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نظام إحصائي تقييمي لرفع تقدير الكفاءة من قبل جهاز 
املفتشني القضائيني ويعرض على جلنة للبت فيه
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املستشار فيصل خريبط

املستشار فيصل خريبط
لـ »األنباء«: تفتيش دوري

على القاضي كل سنتني لتقييم 
جهده وحضوره ومناسبات 

تأجيله للقضايا والنطق باألحكام

مريم بندق 

تنفيذا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د املتضمن���ة توفير 
مس���كن للمواطن���ن الذين 
باعوا بيوتهم وسددوا القرض 
اإلس���كاني، علمت »األنباء« 
ان بنك االئتمان � التسليف 
سابقا � رفع دراسة ملجلس 
الى توفير  الوزراء ته���دف 
الرعاية السكنية ملن باع بيته 
وسدد القرض إضافة الى 3 
شرائح أخرى من املواطنن، 
الدراسة 4 بدائل  وتضمنت 
الس���كنية  الرعاية  لتوفير 

لهم، وهي:

تعديل الئحة  البديل األول:  
اإلقراض بالبنك مبا يساهم في 
تخفيض شروط االستحقاق 
من ناحية املساحة املطلوبة 
للبيوت والشقق وغيرها من 

الشروط.
وقد أوضح البنك ان هذا 
البديل غير مكلف ويتطلب 
إصدار وثائق متّلك باملساحات 
اجلديدة بعد موافقة البلدية 
ووزارة الع���دل، وقبل ذلك 
موافقة م���ن تنطبق عليهم 

شروط االستحقاق. 
البديـل الثاني:  اس���تصدار 
قانون بإنشاء محفظة مالية 
لدى البنك لصرف بدل إيجار 
لهذه الشريحة بتكلفة سنوية 

قدرها مليون وخمس���مائة 
أل���ف دينار على  وثالثون 
ان يكون ب���دل اإليجار 150 

دينارا. 
البديـل الثالث: اس���تصدار 
قانون او ق���رار من مجلس 
الوزراء للمؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية بتسجيل 
من باع بيته من خالل تقدمي 
طلبات جديدة بتاريخ حديث 
لتوفير مساكن حكومية لهم 
بصفة دائمة او بصفة إيجار 
مع استحقاقهم لبدل اإليجار، 
وذلك استثناء من القرارات 
املعمول بها لدى املؤسس���ة 
من ناحية استفادتهم سابقا 

من الرعاية السكنية.

البديـل الرابـع: تخصيص 
أراض م���ن الدول���ة للبنك 
او  العمراني  داخل احلي���ز 
قريبة للمشروعات اإلسكانية 
التي تقوم بها املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية على ان 
يتولى البنك االستفادة منها 
لتوفير الرعاية السكنية لهذه 

الفئة وغيرها.
هذا، وتضمنت ضوابط 
االس���تفادة من هذه البدائل 

ما يأتي:
1- من سبق أن قام بالتنازل 
عن طلب الس���كن او من لم 
يتقدم بطلب لدى املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
2- الذين حصلوا على قرض 

رعاية س���كنية م���ن البنك 
للش���راء او لبناء قس���يمة 
خاص���ة ثم س���ددوا قرض 

البنك. 
3- من باع عقاره مرة واحدة 
وليس لديه سكن حالي ولم 

يتقدم للبنك مرة أخرى. 
4- أن يك���ون البيع مت قبل 
نهاي���ة 2012 واال يك���ون 
مش���موال باملكرمة األميرية 
بش���أن اإلعفاء من قروض 
بنك االئتمان وأقساط البيوت 

احلكومية. 
5- استبعاد من لديهم عقار 
اليزال مسجال باسمهم بنسبة 
الرعاية  له���م  100% ويوفر 

السكنية املناسبة.

»التربية«: االنتهاء 
من »ممتازة« 2012 

ومراجعة تظلمات 2013

إحالة مشروع ميزانية 
البلدية إلى »املالية«

عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر 
تربوية ان قطاع الشؤون اإلدارية 
ف����ي وزارة التربية انتهى من 
مراجعة كشوف األعمال املمتازة 
للع����ام 2012 جلمي����ع املناطق 
التعليمية ومت تسليمها للقطاع 
املالي أمس. وأضافت ان اإلدارة 
املالية أودعت 3 مالين دينار في 
حسابات املعلم�ن املستحق��ن 
ل� »عالوات متأخرة وأثر رجعي 
لدرجات باإلضافة الى ترقيات 
مستوى وظيفي متأخرة وبدالت 
تصحيح وجلان وتعليم كبار«. 
كما أك����دت املصادر أن القطاع 
اإلداري يراج����ع حاليا 5 آالف 
تظل����م خاصة مبكافأة األعمال 
املمتازة للعام 2013 للتأكد من 
مدى اس����تحقاقها ومطابقتها 

للشروط.
التفاصيل ص16 ٭

بداح العنزي

يناق����ش املجل����س البلدي 
مش���روع مي���زانية البل��دية 
جلس����ته ف����ي   2016  �  2015

غير العادية املقررة صباح اليوم 
االثنن.وقال مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح انه مت إرسال 
امليزانية الى وزارة املالية قبيل 
انتهاء املوعد الدستوري الذي 
يصادف غدا الثالثاء 30 اجلاري 

وذلك جتنبا للمخالفة.
التفاصيل ص5 ٭

اللواء الشيخ مازن اجلراح

»ال تغيير لسقف الراتب احملدد لاللتحاق بعائل وزيارات بعض اجلنسيات تخضع للتدقيق«

اجلراح لـ»األنباء«: ال مهلة قريبة ملخالفي اإلقامة
أمير زكي  -  عبداهلل قنيص

استبعد وكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون الجنسية ووثائق 
السفر اللواء الشيخ مازن الجراح 
صدور قرار وزاري في المنظور 
القريب بإعفاء المخالفين لقانون 
االقامة من المخالفات المترتبة 
عليهم ومنحهم فرصة لتعديل 
أوضاعهم م����ع إمكانية العودة 

مجددا الى البالد.
واشار الشيخ مازن الجراح 
الى ان االدارة العامة لش����ؤون 
االقامة لم تقدم أي مقترح بهذا 
الخصوص الى الوزارة، الفتا الى 

ان مثل هذا القرار هو قرار وزاري 
يخضع لرؤية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
بالوكالة ووزير الدفاع باإلنابة 
الش����يخ محمد الخال����د. وثمن 
الشيخ الجراح الجهود الكبيرة 
التي تبذلها جميع قطاعات وزارة 
الداخلية في توقيف المخالفين 
لقان����ون االقام����ة والذين تقدر 
أعدادهم بنحو 90 ألف مخالف، 
مؤك����دا ان حمالت اس����تهداف 
المخالفين مستمرة دون توقف 
ومن يضبط يتم إبعاده لمخالفته 

قانون اإلقامة في البالد.

وفي شأن ما أشيع عن توجه 
»الداخلية« لرفع سقف االلتحاق 
بعائ����ل من 250 الى 400 دينار، 
قال الشيخ مازن الجراح ان مثل 
ه����ذا األمر يحتاج إلى دراس����ة 

مستفيضة العتبارات عدة.
وأض��اف: في هذا الخصوص 
ال يزال العمل بالقانون الذي يجيز 
للوافد ان يستقدم أسرته اذا ما 
كان راتبه 250 دينارا س����اريا، 
وذلك حتى إش����عار آخر. وأكد 
اللواء الجراح ان كروت الزيارة 
تصرف لجميع الجنسيات وهناك 
جنسيات بعينها يوجد تدقيق 

عليها العتبارات امنية.

اجلاراهلل: إجراءات قانونية حيال التصريحات بحق البحرين
بيان عاكوم

أسف وكيل وزارة اخلارجية 
اجل����اراهلل  خال����د  الس����فير 
الت����ي صدرت  للتصريح����ات 

بحق البحري����ن معتبرا أن أي 
إس����اءة للبحرين هي إس����اءة 
للكويت. ولفت اجلاراهلل، على 
هامش مشاركته االحتفال الذي 
نظمته سفارة الصن مبناسبة 

الوزارة  ان  الى  الوطني،  العيد 
ش����رعت في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية املناسبة حيال مثل هذه 
التصريحات، مبينا تسلم الوزارة 
ملذكرة احتج����اج من البحرين 

وقال: »هذا شيء طبيعي فهناك 
احتجاج من أشقائنا في البحرين 
وتسلمنا مذكرة احتجاج والبد 
من أن نقوم باتخاذ اإلجراءات 

القانونية في هذا الصدد«.

»البابطني« تطلق
36 »نيسان إكس ـ تريل 2015«

محليات
أسماء 409 مواطنني ُخصصت لهم قسائم حكومية 

12في غرب »عبداهلل املبارك«

يعقوب الصانع

يعقوب الصانع: 
احلكومة أبلغت 

»املوارد البشرية«  
تقدمي البديل 

اإلستراتيجي
17 في موعده

يستفيد منها من باع 
بيته أو تنازل عن 

طلب اإلسكان وغير 
املتقدمني بطلب 

إلى »السكنية« 
والذين أعادوا 

القرض اإلسكاني 

وميلكون أرضاً

دفعتا جتنيس وسحب جناسي 
على طاولة مجلس الوزراء اليوم

4 حلول إلسكان من باعوا بيوتهم
مريم بندق 

علمت »األنباء« انه توجد على طاولة مجلس 
الوزراء في جلسته اليوم دفعتان، األولى: 

تتضمن تجنيس أبناء الكويتيات من األرامل 
والمطلقات، والثانية: سحب جناسي استكماال 

لما أصدره المجلس في جلستين سابقتين 
حتى ال تكون هناك انتقائية في عملية سحب 

الجناسي.

 A320 إيرباص«: »الكويتية« تتسلم«
35في األول من ديسمبر



محليات
االثنني 29 سبتمبر 2014

02
أطلقتها جائزة سالم العلي للمعلوماتية ضمن مشاركتها في االحتفال بتكرمي األمير »قائداً للعمل اإلنساني« واستمرت في تلقي التهاني لـ 21 يوماً

ً العسعوسي: إغالق »منصة الشيخ صباح األحمد للعمل اإلنساني« غدا
مختلف دول العالم تقديرا جلهود 

سموه في املجال اإلنساني.
بدوره، أشار عضو اللجنة 
املنظمة العليا م.بسام الشمري 
إلى أن جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية قد 
واكبت احلدث الكبير واملنعطف 
املهم في تاري����خ الكويت منذ 
حلظاته األولى، حيث دشنت 
رئيس مجل����س أمناء اجلائزة 
الش����يخة عايدة س����الم العلي 

»املنصة« مع مراسم احتفالية 
األمم املتحدة بتسمية صاحب 
السمو »قائدا للعمل اإلنساني« 
والكوي����ت »مرك����زا للعم����ل 
اإلنساني« كمبادرة من اجلائزة 
إلظهار الوجه احلضاري للكويت 
في إظهار فرحتها بأميرها عبر 
»املنصة« التي أتاحت الفرصة 
التهاني  للجميع لالطالع على 
املكتوبة واملرئية فرحا بتسمية 

سموه قائدا للعمل اإلنساني.

به����ا الكوي����ت عل����ى الصعيد 
اإلنساني ومبادراتها اخليرية 
التي طالت دول الغرب والشرق. 
كما أعرب عن سعادته باستقبال 
»املنصة« آلالف الزيارات خالل 
فترة قصيرة مبا تضمنته من 
معلومات قيمة ع����ن اجلهود 
اإلنس����انية لصاحب السمو، 
وعن التاريخ اإلنساني للكويت، 
إضافة إلى التكرمي الذي حصل 
عليه صاحب السمو األمير من 

من شارك وتفاعل مع »املنصة« 
وقدم تهنئته من خاللها للكويت 
والدول العربية ومختلف دول 
املؤثرة  العالم، مثمنا كلماتهم 
التي مزجت بني فرحة املواطنني 
باللقب األممي الكبير وشهادات 
عربية وأجنبية بأحقية الكويت 
وأميرها باللقب األممي، ولتؤرخ 
املنصة من خالل تلك التهاني 
تثم����ني ش����عوب العالم أجمع 
التي تقوم  وتقديرها للجهود 

لصاح����ب الس����مو وللكويت. 
أيام  وستصدر اجلائزة خالل 
بيانا صحافيا مفصال عن األرقام 
املتعلقة بالزيارات والتهاني التي 
التي  تلقتها »املنصة« والدول 

وصلت منها التهاني.
وفي هذا السياق، أعرب نائب 
رئي����س اللجنة املنظمة العليا 
جلائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصب����اح للمعلوماتية صالح 
العسعوس����ي عن شكره لكل 

تغلق جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
»منصة الشيخ صباح األحمد 
للعمل اإلنساني« غدا الثالثاء، 
وذلك بعد أن استمرت »املنصة« 
في تلقي التهاني ملدة 21 يوما 
اس����تقبلت م����ن خاللها فيضا 
من الرسائل املعبرة بالصوت 
والصورة والكلمة من مختلف 
دول العال����م ابتهاج����ا به����ذه 
م.بسام الشمريصالح العسعوسيالتس����مية األممية املس����تحقة 

بوشهري: ارتفاع استهالك املياه 
بنسبة 2.5٪ عن العام املاضي

دارين العلي 

قال الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه في 
وزارة الكهرباء واملاء م.محمد بوشهري ان أعلى 

استهالك املياه خالل فترة الصيف احلالي بلغ 384 
مليون غالون امبراطوري، مقابل 374 مليون غالون 

امبراطوري صيف 
2013، أي بزيادة 10 
ماليني غالون، وهي 

تعادل ما يقارب %2.5 
وهي زيادة معقولة 
جدا في االستهالك.

وأضاف م.بوشهري 
في تصريح صحافي 
ان احلمل الكهربائي 

األعلى خالل هذا 
الصيف بلغ 12410 

ميغاواط في 11يونيو 
املاضي، في حني 

بلغ أدنى حمل 4000 ميغاواط بتاريخ 18 يناير، 
ومن خالل قراءة هذه األرقام يتضح لنا أن سياسة 
الترشيد التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية واملستهلكني آتت ثمارها، فنحن نتحدث 

عن وفر في االستهالك الكهربائي ما بني 500 و600 
ميغاواط. وتابع: يصل حجم الدعم السنوي للكهرباء 

واملاء الى 3 مليارات دينار سنويا، فإذا كان ما وفر 
يقارب من 10 إلى 20% من االستهالك فنحن نتحدث 

عن مئات املاليني التي تعود بالنفع على الدولة، مقدما 
الشكر للجهات احلكومية التي شاركت جلنة ترشيد 
االستهالك، وأعضاء اللجنة القائمني عليها، ونخص 
بالذكر القطاع النفطي وعلى رأسهم شركة البترول 
الوطنية، ووزارة األوقاف ممثلة في مساجد الدولة، 

وأيضا وزارة التربية ممثلة في املباني املدرسية، 
للدور الكبير والتعاون البناء الداعم لسياسة ترشيد 

االستهالك.

م.محمد بوشهري
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استقبل الديبلوماسيني الكويتيني املشاركني في الدورة الـ 69 للجمعية العامة

اخلالد: الكويت حريصة على أن يعمّ األمن في اخلليج واملنطقة العربية

جابر املبارك. 
الش����يخ صباح  فقد عقد 
اخلالد نح����و 15 اجتماعا مع 
وزراء خارجية من دول مجلس 

التعاون اخلليجي ودول عربية 
وأفريقية وآسيوية وغربية 
الس����يما ان الكويت تترأس 
الدورة احلالية ملجلس التعاون 

وجامعة الدول العربية. 
ومن أبرز اللقاءات اجتماعه 
بوزراء خارجية العراق وايران 
وتركيا ملناقش����ة التطورات 
اإلقليمي����ة واملس����ائل ذات 

االهتمام املشترك. 
وعن ه����ذه االجتماعات، 
أكد الشيخ صباح اخلالد في 
تصريح مش����ترك ل� »كونا« 
الكوي����ت »اننا  وتلفزي����ون 
حريص����ون عل����ى أن نكون 
على اتصال م����ع هذه الدول 
الستكشاف س����بل معاجلة 
والتهدي����دات  الصراع����ات 
اإلقليمي����ة فضال عن تعزيز 

العالقات الثنائية«. 
وأش����ار الى ان املباحثات 
تناول����ت أيضا التهديد الذي 
يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داع����ش( حيث عقد مجلس 
الدولي جلسة خاصة  األمن 
الرئيس األميركي  برئاس����ة 
باراك أوباما ووافق باإلجماع 
على القرار 2178 الذي ش����دد 
اخلناق على انضمام املقاتلني 
األجانب الى التنظيم اإلرهابي 
التابعة  واجلماعات األخرى 
لتنظيم القاعدة في املنطقة. 
وأكد الشيخ صباح اخلالد 
»ان الكويت رعت هذا القرار 

نظرا ألهميته«. 
القرار املكون من  ويعمل 
27 م����ادة ورعت����ه أكثر من 
100 دولة وأقر حتت الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
على مواجهة حركة ومتويل 
املقاتلني األجانب، كما يحث 
الدول على تبادل املعلومات 
املتعلقة بهم حيث ان الهدف 
الرئيسي هو القضاء عليهم. 
واضاف: »اننا في الكويت 
حريصون على أن نكون جزءا 

الدولي ملكافحة  من املجتمع 
هذا اخلطر كم����ا ان الكويت 
حريص����ة على ان يعم األمن 
في منطقة اخلليج واملنطقة 

العربية«. 
وقد حتملت الكويت عبئا 
سياسيا إضافيا وذلك بسبب 
ترؤسها جلانب مجلس التعاون 
اخلليجي واجلامعة العربية 
في عدة اجتماعات، حيث ترأس 
الشيخ صباح اخلالد اجلانب 
اخلليجي في اجتماعات احلوار 
االستراتيجي الوزارية مع عدة 

دول ومنظمات. 
وعن تلك اللق���اءات أفاد 
بأنن���ا »التقينا مع الواليات 
املتحدة وروس���يا واالحتاد 
األوروبي وكذل���ك مع الهند 
والص���ني وكوريا اجلنوبية 
وكل منه���م ميث���ل مصالح 
كبيرة لدول مجلس التعاون 

اخلليجي«. 
كم����ا قاد الش����يخ صباح 
العربي في  اخلالد اجلان����ب 
لق����اء م����ع رئيس الس����لطة 
الفلسطينية محمود عباس 
واملمثل اخلاص لألمم املتحدة 
إلى س����ورية س����تيفان دي 
ميس����تورا ورئيس املجلس 
الوطني الس����وري املعارض 

هادي بحرة. 
والكويت هي أيضا رئيسة 

الفرص  الستكشاف مختلف 
االستثمارية في بالده واصفا 
العالقات الثنائية بني البلدين 

بأنها »رائعة«. 
جاء ذلك في تصريح ادلى 
به الوزير بنجامني ل� »كونا« 
الكوي����ت عقب  وتلفزي����ون 
النائب األول  اجتماعه م����ع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
الدورة  اعم����ال  على هامش 
العامة لألمم  ال�69 للجمعية 

املتحدة. 
وقال بنجامني ان جنوب 
الس����ودان بلد ضخم يتمتع 
ب����أراض زراعي����ة رائع����ة 
وموارد مائية هائلة والكثير 
من الثروات املعدنية مبا في 
ذلك النفط باإلضافة إلى تربية 

املاشية. 
أننا  وأض����اف: »نعتق����د 
نستطيع تشجيع االستثمار 
لتطوير هذه املوارد« من خالل 

مساهمة القطاع اخلاص. 
ووصف بنجامني االجتماع 
مع الشيخ صباح اخلالد بأنه 
»ممتاز«، مؤكدا ان »احلكومة 
الكويتية نف����ذت الكثير من 
املشاريع في جنوب السودان 
السيما مستش����فى الصباح 
لألطف����ال ف����ي جوب����ا وهو 
مستشفى األطفال الوحيد في 

القمة العربية � االفريقية التي 
عقدت في نوفمبر املاضي، وفي 
هذا السياق قدم الشيخ صباح 
اخلالد ايجازا لوزراء اخلارجية 
األفارقة حول مساهمة امللياري 
دوالر الت����ي قدمتها الكويت 
ملشاريع االستثمار والبنية 
التحتية في أفريقيا باإلضافة 
إل����ى جائزة امللي����ون دوالر 
الراحل د.عبدالرحمن  باسم 

السميط. 
وق����ال ف����ي ه����ذا اإلطار: 
»قدمنا تقريرا مفصال حول ما 
حققناه في الكويت خالل هذه 
الفترة«، مشيرا الى أن الكويت 
ستستضيف اجتماعا وزاريا 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بحلول 

منتصف العام املقبل. 
حضر النائب األول لرئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
أيضا االجتماع الوزاري حلوار 
التعاون اآلسيوي وقدم ايجازا 
ح����ول تبرع دول����ة الكويت 
مببل����غ 300 ملي����ون دوالر 
الذي أعلنت عنه  للصندوق 
للتنمية في آس����يا عبر بنك 

آسيا للتنمية. 
من جانب اخر دعا وزير 
الس����ودان  خارجية جنوب 
برناب����ا ماري����ال بنجام����ني 
الكويت  القطاع اخلاص في 

جنوب السودان مبديا شكر 
شعبه للمساهمات الكويتية 

في بالده. 
وكان مستشفى الصباح 
لألطفال قد أنشئ في جنوب 
السودان في عام 1983 ويعامل 
في املقام األول األطفال الذين 
يعان����ون من امراض س����وء 
التغذية واملالريا وااللتهاب 
الرئوي واإلسهال باإلضافة 

إلى العيادات اخلارجية. 
انه نقل  وذكر بنجام����ني 
حتيات رئيس جنوب السودان 
سيلفا كير ميارديت لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مشيرا الى أنه ناقش 
مع الشيخ صباح اخلالد أيضا 
نتائج القمة العربية � االفريقية 
التي عقدت في الكويت العام 

املاضي. 
وأضاف من ناحية أخرى ان 
دولة جنوب السودان ملتزمة 
بعملية السالم ووقف األعمال 
العدائية، مؤكدا أن العالقات 
مع الس����ودان قد حتس����نت 
وأنه سيزور اخلرطوم قريبا 
ملناقشة تخفيف الديون على 

جوبا. 
وقال ان����ه مت االتفاق بني 
ميارديت ونظيره السوداني 
عمر البشير على حل اخلالفات 

العالقة عبر احلوار.

نيويورك � كونا: استقبل 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
اخلال����د  الش����يخ صب����اح 
الكويتيني  الديبلوماس����يني 
املش����اركني في أعمال الدورة 
ال� 69 للجمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك، حيث 
قدم لهم شرحا عن استحقاقات 
الكويت في املستقبل وأهداف 
السياسة اخلارجية الكويتية 

في املرحلة احلالية. 
كما حثهم على بذل كل ما 
الكويت  بوسعهم لرفع اسم 
عالي����ا في احملاف����ل الدولية 
البالد مب����ا يليق  ومتثي����ل 

بسمعتها عامليا. 
هذا وقام الشيخ صباح 
اخلالد بنشاط ديبلوماسي 
واس���ع على هامش أعمال 
ال���� 69 للجمعية  ال���دورة 
العامة لألمم املتحدة ضمن 
الذي ترأس���ه  الكويت  وفد 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله الديبلوماسيني الكويتيني املشاركني في الدورة الـ69 للجمعية العامة 

» اخلارجية« تنفي اجتماع اخلالد  مع وزيرة العدل اإلسرائيلية 

أمسية »قائد إنساني« في نادي اجلامعة اليوم

نفى مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية نفيا قاطعا 
ما تداولته بعض وسائل اإلعالم عن عقد اجتماع 
شارك فيه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد مع وزيرة 
العدل اإلسرائيلية وذلك على هامش اجتماعات 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك. وأشار 

املصدر في تصريح إلى أن هذه املعلومات عارية 
عــن الصحة وال أساس لها. واختتم املصدر 

تصريحه بالتذكير مبوقف الكويت الثابت واملعلن 
من االتصال بإسرائيل والتزامه باملواقف العربية 

في هذا الشأن، مجددا تذكيره بأن الكويت ستكون 
آخر من يطبع عالقاته مع إسرائيل.

تقيم استاذة علم اللغة العربية املعاصرة 
د.نورة املليفي امسية شعرية بعنوان »قائد 
إنساني.. ووطن إنساني« الساعة السادسة 
والنصف من مساء اليوم االثنني في نادي 

اجلامعة بالشويخ. وقالت انها تقيم األمسية 
من حسها الوطني وواجباتها الوطنية، مبينة 

ان كل ما يقال في القصائد والكلمات قليل في 
حق قائد اإلنسانية.
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حقوق اإلنسان 

تشيد بقرار التحاق 
أبناء الكويتيات 

وأبناء العسكريني 
باملدارس احلكومية

الكويتية حلقوق  أكدت اجلمعي���ة 
اإلنسان أن احلق في التعليم من احلقوق 
األساسية التي كفلتها جميع املواثيق 
واملعاهدات الدولية واإلقليمية وقد وردت 
في ذلك عدة م���واد في اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق 
االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية 
واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

وغيرها من املواثيق واالتفاقيات الدولية 
املتعلقة بحقوق اإلنسان. وقالت اجلمعية 
ان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التجارة ووزير التربية وزير التعليم 
العالي باإلنابة د.عبداحملس���ن املدعج 
باملوافقة على التحاق أبناء الكويتيات 
وأبن���اء »البدون« العس���كريني حاليا 
واملتقاعدين باملدارس احلكومية العام 
املقبل قرار حكي���م وايجابي وخطوة 

نش���يد بها يجب ان تتبعها املزيد من 
اخلطوات التي تسمح بإتاحة التعليم 
للجميع في امل���دارس احلكومية دون 
اس���تثناء. وأش���ارت اجلمعية الى ان 
الكويت بصماتها اإلنس���انية واضحة 
في مختلف دول العالم في إنشاء املدارس 
ودعم التعليم ومع ذلك مازال التعليم في 
الكويت في املدارس احلكومية محصورا 

على الكويتيني وفئات معينة فقط.

اإلمارات حتتفل بحصول صاحب السمو على لقب 
»قائد للعمل اإلنساني« بأوبريت »صباح اإلنسانية«

عضوة وفد وزارة االعالم في 
احلفل املمثلة منى شداد في 
تصريح ل�»كونا« بالصورة 
الت���ي ظهر عليها  املميزة 
أوبريت »صباح االنسانية«، 
مشيرة الى الروح االخوية 
الصادق���ة التي عكس���تها 
فق���رات احلفل وجس���دت 
عمق العالق���ات والراوبط 

بني البلدين الشقيقني. 
 وأعربت عن شكرها لكل 
ما قامت به االمارات القامة 
هذا احلفل الذي يحمل في 
طياته تقدي���را كبيرا منها 
لصاح���ب الس���مو األمير 
الكويتي كافة،  والش���عب 
منوهة بحفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة اللذين قوبل 
بهما املشاركون الكويتيون 

من مسؤولني ومواطنني. 
 وبينت ش���داد ان مثل 
ه���ذه الفعالية تعد صورة 
مشرقة من صور تعاضد 
التع���اون  دول مجل���س 
اخلليجي ممثل���ة بدولتي 
الكويت واالمارات، معربة 
عن اطيب امنياتها لالمارات 
الشقيقة مبزيد من االزدهار 
حتت ظل قيادة حكومتها 

الرشيدة. 
 وحضر األوبريت الذي 
نظمته جلنة ادارة املهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية 
ف���ي أبوظبي ال���ى جانب 
وزي���ر الثقافة والش���باب 
وتنمية املجتمع االماراتي 
وس���فيرنا ل���دى االمارات 
نخبة من مسؤولي البلدين 
البعثات  وعدد من ممثلي 
الديبلوماس���ية في دولة 
االمارات اضافة الى احلضور 
الشعبي الذي شارك بفعالية 

مع فقرات األوبريت. 
 وتضمن برنامج احلفل 
الذي أقي���م الليلة املاضية 
عل���ى مس���رح »ش���اطئ 
الراح���ة« فقرات ش���عرية 
متنوعة ووصالت غنائية 
الفنانون فايز  شارك فيها 
الس���عيد وبلقي���س أحمد 
وعيضة املنهالي اضافة الى 
اللوحات الشعبية والفنية 
الت���ي نفذتها مجموعة من 
زهرات االمارات الى جانب 
فرق���ة أبوظب���ي للفنون 

االستعراضية.

محمد بن زاي���د آل نهيان 
ووزير اخلارجية الش���يخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان 
ووزير الثقافة والش���باب 
الش���يخ  وتنمية املجتمع 
نهيان بن مبارك آل نهيان، 
متمنيا لدولة االمارات املزيد 

من التطور والنمو. 
 وكان وزي���ر الثقاف���ة 
والشباب وتنمية املجتمع 
الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان اكد في كلمة افتتح 
به���ا فقرات احلف���ل عمق 
العالقات االخوية التاريخية 
التي تربط دولتي االمارات 
والكويت على املس���تويني 
الرسمي والشعبي، مشيرا 
الى ان »اقامة هذا احلفل تعد 
صورة من صور جتس���يد 

تلك العالقات الوطيدة«. 
 وأض���اف ان »حصول 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د على لقب 
»قائد للعمل اإلنساني« يعد 
مفخرة ليس للكويت وحدها 
التعاون  بل لدول مجلس 
العربية  اخلليجي والدول 
واإلس���المية واإلنسانية 
جمعاء«، مبينا ان ما قدمه 
الكويت  س���موه ودول���ة 
طوال االعوام املاضية في 
هذا امليدان »جدير بالفخر 

واالعتزاز والتكرمي«. 
 وق���ال ان »االحتف���ال 
بحصول س���موه على هذا 
اللق���ب جاء بعد مس���يرة 
طويلة م���ن العطاء ضرب 
خاللها اروع االمثلة في مجال 
العطاء االنساني«، معربا 
عن امنياته للكويت باملزيد 
من التقدم والرخاء في ظل 

قيادة سموه احلكيمة. 
 م���ن جانبها، أش���ادت 

أبوظبي � كونا: احتفلت 
دول���ة اإلم���ارات العربية 
املتحدة بحصول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على لقب »قائد للعمل 
اإلنساني« وتسمية الكويت 
»مركزا للعمل االنس���اني« 
عبر تنظيم أوبريت شعري 
غنائي يحمل عنوان »صباح 

االنسانية«.
 وق���ال س���فيرنا لدى 
االم���ارات العربية املتحدة 
صالح البعيجان ل�»كونا«: 
التي  الكرمية  ان »املبادرة 
قامت بها دول���ة االمارات 
الشقيقة احتفاء بصاحب 
السمو األمير ليست غريبة 
عليها« منوها بعمق الروابط 
الرس���مية والشعبية التي 
البلدي���ن عل���ى  جتم���ع 

املستويات كافة. 
 وأشاد باجلهود املميزة 
الت���ي بذلها القائمون على 
التك���رمي ليظه���ر  حف���ل 
بالصورة املشرفة التي ظهر 
عليها، مبينا ان »الفقرات 
التي تضمنها احلفل عبرت 
عن صدق املشاعر االخوية 
التي جتمع دولتي الكويت 

واالمارات منذ القدم«. 
 وأعرب البعيجان بهذه 
املناسبة عن خالص الشكر 
والتقدي���ر لرئي���س دولة 
االمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان ونائبه رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وحكام االمارات كافة 
وولي عهد أبوظبي الشيخ 

السفير صالح البعيجان 

جانب من األوبريت »صباح االنسانية« 

منى شداد تتوسط وفد وزارة االعالم 

»التطبيقي« توّقع اتفاقية تعاون مع شركة 
نفط الكويت في مجال البحث والتطوير

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عزمها 
توقيع عقد تعاون مع شركة نفط الكويت في مجال األبحاث 
والتطوير من ش���أنه أن يخدم القطاع النفطي في املجاالت 

العلمية والعملية. 
وقالت نائبة املدير الع���ام للتعليم التطبيقي والبحوث 
في الهيئ���ة د.فاطمة الكندري ف���ي تصريح صحافي خالل 
اجتماعها مع وفد من ش���ركة نفط الكويت اليوم )أمس( إن 
الهيئة أخذت على عاتقها تطوير العملية التعليمية والبحثية 

في الكويت. 
وأعربت عن س���عادتها بهذا التعاون مع إحدى الشركات 
الرائدة في القطاع النفطي، مضيفة أن هذا االجتماع يعتبر 
األول للتباحث في جميع مواضيع وبنود اتفاقية التعاون 

املشترك التي سيتم توقيعها في الفترة املقبلة. 
من جهتها قالت كبيرة مهندس���ي البترول من مجموعة 
البحث والتطوير بشركة نفط الكويت م.مسفرة القحطاني 
إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهم اجلهات 
البحثية بالدولة مبا تضمه من معدات ومختبرات وأجهزة 
متطورة تساهم في تطوير العملية اإلنتاجية والبحثية التي 

تسعى الشركة إلى االستفادة منها.
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لتجنب املخالفة وعدم تأخرها عن املوعد الدستوري احملدد 30 سبتمبر اجلاري

الصبيح: إحالة مشروع ميزانية البلدية إلى »املالية«
أفراح  املنتزه إلقام���ة صالة 
ومواقف الس���يارات التابعة 
لها. كما أفادت مراقبة الطرق 
باملوافقة على مواقف السيارات 
مبس���احة تقريبية 2500م2 
وكذلك املدخل واملخرج واحلارة 

التخزينية.
لذلك، ال مان���ع تنظيميا 
من املوافقة على طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع إلقامة صالة 
أفراح مبساحة 1500م2 وبأبعاد 
30×50م ومواقف س���يارات 
مبس���احة تقريبية 2500م2 
االلتزام باشتراطات  شريطة 
وكذل���ك  اخلدم���ات  وزارة 
اس���تحداث حارة تخزينية 
للموق���ع، وذلك ضمن موقع 
القوم���ي - مبنطقة  املنتزه 

أبوحليفة.

الصبيح في كتابه بشأن طلب 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص صالة أفراح 
ومواقف سيارات ضمن منتزه 

أبوحليفة:
الش���ؤون  تقدمت وزارة 
االجتماعي���ة والعم���ل رقم 
MOSAL-16212-2014 املؤرخ 
في 2/6/2014 بطلب تخصيص 
موق���ع إلقامة صال���ة أفراح 
ومواقف للسيارات مبنطقة 
أبوحليف���ة عل���ى أن يصدر 
ق���رار التخصي���ص باس���م 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 

والعمل.
العامة  الهيئة  أفادت  وقد 
لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
الس���مكية في 8/5/2014 بأنه 
ال مانع من استقطاع مساحة 
ال تتعدى 4000م2 من موقع 

جلس���ة طارئ���ة ملناقش���ة 
مشروع امليزانية للسنة املالية 
2015/2016 بتاريخ 22/9/2014 
ورفعت اجللسة وذلك لعدم 

اكتمال نصاب األعضاء.
وحيث ان املوعد الدستوري 
لتقدمي مشروع امليزانية لوزارة 

املالية 30/9/2014.
لذا سيتم إرسال ميزانية 
البلدية قب���ل املوعد املذكور 
أعاله لتجنب املخالفة وال يجوز 

التأخير عن هذا التاريخ.
واجلهاز االداري على أمت 
االستعداد للتعاون مع املجلس 
البل���دي ملناقش���ة امليزانية 
للسنة املالية 2015/2016 في 
أي موعد يتم حتديده من قبل 
املجلس البلدي، وذلك للصالح 

العام.
من جانب آخ���ر، أوضح 

ومبناس���بة االنتهاء من 
البلدية  مش���روع ميزاني���ة 
للس���نة 2015/2016 وتطبيقا 
للبند السابع من املادة »12« 
م���ن القانون رقم 5 لس���نة 
2005 في شأن بلدية الكويت 
امليزانية  بخصوص مناقشة 
للسنة املالية اجلديدة، فقد مت 
ارسال مشروع ميزانيةالبلدية 
للسنة 2015/2016 الى االمني 
العام للمجلس البلدي، وبناء 
عل���ى طلب رئي���س اللجنة 
القانونية واملالية فقد مت عقد 
القانونية  اجتماع باللجن���ة 
بتاري���خ 15/9/2014 ومت���ت 
مناقش���ة مش���روع ميزانية 
البلدية اجلديد ورفع املشروع 

للمجلس البلدي.
كم���ا مت عق���د اجتم���اع 
اس���تثنائي باملجلس البلدي 

عش���ية انعقاد جلس���ة 
املجلس البلدي غير العادية 
املقررة صباح اليوم ملناقشة 
مشروع ميزانية البلدية 2015 
- 2016 أكد مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح أنه مت إرسال 
امليزانية الى وزارة املالية قبل 
انتهاء املوعد الدستوري الذي 
يصادف غدا 30 سبتمبر وذلك 

جتنبا للمخالفة.
وق���ال الصبيح في كتابه 
الذي سيبحثه املجلس البلدي 
في حال انعقاد اجللسة واكتمال 
النصاب: باالشارة الى تعميم 
وزارة املالية رقم 2 لسنة 2014 
بشأن إعداد تقديرات ميزانيات 
اجلهات احلكومية والتعليمات 
والقواعد التي ينبغي اتباعها 
ف���ي إعدادها للس���نة املالية 

.2015/2016

م.أحمد الصبيح

اجلويسري: اإلسراع بإجناز 
تطوير طريق البحيث

الغريب: تطبيق قانون منع العزاب 
من السكن في املناطق النموذجية

السور: معاجلة األزمة املرورية 
في العارضية الصناعية

العتيبي: محاسبة املقصرين
في متابعة أعمال النظافة

طالب نائب رئيس املجلس البلدي مشعل اجلويسري 
بالعمل على سرعة االنتهاء من اجناز االتفاقية اخلاصة 
بتطوير طريق البحيث )ام قصر سابقا( والذي يربط 
طريق الصبية الس���ريع مبنطقة مزارع العبدلي )ام 
نقا( ليتزامن مع االنتهاء من جسر جابر الواصل بني 
مدينة الكويت ومنطقة 
الصبي���ة، عل���ى ان 
ال يق���ل الطريق عن 
ثالثة مس���ارات لكل 
من االجتاهني واضافة 
ح���ارات لالمان على 

كتفي الطريق.
وقال اجلويسري 
في تصريح صحافي : 
ان هذا الطريق يعد من 
الطرق املهمة والتي 
من ش���أنها تخفيف 
العبء عل���ى طريق 
جابر االحمد السريع 
ومستخدميه املتجهني الى منطقة العبدلي، حيث سيسلك 
مس���تخدمو الطريق اجلديد اجتاها آخر للقادمني من 
مدينة الكويت على جس���ر جابر متوجهني الى منطقة 

العبدلي.
وبني ان وزارة االشغال العامة وقيادييها ال يألون 
جهدا في إجناز مشاريع الدولة التنموية واخلدمية التي 
تخص الوطن واملواطنني والتي من خاللها يس���تطيع 
املواطن التنقل بكل سالسة وسهولة في طرق وشوارع 
الدولة املختلفة، موضحا ان املواطن ينتظر الكثير من 
الوزارة وقيادتها واالنتهاء من املش���اريع اخلدمية في 

مختلف محافظات البالد.

وّجه عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
حولي يوسف الغريب سؤاال الى اجلهاز التنفيذي في 
بلدية الكويت يتعلق مبشكلة انتشار العزاب في مناطق 

السكن اخلاص والنموذجي.
وق���ال الغريب في تصري���ح صحافي انه ال يخفى 
على اجلميع موضوع 
انتشار ظاهرة العزاب 
في املناطق السكنية 
في البالد، حيث غزت 
هذه الفئة العديد من 
النموذجية  املناطق 
واصبحت من املناطق 
النائية بس���بب غزو 
له���ا واقرب  العزاب 
دلي���ل عل���ى ذلك ما 
ح���ل مبنطقة جليب 

الشيوخ.
واك���د الغريب ان 
جميع هذه املشاكل لم 
تتم محاربتها رغم ان هناك قوانني واضحة وصريحة 
حتتم على اجهزة الدولة املختصة احلد من انتشار تلك 
اآلفة، متسائال عن تعامل بلدية الكويت للحد من تلك 
الظاهرة ورصدها حلاالت مشابهة لهذه املشكلة والطرق 

القانونية املتبعة واملخولة للبلدية التعامل وفقها.

انتقد عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور الدور السيئ لوزارة الداخلية في 
مواجهة حاالت االختناق املروري واحلوادث املرورية 
الكثيرة في الشوارع القريبة من فرع املعهد التطبيقي 

املوازي للمناطق السكنية في العارضية الصناعية.
الس���ور  وطالب 
نائب رئيس مجلس 
ووزي���ر  ال���وزراء 
الداخلي���ة ووزي���ر 
االوقاف والش���ؤون 
االس���المية باالنابة 
الشيخ محمد اخلالد، 
بان يجول بنفسه على 
الطرقات اوقات  هذه 
ال���ذروة ليعي معنى 
التي  وحجم املعاناة 
يواجهها ابناء وقاطنو 
القريبة من  املناطق 
املعه���د التطبيق���ي، 
والتي ال ميكن لبضع دوريات ان تضبطها وذلك المتداد 

رقعة املشاكل واحلوادث واالزدحامات.
ومتنى م���ن ادارة املرور واالمن الع���ام في وزارة 
الداخلية عدم اهمال هذه االزمة، خصوصا اننا حذرنا 
مس���بقا من وقوع هذه املشاكل بس���بب اقامة املعهد 

التطبيقي بالقرب من املناطق السكنية.

بناء على توجيهات وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
ووزير املواصالت م.عيسى الكندري ومدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح قام نائب املدير العام لش���ؤون قطاع 
فرعي البلدية مبحافظتي حولي ومبارك الكبير م.فهد 
العتيبي بعق���د اجتماع مع مدير ادارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة حولي 
واملراقبني ومشرفي 
املراك���ز وذلك البراز 
االيجابيات والسلبيات 
باحملافظة وايجاد حل 

لهذه السلبيات.
العتيبي  وأوضح 
في بداية االجتماع انه 
العمل  يجب تطوير 
وال يتم ذلك اال بتعاون 
اجلميع للوقوف على 
املعوقات والعمل على 
حلها بأس���رع وقت 
وكذلك التشديد على محاسبة املقصرين سواء املوظفون 
أو الشركات لتطبيق القانون وتنفيذ بنود العقد حسب 

ما نصت عليه بنوده.

مشعل اجلويسري

يوسف الغريب

نايف السور

م.فهد العتيبي
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ليزا هيلبرون مع الزميل أسامة ديابجيسون سالتزمان وهند الناهض وندا الديحاني خالل اجللسة احلوارية  )محمد خلوصي(املستشارة الثقافية واإلعالمية في السفارة األميركية ليزا هيلبرون وعدد من احلضور

خالل جلسة حوارية نظمها »لوياك« بالتعاون مع السفارة األميركية حول مواقع التواصل ودورها في دعم املشروعات الصغيرة

سالتزمان: دور مهم لوسائل التواصل االجتماعي في دعم املشروعات الصغيرة 
وكسر احلواجز ..واملستقبل لألعمال التجارية املعتمدة على التكنولوجيا

شركة بريليانت الب العديد من 
اإلجنازات خالل الفترة املاضية، 
كما انه زار كوريا اجلنوبية وقام 
بتوقيع شراكة من أجل البحث 
عن ش����راكات وخبرات جديدة 
ليست موجودة بالكويت حرصا 
على حتقي����ق املزيد من التقدم 
واالستمرار بالعمل بشكل ناجح. 
وعن الصعوبات التي واجهته في 
السوق الكويتي، بني الديحاني 
ان أصعب أمر هو إيجاد الناس 
التي تؤمن بأفكارك وهذا كان أحد 
التحديات التي واجهت مبادرتنا، 
مردفا بأن التح����دي اآلخر هو 
البحث عن فريق يتناسق مع 
اإلستراتيجية املوضوعة فهذا 
أمر شاق، موضحا انه ال ميكن 
أن يتخيل أبناءه يبحثون عن 
وظيفة حكومية عندما يكبرون 

وينهون دراستهم.
من جانبها، أكدت مستشارة 
الشؤون الثقافية واإلعالمية في 
السفارة األميركية ليزا هيلبرون 
ان اجللسة احلوارية هي مجرد 
ح����دث متهيدي لسلس����لة من 
الفعاليات ف����ي الكويت ولكن 
البداية كانت مع مواقع التواصل 
االجتماعي نظرا لتنامي اإلقبال 
عليها. ولفت����ت هيلبرون إلى 
أهمية مواقع التواصل االجتماعي 
في عصرن����ا احلالي كأحد أهم 
عوامل الترويج املتاح واملؤثر 
خصوصا ألصحاب املش����اريع 
الصغي����رة، فض����ال ع����ن انها 
غيرت الطريقة التي يتناول بها 
املواطنون قضاياهم، الفتة إلى 
أن الكوي����ت لديها أعداد كبيرة 
من مستخدمي هذه املواقع مثل 
تويتر وانستغرام، مشيرة إلى 
أن االهتمام املجتمعي في الكويت 
مبواقع التواص����ل االجتماعي 
يجعل من إمكانية استخدامها 
ج����دوى اقتصادية كب����رى إذا 
مت توجيهها لدعم املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.

دعم املشروعات الصغيرة.
وأشار سالتزمان إلى أهمية 
مواق����ع التواص����ل االجتماعي 
في دعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، الفتا إلى أن املستقبل 
لألعم����ال التجاري����ة املعتمدة 
عل����ى التكنولوجيا، حيث اننا 
نعيش ثورة تكنولوجية اآلن 
تغي����ر من حياتنا وحتس����نها 
وتطورها، مشددا على أن وسائل 
التواصل االجتماعي مبا خلقته 
من مساحات مميزة ملعرفة ما 
يحدث حولنا فضال عن دورها 
في كسر حواجز التواصل بني 
الناس، فإن لها بال شك دورا كبيرا 
داعما للمشاريع الصغيرة، الفتا 
إلى أنه يتطلع الي تعاون مشترك 
بني شركته وشركات مماثلة في 
الكويت، مشيرا إلى انه سيشارك 
في أول جتمع تقني في الكويت 
الثالثاء املقبل. واستعرض مع 
احلضور عددا من الصعوبات 
التي واجهته عند بداية مشروعه، 
داعيا الشباب إلى ضرورة املثابرة 
وتطوير الذات للتغلب على كل 
الصعوبات. وم����ن جهته، أكد 
مؤسس ش����ركة بريليانت الب 
ندا الديحاني انه بعد تخرجه 
في إس����بانيا عاد للكويت وبدأ 
مشروعه في عام 2012، مؤكدا 
انه حرص في البداية على بلورة 
أفكاره وترتيبها، حيث ان الذين 
تتعثر مش����اريعهم وتتعطل 
شركاتهم من الشباب يحتاجون 
إلى تغيير أدواتهم وأفكارهم، 
مبينا أنه تعاون مع شركة زين 
لالتصاالت عب����ر برنامج بعد 
القيام بدراسة جدوى، مشيرا إلى 
أن مت تنظيم العديد من الفعاليات 
للتعريف به����ذا البرنامج األمر 
الذي القى قبوال واسعا. ولفت 
الديحاني إلى أنه دائما ما يعيد 
تقييم األداء من أجل السعي نحو 
األفضل وحتقيق التقدم والتطور، 
موضحا انه بفضل ذلك حققت 

أسامة دياب

أع����رب مؤس����س حاضنة 
املش����روعات الصغي����رة ف����ي 
 »Alley NYC« مدينة نيويورك
جيسون سالتزمان عن سعادته 
لوجوده في الكويت للقاء الشباب 
الكويتي، مشيرا للتطور املذهل 
الذي تعيشه مدينة نيويورك في 
مجال التكنولوجيا، وأن فكرته 
اعتم����دت في األس����اس كيفية 
مس����اعدة الناس في حتس����ني 
وتطوي����ر مش����روعاتهم، ولك 
أن تتخيل حجم مش����روع بدأه 
شخص مبفرده أصبح قوامه اآلن 

يتكون من 4 آالف عضو.
جاء ذل����ك في مجمل كلمته 
الت����ي ألقاه����ا خالل اجللس����ة 
احلوارية التي نظمتها »لوياك« 
مساء أمس األول بالتعاون مع 
السفارة األميركية حول مواقع 
التواصل االجتماعي ودورها في 

جانب من احلضور خالل اجللسة

»السيلفي« كان حاضرًا

لم يغب »السيلفي« عن اجللسة احلوارية، حيث حرصت 
امللحق الثقافي األميركي نادية زيادة على أخذ صورة 

سيلفي مع فريق عمل السفارة في أجواء ودية قبل بداية 
اجللسة.

