاىل

• العنوان:
مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية 

قاعة الفوز رقم )7( - جنوب ال�سرة

الدائري ال�ساد�ص - بجانب وزارة الكهرباء واملاء.

• اأوقات الدر�ص:
   يف متام ال�ساعة 6:15 م�ساًء.

• الدر�ص جمانًا.

لنحــيــا بالقــر�آن

السيارة املسروقة

سيارة مسروقة تعود 
لصاحبها بعد 46 عاماً!

نيويورك - ا.ف.پ: اشترى احملامي األميركي 
أيفن شنايدر سيارة »كوبيه« جاكوار عام 1968 

مبناسبة كسبه لقضية كبيرة في احملكمة.
اال ان أيفن لم يهنأ بسيارته مدة طويلة حيث 
تعرضت للسرقة بعد نصف سنة، مع أن السيارة 

املخطوفة وصاحبها متكنا من االلتقاء ثانية.
فقد اكتش����فت السيارة املس����روقة أخيرا في 
ميناء لوس أجنيليس، من قبل ضباط اجلمارك 
وحرس احلدود، وأثناء إجراء التفتيش للشحنات 
املخصصة لعبور احلدود عثر الضباط على سيارة 
اجلاكوار املذكورة وعلى عدد من السيارات القدمية 

النادرة االخرى.
وينوي أيفن ش����نايدر الذي يبلغ من العمر 
اآلن 82 عاما، أن يرمم سيارته الرياضية القدمية 
بش����كل كامل األمر الذي قد يكلفه عشرات آالف 
الدوالرات، ولكن اعتزازه بها لن يثنيه عن ذلك، 

بالرغم من مرور نحو نصف قرن.

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
1.07 ص � 1.53 ظ

أدنى جزر:
7.44 ص � 7.55 م

حالة الطقس

ح���ار والري���اح متقلبة 
االجتاه سرعتها من 6 الى 

22 كلم/ ساعة.

الفجر   4:20
الشروق 5:39

الظهر   11:39
العصر   3:05
املغرب 5:39
العظمى: 40 - الصغرى: 24العشاء  6:56
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فشل حملة رسمية لنزع »أقفال احلب«
عن جسور باريس

لم يس����مع باحلملة الرسمية 
املناهض����ة لألقف����ال. ويقول 
مس����ؤولون في بلدية باريس 
إن األلواح احلديدية ميكنها حمل 
أقفال يصل مجموع أوزانها إلى 
500 كيلوغرام. وفي )يونيو( 
املاضي، انهار قطاع من السور 
احلدي����دي للجس����ر، فأغلقت 
السلطات اجلسر بشكل مؤقت 

إلصالح ما أفسدته األقفال.

بيروت � إيالف: تواجه حملة 
في باريس للتخلص من اآلالف 
من »أقفال احلب«، التي تعج بها 
جسور املدينة، مقاومة شرسة 
من املتش����بثني به����ذا التقليد 
الرومانسي. فعلى مدى سنوات 
طويلة، قام العش����اق بتعليق 
القضبان  أقفال نحاسية على 
احلديدية للجسور، تعبيرا عن 
حبهم األبدي، يكتبون أسماءهم 
عليها، ثم يلقون مبفاتيحها في 
نهر السني، للداللة على الوفاء 
النهائي للمحبوب. وفي محاولة 
لتحقيق توازن بني الس����المة 
واحلفاظ على التراث الثقافي، بدأ 
مجلس مدينة باريس في تنظيم 
التواصل  حملة على مواق����ع 
االجتماع����ي بعن����وان »احلب 
من دون أقف����ال« لكن احلملة 
لم جتد صداها بني العش����اق. 
فهؤالء يعلقون على اجلسور 
الباريسية نحو 700 ألف قفل كل 
بضعة أشهر. ويقول مسؤولون 
في العاصمة الفرنسية إن هذه 
األقفال تسبب أضرارا للجسور، 
وتهدد سالمتها، بسبب أوزانها. 
ويحاول مسؤولون فرنسيون 

التخلص من هذا التقليد القدمي، 
فبدأوا في األس����بوع املاضي 
تثبي����ت أل����واح بالس����تيكية 
سميكة بأسوار جسر الفنون، 
الذي يؤدي إلى متحف اللوڤر، 
ليمنعوا العشاق من ربط األقفال 
بها، كم����ا وضعوا لوحتني من 
اخلش����ب على أسوار اجلسر. 
لكن ه����ذه اإلجراءات اجلديدة 
لم تنج����ح، فاس����تمر تثبيت 
األقفال بقطاعات أخرى مثقلة 
باألقف����ال، كما نقش س����ياح 
نقوشا رومانسية على األلواح 
اخلشبية، ما يدل على أن أحدا 

أقفال احلب

آراء

الصفحة األمنية
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