نادية زيادة تلتقط »سيلفي« مع فريق عمل السفارة قبل اجللسة

الديحاني: ال ميكن 
أن أتخيل أبنائي 

يبحثون عن وظيفة 
حكومية عندما 
ينهون دراستهم
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الشيخ فواز اخلالد مستقبال مختار اليرموك عبدالعزيز املشاري

اخلالد: جتربة مجلس »اليرموك« جديرة باالسترشاد
رعى محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد لقاء عمل استرشاديا 
في ديوان عام احملافظة، دعي إليه مختار ورئيس مجلس منطقة 
اليرموك التابعة حملافظة العاصمة عبدالعزيز املشاري ورئيس 
مجلس حي منطقة املنقف منصور الهاجري وأعضاء وعضوات 
املجلس ومدير إدارة العالقات احلكومية في محافظة األحمدي حامد 
اإلبراهيم.  وأكد اخلالد حرص محافظة األحمدي على اس����تكمال 
منظومة مجلس أحيائها، مشيرا إلى أن بقية مجالس أحياء مناطق 
احملافظة قيد التش����كيل، داعيا إلى احلرص على التعاون وتبادل 
التجارب واخلبرات بني مجالس األحياء داخل احملافظة الواحدة 
وعلى صعيد احملافظات الست، موضحا أهمية التعاون اإليجابي 
لألهالي واملؤسسات املختلفة في املناطق لتحقيق التنمية والنهضة 
احلضارية املأمولة وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني 
فيها وفي شتى املجاالت. كما أعرب اخلالد عن التطلع الى تكامل 

اجلهود بني املختارين ومجالس األحياء في االهتمام مبناطقهم.

)أسامة أبوعطية( الشيخة الزين الصباح وليزا هيلبرون وجايسون سالتزمان وخالد الزنكي 

الشيخة الزين الصباح ملقية كلمتها

رندى مرعي

أكدت وكيلة وزارة الدولة 
لشؤون الش���باب الشيخة 
الوزارة  ان  الزين الصباح 
إلى تطوير  تس���عى دائما 
الش���بابي من خالل  الفكر 
الش���بابية  املبادرات  دعم 
واالرتق���اء بفكرهم وخلق 
صناعات جديدة، مضيفة أن 
إدارة املشاريع الصغيرة في 
الوزارة تقوم مبتابعة جميع 
املبادرات املقدمة للوزارة من 
خ���الل اللجان املتخصصة 
للتأكد م���ن جودة ما يقدم 

للمجتمع.
جاء ذلك خالل مشاركة 
الشيخة الزين الصباح في 
مؤمتر صحاف����ي لإلعالن 
عن إطالق أول جتمع تقني 
 KW TECH ف����ي الكوي����ت
الذي يقام بدعم   MEETUP
الدولة لشؤون  من وزارة 
الش����باب وبالتع����اون مع 
شركة ALLEY NYC، حيث 
ال����وزارة تقوم  إن   : قالت 
بالدور املن����اط بها بتنفيذ 
الرغبة الس����امية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، بدعم تلك األنشطة 
الش����بابية والرياضية في 
مرسوم رقم 8 لسنة 2013، 
حيث تعم����ل الوزارة على 
قدم وس����اق لدعم الشباب 
الكويتي في مبادراته غير 
الربحية في شتى املجاالت، 
الوزارة  مؤكدة مسؤولية 
في دعم ورعاية مثل هذه 
الفعاليات التي تقوم بأيدي 
الشباب وبأسلوب عصري 

متميز.
وقالت : ان رؤية وزارة 
الدولة لش���ؤون الش���باب 
تكمن في شعار » إلى شباب 
بالقيم  متمس���ك ومرت���ق 
الوطنية.. مبدع وشريك في 
التنمية املستدامة« شارحة 
ان دور الوزارة استشاري 
تنسيقي تسعى من خالله 
الى استقطاب فئة الشباب 
من عمر 14 ال���ى 34 عاما، 
كما تعتبر هذه الفئة ثروة 
حقيقي���ة ال تعادله���ا أميا 

ثروة أخرى ألن الش���باب 
في مقدمة مرتكزات الدولة 
األساسية التي تعتمد عليهم 
في حتقيق أصناف التنمية 
املنشودة حاضرا ومستقبال، 
مشددة على ان الشباب هم 
قوة جبارة تنتج بسواعدها 
لتقدم اخلير للوطن ببذل 
قصارى جهدهم وتسخير 
علمهم لبناء صرح اقتصادي 
عمالق يحمي املجتمع على 

مختلف األزمان.
بدورها، أعربت مستشار 
الشؤون الثقافية والعالقات 
العامة بالسفارة األميركية 
لدى الكويت ليزا هيلبرون 
عن س���عادتها مبش���اركة 
الس���فارة في ه���ذا العمل 
عب���ر دعوتها جلايس���ون 
إل���ى الكويت للتواصل مع 
الشباب الكويتي ليتعرفوا 
على اخلب���رات واملبادرات 
الشبابية مبا يعود باملنفعة 

على وطنهم.
وأضاف���ت ان الكوي���ت 
تس���عى عبر تلك الدعوات 
وتب���ادل اخلبرات الى دعم 
املش���اريع الشبابية بهدف 
الوطني  دع���م االقتص���اد 
وصق���ل العمالة الوطنية، 
الفتة إلى ان هذا االجتماع 
يأتي بدافع اإلعالن عن شراكة 
بني الكويت ممثلة في وزارة 
الشباب وAlley NYC في طرح 
متبادل للخبرات في مجال 

املشاريع الصغيرة.
من جانبه، أكد الرئيس 
 NYC Alley التنفيذي لشركة
جايسون س���التزمان على 
اعتزازه مبش���اركة خبرته 

في املشاريع الصغيرة مع 
الشباب الكويتي، مشيرا إلى 
انه ملس حماسا لدى الشباب 
الكويتي في تأسيس املشاريع 

واملبادرات الشبابية.
انه  وأضاف سالتزمان 
إلى املس���اهمة في  يتطلع 
تقدمي االس���تفادة اجليدة 
للش���باب وأن يس���اعدهم 
ف���ي بن���اء مش���روعاتهم 
بالشكل املرغوب به لتنمية 

املجتمع.
ودعا اجلميع حلضور 
االنط���الق األول لتجم���ع 
استقطاب املشاريع الصغيرة 
املزمع تدشينه مساء يوم 
ف���ي جامعة  الثالثاء  غ���د 

اخلليج.
ب���دوره قال مؤس���س 
حي���در  الب«  »س���رداب 
الش���باب  ان  املوس���وي: 
يحتاجون إلى دعم لترجمة 
الواقع  أفكارهم على أرض 
وحتويله���ا إلى مش���اريع 
صغي���رة ل���ذا كان وجود 
»س���رداب الب« لتحقي���ق 
هذه الغاية، مشيدا مببادة 
التي   KW TECH MEETUP
الشباب  من شأنها جتميع 

املبادر.
وم���ن جانبه، قال خالد 
الزنكي وهو أحد املبادرين 
الكوي���ت »لدينا في  ف���ي 
الكويت العديد من أصحاب 
املشاريع واملبادرات اخلاصة 
واملشاريع الصغيرة، الفتا 
الذي  التح���دي األكبر  الى 
يواجه الشباب الكويتي وهو 
الدعم ولكن وزارة الشباب 
اليوم هي داعم أساسي اليوم 
للمشاريع الصغيرة. وحتدث 
 launch on الزنكي عن شركته
fire وهو جتمع الستقطاب 
املشاريع الصغيرة واملبادرات 
في الكويت، مضيفا »نفتقد 
إلى محيط داعم في قطاع 
الصغي���رة  املش���اريع 
للشباب«، وقال :ان الهدف 
الرئيسي في القطاع اخلاص 
واملش���اريع الصغيرة هو 
الربح االقتصادي، ونتمنى 
أن يكون لدينا مجتمع كبير 

من املبادرين.

بالتعاون مع شركة ALLEY NYC خلدمة املبادرين ودعم األفكار املفيدة

»الشباب« تطلق أول جتمع تقني للمشاريع الصغيرة

الزين الصباح: 
نسعى إلى تطوير 

الفكر الشبابي 
واالرتقاء به

خللق صناعات 
جديدة

 KW :سالتزمان
 TECH MEETUP
هو التجمع األول 

الستقطاب 
املشاريع الصغيرة 

في الكويت 
وتبادل اخلبرات 
مع نظيرتها في 

نيويورك

فريق الغوص بالنادي العلمي 
يحذر من خطر ابيضاض املرجان

حذر فريق الغوص بالنادي العلمي من حدوث 
ابيضاض للمرجان خالل الفترة القادمة نتيجة 

زيادة معدالت تلوث البيئة البحرية، مشيرا الى ان 
االبيضاض حالة مرضية تؤدي إذا استمرت لفترة 
طويلة الى موت املرجان وتغطي هيكله بالطحالب. 

 وقال مدير إدارة علوم البيئة البحرية ورئيس 
الفريق بالنادي العلمي الكابنت طالل السرحان في 

تصريح صحافي أمس ان الشعاب املرجانية من 
أكثر األنظمة األيكولوجية انتاجا على وجه األرض 
وبالرغم من إنها تشكل 1% فقط من غطاء الكوكب 
فانها حتتوي على نحو 25% من الكائنات احلية. 
 وأوضح السرحان أن فائدة الشعاب املرجانية 

عديدة فهي تساهم في توفير بيئات تكاثر لكثير 
من الكائنات احلية التي تقتات عليها اضافة الى 

الكائنات التي يستفاد منها طبيا فضال عن فائدتها 
االقتصادية التي تعود على الدولة من السياحة 

البيئية.   وأوضح ان الشعاب املرجانية في الكويت 
تتعرض إلى أضرار كثيرة نتيجة للتلوث وبسبب 

التغير املناخي ما تسبب في ان اوصل املرجان إلى 
حالة االبيضاض.   وأشار إلى أن العوامل السلبية 

في البيئة البحرية الكويتية والتي تتعرض لها 
الشعاب املرجانية بدورها متعددة ومن أبرزها زيادة 

الرسوبيات الترابية نتيجة الكرافات »سفن اجلر 
اخللفي« والردم اضافة إلى ارتفاع نسبة امللوحة.

ابيضاض في مرجان البورايتس بجزيرة قاروه 
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املعهد استضاف 
معارض عن الكويت 
خالل األعوام 1989 

و1992 و2006

سنقوم بتنظيم 
معرض عن العرب 

والبحر مببادرة 
كويتية ـ فرنسية

لدينا 329 حضانة 
مرخصة ورفعنا 
مذكرة لسحب 
تراخيص 4 دور 

حضانة

السفير الفرنسي كريستيان نخلة ورئيس املعهد العربي في باريس جاك الجن                                   )هاني عبداهلل( 

رئيس املعهد أكد أنه يحمل رسالة من الرئيس الفرنسي إلى صاحب السمو

كشفت عن توجه إلنشاء كافتيريات في احلدائق بدالً من املقاصف

الجن: إطالق اسم الكويت على مكتبة
معهد العالم العربي في باريس

الكندري: خطة متكاملة لتطوير حدائق األطفال 
واالنطالق من الشامية والدسمة

بيان عاكوم

كشف رئيس معهد العالم 
العرب���ي في باريس ووزير 
الفرنس���ي األسبق  الثقافة 
جاك الجن، عن رسالة يحملها 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
الرئيس  صباح األحمد من 
الفرنسي فرانسوا هوالند، 
ولكنه لم يفصح عن مضمون 
ه���ذه الرس���الة، مبينا انه 
يزور الكويت ليقدم التهنئة 
لصاحب السمو لتكرميه قائدا 
إنس���انيا في االمم املتحدة، 
فضال ع���ن إجراء محادثات 
الكويتية  م���ع احلكوم���ة 
ح���ول املش���اريع الثقافية 

املشتركة.
وأشار الجن خالل مؤمتر 
صحافي عقده بحضور السفير 
الفرنسي كريس���تيان نخلة 
مساء اول من امس في فندق 
راديس���ون بلو الى »أنه كان 
يعمل كوزير للثقافة في بالده 
أثناء فترة االحتالل العراقي 
للكويت وهو من شرح للحكومة 
الظروف التي جعلت فرنسا 
تساهم في حترير الكويت«، 
الفتا في الوقت نفسه الى انه 
كان »مشاركا في بناء معهد 
العربي«، موضحا ان  العالم 
»الكويت كانت دائما حاضنة 
الروابط بني  للمعهد وبقيت 
الكويت ومعهد العالم العربي 
متينة جدا على مر السنني من 
خالل اقامة املعارض والتعاون 

والزيارات املتبادلة«.
وذكر ان املعهد استضاف 
معارض عن الكويت في عام 
1989 »الكوي���ت في باريس« 

وعام 1992 من خالل معرض 
حتت عنوان »الفن اإلسالمي 
والرعاية.. كنوز فن الكويت« 
وف���ي ع���ام 2006 مع���رض 
»تعبي���رات ح���رة.. فنانات 
الكويت«، كاش���فا عن  م���ن 
»مشاركة الكويت في حتديث 
مكتبة املعهد حتى أضحت من 
أفضل املكتبات لألدب العربي«، 
مشيرا الى أنه »تقرر إطالق 
اسم الكويت على هذه املكتبة 
في س���بتمبر املقب���ل تقديرا 
لكرمها وألنه لوال الكويت ملا 
كان سيتم حتديثها«. وأوضح 
»ان لديهم عدة أفكار ومشاريع 
لتطوي���ر املعه���د وأن هناك 
مشروعا قادما لعمل معرضا 
عن الع���رب والبحر مببادرة 
مشتركة كويتية فرنسية«، 
مبينا ان السفيرة الفرنسية 
السابقة لدى الكويت ندى يافي 
مت تعيينها كرئيسة لبرنامج 

تعليم اللغة العربية في معهد 
العالم العربي.

ولف���ت ال���ى »أن الكويت 
تتمتع بحب كبي���ر من قبل 
الفرنسيني وأنهم يحتفلون 
ه���ذا العام بالذك���رى ال� 50 
إلقامة العالقات الثنائية بني 
البلدين«، موضحا انه سيكون 
مشاركا في هذا االحتفال في 

نوفمبر املقبل.
الكثي���ر من  وتاب���ع: أن 
الفرنسية قد  الش���خصيات 
هنأت صاحب السمو بحصوله 
على لق���ب قائد اإلنس���انية 
جله���وده املعروف���ة في هذا 
املجال، كما ان سموه يعتبر 
العالم  أحد مؤسس���ي معهد 
العربي في باريس عام 1987 
وهو املعهد الوحيد في العالم 
من نوعه، بهدف إبراز الفنون 
العربية  والثقافة والتقنيات 

في فرنسا.

خلود الكندري 

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة املرأة 
والطفولة في وزارة الشؤون 
خلود الكن���دري عن انطالق 
العمل في إعادة تأهيل موقع 
حديق���ة أطفال اب���ن الهيثم 
مبنطقة الش���امية ق1، وذلك 
بالبدء في زراعة املوقع متهيدا 
لتنفيذ األعمال اإلنشائية بها 
بش���كل كامل، مبينة أن ذلك 
يأتي من منطلق احلرص على 
املس���اهمة الفعالة في رعاية 
األطف���ال ومش���اركتهم في 
األنشطة الترفيهية والرياضية 
والثقافي���ة، وقالت الكندري 
خالل مؤمتر صحافي عقدته 
صباح أمس ف���ي مكتبها إنه 
بناء على تعليم���ات وزيرة 
الشؤون هند الصبيح قامت 
اإلدارة بإعداد خطة متكاملة 
لتطوير احلدائ���ق بالكويت 
وانطل���ق العمل في اخلطوة 
األولى في حديقة الشامية 1 
وحديقة الدسمة، وبينت أنها 
ستقوم برفع مذكرة للوزيرة 
هند الصبيح بالتنسيق مع 
الدولة إلعداد  جميع وزارات 
جدول زمن���ي لتأهيل جميع 

حدائق الكويت.
 وعن املساحة اإلجمالية 
حلديقة الش���امية، أوضحت 
أن املس���احة تبلغ  الكندري 
حوالي 4300م2 ، وعن األعمال 
التي سيتم إجنازها في احلديقة 
قال���ت: هي أعم���ال التبليط 
والزراعة واإلضاءة فقط من 
إلى جانب توريد  دون مبان 
األلع���اب اخلارجية لألطفال 
اآلمنة، وس���تتم األعمال من 
املتفرقة  خالل عقد الصيانة 
التعاقد  بالوزارة والت���ي مت 
بشأنها مع شركة العهد اجلديد، 
وعن مدة إجناز العمل قالت 

إنها محددة ب� 90 يوما.
أما فيم���ا يتعلق بحديقة 
الدس���مة، فقالت الكندري إن 
املساحة تبلغ 3400م2، ومدة 
اإلجناز أيضا 90 يوما، مبينة 
أنه س���يتم توري���د األلعاب 
اخلارجية اآلمنة أيضا، وستتم 
األعمال من خالل عقد الصيانة 
املتفرقة بال���وزارة والتي مت 
التعاقد بشأنها مع شركة العهد 
اجلديد، وأضافت الكندري أن 
قطاع التنمية االجتماعية ممثال 
ف���ي إدارة املرأة والطفولة ال 
يألو جهدا في تقدمي املزيد من 
البرامج الترفيهية والثقافية 
والرياضي���ة ل���رواد حدائق 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
ومش���اركتهم في األنش���طة 
املختلفة التي تقوم بتنظيمها 
اإلدارة على مدار السنة ومن 
التربوية احلديثة  األساليب 
وتوطيد العالقة مع األس���رة 
لتحقيق األهداف التي نتطلع 

ونصبو إليها، وأكدت الكندري 
أن ال���وزارة حت���رص دائما 
على احلف���اظ على األراضي 
املخصص���ة من قب���ل بلدية 
الكويت وقسمت هذه املواقع 
كخدمات الوزارة، السيما التي 
س���يقام عليها نواد لألطفال 
بجمي���ع مناط���ق الدولة من 
أجل تنفيذ مشاريعها املدرجة 
باخلطة اخلمس���ية ملمارسة 
أنش���طتها املختلف���ة والتي 
تهدف إلى تطوير وثقل وتنمية 
كفاءات النشء ورعاية األطفال 
ذوي املواه���ب وغرس القيم 
النبيلة في نفوسهم وتربيتهم 
بروح اإلميان وتوعية األمهات 
بدورهن في رعايتهم ليكونوا 

نواة صاحلة للمجتمع.
اإلدارة  أن  إلى  وأش���ارت 
عازمة على حصر كل مواقعها 
بإيعازه���ا للجه���ات املعنية 
بالوزارة لتزويدها بها لبنائها 
وفق خطة مستقبلية بالتعاون 
مع اجلهات املعنية بالدولة، 
وأك���دت الكندري أهمية دور 
حدائ���ق األطفال من الناحية 
الترفيهية والترويجية، مبينة 
التابعة  أن حدائق األطف���ال 
للوزارة تعد متنفسا بعد نهاية 
يوم دراسي لهم، باإلضافة إلى 
ذلك أنها تعمل على اكتساب 
العادات االجتماعية  وغرس 

لدى أبناء الكويت.
وأردف���ت الكندري قائلة: 
إن حدائق األطف���ال تبدأ في 
الساعة  استقبال روادها من 
4 مساء حتى الساعة 8 مساء، 
مشددة على أن اإلدارة تهدف 
إلى توفير كل س���بل الراحة 
والهدوء واألجواء االحتفالية 

للعائالت وأطفالهم.
 وكش���فت الكن���دري عن 
تسلم اإلدارة أراضي مخصصة 
للحدائق في مختلف املناطق 
الكويتية، وحالي���ا لديها 9 
حدائ���ق عاملة وتق���دم هذه 
احلدائ���ق أنش���طة مختلفة 
جميعه���ا ته���دف لتنمي���ة 
قدرات األطفال، وعن اخلطط 
الكندري  التطويرية بين���ت 
أن أبرز م���ا تتضمنه: خطة 
التطوي���ر، وإنش���اء مكتبة 
إلكترونية لألطفال، ومسرح 
للعرائ���س ف���ي كل حديقة، 
وممرات خاص���ة باملعاقني، 
وتوفي���ر األلع���اب اآلمن���ة، 
وتطوي���ر الورش الفنية مبا 
يتماشى مع التطور، إلى جانب 
إقامة دورات تدريبية للموظفني 
واملشرفني. وعن دور احلضانة 
ش���ددت على حرص اإلدارة 
على تطبي���ق القانون وعدم 
التردد في سحب ترخيص أي 
حضانة لديها مخالفات تشكل 
خطرا على األطفال، موضحة 
الكويت 329 حضانة  أن في 
مرخصة وبعد القانون اجلديد 

معظم دور احلضانة متعاونة 
وتعمل على تالفي املخالفات 
إذا وجدت، أما غير املرخصة 
فموجود أعداد كبيرة منها يتم 
اكتش���فها من خالل اجلوالت 

التفتيشية.
وأكدت تشديد الوزارة على 
التزام احلضانات بالعمل خالل 
الفترة الصباحي����ة واإلغالق 
الساعة الثالثة عصرا كأقصى 
حد. وبينت أن اإلدارة رفعت 
مذكرات بشأن 4 دور حضانة 
لسحب تراخيصها، وكشفت 
عن رفع مذكرة بشأن الضبطية 
القضائية حلماية املفتشات 
وحالي���ا جار التنس���يق مع 
»الداخلي���ة« بش���أن توفير 

احلماية لهن.
في اخلتام كشفت الكندري 
عن توجه إلنشاء كافتيريات 
في حدائ���ق األطفال بدال من 
املقاص���ف املخالف���ة لقانون 
ديوان احملاس���بة ش���بيهة 

بصاالت األلعاب.

اخلليل: حديقة احليوان تباشر دوامها
الشتوي في األول من أكتوبر املقبل

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية ان حديقة احليوان 
ستباشر دوامها الشتوي اعتبارا من 

االول من شهر اكتوبر املقبل. 
 ونقلت الهيئة في بيان عن مديرها 
الع���ام رئيس مجل���س اإلدارة نبيلة 
اخللي���ل ان أبواب احلديقة س���تفتح 
امام الزوار مع بدء املوس���م الشتوي 
من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة 

مساء بدال من التاسعة مساء كما كان 
معموال به في الدوام الصيفي. 

 وذكر البيان انه سيتم فتح ابواب 
احلديقة أمام الزوار طيلة أيام األسبوع 
ما عدا يوم األحد حيث سيكون يوم 
عطلة احلديقة اسبوعيا موضحا أن 
احلديقة ستستقبل زوارها أول أيام 
العيد من الواحدة ظهرا وفي باقي أيام 

العيد في التوقيت املعتاد.

نبيلة اخلليل
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أنصار قائمة »املتحدون« يحتفلون بالفوز                                                                                                                          )هاني عبداهلل(

املستقلةاملتحدونامللغىاملفرقاملقترعوناملقيديون
10478052511445324الطالب

773.11.455.340نسبة الطالب
169311221816625463الطالبات

66.31.61.455.741.3نسبة الطالبات
2740192743271070787املجموع

70.32.21.455.540.8النسبة املئوية

طالب يدلي بصوته في انتخابات كلية احلقوق 

حصدت 1070 صوتاً مقابل 787 لـ »املستقلة«

»احلقوق«.. »متحدون« للعام اخلامس على التوالي
عبداهلل العليان

فازت قائمة »املتحدون« 
للمرة اخلامسة على التوالي 
القانون في  مبقاعد جمعية 
كلية احلقوق بـ 1070 صوتا 
مقابـــل 787 لـ »املســـتقلة« 
أمس، ففي أجواء ســـاخنة 
بحضـــور مناصري القائمة 
املستقلة التي كانت تسعى 
النتزاع عرش »املتحدون« 
املمسكة بزمام األمور من 4 
سنوات، كما سعت »املستقلة« 
الستعادة تاريخها العريق في 

كلية احلقوق.
الســـياق، قال  وفي هذا 
رئيـــس جلنـــة الطلبة في 
انتخابـــات جمعية القانون 
فالح العتيبي إن الكلية تشهد 
عرسا دميوقراطيا بحضور 
أكثـــر مـــن نصـــف الطلبة 

أن  الختيار ممثليهم، مبينا 
االقتراع افتتح في الســـاعة 
الثامنة واستمر حتى الثانية 
بعد الظهر بعدد مقترعي 805 
من أصل 1047، موضحا أن 
العملية االنتخابية لم تشهد 
أي مشـــاكل تذكر وتعاونا 

يثنى عليه.

من جانبها، قالت رئيسة 
جلنة الطالبات منيرة العلي إن 
جامعة الكويت تشهد موسما 
لألعراس الدميوقراطية وامس 
كان فرح كلية احلقوق بأن 
طلبتهـــا ميارســـون حقهم 
االنتخابي الختيار ممثلهم 
بكل دميوقراطية، مبينة أن 
القائمتني والطلبة  تعـــاون 
عنـــوان للرقي الطالبي وما 
شهدته اللجنة، موضحة أن 
االقتراع افتتح في الســـاعة 
الثامنة صباحا واستمر حتى 
الثانية ظهرا بعدد مقترعات 
1122 من أصل 1693، معتبرة 
النسبة جتاوزت نصف  أن 
املقيدات فـــي الكلية، مبينة 
أن اللجنة شـــهدت ازدحاما 
فيما بني الســـاعة العاشرة 
واحلادية عشـــرة أعلى من 

باقي األوقات.

عبدالعزيز البابطني متحدثا للزميلة هناء السيد

د. جابر عصفور مصافحا عبدالعزيز البابطني              )ناصر عبدالسيد( عبدالعزيز البابطني يعلن اسماء الفائزين

البابطني أعلن أسماء الفائزين بجوائز دورة »أبي متام الطائي« ومسابقة »ديوان العرب«

وزير الثقافة املصري: ملؤسسة البابطني
دور حيوي في إثراء الثقافة العربية

القاهرة ـ هناء السيد

ثمن وزير الثقافة املصري 
د.جابر عصفور الدور الثقافي 
الرائد ملؤسســــة عبدالعزيز 
ســــعود البابطــــني لإلبــــداع 
الشــــعرى في إثــــراء احلركة 
الشــــعرية والثقافية بالوطن 

العربي.
جاء ذلك فــــي تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« على هامش 
لقاء عصفور ورئيس مجلس 
أمناء جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الشعرى في 
مقــــر وزارة الثقافة املصرية 

بالقاهرة 
وأكــــد د.عصفــــور أهمية 
دور املؤسســــة مــــن خــــالل 
املعاجم واملطبوعات الشعرية 
واألدبيــــة والتراجــــم ومركز 
حوار احلضارات وغيرها من 
أدبية وثقافية لعبت  أنشطة 
دورا حيويا في إثراء احلياة 
الثقافية واألدبيــــة وكان لها 
الفضل في اكتشاف كثير من 
الشعراء واألدباء، لذا استمرت 
مسيرة عطاء املؤسسة إلى ربع 

قرن من الزمان.
مــــن جانبه، قــــال رئيس 
مؤسســــة جائزة عبدالعزيز 
ســــعود البابطــــني لإلبــــداع 

الشاعر عبدالعزيز  الشعري، 
البابطني إن املؤسسة  سعود 
تقدر جهود أولئك الذين لعبوا 
دورا أساسيا منذ قيام املؤسسة 
ومنهم د.جابر عصفور وزير 
الثقافة املصــــري الذي أعرب 
أبي متام  عن سعادته لدورة 

الطائي.
وبحضــــور كوكبــــة من 
القاهرة،  األدبــــاء واملثقفــــني 
أعلن رئيس مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز ســــعود البابطني 
لإلبداع الشــــعري، الشــــاعر 
عبدالعزيز ســــعود البابطني 
عن أســــماء الفائزين بجوائز 
الشــــعرية للدورة  املؤسسة 
احلالية الرابعة عشرة، دورة 
الطائــــي«، والتي  »أبي متام 
ستقام في اململكة املغربية حتت 
رعاية امللك محمد السادس 21 
أكتوبر املقبل مبدينة مراكش 

املغربية.
كمــــا أعلــــن البابطني عن 
أسماء الفائزين بجائزة ديوان 
العرب التي أقامتها املؤسسة 
بالتعــــاون مــــع إذاعة صوت 
القاهرة برئاســــة  العرب في 

د.ملياء محمود.
وأكــــد البابطــــني ان هذه 
الدورة حتظى بأهمية خاصة 
لتزامنها مع واالحتفال مبرور 
ربع قرن على إنشاء املؤسسة، 
وشــــكر امللك محمد السادس 
على رعايته السامية للدورة 
خالل الفترة من 21-23 أكتوبر 

.2014
وأوضح انه سيشارك في 
الدورة أكثر من 300 شــــاعر 
ومثقف وإعالمــــي من خارج 
اململكة املغربية إضافة إلى أكثر 
من 100 مــــن األدباء واملثقفني 
مــــن مختلف ربوع  املغاربة 

املغرب العربي.
الدورة ستكون  وقال: إن 
مصحوبة بندوة فكرية وأدبية 
ذات 3 جلسات تتناول اجللسة 
األولى مالمح الفن الشعري عند 
أبي متام، وتتناول اجللســــة 
الثانية املؤثرات التي تأثر بها 
التأثير  أبومتام وإسهامه في 
على الشعر العربي منذ القرن 

الثالث الهجري.
الثالثـــة  أمـــا اجللســـة 
فتتناول دور مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز ســـعود البابطني 
لإلبداع الشعري وإسهاماتها 
األدبيـــة والفكرية والثقافية 
على مدى ربع قرن من خالل 
رصد منجز املؤسسة وتقييمه 
مبوضوعية، وتصاحب الدورة 
كذلك أمسيات شعرية وحفالت 

موسيقية.
وأضاف البابطني: أصدرت 
انعقاد  املؤسسة مبناســـبة 
الدورة الرابعة عشرة وحفل 
اليوبيل الفضي 29 كتابا منها 
23 كتابا جديدا، و6 كتب متثل 

نخبة من أبـــرز الكتب التي 
نفدت من إصدارات املؤسسة 

السابقة.
وقال رئيس املؤسسة إن 
جائزة أفضل قصيدة فاز بها 
مناصفة كل من الشاعر أحمد 
عبده علي اجلهمي من اليمن 
عن قصيدته »نفخة في رحم 
اليباب« والشاعر سمير فراج 
من مصر، عن قصيدته »نزع 
القناع«، وقدرها 10 آالف دوالر 

أميركي.
وفاز بجائزة أفضل ديوان 
الوهايبي  الشاعر د.املنصف 
من تونس، عن ديوانه »ديوان 
الوهايبـــي« وقدرها 20 ألف 

دوالر أميركي.
وفاز بجائـــزة اإلبداع في 
مجال نقـــد الشـــعر، الناقد 
أبوالعدوس من  د.يوســـف 
األردن عن كتابه »األسلوبية 
ونقد الشـــعر.. رؤية نظرية 
وآفاق تطبيقية« وقدرها 40 

ألف دوالر.
أما اجلائزة التكرميية وهي 
جائزة مينحها رئيس املؤسسة 
تكرميا ملسيرة شاعر عربي 
البابطني  كبير، فقد اختـــار 
في هذه السنة تكرمي الشاعر 
العربي الكبير جورج جرداق، 
وقدر هـــذه اجلائزة 50 ألف 

دوالر.
والشاعر جورج جرداق 
من أكبر شعراء لبنان والوطن 
العربي، قدم عددا من الدواوين 
الشعرية املتميزة، وقد تغنت 
أم كلثـــوم بقصيدته الرائعة 
»هـــذه ليلتي« بعد أن حلنها 
الكبيـــر محمد  املوســـيقار 

عبدالوهاب سنة 1968.
وأضاف البابطني ان جوائز 
ديوان العرب، الشـــاعر عمر 
عناز من العـــراق وجاء في 
املركز الثاني الشـــاعر حيدر 
بن جواد من السعودية، وفاز 
الشاعر أمني الربيع من األردن 
عن قصيدته »زهرة في طريق 
ابن بطوطـــة«، بينما حصل 
الشـــاعر  الرابع  املركز  على 
سامح محجوب من مصر عن 
قصيدته »على إيقاع ضحكته 

ميشي«.
وأكـــدت د.مليـــاء محمود 
العرب  رئيس شبكة صوت 
على دور املؤسسة في احلفاظ 
على التراث الشعرى العربي 
بل واكتشاف قصائد لم تقرأ 
من قبل كذلك دورها في إثراء 
الشـــعرية واألدبية  احلركة 
الكويـــت دائما لديها  وهكذا 
عطاء ثقافي بـــال حدود وال 
ننسى أبدا دور مجلة العربي 
وسلســـلة عالم الفكر وعالم 
املعرفة وغيرها من اإلصدارات 
التي كان ومازال لها  األدبية 
الثقافي من احمليط  تأثيرها 

للخليج.

عصفور: تكرمي صاحب السمو 
تتويج ملسيرة عطاء ال حدود لها

هنأ د.جابر عصفور الكويت أميرا وحكومة وشعبا بالتكرمي 
األممي قائال: أرسل أسمى التبريكات والتهاني لصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مبناسبة منحة زعيم 
اإلنسانية والكويت مركزا للعمل اإلنساني وخالل مسيرة 
عملي بالكويت التي استمرت 5 سنوات، وخالل معرفتي 

بصاحب السمو منذ أن كان وزيرا للخارجية أعلم أنه 
بالفعل شخصية تستحق كل التقدير واالحترام وهذا اللقب 

لم يأت من فراغ بل هو تتويج ملسيرة عطاء ال حدود لها، 
فهنيئا لصاحب السمو وللكويت الشقيقة.

البابطني: الدورة 
حتظى بأهمية 
خاصة لتزامنها
مع االحتفال

مبرور ربع قرن 
على إنشاء 
املؤسسة
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األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والعبداهلل والنمش والصالح وأعضاء مجلس إدارة هيئة االستثمار

صاحب السمو اطلع على خطط وآليات هيئة مكافحة الفساد

ما أبداه فخامته من إش���ادة 
الذي تقوم  بالدور اإلنساني 
به الكويت في مجال اإلغاثة 
والعمل اإلنساني ومقدرا سموه 
الكرمية املجس���دة  مبادرته 
للعالقات الطيبة التي جتمع 
البلدين والشعبني الصديقني، 
متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصح���ة والعافي���ة وللبلد 
الصدي���ق املزيد م���ن الرقي 

واالزدهار.

حفظه اهلل ورعاه. 
وقد بعث صاحب السمو 
ببرقية شكر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على ما عبر عنه فخامته من 
تهان رقيقة ومتنيات صادقة 
مبناس���بة قيام األمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
اإلنساني« وإطالقها على سموه 
رع���اه اهلل لقب »قائد للعمل 
اإلنس���اني«، مثمنا س���موه 

على سموه لقب »قائد للعمل 
اإلنس���اني« تقديرا للجهود 
الكبيرة لس���موه، وللكويت 
على الصعيد اإلنساني العاملي، 
مشيدا بجهود وإسهامات سموه 
العمل اإلنساني  في مساندة 
التي عززت من املكانة العاملية 
للكويت، ومتمنيا لس���موه 
دوام الصحة وموفور العافية 
وللكويت كل الرفعة واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة لسموه 

شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح.

من جه���ة أخ���رى، تلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برقية تهنئة من 
الرئيس بيترو بوروشينكو 
رئيس جمهوري���ة أوكرانيا 
الصديقة عّبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناس���بة قيام األمم 
املتحدة بتسمية الكويت »مركزا 
للعمل اإلنس���اني« وإطالقها 

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف ظه���ر أمس 
وزي���ر املالية رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لالستثمار 
أنس الصالح والعضو املنتدب 
للهيئة بدر الس���عد وأعضاء 
اإلدارة: مصطف���ى  مجل���س 
الش���مالي وه���الل املطيري 

وعبداهلل احلميضي. 
حضر املقابلة نائب وزير 

باإلنابة الشيخ محمد العبداهلل 
ورئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد املستشار عبدالرحمن 
النمش، حيث أطلعوا سموه 
على اخلطط واآلليات اخلاصة 
بالهيئة والتي س���تبدأ مطلع 
العام املقبل.  واستقبل سموه 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الداخلية ووزير األوقاف 
بالوكالة ووزير الدفاع باإلنابة 

الشيخ محمد اخلالد.

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
بقصر الس���يف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما اس���تقبل سموه 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغ���امن. واس���تقبل صاحب 
الس���مو بقصر السيف ظهر 
أمس وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
بالوكال���ة ووزير اخلارجية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال أنس الصالح وبدر السعد ومصطفى الشمالي وهالل املطيري وعبداهلل احلميضيصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ محمد العبداهلل واملستشار عبدالرحمن النمش 

الرئيس األوكراني: 
إسهامات األمير 

في العمل اإلنساني 
عززت مكانة 

الكويت عاملياً

الداخلية / وزاراتالداخلية / وزارات

وزارة الـداخلـيـة

اأواًل : ال�شروط العامة:

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية.
2- اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.

3- اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة 
خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأال يكون قد �سبق ف�سله من خدمة احلكومة بحكم 
اأو بقرار تاأديبي نهائي.

5- اأال يكون قد �سبق ف�سله تاأديبياً من اأحد االأجهزة 
تعليمية  جهة  اأي  م��ن  اأو  ب��االأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

اأخرى.

6- اأن يكون الئقاً �سحياً للخدمة النظامية.
7- اأال يقل طول قامته عن (160�سم).

8- اأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية واملعلومات 
الثقافية والقدرات واالختبارات النف�سية. 

9- اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية.
ثانيًا : ال�شروط اخلا�شة:

1 - اأن يكون حا�ساًل على �سهادة الثانوية العامة اأو ما 
يعادلها.

2- اأال يزيد �سنه عن (�سبع وع�سرين) �سنة ميالدية.
پ يح�سب �سن الطالب يف اأول اأغ�سط�س من العام الذي 

يتقدم فيه لاللتحاق بالدرا�سة.

الإدارة  اإح�شارها  املطلوب  امل�شتـندات  ثالثًا: 

عرب  الت�شجيل  بعد  والقبول  الت�شجيل 

املوقع االإلكرتوين لوزارة الداخلية:

1- طلب االلتحاق وفقاً للنموذج املعد لذلك.
2- �سهادة اجلن�سية الكويتية االأ�سلية و�سورة عنها.
3- �سهادتا اجلن�سية اخلا�سة بالوالدين و�سورة عنهما.

املطلوب معتمداً  العلمي  للموؤهل  االأ�سلية  الن�سخة   -4
من اجلهة املخت�سة.

5- �سهادة امليالد االأ�سلية وثالث �سور عنها.
6- البطاقة املدنية االأ�سلية وثالث �سور عنها.

  (6X4) قيا�س  حديثة  اأمامية  �سورة   (12) عدد   -7
للمتقدم مك�سوف الراأ�س.

ت�سجيل  (�سهادة  املدنية  اخلدمة  دي��وان  من  كتاب   -8
القوى العاملة).

A4 جميع ال�سور املطلوبة تكون على ورق قيا�س

هذا ومما هو جدير بالذكر اأن :

1- مدة الدرا�شة : (عامان درا�سيان) يتلقى خاللهما 
ديناراً   (250) مقدارها  �سهرية  مكافاأة  الطالب 

كويتياً لل�سنة االأوىل و275 ديناراً لل�سنة الثانية.

دبل����وم  �سه����ادة  اخل����ري����ج  : مينح  ال�شـــــهــــادة   -2
يف علوم ال�سرطة.

3- يعني اخلريج باأول مربوط رتبة رقيب اأول.
رابعًا : اإجراءات الت�شجيل :

1- الفرتة املحددة ملراجعة اإدارة الت�سجيل والقبول تبداأ 
ال�ساعة  وحتى  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف 

الواحدة بعد الظهر.

2- على املتقدم للت�سجيل التقيد مبواعيد مراجعة اإدارة 
الت�سجيل والقبول ومتابعة طلب الت�سجيل عرب املوقع 

االلكرتوين لوزارة الداخلية.

3- جميع املراجعات تكون من خالل بوابة االأكادميية 
رقم (4) اإدارة الت�سجيل والقبول. 

الرقباء  بـــدورة  االلــتــحــاق  يف  للراغبني  الت�سجيـــل  يتـــم 

لـــــوزارة  االلكتـــــروين  الــموقـــع  خــــالل  مــــن  االأوائـــــل 

الداخــــليــة )www.moi.gov.kw( وذلك اعتبارًا 

يوم  وحــتــى   2014/9/18 املــوافــق  يــوم اخلمي�س  مــن 

اخلمي�س املوافق 2014/10/2.

واهلل  ويل التوفيق,,

إعـــالن بشـــأن متديد تسجيـــل املتقدمني لاللتحاق مبعهد ضباط الصف 
الرقـــــبــــاء األوائــــــل )الدفــعــــة 20(

الراغبني يف االلتحاق مبعهد �شباط ال�شف  تعلن وزارة الداخلية عن بدء ا�شتالم طلبات 

دورة )الرقباء االأوائل الدفعة 20( للعام الدرا�شي 2015/2014  وذلك خالل الفرتة من يوم 

اخلمي�س املوافق 2014/9/18 وحتى يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/2.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

اس���تقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف 
صباح أمس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن. 
واستقبل سموه، بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
الوزراء باإلنابة  مجلس 
الداخلية ووزير  ووزير 
األوقاف بالوكالة ووزير 
الش���يخ  الدفاع باإلنابة 

محمد اخلالد. 
كما اس���تقبل سموه 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود. 
واستقبل سموه وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر العدل 
بالوكالة ووزير اخلارجية 
باإلناب���ة الش���يخ محمد 

العبداهلل.
واس���تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف 
أمس وزي���ر املالية أنس 
الصالح والعضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار 
ب���در الس���عد وأعضاء 
الهيئ���ة  إدارة  مجل���س 
مصطفى الشمالي وهالل 
مشاري املطيري وعبداهلل 

احلميضي.

التقى الصالح وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد والعبداهلل واحلمود

� كونا: تترأس  بروكس����ل 
الكويت عبر ممثلها في احملكمة 
الدولي����ة الدائمة للتحكيم في 
اله����اي ورئيس اللجنة املالية 
واإلدارية املستشار طارق يوسف 
الشميمري اجتماع اللجنة املالية 
واإلدارية للمحكمة الدولية من 

29 إلى 30 سبتمبر الراهن.
وقال الشميمري في تصريح 
ان االجتماع يبحث  ل� »كونا« 
اعتماد امليزانية املتوقعة لعام 
2015 واملبالغ املتأخرة على الدول 
األعضاء واملساهمات املقدمة منها 
ملشاريع احملكمة املستقبلية. 
وأوضح ان االجتماع سيناقش 
أيضا املخاطر املستقبلية التي قد 
تواجه عمل احملكمة باملستقبل 
واخلدم����ات اإللكترونية على 
املوقع اإللكترون����ي للمحكمة 
الى  وكيفية تطويرها، إضافة 
املواضيع املدرجة على جدول 
اعمال اللجنة من ناحية اعتماد 
امليزانيات املدققة للنصف األول 
لعام 2014. وأضاف الشميمري 
ان االجتماع يستعرض مواضيع 
مت حتويلها من املجلس األعلى 
باحملكمة للجنة املالية واالدارية 
في اجتماعها في يوليو املاضي 
وبند ما يستجد من أعمال في تلك 
اجللسة. ويتزامن هذا االجتماع 
مع زي����ارة رس����مية لوفد من 
مجلس القضاء الكويتي ملجلس 
القضاء ووزارة العدل الهولندية 
ومحكمة العدل الدولية ومنظمة 
حظر األسلحة الكيماوية بدعوة 
الدولية  رس����مية من احملكمة 

الدائمة للتحكيم.

الكويت تترأس اجتماع اللجنة املالية واإلدارية في احملكمة الدولية

بروكس���ل � كون���ا: أعرب 
سفيرنا لدى بلجيكا واالحتاد 
االوروبي ولوكسمبورغ ضرار 
عبدال���رزاق رزوقي أمس عن 
عزمه تعميق وتوسيع عالقات 
الكويت مع االحتاد األوروبي 
وبلجيكا.  وق���ال رزوقي في 
مقابلة مع»كون���ا« إن »هناك 
الكثي���ر من الف���رص لتعزيز 
عالقات الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي مع االحتاد 

األوروبي وبلجيكا«. 
وأشار إلى أنه عقد اجتماعا 
موسعا مع مس���ؤولي وزارة 
اخلارجية البلجيكية ومسؤولني 

م���ن مقاطع���ات »فالن���درز« 
و»بروكس���ل«  و»الوني���ا« 
الستعراض مجاالت التعاون، 
والت���ي كان أبرزه���ا الصحة 
والتعليم بجانب قطاعات املوانئ 

والطيران املدني والفنادق. 
ولفت إلى أهمية التعاون في 
مجالي التعليم وتبادل الثقافات 
مع بلجيكا واالحتاد االوروبي 
حي���ث يدرس حوال���ي ثالثة 
آالف طال���ب وطالبة كويتية 
التعليمية  ف���ي املؤسس���ات 

االوروبية. 
وشدد رزوقي على اهمية 
التعاون ف���ي مجاالت العلوم 

والتكنولوجي���ا والطاقة بني 
الكويت واوروبا في مس���عى 
لتوفير املزيد من فرص العمل 

للشباب في املستقبل. 
 واش���ار ال���ى ان الكويت 
لم تتخل عن االس���تثمار في 
اوروبا بعد اندالع االزمة املالية 
واملصرفية ع���ام 2008 وامنا 
كثفت استثماراتها وقدمت مزيدا 
من االموال لالحتاد االوروبي. 
وابدى السفير رزوقي رغبة 
الكويت بتشكيل جلان مشتركة 
مع االحتاد االوروبي وبلجيكا 
ومجموعة الصداقة في البرملان 
االوروبي لتعزيز آفاق التعاون 

وحتقيق االهداف املش���تركة.   
ولفت ال���ى أن رئيس مجلس 
االمة م���رزوق علي الغامن قام 
بزيارة »مثمرة« الى بروكسل 
في شهر ديسمبر املاضي التقى 
خاللها رئيس البرملان االوروبي 
مارتن شولتز واعضاء البرملان 
البلجيكي.   وشدد على ضرورة 
تع���اون الكويت م���ع االحتاد 
االوروبي ملواجهة تنظيم الدولة 
الذي ال  االس���المية )داعش( 
يشكل تهديدا للكويت واملنطقة 
فحسب وإمنا للسالم واالمن 
الدوليني ويعطي صورة سيئة 

عن االسالم واملسلمني. 

رزوقي: أعتزم تعميق عالقات الكويت مع االحتاد األوروبي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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.

�إعـــالن
تقدم :  1- عـلــي �صالــم �جلعيـــالن �لدقــبا�صـــي        2- �صعـود عمري طبـالن �لر�صيدي

               3- ح�صن حممد �أ�صد �هلل �أحمد �لكندري       4- ماجد عــو�د ع�صكـر �لر�صيـدي

               5- حممـــد عبــد�لعـزيز �أحمـد حمـمــ ـد 

�أ�صحاب �صركـــة �ملر�فق للتجارة �لعامة و�ملقاوالت/ ذ.م.م.

بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

ذ�ت م�صوؤولية حمدودة  �إىل  ذ�ت م�صوؤولية حمدودة  لل�صركة من  �لقانوين  �لكيان  تعديل 

قاب�صة.

ن���ص��ر  تاريخ  من  يومًا  �صتني  خالل  �ملذكورة  لالإد�رة  يتقدم  �أن  �عرت��س  له  ممن  يرجى 

�الإع��الن باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا ب��ه �صن��د �ملديون��ي���ة و�إال فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �العتبار. 

هيئة القّصر حتصد املركز األول 
في برنامج تدريب القانونيني 

حديثي التخرج
حازت الهيئة العامة لشؤون القصر املركز األول 
من بني اجلهات املش���اركة املتمي���زة في حفل ختام 
برنام���ج تدريب القانونيني حديث���ي التخرج الذي 
نظمته املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتت 
رعاية حمد احلميضي مدير عام املؤسس���ة العامة 
للتامينات االجتماعية في مركز املؤمترات في املبنى 

الرئيسي للمؤسسة.  
وأعرب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي 
العليمي عن بالغ شكره وامتنانه للمؤسسة العامة 
للتامينات االجتماعية باتاحة الفرصة للمشاركة في 
مثل هذا النوع م���ن البرامج التدريبية املتخصصة 
لدعم وتنمية الطاقات البش���رية الكويتية وتطوير 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم والتزود باخلبرات العملية 

في مجال القانون.

أسماء 409 مواطنني خُصصت لهم قسائم حكومية في غرب عبداهلل املبارك
حمد العنزي

اعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية توزيع الدفعة الثانية من 
القسائم احلكومية في مدينة غرب 
عبداهلل املبارك وتشتمل على 409 
قس���يمة مبس���احة 400 متر مربع 
للمواطنني املخصص لهم حتى تاريخ 
27 يونيو 1995. وقالت املؤسسة في 
بيان صحافي امس انها خصصت 
يومي الثالث���اء واالربعاء املقبلني 
لتوزي���ع بطاقات دخ���ول القرعة، 
كما خصصت يوم اخلميس املقبل 
لتوزيع بطاقات االحتياط على ان 
يتم اجراء القرعة في ال� 15 من اكتوبر 

املقبل.
ودع���ت املؤسس���ة املواطن���ني 
املخصص لهم قسائم حكومية في 
هذه املنطقة الى احلضور شخصيا 
ملبنى املؤسس���ة العام���ة للرعاية 
التاسعة صباحا  الساعة  السكنية 
من االيام احملددة مصطحبني معهم 
البطاقة املدنية وقرار التخصيص 
وشهادة راتب حديثة وذلك لتسلم 
بطاقة القرعة. واشارت الى انه من 
يتخلف عن تس���لم بطاقة القرعة 
اخلاص���ة به خالل االي���ام احملددة 
فس���يتم استبعاد اس���مه وادخال 
االسماء التي تليه في التخصيص. 
املواطن���ني املخصصة لهم  ودعت 
قسائم حكومية في هذه املنطقة ولم 
ترد أسماؤهم ضمن هذا اإلعالن الى 
احلضور ملبنى املؤسسة في منطقة 
»جنوب الس���رة« الساعة التاسعة 
صباح اخلميس املقبل مصطحبني 
معهم ق���رار التخصيص والبطاقة 
املدنية للدخ���ول ضمن االحتياط. 

وفيما يلي االسماء:

عادل يعقوب يوسف البشير  ٭
جنم عبداهلل احمد رجب  ٭

جاسم محمد مبارك الرغيب  ٭
راشد فهد زيد العازمي  ٭

سيف مناور صالح العازمي  ٭
عبدالرضا عباس علي الصالح  ٭

نبيل علي سعد املياس  ٭
عبود فالح مطلق العازمي  ٭

عطية مبارك مجبل دغام العازمي  ٭
حسني سالم مصلح البالود  ٭
رفاعي راشد هالل العازمي  ٭

عبداهلل محمد راشد الهاجري  ٭
احمد ابراهيم محمد احلمادي  ٭

يوسف سعد سعود زبن املطيري  ٭
فايز محمد زيد بن راكب  ٭

سعد فالح ثالب الهاجري  ٭
جمعان براك صياح العتيبي  ٭
فيصل فالح مطلق العازمي  ٭

محمود محمد عبدالرحمن الدحيم  ٭
سعد علي محسن عليان العجمي  ٭

فوزي جاسم ابراهيم املضف  ٭
سالم رجا سالم العازمي  ٭
سالم مطر طلق العازمي  ٭

احمد رشيد عبداهلل جيليص  ٭
ادريس غلوم عبداهلل ابل  ٭

فيحان زيد سعود العازمي  ٭
سعود كليب سعود عايض العجمي  ٭

خالد ارشيد فالح العازمي  ٭
صباح قبالن درنكس العازمي  ٭

فالح محمد فالح العازمي  ٭
حمد سعود سعد العازمي  ٭
احمد مدغم مطلق العازمي  ٭

فهد حمود مرزوق هداب  ٭
حمود سيف سعيد العازمي  ٭

بدر جروان عايد العازمي  ٭
سالم شعيل ثقل الهاجري  ٭

خليفة ناصر خلف العازمي  ٭
خالد شجاع سند املطيري  ٭

راشد غزاي محمد الرشيدي  ٭
ناصر نايف مسعد املطيري  ٭

حامد علي مجبل محمد العازمي  ٭
مبارك جابر راشد الرقيب  ٭

مصلح عبداهلل مبارك العازمى  ٭
حسني علي راشد اخلوالد  ٭
محمد حبيب عبداهلل جنم  ٭

جابر محمد مرزوق العازمي  ٭
دعيكان محسن ناصر العجمي  ٭

محمد مبارك فنيس شداد  ٭
مشعل فالح حمدان النويعم  ٭

احمد محمد احمد العماني  ٭
بدر محسن هميج املطيري  ٭
صقر مسلم مفرح العازمي  ٭

فارس صياح مطلق العازمي  ٭
فيصل رشيد ناصر العازمي  ٭

منصور حمد منصور الهاجري  ٭
عبداهلل قنعص محسن العازمي  ٭

عبداهلل ماثل مثيب العتيبي  ٭
ناصر محمد سعد العجمي  ٭

عبدالهادي ناصر فنيس العجمي  ٭
شافي طالب محمد طالب  ٭

عيسى خضر حسن الغامن  ٭
عمير صالح عايد الرشيدي  ٭
خالد محمد نادر الدوسري  ٭
ماجد عبيد زويد املطيري  ٭

مبارك فالح مبارك العازمي  ٭
طارق جمعه حسني جميعان  ٭

حسني عبداملجيد فرهاد عبدالسيد  ٭
ماجد رضيمان ثامر الصواغ  ٭

نايف محمد وثير العازمي  ٭
عبداهلل عبداملجيد عبداحلسني غالب  ٭

عبداحملسن عبدالعزيز الهارون  ٭
عبداهلل عيسى رمضان خسروه  ٭

ناصر براك عويد الرشيدي  ٭
حمد محمد حجي بوخضور  ٭
سعيد خالد ماضي العازمي  ٭

عماد جواد حسني ميرزا  ٭
مرزوق فرحان ونيان العازمي  ٭

محمد تركي فهد العازمي  ٭
ناجي خالد محمد الهاجري  ٭
سعود محمد علياملطيري  ٭

طارق عبدالرحمن عبداحملسن املنيس  ٭
عايد برغش فهد العجمي  ٭

علي جمعة ابراهيم البلوشي  ٭
حسني علي حمود الشحومي  ٭
مساعد حسن راشد العجمي  ٭

احمد سبتي سفر الكندري  ٭
طاهر صباح طاهر حسن  ٭
فهد صالح مطلق منران  ٭

جاسم محمد راضى الشمري  ٭
فالح هندي فالح العتيبي  ٭

صالح سالم مصلح فالح البالود  ٭
سالم عبداهلل حمد وسمي  ٭

رفاع صالح رفاعي املطيري  ٭
ماجد حويان راشد املطيري  ٭

سعد قبالن عواد العازمي  ٭
سامي فالح سالم العازمي  ٭

عبداهلل سيف زيد الهاجري  ٭
سعود عبدالعزيز سعد املزيعل  ٭
عبدالباقي ناصر محمد الرويح  ٭

غازي مطلق فالح املطيري  ٭
ناصر جابر محمد العيدان  ٭

حمود مرزوق خلف املطيري  ٭
عبداهلل صالح مطلق منران  ٭

نواف صنت عويض الديحاني  ٭
عبداهلل محمد قاسم عمر احلسيني  ٭

يعقوب يوسف محمد الكندري  ٭
ابراهيم علي ابراهيم الصايغ  ٭
جابر مبارك عايض الهبيدة  ٭

محمد فهد عبيد فهد العجمي  ٭
سيف حضيري فهد الهمالن  ٭

صالح عبداالمير عبداهلل بنيان  ٭
حزمي ملفي محمد العازمي  ٭
حسني خليل حسني ميرزا  ٭

سلطان عبداهلل سويري العجمي  ٭
حامد محمد عايد املطيري  ٭

عبداهلل خالد سعد مشعل املطيري  ٭
سليمان ابراهيم حسني اخلضاري  ٭

فيصل خليل ابراهيم احمد  ٭
محمد عليحسن دربي  ٭

مساعد فالح علي العميرة  ٭
عادل محمد عيد شلهوب العازمي  ٭

سالم محمد سالم العازمي  ٭
سعد محمد عبداهلل العجمي  ٭

طالل عبدالعزيز ناصر خدادة  ٭
محمد خضير عباس الفارس  ٭

جمال عبدالهادي فهد العجمي  ٭
محمد حميد محمد العازمي  ٭
محمد فالح هادي العجمي  ٭
محمد سالم سالم العجمي  ٭

يوسف عبداهلل يوسف اجلداوي  ٭
خالد محمد حسن املهنا  ٭

جبر مسفر ثاري الرشيدي  ٭
مبارك عبداهلل سكران السهلي  ٭

زايد مشبب غافل العتيبي  ٭
سعد عليصقر املطيري  ٭

عبدالهادي سعيد هادي املري  ٭
عباس علي محمد حسن بلوشي  ٭

سعد نفل سعدون العدواني  ٭
فهد سالم ناصر العازمي  ٭

محمد راشد محمد الهاجري  ٭
خالد فالح مناور سالم العازمي  ٭
عبداهلل محمد حباب الرشيدي  ٭

نواف وسمى محمد الوسمي  ٭
مبارك محمد مبارك دالي اخلمسان  ٭

جمعان عيد محمد احلريص  ٭
خالد ناصر مجلعد العجمي  ٭

حمد سعد سعود محجان  ٭
يوسف حامد عبدالواحد االيوب  ٭

حسن يعقوب جابر حسن  ٭
سامي عيد محمد الشمالي  ٭
ناصر سعد محمد العجمي  ٭

محمد عبداحملسن خليفة العبيد  ٭
محمد سعود راشد الفزير  ٭
هاني حسن حاجية حسن  ٭
علي عبدالرحمن فهد املري  ٭
احمد راضي مجبل العازمي  ٭

احمد حمد سليمان الصقعبي  ٭
علي سالم راضي العازمي  ٭
جابر فهد معيض املطيري  ٭

طالل مجبل مرزوق العازمي  ٭
فاضل جاسم علي جاسم  ٭

سعد مرزوق عويض العازمي  ٭
عادل عبدالرحمن احمد علي الصبر  ٭

بدر محمد مفرح العازمي  ٭
الفي مطلق مذهل العازمي  ٭
خالد محمد عيد الناجعي  ٭
فهد سعود ثامر العجمي  ٭

بدر اسماعيل ذياب عبدالكرمي  ٭
فهد مطلق علي رفاع املطيري  ٭

بدر ظاهر طرجم الهجاج  ٭
علي مبارك عايد العازمي  ٭

مسعود دهش مبارك املطيري  ٭
علي مختار محمد حسني  ٭

عبداهلل اسماعيل محمد اخلالدي  ٭
براك محيسن جزا املطيري  ٭
حمود راشد شافي الهاجري  ٭
وليد عبداملانع معجب املانع  ٭

فيصل مبارك سعود الكريباني  ٭
عدنان مساعد حمد املجرن  ٭
مخلد فالح مناور العازمي  ٭
عادل سلمان هادى مسلم  ٭

سامي خالد صقر الغوينم  ٭
خالد محمد فهيد فالح العجمي  ٭

محمد ضيدان بجاد سابق  ٭
سالم سعد براك العازمي  ٭

عبدالعزيز ناصر عبداهلل العساكر  ٭
مشعل ناصر محمد العازمي  ٭

فهد حسني علي السليم  ٭
علي حسني علي البحراني  ٭

محمد مساعد سالم الفريحان  ٭
احمد حمود عبداهلل الشمري  ٭
مبارك هادي مبارك الهاجري  ٭

مساعد مرزوق عوينان العازمي  ٭
احمد عبدالرحمن سليمان املرشود  ٭

بدر محمد ابجاد العتيبي  ٭
عصام حسن عبداهلل العبداهلل  ٭

محمد ابراهيم سعد الربيعان  ٭
احمد قاسم محمد البلوشي  ٭

حمزة عباس سعود الصيرفي  ٭
مشرف ضاحي مبارك الفضلى  ٭

بركة حمد مبارك الرشيدي  ٭
حمدان عايض صالح العجمي  ٭
عبداهلل صقر مناور الرشيدي  ٭

ناصر ساري راشد نهار  ٭
خالد مسفر عايض الدوسري  ٭

محسن سعود عبدالعزيز هندال  ٭
مفرح شامان متيم املطيري  ٭

محمد مبارك فهيد حمدان العازمي  ٭
احمد سعود مطرود سعود العازمي  ٭
فيصل سعود هويل غالي العضيلة  ٭

فيصل منصور محمد القحطاني  ٭
محمود مرشد محمد حسن الشمري  ٭

موسى اكبر جبر اكبر  ٭
حسني سالم علي العجمي  ٭

علي سبع عبداهلل الشمري  ٭
محمد كامل شريف الفضلي  ٭

سامي فيحان زايد فهد املطيري  ٭
محمد سالم محمد العازمي  ٭
خالد ثويني عايض محمد  ٭

فيصل مطلق سالم الغريب  ٭
فالح عبداهلل محمد فالح الهاجري  ٭

ابداح محمد خالد الهاجري  ٭
مسلط غالب زايد الديحاني  ٭

فهاد عيد سعود عايد الركيباني  ٭
بدر مرزوق فالح مرزوق العازمي  ٭

هندي حماد محمد العجمي  ٭
بدر عايض مصلح الشالحي  ٭

نايف محمد خالد املسما  ٭
عامر سيف مبارك عومير العازمي  ٭

علي عباس احمد السالم  ٭
سعود عبداهلل فراج املطيري  ٭
فالح سعود حمود الرشيدي  ٭
خالد سالم حمود الرشيدي  ٭

عامر عبداهلل جازع العجمي  ٭
فيصل ابراهيم علياملناعي  ٭

خالد سيد يونس سيد الرفاعي  ٭
زيد خالد مصلح املطيري  ٭
جمال علي محمد العبيد  ٭

نايف مبارك عبيد العتيبي  ٭
عبداهلل حاجى غلوم حسني  ٭
مساعد الفي ناصر املطيري  ٭

هادي حمد محمد هادي العجمي  ٭
بدر حويان راشد املطيري  ٭

محمد عبداهلل محمد بوحمدي  ٭
عبداللطيف حسني خلف العنزي  ٭

راشد مصبح فرحان العازمي  ٭
مهنا سلمان براك العدواني  ٭

حامد حمد حمود الهبيدة  ٭
خالد شعيل ثامر العتيبي  ٭

فهيد فالح طلق العازمي  ٭
محمد هادي عبداهلل العجمي  ٭

عايض رجا عايض عواد العازمي  ٭
ابراهيم عبداهلل علي الكندري  ٭

خالد قاعد هالل العتيبي  ٭
فرج علي فرج املطيري  ٭

احمد حمود حمد احلميدي  ٭
ناصر مبارك محمد فالح الدوسري  ٭

محمد اعميم فالح دبيان  ٭
سلطان سعود سعد احلويلة  ٭

عارف محمد عباس القطان  ٭
ابراهيم راشد جاسم مال محمد  ٭
مبارك ضبيب محسن العازمي  ٭

جابر عيد جمعان الوندة  ٭
خالد فهد فالح العازمي  ٭

تركي سلطان محمد الدوسري  ٭
عليان علوش عوض املطيري  ٭
احمد سعود سويلم احلسيني  ٭
خالد فهد عبدالعزيز السبيتي  ٭
عبداهلل عقلة سعود العازمي  ٭

فيصل عباس حمد عايد الرشيدي  ٭
ناصر فالح صنيتان العازمي  ٭

عبداهلل عويضة غصن العجمي  ٭
ابراهيم مبارك سالم العامر  ٭
هاني فالح عبداهلل العازمي  ٭

ناصر محمد نادر ناصر الدوسري  ٭
فيصل مرشد راشد العازمي  ٭

احمد علي سعد العازمي  ٭
هادي فهيد صانوت العازمي  ٭

خالد ضيف اهلل نايف الشمري  ٭
مسفر نعيس حمود مرزوق  ٭
 ٭ عادل علي محمد عبدالكرمي

علي محمد موسى احملمد  ٭
وائل عبداهلل سعود املقيم  ٭

محمد جنيخان عبداهلل العجمي  ٭
نايف محمد سالم زامل  ٭

مبارك محمد مهنا العازمي  ٭
مبارك مهنا عيسى العدواني  ٭
الفي عبداهلل باتل الرشيدي  ٭
بدر عبداهلل مطلق العتيبي  ٭
خالد مرزوق فهاد العازمي  ٭

عادل مرزوق سعود العازمي  ٭
منذر سعيد اسود العنزي  ٭
جنم هالل حمود الشمري  ٭

نايف سلطان خزام العتيبي  ٭
علي مبارك شديد الهندال  ٭

خالد غنيم ناصر ابو عتيج  ٭
راشد عبدالعزيز خليل بوراشد  ٭

احمد مرمس عيد احلضيري  ٭
محمد عثمان سالمه الزعبي  ٭

حمد عيسى حسن القطان  ٭
حمد علي حمد هادى الزوير  ٭

مشعل ضحوي عايد السعيدي  ٭
زبن مهنا عطوان العنزي  ٭
بندر سهو محمد العجمي  ٭

بدر فالح سالم العازمي  ٭
محمد نزار جاسم محمد السقاي  ٭
فهد مسعد عبدالرحمن الرشيدى  ٭

فيصل مبارك علي العازمي  ٭
سعد سعدون سعد مطلق العازمي  ٭

ثامر بركه غازى املطيري  ٭
خالد شخير نغيمش املطيري  ٭
سعد عبداهلل صالح املطيري  ٭

محمد علي حمد املري  ٭
فهد محمد مرزوق العتيبي  ٭
فواز مطلق راشد العازمي  ٭

عبداحملسن ابراهيم محمد السلمان  ٭
محمد سابح عيد سعود العازمي  ٭

محمد شنار حمود الزعبي  ٭
مشعل ضيدان خلف العارضي  ٭

حجي غزاي محمد الرشيدي  ٭
نواف مشعل صعفق الظفيري  ٭

وليد ابراهيم مراد البلوشي  ٭
عتيق راشد باتل العازمي  ٭

احمد محمد عاشور عبداهلل  ٭
خالد عبداهلل يوسف احمد  ٭

خالد زيد ناهض السهلي  ٭
فالح عبداهلل محمد العازمي  ٭

محمد ناصر الفويصل الهاجري  ٭
سامي عواد علي املثيب  ٭

حسني علي مختار الصراف  ٭
صالح سعد حميد البحيري  ٭
احمد فالح ناصر ابوغنيج  ٭
احمد فهد كرموط الطشة  ٭

يوسف مطلق رجا العازمي  ٭
سعد خالد عايض املطيري  ٭
جابر عبداهلل علي الصراف  ٭
مشعل محمد عامر الهاجري  ٭
عدنان سالم سلمان الغوينم  ٭

سعد سالم محمد الصانع  ٭
مشعل شجاع ثاني سعيدي  ٭
خليفة عايد محمد احلريص  ٭
على عنيزان حمدان الهلفي  ٭
سعود بدر محمد العتيبي  ٭

فهد عبداهلل ضويحي املطيري  ٭
بدر صاهود صحن عساف املطيري  ٭

مهنا دخيل ظافر الهاجري  ٭
مساعد عبداهلل عباس الفارسي  ٭
عبدالهادي غايب علي العازمي  ٭

على مبارك سالم العازمي  ٭
عبداهلل حثالن ضبيان العجمي  ٭

عجمي صرداح خلف املطيري  ٭
محمد مصبح ناصر العازمي  ٭

محمد حمد مبارك اشقير  ٭
عادل صقر مبارك السليمان  ٭
خالد سعود رغيان الشريع  ٭

لوءي عبداحلميد حسن االربش  ٭
مشعل جاسم قاسم محمد  ٭

ضويحي عبداهلل ناصر الرشيدي  ٭
صالح عبداالمير رضا علي  ٭

مشعل جمعان فالح شهيب العازمي  ٭
حسن محمد عباس اشكناني  ٭

سعدون عايد عبداهلل السعيدي  ٭
يوسف عبداهلل مناور الرشيدي  ٭

فؤاد حميد عبداهلل مظفر  ٭
شافي محمد ضعيد العجمي  ٭
منيف عبيد محمد العجمي  ٭

احمد نصار مرزوق العازمي  ٭
سعد عمير سويد العجمي  ٭
علي حسني محمد حسني  ٭

فهد هجاج معيجل سويد العازمي  ٭
عبداهلل حبيب فهد سالم جامع  ٭

بدر محمد ناهض العجمي  ٭
جاسم احمد سالم بن على  ٭

فهد مناحي عليفزير  ٭
عبداهلل علي عبداهلل اليحيا  ٭

عبدالعزيز احمد محمد حسني  ٭
عامر خالد عبداحملسن العنزي  ٭

محمد شارخ داموك العازمي  ٭
مبرك يوسف مبرك العازمي  ٭

مخلد سعد حجى العازمي  ٭
طالل زيد خلف السعد  ٭

محمد حمد صقالن الصواغ  ٭
محمد راشد حمد مرزوق الغريب  ٭

فيصل ناصر ياسني التميمي  ٭
حامد عبداهلل محمد احلجيالن  ٭
عبداهلل طالب فاضل العجمي  ٭

يوسف حسن يوسف الكندري  ٭
انور ابراهيم علي شمس الدين  ٭
فهد مطر عبدالرحمن العتيبي  ٭

سالم فالح سالم العجمي  ٭
حسني راشد بليق العازمي  ٭

عبداهلل حسني عبداهلل اخلنفر  ٭
فهد احمد سالم الزعابي  ٭

خالد راشد سيف راشد احلجيالن  ٭
خالد هجاج محمد العجمي  ٭

سامي عواد عيد العازمي  ٭
فهد سالمه نافع احلربي  ٭

خالد حمد خالد محمد وتيد  ٭
خالد حمود فرج املطيري  ٭
طالل محمد سالم العازمي  ٭

مطلق حجي عيد الهضيبان  ٭
مشعل عبداهلل جاسم السداح  ٭
نواف خالد شوميي العازمي  ٭

احمد براك راشد العازمي  ٭
محمد فاضل يوسف الشطي  ٭

محمد ناصر علي العجمي  ٭
زكي طاهر صالح القطان  ٭
قنور عرمي قنور العازمي  ٭

نواف مرسال معاش  ٭

العجمي: رئيس عمليات اخلفجي 
ُيلزم العاملني الكويتيني بالعمل 

في عطلة العيد
اس����تنكر رئيس مجلس إدارة نقاب����ة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج د.فدغوش العجمي 
ما ميارسه رئيس عمليات اخلفجي املشتركة بتواطؤ 
رئيس تنفيذي كويتي بإلزام العاملني الكويتيني في 
عمليات اخلفجي في املنطقة املقسومة بالعمل خالفا 
لقرار مجلس الوزراء 
الكويت����ي وق����رار 
الكويتية  الش����ركة 
اخللي����ج  لنف����ط 

لعامليها.
وذكر د.فدغوش 
العجم����ي ان أعدادا 
الكفاءات  كبيرة من 
تطالب  الكويتي����ة 
بالنقل أو االستقالة 
من منطقة العمليات 
الت����ي ت����دار فيه����ا 
حص����ة الكويت من 
النفط والغاز، وذلك 
احتجاجا على املمارسات اخلاطئة واملشينة من قبل 
رئيس العمليات الذي ميارس أساليب التعسف ضد 
العمالة الكويتية، ويحجب عنهم أبسط حقوقهم في 
الترقيات والعالوات وتعديل أوضاعهم واإلجازات 
بأنواعها، مستغال منصبه في رفض جميع املطالب 
التي تصب في مصلحة اجلانب الكويتي والعاملني في 

.JOC تلك املنطقة من خالل ترؤسه الجتماعات
وبني أن رئيس العمليات قام مؤخرا بإلزام العاملني 
الكويتيني بالعمل في أيام العطل الرسمية املقررة 
من قبل مجلس ال����وزراء، ضاربا به����ذه القرارات 
ع����رض احلائط بتواطؤ وتخ����اذل رئيس تنفيذي 
كويتي للموارد البشرية الذي من مهامه الرسمية 
الش����ؤون اإلدارية وإصدار مثل ه����ذه القرارات في 

العطل واألعياد.
من جانبه قال د.العجمي إن الكثير من الشكاوى 
قد قدمت ضد رئيس العمليات الذي ال يأبه بالوضع 
الوظيفي، وال باستثمار العنصر البشري، مكتفيا 
مبمارس����ة ضغوطه على العمال الكويتيني لتقدمي 
استقالتهم حتى أصبح هناك خلل بني أعداد الكويتيني 
العاملني وبني الرقم املتفق عليه منذ عام 2010 وفقا 

لالتفاقية املوقعة بني اجلانبني.
وأوضح أن الش����ريك اآلخر أصبح يهيمن على 
كل شيء في عمليات اخلفجي املشتركة مستبيحا 
اتفاقيات التقس����يم املوقعة ب����ني اجلانبني ولوائح 
الشركة ودليل سياساتها، قائال: ان العمليات منطقة 
مش����تركة بني اجلانبني، إال أن رئيس العمليات من 
قبل الشريك اآلخر قد استبد بالقرارات دون معقب 
من قبل الشريك الكويتي سواء املتعلقة بالعاملني 
أو املتعلقة بالعمل الرئيس����ي في منطقة العمليات 

وهو اإلنتاج.
وبني ان س����وء إدارة رئيس العمليات املشتركة 
أدت إلى انخفاض اإلنتاج عما كان متوقعا ان يصل 
إليه وهو 350 ألف برميل يوميا، إلى 140 و90 ألف 
برميل يوميا بانخفاض يقدر بأكثر من 20 مليون 
دوالر يوميا، حتى ان بعض األيام قد تصل إلى شهر 
كامل وأكثر يتوقف فيه اإلنتاج ويصل إلى الصفر، 
وهذه اخلسارة الكبيرة يتكبدها املال العام ويجب 

عدم السكوت عنها أو التهاون بها أبدا.
وأضاف أن خس����ارة العنصر البش����ري املدرب 
واملؤهل أكبر وأعظم، نظرا حلجب الدرجات والترقيات 

عنهم ملدة تصل إلى 10 سنوات.

د.فدغوش العجمي 
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التضحية عن 
امليت واجبة إن 

كان قد أوصى بها 
وله مال أو وقف 

وقفًا لذلك
 أو وجبت عليه 

بنذر وله مال

األولى أن تذبح 
األضحية في البلد 

الذي يكون فيه 
املضحي

الفريق الطبي يوفر كل االحتياجات الطبية واملستلزمات الضرورية الالزمة للحجاج ملواجهة أي طارئ

الفالح: االنتهاء من توزيع األراضي واخليام 
املخصصة لبعثة احلج وفق نظام القرعة

جميع احلجاج.
 وأضاف الفالح ان أعضاء 
بعثة احلج بات���وا يتمتعون 
بخبرة كافية اكتسبوها خالل 
السنوات املاضية التي كانت 
فيها البعث���ة حتظى بالتميز 
الدائم في حسن األداء والتنظيم، 
األمر الذي جعلهم أصحاب خبرة 
كافية في دقة التنفيذ وسرعة 
االجناز، فجميع أعضاء البعثة 
يعملون بروح الفريق الواحد.  
وقال الفالح ان جميع اللجان 
التابعة لبعثة احلج الكويتية 
تصدت للمهام املوكلة لها، فعلى 
سبيل املثال قام الفريق الطبي 
بتوفير كل االحتياجات الطبية 
واملستلزمات الضرورية الالزمة 
ألعداد احلجاج الكويتيني وذلك 
ملواجهة أي طارئ قد يحدث، 
باالضاف���ة الى قي���ام اللجنة 
الثقافية بتنظي���م محاضرة 
توعوية ألقاها مدير عام الدفاع 
املدني بالعاصمة املقدسة العميد 
سامي اجلدعاني الذي حتدث 
عن االرشادات واالستعدادات 
واحدث الوسائل املتوافرة في 
مجال الدفاع املدني وضرورة 

توعية العنصر البشري لتجنب 
حدوث اي كوارث.

 وأش���ار الف���الح الى أن 
جلان بعث���ة احلج خصصت 
غرفة عملي���ات دائمة ملتابعة 
كل طارئ قد يحتاج التدخل 
ملس���اعدة احلجاج الكويتيني 
ال���ى األراضي  أثناء قدومهم 
املقدسة باالضافة الى عقد عدة 
اجتماعات متتالية ومستمرة 
لتنظيم العمل وتنفيذ اخلطط 
املرسومة لتسهيل االجراءات 

أمام احلجاج.
 وأض���اف الف���الح ان كل 
االس���تبيانات الت���ي أجريت 
خالل األعوام السابقة من قبل 
معهد احلرمني الشريفني حول 
أفضل احلمالت أش���ارت الى 
تقدم حمالت احلج الكويتية 
الى املراتب األولى، األمر الذي 
يكش���ف أمري���ن، أولها رقي 
وتقدم اخلدمات التي تقدمها 
حمالت احلج الكويتية واألمر 
الثاني يدل على حسن املتابعة 
والتدقيق واملالحظة املستمرة 
التي يقوم بها أعضاء البعثة 

على حمالت احلج الكويتية.

وعدم تعرضهم الى أي عارض 
صحي، وهنا أود أن أؤكد جلميع 
أهلنا في الكويت سالمة اجلميع 
ومتتعه���م مبوف���ور الصحة 
والعافي���ة.  وب���ني الفالح ان 
بعثة احلج الكويتية أخذت على 
ع�اتقها م�نذ اللحظات األولى 
ل�وصول البعثة الى األراضي 
املق��دسة اجلد واالجتهاد في 
العمل املتواصل من قبل جميع 
أعضاء البعثة سواء كانوا من 
وزارة الصحة أو الداخلية أو 
اخلارجية أو الدف���اع املدني 
أو الطوارئ الطبية أو وزارة 
األوقاف والذين كانوا يعملون 
في تناغم وانسجام وثيق أسفر 
عن اجناز كل املهام واملتطلبات 
الالزمة لضيوف الرحمن.  وقال 
الفالح ان انتهاء عملية توزيع 
األراضي واخليام املخصصة 
لبعثة احل���ج الكويتية وفق 
نظام القرعة على حمالت احلج 
وبالنسبة والتناسب وحسب 
أعداد احلجاج القادمني مع كل 
حملة حتى تتوافر املساحات 
الكافية لكل حاج وذلك بهدف 
توفير كل س���بل الراحة أمام 

أسامة أبوالسعود

ق���ال رئي���س بعثة احلج 
ووكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية د.عادل الفالح ان 
بعثة احل���ج الكويتية بدأت 
تتابع توافد وصول احلجاج 
الكويتيني إلى األراضي املقدسة 
وفق برنامج زمني دقيق مكن 
من وصول الطالئع األولى بكل 
سهولة، وانتقالهم من املطار 
الى األماكن املخصصة للسكن 
وذلك اللتزام اجلميع بتعليمات 
بعثة احلج الكويتية وتسابق 
جميع اإلداريني على تنفيذها 

بدقة ويسر.
 وطمأن الفالح في تصريح 
صحافي جميع احلجاج على 
سالمة اإلجراءات التي اتبعتها 
وزارة الصحة ممثلة في الوفد 
املشارك في البعثة ملواجهة كل 
االحتم���االت واألمراض التي 
قد تنتق���ل بني احلجاج وذلك 
نظرا لتزاحم احلجيج، اال أن 
االستعداد التام الذي ظهر به 
وف���د وزارة الصحة ادى الى 
سالمة جميع احلجاج الكويتيني 

اعتماد توزيع االراضي املخصصة لبعثة احلج د. عادل الفالح مع اعضاء البعثة 

ال يجوز من األضحية إال بهيمة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم بجميع أنواعها ذكوراً وإناثاً

الصويلح: األضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء
ووضع رجله على صفاحهما 
وسمى وكبر. رواه البخاري. 
4 � يجوز أن يذبح شاة واحدة 
عنه وعن أهل بيته، فقد كان 
الرجل من الصحابة � رضي 
اهلل عنهم � يضحي بالشاة عن 

نفسه وعن أهل بيته.
5 � يجوز االش����تراك في 
األضحية إذا كانت من اإلبل 
البقرة أو  البقر، وجتزئ  أو 
اجلمل عن سبعة أضاحي، ملا 
ورد عن جابر ÿ أنه قال: 
نحرنا باحلديبية مع النبي ژ 
البدنة عن سبعة والبقرة عن 

سبعة )رواه مسلم(.
6 � جت����وز االس����تنابة 
والتوكيل في ذبح األضحية 
وتفويض النية إلى الوكيل، 
فإن النبي ژ أهدى في حجة 
الوداع مائة ناقة، قال جابر 
ÿ: ان النبي ژ نحر ثالثا 
وس����تني بدنة منها بيده، ثم 
أعطى عليا فنحر ما غبر منها. 

)رواه مسلم(.
7 � يجب على املضحي أال 
يقول بلسانه عند الذبح عمن 
يضحي عنه، بل تكفي النية 
في قلب����ه، ألن النية جتزئ. 
وإن ذكر م����ن يضحي عنه، 
كأن يق����ول: )اللهم هذا منك 
ولك، اللهم تقبل مني، أو من 
فالن، فحس����ن وبه قال أكثر 

أهل العلم(.
8 � وينبغي أن يذبحها بنية 
صاحلة، بقصد طاعة اهلل عز 
وجل، والتقرب إليه، وإحياء 
سنة اخلليلني إبراهيم ومحمد 
� عليهما الصالة السالم � أن 
يطيب بها نفسا وأن تكون من 
طيب ماله، ملا ورد عن عائشة � 
رضي اهلل عنها � أن النبي ژ 
أتى بكبش ليذبحه، فأضجعه، 
ثم قال: »اللهم تقبل من محمد 

وآل محم����د وأم����ة محمد ثم 
ضحى« رواه مسلم.

9 � من نذر أن يضحي فله 
أن يأكل منها، إال إذا نص في 
النذر أال ي����أكل منها، أو أنها 
للفق����راء، أم����ا إذا كان نذره 
مبطلق الذبح، أو التضحية، 
فيحل له أن ي����أكل منها هو 
وأهله. وق����ال الصويلح إن 
التضحي����ة عن امليت واجبة 
إن كان ق����د أوص����ى بها وله 
مال. أو وقف وقفا لذلك، أو 
وجبت عليه بنذر وله مال. 
ففي ه����ذه احل����االت يكون 
حكمها الوجوب. أما في غير 
هذه األحوال، فإن التضحية 
عن امليت جائزة عند جمهور 
الفقهاء وال تكون واجبة. وفي 
حال ذبحها عن امليت يعمل بها 
كما يعمل باألضحية عن احلي 
من األكل والتصدق واإلهداء. 
الذبح  وبخصوص إشكالية 
خارج الكويت لفت الصويلح 
إل����ى أن األول����ى أن تذب����ح 
األضحية في البلد الذي يكون 
فيه املضحي، ألن في ذبحها في 
البلد حتصيل سننها، ومنها 
ذبح اإلنسان أضحيته بيده، 
أو حضوره ذبحه����ا، وأكله 
ه����و وأهله منه����ا، وإهداؤه 
للجار والصديق والضيف، 
باإلضافة إلى التصدق منها. 
وهذه الس����ن ال حتصل إذا 
ذبحت في اخلارج، أما إذا دعت 
شدة احلاجة في بالد املسلمني 
الفقيرة فال بأس بذبحها في 
اخل����ارج، ألن فضل الصدقة 
على املسلمني عند شدة احلال 
يعادل أجر تلك السن إن شاء 
اهلل، وقد يزيد عنها. وكذلك إن 
كانت هناك قرابة للمضحي من 
أهل العوز واحلاجة في غير 

البلد الذي فيه املضحي.

سليمة من العيوب املذكورة 
في ق����ول الرس����ول ژ »ال 
يجزئ في األضاحي العوراء 
البني عورها، واملريضة البني 
البني  مرضه����ا، والعرج����اء 
ظلعه����ا، والعجف����اء التي ال 
تنقى«، وال جتزئ األضحية 
إذا قطعت منها األذن أو القرن 
أو اإللي����ة، أو قطع من هذه 
األعضاء النصف فما أكثر، فإن 
أقل من نصف  كان املقطوع 
القرن أو األذن، أو الذنب، أو 
اإللية، فال بأس، وكذا ما قطع 
منه عضو مقصود كاليد أو 
الرجل. أما اخلصي فال بأس 
بالتضحية به ألن حلمه يكون 

بعد اخلصاء أطيب.
وفصل الصويلح أحكام 
التضحي����ة في ع����دة نقاط 

كالتالي:
1 � من دخلت عليه عشر من 
ذي احلجة وأراد أن يضحي 
فيكره له أن يأخذ شيئا من 
شعره، أو يقلم أظفاره حتى 
يضحي لورود النهي عن ذلك، 
فعن أم سلمة � رضي اهلل عنها 
� عن رسول اهلل ژ أنه قال: 
»من رأى هالل ذي احلجة فأراد 
أن يضحي فال يأخذ من شعره 
وال من أظفاره حتى يضحي« 

رواه النسائي.
2 � يسن للمضحي أن يأكل 
من أضحيته ثلثها، ويهدي 
ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو 
أكل أكثر م����ن الثلث أو أقل 
جاز ولو تصدق بأكثر جاز، 
وذلك لقول����ه تعالى: )فكلوا 
منها وأطعموا القانع واملعتر 

� احلج: 36(.
3 � احملتس����ب أن يذب����ح 
املضحي أضحيته بنفسه ملا 
ورد عن أنس ÿ أن رسول 
اهلل ژ ضحى بكبشني أملحني. 

أكد مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة جابر 
فليح الصويلح أن األضحية 
س����نة مؤكدة عن����د جمهور 
العلماء ال يحسن تركها من 
القادر عليه����ا، فقد ورد عن 
الب����راء بن ع����ازب ÿ انه 
قال: خطب رس����ول اهلل ژ 
يوم النحر بعد الصالة فقال: 
»من صلى صالتنا هذه ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك، ومن 
نسك قبل الصالة فتلك شاة 

حلم« رواه أبو داود.
إلى أن  وأشار الصويلح 
وقت التضحي����ة يكون بعد 
طلوع شمس يوم عيد األضحى 
ومتام صالة العيد واخلطبتني، 
أو مضى زمن قدر ما يس����ع 
صالة العيد واخلطبتني، ومن 
ذبح قبل ذلك فذبيحته ذبيحة 
حلم وليست بأضحية، لقول 
النبي ژ في احلديث املتقدم: 
»ومن نسك قبل الصالة فتلك 
شاة حلم«، كما يصح ذبحها 
بعد ذلك في أي يوم من أيام 
التشريق الثالثة في ليل أو 
نهار، ويخرج وقتها بغروب 
شمس اليوم الثالث من أيام 
التشريق وهو اليوم الثالث 

عشر من ذي احلجة.
وعن ش����روط األضحية 
أوضح الصويلح أنه ال يجوز 
من األضحية إال بهيمة األنعام 
وهي اإلبل والبق����ر والغنم 
بجميع أنواعها ذكورا وإناثا، 
وال يجوز من اإلبل إال املسنة، 
وهي الكبيرة من اإلبل التي 
أمتت خمس سنني، ويجزئ 
من البقر ما أمت سنتني، ومن 
الضأن واملعز ما أمت س����نة، 
ويجوز عند التعس����ر ما أمت 
ستة أش����هر من الضأن. كما 
يج����ب أن تك����ون األضحية 

فليح الصويلح

جلان بعثة احلج 
خصصت غرفة 
عمليات دائمة 

ملتابعة كل 
طارئ قد يحتاج 

التدخل ملساعدة 
احلجاج

Ooredoo تطلق باقة التجوال للحج

أطلقت Ooredoo في الكويت خدمة جتوال 
خاصة ملوس���م احلج، متوافرة لعمالئها من 
املشتركني بخدمة الدفع املسبق والدفع اآلجل 
على حد سواء. وتقدم هذه الباقة بسعر مميز 
خالل موس���م احلج وذلك حتى يتس���نى لهم 

التواصل مع األهل واألصدقاء أثناء سفرهم.
وقد تعاونت Ooredoo مع شركات رائدة في 
مجال االتصاالت في السعودية لتوفر للعمالء 
خصم���ا مبقدار 50% عل���ى الباقة اخلليجية، 
ويشمل العرض 30 دقيقة مكاملات و30 رسالة 
نصية قصيرة و200 ميغابايت إنترنت بسعر 
4.5 دنانير فقط بدال من 9 دنانير، وذلك أثناء 

موسم احلج.
وتعليقا على هذا العرض املميز، قال الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل ثاني، املدير العام والرئيس 
التنفيذي لشركة Ooredoo في الكويت، : »نحن 
نسعى دائما إلى توفير أفضل العروض لعمالئنا 
في املناسبات املباركة، خاصة مناسبة احلج، 
ومبا أننا نضع احتياجات العمالء على قائمة 
أولوياتنا، فقد قمنا بتصميم هذا العرض املميز 
خصوصا للحج���اج الكويتيني خالل إقامتهم 
في مكة املكرمة باململكة العربية السعودية. 
بالنيابة عن جميع الزمالء في Ooredoo، نتمنى 

للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا«.

متنح احلجاج فرصة استخدام خدمات التجوال بقيمة 4.5 دنانير

املناسبة املباركة على اجلميع 
باليمن والبركات.

كما تقدم راعي الكنيس���ة 
القبطية األرثوذكسية القمص 
بيجول األنبا بيشوي بأسمى 
آيات التهاني ملمثلي البعثات 
العربي���ة  الديبلوماس���ية 
واإلسالمية وكل أبناء اجلالية 
املصرية من املسلمني واألقباط 
املقيمني عل���ى ارض الكويت 

الغالية،
وإل���ى مصرن���ا احلبيبة 
رئيسا وحكومة وشعبا، مهنئا 
من القلب الرئيس عبدالفتاح 
السيسي على رحلته املوفقة 
إل���ى مق���ر األمم املتح���دة 
ومشاركته الفعالة في أعمال 
اجلمعي���ة العامة وإجنازاته 
العظيمة مبصرنا احملبوبة، 
طالبا من اهلل سالما وحفظا 

الكنيسة املصرية تهنئ الكويت ومصر
 قيادة وشعباً بعيد األضحى املبارك

ملصر، وأن يحفظ اهلل بالدنا 
العربية أجمعها وأن مينحها 

الهدوء واالستقرار.

القبطية  الكنيسة  تقدمت 
األرثوذكس���ية »املصري���ة« 
مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبارك بأطيب التهاني القلبية 
وأصدق التمني���ات إلى قائد 
اإلنس���انية صاحب الس���مو 
األمير وإلى سمو ولي العهد 
األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء وال���وزراء ورئيس 
مجلس األمة والنواب وجلميع 
أبناء الكوي���ت الغالية مركز 

اإلنسانية العاملي.
داعني اهلل بدوام التوفيق 
واالزده���ار والتقدم للكويت 
حكومة وشعبا، وأن يحفظ 
الب���الد وينع���م عليها  اهلل 
باملزيد من األمن واالستقرار 
وأن يحفظ لها نعمة الهدوء 
واخلير والب���ركات، طالبني 
القمص بيجول األنبا بيشويمن اهلل القدير أن يعيد هذه 

»إحياء التراث« أرسلت الدفعة األولى
 من أضاحي العيد لالجئني السوريني في األردن ولبنان

اعلن رئيس مشروع إغاثة 
سوريا التابع جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي عبدالعزيز 
بوقريص أنه قد مت إرس���ال 
الدفعة األولى من أضاحي العيد 
لألشقاء السوريني في الداخل 
السوري وكذلك الالجئون في 
األردن ولبنان، والتي مت من 
خاللها إرسال 600 أضحية منها 
500 أضحية للداخل السوري، 

و50 أضحية لكل من الالجئني 
السوريني بلبنان واألردن، حيث 
سيتم جتهيز كل املتطلبات لذبح 
هذه األضاحي أول أيام العيد، 
حيث سيبدأ ذبحها بعد صالة 

العيد مباشرة إن شاء اهلل.
 وحث بوقريص احملسنني 
على مواصلة تبرعهم ملشروع 
األضاحي، مبينا أن هناك العديد 
من املناطق في الداخل السوري 

في حاجة ماسة لهذه األضاحي، 
وذل���ك لوجود نق���ص كبير 
في امل���واد الغذائية، وخاصة 

اللحوم.
مش���روع  أن  واوض���ح 
إغاثة سوريا يقوم باستقبال 
املتبرعني مبقر جمعية إحياء 
التراث اإلس���المي الرئيسي 
مبنطق���ة قرطب���ة قطعة 5، 
وفي جميع ف���روع اجلمعية 

في مختلف مناطق الكويت، 
وتسهيال على املتبرعني قمنا 
بتجهيز موقع إلكتروني للتبرع 
)أونالين( مباشرة وبأمان تام 
من خالل البوابة االلكترونية 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
www.alturath.net او االتصال 
على اخلط الساخن للمشروع 

.97222650
وأضاف بوقري���ص أننا 

نس���عى هذا العام إلى توزيع 
أكبر عدد ممكن من األضاحي، 
وقد حددنا 3 آالف أضحية لهذا 
العام كحد أدنى لنغطي كال من 
الداخل السوري والالجئني في 
الدول املجاورة تغطية كاملة. 
وال ش���ك أن هذه احلملة هي 
استمرار للجهود املبذولة منذ 
بداية األزمة في تخفيف احملنة 

عن أشقائنا السوريني.
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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

الصحاف: إجناز أول عملية 
تدمير لألورام بالكي ثنائي 

األقطاب في مستشفى مبارك 
للمرة األولى في الشرق األوسط

حنان عبد المعبود - عبد الكريم عبداهلل

أعلن اخصائي األشعة التداخلية لعالج األلم في 
مستشفى مبارك الكبير د.عبد احملسن الصحاف 
أن حققت الكويت اليوم إجنازا جديدا حيث متت 
أولى العمليات في الشرق األوسط لتدمير األورام 
السرطانية املتفشية في عظام العمود الفقري 

بتقنية حديثة وهي الكي ثنائي األقطاب.
جاء هذا خالل إعالنه انتهاء أعمال ورشة العمل 
التي أقيمت حتت عنوان »محاربة أورام عظام 

العمود«، وقال الصحاف في تصريح له ان هذه 
التقنية يتم فيها استدراج قسطرة صغيرة إلى 
األورام السرطانية وتسليط حرارة تصل إلى 55 
درجة سيليزية، وهي كفيلة بتدمير تلك األورام 
ويليها مباشرة ضخ االسمنت الطبي في التجويف 
الباقي، بحيث يدعم الفق����رة املتضررة وبذلك 
تخف أو حتى قد تختفي اآلالم كليا. واضاف: إن 
النتائج األولية مبشرة باخلير حيث شعر جميع 
املرضى بالراحة بعد العملية مباشرة ويتوقع 

ان يستمر هذا اإلحساس لفترة طويلة..

من جانبه، أشاد املتخصص األملاني توماس 
موفد الشركة املتخصصة بتشغيل األجهزة 
الطبية في قسم األشعة التداخلية، بفريق العمل 
من اجلهازين التمريضي والفني، وأكد أن مثل 
ه���ذه العمليات جترى في اخلارج بالتخدير 
الع���ام، إال أنها هنا متت جميعها في الكويت 
بالتخدير املوضعي وف���وق اجلافية، وبهذا 
كان املرضى في تواصل دائم مع د.الصحاف 
خالل العملية، التي أجريت بدقة وس���رعة 

الفريق املشارك في العمليةقياسية.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

ا�ست�س�������ارات اجل�����لدي��������ة 

والتجمي�����������ل واللي�������������زر

ع�������س��������و الأك��������ادميي�����������ة 

الأم����ريكي��������ة للجل���������������د 

 20 �سنة خربة يف املجال

• خيوط الذهب ثالثية الأبعاد ل�سد الوجه والرقبة.
• عالج حب ال�سباب واحلفر الناجتة عنه.

• برامج ت�ساقط ال�سعر وتكثيفه.
• ن�سارة الب�سرة - توريد ال�سفايف.

• حق���ن البالزما للوج�������ه وكثافة وال�سعر.
• ميزوثريابي - بوتك�ض - فيللر جلميع مناطق الوجه واجل�سم. 

• تعديل �سطح الأنف.

جم���ي�����ع  لإزال�������ة  متط���������ورة  ب��������اردة  لي������������زر  اأج��������ه������زة   -1

والأبي�ض  ال��������سمي����ك  )الأ�س������ود  ال���������زائ����������د  ال������سعر  اأنواع 

الوب����ري( ب�ع�دد جل�سات قليلة وبدون اأمل.

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.

3- اإزالة الكلف والبقع واإخفاء امل�سامات والتق�سري باأنواعه.

واحل���م������راء( )البي�س������اء  ال���ج��ل������د  ت�سقق������ات  ع�������الج   -4

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

@ٍRoyalClinicKw55146569 - 25655839ال�ساملية - الدائري الرابع - مقابل املطايف - الدور ال�ساد�ض

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

أشار إلى وجود 15 حالة قصور في القلب لـ »األطفال« سنوياً بالكويت منهم 85% كويتيون

السعيدي: تفعيل مشروع زراعة القلب في الكويت إلنقاذ أرواحهم
متطور ج���دا، حيث أجرى 
القسم الذي يترأسه عملية 
معقدة إلع���ادة بناء تروية 
القلب والرئ���ة لطفل وزنه 
2.5 كيلوغرام، والتي انتهت 
بنج���اح دون ح���دوث أي 
مضاعفات للمريض، علما 
انه مت سحب جهاز التنفس 
عن الطفل خالل 12 ساعة بعد 
العملية مما يعتبر مؤشرا 
على الكفاءة العالية للطاقم 
الطبي والعناية املركزة التي 
ميتلكها مستشفى األمراض 
الصدرية في الكويت، وذلك 
ألن أجهزة التنفس الصناعي 
ملثل هذا النوع من العمليات 
تبقى على املريض من 3 إلى 
6 أيام، وبعضها اآلخر خالل 

24 ساعة بعد العملية.

فرنس���ا، وه���و متخصص 
ف���ي جراحة قل���ب األطفال 
القلب للمش���اركة  وزراعة 
البروتوكول  ف���ي وض���ع 
اخلاص مبش���روع زراعة 
قلب األطفال ف���ي الكويت، 
موضحا أن اململكة العربية 
السعودية كانت قد استعانت 
أيضا بأحد املختصني وهو 
د.مجدي يعقوب لوضع مثل 
هذا البروتوكول لهم، مبينا 
أن املشروع في السعودية 
قد جنح من خالل التعاون 
والتكاتف فيما بينهم، حيث 
وضع���وا مصلحة املريض 
نصب أعينه���م، وهذا الذي 
يج���ب أن نقوم به لتحقيق 
األهداف املرج���وة من هذا 

املشروع.
وبني د.الس���عيدي بأن 
مستوى األطباء في جراحة 
الكويت  ف���ي  قلب األطفال 

من العمليات، أما في أوروبا 
العمليات  فال جترى ه���ذه 
إال للمواطن���ني األوروبيني 
أو م���ن لديه إقام���ة دائمة، 
مجددا دعوته للمس���ؤولني 
في وزارة الصحة والدولة 
إلى املساهمة في تفعيل هذا 
املشروع الذي من شأنه إنقاذ 
أرواح العدي���د من األطفال، 
موضحا أن اململكة العربية 
الس���عودية ب���دأت في هذا 
املشروع وإجراء عملياته في 
بداية التسعينيات، الفتا إلى 
استطاعة الكويت تبني هذا 
املش���روع في حال تكاتفت 
اجلهود، قائ���ال: وذلك ألننا 
في دولة غنية وتس���تطيع 
تبني مثل تلك املشاريع التي 
س���تجني ثمارها في إنقاذ 

حياة العديد من األطفال.
مت���ت  أن���ه  وأض���اف 
دع���وة د.ألن س���راف من 

مؤك���دا أن ه���ذا املش���روع 
يتطل���ب تضاف���ر وتعاون 
كل اجلهود لتطبيقه إلنقاذ 
أرواح األطفال، مشيرا إلى أن 
مثل هذا النوع من العمليات 
يعتبر مكلف���ا في اخلارج، 
بحيث تبلغ تكلفة العملية 
للحالة الواحدة مبالغ ضخمة 
تصل إلى ماليني الدوالرات، 
وذل���ك ألن ه���ذه العمليات 
متعب���ة ومكلف���ة، علما أن 
الواليات املتحدة األميركية 
كانت تستقبل 10% من حاالت 
زراعة القلب من الدول التي 
ترس���ل حاالته���ا للع���الج 
في أمي���ركا، ومن ثم قامت 
إلى %5،  النسبة  بتخفيض 
إلى أن اصبح استقبال تلك 
احلاالت في غاية الصعوبة، 
وذلك بعد أن أعطت الواليات 
املتحدة األولوية ملواطنيها 
في إجراء مث���ل هذا النوع 

حنان عبدالمعبود
 عبدالكريم العبداهلل

كشف رئيس قسم جراحة 
قلب األطفال في مستشفى 
األمراض الصدرية د.فيصل 
الس���عيدي ع���ن وجود 15 
حالة »قصور في القلب« ل� 
»األطفال« في البالد سنويا 
م���ن بينها ما يق���ارب %85 
إلى  كويتي���ون يحتاجون 
»زراعة قلب«، علما أن من بني 
تلك احلاالت حتدث وفيات، 
داعيا في الوق���ت ذاته إلى 
تفعيل مشروع زراعة القلب 
في الكويت من خالل تشكيل 
فريق من كل اجلهات املعنية 

بالدولة حلل هذه املشكلة.
وذكر د.الس���عيدي في 
تصريح صحافي انه مت إعداد 
البروتوكول اخلاص مبشروع 
زراعة القل���ب في الكويت، 

د.فيصل السعيدي

ديوان اجلاراهلل اخلرافي 
يعتذر عن عدم استقبال رواده

يعتذر ديوان اجلاراهلل اخلرافي عن عدم 
استقبال رواده اليوم بسبب وفاة املغفور 

له بإذن اهلل تعالى الشاب عبداهلل جنل 
د.عبداحملسن اخلرافي في الواليات املتحدة.

هذا، وسيصل جثمان الفقيد ان شاء اهلل مساء 
يوم غد الثالثاء، ويشيع الى مثواه االخير بعد 

صالة عصر األربعاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

د.عبد احملسن اجلاراهلل اخلرافي م. عادل اجلاراهلل اخلرافي
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كرّمت الطلبة املشاركني في حملة »كن مسؤوالً« على مسرح املدرسة الباكستانية بالساملية

زيبا رفيق: انضمام الكويت إلى هيئة »مائة ألف شاعر وكاتب للتغيير«
واقترحت على »التربية« تنظيم مسابقة في املدارس عن مفهوم املسؤولية

)اسامة ابوعطية(زيبا رفيق مكرمة اإلعالمية فاطمة حسني فاطمة حسني مكرمة إحدى الطالبات 

تكرمي مديرة املدرسة زرينا غالم خان

فاطمة حسني وزيبا رفيق تتوسطان الطلبة املكرمني خالل احلفل 

بالكويت من سنة 1960 وحتى 
سنوات طويلة بقيت املدرسة 
اخلاصة الوحيدة كما انها أول 
ابوابها للطلبة  مدرسة فتحت 
الكويت لعدد 13  عقب حترير 
طالبا، وله����ذا مت ايضا تكرمي 
ناظرة املدرس����ة خالدة رفيق 
والتي اس����تمرت في منصبها 
منذ تأس����يس املدرسة وحتى 
2008 وقد تخرج في املدرس����ة 
اطباء في وزارة الصحة وعدد 
كبير من األكادمييني والكتاب 

والصحافيني.
من جهتها، قالت اإلعالمية 
فاطمة حسني ان املدرسة مؤسسة 
للتغيير، وان مقولة أي تعليم 
ال يغير ف����ي حياتك فيه خلل، 
فجميعنا نتعلم من اجل التغيير 
الذي يعني التحديث والتفكير 
في املستقبل وحتسني حياتك، 
الفت����ة الى ض����رورة التغيير 
من اجل اإلنسانية التي تعني 
اإلحساس باآلخرين والتسامح 

والتعايش معهم.

مس����ؤوال عن وطن����ه والعالم 
ونقول له انك خير قدوة لنا، 
ولكنني أتس����اءل: هل الشعب 
تلقى الرسالة وفهمها؟«، مؤكدة 
انها لهذا السبب اختارت شعار 
»املس����ؤولية« كي نشارك من 
الكوي����ت به����ذا احلدث  ارض 

العاملي.
وأش����ارت الى انه����ا قدمت 
اقتراحا لوزارة التربية بتنظيم 
مس����ابقة في جمي����ع مدارس 
الكوي����ت احلكومية واخلاصة 
ملنتسبيها من الطلبة من عمر 13 
الى 17 سنة عن مفهوم املسؤولية 
لديهم من خالل كتابة فقرة من 
100 كلمة او أبيات شعرية او 
عن طريق الرسم، ألنه ال يوجد 
تغيير دون مسؤولية، وهذا ما 
حدث عندما شارك نحو 51 طالبا 

وطالبة باملسابقة.
وع����ن اختي����ار املدرس����ة 
الباكس����تانية تقول: »اوال هي 
مدرس����تي التي تخرجت فيها 
واالهم انها اول مدرسة خاصة 

للهيئة التي تريد تغيير العالم 
بشكل ايجابي عن طريق الكتابة 
والشعر، مبينة ان افضل تغيير 
يتم من الشعراء واشهرهم محمد 
الباكستاني  الفيلسوف  اقبال 
ال����ذي احدث ثورة ف����ي عالم 
التغيير كما يعتبر انه الوحيد 
في العالم الذي كان شاعرا وكون 

دولة قائمة.
وأكدت رفي����ق ان صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د حصل عل����ى جائزة 
اإلنسانية ألنه إنسان مسؤول 
ولم يفرق بني أعراق ومذاهب 
وجنس����يات احملتاجني، بل مد 
يد العون للجميع واستحق ان 
يكون قائد اإلنسانية بجدارة، 
مضيفة ان من واجبنا كأبنائه 
معرفة سبب ربحنا لهذا املسمى 
الذي يعد ش����رفا ووساما على 

صدر الكويت.
وتابعت: »يجب ان نش����كر 
صاحب الس����مو على رسالته 
وتعليمه لنا كيف نكون شعبا 

محمود الموسوي

كّرمت ممثل هيئة »مائة ألف 
شاعر وكاتب للتغيير« الكاتبة 
واإلعالمية زيبا رفيق الطالب 
والطالبات املشاركني في حملة 
»كن مسؤوال« التي أقيمت على 
مسرح املدرس����ة الباكستانية 
بالس����املية امس األول، وذلك 
بحضور ضيف الشرف اإلعالمية 
الزميلة فاطمة حسني وعدد من 
اإلعالميني يتقدمهم مدير القناة 
الثانية ف����ي تلفزيون الكويت 
مجيد اجلزاف والناظرة السابقة 
للمدرسة خالدة رفيق ومديرة 
املدرسة زرينا غالم خان وعدد 

من الطلبة وأولياء األمور.
وفي ه����ذا الس����ياق، قالت 
زيبا رفيق ان هيئة »مائة ألف 
شاعر وكاتب للتغيير« عاملية 
وغير سياسية، تأسست عام 
2011 وتض����م 150 دولة عربية 
وأجنبية، الفت����ة الى انه بهذا 
احلدث العاملي تنضم الكويت 

)أحمد علي( متعب العتيبي خالل اللقاء التربويجانب من احلضور 

أكد خالل لقائه مع التربويني في املنقف أن »اجلمعية« و»التربية« وجهان لعملة واحدة

العتيبي: مكافأة األعمال املمتازة من أهم إجنازات »املعلمني« 
ولدينا إستراتيجية حلل العديد من القضايا العالقة

اإلدارة، كم���ا ان اجلمعية 
لديها مكتب لقضايا املعلم، 
ولديها إستراتيجية حلل 
كثي���ر م���ن القضايا، وقد 
اإلدارة  تبنينا في مجلس 
مجموع���ة م���ن القضايا، 
وحققنا جزءا منها، ونعمل 
اآلن لتحقيق ما تبقى منها، 
كقضايا الوظائف اإلشرافية، 
والترفيع الوظيفي، وتفعيل 
القسم اإلداري، واملعلمني 
البدون، وكل قضية من هذه 
القضاي���ا حتتاج إلى عمل 
وجهد ووقت والتواصل مع 
مؤسسات قد تكون خارج 
وزارة التربية، مثل ديوان 
اخلدمة والفتوى والتشريع، 
واجلمعية ال ميكن أن تتنازل 
عن حق من حقوق املعلمني، 
وهي تطرح احللول وتشكل 
فرق عمل ملعاجلة مثل هذه 

القضايا.

العام املاضي  املعلمني في 
والعام الذي قبله، وبالتالي 
ضمنا حق املعلمني للسنتني 
األخيرتني والسنوات املقبلة 
وفق الشروط والضوابط 
اجلديدة، وأهنئ املعلمني 
واملعلمات على هذا اإلجناز، 
علما ان القرار شمل املعلمني 
والوافدي���ن  الكويتي���ني 
واخلليجي���ني والب���دون. 
واض���اف: »اجلمعية هي 
لس���ان ح���ال املعلم���ني 
وصوتهم الصادع باحلق، 
امليدان  وكل من هو داخل 
التربوي، وحتى خارجه، 
يع���رف قيمة وأث���ر هذه 
اجلمعية، والدليل على ذلك 
ما أجنزناه في قانون كادر 
املعلمني، واألعمال املمتازة، 
وامللف اإلجن���ازي، وغير 
ذلك من مش���اريع بفضل 
الزمالء في مجلس  جهود 

تطرحه من قضايا متس أهل 
امليدان. وأشار إلى ان إقرار 
مكافأة األعمال املمتازة يعد 
من أفضل اإلجنازات التي 
حتققت خ���الل هذا العام، 
متابعا: أعدن���ا للمعلمني 
حقوقهم املس���لوبة على 
مدى سنوات سابقة، فقيمة 
مكاف���أة األعم���ال املمتازة 
للمعلمني لم تكن تتجاوز 
ال� 200 دينار، إضافة إلى 
التي  الشروط والضوابط 
كانت حترم كثيرا من أهل 
امليدان من هذا احلق، وما 
قمنا به من إص���دار قرار 
من مجلس اخلدمة املدنية 
وق���رار وزاري ينظم هذه 
املكافآت من خالل شرائح 
وجداول حتدد قيمة املكافأة 
املكافأة  أسس نظاما لهذه 
حتى للسنوات املقبلة، مع 
العلم أننا لم نتنازل عن حق 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

التق���ى رئي���س جمعية 
الكويتية متعب  املعلم���ني 
العتيبي بأعضاء اجلمعية 
م���ن التربويني والتربويات 
صباح امس في فرع اجلمعية 
باملنقف، حي���ث بحث آخر 
مستجدات امليدان التربوي.

وفي البداية هنأ العتيبي 
العام  احلض���ور ببداي���ة 
الدراسي، ومتنى أن يكون 
عاما حاف���ال باإلجنازات، 
مضيفا ان عالقة اجلمعية 
مع الوزارة يجب ان تكون 
عالقة ش���راكة، وأن تكون 
الوزارة واجلمعية وجهني 
لعمل���ة واح���دة، وعل���ى 
الرغم م���ن أن هناك كثيرا 
من امللفات واملشاريع بني 
القائم  الطرفني، والتعاون 
بينهم���ا، إال أن هن���اك في 
املقابل اختالفا في وجهات 
القضايا  النظر في بعض 
قد يصل إلى حالة من الشد 
واجلذب، وهذا االختالف 
لل���ود قضية،  ال يفس���د 
فق���د نختلف ف���ي بعض 
القضايا، إال أن لدينا قضايا 
مشتركة كثيرة يسود فيها 
التفاهم، والوزارة متعاونة 
ف���ي كثير  م���ع اجلمعية 
من املج���االت، خصوصا 
مسؤولي القطاعات، الذين 
ال يألون جه���دا للتعاون 
مع اجلمعية إليجاد حلول 
لكثير من امللفات والقضايا، 
التي أجنزنا جزءا منها من 
خالل جلان مشتركة، وهناك 
قضايا نعاجلها اآلن، والشكر 
لكل مسؤولي الوزارة على 
تعاونهم مع اجلمعية فيما 

»التربية«: االنتهاء من كشوف األعمال املمتازة 
لعام 2012 ومراجعة تظلمات مكافأة 2013

عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر تربوية ان قطاع 
الشؤون اإلدارية في وزارة التربية انتهى من 
مراجعة كش���وف األعمال املمتازة للعام 2012 
جلميع املناطق التعليمية ومت تسليمها للقطاع 

املالي امس.
ومن جهة أخرى، قالت املصادر ان اإلدارة 
املالية قامت بإيداع بعض املبالغ املس���تحقة 

للمعلمني مثل »عالوات متأخرة وأثر رجعي 
لدرجات باإلضافة الى ترقيات مستوى وظيفي 
متأخرة وبدالت تصحيح وجلان وتعليم كبار« 
ومت إيداعها باحلس���ابات للمس���تحقني وبلغ 

اإلجمالي 3 ماليني دينار.
هذا ويقوم القطاع االداري مبراجعة التظلمات 
ملكاف���أة االعمال املمتازة للعام 2013 التي بلغ 
عدده���ا 5 آالف طلب، وج���ار التأكد من مدى 

استحقاقها ومطابقتها للشروط.

اعتصام مراسلي »التربية« احتجاجًا
على عدم صرف رواتبهم منذ شهرين

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

اعتصم أمس نحو 15 مراس���ال في وزارة 
التربية احتجاجا عل���ى عدم صرف رواتبهم 
منذ شهر يوليو حيث جمدت إدارة اخلدمات 
العامة في الوزارة مس���تحقاتهم عن شهري 
أغسطس وسبتمبر بسبب خالف مع الشركة 
على قيمة ك���روت البنزين البالغة قيمتها 15 

دينارا عن كل شهر.
وذكر املراسلون أن عددهم في ديوان عام 
الوزارة يبلغ 150 مراسال ومعاناتهم مع جتميد 
الروات���ب باتت معروفة عن���د جميع موظفي 
الوزارة، حيث يبلغ راتب كل مراسل وفق ما 
ذكروا 200 دينار وم���ن املفترض أن يضاف 
إليه 15 دينارا كل شهر كرسوم دعم للبنزين، 
إال أنهم أكدوا أن الشركة لم تصرف لهم هذه 
الرسوم منذ توليهم العمل فيها، متسائلني: ما 
الذي دفع القطاع املالي إلى اتخاذ هذه الرسوم 

شماعة للصرف وفي هذا الوقت الذات؟
وبني املراس���لون أن لديهم التزامات مالية 
وعائلية ورسوم سكن ومصاريف أخرى غير 
قادرين على س���دادها في ظل تعطيل صرف 
مستحقاتهم ملدة 60 يوما، السيما خالل هذه 
الفترة التي تسبق عيد األضحى املبارك والتي 
عادة ما حتتاج إلى رس���وم إضافية للتسوق 

والشراء وإقامة شرائع اهلل في نحر األضاحي 
إضافة إلى إضفاء البهج���ة على أطفالهم في 
هذه األيام وع���دم حرمانهم من فرحة العيد، 
مناشدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم 
العالي بالوكالة د.عبداحملسن املدعج االلتفات 
إلى معاناتهم ووضع حد لها واإليعاز للقطاع 
املالي بسرعة التحريك وحتويل مستحقاتهم 
إلى الشركة لصرفها قبل عطلة العيد، مؤكدين 
في الوقت نفسه تنازلهم عن ال� 15 دينار التي 

جعلها القطاع شماعة التأخير.
من جهته، اكد وكيل القطاع املالي في وزارة 
التربية فهد الغيص أنه يتابع بصفة شخصية 
موضوع رواتب املراسلني العاملني في وزارة 
التربية ع���ن طريق الش���ركات، موضحا أن 
الشركات ملزمة بتنفيذ شروط العقود املبرمة 
معها والتي مبوجبها يتم تنفيذ االعمال وتوفير 

املراسلني وغيرهم ضمن هذه العقود.
وقال الغيص إنه سيتم بحث املوضوع مع 
ادارة اخلدمات العامة وهي اجلهة املشرفة على 
تنفيذ العقود ومع مسؤولي الشركة للوصول 
إلى صيغة ح���ل تضمن صرف رواتب هؤالء 
املراس���لني في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى 
ان الوزارة ال ميكن ان ترضى بالظلم وسيتم 

ايجاد حل دائم لهذه املشكلة.

جانب من اعتصام عدد من مراسلي وزارة التربية

الغيص: سنعمل على إيجاد حل دائم لتلك املشكلة

حسني: املدرسة 
مؤسسة للتغير من 
أجل اإلنسانية التي 

تعني اإلحساس 
باآلخرين

عدد من التربويات خالل اللقاء

يجب أن تكون 
هناك عالقة 

شراكة بني وزارة 
التربية وجمعية 

املعلمني

اجلمعية لسان 
حال املعلمني 

وصوتهم الصادع 
باحلق
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مرزوق الغامن

ر عن رأيهم الشخصي وال متثل رأي املجلس أكد أن ما يطلقه النواب من آراء تعبِّ

مشيداً بجهود وزارة اخلارجية في العمل على إعفاء الكويتيني من »الشنغن«

الغامن: عالقة الكويت بالبحرين تاريخية
 ومحصّنة ضد أي حدث أو تصريح عابر

كامل العوضي: املواطن الكويتي يجب أن يكون مرحبًا به
 في أي دولة يقصد زيارتها ويجب تفعيل مبدأ املعاملة باملثل

الفضل يسأل وزير التربية عن التدرج الدراسي لوكيلة الوزارة

في تسلم تأشيرة الدخول إلى 
الكويت عبر أي منفذ حدودي 
للكويت في حني أن املواطن 
الكويتي يعاني األمرين في 
سبيل احلصول على تأشيرة 

دخول بالدهم.
وبني العوضي العواقب التي 
تصيب املواطن جراء تعنت 
بعض الدول في اس����تصدار 
الدخول لهم، فنجد  تأشيرة 
أن طالبا كويتيا ال يستطيع 
استكمال دراسته بسبب عدم 
استصدار تأشيرة دخول له 
بعد أن أمضى سنتني دراسة 
باخلارج مما يهدد مستقبله 
بالضياع، وطوابير املرضى 

التي حصلت منها مرمي الوتيد 
على درج����ات البكالوريوس 
والليس����انس واملاجس����تير 
والدكتوراه، ويرجى إفادتي 
مبا إذا كانت اجلامعات التي 
منحت م����رمي الوتيد درجات 
املاجستير والدكتوراه جامعات 
معترف بها لدى جلنة االعتماد 
األكادميي بوزارة التعليم العالي 
م����ع تزويدي ب����كل القرارات 
الصادرة باعتماد اجلامعات 
املذك����ورة، كما يرجى إفادتي 
مبا إذا كانت مرمي الوتيد قد 
حصلت على درجات املاجستير 
والدكتوراه بنظام االنتساب 
أو بنظام االنتظام الكلي، وإذا 
كانت مرمي الوتيد قد حصلت 
على درجة الدكتوراه بنظام 
االنتس����اب، فكيف مت اعتماد 

الذي����ن يس����افرون للعالج 
باخل����ارج وه����م ينتظرون 
»منحة« هذه الدول للحصول 
التأشيرة وما لذلك من  على 
تأثير سلبي نفسيا وصحيا 

على هؤالء املرضى.
وحث العوض����ي وزارة 
اخلارجي����ة على اس����تكمال 
جهودها في سبيل حل هذه 
انه من جانبه  املشكلة وأكد 
وبصفت����ه رئيس����ا للجن����ة 
اخلارجي����ة مبجل����س األمة 
فسوف يلتقي عددا من سفراء 
تلك الدول ملناقشة تلك املشكلة 
وضرورة حلها في أقرب فرصة 

ممكنة.

ش����هادة الدكتوراه اخلاصة 
بها؟ وما السند القانوني لهذا 
االعتماد خصوصا أن الدراسة 
باالنتس����اب غير معترف بها 
في وزارة التعليم العالي؟ وإذا 
كانت مرمي الوتيد قد حصلت 
على درجة الدكتوراه بنظام 
االنتظام الكلي املعترف به في 
وزارة التعليم العالي الغراض 
االعتماد، فمتى وبأي تاريخ 
حصلت مرمي الوتيد على تفرغ 
دراسي وبأي تاريخ؟ يرجى 
تزويدي بصور ضوئية من 
جميع الش����هادات اجلامعية 
احلاصلة عليها مرمي الوتيد في 
درجات املاجستير والدكتوراه، 
ومت����ى مت اعتم����اد ش����هادة 
الدكتوراه ملرمي الوتيد وعليه 
مت تعديل وضعها الوظيفي؟

يعد أمرا غير مقبول بل على 
العكس يجب أن يكون مرحبا 
به، خاصة أن الغرض لسفر 
املواطن الكويتي لهذه البالد 
إمنا يصب دائما في مصلحة 
البلدان وما يرجع على  تلك 
اقتصادهم من فائدة. فال جند 
كويتيا يذهب بحثا عن عمل 

أو للتسول!
ودع����ا العوض����ي وزارة 
اخلارجية إلى ضرورة استعمال 
مبدأ »املعاملة باملثل« مع الدول 
التي ترفض إعفاء الكويتيني 
من التأشيرة فمن غير املعقول 
أن 32 دول����ة أجنبية معفية 
من رسوم الڤيزا ولهم احلق 

بذلك املسمى.
وغرابة األمر في ذلك أنه لم 
يعرف عنها تفرغها الدراسي أو 
تغربها للحصول على شهادة 
الدكتوراه، ما أثار استغراب 
بعض زمالئها من القيادات في 
وزارة التربية وكذلك موظفو 
ال����وزارة في كيفية حصولها 
على درجة الدكت����وراه، وما 
اجلامعة الت����ي منحتها هذه 
الدرجة العلمية العالية، وما 
إذا كانت دراستها باالنتظام 
الكلي أو باالنتساب، وكيف مت 
اعتماد شهادة الدكتوراه لها. 
بناء على ما سبق، يرجى اآلتي: 
تزويدي بالتدرج الدراس����ي 
للشهادات اجلامعية احلاصلة 
عليها مرمي الوتيد، كما يرجى 
إفادتي عن أسماء اجلامعات 

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن 
عالقة الكويت التاريخية مبملكة البحرين 
رسميا وشعبيا عميقة الى درجة أصبحت 

محصنة منذ زمن طويل ضد أي حدث 
أو تصريح طارئ وعابر ميكن أن يؤثر 
عليها.وقال الغامن في تصريح صحافي 
إن عالقات الكويت مع الدول الشقيقة 

والصديقة كانت دائما قائمة على التقدير 
وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام 

خصوصيات الدول وسياساتها.
وأضاف الغامن »ان أي رأي ووجهة نظر 
أو أي قول يدلي به شخص جتاه أي بلد 

هو رأي شخصي ال يلزم أحدا«.
وقال إن اآلراء التي يطلقها نواب مجلس 
األمة إزاء أي موضوع أو شأن محلي أو 
خارجي هو رأي شخصي يتحمله قائله 

وال ميثل رأي مجلس االمة الكويتي، وان 
الشخص الوحيد املخول بالتحدث باسم 

مجلس األمة الئحيا هو رئيس املجلس.
وشدد الغامن على أن أي رأي يقال حول 

مملكة البحرين الشقيقة لن يؤثر بأي 
حال من االحوال على عالقتنا االستثنائية 
رسميا وبرملانيا وشعبيا بهذا البلد العزيز 
الذي جتمعنا به روابط التاريخ واألواصر 
املجتمعية ووحدة املصير وتاريخ طويل 
حافل من التضامن والتكاتف والتعاضد 

السياسي.

أش����اد رئي����س اللجن����ة 
اخلارجية مبجلس األمة النائب 
كامل العوض����ي بالتحركات 
الفعالة واإليجابية املبذولة 
من وزارة اخلارجية الكويتية 
إلعفاء الكويتيني من تأشيرة 

»الشنغن«.
وأض����اف العوض����ي في 
تصريح صحافي أن املواطن 
الكويتي ال يسعى للحصول 
عل����ى أي ڤيزا س����واء كانت 
الشنغن أو غيرها إال للسياحة 
أو العالج أو الدراسة، أو ألنه 
يتملك عقارات أو استثمارات 
في هذه الدول، وبالتالي فإن 
هذا التعنت في استخراج الڤيزا 

وجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال لنائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر التج����ارة 
والصناعة ووزي����ر التربية 
والتعلي����م العال����ي بالوكالة 
د.عبداحملسن املدعج جاء فيه: 
تعتبر مرمي الوتيد من القيادات 
العليا ف����ي وزارة التربية، إذ 
تتبوأ منصب وكيل الوزارة 
فيها. وعلى الرغم من أنها قد 
تبوأت ذلك املنصب القيادي 
منذ ابريل 2013 وحتى ما قبل 
شهر يوليو 2014 لم تصرح 
ع����ن حصولها على ش����هادة 
الدكتوراه، ولم يكن هناك ما 
يدل على ذلك، إال أنها استخدمت 
بعد ذلك مسمى الدكتوراه في 
ش����هر يوليو املاضي ولفترة 
وجيزة، وقد طبعت أختامها 

كامل العوضي

نبيل الفضل

الفضالة، ان����ت لم توضع في 
هذا املنص����ب وتتمتع باملزايا 
اخلاصة إال حلل املش����كلة ولم 
يبق أمامك من مهلة ال� 5 سنوات 
إال القليل، فماذا فعلت إلنهاء و 
طي هذا امللف؟ والسؤال األهم: 
هل تستطيع ان حتل املشكلة؟ 

وهل أنت قادر على ذلك؟ 
وأضاف الدويسان انه يقدم 
نصيحة للفضالة فإما ان يشهد 
عهده حل مشكلة البدون نهائيا 
او  يتنحى حفظ����ا لتاريخه، 
مش����ددا على ان طلب التمديد 
لعمل اجلهاز لس����نوات أخرى 
في����ه داللة على ضعف اجلهاز 

ورئيسه.
وناش����د الدويس����ان سمو 
رئي����س ال����وزراء ان ينتفض 
ويحل املشكلة وينهي املعاناة 
التي طالت ألكثر من 50 سنة 

االعتمادات المدرجة لكل نوع 
من أنواع الدعوم المختلفة 
ولضب���ط عمليات الصرف 

عليها؟
يرجى تزويدنا بالتعاميم 
التي  والق���رارات واللوائح 
أصدرتها الوزارة خالل تلك 
الس���نوات بهدف ترش���يد 
االعتمادات وضبط الصرف 

عليها.
وهل سبق لوزارة المالية 
ف���ي ظ���ل التزاي���د الكبير 
والمس���تمر في االعتمادات 
المدرج���ة للدعم، تش���كيل 
لجان لدراسة الدعم المقدم 
من الحكومة بخالف اللجنة 
المشكلة أخيرا بقرار وزير 
المالية رقم 62 لسنة 2013 

بتاريخ 26/1/2013؟
فإذا كانت اإلجابة بنعم، 
يرجى تزويدنا بنسخة من 
تقارير تلك اللجان التي سبق 
تشكيلها متضمنة توصياتها 
م���ع توضيح اإلج���راءات 
والسياس���ات التي اتخذتها 
وزارة المالي���ة لتنفيذ تلك 

التوصيات.
كما يرجى تزويدنا بعدد 
الت���ي عقدتها  االجتماعات 
اللجن���ة االخيرة الس���ابق 
اليها منذ صدور  اإلش���ارة 
قرار تش���كيلها وحتى اآلن 
وبنس���خة من محاضر تلك 

االجتماعات.
ولماذا لم تتناول الدراسات 
الدعم  التي تناولت بيانات 
البيانات  السنوي بما فيها 
المنشورة على موقع وزارة 
المالية االلكتروني توزيع 
المختلفة  الدع���وم  كل من 
على المستفيدين من أفراد 
كويتيين وغي���ر كويتيين 
وجهات حكومية ومؤسسات 
وهيئ���ات عامة وش���ركات 
خاصة كويتية وش���ركات 
خاصة يش���ارك فيها رأس 
المال األجنبي للوقوف على 
نصيب األف���راد الكويتيين 
من ه���ذا الدعم في ضوء أن 
معظم الدراسات التي تتناول 
الدعم يكون عنوانها »الدعم 

الحكومي للمواطنين«.

دول اخللي���ج، وهذا ما أكده 
ويسعى إليه حكام دول مجلس 

التعاون.
وأثنى الصانع على تصريح 
النائب د.عبداحلميد دش���تي 
الذي أكد فيه تأييده كل حرف 
ورد في بيان رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن حول عمق 
العالقات التاريخية مع مملكة 

البحرين الشقيقة.

الدويسان للفضالة: حل نهائي ملشكلة 
البدون أو التنحي حفظاً لتاريخك

الطريجي للخالد: ما أسباب عدم 
حتريك دعوى قضائية ضد دشتي؟

العمر  لوزير املالية: ما إجراءات الوزارة لترشيد 
اعتمادات الدعوم وضبط عمليات الصرف؟

الصانع: الكويت سّباقة في تفعيل 
التكامل بني دول »التعاون«

التاريخ  وستس����جل أس����فار 
بأحرف من نور اسم من ينهي 
مشكلة البدون ويخلص الكويت 

من عارها.

يرجى تزويدنا بتوزيع 
قيمة كل م���ن الدعوم التي 
تتحملها الخزانة العامة خالل 
كل من الثالث سنوات السابقة 
المنتهي���ة ف���ي 31/3/2014 
على المستفيدين من أفراد 
كويتيين وغي���ر كويتيين 
وجه���ات حكومية وهيئات 
ومؤسسات عامة وشركات 
كويتية وشركات يساهم فيها 

رأس المال األجنبي.
وهل يوجد ربط آلي بين 
الجهات المانحة للدعم النقدي 
في إطار الجه���از المركزي 
المعلومات  لتكنولوجي���ا 
آلية تنسيق فعالة  لتوفير 
بين تلك الجهات وذلك للحد 
من ازدواجية الصرف وتوفير 
اإلحص���اءات والمعلومات 
المتكاملة عن أوجه الدعم؟

فإذا كان���ت اإلجابة بال، 
فلم���اذا لم يتم ه���ذا الربط 
حتى اآلن، وم���ا االجراءات 
اتخاذها لتحقيق  الج���اري 

الربط المطلوب.

قال النائب فيصل الدويسان 
ان اجله����از املرك����زي للبدون 
اصبح جل عمل����ه ان يتحفنا 
كل أس����بوع ببي����ان عن أعداد 
الذين منحوا شهادات  البدون 
مي����الد أو وفاة وأع����داد الذين 
يتسلمون مساعدات من بيت 
ال����زكاة، وكأن����ه أصبح جلنة 
خيرية وليس مؤسسة حكومية 
مؤقتة غايتها حل مشكلة البدون 
نهائيا. وأضاف الدويسان: ليعلم 
اجلهاز املركزي انه ليس له فضل 
وال منة في منح شهادات امليالد 
أو وثائق السفر او غيرها فهذا 
قرار حكومي ال يد فيه للجهاز 
املركزي، وإذا ما أردنا ان نشيد 
بذلك فسيكون للوزارات املعنية 

وليس لغيرها. 
الدويسان رئيس  وخاطب 
اجله����از بقوله: ي����ا أخ صالح 

وجه النائب د.عبداهلل الطريجي سؤاال الى النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد جاء فيه: 

يروجى تزويدي وإفادتي باآلتي: ملاذا لم يتم حتريك الدعوى 
اجلزائية ضد النائب عبداحلميد دشتي بعد قيامه بسب وقذف 

حكام وحكومة البحرين وتوجيه السب والشتائم لوزير خارجية 
مملكة البحرين الشيخ خالد اخلليفة؟ وملاذا لم يتم التعامل مببدأ 
العدالة بتحويل النائب عبداحلميد دشتي الى النيابة العامة مثلما 

متت احالة نواب سابقني بتهمة سب وقذف حكام دول أخرى؟

وجه النائب جمال العمر 
سؤاال الى وزير المالية أنس 
الصالح جاء فيه: باالشارة 
ال���ى الزي���ادة الكبيرة في 
فاتورة الدعم التي قفزت من 
1.008 ملي���ار في عام 2004 
الى 5.580 مليارات في عام 
2014 بزيادة بنسبة %450 

في عشر سنوات.
وفي ضوء عدم وضوح 
آلية احتساب مبالغ الدعوم 
المختلف���ة المدرج���ة ف���ي 
التخطيطي���ة  الموازن���ات 
والمخص���وم بقيمتها على 
الحس���ابات الختامية نظرا 
المذكرات  لع���دم تضم���ن 
بالبيان���ات  االيضاحي���ة 
الالزمة وما  وااليضاح���ات 
يترتب عل���ى ذلك من عدم 
شفافية يس���تعصى معها 
التأكد من سالمة التقديرات 
والمصروفات لمبالغ الدعوم 

المختلفة.
يرج���ى تزويدينا بالرد 
عل���ى األس���ئلة التالية: ما 
عناصر الدع���وم المختلفة 
المدرجة بموازنات االدارة 
المالي���ة للدول���ة والجهات 
الملحقة والمستقلة والتي 
المالية  تتحم���ل أعباءه���ا 
العام���ة للدولة  الخزان���ة 
على وجه الحصر؟ يرجى 
تزويدنا بالمقدر والمنصرف 
الفعل���ي عل���ى كل نوع من 
الثالث  الدعوم خالل  أنواع 
سنوات االخيرة المنتهية في 
31/3/2014 والمقدر للسنة 
المالي���ة 2014/2015، وم���ا 
السلطات التي رخصت بتلك 
الدعوم المختلفة على وجه 
الحصر والس���ند القانوني 

لكل منها؟
يرجى تزويدنا بالقرارات 
واللوائح والقوانين المنظمة 
لمن���ح كل نوع م���ن أنواع 
الدعوم المختلفة على وجه 

الحصر.
وما االجراءات والسياسات 
التي اتخذتها وزارة المالية 
خالل السنوات الثالث السابقة 
المنتهية في 31/3/2014 أو 
الجاري اتخاذها لترش���يد 

أكد أمني س���ر سر مجلس 
األمة النائب يعقوب الصانع ان 
الكويت كانت وستظل سباقة 
في تفعيل واستمرار التكامل 
ب���ني دول مجلس  والوحدة 

التعاون اخلليجي.
وأض���اف ف���ي تصريح 
صحافي اننا في الكويت عود 
من حزمة، ونتضامن مع دول 
التعاون في احلفاظ  مجلس 
على وحدتن���ا ورخائها، فما 
نتمناه للكويت نتمناه لبقية 

فيصل الدويسان

د.عبداهلل الطريجي

جمال العمر

يعقوب الصانع

يعقوب الصانع: احلكومة أبلغت »املوارد البشرية«
 تقدمي البديل اإلستراتيجي في موعده

كشف رئيس جلنة تنمية 
املوارد البشرية النائب يعقوب 
الصانع عن ان الفريق احلكومي 
ابلغ اللجنة خالل اجتماعها 
ان البديل االستراتيجي سيتم 
تقدميه في موعده، مؤكدا في 
الوق����ت ذات����ه ان البديل لن 
ميس املراكز القانونية القائمة 
للموظفني وال يشترط ان تقدم 

تشريعاته دفعة واحدة.
وقال الصانع، في تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة 
يوم امس: اطمأنت اللجنة خالل 
اجتماعها لسير العمل حول 
مشروع البديل االستراتيجي 
من قبل ممثلي ديوان اخلدمة 
املدنية الذين اجابوا عن معظم 
االسئلة التي طرحت عليهم 
والتي اجابوا عنها جميعا رغم 
عدم جهوزية البديل قبل اكتوبر 

املقبل.واوض����ح الصانع ان 
البديل سيركز على التوصيف 
الوظيفي والنقاط التي متنح 
بحس����ب الوظائ����ف بخالف 
البدالت والك����وادر والراتب 
االساسي، مشيرا الى ان البديل 
سيطبق على الوصف الوظيفي 
الذي سيستعاض عنه بالكوادر 
والبدالت باالضافة الى النقاط. 
وبني ان البديل االستراتيجي 
لن يؤثر على املراكز القانونية 
للعاملني ألنه ال يوجد به اي 
امر يشير لذلك، وبالعكس فإن 
البديل االستراتيجي سيرمي 
اضطراري����ا لزي����ادات بعض 
الوظائف واملراكز القانونية 
القائمة من خالل رفع بعض 
الوظائف حتى تتساوى مع 
اجلهات واملراك����ز القانونية 
التي سترفع بعد اقرار البديل 

االستراتيجي عن التعيينات 
اجلديدة.واشار الصانع الى ان 
التوصيف الوظيفي سيرتكز 
على الشهادة اجلامعية وطبيعة 
العمل واخلب����رة للموظف، 
مش����يرا الى ان هذا املشروع 
سيعزز العدالة الوظيفية في 
البالد.وكش����ف عن ان جلنة 
املوارد البشرية لديها مفهوم 
يختلف عن املفهوم احلكومي 
حول البديل االس����تراتيجي، 
اذ ان اللجن����ة ترى ان يكون 
هذا البديل شامال للمتقاعدين 
ألن الزي����ادات املقبلة للبديل 
س����يكون لها انعكاسها على 
هذه الشريحة اذا ما ارتفعت 
نسبة التضخم او مت اي ارتفاع 

باالسعار.
واض����اف الصان����ع: كما 
ان اللجنة ت����رى ضرورة ان 

يتم مراع����اة اوضاع القطاع 
اخلاص، بحيث ال يؤثر البديل 
االس����تراتيجي على العاملني 
به نتيجة اي هجرة يشهدها 
القطاع اخلاص الى القطاع العام 
بعد حتس����ني مراكز العاملني 
باحلكومة ماليا، مشيرا الى ان 
اللجنة تشجع العمل بالقطاع 
اخلاص ووضعت بحسبانها أال 
يؤثر البديل االستراتيجي على 

العاملني بالقطاع اخلاص.
واشار الى انه فور االنتهاء 
من البديل االستراتيجي سيتم 
دعوة النقابات وجهاز اعادة 
الهيكل����ة والق����وى العاملة 
والتأمينات االجتماعية إلبداء 
مالحظاتهم ووجهات النظر 
حول مس����ودة املشروع متى 

ما قدم قبل اقراره.
من جانبه، قال مقرر جلنة 

تنمية املوارد البشرية النائب 
عبداحلميد دش����تي: احب ان 
اطمئ����ن املوظفني بان ما ورد 
اليوم )امس( في احدى الصحف 
حول وجود 58% من املوظفني 
يرفضون البديل االستراتيجي 
غير صحيح على وجه االطالق، 
حيث انه حتى اآلن لم يعرض 
البديل االستراتيجي على اي 
احد وهو باملطبخ احلكومي 
مت اجناز مرحلة منه وتبقى 

مرحلة تالية.
واستغرب دشتي تخويف 
املوظف����ني من البدي����ل قبل 
خروجه، فهو لم ينجز حتى 
اآلن ولم تناقش تفاصيله ولم 
يعرض على اللجنة واملجلس، 
مؤكدا ان املراكز القانونية لن 
متس وال رواتب املوظفني اآلن 

بالنقص وقد تزيد.

عبداحلميد دشتي مثمنًا تصريح الغامن:
 مارست مهامي وفقاً ملوقعي ونشاطي الدولي

يستمتعون باثارة االكشن 
واملشاكل وجه سؤاال لوزارة 
اخلارجية حول اسباب عدم 
احالتي للنيابة، ونقول له ان 
كل من هو باحلكومة املوقرة 
يعرف اص���ول العمل وفق 
القوانني الدولية التي تؤكد 
انه عندما يكون الشخص في 
مرفق االمم املتحدة ويتناول 
اي موضوع خاص بالشأن 
الدولي عند مناقشة تقارير 
ام���را طبيعيا،  دولية يعد 
واش���ار دش���تي الى انه لم 
يكن يحب ان يظهر الزميل 

بهذا املوقف والقاضي بأنه 
غير عال���م بخلفية االمور، 
مشيرا الى ان الرد من قبل 
وزارة اخلارجية على النائب 
السائل سيكون سهال ولن 
يخرج عن مضمون ما ذكرته.

واستغرب دشتي ان يسعى 
احد الحالة مواطن كويتي 
ميارس نشاطه الدولي الى 
النيابة عل���ى خلفية عمله 
ال���ذي يعد مدع���اة للفخر 
والتش���ريف بحكم ان احد 
ابناء هذا الوطن يشغل هذا 

املنصب الدولي.

ضمن اعماله وانشطته.وقال 
دشتي في تصريح صحافي 
يوم امس: بداية اثمن لرئيس 
مجلس االمة اصداره بيانا 
مقتضب���ا يش���ير فيه الى 
خلفية ما دار من لغط حول 
الدولي  ممارستي لنشاطي 
كرئيس دولي لدعم احملاكمة 
العادلة وحقوق االنسان في 
جنيڤ، مؤكدا في الوقت ذاته 
اتفاقه م���ع كل كلمة وردت 
في بيان رئي���س املجلس.
وتابع دش���تي: ق���د يكون 
النواب ممن  احد االخ���وة 

ثّمن النائب د.عبداحلميد 
دشتي بيان رئيس مجلس 
االمة م���رزوق الغامن الذي 
اوضح اللغ���ط املثار حول 
ممارس���ته لنشاطه الدولي 
كرئيس دولي لدعم احملاكمات 
العادلة وحقوق االنسان في 
جنيڤ، مستغربا في الوقت 
ذاته من سعي احد زمالئه الى 
احالته للنيابة وسؤال وزارة 
اخلارجي���ة عن عدم قيامها 
بذلك رغم انه تناول موضوعا 
الدولي عند  خاصا بالشأن 
مناقشة احد التقارير الدولية 

عبداحلميد دشتي
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اجلنسان متساويان 
في نسبة الذكاء ولكن 

العاطفة تغلب على 
املرأة أكثر

الذكاء ينتج من 
ممارسة مختلف 

أنواع التعليم والثقافة 
والفكر ويتغير من 

شخص آلخر

الذكاء الفطري نبوغ 
وغالبًا ما يحدث في 
موضوع معني فمثاًل 
يكون العالم عبقريًا 

في الرياضيات واليفقه 
شيئاً في التاريخ

مواطنون لـ »األنباء«: الرجل أكثر ذكاء في السياسة واالقتصاد.. واملرأة عندما حتب يقل تفكيرها

كيف يستغل الرجل ذكاءه في حتقيق السعادة الزوجية؟
وفي الس���ياق ذاته تبني 
عالي���ة املش���ري ان الذكاء 
نس���بي يتغير من شخص 
آلخر بحسب تربيته وبيئته 
وثقافت���ه ودينه ومجتمعه 
وهو ما يحدد معيار الذكاء، 
ولك���ن فيما يخ���ص الذكاء 
االجتماعي واألسري فيكمن 
ذكاء املرأة في تضحيتها، مثال 
الرجل واملرأة  عندما يكون 
منفصلني فان املرأة تضحي 
من اج���ل ان يعيش األوالد 
دون عقد نفسية ناجتة عن 
انها  الوالدين، كما  انفصال 
تضح���ي حت���ى ال تعرض 
اوالدها للضياع، ومن رحمة 
اخلالق جل جالله، انه عادة 
ما يختلف األب عن االم في 
ال���ذكاء واالس���تقامة حتى 
ال تتدمر األس���رة ويضيع 

األوالد.
وفي املقابل يوضح صالح 
املسباح ان الرجل أذكى من 
املرأة ألنه القائد في كل األمور، 
فهو املدبر للسياسة والدول 
والوزارات والقضاء، واغلب 
العلماء واألدباء والطيارين 
من الرجال بينما يقتصر دور 
املرأة على البيت واألس���رة 
وتربية األوالد وليس ذلك 
انتقاص���ا منه���ا وإمنا هذا 
هو مجاله���ا، وتتفوق على 
الرجل في احلفظ والذاكرة 

القوية.
وفي حال���ة متباينة عن 
كل ما س���بق، تؤمن ام علي 
حس���ني ان الرجل هو أذكى 
واكثر حكمة وعقال من املرأة 
حتى في حال���ة عدم قبول 
املرأة لرأيه في البداية إال أنها 
ستكتشف عاجال أم آجال انه 

كان صائبا.
ويقول صباح الشمري ان 
املرأة أحيانا أذكى ولكن في 
العموم الرجل أذكى بحسب 
قدرته في تدبير األمور العامة 
للحياة أم���ا األمور املنزلية 
فال ش���ك ان املرأة أذكى في 

إدارتها.

عواطف الفرحان فتشير الى 
ان املرأة أذكى في كثير من 
احلاالت م���ن الرجل ولكنها 
غبي���ة عندما حت���ب، يقل 
تفكيرها وي���زداد عطاؤها 
من جهة وتنازالتها من جهة 

أخرى.
وبدوره يقول عبدالعزيز 
التويج���ري ان الذكاء ينتج 
أنواع  من ممارسة مختلف 
التعليم والثقافة والفكر، ومن 
هنا ميكن القياس اذا كانت 
املرأة أذكى ام الرجل، ولكن 
الذكاء بالفط���رة هو نبوغ 
وغالبا ما يكون في موضوع 
معني دون سواه كأن يكون 
العالم عبقريا في الرياضيات 

وال يفقه في التاريخ مثال.

حاجة فإنه يغضب سريعا 
ويرد عليه���ا بعصبية ألنه 
غير مركز، أم���ا املرأة فهي 
حتل مسألة حسابية ألحد 
أوالدها وتفكر في أش���ياء 
أخ���رى كثيرة، أم���ا الرجل 
الذي يدع���ي انه افضل فقد 
نسي ان املرأة أمه وهي من 
صنعته، فهي اما ان تعلمه 
حرفة او جتعله مفكرا مبدعا 

أو تتركه ليضيع.

الحب والذكاء

وم���ن جانبه���ا تؤكد أم 
عبداهلل املطي���ري ان املرأة 
ال يضاهيها احد في دهائها 
ولكن هي من تتنازل للرجل 
حتى يسير مركب احلياة، أما 

وتنظر ألمور كثيرة في حل 
مشكالتها فتبدو زاوية النظر 
لديها عريضة جدا بينما يركز 
الرجل في حل مشكلته على 
هدف معني يريد ان يبلغه 

دون التفكير في غيره.
وتوافقها الرأي عائش���ة 
محمد التي تؤك���د ان ذكاء 
املرأة بديهي، اما الرجل فيجب 
إعطاؤه قانونا ميشي عليه، 
مستدلة باآلية الكرمية )إنه 
من كيدكن إن كيدكن عظيم(، 
ولذلك فاملرأة أذكى وأدهى 
وأش���د مك���را، فيمكنها أن 
تخفي اجلمل وتظهر اإلبرة، 
ودليل نفسي اخر حني يكون 
الرجل منشغال في الكتابة أو 
العمل وتفاجئه املرأة بطلب 

أميرة عزام

تنوعت الدراسات والبحوث 
وتباين���ت في حتليل كل من 
الرجل واملرأة،  ش���خصيتي 
وذلك الختالف أسلوب التفكير 
الدماغ بني كل  وطريقة عمل 
منهما، وبالتالي فنسب الذكاء 
وإمكانية استيعاب اكبر قدر 
م���ن املعلومات والقدرة على 
استرجاعها والعمل بها تتفاوت 
الذكر واألنث���ى، وبعيدا  بني 
عن هذه الدراسات واألبحاث 
املعقدة، استطلعت »األنباء« 
آراء مجموعة من املواطنني من 
اجلنسني للتعبير عن وجهات 
نظرهم من خالل مشاعرهم 
وخبراتهم احلياتية، ملعرفة أي 
اجلنسني أكثر ذكاء، وتوظيف 
ذلك ال���ذكاء الدهاء في جناح 
احلي���اة األس���رية وحتقيق 
السعادة الزوجية، وفيما يلي 

التفاصيل:
البداية، يقول صالح  في 
الش���مالي: ان املرأة والرجل 
متس���اويان في نسبة الذكاء 
ولكن العاطفة كثيرا ما تغلب 
على املرأة، والرجل أكثر إدارة 
لألم���ور االجتماعية وأقوى 
اما  في معاجلته للمش���اكل، 
عاطفية املرأة فتجعلها سهلة 
االستفزاز، ولذلك فانه حني 
تقرر األنثى عالج مشكلة ما 
جندها تق���وم بتعقيدها وان 

كانت نيتها عكس ذلك.
أما عبير العثمان فتعتقد ان 
كال من الرجل واملرأة متساويان 
في الذكاء ومختلفان في نوعه، 
والقرآن الكرمي يؤكد ذلك بقوله 
)وليس الذكر كاألنثى(، مشيرة 
الى خبرتها بأن الرجل أذكى 
اقتصاديا وسياس���يا وماديا 
واملرأة أذكى اجتماعيا وأسريا 
وعاطفيا ولكنهما يتساويان 

في درجة الذكاء.

دهاء المرأة 

وبثقة كبيرة تفصل نادية 
املطيري ان املرأة دقيقة جدا 

عالية املشري صباح الشمري صالح الشمالي نادية املطيري

صالح املسباح عبدالعزيز التويجري عبير العثمان

أكدت أنها تقوم ببعض السلوكيات اخلاطئة التي تفسد جو الود واالنسجام الزوجي

القرفان: احلب والتسامح واملرح أسس بناء احلياة السعيدة

الفرج: املرأة ال تستثمر دهاءها في التعامل مع شريك احلياة

العائالت  وليس اإلجب����ار. 
القوية تعمل مع بعضها لبناء 
نظامها اخلاص سامحة لكل 
فرد بإعطاء رأيه في ش����تى 
األمور واملواقف كبيرا كان او 
صغيرا ومشاركة اجلميع في 
اتخاذ القرارات، وذلك ال ينفي 
ان لألبوين املبادرة في بداية 
تكوين العائلة حتى مرحلة 
معينة يستطيع فيها األبناء 

املشاركة.
من زاوية اخرى، يوضح 
القرفان ان معظم الدراس���ات 
تتفق في ان العائالت املتماسكة 
تشترك في الكثير من الصفات 
في معظم دول العالم، ومنها 
االلتزام حيث يتفق األفراد ان 
العائلة تأتي اوال ومن ثم مهام 
العمل وكل فرد في العائلة مهم 
كما اآلخرين، وتكون العالقات 
األس���رية اقوى من األوقات 
الصعبة التي قد متر بها العائلة 
كما أن التس���امح والتضحية 

حاضران في اي وقت.

كوبا من املاء أو العصير أو 
القهوة، فانت بذلك التصرف 
حترجيه، والشعوريا سيعتذر 
أو يشعر بالذنب على سوء 

معاملته وحديثه.
وزادت: جتنب���ي تذكيره 
السابقة،  الس���لبية  بأفعاله 
وال ترفع���ي نب���رة صوتك 
عندم���ا تتحدثني مع الزوج، 
ذلك يشعره بالتطاول وعدم 
االحترام، واهتمي بنفس���ك 
ومظه���رك، ال تعلقى أفعالك 
دائما التي تقومني بها إلسعاده 
بل تذك���ري انه���ا واجباتك 
جتاهه ودورك بأنك شريكة 

حياته وزوجته.

وطارد التوتر والتشنج بني 
األف����راد، وم����ن خالله نرى 
أنفس����نا بص����دق ونخرج 
فطرتنا ال����ى العلن، فإدارة 
امر جدي ال  العائلة  شؤون 
مزاح فيه، ولكن اخذ األمور 
بجدية مفرطة يصنع توترا 
وحتفزا غي����ر مرغوب فيه، 
واملرح مينح التوازن املطلوب 
لرؤية األشياء على حقيقتها. 
العائالت التي تتعلم استخدام 
املرح تطرد التوتر من حياتها 
وترى األمور بطريقة افضل 
وتقوي العالقات بني أفرادها. 
وكما ه����ي العوامل األربعة 
الس����ابقة مهم����ة ال ب����د من 
توافر عامل خامس في غاية 
األهمية اال وهو حس القيادة 
او حتمل املسؤولية والذي 
يطلب توافره عند الراشدين 
من اف����راد العائل����ة لقيادة 
األس����رة، ولكل عائلة يجب 
ان يك����ون هناك نظام معني 
وقواعد حاكمة أساسها التفهم 

االستفزاز، وال تقومي بترك 
الغرفة وهو في قمة غضبه، 
ذلك يشعره بالتقليل من قيمته 
ويثير غضبه ويعتقد أنك ال 
تريدين االس���تماع حلديثه، 
وعند حدوث خالف بينكما 
ال تقومي مبقاطعته وهجر 
الزوجي���ة، بداية لن  فراش 
يتقبل الزوج ه���ذه الفكرة، 
ولكن عندما يتكرر ذلك الفعل 
منك س���يكون شيئا طبيعي 
الطريقة  بالنسبة له، وتلك 
تنش���ئ جفافا في املش���اعر 
وفت���ورا ف���ي العالقة، ومن 
الذكاء بع���د انتهاء احلديث 
وهدوء الزوج، ان تقدمي له 

جس����دي، ويتم بناء الوالء 
ضم����ن العائلة ويتبلور في 
كل الظروف من رخاء وبالء، 
جناح وفشل، صحة ومرض، 
ويساعد هذا العامل في تعليم 
األفراد حس العطاء واألخذ في 
اطار العائلة، أما العامل الثالث 
الذي مييز األس����ر الناجحة 
فهو احلب، وكما يقال احلب 
هو قل����ب العائلة، وكما هو 
معروف ان كل انسان يحتاج 
الى احلب والعائلة هي املكان 
االول واألمث����ل للتعبير عن 
مشاعر احلب فهو الرابط الذي 
يجمع بني اجلس����د والروح 
وهو الذي يعطي الش����عور 
باخلصوصي����ة واالنتم����اء 
واالهتمام كم����ا يخلق بيئة 
من املش����اركة والتعبير عن 
االمتنان بني األفراد كما يفرز 

احلب مواقف ايجابية.
والعامل الرابع الذي مييز 
األسر املتماس����كة هو املرح 
وهو دواء العالقات األسرية 

الزوجات  وحتاول بع���ض 
اإلب���داع في طرق أو مهارات 
أهله،  إلبع���اد زوجها ع���ن 
مشيرة الى ان ما سبق طرحه 
س���لوكيات خاطئة جدا من 
األفضل االبتعاد عنها خللق 
جو أس���ري وحياة زوجية 

منسجمة وإيجابية.
ومن جهة أخ���رى، تقدم 
الف���رج بع���ض النصائ���ح 
واملهارات الت���ي حتفز ذكاء 
الزوجة للعي���ش في حياة 
جميلة، عن���د غضب الزوج 
منها: الزم���ي الصمت بذوق 
واحترام وليس باستهزاء أو 
بنظرات تعبر عن االحتقار أو 

في بيئتها التعليمية من خالل 
املؤث����رات االجتماعية  منع 
التأثير في  اخلارجية م����ن 
الداخلي����ة ألفرادها  الدائرة 
محافظ����ة بذلك عل����ى القيم 
واملبادئ التي تريد أن تنميها 
ف����ي أفرادها، وم����ن األمثلة 
البرامج  على ذلك اختي����ار 
التلفزيونية املناسبة وتوجيه 
أفراد األسرة خارج  وقيادة 
البيئة األسرية، كما حترص 
األسر الناجحة على التعليم 
عن طريق القدوة والتعلم عن 
طريق التجربة في إطار قيمها 
ومبادئها، أما العامل الثاني 
الذي يغذي العالقة العائلية 
فهو الوالء وهو سمة واضحة 
املتماسكة من  العائالت  في 
وإلى كل فرد من أفراد العائلة، 
أفراد األسرة  حيث يتكاتف 
مع بعضه����م البعض خالل 
األوقات الصعبة ويدافع كل 
فرد ع����ن اآلخرين جتاه أي 
هجوم فك����ري أو عاطفي أو 

شيء مهم بالنسبة له، تقوم 
الزوج���ات مبحاولة  بعض 
لفت انتباهه لعرض شكوى 
عليه من األبناء أو اخلدم أو 
التذمر من ش���يء ما، كما ان 
بعض الزوجات عندما يكون 
الزوج ف���ي العمل أو خارج 
املنزل تهاتفه حتى تسرد عليه 
ش���كوى أو تذمرا، او تلومه 
على تقصيره في مهام سبق 
أن طلبت منه الزوجة القيام 

بها.
وتابع���ت: تقوم بعضهن 
بأخذ املال من محفظة زوجها 
دون االستئذان منه، كما ان 
عالقة ال���زوج بأهله عميقة 

املهارات  يق����ول م����درب 
القرفان ان  السلوكية رامي 
شرط السعادة العائلية صعب 
بنظر جورج برنارد شو الذي 
يساويها باجلنة مع أن األصل 
في العائلة الترابط والتفاهم 
والس����عادة، ولكن وبغض 
النظر عن توافر هذه الشروط 
ف����ي أي عائلة فإن ما يجمع 
أفراد العائلة بشكل عام في 
كل مكان وزمان هو االهتمام، 
فكل فرد من أفراد العائلة يهتم 
ألمر اآلخرين دون غيرهم من 
الناس، غير أن االهتمام ليس 
كافيا لصنع عائلة س����عيدة 

قوية متماسكة.
ولفت القرفان الى ان هناك 
عدة عوامل تساهم في تقوية 
العالقات العائلية وتغذيتها 
وأوله����ا بيئ����ة التعلم التي 
متنحها األس����رة فهي املنبر 
األول الذي يستقي منه األفراد 
قيمهم ومعارفهم ومهاراتهم، 
لذلك فالعائالت القوية تتحكم 

التنمية  تؤك���د مدرب���ة 
واالستش���ارية  البش���رية 
ان  الف���رج  األس���رية منال 
املرأة تتصف بالذكاء رغم إن 
املشاعر هي القائد األساسي في 
حياتها، ولكن بعض النساء 
ال تعرف كيف تستغل ذلك 
الذكاء بصورة إيجابية، فتركز 
في حوارها على الزوجة أوال 
واألم ثانيا، الفتة الى بعض 
التي  الس���لوكيات اخلاطئة 

تقوم بها الزوجة:
وأضافت: عند انش���غال 
ال���زوج في مكامل���ة هاتفية 
الكمبيوتر  أمام شاش���ة  أو 
أو شاش���ة التلف���از ملتابعة 

رامي القرفان

منال الفرج

د. احمد مجدي

مجدي: ال يوجد دليل قاطع على أن املرأة أذكى من الرجل
يشير مدرب وخبير التطوير اإلداري والشخصي 

د.أحمد مجدي الى ان هناك دراسات نشرها الباحث 
النيوزيلندي في علوم الذكاء جيمس فلني نهاية 

2012، اتثبت ان املرأة حتقق نتائج مرتفعة في 
اختبار معامل الذكاء IQ لتساوي نظيرها الرجل، 
فال يوجد ما يدلل علميا بالدليل القاطع أن املرأة 

أذكى من الرجل على طول اخلط خاصة بعد انتشار 

نظرية الذكاءات املتعددة لهاورد جاردنر، التي تشير 
الى ان هناك 7 أنواع مختلفة من الذكاء، واحدهم 
هو اختبار IQ الشهير أما من وجهة نظر خبراء 

املخ واألعصاب، فيقول الباحثون ان هناك فروقات 
جوهرية بني مخي الرجل واملرأة تؤدي الى اختالفات 

سلوكية بينهما ومتيز كل طرف عن اآلخر، فمخ 
املرأة أصغر مبقدار 4% من الرجل وتستخدم مخها 

بالتساوي الشق األمين والشق األيسر، بينما مييل 
الرجل إلى استخدام األيسر أكثر، لذا فهو مييل الى 
التحليلية واملنطق والتفكير املنظم، بينما توازن هي 

بني التفكير العاطفي اإلبداعي والتفكير املنطقي، 
ويفسر ذلك أيضا تفوق الرجل في نتائج اختبارات 

الرياضيات، وتفوق املرأة في تنفيذ املهام الفنية 
واللغوية ببراعة أكثر.

@drjasem
جاسم المطوع

 3 قصص
في ذكاء الرجال

مع زوجاتهم

جتارب حياتية

دائما ما يتحدث الناس عن ذكاء النساء وكيدهن 
إال أن بعض الدراسات تفيد بأنه ال فرق في 

الذكاء بني اجلنسني، ودراسات أخرى تثبت أن 
الفتيات أكثر ذكاء من الفتيان، بينما الرجال 

أكثر ذكاء من النساء، على كل حال ال نريد أن 
ندخل في اخلالف العلمي في هذه املسألة ولكني 
سأعرض عليكم في هذا املقال ثالث قصص تبني 

ذكاء الرجل في تعامله مع زوجته.
القصة األولى هو موقف طريف استثمر فيه 
الزوج حب زوجته للجمال واألنوثة لتحقيق 

رغبته، وذلك عندما قالت الزوجة لزوجها: ماذا 
تقترح علي أن أهدي صديقتي يوم زفافها؟ 
فأجابها: وهل حتب صديقتك أن تكون هي 

األجمل يوم زفافها؟ فأجابت: نعم، فرد عليها: 
إذن ال تذهبي حلفل زفافها ألنك أجمل منها، 

فابتسمت وفرحت وقررت عدم الذهاب حلفل 
الزفاف، وقد حقق هدفه بتوفير قيمة الصالون 

والفستان والهدية، واستمرت تتحدث بجوابه 
هذا لكل صديقاتها وأهلها وهي سعيدة مبدحها 

جلمالها.
وقصة ثانية حصلت مع رجل أعرفه كانت 
زوجته كلما غضبت عليه قالت له: طلقني، 

طلقني، وتكرر ذلك دائما في كل خالف يحصل 
بينهما، وفي يوم من األيام طلبت منه الطالق 

وهي غضبانه فغضب عليها غضبا شديدا 
وصرخ في وجهها وأخذ القلم والورقة وكتب 

فيها ما طلبته ثم رمي الورقة بوجهها، فجلست 
تبكي وتتوسل إليه حتى يرجع عن طالقه فتركها 

وخرج من البيت غاضبا فاستمرت تتصل عليه 
هاتفيا وال يرد عليها، رجع للبيت في ساعة 

متأخرة من الليل فاستقبلته أحسن استقبال، 
وقبلت رأسه وقالت له سامحني، قال: هل قرأت 

الورقة؟ قالت: ال، قال: اذهبي فاقرئيها، فلما 
فتحت الورقة التي رماها بوجهها قرأت فيها 

كلمة »أنت حبيبتي«، فنظرت إليه وهي مستغربة 
ومتفاجئة وصدمت مما كتب وقد اعتقدت أنه 
كتب فيها »أنت طالق«، فابتسمت وابتسم لها 

وانتهى األمر على فكرة ذكية نفذها زوجها حتى 
ال تكرر طلبها للطالق.

وقصة ثالثة حصلت مع صحابي جليل وهو 
عبداهلل بن رواحة ÿ مع زوجته عندما أصاب 

جارية له، فسمعت به امرأته فأخذت شفرة 
»سكينا« فأتته حني قام وقالت له: افعلتها يا ابن 
رواحة؟ فقال: ما فعلت شيئا ـ استخدم التورية 
ـ فقالت: لتقرأن قرآنا، وإال بعجتك بها، »ألنه لو 
أصاب اجلارية فإنه سيكون على جنابة وبالتالي 

ال يستطيع قراءة القرآن«، قال ابن رواحه: 
ففكرت في قراءة القرآن وأنا جنب فهبت ذلك، 

وهي امرأة غيراء في يدها شفرة ال آمن أن تأتي 
مبا قالت: فقلت: »وفينا رسول اهلل يتلو كتابه... 
إذا انشق معروف من الصبح.. أرانا الهدى بعد 

العمى فقلوبنا.. به موقنات أن ما قال واقع.. 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه.. إذا استثقلت 

بالكافرين املضاجع«.
قد يستغرب البعض من القصص الثالثة هذه، 

ويقول في نفسه كيف قبلت املرأة ما فعله 
الرجل بها؟ سواء في قصة حفل الزفاف أو 

ورقة الطالق أو قصة امرأة الصحابي اجلليل 
عندما استغل فرصة عدم معرفتها بالقرآن، 

فذكر لها بعض األبيات التي ظنت أنها قرآنا، 
ولكن كما قيل »الناس أجناس« والعقول متفاوتة 

بني شخص وآخر، ولكن بشكل عام فإن تقلب 
مزاج املرأة أكثر من الرجل وخاصة في فترة 

بلوغها وحتى سن اليأس كما يؤكد ذلك اخلبراء، 
بسبب تردد الدورة الشهرية عليها وما حتدثه 

الهرمونات بها فتتعرض لتقلبات مزاجية، وهذا 
األمر يدفعها ألن تتصرف بني احلني واآلخر 

تصرفات يراها الرجل غير منطقية أو متناقضة 
في آن واحد، وأحيانا بعض الرجال ال يحسن 

التعامل مع املرأة بسبب هذه اخلاصية التي 
حتتاج من الرجل إلى شيء من الديبلوماسية 

والذكاء لكي يستوعبها.
فاملرأة طيبة ومطيعة وسهلة لو أحسن الرجل 

التعامل معها، ولهذا الرجل يحتاج ألمرين 
حتى ينجح في تعامله مع املرأة، األمر األول: 
الديبلوماسية والثاني: الذكاء، ولكن من أكبر 

أخطاء الرجال في تعاملهم مع النساء أنهم يهملون 
ثالثة أشياء بالنسبة للمرأة، وهي ترى هذه الثالثة 
من األولوية في حياتها وهي )مشاعرها، ورغباتها، 

واالستماع إليها(، فعند إهمال هذه الثالثة أو 
واحدة منها حتدث املشاكل في البيوت وتكون 

سببا في حدوث إحدى ثالث ردات فعل: األولى 
أن تستغني املرأة عن الرجل بعد حني، والثانية أن 
تفتر العالقة الزوجية، والثالثة أن متوت املشاعر 

بينهما، فهذه الثالث تقابلها ثالث.
هذه القصص التي ذكرتها في ذكاء الرجال في 

تعاملهم مع زوجاتهم، ولكن الرجل ميتلك مواقع 
أخرى يكون ذكيا كذلك وخاصة في املعامالت 
التجارية، كما أني قرأت مواقف كثيرة للنبي 

الكرمي ژ في حسن تعامله مع زوجاته ومنها 
فهمه لهن باستخدام التحليل واالستنتاج، وهي 

من عالمات الذكاء، فقد كان رسول اهلل ژ يقول 
لعائشة رضي اهلل عنها: »إنى ألعلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت عني غضبى، أما إذا كنت عني 

راضية فإنك تقولني ال ورب محمد، وإذا كنت 
عني غضبى قلت: ال ورب إبراهيم«، فجميل 

أن يفهم الرجل زوجته من كالمها ولغة جسدها 
فيعاملها بذكاء ليكسب ودها، وإني ألعرف رجال 
كسب قلب زوجته وردت عليه بعد فراق بسبب 

كسب قلب والدتها. فلنتعلم هذه املهارة.
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ذعار الرشيدي

وقائع احلرب
غير املعلنة

تشهد إحدى الوزارات 
صراعا شديدا بني وكيلني، 

وبشكل ال يتخيله أحد حتى 
أن احلرب بينهما وصلت 
إلى حد تشكيل كل منهما 

جبهات خارج الوزارة، 
وطبعا لن تكون هذه احلرب 

األولى وال األخيرة التي 
تدور وقائعها بني وكيلني 

في إحدى الوزارات، بل إنه 
ال تكاد تخلو وزارة من 
حروب الوكالء وهو أمر 
استعرضته في أكثر من 
مقالة سابقة، ووضحت 

كيف أن تلك احلروب سبب 
رئيسي في تعطيل العمل 

بالوزارات، بل وبعضها 
سبب رئيسي لنشوء حالة 
من عدم االستقرار وعدم 
حتى تفعيل القوانني، فهذا 

الوكيل يريد تطبيق القانون 
والوكيل الثاني يرفض 
تطبيق القانون ألنه ال 

يحب الوكيل األول، وهكذا، 
تستمر حالة من اجلمود.

>>>
وفي احلرب التي تشهدها 

وزارة بني وكيلني، بلغ األمر 
إلى حد تعطل بل شلل تام 

في صرف مخصصات 
مشاريع وتنفيذ أخرى بل 
وحتى تطبيق القانون في 

كثير من األحيان.
ومثل هذا األمر يجب عدم 
السكوت عنه، وكيل يحب 

وكيال أو ال يطيقه، ما شأننا 
نحن؟

>>>
القصة هنا قصة عمل 

قيادي يخضع لضوابط 
وقوانني وحزمة متكاملة 

من األخالقيات املهنية، أما 
أن تدخل الشخصانية في 

عمل قياديني في وزارة 
فهذا أمر يجب أن يتوقف 

ويجب أن تتم محاسبة 
كل من دخل طرفا في هذا 

الصراع.
>>>

واألمر سهل للغاية بل 
غاية في السهولة، وهي 

إدخال الوكيلني املتناحرين 
ومن في حكمهما حالة من 

التجميد ونزع الصالحيات، 
وهذا أمر سياسي مطلق 
للوزير، وميكنه اللجوء 

اليه، وأن يتم سحب 
الصالحيات، أو على األقل 

تقليصها، ومن ثم إعادة 
ترتيب األمور إلى نصابها، 

كما ذكرت األمر سهل 
وال يتطلب من الوزير أن 

يفعل شيئا سوى أنه يقوم 
بسحب الصالحيات عن 
أي وكيل يتجاوز حدود 

عمله ويريد تطبيق قانونه 
الشخصي.

 >>>
كما ذكرت األمر هنا حالة 
عامة، في معظم وزارات 

الدولة، وصراعات القياديني 
ليست غريبة ولم تكن 
غريبة، ولكن أن تصل 

الصراعات إلى حد اإلضرار 
بالبلد ومشاريعه التنموية 

بل وتصل إلى حد قطع 
أرزاق خلق اهلل، فهذا األمر 
يجب أن يتوقف ويتوقف 
اآلن، فوقت املجامالت لم 
يعد مناسبا لبلد يريد أن 
يقفز نحو خطة تنموية 

ثانية.. نأمل أن تكون هذه 
املرة حقيقية.

احلرف 29

حسن الهداد

م.غنيم الزعبي 

»خبر عاجل: مقتل مدمن في تيماء إثر 
تبادل إلطالق نار مع قناصة القوات 

اخلاصة وإصابة عسكريني«.
عندما قرأت هذا اخلبر صباح يوم 

االثنني املاضي على وسائل التواصل 
االجتماعي لم أفاجأ أبدا، ودائما ما 

كنت أتوقع حدوث أسوأ من مثل هذه 
اجلرائم، بل توقعاتي كانت وما زالت 

تفوق هذا احلادث بكثير، في ظل 
ظاهرة انتشار السالح في الكويت 

خالل السنوات الثالث املاضية.
وال مير شهر من دون أن نسمع عن 

جرمية باستخدام السالح، وإحصائيات 
وزارة الداخلية خير مثال على ما 

أقول، فمعدالت اجلرائم البشعة في 
مجتمعنا لألسف في حالة تزايد كالنار 
في الهشيم، ووزارة الداخلية ال حترك 
ساكنا بشأن انتشار األسلحة، رغم أن 
مساحة الكويت سهل السيطرة عليها 
أمنيا خاصة أنها جغرافيا غير معقدة 

واملناطق املعروفة باجلرائم ال متثل 
شيئا من عدد مناطق الكويت اآلمنة، 

ولكن نقول كما قال املثل، ونبصم 
له بالعشرة » من أمن العقوبة أساء 

األدب«. 
يا وزير الداخلية، احلفاظ على 

أمن الكويت بات مسؤوليتك، ويعد 
مسؤولية جسيمة في ظل التوتر 

اإلقليمي في املنطقة، وعليك أن حتمل 

أوزارها، في ظل انتشار السالح بأيدي 
املراهقني وغيرهم من املضطربني 

سلوكيا وطائفيا، لألسف ال مير علينا 
يوم إال ونسمع أصوات إطالق نار 

هنا وهناك، ابتهاجا بحفل زفاف، أو 
مطاردة أو اقتحام مستشفى نتيجة 

خالفات عائلية أو شوارعية أو غيرها 
من مشاكل يشيب لها الرأس، وانا 

هنا لست بصدد ذكر حاالت احلوادث 
الكثيرة التي حتدث نتيجة سقوط 

رصاص طائش يصيب أبرياء ال ذنب 
لهم، بقدر ما أنا مهتم باحلد من تلك 

املصائب من خالل الوقاية األمنية وهي 
خير من العالج وتعتبر املرحلة األهم 

اليوم.
يا أبا خالد..

بعد أن كثرت جرائم السالح البد من 
تفعيل قانون جمع السالح رقم 4 لسنة 

2005 خاصة أنه يخضع لضوابط 
قانونية وإجراءات أمنية، قبل فوات 

األوان.
األمر خطير جدا والكل يعلم ذلك، 

واخلطورة أطلقت حتذيراتها قبل عامني 
إبان الربيع الدموي املسمى بالعربي، 

في تلك األثناء، ارتفعت أسعار بيع 
السالح بشكل جنوني خوفا من اي 
تبعات طائفية قد حتدث، خاصة انه 

آنذاك كانت األوضاع متوترة طائفيا في 
املنطقة، وقد يعود هذا التوتر في أي 

حلظة مادام أهل الفنت يعيشون أحرارا 
بيننا، واليزالون ميارسون قذارة 

التحريض الطائفي بني الناس، وهدفهم 
زعزعة األمن لتحقيق مآربهم أثناء 

الربكة األمنية.
يا أبا خالد..

احلق حق، واحلق »ما ينزعل« منه، 
وكثرة احلوادث في اآلونة األخيرة 
متنحك اليوم فرصة التحرك جلمع 

السالح مبوافقة وتشجيع شعبي، حيث 
إن الناس يعيشون حالة قلق يومي من 

كثرة بالوي جرائم السالح، ومن واجب 
النواب التشريعي واألخالقي الدفع 

نحو تفعيل هذا القانون، فاألمر ما عاد 
يحتمل التأخير.

أكرر مرة أخرى خطورة السالح تأتي 
أثناء التأجيج الطائفي الذي مازال 

البعض يرسم مالمحه بريشة سامة 
بنفس طائفي، وهؤالء دائما في حالة 
انتظار، فمن هذا املنطلق يجب جمع 

السالح.
يا أبا خالد، توكل على اهلل، وشمر 
عن ساعديك قبل أن ترى نهرا من 

الدم وبعدها تعض أصابع الندم، فأمن 
الكويت أولوية وطنية وأهم من أي 

حسبات وترضيات. 
هل سنسمع عن خبر عاجل عن جمع 
السالح قريبا بدال من خبر عاجل عن 

سطو مسلح؟

بسبب طبيعة عملي املرتبطة مبناقصات الصيانة 
فأنا أتردد كثيرا على مكتب وكالء الوزارات في 

بعض اجلهات احلكومية، وفي أحد أيام شهر 
مارس سنة 2007 وهو وقت عز األغلبية وجدت 
في مكتب أحد هؤالء الوكالء أحد أقطاب األغلبية 
املعارضة ومعه ما ال يقل عن 7 أشخاص، ال أعلم 

ما  معامالتهم )أعتقد بعضها مناصب إشرافية 
وسطى( لكنه أجنزها كلها بنصف ساعة وخرجوا 
معه وهم يكيلون له الشكر والثناء والفرحة غامرة 
على وجوههم بهذا النائب اخلارق الذي كان وقتها 

من أقوى الشخصيات بحكم أنه قطب كبير في 
املعارضة لم يستطع وكيل الوزارة هذا رفض أي 

طلب من طلباته.
القصة السابقة على رمزيتها فإنها تعطينا فكرة 

عن حال وأوضاع املعارضة الكويتية التي خرجت 
كمية كبيرة من الهواء من فقاعتها حتى انها 

أوشكت على التالشي في وقتنا احلاضر.. كانوا 
هنا باألمس واليوم اختفوا هذا هو أحسن وصف 

ملا حدت للمعارضة الكويتية.
وهذا يجرنا إلى سؤال مهم: هل نحتاج الى 

معارضة في الكويت؟ املعارضة في أغلب البلدان 
احلرة والدميوقراطية لها دوران مهمان، أوال 

التنبيه على مراكز اخللل في الدولة والدعوة إلى 
إصالحها، ثانيا تكون رقيبا على أعمال جميع 

وزراء احلكومة والتأكد من قيامهم بأعمالهم على 
أكمل وجل.. ولكي ال نظلم املعارضة الكويتية 

فقد أدت جزءا ال بأس به من هذين الدورين، لكن 
الذي أفسد عملها وأوصلها لهذه احلالة املزرية هو 

طغيان الطابع الشخصي خلالفاتها مع األطراف 
األخرى وحتى بينها.. وتأثرت أدبياتها وخطبها 

بهذا األمر. فالن هو »كذا« والشخصية الفالنية هي 
»كذا«، وكأن هذه الشخصيات تعيش في كوكب 

آخر وليس لها عائالت وأطفال يؤذيهم هذا الكالم 
عن آبائهم.

وانتقل هذا األمر إلى كوادر املعارضة الشابة. 
وامتألت وسائل التواصل االجتماعي بالسب 

والتجريح للمخالفني.
ما سبق هو برأيي سبب سقوط واضمحالل 
املعارضة ولن تقوم لها قائمة وأقول لقادتها: 

انسحبوا واتركوها للشباب.. دعوهم يبدأوا بداية 
نظيفة لم تلوثها أدبياتكم وخطبكم التي أضرتكم 

قبل غيركم.

إطالق نار

هل ينفع البلد 
دون معارضة؟

شرارة قلم

في الصميم

يسعدني أن أتواصل مع كافة قراء جريدة »األنباء« 
بشكل أسبوعي من خالل مقاالت اجتماعية وفنية 

متباينة أعبر من خاللها عن أفكاري وآرائي، واظهر 
كذلك بها جانباً آخر من شخصيتي مغايرا عن جانب 

التقدمي اإلذاعي والتلفزيون الذي اعتدمت أن تروني به، 
والن الكتابة هي شغفي الثاني بعد التقدمي وهي كذلك 

جزء من دراستي األكادميية في مجال النقد واألدب 
يسعدني أن أبادلكم بعض ما املك من مخزون فكري 

وعملي استقيته من جتاربي املتواضعة في احلياة، 
ونظرتي الشخصية لبعض املسائل املطروحة في 

الساحة االجتماعية أو الفنية أو السياسية وفي النهاية 
انا ال اجبر احدا على املوافقة على ما يتم طرحة 

فللقارئ حرية االختيار بني الرضا على طرحي أو 
عدم الرضا.

مع العلم أنني مارست الكتابة في بدايتي اإلعالمية 
بجرائد متباينة ولكن في مجال الشعر فقط الذي 
شهدت به بدايتي اإلعالمية منذ ما يقارب التسع 

سنوات، وها أنا اليوم جئتكم مرة جديدة على 
صفحات جريدة »األنباء« ألشارككم جزءا من 
أفكاري، وكلي طموح وأمل أن حتوز كتاباتي 

رضاكم، وبهذا الصدد أود أن أشكر جريدة »األنباء« 
على احتضانها ملوهبتي واإلميان بي أوال وأخيرا، 

وألنني مؤمنة بأنه ال نهاية للبداية في مجال الكتابة 
خصوصا، انني اطمح ان أشارك كتاباتي اكبر قدر 

ممكن من قراء اليوم أو الغد الذين سيأتون في زمن 
آخر.

وال أعلم كيف تذكرت أثناء كتابتي للمقدمة املقولة 
الشعبية الشهيرة التي تطلق على كل شخص ميارس 

أكثر من هواية أو لديه شغف مبجاالت متعددة في 
احلياة وهي »صاحب بالني چذاب«، والتي تعتبر 
بوجهة نظري ضمن مجموعة من املقوالت التي 
اندثرت جراء العوملة الفكرية واالجتماعية التي 

شهدتها مجتمعاتنا مؤخرا، والتي ال تصلح لكل زمان 
ومكان، والتي حتتاج ملقبرة جماعية لدفنها بها برفقة 

مقوالت أخرى لم نعد بحاجة لها.
وهناك لألسف بعض العقليات املتحجرة والتي 

مازالت حتى اليوم تعيش في كهف اإلنسان األول 
والتي تعتقد أن جميع ما قاله القدماء صحيح وأنه 

البد من اتباعهم والسير على خطاهم بجميع أقوالهم 
وأفعالهم، وهذا الكالم خطأ جملة وتفصيال، حيث 
إن اتباعنا ملا قاله القدماء دون تفكير واع ومتيقن 

يحتكرنا في زاوية كوننا مسيرين ولسنا مخيرين 
وهو ما يرفضه الدين واملجتمع على حد سواء، 
ملا فيه من إهانة للعقل الذي يجب على اإلنسان 

استخدامه بدال من العيش بداخل عنق الزجاجة التي 
وضعها بنا أجدادنا جراء جتاربهم الشخصية، فالدين 

دعانا للتفكر في ملكوت اهلل وكل ما هو حولنا من 
مجريات، وكذلك حاجتنا النفسية واالجتماعية للتقدم 

تدفعنا يوميا للبحث عن طرق جديدة وسهلة في 
احلياة لنسلكها، بدال من الدهاليز املعقدة التي تعودنا 

السير بها.
فنحن بهذه احلالة كمن قرر أن يعيش في كوخ 

على الرغم من أننا كلنا لدينا اإلمكانية في العيش 
في قصور بشرط حسن استخدام أدواتنا العقلية، 
وتقدمينا لبعض التضحيات التي يعتبر أهمها هو 

التوقف عن االقتداء بتجارب ليست جتاربنا.
أنا هنا ال أعلن احلرب على أجداد لهم كل االحترام 

والتقدير ولوالهم ملا وصلنا ملا نحن به اآلن من علم 
ومعرفة، ولكنها مجرد دعوة لكل من حولي للتفكير 

والتأمل قبل أن يقوم باتباع الغير ملجرد االتباع، 
وحتى ال نكون مجرد نسخه مقلدة من غيرنا وبذلك 

فإننا حتما سنفقد هويتنا احلقيقية، ألن العالم في 
النهاية ليس بحاجة للمقلدين بل هو بحاجة للمبدعني.

وهي كذلك مجرد محاولة لبث روح احلماس في نفس 
كل شخص متعدد املواهب اثناه من حوله عن محاولة 

إظهارها واختبارها بنفسه.

إذا كانت ظروف تواجدي خارج الكويت في رحلة 
عالج قد حالت دون تواجدي ومشاركتي في إحياء 
ذكرى فقيد الصحافة الكويتية وشيخ صحافييها 

صديقي وزميلي الراحل محمد مساعد الصالح فإن 
قلبي ومشاعري وفؤادي عاشوا حلظات حزينة ال 

أقول إنها جتددت مع الذكرى السنوية الرابعة لرحيل 
هذا اإلنسان املبدع ألنه أصال لم يغب عن بالي ومازال 

يعيش بداخلي ومازلت أتذكر كلماته وأقرأ كتاباته 
واستلهم أفكاره.. فذكراه كانت ومازالت وستظل أمامي 
وأمام الكثيرين من زمالئه وأصدقائه وأبنائه وتالميذه.

هذا الرجل كان عالمة بارزة في مسيرة الصحافة 
الكويتية وعلما من أعالمها فقد كان صاحب فكر ومبدأ 

ورأي ونهج ولم يغير يوما مبادئه ولم يحد حلظة 
واحدة عن اخلط الذي رسمه لنفسه.

لقد كانت زاويته املعنونة »اهلل باخلير« محورا دائما 
للجدل والنقاش وهناك الكثيرون جدا الذين كانوا 
يتفقون مع ما يكتبه ويؤمنون به.. وقليلون كانوا 

يختلفون معه.. لكن الكل كان يتفق في احترامه 
وتقديره واحترام كل كلمة يكتبها.

لقد آمن محمد مساعد الصالح بالدميوقراطية واحلرية 
واإلنسانية.. وكانت أفكاره تنساب سلسة سهلة 

مفهومة وواضحة.. وكالم القلب يصل دائما للقلوب.
هذا الرجل صبر كثيرا أمام مرضه ولم يستسلم له 

ولم يتأثر به، وكان متواضعا وصاحب أخالق حميدة، 
لم يصدر منه يوما لفظ جارح، وكانت كلماته باللهجة 
احمللية تسعدنا جميعا وتصل لعقل وقلب كل كويتي 

بشكل أسرع كثيرا مما يسطره غيره من املبدعني.
لن ننسى أسلوبه الساخر الذي يحمل في باطنه النقد 
الهادف.. لقد كان رحمه اهلل، عالمة بارزة ومضيئة في 

تاريخ الصحافة واإلعالم الكويتي.. انه قد رحل عنا 
بجسده لكن أفكاره ومبادئه وكتاباته الرائعة ستظل 

داخلنا حتول دون نسيانه.
رحمة اهلل عليك يا محمد مساعد الصالح.

INSTAGRAM:@habiiiba
Twitter: @habibaalabdulla

حبيبة العبداهلل

فهد الحمود العبدالوهاب

ال نهاية للبداية

محمد مساعد الصالح
ذكراه في قلوبنا

حتت الشمس

رأي

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي 

نهنئ خادم احلرمني الشريفني وولي 
عهده وولي ولي العهد والشعب 

السعودي الشقيق باليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية، داعني املولى 
عز وجل أن يحفظها ويدمي عليها األمن 

والطمأنينة واالستقرار فهي أساس 
احلياة الكرمية والتنمية والتقدم.

تعجز الكلمات، وال تكفي الصفحات 
فيما يود القلب والعقل ان يسطره عن 

اململكة، شعبا كرميا وفيا، وأرضا طاهرة 
كرمها رب السموات واألرض..

استعصى على القلم، وعجزت كل 
املعاني واألوصاف عن التعبير عما 

يكنه شعب الكويت للمملكه وشعبها، 
لكنى وجدت في كلمات خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل من صدق 
املشاعر ودفء العواطف وسمو األماني 

ما شعرت بأن جاللته ينطق بلسان 
وشعور كل سعودي وكويتي، كلمات 

قالها منذ أكثر من ثالثني عاما، ففي 
تصريح له -حفظه اهلل- أدلى به قبل 

زيارته للكويت في 16/11/1983 عندما كان 

وليا للعهد:
إنني سعيد غاية السعادة بالدعوة 

الكرمية التي وجهها إلى أخي سمو ولي 
العهد لزيارة الكويت، علما بأنني ال 

أعد نفسي زائرا بل قادما للقاء األهل 
واإلخوان في كويتنا العزيز، فاملرء 
ال يزور وطنه، انه يقيم روحا في 

جميع بقاعه، وإن كان يتنقل جسدا في 
بعض أرجائه، وال خالف أن لنا معشر 

الكويتيني والسعوديني وطنا واحدا 
وعاملا وحيدا إنه الوطن العربي والعالم 
اإلسالمي، شأننا في ذلك شأن جميع 

األقطار العربية واإلسالمية، السيما دول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث جعل 
ميثاقها نواة للوحدة العربية ومنطلقا 

إلى االحتاد اإلسالمي، ولذلك فليس ثمة 
وطن أول ووطن ثان وال وطن كبير 

ووطن صغير، بل إن لنا جميعا وطنا 
واحدا وعاملا وحيدا وطننا العربي وعاملنا 

اإلسالمي، كما أنني ال أرى في قدومي 
إلى الكويت الشقيق فقط فعل ترسيخ 

جلذور تاريخنا املشترك، وال فقط فعل 

إميان مبصيرنا املشترك، وال فقط فعل 
مالحقه آلمالنا املشتركة، بل أرى فيه 
استمرارا ملسيرتنا على الطريقة التي 

شقها لنا أجدادنا من قبلنا وحددوا 
اجتاهها وعينوا أهدافها، فتاريخنا 

واحد بحكم العقيدة ال بحكم السياسة، 
ومصيرنا واحد بحكم األخوة ال بحكم 
الظروف، وآمالنا واحدة بحكم املبادئ 
ال بحكم املصالح، ولذلك فإننا حينما 

نلتقي ال نبحث عما نريد، فنحن نعرف 
ماذا نريد، بل نبحث عن أفضل الوسائل 

لتحقيق ما نريده، فإرادتنا واحدة 
وطريقنا واحد وغايتنا واحدة أال وهي 

مجد العروبة بعزة اإلسالم.
كلمات نابعة من القلب، ومبادئ راسخة، 
وصفاء بالنوايا، ونظرة ثاقبة للمستقبل، 

إنها اململكة وإنه البنها البار انه خادم 
احلرمني الشريفني إنه أبو متعب نسأل 

اهلل العلي العظيم أن يحفظ اململكة 
وقائدها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وشعبها الوفي الكرمي ويدمي األمن 

واالستقرار في ربوعها. 

اليوم الوطني 
للمملكة العربية 
السعودية رمز 
للوحدة والتنمية

ملن يهمه األمر
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

2918
425

982
51

853
8347

76581
63

95432

592
26835

3976
1295867

41
84
253
9176354

412

768
421

4
8451
1753

97
2

7256
8142

أفقياً:

عمودياً:

سوق
الساملية
مصابيح

الهدى
األضواء

وريد
الطرقات

نظام
السريعة

دروب
ديوان
املالح
الورد

اعتراف

محال
عهد
سم
مي

سهل
سعيد

نغم
قمر
سد

سليم
مطر

بر
صباح

٭ سنة االكتشاف: 1790.
احلرارة تأتي من االحتكاك 
وليس من خاصة كيميائية ما 

لكل مادة.
٭ اكتشفه: كونت رامفورد.

ملاذا يعتب��ر من أعظم 100 
اكتشاف؟

٭ كان يعتقد العلماء ان احلرارة 
كانت سائال عدمي الوزن وغير 
مرئي كان يدعى باسم السعرة 
الساخنة  احلرارية، فاالشياء 
كانت محشوة بالسعر احلرارية، 
وكانوا يعتقدون ان السعرات 
الساخن  احلرارية تتدفق من 
الى البارد، كما كانوا يعتقدون 
ايضا ان النار )االحتراق( كانت 
تأتي من مادة اخرى غير مرئية 
تدعى باسم فلوجيستون، وهي 
عنصر اساسي موجود في املواد 
القابلة لالحتراق، عندما حتترق 
مادة فإنها تفقد هذا العنصر في 
الهواء، وتنتهي النار عندما يتم 

فقدان كل هذا العنصر.
ه��ذه املعتق��دات اخلاطئة 
منعت العلماء من فهم طبيعة 
احلرارة وطبيعة االكسدة )مبا 
في ذلك االحت��راق( واوقفت 
الفيزيائية،  العلوم  الكثير من 
الذي دعا  بنيامني تومس��ون 
نفسه باسم الكونت رامفورد 
حطم هذه اخلرافات واكتشف 
مب��دأ االحت��كاك، وفتح هذا 
االكتشاف الباب لفهم حقيقي 

لطبيعة احلرارة.
٭ حقائق طريفة: االحتكاك مع 
جزيئ��ات الهواء هو ما يحرق 
النيازك عندما تخترق الغالف 
اجل��وي، واالحتكاك نفس��ه 
اجبر وكالة الفضاء االميركية 
)ناسا( على رصف قاعدة كل 
مكوك فضاء مبئات من قطع 
املقاوم حراريا،  الس��يراميك 
انهي��ار واحدة من هذه القطع 
ادى الى انفجار املكوك كولومبيا 

عام 2004.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1- املعتصم - جب، 2- ل ل - مقال 
- دع، 3- عطور - أيد، 4- احفل، 
5- باليان - سند، 6- يهم - الصب، 
7- محم���د هنيدي، 8- رال بهنام، 
9- وس���يم - دس، 10- مصابيح 

- سور.

عموديًا:
1- العربي - رمي، 2- طلل )معكوسة( - 
أهمل، 3- حملا، 4- عمر - مبوب، 5- تق 
- ا ا - يس���هد )معكوسة(، 6- صاحلن 
- حينه )معكوس���ة(، 7- مل - انام، 8- 
السليم، 9- جدي - نصد- دو، 10- بعد 

- دبي - سر.

حل عينك .. عينك

1- أحد اخللفاء العباسيني - بئر، 2- متشابهان - 
احد الفنون الصحافية - اترك، 3- أطياب - ساند، 
4- اهتم، 5- رثان - دعم، 6- ينوي - املشتاق، 
7- فنان كوميدي مصري، 8- مذيعة لبنانية، 9- 

جميل - وضع خلسة، 10- قناديل - جدار.

1- أح���د األندية الرياضي���ة الكويتية - غزال، 
2- أثر بائد )معكوس���ة( - تس���يب، 3- نظرا 
بطرف العني، 4- حياة - مقسم إلى أبواب، 5- 
نصف )تقال( - متشابهان - يأرق )معكوسة(، 
6- عك���س خاصمن - اوانه )معكوس���ة(، 7- 
ضجر - أرقد، 8- اخلالي من العيوب، 9- أحد 
أقاربي - نواجه - عالمة موسيقية، 10- عكس 

قرب- إمارة خليجية - مجهول.

احلل  أسفل الصفحة

طبيعة احلرارة

حل أعرف الشخصية:
أبوبكر سالم

حل كلمة السر:
بيان

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: منطقة كويتية 
من 4 أحرف

بدمتاقرطلا
سيسةعيرسلا
ووميحالملا
قاسيفارتعا

سنلرمقلاحم
هـءيمصبديعس

لامطبرمغنا
ىوبرادرولا

دضودحدماظن
هـأرهـنسديرو
للدعحيباصم
ااةيملاسلا

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
يوجد في احليوانات تعاقب 
مس��تمر في ظهور األسنان، 
فاألس��نان املس��تخدمة تنمو 
مبا فيه الكفاية لتس��قط بعد 
اس��تهالكها، وتنم��و مكانها 
أس��نان جديدة، أما اإلنسان، 
فهو يختلف عنها كثيرا، فهو، 
وطوال حياته، يتميز بتبديل 

واحد ألسنانه.
إذا أخذنا طفال مثال يبلغ من 
العمر العامني تقريبا، نرى ان 
مجموع أسنانه الكلية تبلغ 20 
سنا، تسمى »أسنان احلليب«، 
وتوج��د حتت هذه األس��نان 
سلسلة أخرى من األسنان ال 
تظهر إال بعد بلوغ هذا الطفل 
عامه السادس. ومبا ان اإلنسان 
لديه فرص��ة أخرى  ليس��ت 
للحصول على أسنان جديدة، 
فعليه إذن ان يعمل للحفاظ على 
أسنانه نظيفة وسليمة وخالية 
من التسوس، والتسوس عادة 

يبدأ في امليناء.
وهذه اجلراثيم ال تستطيع 
أكل امليناء، ولكنها قادرة على 
أكل الس��ائل العاجي وس��ائل 
»اللنف« املوجودين في األقنية 
العاجية للس��ن، وسرعان ما 
تنخر ج��دران هذه األقنية ما 
التجاويف  يؤدي الى ظه��ور 

حتت امليناء.
قد ال يبدو ذلك ظاهرا بعض 
الوقت، ولك��ن عندما يصبح 
جدار السن رقيقا بسبب نخر 
اجلراثيم، فإنه سيصبح واضحا 
ج��دا، وهذا بالطب��ع يحصل 
الس��هولة في تسرب  بسبب 
احلرارة والب��رودة الى داخل 
جتويف اللب، فللب جتويفه في 
مركز السن املليئة باألعصاب، 
والتي تصبح عرضة لتنبيهات 
وإثارة متواصلة بسبب البرودة 
والسخونة، وهكذا، تعلم بأنه 
عندم��ا تصب��ح الس��ن ذات 
حساس��ية عالي��ة للبرودة أو 
الس��خونة، فهذا دليل خطير 

على بداية التسوس.
عندما تدخل اجلراثيم من 
خالل األقنية الى جتويفة اللب، 
فهي تكون قد عثرت على املكان 
املناسب للتكاثر، عندها تشعر 
بألم األس��نان، وإذا ما استمر 
التس��وس فإن شبكة األوعية 
التي تزود السن بالغذاء ستتلف، 
وعندما تصبح السن بال غذاء 
فهذا يعني انها أصبحت مجرد 

صدفة ميتة.

م���ا الذي ُيس���بب تس���وس 
األسنان؟

راغب محمود:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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قطرة من التغيير

د. ماريا جرامينو

نصائح للتغلب على األرق
ال متارسها قبل وقت قصير من 
النوم، حيث إن الطاقة املنبعثة 
بعد التمارين قد تبقيك مستيقظا. 
وليكن هدفك أن تنهي أي متارين 
قوية قبل 3-4 ساعات من وقت 

النوم.
اإلستراتيجية: ال بأس ببعض 
التمارين اخلفيفة للذهن والبدن 
قبل النوم مباشرة، ويشمل ذلك 
اليوغا والتاي تش����ي وغيرهما 
من وسائل املساعدة على النوم 

املثالي.
9( تناول الطعام الس����ليم أثناء 

الليل
الثقيلة  جتن����ب األطعم����ة 
والوجبات الكبيرة في وقت متأخر 
من النهار، فه����ي تتعب اجلهاز 
الهضمي وتصعب احلصول على 
نوم هادئ. وبعض الناس يكتفون 

بوجبة خفيفة في املساء.
اإلستراتيجية 1: يجب إنهاء 
أي وجبة خفيفة قبل ساعة على 

األقل من موعد النوم.
اإلستراتيجية 2: إن احلليب 
الدافئ أو شاء زهرة البابوجن هما 

أفضل اخليارات في املساء.
10( قلل من السوائل بعد الثامنة 

مساء
التقلي����ل من تناول  يفضل 
السوائل قبل ساعتني من موعد 
النوم، فإن ذلك يساعد في منع 
مس����ببات األرق والذه����اب إلى 
احلمام ف����ي منتصف الليل، مما 
يؤدي إل����ى صعوبة العودة إلى 

النوم.
اإلستراتيجية: ضع إضاءة 
ليلية خفيفة في احلمام لتجنب 

الضوء الساطع أثناء الليل.
11( خف����ف األض����واء واحجب 

الضوضاء
ب����دءا م����ن س����اعتني إلى 3 
ساعات قبل موعد النوم، خفف 
املنزل وتوقف عن  األضواء في 
أي عمل أو مناقش����ات أو جدال 
أو اتخ����اذ أي ق����رارات معقدة. 
فاألمر يستغرق وقتا الستبعاد 
»الضوضاء« العاطفية والفكرية 
أثناء اليوم. إن تخفيض اإلضاءة 
يساعد املخ على إنتاج امليالتونني 
الذي يؤدي  املعروف بالهرمون 

إلى النوم.
اإلستراتيجية: استخدم ملبة 
15 واط في الساعة األخيرة قبل 

النوم.
اإلس����تراتيجية: إن تخفيف 

14( كن حذرا في تناول احلبوب 
التي تساعد على النوم

ميك����ن ان تس����اعد حبوب 
النوم حني تواجه صعوبة في 
النوم ليال، ولكن يجب ان تكون 
حذرا. فبعض األدوية ميكن أن 
تسبب اإلدمان وقد تكون لها آثار 
جانبية. والوضع املثالي ان يتم 
تناولها كحل قصير األجل، إلى 
حني اتباع األساليب والسلوكيات 

احلياتية األخرى.

عندما يأخذ األرق معنى آخر

إن إستراتيجيات النوم تفيد 
حني يكون األرق مجرد ش����يء 
عابر. ولكن إذا استمرت صعوبة 
النوم ملدة ش����هر عل����ى األقل، 
فاعلم أن����ه حان الوقت للبحث 
بشكل أعمق عن األسباب. فقد 
يكون األرق أحد أعراض مشكلة 
أساسية، فاالكتئاب يعرف عنه 
أنه يسبب األرق، مثل احلاالت 
الطبية األخرى، مثل عسر الهضم 
الناجت ع����ن األحماض، واألزمة 
والته����اب املفاص����ل، وبع����ض 
األدوية. إن األرق املزمن يستدعي 
التقييم  نظرة أعمق ويستلزم 

من جانب اخصائي.

»الضجي����ج األبيض« أي ضوء 
املصابي����ح يؤدي إل����ى تخفيف 
األرق أثناء الليل. وميكنك أيضا 

استخدام سداد لألذن.
12( جتنب التدخني

النيكوتني من املنبهات، مثله 
مثل الكافيني. وميكن أن مينعك 
التدخني م����ن النوم ويؤدي إلى 

تفاقم األرق.
ميكن����ك  اإلس����تراتيجية: 
احلصول على نوم أفضل إذا قللت 
من عدد السجائر خالل الساعات 
ال� 4 السابقة ملوعد النوم. )تذكر 
أن أفضل إستراتيجية هي اإلقالع 

عن التدخني(.
الذه����ن عند موعد  13( تصفية 

النوم
حدد فترة »لتصفية الذهن« 
في املساء وقبل حوالي ساعة من 
موعد النوم. اقرأ شيئا هادئا، 
تأمل، استمع الى املوسيقى، أو 
خ���ذ حماما دافئا. حاول وضع 
قائمة م���ن كل األش���ياء التي 
تزعجك، مع وضع خطة للتعامل 
معها، وذلك لوضع نهاية ليومك. 
اإلستراتيجية: إن الطقوس قبل 
النوم ولو ملدة 10 دقائق قد تكون 

مفيدة إذا كان الوقت ضيقا.

إذا استيقظت متعبا وتعاني 
من ش����د في الرقب����ة، ال تلم إال 
التي تكون  الوسادة. فالوسائد 
مسطحة أو سميكة للغاية ميكن 
أن تس����بب مشكالت. ويجب أن 
يكون األن����ف متوازيا مع مركز 
اجلس����م. أما النوم على البطن 
فيؤدي إلى التواء الرقبة ويفضل 

جتنبه.
اإلستراتيجية: ضع رقبتك 
في الوضع املستوي قبل النوم 
أيضا، ال ترفع رقبتك ملش����اهدة 

التلفزيون.
5( تغطية الفرشة

إن العطس واحلكة الناجتة 
عن احلساسية ميكن أن تسبب 
اضطراب الن����وم وتقطعه، وقد 
تكون فرشتك هي املسؤولة عن 
ذلك. جتنب عوام����ل األرق تلك 

بتغطية الفرشة والوسائد.
يفض����ل  اإلس����تراتيجية: 
اس����تخدام األغطي����ة مفرغ����ة 
الهواء، والبالستيكية واملضادة 

للغبار.
6( اضب����ط س����اعة جس����مك 

البيولوجية
اذهب للنوم واس����تيقظ في 
الوقت نفس����ه كل يوم، مبا في 
ذل����ك عطالت نهاية األس����بوع، 
حيث إن ذلك الروتني يضع العقل 
والبدن في دورة صحية من النوم 

واالستيقاظ.
إلى  اإلس����تراتيجية: اخرج 
ضوء النه����ار مبجرد أن تنهض 
ملدة تتراوح ما بني 5 و30 دقيقة. 
فالضوء هو أقوى منظم للساعة 

البيولوجية.
7( قلل الكافيني

القه����وة في الصباح ال بأس 
بها ملعظم الناس، ولكن يفضل 
جتنب الكافيني في بعض األطعمة 
والشراب خالل الفترة املسائية، 
الكافيني يتعارض مع  إن  حيث 
مراحل النوم العميق. وبالتالي 
فإن الكمي����ات القليلة املتواجدة 
في الشوكوالتة والقهوة منزوعة 

الكافيني قد تؤثر على راحتك.
اإلستراتيجية: من الضروري 
قراءة امللصق قبل االستخدام ألن 
بعض أدوية تخفيف األلم وفقدان 

الوزن حتتوي على الكافيني.
8( مارس التمارين الصحية في 

التوقيت املناسب
لقد أثبتت التمارين املنتظمة 
أنها حتسن نوعية النوم، مادمت 

كتبت: الدكتورة ماريا جرامينو
اخصائية نفس�ية إكلينيكية – معاجلة 

نفسية استراتيجية
دكت�وراه ف�ي عل�م النف�س للفنون 

واآلداب
> > >

1( امنع الضوء األزرق في غرفة 
النوم:

التفاصيل  ينبع األرق م����ن 
البسيطة للحياة اليومية، الوهج 
األزرق الناعم الصادر من الهاتف 
النقال، أو جهاز املساعد الرقمي، 
أو الس����اعة الرقمية املوضوعة 
على املنضدة بجوار سريرك. إن 
املوجات القصيرة للضوء األزرق 
قد تؤثر على إستراتيجية النوم، 
وبالتال����ي يجب إطف����اء أجهزة 
التلفزيون، والكمبيوتر، وغيرها 
من األجهزة التي تصدر الضوء 
األزرق، قبل النوم. وفي حالة عدم 
قدرتك على اإلطفاء، يجب تغطية 

مصدر الضوء األزرق.
2( جتنب نوم القيلولة:

إن نوم القيلول����ة يزيد من 
تفاقم األمور إذا كنت تعاني من 
صعوبة الن����وم. ولكن إذا كانت 
القيلولة ضرورية، فلتكن قصيرة 
وال تزيد عل����ى 20 دقيقة، وفي 
وقت مبك����ر من اليوم، حيث إن 
أي إغفاءة خالل 8 س����اعات قبل 
وقت النوم ميكن أن تفسد النوم 

أثناء الليل.
3( احجب الساعة:

عندم����ا تنظر إلى الس����اعة 
خالل ذروة س����اعات الليل، فإن 
ذلك سيؤثر على نومك، حيث إنك 
تشعر بالقلق من عدد الساعات 

املتبقية لتبدأ يومك.
اإلستراتيجية: الذين يراقبون 
املنبه  الساعة يجب أن يضعوا 
في اجلرار، أو حتت السرير، أو 

يقوموا بإخفائه عن األنظار.
4( ض����ع رقبت����ك ف����ي وض����ع 

مستو..

Drop of Change
www.dropofchange.com.kw ٭
tel: 22444428 – 22444429 ٭
mobile: 60495750 ٭

الش���رق - شارع اخلليج - عمارة 1 ٭ - برج أحمد 
- الدور 12.

واعادة حيوية ونضارة اجللد 
وجتديد خالي���اه بالوميض 
الى  الضوئي IPL. باالضافة 
عالجات أخرى تشمل التقشير 
الكيميائي بأنواعه املتعددة 
لعالج عيوب ومشاكل البشرة 
وعالج تساقط الشعر وشد 
الوجه واذابة الدهون من خالل 
حقن امليزوثيرابي وغيرها من 
أنواع العالجات. وللمزيد من 
املعلومات حول هذه اخلدمات، 

 Revlite Laser مستشفى طيبة يوفر جهاز
الوحيد في الكويت لعالج األمراض اجللدية

ميكنكم التواصل مع املستشفى 
على اخلط الساخن 1808088 
أو عن طريق وسائل التواصل 
.Taibahospital@ االجتماعي

ضمن جهود قسم األمراض 
اجللدية والليزر في مستشفى 
طيبة لتوفير أفضل العروض 
الكرام،  واخلدمات ملراجعيه 
أعلن القسم عن توفير خدمتني 
جديدتني في القسم من خالل 
جه���از Revlite Laser لعالج 
الكلف والتصبغات وتفتيح 
املناطق الداكنة في اجلس���م، 
وخدمة اخليوط اجلراحية لشد 
الوجه واجلسم بدون تدخالت 

جراحية.
وح���ول ه���ذا املوضوح 
صرحت د.هي���ام رزق اهلل، 
اختصاصي األمراض اجللدية 
في مستشفى طيبة قائلة: جهاز 
Revlite Laser يعتبر اجلهاز 
الوحيد من نوعه في الكويت 
الذي يختص بعالج مختلف 
األمراض اجللدية مثل عالج 
الكلف والتصبغات والوحمات 
وازالة الوش���م من اجلس���م 
وتفتيح املناطق الداكنة وعالج 
 Stretch Marks عالمات السمنة
وعالج ندبات حب الش���باب 
وذلك من خالل جلسات سريعة 
وغير مؤملة. ومبناسبة قرب 
حل���ول عيد األضحى املبارك 
يقدم القس���م خصما بنسبة 
 Revlite laser 30% على جهاز
وال���ذي يتوافر حصريا لدى 

مستشفى طيبة.
 أم���ا بالنس���بة للخيوط 
اجلراحية فلها عدة استخدامات 
الوجه  فهي تستخدم لش���د 
واجلس���م ورف���ع احلواجب 
وحتديد الش���فاه وذلك دون 
احلاجة لتدخل جراحي فهي 
متتاز بنتائجه���ا املضمونة 
والتي تستمر ملدة تصل الى 
سنتني عن طريق اخلضوع 

جللسة واحدة قصيرة.
من جانبه أضاف س���عد 
التواصل  املعيلي، مس���ؤول 
التسويقي قائال: يعتبر قسم 
اجللدية في مستشفى طيبة 
أحد أكبر أقس���ام املستشفى 
اس���تقطابا للمراجعني وذلك 
بتوفيره العديد من اخلدمات 
والعالج���ات املختلفة والتي 
يشرف عليها طاقم طبي ذو 
خبرة واسعة. حيث يقدم القسم 
أحدث أجه���زة الليزر الزالة 
الشباب  الشعر، وعالج حب 

سعد املعيلي د.هيام رزق اهلل

 Revlite Laser جهاز 

د.أباسامي فيلو يتسلم درع التقدير 

د.أباسامي فيلو من مجموعة رامزي سيما داربي للرعاية الصحية مباليزيا مع فريق ويبميد بالكويت 

تعتبر ش����ركة »ويبميد 
تي.بي.آي« من أكبر الشركات 
في مجال التأمني في منطقة 
دول مجل����س التع����اون في 
منطق����ة اخللي����ج العرب����ي 
املتخصصة في إدارة معامالت 
الطرف اآلخ����ر بفضل حجم 
قدراتها التشغيلية واهتمامها 
بتنظيم البرامج واحملاضرات 
واملخيمات في مجال الرعاية 
الصحي����ة. وتتميز ويبميد 
إدارة معامالت  بخبرتها في 
التأم����ني الصح����ي وبرامج 
التأمني الذاتية بالتعاون مع 
ش����ركائها ح����ول العالم مبا 
يعكس التزامها بتقدمي حلول 

متكاملة في هذا املجال. 
وفي هذا الس����ياق، وفي 
ضوء معدالت اإلصابات في 
التي تعتبر  الفقري  العمود 
األعل����ى في العالم بس����بب 
إلى جانب  الط����رق  حوادث 
ح����االت آالم الظه����ر األكثر 
شيوعا في الكويت وعامليا، 
فقد عقدت ويبميد محاضرة 
في فندق الكراون بالزا في 11 
سبتمبر 2014 نظمتها حصريا 
مبشاركة د.اباسامي فيلو من 
مجموعة رامزي سيما داربي 
للرعاية الصحية مباليزيا. 
ويعتبر د.فيلو واحدا من أشهر 
اجلراحني شهرة في منطقة 
جنوب شرق آس����يا بفضل 
اخلبرة التي اكتسبها من خالل 
العم����ل والتدريب في كبرى 
مستشفيات اسكتلندا واملانيا 
والواليات املتحدة األميركية 
في مج����ال اجلراحة الدقيقة 
للعمود الفقري وبرامج العالج 

للعمود الفقري التي ال تتطلب 
تدخال جراحيا موسعا. 

وق����دم د.فيل����و عرضا 
موجزا عن ظاهرة آالم الظهر 
والث����ورة الطبي����ة في عالم 
جراح����ة العمود الفقري، ثم 
عقدت ورش����ة عمل تفاعلية 
مع احلضور، كما قدم د.فيلو 
بعض االستشارات املجانية 

لعمالء شركة ويبميد. 
وعقدت احملاضرة بصفة 
حصرية ضمت عدد محدود 
م����ن املدعوي����ن، مم����ا أتاح 
الفرصة للضي����وف ملقابلة 
االخصائي أثناء زيارته إلى 
إلى  الكويت وبدون احلاجة 
السفر للخارج للحصول على 

االستشارة الطبية. 
حضر احملاضرة ممثلون 
عن اإلدارات العليا لعدد من 
الشركات الكبرى مثل شركة 
الشايع وبنك الكويت الوطني 
وشلومبرغر وشركات وربة 
للتأمني واخللي����ج للتأمني 
التكافلي  واألولى للتأم����ني 
وكابيكو وبنك الكويت الدولي 

بالذكر أن  وآخرون. اجلدير 
مجموعة رامزي سيما داربي 
للرعاية الصحية تضم أكثر 
من 250 أخصائيا يعملون في 
أكثر من 53 مجاال تخصصيا 
وتبلغ س����عتها 1000 سرير 
ويزوره����ا املرضى من أكثر 

من 60 دولة حول العالم. 
وحصلت املجموعة على 
الرسمي ملستشفى  االعتماد 
مركز س����وباجن جايا الطبي 
وال����ذي حص����ل مرتني على 
جائزة رئيس الوزراء للجودة 
وذلك في عامي 1998 و2003. 
واملركز متخصص في عالج 
أمراض الس����رطان وأمراض 
الرجال وأمراض الكبد واجلهاز 

الهضمي. 
ارا  كذل����ك هناك مرك����ز 
دامانسارا الطبي وهو مركز 
تخصصي في عالج أمراض 
املخ والقلب والعمود الفقري 
واملفاصل بينما يختص مركز 
بارك سيتي في عالج أمراض 
النساء واألطفال وكبار السن. 
إلى جانب ذلك، هناك مركز 
ع����الج الس����رطان مبوجات 
الراديو وقد اس����تقبل حتى 
اآلن نحو 8500 مريض متت 
معاجلتهم كيماويا وإشعاعيا 

من أمراض السرطان. 
اس����تقبال  ف����ي  وكان 
الضيوف نائب نائب رئيس 
ويبميد وساش����ني بوكيل، 
مدير عام مجموعة ويبميد. 
وأعرب د.أنكور أوباديا املدير 
اإلقليمي ملجموعة ويبميد عن 
ش����كره وتقديره للضيوف 

واحملاضرين.

»ويبميد تي.بي.آي« تنظم محاضرة 
يقدمها خبير عاملي عن رعاية العمود الفقري
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رئيس إدارة التفتيش القضائي ورئيس الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة التمييز شدد 
على أن »التعامل مع سلطة لها احترام وإجالل يوجب التقدير والهيبة وصون الكرامة«

أكد رئيس ادارة التفتيش القضائي ورئيس الدائرة اجلزائية االولى مبحكمة التمييز املستشار فيصل خريبط انه »يجري التفتيش 
الدوري على القاضي كل سنتني حسب الظروف«، موضحا انه »يتم تقييم القاضي من حيث عمله واحصائياته وجهده وحضوره ومناسبات 
تأجيله للقضايا والنطق باالحكام«. وشدد املستشار خريبط، في حوار خاص مع »األنباء«، على ان »التفتيش القضائي ينظر الى اعضاء 
السلطة القضائية الداء عملهم على الوجه االمثل واالفضل«، الفتا الى اننا »نتفاعل مع سلطة قضائية لها احترام واجالل يوجبان التقدير 
والهيبة وصون الكرامة«. واوضح رئيس ادارة التفتيش القضائي ان الشكوى ال تعني ان القاضي ارتكب امرا سيئا، الفتا الى انه قد يقع 
احيان�ا في بعض اجلزئيات بجهل منه او م�ن دون قصد منه نظرا لتفاعله مع املجتمع. واكد املستش�ار خريبط ان ادارة التفتيش 

القضائي لها دور مهم من حيث الفهم احلقيقي ألهلية القاضي بحيث ترتفع درجته ويرتقي في عمله. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

املستشار فيصل خريبط
ل� »األنباء«: تفتيش دوري

على القاضي كل سنتني لتقييم 
جهده وحضوره ومناسبات 

تأجيله للقضايا والنطق باألحكام

األعلى للقضاء.
ه���ذا اجلانب القانوني 
القضائي،  التفتي���ش  من 
أم���ا اجلانب اآلخ���ر فهو 
اجلانب الشكلي، وهو احملك 
بالنسبة للقاضي. فالشكوى 
ال تعني أن القاضي ارتكب 
أمرا سيئا، إمنا الشكوى لها 
مفهومان، شكوى متعلقة 
مبفهوم م���ا أداه القاضي 
من عمل، فهناك ش���كاوى 
تأتينا بأن هذا القاضي قد 
أخطأ في فهم القانون، أخطأ 
في تفسيره، أجل القضية 
بدون أي مب���رر، مد أجل 
احلكم بال أي مبرر، املداولة 
طالت، القضية طالت بدون 
سبب واضح. وهذا وارد 
القانون  في جميع فروع 
املدن���ي، وبالتال���ي فهي 
شكوى متعلقة مبوضوع 
قانوني، وهذا جزء من عمل 
القضائي،  التفتيش  إدارة 
أن ترى مثل هذه الشكاوى 
وهذه لها رؤية أخرى أن 
مثل هذه الشكاوى تعرض 
القضائيني  على املفتشني 
للنظر ف���ي موضوع هذه 

الشكاوى.
فإذا كان���ت صحيحة 
من حي���ث رؤيتها ومدى 
العمل القضائي  قانونية 
خالل اجللس���ة من حيث 
اتخاذ القرار أو أن القاضي 
أجل لسبب أو آلخر، هنا 
يوجه القاضي بأنه أخطأ 
أنه  أو  في عمل قانون���ي 
اتخذ مبدأ مخالفا للمبادئ 
الراسخة، وبالتالي يؤخذ 

عليه في ذلك.
ه���ذا م���ن حي���ث فهم 
أم���ا اجل���زء  الش���كوى، 
الثاني من الش���كوى فهو 
خاص باملسلك. فالقضاء 
له احترام وله هيبة وله 

بهذا الدور، وهم يراقبون 
القانوني  القاض���ي  عمل 
»كحض���ور اجللس���ات، 
وتعذره، وغيابه، وإدارة 
اجللسات، وااللتزام باحلكم 
ضمن مبادئ مرسخة قدمية 
أو إذا قام هو بخلق مبدأ 
قانون���ي« وبالتالي هناك 
رقاب���ة قانوني���ة تطبق 
القضاة ف���ي تقدير  على 

الكفاية.
ويعرض تقرير الكفاية 
على جلن���ة، وتكون هذه 
اللجن���ة عادة برئاس���ة 
رئيس التفتيش القضائي 
وعنصري���ن م���ن رجال 
القض���اء مم���ن هم حتت 
القضائي  التفتيش  مظلة 
ويكونا عنصرين ذوا كفاءة 
عالية، وه���ؤالء يقيمون 
أداء املفتشني في نظرتهم 
للقضاة الذين يجرب عليهم 
التفتيش، وجتتمع اللجنة 
وتناقش التقارير كل على 
حدة في موضوع اإلحصاء 
وفي موضوع إدارة اجللسة 
واآلجال إذا كانت مناسبة 
أو غير مناسبة وبالتالي 

يجرى تقييم القاضي.
ومع ذلك إذا رأى القاضي 
أن اللجن���ة اتخذت قرارا 
ال يتناس���ب م���ع كفاءته 
ميكن���ه أن يعترض على 
تقريره، فمن يحصل على 
تقرير »كفء« مثال ليس 
كمن يحص���ل على تقرير 
»فوق املتوسط«. فقد يرى 
القاضي أن هذا التقرير ال 
يتناسب مع طاقته وفكره، 
التقرير ليتم  فيتظلم من 
إعادة النظر فيه، ومجلس 
القضاء األعلى هو املنوط 
بالنظر في هذا التظلم ألن 
القضائي  التفتيش  جهاز 
إدارة تابعة للمجلس  هو 

األمر األول يتعلق بكفاءة 
رج���ال القضاء أو أعضاء 
النياب���ة، وأن���ا كرئيس 
القضائي ليس  للتفتيش 
لي اختصاص باحلديث عن 
النيابة العامة فهناك جهاز 
للتفتي���ش القضائي على 
النياب���ة العامة. أما نحن 
كإدارة تفتي���ش قضائي 
فاختصاصنا برجال القضاء 
حتى وكيل محكمة كلية.

القضاء  درجات رجال 
عندما يصلوا إلى درجات 
3، 2، 1 إلى وكيل محكمة 
ال ب���د أن يكون لديه نوع 
من الثقافة القانونية حتى 
يرتقي ألن كل قاض له جهد 
مميز، كيف يكش���ف هذا 
اجلهد؟ يكشف عن طريق 
التقارير  التقارير، ه���ذه 
قد تكون دورية بالنسبة 
الذين  القض���اء  لرج���ال 
التفتيش  يجرى عليه���م 

القضائي.

رقابة قانونية

كيف يتم التفتيش 
على رجال القضاء؟

٭ يجرى تفتيش دوري 
كل سنتني حسب الظروف، 
القاضي  وفيه يتم تقييم 
من حيث عمله وإحصائيته 
وحض���وره،  وجه���ده 
ومناسبات تأجيله للقضايا، 
ومناسبات النطق باألحكام، 
وبالتالي يتم تقييمه من 
خالل كل هذه املس���ائل. 
والتقييم له نظام إحصائي 
لرف���ع تقدير الكفاءة لدى 
القاضي. فقد نظم القانون 
موض���وع الكفاية »كفء، 
فوق املتوسط، متوسط، 
اقل من متوسط« وهناك 
جه���از إداري مك���ون من 
مفتشني قضائيني يقومون 

القاضي يتمرس في مسائل 
تخرج عن نطاق العمل، فال 
بد أن يواجه باملسؤولية، 
وهذا عمل طبيعي ألي عمل 
أيا كان. فاملسؤولية ليست 
مسؤولية عقابية بقدر ما 
هي مسؤولية تثقيفية. فهي 
ببساطة عبارة عن توجيه 
القضائي  ومتابعة للعمل 
بوجه عام شأنها شأن أي 

عمل آخر.
فهذه األمور في بعض 
امل����رات جت����د أن القاضي 
يجهل أمرا ما ولهذا يجب 
توجيهه، فقد يثقف القاضي 
نفس����ه بالقراءة واالطالع 
ومعرفة املبادئ املهمة في 
عمل القاضي، وهناك رجال 
قضاء أكفاء لهم الفضل في 
تأصيل مبادئ راس����خة.، 
وهذا ال يعني أن القاضي 
اجلديد يكون ضعيفا وإمنا 

عليه أن يزيد علما فقط.

قانون تنظيم القضاء

كيف يعالج قانون 
تنظيم القضاء عملية 

التفتيش القضائي؟
التفتي����ش  أس����اس  ٭ 
القضائي أن هناك قانونا 
اس����مه »قان����ون تنظيم 
القضاء« رقم 23 لس����نة 
1990 وه����و القانون الذي 
التفتيش  ينظم موضوع 
القضائي بأن وضع مفاهيم 
التفتيش  خاص����ة إلدارة 
القضائي خاصة في املواد 
30 و31 و32، فلنتكلم أوال 
في مفهوم إنشاء اإلدارة، أي 
إدارة تنشأ ال بد أن تكون 
لها مقومات لكي تباش����ر 
عملها، ونظام عمل التفتيش 

القضائي بسيط جدا.
أول شيء عمل التفتيش 
القضائي مبني على أمرين، 

الرقابة تبصر اإلنس����ان 
بأمور ال يعلم عنها الكثير، 
وبالتال����ي كل عمل منظم 
ومرتب ال بد أن يكون له 
جهة مسؤولية، فالتفتيش 
القضائي إذن ليس دوره هو 
الرقابة على اجلانب السلبي 
أو أعضاء  القضاء  لرجال 
النيابة العامة وإمنا هو دور 
قانوني يندرج حتت تبصير 
وتوجيه لتوصيل القاضي 
إلى مفهوم أن تكون أهليته 
القانونية بدرجة يصل فيها 

العدل مع العمل.
العمل  فعندما يتوازن 
مع دور التثقيف الواضح 
يرتق����ي القاضي وهذا هو 
دور التفتيش القضائي، ال 
كما يفهمه بعض الناس أو 
بعض رج����ال القضاء إنه 
عبارة عن جهة تس����لطية 
ولكنه جهة تثقيفية، فدور 
التفتي����ش القضائ����ي في 
التثقيف واملسؤولية، ما 
معنى الدور التثقيفي؟ هو 
القاضي باملبادئ  تبصرة 
واألمور اخلاصة س����واء 
أو  التجاري  القض����اء  في 
اجلنائ����ي أو اإليج����ارات 
أو القضاء املس����تعجل أو 
العامة  بالنس����بة للنيابة 
مثال في التحقيق وأصول 
التحقيق وهكذا. فهذا جزء 
من التبصير للقاضي مهما 
كان مس����توى القاض����ي، 
فالقاضي بش����ر وإنسان 
ولديه من الثقافة القانونية 
البسيطة واملتعمقة، وهذا 
ال يتأتى إال بالتعب واجلهد 
واملثابرة بالنسبة للقاضي، 
فإذا أخطأ القاضي من وجهة 
قانونية فهناك جهة تراقب 
ه����ذا التثقي����ف القانوني 

وترتقي به.
وفي نفس الوقت إذا كان 

مباذا ميكن ان 
تعرف التفتيش 

القضائي؟
٭ عندم���ا نتح���دث عن 
التفتيش القضائي يدور في 
ذهن اي انسان او القاضي 
بصفة خاصة انها مسألة 
خطيرة تدخ���ل في عمق 
الفهم اخلاطئ له، فالتفتيش 
القضائي ينصرف اوال الى 
اعضاء السلطة القضائية 
الداء عمله���م على الوجه 

االمثل واالفضل.
فهو في حقيقته احلصول 
على بيانات فنية وإحصائية 
وإجراءات تخصصية خاصة 
القضائية  ف����ي أعماله����م 
واملسلكية، وفحص هذه 
األمور يقص����د بها تنبيه 
إلى  القاض����ي  وتوجي����ه 
طريق يوصله إلى االرتقاء 
الوظيفي واملسلكي والتي 
يتميز بها القاضي من صدق 
وأمانة وأخالق وهو توجيه 
نسميه التوجيه اإليجابي 
وليس توجيه سلبي القصد 
منه الردع أو غيره. فنحن 
نتفاعل مع سلطة قضائية 
لها احترام وتقدير وإجالل 
التقدي����ر والهيبة  يوجب 
الكرام����ة وهذا ال  وصون 
يأتي إال بدور ثقافي تدريبي 

سلوكي متميز.
في كل موقع سواء في 
أسرتك أو في مجتمعك أو 
في عمل����ك ال بد أن تكون 
هناك جهة رقابية، ودور 
اجلهة الرقابية ليس نوعا 
من التكبر أو التس����لط أو 
العقاب، وإمنا دور الرقابة 
جزء منه تثقيف وجزء منه 

مسؤولية.
فأنت في أسرتك أو في 
عملك أو في مدرس����تك إن 
كنت طالبا هناك جزء من 

الشكوى ال تعني أن القاضي 
ارتكب أمرًا سيئًا وقد يقع 
القاضي أحيانًا في بعض 

املنزلقات دون قصد فإنه
 في النهاية بشر

إدخال منظومة احلاسب 
اآللي في العمل بداًل من 

»اليدوي« أبرز حتديات 
اإلدارة ملواكبة التطور

عملية التفتيش القضائي 
منظومة سرية ال يعرفها أحد 
ألنها تتعلق بالثقافة القانونية
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كرامة وصيانة فكيف توجه 
رسالة للقاضي عن مسلكه 
وه���و ف���ي األول واآلخر 
بشر يأتي بأمور وتنسب 
له أمور؟! فالقاضي حتت 
مظلة املجتمع هو احلكيم 
واملهيمن في القضية نفسها 
فيتخذ القرار فيها. وقد يقع 
في بعض املرات في بعض 
املنزلقات بدون قصد منه 
أو أيا كان السبب، فهو بشر 

كما قلنا.
فنظ���را لتفاعل���ه مع 
املجتمع قد ينسب له كالم 
كثير، وبالتالي فإن إدارة 
القضائي لها  التفتي���ش 
وجه���ة نظر في موضوع 
الشكوى، فتتخذ قرارها 
الش���كوى  مثال بأن هذه 
كيدي���ة، وأنه���ا ليس لها 
أساس ألن القضاء له احترام 
وله هيبة، هذا هو األصل 
العام فيه، وأن القضاة هم 
رجال محترمون ومنزهون 
إال أن  ومقدسون وأكفاء، 
بعض األمور قد حتدث ألن 
هذا وارد في كل مؤسسة 
تعم���ل ف���ي أي مجتمع. 
فكل منا يخطئ إال الرسل 
البش���ر  أما  املعصومني، 
العاديون فأخطاؤهم كثيرة 
وتقوميهم سهل. والتقومي ال 
يكون بالعقاب، وإمنا يكون 
التقومي باإلرشاد والتوجيه 

والكالم الطيب. 
إذا ثبت اخلطأ في  أما 
النواحي  املس���لك فهناك 
التي  الس���رية  القانونية 
تتخ���ذ م���ع القاضي ألن 
القاضي ل���ه حصانة وله 
احترام وتقدير وصيانة 
كرامته واجبة. فال يشهر 
به بني الناس بطريقة سيئة 
تسيء للجسد القضائي كله 
فالناس يشيرون للقاضي 

على أنه مقدس وال يخطئ 
وهن���ا تنقل���ب الصورة 
ويشيرون إليه ويقولون 
هذا رمز القضاء، رغم أن كل 
إنسان مسؤول عن نفسه 

وعن تصرفاته.
أما إذا كان القاضي قد 
اتخذ مسلكا غير طبيعي 
فهن���اك جزء م���ن رقابة 
التفتيش القضائي باتخاذ 
بعض اإلجراءات حماية له 
وحماية لآلخرين، وبالتالي 
القان���ون هنا هذا  أعطى 
احلق بأن يس���ري عليه 
ما يسري على اآلخرين، 
فهناك مجلس تأديب يتخذ 
فيه الق���رار إذا ثبت ذلك، 
وإذا ل���م يثبت يتم حفظ 
الشكوى باعتبارها كيدية 
أو أي أمور أخرى، وليس 
إلدارة التفتيش القضائي 

عداء مع أحد.

تثقيف.. ونظرة مسلكية

ما دور التفتيش 
القضائي الرقابي 

على وكالء احملكمة 
الكلية وقضاتها وما 

طبيعة عملها؟
٭ إدارة التفتيش القضائي 
لها دور مهم نظرا لطبيعة 
بأداء  التي متت���از  عملها 
ونش���اط وكالء احملكمة 
الكلية وقضاتها من حيث 
الفه���م احلقيق���ي ألهلية 
القاض���ي بحي���ث ترتفع 
درجته ويرتقي باعتبار 
تقييم أعمال هؤالء القضاة 
ألداء عمله���م على درجة 
عالية م���ن الدقة واألمانة 
العم���ل  ف���ي  والتفان���ي 
القضائ���ي جزءا من عمل 

هذا اجلهاز.
ومثل ه���ذه األمور ال 
تأتي إال بجهد من املفتشني 

القضائيني املؤهلني فيجري 
التفتيش بش���كل دوري 
ومفاجئ لبي���ان حقيقة 
وضعهم القضائي وعملهم 
املهني التي أساسها االرتقاء 
الع���دل وإعطاء  مبفهوم 
احلق���وق طبق���ا لثقافة 
القاضي ومستواه وأهليته 

القضائية.
وبطبيع���ة احلال فإن 
من مه���ام إدارة التفتيش 
التثقيف لرؤية  القضائي 
قانونية سليمة وترسيخ 
مب���ادئ ال يحي���د عنه���ا 
القاضي، وكذلك توجيهه 
توجيها سليما عن طريق 
القضائ���ي.  التفتي���ش 
وحتى نقوم بهذه املسائل 
اإلدارة لدينا  فإن جه���از 
الفكرة اإلحصائية  يتابع 
التقييمي���ة للقاضي من 
حيث حضوره اجللسات 
واآلجال املناسبة واملبررة 
لتعجيل أو تأخير الفصل 
في الدع���اوى التي حتت 
يده س���واء كانت جنائية 
أو جتاري���ة أو مدنية أو 
إدارية أو عمالية أو أحوال 
أو  أو إيجارات  شخصية 
غيرها من االختصاصات 
املتعلقة بعمل رجال القضاء 
في احملكمة الكلية بجميع 
درجاتهم، وه���ي منظمة 

طبقا للوائح.
أما الدور اآلخر للتفتيش 
القضائي واملهم فهو النظرة 
املس���لكية ألمور القاضي 
أي���ا كانت  بصف���ة عامة 
درجته. ونعني هنا احلياة 
الشخصية للقاضي ومدى 
تعلقها بعمله كقاض ألن 
القاضي إنس���ان يصيب 
ويخطئ وقد تصدر منه 
هف���وات أو أمور خارجة 
ع���ن املألوف أو الس���مت 

القضائي بخالف اإلنسان 
العادي باعتبار أنه رمز من 
رموز العدالة يرى اآلخرون 
كل حركات���ه وس���كناته 
الوظيفي���ة  وتصرفات���ه 
واملسلكية وبالتالي فإن 
أي هفوة جسيمة أو واقعة 
تنس���ب له قد تؤثر على 

هيبة القاضي.

تأثيرات العمل الوظيفي

ما تأثيرات األعمال 
الوظيفية لرجال 

القضاء، ومن بينها 
العمل الوظيفي، في 

التقييم؟
٭ لقد نصت املادة 31 
من قانون تنظيم القضاء، 
وهي جزء من متابعة حالة 
القاضي املوظفني أن يجري  
التفتيش عليه مرة على 
األقل كل سنتني. ويكون 
الكفاية عن طريق  تقدير 
جلنة برئاستي أنا مع اثنني 
من املفتش���ني القضائيني 
األكف���اء املختصني الذين 
يقيس���ون الدرجات على 
النحو التالي: كفء، فوق 
املتوسط، متوسط، أقل من 

متوسط.
ومتى صدر قرار اللجنة 
ف���إن م���ن ح���ق القاضي 
االعت���راض أو التظلم من 
نتيجته ويرفع التظلم إلى 
القضائي  التفتيش  إدارة 
في مواعيد محددة وتقوم 
اإلدارة بدوره���ا بإحال���ة 
التظلم إلى املجلس األعلى 
للقضاء للنظ���ر فيه من 
جميع جوانبه، ومنها أن 
يسمع اعتراضات القاضي 
املعني، وفي النهاية يتخذ 
املجلس قراره إما برفض 
التقييم  أو تغيير  التظلم 
اللجنة.  إليه  انتهت  الذي 

ويك���ون تقدي���ر املجلس 
نهائيا.

وهنا نرى أن معوقات 
العم���ل الوظيفي والعمل 
املس���لكي متوازن���ني مع 
العدالة، ومن هذا  مفهوم 
نرى أن األمور الس���ابقة 
هي جزء من بيان صالحية 
القاضي وبيان استقاللية 
القض���اء الكويتي باألخذ 
بهذا األسلوب بني الترقية 
واالعتراضات الناشئة عنها، 
وهذا في نهاي���ة األمر ما 
نطلق عليه حسن املعاملة 

األدبية واملالية لهم.

ما أهم املشكالت 
التي تواجه إدارة 

التفتيش القضائي؟
٭ ليست هناك مشكالت 
تذكر ع���دا أن نتواكب مع 
التطور في إدخال منظومة 
احلاس���ب اآللي في العمل 
بدال من النظام اليدوي في 
ترتيب األعمال مع النظر 
التفتيش  إلى أن أعم���ال 
القضائي حتتاج إلى برمجة 
وعلى قدر كبير من السرية 

املطلقة.
إدارة  إن املش���كلة في 
التفتيش القضائي ليست 
في األش���خاص، ف���إدارة 
القضائي منذ  التفتي���ش 
س���نة 1995 وه���ي تعمل 
جاهدة لترس���يخ مفهوم 
العدل مع العمل باإلضافة 
إلى »املسؤولية« بالنسبة 
لرجال القض���اء أيا كانت 
درجاتهم في املسلك وفي 
التقييم ألن القانون أعطاني 
هذا احلق في موضوع وكالء 
الكلية وقضاتها.  احملكمة 
أما في املسلك والشكوى، 
خصوصا في املسلك، فهي 
مفتوحة للجميع، س���واء 

من مستش���اري محكمة 
االستئناف أو من مستشاري 

محكمة التمييز.
وكذلك هن���اك تأريخ 
للش���كاوى، فالش���كاوى 
ت���زداد وتتغير وتتطور، 
فالب���د أن تضعه���ا حتت 
مفاهيم التطوير والتنظيم 
والترتيب حتى ال تتعب، 
وهذه منظومة س���رية ال 
يعرفه���ا أح���د، وإمنا هي 
بأم���ور متعلقة  خاص���ة 
بالثقافة القانونية. فنحن 
نقول إن رجل القضاء األصل 
في���ه التميز، إمنا التكامل 
ال يأت���ي إل���ى بالتثقيف 

واملمارسة والعمل.

عالقة مع العدل

ما عالقة وزير العدل 
واملجلس األعلى 

للقضاء بإدارة 
التفتيش القضائي؟

٭ بالنس���بة للمجلس 
األعلى للقضاء يكون الدور 
األساسي واملهم هو إصدار 
الندب بالنس���بة  قرارات 
للرئي���س واألعضاء ومن 
اختصاصاته أيضا إصدار 
نظام للتفتيش عن احملاكم 
العامة باإلضافة  والنيابة 
إلى إرسال صور من تقارير 
الكفاءة للقضاة املعنيني، 
أما عالق���ة اإلدارة بوزير 
العدل فهي إرسال صورة 
من تقارير الكفاءة للوزير، 
كما أن عالقة وزير العدل 
مع املجلس األعلى للقضاء 
في موضوع القضاة الذين 
يحصلون على تقريرين 
متتالي���ني بدرجة اقل من 
املتوسط فيكون إما إحالتهم 
إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم 
أو نقلهم إلى وظيفة غير 

قضائية.

التفتيش القضائي
ليس كما يفهمه بعض
رجال القضاء أنه عبارة

عن جهة تسلطية
ولكنه جهة تثقيفية

نظام إحصائي تقييمي لرفع 
تقدير الكفاءة من قبل جهاز 

املفتشني القضائيني ويعرض 
على جلنة للبت فيه

ميكن للقاضي التظلم من قرار 
اللجنة أمام مجلس القضاء 
األعلى املنوط بالنظر فيه

من حق القاضي أن يتظلم من 
قرار جلنة التفتيش وتقوم 

إدارة التفتيش برفع التظلم 
إلى املجلس األعلى للقضاء

املستشار فيصل خريبط في سطور
فيصل محمد حسني خريبط 

تخرجت من كلية احلقوق والشريعة 
اإلسالمية جامعة الكويت سنة 1973 

وعينت باحثا قانونيا في نفس السنة 
مبجلس األمة، وفي عام 1977 عملت 
كوكيل للنائب العام وأصبحت مديرا 
لنيابة األحمدي حتى عام 1986 حيث 

أصبحت قاضيا باحملكمة الكلية 
ووكيال لها في عام 1988، وفي عام 

1989 أصبحت مستشارا حملكمة 
االستئناف.

وكنت عضوا مبحكمة الوزراء 
ورئيسا تأديبيا ملراقبي احلسابات 
بوزارة التجارة والصناعة من سنة 

1998 حتى سنة 2000. وعملت 
مستشارا في جميع الدوائر القضائية 

»التجاري واجلنائي واإلداري 
واإليجارات« ورئيسا لهيئة التحكيم 

القضائي وتخصصت اآلن في القضاء 
اجلنائي، وفي عام 1999 مت انتدابي 

مستشارا قانونيا لوزير التجارة 
والصناعة األسبق عبدالوهاب الوزان 
ثم مستشارا قانونيا لوزير التجارة 

والصناعة السابق صالح خورشيد 
سنة 2002.

وقد انتدبت للتدريس مبعهد 
الدراسات القانونية والقضائية 

بالكويت في جميع فروع قانون 
املرافعات املدنية والتجارية وعلم 
العقاب واجلرمية وشرح قانون 

اجلمارك وقانون الشركات التجارية 
وقانون اإلجراءات واحملاكمات 

اجلزائية.
وحضرت العديد من الندوات 

واملؤمترات املتعلقة بنواح متعددة 
في املواضيع اجلنائية داخل الكويت 

وخارجها – خاصة املتعلق منها 
بجرائم اإلنترنت سنة 2005، كما مت 

انتدابي للتدريس باملعهد القضائي 
والقانوني بالرباط باململكة املغربية 

سنة 2004.
وقد عملت كرئيس لدائرة استئناف 
جزائي ثم مت تعييني كرئيس للدائرة 

اجلزائية األولى مبحكمة التمييز. 
وبعد ذلك مت انتدابي للعمل كرئيس 

للتفتيش القضائي سنة 2012.

لدي بعض املؤلفات منها كتاب 
»اجلديد في الشركات التجارية« 

وكتاب »احلصار البحري حلالة العراق 
مع الكويت« وكتاب »غزو العراق 

لدولة الكويت طبقا لقرارات مجلس 
األمن وموافقتها مع التشريعات 
الكويتية«، وهناك مؤلفان حتت 

الطبع أحدهما يتعلق باجلرائم املوثقة 
واآلخر يتعلق مبفهوم االعتراف 

والتعذيب«.
ولدي مؤلفات حتت الطبع خاصة 

مبسائل توثيقية عن اجلرائم وهناك 
كتاب آخر حتت الطبع خاص 

باعترافات املتهم التي تنتزع بدون 
إرادته.

ولدي هواية الرسم والفن التشكيلي، 
فأنا متدرب لدى بيت لوذان اململوك 

للشيخة الفاضلة أمل الصباح 
ومتخصص في الفنون التشكيلية. 
وقد أقيمت لي عدة معارض داخل 

الكويت سنوات )2001، 2003، 2005( 
ببيت لوذان لعدد من اللوحات بالفن 

التشكيلي بالزيت.
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املعرس عبداهلل راشد التوحيد

أفراح التوحيد 
واحلنيف

احتفل راشد عبداهلل 
التوحيد بزفاف جنله 

عبداهلل على كرمية داود 
عبدالرزاق احلنيف 

بحضور جمع من النواب 
والشخصيات واألهل 

واألصدقاء الذين قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
أحمد السعدون يقدم التهاني                                                                                             )محمد هاشم(د.علي العمير يبارك للمعرس ووالده راشد التوحيد وفايز وحمود التوحيد ووالد العروس داود احلنيف

د.عبداللطيف العميري مباركا

م.فالح الهاجري مباركا

خالد التوحيد واملعرس عبداهلل التوحيد وفايز التوحيد وعبداهلل التوحيد

معاذ اليحيى وبدر الرشيد ومحمد التوحيد يباركون

عبدالرحمن التوحيد يبارك للمعرس ووالده راشد التوحيد وعمه داود احلنيف علي الغامن مهنئاعبدالعزيز الغامن وأحمد العصيمي يباركان للمعرس ووالده راشد احلنيف

املعرس مع األصدقاء في لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة املعرس عبداهلل راشد التوحيد متوسطا األهل في لقطة تذكارية

يعقوب الصانع وأبوعبداللطيف املزيني يباركان

عبدالرحمن التوحيد ومحمد املطير يباركان

محمد الصقعبي مهنئا

خالد التوحيد وولداه فوزي وفيصل يباركان

املستشار راشد الشراح مباركا

كامل العوضي مهنئا

سلطان فرج وحسني الغامن يباركان

يوسف احلسينان مهنئا
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Challenging China is not 
child’s play

Hungary Constitutional Court Allows 
Publishing Pictures of Police Force

Hong Kong (CNN) - Thirteen stu-
dent activists, including 17-year-old 
leader Joshua Wong, were arrested 
by Hong Kong police Friday, as pro-
democracy demonstrations took a 
heated turn.

Police said that after issuing warn-
ings, they used pepper spray on a 
group of protesters who stormed a 
fenced area outside the government 
headquarters, at the climax of a day 
which saw high school students join 
a weeklong boycott of classes by uni-
versity students.

Authorities said the arrested ranged 
in age from 16 to 35.

Yvonne Leung, spokesperson for 
Hong Kong Federation of Students, 
said that Wong, the student move-
ment’s most prominent leader, was 
among those detained.

She told CNN the students were 
unhappy that the city’s leader, chief 
executive C.Y. Leung, had not grant-
ed them an audience.

In a statement, the Hong Kong 
government expressed regret over 
the incident, which it said result-
ed in injuries to security personnel 
and others.

“While the public meeting partici-
pants kept claiming that it was a non-
violent and peaceful public meeting, 
they forced entry into the forecourt 
leading to injuries,” the statement said. 
“All along (the government) respect-
ed the public’s freedom of expres-
sion and freedom of assembly.” The 
protest capped a campaign involving 
classroom strikes and sit-ins. It was 
the biggest flare-up in street protests 
since Beijing ruled out free elections 
for Hong Kong in August.

The standoff continued into Sat-
urday as police worked to remove 
protesters who remained in the re-
stricted area, and asked those who 
had gathered nearby to encourage 
the students to disperse. The student 
vowed to remain until their leaders 
were set free.

Leaders of the Occupy Central 

movement, which is vowing to stage 
a mass protest in the city’s financial 
district over the suffrage issue, re-
leased a statement expressing support 
for the students. Co-founder Benny 
Tai said he would stay with the stu-
dents until the last minute and was 
prepared to be arrested.

Since the handover from Britain 
to China 17 years ago, the people 
of Hong Kong have been granted 
a wide range of civil liberties and 
a measure of autonomy under the 
governing principle known as “one 
country, two systems.”

But many believe that way of life is 
under threat as Beijing affirms its po-
litical authority over Hong Kong.

The students want to pressure China 
into giving Hong Kong full universal 
suffrage: one man, one vote, plus the 
ability to choose its own candidates 
independent of Beijing.

In August, Beijing ruled that can-
didates for the city’s top post must 
be selected by a committee per-
ceived to serve the Chinese Com-
munist Party.

Although most are not old enough 
to drive in the former British col-
ony, the students’ political vision 
is clear.

“The future of Hong Kong is ours,” 
said 16-year-old student protester 
Phoebe Leung.

“I can’t change Hong Kong, but if 
all of us are here ... we may change 
Hong Kong’s future.”

On Monday, students turned out 
en masse to challenge Beijing’s de-
cision and kick off the strike.

Some 13,000 young protesters took 
part in a rally at the Chinese Univer-
sity of Hong Kong, A sea of students 
carried posters and signs, calling for 
greater political freedom.

On Thursday night, a student-led 
march attracted more than 4,000 people. 
The crowd converged on the house of 
Hong Kong leader C.Y. Leung, car-
rying signs mocking him and chant-
ing “we want real elections.”

BUDAPEST (WSJ) - Pictures of 
members of the police taken at public 
events can now be published with-
out the consent of the policeman and 
woman depicted in them, Hungary’s 
Constitutional Court said in a ruling 
published Wednesday, a decision that 
many news outlets regard a win in the 
battle for Hungary’s press freedom. 
So far, faces of members of the po-
lice had to be covered to keep them 
unrecognizable, even when they were 
depicted in public events such as ral-
lies. The Constitutional Court now 
lifted this controversial rule.

Last year, media industry people at 
a conference ahead of changes to the 
civil code said the Hungarian regu-
lation was unique in Europe and the 
closest where such practice could be 
found was Azerbaijan. They’ve tried 
to lobby for an amendment, without 
success; the Supreme Court then said 

members of the police weren’t pub-
lic figures. The current verdict comes 
after online news portal index.hu 
lost a case against policemen who 
were featured in a 2011 report of a 
demonstration with their faces rec-
ognizable without their consent. In-
dex.hu appealed to the Constitution-
al Court whose verdict now says the 
pictures can be published given they 
were taken in a public place, aren’t 
offensive, and depict the person in 
a matter-of-fact way if it is related 
to a report of public interest.

“The [initial] court verdict didn’t 
take into consideration the constitu-
tional right to press freedom and the 
freedom of information, therefore the 
Constitutional Court annulled the ver-
dict of the Metropolitan Court.”

Several news outlets have wel-
comed the move saying it’s a big 
win for press freedom.

CHINA
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‘Simpsons’ rides nostalgia 
wave into Season 26

Intel to invest $1.5 billion in 
Chinese mobile chipmakers

Entertainment

Technology

(USA Today) It’s been 
quite a celebration for 
The Simpsons lately — 
and the new season hasn’t 
even started.

Fox’s iconic animated 
comedy, which opens its 
26th season this week, 
has grabbed the entertain-
ment spotlight with a re-
cent 12-day marathon of 
all 552 episodes on FXX, 
a three-night musical ex-
travaganza at the Holly-
wood Bowl and news of 
the upcoming launch of 
Simpsons World on the 
FXNOW app.

“One of the lucky things 
is that (the show) is still 
around in time for the nos-
talgia to catch up with the 
originals. We’re benefiting 
from both waves at once. 
Just seeing the (past) epi-
sodes was emotional for 
me,” says executive pro-
ducer Al Jean, who was 
especially pleased that the 
most-watched day was 
the one with the most-re-
cent episodes. The Bowl 
shows were “totally for 
the fans. I was so happy 
how it turned out.”

Looking ahead, Sun-
day’s season premiere, ti-
tled Clown in the Dumps, 
is also drawing attention 
following Jean’s revelation 
that one of the characters 
will die. In the episode, 
Krusty the Clown decides 
to retire after a celebrity 
roast goes bad.

“I think it’s an emotion-
ally resonant episode and 

(Reuters) - Intel Corp 
INTC.O said it will pay 
as much as $1.5 billion 
for a 20 percent stake in 
two mobile chipmakers 
with ties to the Chinese 
government, in the hopes 
of catching up in a smart-
phone chip industry domi-
nated by rival Qualcomm 
Inc QCOM.O.

Intel will acquire the 
stake in Spreadtrum Com-
munications and RDA Mi-
croelectronics through a 
deal with Tsinghua Uni-
group, a government-af-
filiated private equity firm 
which owns the two mo-
bile chipmakers.

The U.S. semiconduc-
tor company, more known 
for chips used in personal 
computers, has struggled to 
gain traction in the smart-
phone and tablet market. 
The landmark deal would 
give Intel a greater foot-
hold in the Chinese mo-
bile chip market, which 
has become a nexus of 
the global smartphone 
industry.

Conversely, the deal 
would provide two Chi-
nese chipmakers support 
from a U.S. semiconduc-
tor giant on chip design 
and development, an area 
deemed to be of vital stra-
tegic importance by the 
government in Beijing.

“It has become a na-
tional priority of China 
to grow its semiconduc-
tor industry,” said Tsin-
ghua Unigroup Chairman 
Zhao Weiguo in a state-
ment released by Intel on 
Friday.

“The strategic collabo-
ration between Tsinghua 
Unigroup and Intel rang-
es from design and de-
velopment to marketing 
and equity investments, 
which demonstrate Intel’s 
confidence in the Chinese 

people will really like it,” 
says Jean, who has been 
with the show since its 
first season. Some people 
have correctly guessed 
who dies, he says, but 
others “are radically off 
base in what they think 
is going to happen.”

Later that night, Fam-
ily Guy (9 p.m. ET/PT) 
has a one-hour crossover 
episode, The Simpsons 
Guy, that takes the Grif-
fins to Springfield, where 
they meet Simpsons char-
acters. That production, 
which illustrates the tonal 
differences between the 
shows, was in the hands 
of the Family Guy produc-
ers, led by former Simp-
sons writer Richard Ap-
pel. Simpsons producers 
read the script and had 
only a few minor sug-
gestions, Jean says.

market and strong com-
mitment to Chinese semi-
conductor industry.”

Speculation of the deal 
has been rife in the Chi-
nese press for several 
weeks. The announce-
ment confirmed a report 
by Reuters.

Intel’s stake will be via 
a newly created holding 
company that owns the 
units Spreadtrum Com-
munications and RDA Mi-
croelectronics, Unigroup 
said, adding that the deal 
is still waiting for govern-
ment approval.

Unigroup is controlled 
by the prestigious Tsinghua 
University in Beijing. The 
institution counts China’s 
President Xi Jinping as 
one of its alumni.

The government in 
Beijing has said in pub-
lished policy papers that it 
views semiconductors as 
an industry of vital strate-
gic importance and hopes 
to spur its development 
domestically.

Since Brian Krzanich 

“I thought it was really 
funny,” he says. “It looks 
terrific. If it were a DVD, 
I would buy it.”

The Simpsons’ annual 
Treehouse of Horror ep-
isode (Oct. 19) will take 
a look back in Simpsons 
history as the current-
day characters meet up 
with their animated pre-
decessors from shorts that 
ran on The Tracey Ull-
man Show. They look 
and sound a little differ-
ent. Another segment, A 
Clockwork Yellow, pays 
homage to A Clockwork 
Orange.

On Nov. 9, The Simp-
sons goes into the cross-
over business itself, merg-
ing with Futurama, another 
animated comedy from 
Simpsons creator Matt 
Groening. In Simpsora-
ma, Futurama robot Bend-

took the helm last year, 
Intel has pursued an array 
of deals and strategies to 
ensure its chip technolo-
gy gets into more smart-
phones and tablets. The 
newest investment comes 
less than six months after 
Intel reached an agree-
ment with Chinese chip 
maker Rockchip to make 
inexpensive tablet chips 
with Intel’s architecture 
and branding.

The CEO has also 
opened the chipmaker’s 
prized, cutting-edge fac-
tories to paying custom-
ers. More recently he has 
struck partnerships in the 
fashion world with compa-
nies such as Fossil Group 
FOSL.O and Opening Cer-
emony to design stylish 
smart clothing.

“Intel’s new CEO has 
proven to be willing to take 
on new partnerships and 
approach new business op-
portunities that stray from 
prior conventions,” said 
Suji Da Silva, an analyst 
at Topeka Capital Markets, 

er has been programmed 
to travel back in time to 
kill someone.

“Matt consulted with 
himself,” Jean says. Master 
imbibers Bender and Hom-
er “get along great.”

In upcoming episodes, 
Jane Fonda plays a Nan-
cy Pelosi-type character 
who falls in love with Mr. 
Burns; Mr. Burns tries to 
kill inventor/investor Elon 
Musk, who plays him-
self; and the show visits 
the home planet of aliens 
Kang and Kodos.

Cast deals expire at 
the end of this year, but 
Jean says he anticipates 
more Simpsons seasons 
to come. (The series av-
eraged 5.8 million view-
ers for original episodes 
last season and performed 
strongly among adver-
tiser-coveted young 
adults.)

“Nobody has said any-
thing to me about ending 
it or doing a finale. My 
guess is at least two more 
years or maybe four or 
maybe more,” Jean says. 
“We’re doing pretty well 
right now.”

The current episode 
order will get the series 
to 581 episodes, just be-
hind Lassie and within 
shooting distance of Gun-
smoke, the prime-time 
entertainment series with 
the most episodes.

“Watch out, Lassie,” 
Jean jokes. “We’re on 
your tail.”

before the announcement. 
“They should do as much 
of this as they need to be 
in markets that are impor-
tant to them.”

While Intel excels at 
developing processors for 
laptops and desktop com-
puters, it has less experi-
ence designing “system 
on chips” or SoCs, the 
key processors on mobile 
devices, which combine 
features such as modems, 
WiFi and memory.

The company’s stock 
has risen 32 percent this 
year, in part because of sta-
bilization of demand for 
personal computers.

With demand for smart-
phones cooling in the Unit-
ed States, manufacturers 
have increased their focus 
to China, where demand is 
strong for handsets priced 
under $150.

Spreadtrum is one of 
several chipmakers that 
specialize in turnkey smart-
phone platforms that are 
easy for manufacturers 
to use.



فنون
االثنني 29 سبتمبر 2014

26
يعرض على شاشة تلفزيون البحرين

سمير القالف ومحمد العجيمي وجهاً لوجه في »عالوتر« الليلة
يعرض تلفزيون مملكة البحرين الشقيقة الليلة احللقة 25 
من حلقات برنامج »عالوتر« املوسم الرابع وسيكون ضيوف 
احللقة الفنانني: سمير القالف ومحمد العجيمي في حوار يتسم 
باملفاج����آت واإلثارة، حيث تتناول حلق����ة البرنامج بفقرة في 
»الصميم« أهم التصريحات الصادرة من ضيوف احللقة ومنها: 
الصدفة التي جعلت الفنان سمير القالف يقدم دوره األشهر في 
مس����يرته الفنية »شخصية صالح مبسلسل درب الزلق«  بعد 
اعتذار أحد الفنانني عن القيام بهذا الدور وحقيقة وجود رغبة 
أميرية سامية إلنتاج جزء ثاٍن منه، وعدم وجود أي إضافة فنية 
لرصيده اثر مشاركته في مسلسلي »سوق احلرمي« و»املالفع«، 
أما الفنان محمد العجيم����ي فقد حتدث عن حقيقة تدني أجره 
املادي وعدم تسلمه جلميع مستحقاته املادية من إحدى الفنانات 
املعتزالت وبعض من املشاكل التسويقية التي واجهته اثر إنتاجه 
ملسلس����ل »هابي هاوس«.  يذكر أن احللقة ستعرض في ال� 10 
مس����اء واإلعادة يومي الثالثاء في متام ال� 5 مساء واجلمعة 12 
بعد منتصف اللي����ل والبرنامج من تقدمي اإلعالمية معصومة 

سمير القالف ومحمد العجيمي واالعالمية معصومة عبدالكرمي في البرنامجعبدالكرمي ومن إخراج بندر طالل السعيد.

دمشق: الفنانة روال ابيض بطلة الفيلم العراقي »ليلى 
وبغداد«.. لم يكن اللقاء معها باألمر السهل، فقد عمدنا 
إلى مالحقتها في أماكن التصوير ألعمال فنية ترفض 

أن تبوح بها قبل أن ترى النور ويعلن عن عرضها، في 
شهر رمضان املقبل او قبله، روال ابيض فتحت قلبها لـ 

»األنباء« فكان هذا اللقاء:

بداية شاهدناك من خالل عدة أعمال قدمت من خالل 
فضائيات عربية وسورية، ماذا عن فيلم »ليلى وبغداد«؟

٭ لعب����ت دور البطولة في الفيل����م، وألول مرة أقف 
أمام عدسة املخرج االسترالي العراقي األصل فارس 
دانيال، وتكون ليلى في الفيلم فتاة سورية جتمعها 
عالقة حب مع شاب عراقي، يتركها ويعود إلى وطنه، 
فتتبعه، وتبحث عنه لتكتش����ف فيما بعد أنها كانت 

تعيش وهما.

هناك انتقادات طالت مسلسل »ليالي شامية« وأنت بطلة 
العمل، بصراحة ماذا وراء الكواليس؟

٭ أشكركم على السؤال، العمل فعال شابه الكثير من 
املشاكل، سواء بني الفنانني أو كاست العمل الفني، ألننا 
كنا نعمل في ظروف صعبة جدا، تصوروا املسلسل 
يعرض على الفضائيات ونحن نكمل التصوير، واغلب 
اإلش����كاالت كانت ناجتة عن مزاجية الفنانني، إذ إن 
التصوير ال يتوقف إال للضرورة، وفي شهر رمضان 
أن تعمل 24 ساعة ش����به متواصلة هذا شيء مضن 

وصعب للغاية.

سمعنا أن الفنان فاحت سليمان الزوج الذي تقصني عليه 
احلكايات مترد في نهاية العمل مما اضطركم لتغيير 

قفلة العمل، هل هذا الكالم صحيح؟
٭ نعم صحي����ح ولكني أرجوك����م ال اريد اإلفصاح 

أكثر.

ما الفكرة التي كنتم تريدون إيصالها للمشاهد من خالل 
عمل رافق املشاهد على مدار ثالثني يوما؟

٭ الفكرة أن هناك مش����اكل بين����ي وبني زوجي، ولم 
اس����تطع ردعه إال من خالل قصص حتمل عظات هي 
من واقع احلياة السورية، وخاصة الدمشقية، فكنت 
احتدث اليه عما عانته جدتي صفية مع جدي، وكانت 
القصص تؤتي ثمارها واحلمد هلل »ولكني في النهاية 

طلقت«.

أين صور العمل؟
٭ صور مبدينة دمش����ق، وحقيق����ة كانت األحداث 
تدور مبنزلني أحداهما حي املزة الش����هير، وحي عني 

الكرش.

ماذا تقول روال ابيض عن جتربتها اليمنية من خالل 
مسلسل »طريق املدينة«؟

٭ املسلسل كان تاريخيا حمل اسم »طريق املدينة« 
وصورناه خالل الش����هرين السادس والسابع بريف 

العاصمة اليمنية صنعاء. 

سمعنا أنكم تعرضتم لتنظيم القاعدة، هل هذا صحيح؟
٭ نع����م صحيح هاجمونا أكثر من مرة، ولكن متعة 
العمل انه صور بداخل قلعة حجرية بنيت على جبل 
صخري، وأحداث العمل حقيقية وعشنا بالغرف ذاتها 

التي جرت فيها األحداث.

ترى ما القصة التي دار العمل حولها؟
٭ يتحدث العمل عن العبودية، وكيفية حياة نس���اء 
القصر، احلرمان من احلب واحلنان، وكانوا يعوضون 

النقص وما يتعرضون له من خالل التسلط على أوالد 
الشيوخ من القبائل األخرى، وامللوك الذين تعاقبوا على 

احلكم في تلك الفكرة كانوا طواغيت، يعمدون إلى 
اختطاف كل من يخالفهم من أبناء العشائر والقبائل 

اليمنية، ويسرقون أبناءهم ويقومون بإفقاد هؤالء 
األطفال لذكورتهم، ويبقون خدما في القصور 

بني النساء، وفي حال حتركت أي قبيلة 
ضد امللك تهدد بذبح أبناءها، والعمل 

مؤلف من خمسة اجزاء.

ماذا عن دورك؟
٭ لعبت دور ش���قيقة امللك، ورفضت 
الزواج م���ن احد النب���الء املعروفني، 
علما أن قراني عقد عليه، لكني رفضت 

وحافظت على عذريتي، ألنني كنت اشعر 
بأن العبودية تعيش بداخلي من خالل 
ما يجري في ذل���ك الزمان وداخل 
هذا القصر احلجري، وأنا ارفضها 

رفضا قاطعا.

كان لك أكثر من خمس إطالالت على 
جمهور الشاشة الصغيرة خالل 

2014، ترى ماذا تقول ابيض؟
٭ فعال شاركت في مسلسل »خان 
الدراويش« ولعبت دور فتاة تتزوج 
من شاب فقير وتعيش معه في اخلان، 

كما شاركت بخماسية حتمل اسم »إال 
قلبي« وهي من خماسيات رقص األفاعي 
جسدت فيها شخصية امرأة ال تنجب، 
وتخفي ذلك عن زوجها كي ال تخسره 
وتتابع األحداث ليكتشف زوجها ذلك، 
ويتزوج بأخرى ما يدفعها الى اجلنون، 
العمل م���ن تأليف م���روان قاووق، 
وإخراج س���الم سويد، كنت ضيفة 

على »زنود الست«.

متيزت بدور مهم من خالل الغربال؟
٭ الغربال قصة حقيقية عاش���ها 
دمشقيون في ذلك الزمن، وأرخت 

بظاللها من قبل الكاتب س���يف رضا 
حامد، وأخرجها بتقنية عالية ناجي طعمي، 

لعبت دور صبحية شقيقة سعيد املرادي 
)الفنان عبداملنعم عمايري(، كنت يده اليمنى 

ليتنقل بأم���ان ألن اجلميع يعتقد أنه ميت، كما 
قمت بدور مرسال احلب بينه وبني حبيبته.

واجه مسلسل »صرخة روح« معارضة من جميع 
شرائح املجتمع السوري وكنت متواجدة بالعمل من 
خالل »خماسية أشباح املاضي« بعد ان جسدت دور 

اخلائنة لزوجك؟
٭ مل���اذا ال تبحثون عن س���بب اخليانة، املرأة عندما 
تهمل من قب���ل زوجها، تبحث عن البديل، ألن الزوج 
يعيش حياته اخلاصة، ترى ملاذا املجتمع يسمح للزوج 

باخليانة وال يسمح للزوجة.

إذن أنت مع اخليانة الزوجية وشرعنتها؟
٭ )ردت بانفعال( باملطلق أنا ضد اخليانة، 

لك���ن علينا أن نبحث عن س���بب اخليانة 
الزوجية من قبل الطرفني.

ما جديد روال ابيض حاليا؟
٭ ادرس حاليا أكثر من عرض، وقد أقوم ببطولة فيلم 

عربي، ادعو لي.

أكدت تعرّض فريق »طريق املدينة« لهجوم إرهابي في اليمن

روال أبيض لـ »األنباء«: 
أرفض اخليانة الزوجية ولكن!

مطربة بعد ما طاحت 
بچبدها أغنيتها »السنغل« 

رمت التهامي على شركة 
انتاجها اللي ما سوتلها 

دعاية كافية مثل 
ما تقول.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثل يعتقد انه أعماله راح 
توصله للعاملية هاأليام 

قاعد يعامل ربعه الفنانني 
بفوقية في عمله اليديد 
ألنه أفهم منهم مثل ما 

يقول.. عيل شكو متثل 
معاهم يا فهيم!

ممثلة خليجية راّزها أحد 
املنتجني ومخليها مساعدته 

في املكتب هاأليام ناشره 
صور هاملنتج في صفحتها 

باالنستغرام واملصيبة 
صور شخصية وبعيدة 
عن الشغل.. اهلل يشفيچ!

دعايةفهيم شخصية

علي سالم يطرح »ليل الشوق«

طرح الفنان العماني علي سالم أحدث أغنياته 
املنفردة حتت عنوان »ليل الشوق« تعاون بها 
مع الش���اعرة اإلماراتية »أصايل« في تعاونه 
األول الذي يجمعه أيضا مع امللحن اإلماراتي 
»البحر« الذي أسند مهمة التوزيع املوسيقي 
الى املوزع العراقي نشوان طالل، مؤكدا سعادته 
بهذا التعاون اجلديد الذي يقول عنه: »تعتبر 
أغنية )ليل الش���وق( من األغنيات املهمة في 
مش���واري الغنائي، وأعتبرها أغنية أضافت 
وستضيف الي الكثير أمام اجلمهور في سلطنة 
عمان واخلليج العربي«، مضيفا: »لقد فتحت 
لي الشاعرة أصايل وامللحن البحر أبوابا جديدة 
من خالل الكلم���ة اجلديدة املمزوجة باللحن 
املميز الذي صنع الف���رق وحقق لي أصداء 

جميلة جدا«.
وتأتي أغنية »ليل الشوق« بعد أن شارك 
علي سالم خالل شهر أغسطس املاضي مبهرجان 
خريف صاللة 2014 ضمن مش���اركة الفنانني 
العمانيني باملهرجان، وقدم مجموعة من األعمال 
الغنائية من بينها أغنية وطنية أهداها خصوصا 
الى وطنه س���لطنة عمان، مؤكدا أن مهرجان 
صاللة الس���ياحي يعد محطة مهمة ألي فنان 
سواء من داخل الس���لطنة أو خارجها كونه 
أصبح من املهرجانات الدولية الكبيرة، وميثل 
لي الشيء الكثير للظهور من خالل مسرحه املهم 
واملنقول فضائيا على أكثر من قناة خليجية 
وعربية الى جانب القناة العمانية الفضائية 

الراعية الرئيسية للمهرجان.

علي سالم في مهرجان خريف صاللة 2014

شارك في مهرجان »خريف صاللة«

الروائي  الس����رد  ويتن����وع 
لتل����ك املجموعة بني قصص 
العش����ق والوفاء التي جتمع 
زوج وزوج����ة طاعن����ني في 
السن عبر فيلم »أنا وزوجتي 
وبقرتنا« للمخرج والرسام 
اإليراني آزاده معزي، وكذلك 
قصة شاب عراقي يضطر إلى 
الهجرة من بالده، سعيا وراء 

دبي: أعلن »مهرجان دبي 
السينمائي الدولي« عن دعمه 
للنسخة الثالثة من »مهرجان 
نقش لألفالم القصيرة«، الذي 
تنظمه مؤسسة نقش لألفالم 
في مملكة البحرين ب� 14 فيلما 
في سينما مجمع السيف خالل 
الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 
املقبل، ويحتف����ي »مهرجان 
نقش لألفالم القصيرة« بأفضل 
األفالم م����ن داخ����ل املنطقة 
العربي����ة وخارجه����ا، حيث 
يعرض املهرج����ان هذا العام 

99 فيلما من 36 دولة. 
وتضم قائمة األفالم التي 
سيش����ارك بها مهرجان دبي 
الدولي مجموعة  السينمائي 
إنتاج����ات األفالم  من أفضل 
القصيرة الت����ي عرضت في 
دوراته السابقة، وكذلك خالل 
مهرجان اخلليج السينمائي، 
وحازت إعج����اب اجلمهور، 

فيلم »أنا وزوجتي وبقرتنا« اإليراني

حتقيق حلمه بأن يصبح العب 
كرة قدم، وأن يسهم في حتقيق 
حلمه اآلخر بتوحيد شعبه، 
عبر فيل����م »القاع« للمخرج 

حيدر رشيد.
وح����ول مش����اركة ودعم 
الس����ينمائي  »مهرجان دبي 
الدولي« ل����� »مهرجان نقش 
لألفالم القصيرة«، قال مسعود 

أمر اهلل آل علي، املدير الفني 
ل� »مهرجان دبي السينمائي 
الدولي«: »يعد توفير مصادر 
اإللهام للجمه����ور من خالل 
مواه����ب جدي����دة وصاعدة، 
وأعمال س����ينمائية محفزة 
للخيال واإلب����داع، أحد أهم 
أهدافنا في دبي السينمائي. 

»دبي السينمائي« يجدد دعمه لـ»نقش« لألفالم القصيرة

مشهد من فيلم »طريق العودة« 

املتفق عليها س���ابقا، فيعود 
إلى رغبتها بالتفرغ لبطولة 
مسلس���ل الفنان أحمد السقا 
اجلديد. وذكر موقع »نواعم« 
نقال عن مصدر مقرب من داخل 
املسلسل أن غادة هي املرشحة 
األولى وبق���وة للعمل، الذي 
س���تعود من خالله للتعاون 
مع السقا بعد جناحهما معا في 
»ابن القنصل«. وقد أكد املخرج 
أحمد شفيق أنه بالفعل جرى 
ترشيح غادة لتشارك السقا 
البطولة في »ذهاب وعودة«، 

التي  اعتباري أن الشخصية 
أقدمها ضمن هذا العمل الدرامي 
كانت شريرة والبد من تقدميها 
بالشكل املطلوب حتى انني لم 
أتعاطف معها على اإلطالق. 

الذي  وع���ن تصريحه���ا 
وصفت فيه الفنانة نيللي كرمي 
بأنها أغرب فنانة شاهدتها في 
حياتها، أوضحت ريهام، حسب 
»إيالف«، أنه صدر تعبيرا عن 
إعجابها بها ولش���دة ما رأتها 
جميل���ة ومتمي���زة، وقالت: 
نيللي كرمي كانت تشجعني، 

من وراء اعتذار غادة عادل عن أعمالها؟

ريهام: نيللي كرمي أغرب فنانة شاهدتها في حياتي

والذي يعود من خالله أحمد 
الدراما بعد غياب  إلى  السقا 
عامني منذ أن قدم مسلس���ل 
»خطوط حمراء«. ومن املقرر 
أن يبدأ التصوير في أكتوبر 
املقبل، حيث أجل السقا العمل 
على املسلسل ليتفرغ لفيلم 
»اجلزيرة« في جزئه الثاني، 
والذي من املقرر أن يعرض في 

عيد األضحى املبارك.

واستمتعت مبشاهدي معها.
واختتم���ت حج���اج عن 
خياراتها الفنية املقبلة، قائلة: 
أنتظر السيناريو اجليد بغض 
النظ���ر عن كونه س���ينما أو 
تلفزيون، فاختياراتي الفنية 
تتوقف أوال عند الدور والعمل 
اجليد، وبعد ذلك تكون بقية 

األشياء سهلة.

عالمات استفهام عدة تطرح 
نفس���ها بعدما قررت الفنانة 
غ���ادة عادل االنس���حاب من 
مسلسل »س���رايا عابدين«، 
وعلى الرغم من أن شخصية 
اجلارية شمس التي قدمتها في 
اجلزء األول القت قبوال شديدا، 
قررت غادة االنسحاب فجأة 
بعد تردد ألكثر من شهر قبل 
أن حتسم قرارها، وقد جرى 
ترشيح أكثر من فنانة للقيام 
بالدور نفسه، ومنهن نسرين 
إمام التي اعتذرت هي األخرى 
ليذهب الدور في النهاية إلى 
ممثلة شابة هي رمي مصطفى، 
والتي ظهرت في مسلسل »هبة 
الغراب«، وقد استعان  رجل 
بها املخرج ملالمحها الشقراء 
التي تتشابه إلى حد كبير مع 

غادة عادل.
ولم يكن »سرايا عابدين« 
ه���و العم���ل الوحي���د الذي 
انسحبت منه غادة عادل، فبعد 
حتضير ألشهر طويلة لفيلم 
»أنا جوزك يا سعاد«، والذي 
كان من املفترض أن يجمعها 
بالفنان محمد هنيدي، قررت 
غادة أيضا االعتذار عن بطولة 
الفيل���م بعد اعت���ذار زوجها 

املخرج مجدي الهواري.
أما الس���ر وراء انسحاب 
غ���ادة فج���أة م���ن األعمال 

أكدت الفنانة ريهام حجاج 
أن األصداء التي وصلتها عن 
مسلسل »سجن النساء« كانت 
أكثر من رائع���ة، حيث قالت 
إن النج���اح عط���اء من اهلل، 
مشيرة الى أنها ال تعرف مصير 
الفترة  الفنية في  اختياراتها 
املقبلة، ألن هناك من جنحوا 
بأعمال عدة، ولكن اختياراتهم 
الفنية التالية كانت ضعيفة، 
ومتنت أن تستطيع احملافظة 
على النجاح الذي حققته من 
خالل مسلسل »سجن النساء« 
واس���تثماره في أعمال أخرى 

ناجحة في الفترة املقبلة.
واعتبرت أن أهم أس���باب 
جناح شخصية »نوارة« التي 
قدمتها في العمل املذكور يعود 
للجه���د الكبير ال���ذي بذلته 
املخرجة كاملة أبوذكري ليخرج 
بأفضل صورة ممكنة، إلى جانب 
السيناريو املكتوب بحرفية 
عالية، والشركة املنتجة للعمل 
التي هيأت جوا مميزا للعاملني 
في املسلس���ل، مشيرة الى أن 
كل الذين عملوا وراء الكاميرا 
تصرفوا بجدية ومس���ؤولية 
عالية. وتابعت قائلة: شخصية 
نوارة التي قدمتها كانت رائعة، 
قرأتها ودرس���تها بشكل جيد 
وتعايشت معها مع العلم أنني 
كنت أكرهها، ألنني وضعت في 

غادة عادل

ريهام حجاج
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حس���ن  ق���ال  ب���دوره، 
الشافعي انه يحرص على أن 
يوجه نصائح للمش���تركني 
ليأخ���ذوا بها ف���ي حياتهم 
الفنية، وأردف: عندما اوجه 
مالحظات للمش���تركني ال بد 
ان تكون مرتبطة باملوسيقى، 
فهم يفهمون ماذا أقصد بها، 

وكيف يستفيدون منها.
وأكد حسن ردا على سؤال 
آخر ح���ول مس���ألة التقييم 
القاس���ي لبعض املشتركني، 
اعتبر أن ذلك ال بد أن يصب 
في مصلحتهم، ويس���اعدهم 
على تطوير أنفسهم، وأكمل: 
الي���وم ه���و  اللجن���ة  دور 
إعط���اء النصيحة والتوجيه 
للمشتركني، لكن التصويت 
لألفضل يحدده الناس، والناس 

ال تعطي أعذارا.
 يذك���ر ان أح���الم قدمت 
اعتذارها أمام اجلميع، مؤكدة 
انها لم تقصد إهانة الصحافة 
التي كانت السبب فيما وصلت 

اليه حتى اآلن. 

آرائها، وثقافتها  متنوعة في 
الفنية، وإذا استطاع املشترك 
إقناعنا نحن األربعة مبوهبته، 
عندها فقط يكون مخوال ألن 

يحظى بلقب البرنامج.
م���ن جانبه���ا أوضح���ت 
أحالم أن مشاركتها في جلنة 
التحكيم سببها أن البرنامج 
يعرض على MBC، »شاش���ة 
كل العرب«، وقالت: لقد دخلت 
بيوت املصريني والعراقيني 
ومختل���ف ال���دول العربية، 

بفضل هذه الشاشة.
وردا على سؤال »األنباء« 
حول ما يقال عن حتيز اللجنة 
واختيارها للمشتركني على 
إلى بلدان  انتمائه���م  خلفية 
معين���ة، نفت أح���الم ذلك، 
وتابعت: اننا ال ننحاز ملشترك 
انتمائه وجنسيته،  بس���بب 
بل نقيمه فقط على أس���اس 
موهبته، مستدركة: كنا كلما 
وجدنا موهبة مهمة »نقطفها« 
بصرف النظر عن البلد التي 

تنتنمي إليه.

أعضاء جلن���ة التحكيم. كما 
أشاد مبواهب املشتركني في 
الذين  البرنام���ج، خصوصا 
انتقلوا إلى مرحلة العروض 
املباشرة.  وعما إذا كان ينوي 
الغناء كفن���ان في البرنامج، 
أجاب كفوري بأنه ال يخطط 
لهذا األم���ر، وقال: لقد غنيت 
أخي���را مع أحد املش���تركني 
أدائه،  النسجامي مع طريقة 
فأكملت األغنية معه، من دون 

أن يدعوني أحد إلى ذلك.
أما نانسي عجرم فرأت أن 
»أراب آيدول« تخطى مسألة 
املقارنة في النجاح بني موسم 
وآخر، مؤكدة أن الناس تنتظر 
املواهب، وتتابع احللقات من 
البداية حتى النهاية، مضيفة: 
البرنامج لهذا املوسم يحمل 
مواهب مميزة، وأصواتا أكثر 

تنوعا من املوسم املاضي.
 وعن املواهب التي تخرج 
من املس���ابقة، قالت نانسي: 
جلنة حتكيم »أراب آيدول« هي 
اجلمهور األول للمشتركني وهي 

عساف، وقال حايك: استطاع 
البرنامج أن يستمر باملستوى 
نفسه فانطلق بالزخم نفسه، 
مع حتسينات ظهرت على كافة 
األصعدة، مبا في ذلك املزيد 
من االختبارات التأهيلية في 
عدد أكبر من املدن والعواصم 
العربية والعاملية، إلى جانب 

تعديل في جلنة التحكيم.
وأضاف مازن حايك: شهرة 
اللجنة وجماهيريتها تسهم 
في جن���اح البرنامج، كما أن 
مشاركة املواهب االستثنائية 
أساسية، إضافة إلى القنوات 
العارضة التي حتظى بنسب 
مش���اهدة مرتفع���ة جدا، ثم 
القيم���ة اإلنتاجي���ة العالية، 
وعوامل اإلبهار والتشويق، 
فضال عن جهود التس���ويق 

والتواصل وغيرها.
وفي مع���رض إجابته عن 
أحد األسئلة، قال وائل كفوري 
بأنه اكتشف ثقافة جديدة في 
جلنة »آراب أي���دول«، مثنيا 
عل���ى التناغ���م احلاصل بني 

بيروت ـ عبدالحميد الخطيب

لم مير املؤمتر الصحافي 
 MBC ال���ذي أقامته مجموعة
مساء أمس األول في بيروت 
للجنة حتكيم برنامج »أراب 
آيدول« مرور الكرام بعد هجوم 
الفنانة أحالم على املتواجدين 
باملؤمتر، حيث انسحب عدد 
من الصحافيني واالعالميني 
اعتراض���ا على قوله���ا بأن 
األسئلة املوجهة إليها تساوي 

»صفر« وعيب.
ودار س���جال كبي���ر بني 
احلضور وأحالم، والتي بدا 
عليها التوتر الش���ديد عقب 
االستفسار عن سبب جتاهل 
جلنة التحكيم اإلش���ارة الى 
راغب عالمة وهو كان عضوا 
فيها؟ حيث ل���م تعقب على 
املوض���وع، وظهر على وجه 
الفنانة اإلماراتية »احلرقة« 
عند ذكر اسم شمس الكويتية 
بعد سؤالها: هل كانت لتتضامن 
مع شمس إذا مت إيقافها مثلما 
تضامنت م���ع الفنانة أصالة 
عند توقيفها في مطار بيروت؟ 
حيث قالت: »منو شمس؟ هل 
هي »رقاصة«، أنا ال أعرفها، 
وم���ن غير املقب���ول مقارنة 
فنانة بحجم أصالة بأس���ماء 

مجهولة«.
وفي تفاصيل املؤمتر الذي 
ضم أعض���اء جلنة التحكيم 
وائل كفوري ونانسي عجرم 
وحسن الشافعي وأحالم، أشار 
مازن حايك، املتحدث الرسمي 
باسم »مجموعة MBC« ومدير 
عام العالقات العامة والشؤون 
التجارية، إلى أن املوسم الثالث 
من »أراب آيدول« انطلق وفي 
جعبته جناح مبهر، وإجناز 
كبير من املوسم الثاني، متثل 
مازن احلايك منصتا ألسئلة الصحافينيأعضاء جلنة التحكيم في »آراب آيدول« ومازن احلايك في املؤمتر الصحافي بفوز »محبوب العرب« محمد 

املتسابقون مع مقدمي البرنامج في انتظار النتائج املصيرية

أحالم تنسحب من »أراب آيدول«..
و»هوشة« تتسبب في توتر نانسي عجرم

في احللقة الثانية من مرحلة العروض املباشرة لبرنامج »أراب 
آيدول« الذي يعرض على قناة »MBC« و»MBC- مصر«، زادت 
املنافسة اشتعاال بني املشتركني، حيث استكملت املواهب الـ 13 
املتبقية مساء أمس األول شق طريقها نحو النجومية وحصد 
اللقب، وذلك بعد الصراع الذي دار بني 13 متسابقا في احللقة 

املباشرة األولى التي بثت اجلمعة املاضي. 
في البداية، رحب مقدما البرنامج أنابيال هالل وأحمد فهمي 

بلجنة التحكيم: أحالم، نانسي عجرم، حسن الشافعي، وائل 
كفوري، والتي بدورها حيت اجلمهور، ومن ثم قدم املشترك 

محمد حسن من مصر أغنية »أي دمعة حزن« للعندليب 
عبداحلليم حافظ بطريقة جميلة أثارت احلماس وسط اجلمهور 

احلاضر للحلقة في استديوهات »ام بي سي« ببيروت، وأثنت 
جلنة التحكيم على أدائه واجتمعت بآرائها اإليجابية على صوته.

بعد ذلك شدا عمار كوفي من كردستان العراق بأغنية من التراث 
العراقي، وحاز اإلعجاب، وتلته املصرية إميان عبدالعزيز بأغنية 

»بالش تفارق« للراحلة وردة اجلزائرية، ولكنها أخفقت من وجهة 
نظر اللجنة التي طالبتها بالتدقيق في اختياراتها املقبلة.

وقدم جورج جنم من لبنان أغنية للفنان معني شريف وحدثت 
»هوشة« بني اثنني من اجلمهور تسببت في توتر نانسي عجرم 

أثناء تعليقها على أداء جورج وحتيتها للجيش اللبناني لكن متت 
السيطرة عليها سريعا، واعترض احلضور على رأي أحالم في 

جورج جنم لكنها لم تلتفت اليهم، وبعد ذلك قدمت املشتركة 
املصرية إيناس عزالدين أغنية »كلنا مسافرين« للفنان رمضان 
البرنس، وأثنت عليها اللجنة، واستغلت أحالم الفرصة وردت 
على من عارضوا رأيها في جورج جنم، قائلة في تعليقها على 
صوت ايناس: هذه األصوات التي نريدها في البرنامج و»اللي 

مش عاجبه يشرب من البحر«.
واستمرت احللقة النارية واعتلت املشتركة الفلسطينية منال 

موسى وشدت بأغنية من الفلكلور الفلسطيني سحرت بها جلنة 
التحكيم لدرجة ان أحالم »بكت« وقامت باحتضانها على املسرح، 

وبعد منال قدم املشترك السعودي ماجد مدني أغنية »خطاي« 
لسلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد، وأثنت اللجنة على أدائه، 
وتاله أحمد خروب من فلسطني الذي شدا مبوال عراقي، لكنه 

لم يكن باملستوى املطلوب، ليقدم بعدها املشترك التونسي أمني 
بورقيبة أغنية »خليني ذكرى« للفنان وائل جسار، وجاءت آراء 

اللجنة حول صوته كلها إيجابية.

انسحاب اإلعالميني احتجاجاً على أسلوبها في الرد عليهم

أحالم تصف أسئلة الصحافيني
في »أراب آيدول« بـ »صفر«!

»MTV« الليلة.. طوني خليفة ينافس برنامجه »للنشر« في الـ
أن تق���دم كرك���ي البرنامج 
بشخصيتها اخلاصة وليس 
التي قدمها زميلها  بالنكهة 
طوني خليفة الذي قرر أن 
ينافس برنامجه »للنشر« 
في التوقيت نفسه والنهار 
ذات���ه أي مس���اء كل اثنني 
الس���اعة الثامنة والنصف 
من خالل اإلطاللة على قناة 
ال���� »MTV« ببرنامج جديد 
مختل���ف القضايا وامللفات 

التي تهم املشاهد. 
يتضمن البرنامج فقرات 
منوعة مواضيع منبثقة من 

تطورات سياس���ية، أمنية، 
اجتماعية، انسانية وطبية 
باإلضافة إلى مواضيع فنية 

ورياضية وغيرها.
كما يلقي برنامج خليفة 
الض���وء عل���ى اختراعات 
ومواهب متع���ددة، ويركز 
على مواضي���ع خاصة لم 
يتم التداول بها في اإلعالم، 
العربية  الدول  وأخرى من 
أن فق���رات  والعالم.كم���ا 
البرنامج سيغنيها ضيوف 
يشاركون باحلوار من لبنان 

واخلارج.

املستقبل رميا كركي والتي 
»عملت ل� 14 عاما في برنامج 
علم الصب���اح لتقدم العام 
املاضي برنامج »اليك هاحلكي 
اليك««، لتقدمي البرنامج بحلة 
جديدة فيها يلعب املراسلون 
القضايا  جزءا أساسيا من 
التي يتم طرحها ومناقشتها 
لساعتني على الهواء.كما يطل 
االختصاصي في علم النفس 
مارسيل عبداهلل ضيفا دائما 
القضايا ومحاولة  لتحليل 
مساعدة أصحابها على ايجاد 
احللول املناسبة. ويفترض 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يعود برنامج »للنشر« 
عبر قناة تلفزيون »اجلديد« 
اعتبارا من اليوم متخليا عن 
مقدمه األساسي الذي عرفه 
اجلمهور اللبناني والعربي 
منذ سبع س���نوات،طوني 
خليف���ة، ال���ذي انتقل إلى 
 »MTV« �محطة تلفزيون ال
بعد س���نوات طويلة على 
اطاللته عبر قناة اجلديد. 

وقد اخت���ارت القناة أن 
تستعني مبقدمة تلفزيون 

طوني خليفة

ساندي تغني »ملّا البنت«

بعد تعاقدها مع امللحن والشاعر جهاد 
حدشيتي على إدارة أعمالها، وقعت الفنانة 
ساندي عقد تعاون إنتاجي مع شركة أراب 
بوكين����غ ARABOOKING لصاحبه����ا جهاد 
املر، حيث قام����ت الش����ركة بالتعاون مع 
الفنان جهاد حدشيتي بإنتاج عمل مشترك 
ألغنية بعنوان »ملا البنت« إخراج ميش����ال 
صليبا، ظهرت فيها ساندي بطريقة مختلفة 
ترافقها فرقة موسيقية مؤلفة من مجموعة 

فتيات يحترفن العزف على مختلف اآلالت 
املوسيقية. يذكر أن ساندي تتابع دراستها 
في املعهد العالي للموس����يقى وهي عازفة 

عود من الطراز األول. 
االغنية من كلمات الشاعر رميون سليم 
وأحلان جهاد حدشيتي وتوزيع هادي شرارة 
وإنتاج أراب بوكينغ. وقد باشرت »أغاني« 
عرض وبث األغنية حصريا عبر شاشتها 

وراديو أغاني.

ساندي
مروة نصر تبدأ دعاية ألبومها وتطرحه بعد العيد

طرحت أمس االول املطربة مروة نصر 
أول برومو من ألبومها املقبل »أحسن 
حاالتي« واملقرر طرحه في منتصف 
شهر أكتوبر، وهو من إنتاج شركة 
»كيوب ميوزك« للمنتج محمد عالم.

وكانت مروة بدأت خطة الدعاية اخلاصة 
بألبومها مع بداية هذا الشهر بنشر عدد 

من بوسترات األلبوم وكذلك البانرات 
بكل شوارع وميدان القاهرة، هذا 

بخالف الدعاية في لبنان ودبي واألردن 
والتي ستبــدأ مع بداية األسبوع 

القــادم.
وقد عبرت مروة عن سعادتها بقرب 
طرح ألبومها الذي ترى انه سيمثل 

نقلة فنية مبشوارها، النها اجتهدت به 
بشكل كبير، واختارت ألوانا موسيقية 

مختلفة عمــا كانــت تقدمــه من 
مروة نصرقبــل.
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اخلالد يأمر بعالج مصابي
حادث اجلهراء باخلارج

ذكرت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية أنه وفي 
مبادرة إنسانية كرمية أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير األوقاف والشؤون 
اإلس���المية بالوكالة ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
محمد اخلال���د توجيهاته بعالج اثنني من املوظفني 
من الكوادر املدنية باخلارج إثر إصابتهما في حادث 
مروري باجلهراء وهما في طريقهما ملقر عملهما مبنفذ 
جوازات العبدلي يوم اجلمعة في حادث مروري جراء 

اصطدام شاحنة مبركبتهما.
وقد أمر اخلالد بتوفير أعلى مستوى من العالج 

والعناية الطبية لهما حتى يتم شفاؤهما.

 الشيخ محمد اخلالد

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

التجار 
السوريون

يعتبر التجار السوريون من أقوى رجاالت 
االقتصاد بالعالم العربي ملا اكتسبوه من خبرات 

كبيرة في تعامالتهم مع دول العالم رغم عدم 
وجود التقنيات احلديثة املستخدمة في نقل 
املعلومات أو حتويل األموال بسبب تخلف 

النظام السوري وتقييده حلرية حركة رأس 
املال. يعاني الشعب السوري من نظام تسبب 
في تشريد املاليني منه كالجئني، مما اضطر 

الغالبية منهم للسعي للحصول على تأشيرات 
وإقامات بالدول العربية وخاصة اخلليجية منها، 

ومن يحصل على تأشيرة دخول ال يغادر الدولة 
ابدا العتبارات إنسانية، حيث ال منزل يؤويه في 
بلده وال يستطيع الشعور باألمن واألمان بسبب 

احلرب الدائرة وهذا سبب مشكلة حاليا بدول 
اخلليج لوجود أعداد كبيرة من اجلالية السورية 

دون إقامة.
احلرب الدائرة في سورية دخلت عامها الرابع 
ويشعر الغالبية من الشعب السوري بانها لن 

تتوقف لهذا بدأ التجار السوريون الذين ميلكون 
األموال واخلبرات باملغادرة، مجبرين على ذلك 
ال مخيرين، بحثا عن استثمار أموالهم في أي 
بلد متى ما سمح لهم باإلقامة والعمل بحرية 

والكويت عليها اقتناص الفرصة واالستفادة من 
هؤالء التجار في استثمار أموالهم وخبراتهم 

داخل الكويت من خالل املوافقة على منح التاجر 
السوري اإلقامة في الكويت شريطة إيداع مبلغ 
100 ألف دينار كويتي في حساب بنكي يعود له 
كما تفعل الكثير من الدول األوروبية واآلسيوية 

ودول أميركا اجلنوبية. البعض يظلم هؤالء 
التجار ويعتقد انهم صنيعة النظام السوري 
ولهذا يجب احلذر منهم وهذا تفكير خاطئ 
فالنظام السوري لم تعد له أسنان ومخالب 

يستخدمها باخلارج بل جل قوته يستخدمها في 
قتل شعبه بالداخل. التجارة فرص ومكاسب 
وما لم نتحني تلك الفرص ونستفد منها فإنه 

بالتأكيد هناك دول تبحث عن هؤالء التجار 
لالستفادة من خبراتهم وأموالهم، لذا على 

حكومتنا اإلسراع في تلك اخلطوة وإصدار 
القرارات املناسبة قبل ان يسبقنا اآلخرون.
تعليق على مقالة »لعنة اجلنسية األميركية«

٭ أشرت في مقال سابق الى لعنة من ميتلك اجلنسية 
األميركية وه��ذه بوادرها قد بدأت تظهر فبعض 
البنوك الكويتي��ة ترفض تطبيق قانون الضريبة 
األميركي )فاتكا( وتقدمي كشف حسابات عمالئها 
ممن ميلكون اجلنسية األميركية وهذا قد يعرضها 
للعقوبات املالية الصادرة من وزارة اخلزانة األميركية 
كما ان البعض من حملة اجلنس��ية األميركية بدأ 
ينقل أمواله الى خارج الكويت، السيما ان وزارة 
املالية ألزمت البنوك باإلفصاح عن احلسابات خالل 
العام احلالي تطبيقا ملا اتفق عليه مع إدارة الضريبة 

األميركية.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

فتاة قتلت إريتريًا
مقابل مجمع في العقيلة

محمد الجالهمة

احتجزت فتاة كويتية في مخفر الرقة على خلفية 
دهسها اريتريا وهو ما أدى إلى مصرع الوافد، وبحسب 
مص���در أمني فإن بالغا ورد إلى عمليات الداخلية عن 
حادث دهس مقابل مجمع جتاري في العقيلة، وبانتقال 
رجال األمن تبني أن مركبة كورية الصنع تقودها فتاة 
من مواليد 1996 دهست وافدا اريتريا وهو ما أدى إلى 

مصرعه فور احلادث.

.. وانهال عليه ضربا دون مبرر يذكر الضابط يجبر اآلسيوي على ممارسة متارين ال� »ضغط«

بعد عودته إلى البالد فجراً

»اإلعالم األمني«: إحالة ضابط تعسف
في التعامل مع مقيم إلى التحقيق

.. وشرطي لـ»الرقابة والتفتيش«: 3 رجال مباحث
خطفوني و»مدّوني« بعد ضبط أحدهم في مكان مظلم

راعي »موتر صدفي« أهان ضابطًا في الري
.. ومواطن تطاول على عسكريني في الدوحة

عبداهلل قنيص

أبلغ مصدر امني »األنباء« 
ان شرطيا يعمل في مديرية 
أمن مب���ارك الكبي���ر تقدم 
بشكوى رس���مية الى ادارة 
الرقابة والتفتيش واتهم 3 
أفراد من إدارة بحث وحتري 
محافظ���ة األحمدي بخطفه 
ومده على قدميه وس���لبه 
الرس���مي وجهازه  سالحه 
الالس���لكي قبل ان يطلقوا 

سراحه مع تهديده بإحلاق 
األذى البليغ اذ ابلغ عنهم.

وبحسب املصدر فان رجل 
األمن جلأ الى ادارة الرقابة 
يوم أمس، وقال في افادته: إنه 
مكلف بعمل جوالت ميدانية 
في األماكن املظلمة واملشتبه 
بارتكاب اعمال مخلة فيها، 
واضاف: رصدت مركبة بها 
رجل وفتاة وتقدمت اليهما 
وطلبت اثبات قائد السيارة 
الحالته ال���ى االختصاص، 

مشيرا الى ان الشخص سأله 
عن هويته فابلغه بأنه رجل 

أمن.
واض���اف رج���ل األمن : 
فوجئت بأن الشخص يبلغني 
بانه من رجال املباحث وابرز 
هويته وقام باالتصال بزميليه 
رجلي باملباحث حيث جاءوا 
ال���ي ومن ثم قاموا بخطفي 
ونقلي الى جهة عملهم ومن 
ثم قاموا بضربي بعصا على 
قدمي واتهموني بانني امارس 

عمل غي���ر قانوني باعتبار 
انني بالزي مدني.

واكد املبلغ انه مكلف من 
قبل مدير االمن بارتداء الزي 
املدني والتجول في املناطق 
لضبط املشتبه بهم على ذمة 

قضايا متنوعة.
ه���ذا، وابل���غ املدع���ي 
بضرورة ان يتجه الى املخفر 
التابع اليه مك���ان الواق�عة 
وتسجيل قضية بحق املدعى 

عليهم.

هاني الظفيري

تقدم ضاب���ط يعمل في 
وزارة الداخلي���ة ببالغ الى 
مخفر االندلس اتهم من خالله 
شخصا كان يستقل مركبة 
يابانية صدفية اللون بإهانته 
خالل وجوده ف���ي منطقة 
الري، وبحسب مصدر امني 

فان الضابط قال انه اوقف 
راعي املركبة لتحرير مخالفة 
مرورية اال ان املدعى عليه 
أهانه وانصرف، هذا، وقدم 
الضابط في ملف القضية رقم 

لوحة مركبة املدعى عليه.
م���ن جهة اخ���رى، أهان 
مواطن عس���كريني من أمن 
التطاول  العاصم���ة بع���د 

عليهم���ا أثن���اء عملهما في 
منطقة الدوحة ومت تسجيل 

قضية.
وق���ال مص���در امني ان 
بالغ���ا ورد الى رجال األمن 
من وافد آسيوي منعه مواطن 
من اخلروج من منزله الذي 
اس���تأجره مبنزل املواطن 
في منطقة الدوحة ليحضر 

الوافد  عس���كريان حلماية 
الذي دفع قيمة االيجار الى 
املواطن، واثناء انتظار خروج 
الوافد مع محتوياته تهجم 
العس���كريني  املواطن على 
واعت���دى عليهما بالضرب 
ليقوم���ا باحض���ار تقرير 
طبي وتسجيل قضية ضد 

اجلاني.

عبداهلل قنيص 
محمد الشيش

أكدت إدارة اإلعالم األمني 
ب���وزارة الداخلي���ة أنه متت 
إحال���ة أحد الضب���اط الذي 
أساء استخدام سلطاته وأبدى 
تعسفا وجتاوزا في التعامل مع 
أحد املقيمني، والذي تناولته 
ع���دد من وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي من خالل مقطع 
ڤيدي���و، إل���ى اإلدارة العامة 
للرقابة والتفتيش للتحقيق 
الفوري معه واتخاذ اإلجراءات 
املقررة في هذا الش���أن وفقا 
للقواعد والنظم املعمول بها. 
وبحس���ب مصدر أمني فإن 
الضاب���ط عاد إل���ى الكويت 
قادما م���ن دولة خليجية في 
ساعة متقدمة من يوم أمس 
بعد تداول املقطع على نطاق 
واسع، وتبني من التحقيقات 

التي أجريت معه أن زميال له 
»زميل الضابط« وهو شرطي 
الق���وات اخلاصة صور  في 
املقطع ووزعه، وأشار املصدر 
إلى أن سفر الضابط إلى خارج 
الكويت يعد مخالفة للقانون 
إذ لم يخرج بإجازة رسمية، 
ولفت املص���در إلى أن الوافد 
ال���ذي مورس معه العنف مت 

توقيفه لعدم حمل إثبات. 
هذا وش���دد بيان اإلعالم 
األمني على أن وزارة الداخلية 
ال تقبل مبثل هذه اإلساءة وأن 
هذا التصرف ال يعدو إال حالة 
فردية ال متثل رجال األمن وال 
تقبل به الوزارة كتعامل وال 
أس���لوب عمل وسيتم اتخاذ 
الالزم���ة وفق ما  اإلجراءات 

تسفر عنه نتائج التحقيق.
هذا، وقال مصدر امني ان 
الذي تعرض لالهانة  الوافد 
والضرب ضبط خالل حملة 

حيث لم يكن بحوزته اثبات 
وقد اتصل باصدقائه وطلب 
منه���م ان يحض���روا اثباته 
وحض���ر أصدق���اء النيبالي 
وحينم���ا تقدم���وا للضابط 
وابلغوه بوجود االثبات طلب 
منهم االنتظار خارج املخفر 
وقام الضابط مبمارسة هذه 
االعمال املسيئة له والى قطاع 
الشرطة، واشار املصدر الى ان 
الضاب���ط وخالل التحقيقات 
معه لم يبرر ما صدر عنه من 
تصرف غير الئق، اما الشرطي 
الذي صور املقطع فقال انه لم 
يكن ي���درك خطورة ما صدر 
عنه وان قيامه بتوزيع ونشر 
املقطع كان م���ن باب املزاح، 
ورحج مصدر امني ان يصدر 
قرار مشدد بحق الضابط حتى 
يكون عب���رة ألي رجل أمن 
يسيء استخدام صالحياته 

بحق اي شخص.

الوافد النيبالي ضبط 
لعدم حمله إثباتًا 

وزميل الضابط 
أحد عناصر القوات 

اخلاصة نشر 
املقطع دون إدراك 

مخاطره

اللواء الديني خالل توقيعه مذكرة تفاهم بني »االوقاف« وجامعة الكويت 

الديني: مواجهة الشبهات واإلرهاب الفكري
تستلزم تعزيز اجلهود وصيانة وحماية األفكار

تنفيذا لتوجيهات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزي���ر األوقاف 
والشؤون االسالمية بالوكالة 
ووزير الدفاع باالنابة الشيخ 
محمد اخلالد بضرورة حتقيق 
الفك���ري والرؤية  التوافق 
وزارة  ب���ني  االصالحي���ة 
الداخلي���ة ووزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية والتي 
يتابع تنفيذها وكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان فهد 
الفهد من أجل تعزيز اجلهود 
وصيانة وحماية األفكار في 

مواجهة الشبهات.
 أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات 
االصالحية وتنفيذ األحكام 
الديني  اللواء خالد عبداهلل 
أن تل���ك التوجيه���ات ق���د 
ترجم���ت على أرض الواقع 
التفاهم بني  بتوقيع مذكرة 
الداخلي���ة  كل م���ن وزارة 

ووزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية وجامعة الكويت 
وذلك كي يتحمل كل طرف 
مسؤوليته الوطنية في تلك 
املرحلة الت���ي ظهرت معها 
العديد من املمارس���ات غير 
املشروعة واملرفوضة نتيجة 
للضالل الفكري، مؤكدا العمل 
على ترسيخ املبادئ وتقومي 
السلوكيات واألفكار والعمل 

على اجهاض الشبهات وتأمني 
الفكر األمني واالجتماعي..

 كما أوضح اللواء الديني 
التفاهم يتركز  أن مضمون 
على توجيه البرامج الفكرية 
املعتدلة باالستعانة بالكوادر 
املتميزة والتي تتبني احلوار 
والطرح املعتدل، مؤكدا على 
أن متطلب���ات املرحلة تتم 
وفق���ا للظ���روف االقليمية 
من أجل نبذ تلك املمارسات 
املنبوذة التي برزت نتيجة 
العتناق الش���بهات من قبل 
بعض املغرر بهم، كما شدد 
على أهمية املراجعة الدورية 
التدابير واالجراءات  لكافة 
وقياس م���دى توافقها بكل 
مرحل���ة لتأكي���د الضمانة 
في حتقيق األه���داف وفق 
التي مت  اآللي���ات والقواعد 
االتفاق عليها واعتمادها دعما 
للمواقف والبرامج التي يتم 

تنفيذها.

»الداخلية« و»األوقاف« و»اجلامعة« وقعت على مذكرة تفاهم للقيام بهذا الدور

جتديد حبس 5 دواعش
ملدة أسبوع

مؤمن المصري

قرر قاض���ي جتديد احلبس أمس اس���تمرار حبس 
كويتيني و3 متهمني من فئة البدون للعرض عليه مرة 
أخرى بجلسة األحد القادم التهامهم باالنضمام لتنظيم 

داع���ش ودعم���ه ومتويله. 
وقد حضر مع أحد املتهمني 
احملامي الدكتور خالد الكفيفة 
وطالب بإخالء سبيل موكله 
بأي ضمان تراه احملكمة بعد 
أن ش���كك في األدلة املقدمة 
في أوراق الدعوى للمحكمة، 
مؤكدا أنها أدلة واهية حتتمل 

الصدق والكذب.
كان���ت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهمني تهم اعتناق 
فكر تكفيري يهدف إلى هدم 
النظ���م األساس���ية للبالد 
والدعوة لقلب نظام احلكم 

بالقوة وتكفير والة األمر، واالنضمام إلى تنظيم يدعو 
لتكفير املجتمع الكويتي، فضال عن انضمامهم ودعمهم 
ومتويلهم لتنظيم محظ���ور. يذكر أن فريق الدفاع عن 
املتهمني لم يصرح بأي تصري���ح للصحافة احمللية أو 
العاملية عما دار بجلس���ة جتديد احلب���س وما إذا كان 
املتهمون قد اعترفوا أو أنكروا االتهامات املسندة إليهم 
من قبل النيابة العامة نظرا حلساس���ية القضية وبعدا 
عن الشوشرة على املتهمني قبل أن يصدر حكم محكمة 

سواء باإلدانة أو البراءة.

 احملامي د.خالد الكفيفة

390 حبة مخدرة ضبطت
مع سورية ومواطن في خيطان

إحالة طرد يحتوي على أدوات 
سحر وشعوذة إلى »اجلنائية«

ضبط مواطن قادم من دولة 
عربية بكف حشيش

ضرب وسب في مخفر بيان 
وإساءة هاتف باألندلس

مؤسسة البترول: حريق بسيط 
في املبنى اإلداري متت 

السيطرة عليه دون خسائر

أمير زكي

أحال رجال مخفر خيطان الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدة سورية ومواطنا حليازة مؤثرات عقلية 

وتعاطيها.
وق���ال مصدر أمني ان إح���دى دوريات األمن العام 
وخالل جولة لها رصدت مركبة تسير بشكل متعرج، 
فطلب من قائدها وبجانبه فتاة التوقف، وبعد مطاردة 
امتث���ل لرجال األمن، وتبني انه في حالة غير طبيعية 
وبتفتيش قائد السيارة ومرافقته وكذلك السيارة مت 

العثور على 390 حبة مخدرة.

محمد الجالهمة

أحال رجال اجلمرك اجلوي الى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة طردا بريديا قدم من دولة آس���يوية، وكان 
رجال اجلمارك اش���تبهوا في طرد قدم الى البالد قبل 
شهر دون ان يتقدم أحد لتسلمه، وعليه مت فتح الطرد 
ليتبني لرجال اجلمارك احتواء الطرد على أدوات سحر 

وشعوذة وخوامت ذات أشكال غريبة ومريبة.
وقال مصدر جمركي ان رجال املباحث سيقومون 

باستدعاء الشخص املرسل اليه الطرد للتحقيق.

محمد الجالهمة ـ عبدالعزيز فرحان

أحال رجال جم���رك مطار الكوي���ت الدولي الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطنا بعد ان ضبط 
بحوزته كف حش���يش قدم به من دولة عربية كان 

يقوم بزيارتها.
وقال مصدر جمركي ان رجال اجلمارك اشتبهوا 
في املواط���ن، حيث ظهرت علي���ه عالمات االرتباك 
وبتفتي���ش أمتعته مت العثور على الكف وقد أخفاه 

بني أمتعته.

عبدالعزيز فرحان

تقدم مواطن الى مخفر بيان واتهم مواطنا آخر بضربه 
وسبه على خلفية مشكالت مالية وسجلت قضية سب 
وقذف واعتداء بالضرب. من جهة اخرى تقدم مواطن 
الى مخفر االندلس واتهم س���يدة بسبه عبر الهاتف، 
وقال املبلغ انه تلقى اتصاال من السيدة وخالل االتصال 
فوجئ بها تتلفظ عليه بعبارات خارجة، وسجلت قضية 

اساءة استعمال هاتف وسب وقذف.

قالت مؤسسة البترول الكويتية ان حريقا محدودا 
وقع في الطابق الرابع عشر مببناها اإلداري الكائن في 
منطقة الشويخ، مضيفة انه مت التعامل معه والسيطرة 

عليه دون خسائر.
وأوضحت املؤسس���ة في بي���ان صحافي أمس ان 
احلريق وقع في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا في إحدى الغرف بالطابق الرابع عشر، الفتة الى 
انه مت التعامل مع احلادث وفقا للخطة املتبعة في مثل 

هذه احلاالت.
وذكرت انه مت عل���ى الفور إخالء املبنى من جميع 
املوظفني واستدعاء اإلدارة العامة لإلطفاء التي تعاملت 
مع احلادث على وجه الس���رعة والسيطرة عليه دون 

وقوع أي خسائر.
ولفتت الى انه س���يتم تشكيل جلنة للوقوف على 
أسباب احلريق لتفاديها في املستقبل مؤكدة حرصها على 
سالمة العاملني وكل ما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة 

ووفقا للمقاييس العاملية املتبعة في هذا الشأن.



طالبان جتتاح منطقة قرب كابول ومقتل العشرات
غزنة -رويترز: اجتاح مئات من مقاتلي حركة طالبان األفغانية منطقة استراتيجية في اقليم أفغاني هام ال يبعد كثيرا عن 
العاصمة كابول حيث قتل العشرات خالل اخلمسة أيام املاضية، وقال مسؤولون ان هناك مخاوف من سقوط املنطقة في 
يد املتمردين.  وقال أسعد اهلل صافي نائب قائد شرطة املنطقة ان حكومة اقليم غزنة فقدت االتصال مع الشرطة في منطقة 
أجرستان الغربية من االقليم.  ويقع اقليم غزنة جنوب غربي العاصمة االفغانية كابول ويعد نقطة اتصال هامة مع جنوب 
وجنوب شرق البالد حيث حققت طالبان تقدما في االشهر القليلة املاضية.  وقال صافي »اذا لم تصل مساعدة ملحة من 
احلكومة املركزية ستنهار املنطقة«. وتبرز معركة أجرستان التحديات التي تواجه رئيس أفغانستان اجلديد أشرف عبدالغني 
وقوات االمن وقدرتها على السيطرة على أراض مع استعداد القوات االجنبية لالنسحاب من أفغانستان بحلول نهاية العام.
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عربية وعالمية
املبعوث اإليطالي: احلل السياسي هو املخرج الوحيد لألزمة

ليبيا: الثني يؤدي اليمني بعد موافقة 
البرملان املنتخب على احلكومة اجلديدة

عواصم ـ وكاالت: أدى رئيس وزراء ليبيا 
عبداهلل الثني وحكومته اليمني امس بعد أن 
وافق مشرعون على تشكيلة احلكومة اجلديدة 
لكنه سيواجه حتديات في حكم بلد يوجد فيه 

برملان منافس في العاصمة طرابلس.
وتكافح ليبيا في ظل الفوضى فيما تتنافس 
حكومتان على الشرعية بعد ثالثة أعوام من 

اإلطاحة مبعمر القذافي.
وانتقل مجلس النواب املنتخب ومسؤولون 
كبار إلى مدينة طبرق الشرقية بعد أن سيطرت 
مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على 
العاصمة وشكلت برملانا وحكومة منافسني.

وفي األسبوع املاضي وافق مجلس النواب 
الذي يعترف به املجتمع الدولي على تشكيلة 
حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة 

من 16 وزيرا باعتبارها كبيرة للغاية.
وتضم التشكيلة اجلديدة 13 وزيرا بينهم 
ثالثة نواب للثني، بينما مت استبعاد حقيبة 

النفط.
وســـيخضع قطاع النفط احليوي إلدارة 
املؤسسة الوطنية للنفط احلكومية مثلما كان 

احلال في عهد القذافي.
وشـــغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ 
مارس لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت 
في يونيو قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى 

تشكيل حكومة جديدة.
وتخشى قوى غربية من أن ليبيا على شفا 

حرب أهلية.
وتعجز احلكومة عن السيطرة على املقاتلني 
السابقني الذين ساعدوا في اإلطاحة بالقذافي 
لكنهم اآلن يقتتلون من أجل السلطة وحصة 

من إيرادات النفط.
بدوره، دعا مبعـــوث إيطاليا اخلاص إلى 

ليبيا جيوسي بوتشينو جرميالدي

املجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف جانب 
الشعب الليبي لينهض ببالده، مؤكدا أن احلل 
السياسي هو املخرج الوحيد لألزمة الليبية.

وقال جرميالدي في تصريح خاص لشبكة 
)سكاي نيوز( امس إن الوضع حاليا في ليبيا 
معقد للغاية، لكـــن يجب أن نؤمن بأن ليبيا 
قـــادرة على أن تخرج من األزمة التي متر بها 
خاصة أن لديها شعبا ملتزما ولديها إمكانيات 

وموارد هائلة سواء النفط أو الغاز.
وشـــدد املبعوث اإليطالي لدى ليبيا على 
ضـــرورة أن متثل طرابلس عامل اســـتقرار 
للمنطقـــة، موضحا أن األوضـــاع املعقدة في 
هذا البلد تؤثر بشكل سلبي على املنطقة ككل 

وعلى االقتصاد األوروبي.
الى ذلك، قررت اجلزائر إقامة سياج كهربائي 

ميتد ملسافة 110 كم على حدودها مع ليبيا..
جاء هذا القرار بعد اللقاء األمني التنسيقي 
الذي شارك فيه ضباط متخصصون في مجال 

مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
وسينطلق املخطط األمني حسبما ذكرت 
صحيفة »احملور« على موقعها اإللكتروني من 
منطقة بكاس الرعوية بوالية إيليزي مرورا 
بواد أوال في غدامس الليبية على مسافة 20 كم 
لتستكمل العملية انطالقا من الشطر الفاصل 
الذي متت تغذيته بوحدات أمنية مشـــتركة 
في ظل حتفظ السلطات األمنية والعسكرية 
املركزية في عملية إجناز اخلنادق وتدعيمها 

باملدفعيات احلربية.
أما الشـــطر الثاني من مشروع التسييج 
املكهرب فسينطلق مباشرة من الطريق الرابط 
بني منطقـــة غرارة وصوال للبوابة احلدودية 
ملنطقة تني الكوم بدائرة جانت بإيليزي احملاذية 
للقرى واملداشر مبدينة درج الليبية على مسافة 

90 كم.

عبد اهلل الثني يلقي كلمة بعد ادائه اليمني الدستورية

إطالق صاروخ جتاه السفارة األميركية

متظاهرون يطالبون بإخراج احلوثيني من صنعاء

الڤروڤ يشيد بالدور املصري في تسوية 
الصراعات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

صنعاءـ  وكاالت: أكد مصدر ديبلوماســـي 
ميني إطالق صاروخ جتاه السفارة األميركية 

في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار املصدر في تصريحات لشبكة فوكس 
نيوز األميركية الى ان الهجوم أسفر عن إصابة 
عدد من حراس الســـفارة األميركية من أفراد 

الشرطة اليمنية.
وأوضح املصدر ان الكتل اخلرسانية املقامة 
أمام السفارة امتصت قوة االنفجار مما أدى الى 
عدم إصابة اي من موظفي السفارة أو املبنى 

خالل الهجوم.
وكان تنظيم القاعدة في اجلزيرة العربية 
اعلن على مواقع التواصـــل االجتماعي على 
شبكة اإلنترنت مسؤوليته عن الهجوم وانه 
اسفر عن وقوع عدة إصابات، وقال التنظيم 
ان الهجوم جاء ردا على غارة إحدى الطائرات 
من دون طيـــار األميركية اجلمعة على إقليم 
اجلوف شـــمال اليمن مما يعتقد انه أدى الى 

مقتل اثنني من عناصر القاعدة.
في هذه األثناء، نظم نشطاء مستقلون أمس 
وقفة احتجاجية في العاصمة اليمنية صنعاء، 
رفضا ملا وصفوه بتواجد »ميليشيات احلوثي 
املسلحة« فيها، في إشارة إلى عناصر جماعة 
»أنصار اهلل« املعروفة إعالميا باسم »جماعة 
احلوثي«. وردد املشاركون في الوقفة التي نفذت 
أمام وزارة الشباب والرياضة بشارع الزبيري 

وسط العاصمة صنعاء، حتت شعار »من أجل 
عاصمة آمنة«، شعارات تطالب بدولة مدنية من 
دون سالح، وهتفوا »يا شباب احلرية، نشتي 
)نريد( دولة مدنية«. كما طالب املشـــاركون 
بإحالل املؤسسة األمنية والعسكرية بدال من 
امليليشيات املسلحة، مرددين »يا بالدي صح 
النوم، ال مسلح بعد اليوم«، ورفعوا الفتات كتب 
عليها »ال بديل عن الدولة«، و»أين مؤسسات 
الدولة«، و»معا من أجل عاصمة بال ســـالح«، 

ودعوا إلى إعادة السالح املنهوب.
ووزع املشـــاركون في الوقفة بيانا اتهموا 
فيه ميليشيات جماعة احلوثي بالسيطرة على 
العاصمة صنعاء بقوة السالح، وفرض أنفسهم 
كبديل عن الدولة وأجهزتها األمنية املسؤولة عن 
حماية املواطنني من شرور امليليشيات«. ودعا 
البيان إلى »خروج امليليشيات من العاصمة، 
وعودة األجهزة األمنية إلى مهامها السابقة في 
حفظ األمـــن والنظام، وإصالح األضرار التي 
ترتبت علـــى احلرب، وتنفيذ جميع األطراف 
لتعهداتها، وفق اتفاقية الســـلم والشـــراكة، 
وامللحق األمني والعسكري التابع لها«. وأدان 
البيان »كل االعتـــداءات الهمجية واالنتقامية 
التي يتورط فيها مسلحو جماعة »أنصار اهلل« 
ومن يســـاندهم من اللجان الشعبية باعتبار 
كل ما حدث مقدمات فتنة دامية يتعمدون جر 

البالد إليها«.

نيويورك ـ أ.ش.أ: أشـــاد وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ بدور مصر املتنامي 
في تســـوية الصراعات في الشـــرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وأوضحت وكالة أنباء »إيتار تاس« الروسية 
في نشـــرتها باإلجنليزية ـ أن الڤروڤ التقى 
بنظيره املصري ســـامح شكري على هامش 
الـــدورة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة 

أمس األول.
ونقلت عن بيان لوزارة اخلارجية الروسية 
أن اجلانبني اســـتعرضا وجهات النظر حول 
القضايا امللحة على األجندة اإلقليمية مع التركيز 

على األوضاع في كل من ليبيا وسورية والعراق 
واملسار الفلسطيني.

وأشاد وزير اخلارجية الروسي بدور مصر 
املؤثر واملتنامي في تسوية موثوقة للصراعات 
في مناطق مضطربة مثل الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وأضافت الوزارة ـ في بيانها ـ أن اجلانبني 
ناقشا أيضا العالقات الثنائية وأكدا تصميمهما 
القوي على تعزيز التفاعل بني البلدين وفقا 
لالتفاقات التي مت التوصل إليها في القمة املصرية 
ـ الروســـية التي عقدت في مدينة سوتشـــي 

الروسية في شهر أغسطس املاضي.

طالبت بانسحاب احلرس الثوري ومقاتلي حزب اهلل من سورية

السعودية تدعو املجتمع الدولي
 إلى التصدي جلرائم احلرب اإلسرائيلية

إليه أيضا«.وأضاف: »إننا نرى 
في إعالن مؤمتر »جنيف1« ما 
يوفر أفق احلــــل املؤدي إلى 
انتقال ســــلمي للسلطة مبا 
يحافظ على مؤسسات الدولة، 
ويحفظ لســــورية استقاللها 
وسيادتها ووحدتها الوطنية 

واإلقليمية«.
وتابــــع الفيصــــل: »ومن 
البديهي أال تتوفــــر إمكانية 
ملثل هــــذا احلل مــــع تواجد 
القوات األجنبية على األراضي 
السورية« داعيا الى انسحابها 
وخاصة » احلــــرس الثوري 
اإليراني وقوات حزب اهلل«. 

وفي الشــــأن اليمني حث 
الوزير الســــعودي املجتمع 
الدولي على معاجلة االوضاع 
االمنية املتدهــــورة من اجل 

متهيــــد الطريق الســــتكمال 
العملية السياسية مبا يتماشى 
مع املبادرة اخلليجية واآللية 
التنفيذيــــة، واتهم احلوثيني 
بأنهم »بددوا آمال اســــتقرار 

اليمن«.
وعبر عن امل بالده »في أن 
يحقق اتفاق السلم والشراكة 
الوطنية املبرم بني احلكومة 
اليمنيــــة وجماعــــة احلوثي 
تطلعــــات الشــــعب اليمني 
نحو وقف العنف واالقتتال 
واستكمال العملية السياسية«، 
مشيدا»مبا بذله الرئيس اليمني 
عبد ربه منصــــور هادي من 
جهود مكثفــــة للوصول إلى 
اتفاق يجنب الفوضى وإراقة 

الدماء«.
 ولفت الفيصل الى رفض 
بالده لالرهاب بجميع اشكاله 
داعيا املجتمع الدولي الى اتخاذ 
التدابير والسياسات احلازمة 

للتغلب على هذه الظاهرة. 
 وطالب بازالة اسلحة الدمار 
الشــــامل من منطقة الشرق 
االوسط مبا في ذلك االسلحة 
النووية وعقد مؤمتر دولي هذا 

العام بهذا الصدد. 
 وفيما يتعلق بإيران اعرب 
وزير اخلارجية السعودي عن 
امله في حل القضية النووية 
االيرانية ســــلميا ومن خالل 
املفاوضات بني ايران ومجموعة 
)5+1(.  واوضــــح ان ايــــران 
ستتمكن في حال مت التوصل 
الى اتفاق نووي مع املجموعة 
من استخدام الطاقة النووية 
السلمية حتت اشراف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

سياسة احلصار اجلائر لقطاع 
غزة. يحــــدث ذلك كله حتت 
أنظار املجتمــــع الدولي دون 
أي حترك لوضــــع حد لهذه 
املمارسات«. وحول الوضع في 
سورية وصف الفيصل الصراع 
بـ»اكبر مأساة انسانية في القرن 
احلالي« محذرا من زيادة عدد 
االرهابيني واملتطرفني واعمال 
العنف في حال استمرار النزاع 

الداخلي املسلح. 
وأكد الفيصل » إن اململكة 
كانــــت ومــــا زالــــت داعمــــة 
للمعارضة السورية املعتدلة، 
ومحاربة اجلماعات اإلرهابية 
على األراضي الســــورية، إال 
أن معركتنــــا علــــى اإلرهاب 
في ســــورية يجب أن تشمل 
القضاء على الظروف املؤدية 

نيويوركـ  كونا: دعا وزير 
اخلارجية الســــعودي األمير 
سعود الفيصل املجتمع الدولي 
الى اتخاذ إجراءات فورية من 
اجل حماية الشعب الفلسطيني 
من جرائم احلرب اإلسرائيلية 

والتصدي لإلرهاب. 
 واتهم وزيــــر اخلارجية 
الســــعودي في كلمة وزعت 
باجلمعية العامة في الدورة الـ 
69 الليلة قبل املاضية إسرائيل 
بـ»افشــــال جولة احملادثات 
االخيرة« بني الفلســــطينيني 
واالســــرائيليني والتي متت 

برعاية الواليات املتحدة. 
وتســــاءل الفيصل: »متى 
سوف يتحرك املجتمع الدولي 
إلنصاف الشعب الفلسطيني 
وردع إسرائيل عن سياساتها 
التعســــفية املناقضــــة لهذه 
اإلرادة؟ متى ســــوف يتحرك 
املجتمع الدولي جتاه إسرائيل 
التي ال زالت متارس سياساتها 
التعســــفية األحادية اجلانب 
من خــــالل محاوالتها تهويد 
القــــدس الشــــريف وتغيير 
الدميوغرافيــــة  تركيبتــــه 
وارتكاب االنتهاكات اليومية 
ضد الفلسطينيني من تهجير 
وطرد واعتقال تعسفي؟ هذا 
إلى جانب استمرار سياسات 
إسرائيل االستيطانية، مبا في 
ذلك احتجاز آالف األســــرى، 
وانتهاك حرمة األماكن املقدسة، 
وتهجير املواطنني الفلسطينيني 
خاصة في القدس الشريف، 
واالستمرار في ممارسة سياسة 
الفصل العنصري والتطهير 
العرقي، ناهيك عن مواصلة 

)واس( االمير سعود الفيصل متحدثا في االمم املتحدة 

استياء فلسطيني من االنتقادات األميركية
 خلطاب عباس في األمم املتحدة

أ.ف.پ: عبرت  ـ  رام اهلل 
وزارة اخلارجية الفلسطينية 
عن استيائها من تصريحات 
وزارة اخلارجيــــة االميركية 
التي انتقدت بشــــدة خطاب 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في االمم املتحدة يوم 

اجلمعة املاضي. 
 واعربت اخلارجية في بيان 
عن أسفها ودهشتها واستيائها 
من تصريحات الناطقة باسم 
اخلارجية األميركية چنيفر 
بساكي، والتي أدلت بها تعقيبا 

على خطاب الرئيس محمود 
العامة  أمام اجلمعية  عباس 
لألمم املتحدة.واعتبرت ان مثل 
هذه التصريحات املدافعة عن 
اجلرائم اإلسرائيلية إمنا تضر 
بأميركا على مستوى العالم 
وإمكانية أن تبقى راعية غير 

منحازة لعملية السالم.
الــــوزارة أن هذه   ورأت 
التصريحات تؤكد مرة أخرى 
علــــى أن الواليــــات املتحدة 
األميركيــــة تضــــع نفســــها 
محامية للدفاع عن إسرائيل 

بشــــكل أتوماتيكي، حتى لو 
كانت إسرائيل، القوة القائمة 
باالحتالل، قد ارتكبت جرائم 
متنوعة كما حدث مؤخرا في 
قطاع غزة قد ترتقي حسب 
قــــول مؤسســــات دولية في 
حقوق اإلنسان إلى مستوى 
جرائم حــــرب وجرائم ضد 

اإلنسانية.
 واعتبــــرت أن مثل هذه 
التصريحــــات فــــي الدفــــاع 
املستميت عن جرائم إسرائيل 
هي التي تولــــد تلك األجواء 

املعادية ألميركا في املنطقة 
وفي العالم.وكانت اخلارجية 
الفلسطينية ترد على انتقادات 
اميركية اثارها خطاب عباس 
عندما اتهم اسرائيل بارتكاب 
جرمية ابادة في قطاع غزة، 
مؤكدا من على منبر اجلمعية 
العامــــة لــــالمم املتحــــدة ان 
املفاوضات التي جرت برعاية 
اميركية فشلت وحان الوقت 
النهاء االحتالل االســــرائيلي 

والستقالل دولة فلسطني.
 وقالت املتحدثة باســــم 

وزارة اخلارجيــــة االميركية 
چنيفــــر بســــاكي ان خطاب 
عباس استفزازي، واضافت 
انه كانت في خطاب الرئيس 
اليــــوم توصيفات  عبــــاس 
مهينة نرفضها.  وأدت احلرب 
االسرائيلية االخيرة على قطاع 
غزة والتي استمرت خمسني 
يوما الى مقتل 2140 فلسطينيا 
معظمهم من املدنيني وتدمير 
القطاع. كمــــا ادت الى مقتل 
سبعني اســــرائيليا معظمهم 

من العسكريني.

ينس ستولتنبرغ من معارض لـ »الناتو«  إلى أمني عام له
كما مــــن قبل ليســــت بديال 
مطروحا«. وصــــرح لوكالة 
األنبــــاء النرويجيــــة في 23 
سبتمبر بان »روسيا اختارت 
بنفســــها خطا عدوانيا. لذلك 
ال ميكن ان يكون لدينا األمل 
نفســــه الذي كان يحدونا من 

قبل في شراكة وثيقة«.
 وفــــي شــــبابه ناضــــل 
ستولتنبرغ ضد حلف األطلسي 
واملجموعة األوروبية، الهيئتان 
اللتــــان اصبح الحقــــا مؤيدا 
لهما. وعندما كان فتيا رشق 
باحلجارة السفارة األميركية 
ردا على قصف ســــالح اجلو 

األميركي في 1973 هايبونغ.
 وفي العــــام 1985 تولى 
رئاسة حركة الشباب العمالية 
التي كانت تدعــــو آنذاك الى 
خــــروج النرويج من احللف 
األطلسي. وحتت اشرافه ايضا 
اصبحت هذه احلركة مؤيدة في 
نهاية األمر للحلف األطلسي.

 وعندما كان وزيرا احتج 
ســــتولتنبرغ على التجارب 
النووية الفرنسية في موروروا 
عبر مشــــاركته في ســــباق 
دراجات هوائية بني اوســــلو 

وباريس عام 1995.
 نشأ ستولتنبرغ في عائلة 
سياســــية. فوالده كان وزيرا 
للدفاع ثم للخارجية ووالدته 
وزيرة دولة. وهو متزوج وله 
ولدان وخصص القسم األكبر 

من مسيرته للسياسة.
 وقد انتخب نائبا في 1991 
ثم اصبح وزيرا للطاقة وبعدها 
للمالية. وفي العام 2000 غداة 

عيد ميالده احلادي واالربعني، 
اصبح اصغر رئيس للحكومة 
في النرويج. لكنه تولى هذا 
املنصب لفترة قصيرة فقط ثم 
عاد لرئاسة احلكومة من العام 
2005 وحتى أكتوبر املاضي 

املاضي.
 والنرويج، الدولة املساملة 
تقليديا التي تربطها في الوقت 
نفســــه عالقــــات جيــــدة مع 
األطلســــي، وبفضل مواردها 
من الطاقة تعتبر احدى الدول 
القالئل في احللف األطلسي 
التي زادت موازنتها الدفاعية 
فيمــــا كانت دول أخرى تقوم 
بخفضها حتــــت وطأة االزمة 

املالية العاملية.
 ويحظــــى ســــتولتنبرغ 
بشعبية كبرى في بالده ونال 
تقديرا كبيرا في العالم حني دعا 
الى »املزيد من الدميوقراطية« 
و»املزيد من اإلنسانية« في وجه 
الهجمات املتطرفة التي نفذها 
اندرس بريفيك الذي قتل 77 

شخصا في 22 يوليو 2011.
 وذكرت وســــائل اإلعالم 
النرويجيــــة ان املستشــــارة 
االملانية اجنيــــال ميركل هي 
التي اقترحت ترشيحه لتولي 
منصب األمني العام حللف شمال 
االطلسي. وقد لقي هذا االقتراح 
تأييد الرئيس األميركي باراك 

اوباما فورا.
 ويتولى ستولتنبرغ مهامه 
على رأس احللف في األول من 
أكتوبر خلفا للدمناركي اندرس 
فوغ راسموسن الذي شغل هذا 

املنصب خمس سنوات.

األربعاء بينمــــا مير احللف 
وروسيا بأخطر أزمة ناجمة 
عن املســــألة األوكرانية، منذ 

انتهاء احلرب الباردة.
 وقال فيفني بيرتوســــو 
اخلبير في املعهد الفرنســــي 
للعالقات الدولية في بروكسل 
»من الصعب جدا اســــتباق 
الطريقــــة التي ســــيتصرف 
فيها نظــــرا ملاضيه اإليجابي 

مع موسكو«.
 واضاف »انه يلتزم الصمت 
في األشهر األخيرة، منذ ان اعلن 
تعيينه. هل سيعتمد موقفا 
حازما بدرجــــة كافية قريبة 
من سلفه )الدمناركي( اندرس 
فوغ راسموســــن او سيعمل 
على التهدئة؟«. وعلى الرغم 
من األحداث اجليوسياســــية 
الكبيرة في اوكرانيا وسورية 
وليبيا وافغانستان، وكلها دول 
تهم احللف االطلســــي التزم 

ستولتنبرغ الصمت الكامل.
 لكنــــه قــــال مؤخــــرا ان 
»مواصلة العمل )مع روسيا( 

اوسلوـ  أ.ف.پ: االمني العام 
اجلديد حللف شمال االطلسي 
النرويجي ينس ستولتنبرغ 
الــــذي يتســــلم مهامه خالل 
أيام، اقــــام عالقات وثيقة مع 
روسيا خالل حياته السياسية 
الطويلة، وهي ورقة ستساعده 
على حتسني العالقات الفاترة 

بني احللف وموسكو.
 وستولتنبرغ )55 عاما( 
درس االقتصاد ولم يكن ابدا 
مــــن متابعي قضايــــا الدفاع 
واألمن بشــــكل خــــاص لكن 
السنوات العشر التي أمضاها 
في السلطة مترئسا مختلف 
احلكومات ساهمت في إثراء 
عالقاته الدولية وخبرته في 

التفاوض.
 بدأ رئيس الوزراء النرويجي 
السابق مسيرته السياسية في 
األوساط الراديكالية املعارضة 
حللف  »الناتو« قبل ان يصبح 
مؤيدا للتوافق الذي ميكن ان 
يتبلور اليوم عبر عالقات جيدة 

مع القادة الروس.
 وهو أول أمني عام للحلف 
األطلســــي يتحــــدر من دولة 
حدودية مع روســــيا. ويقيم 
املسؤول العمالي عالقات جيدة 
مع الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــــني ورئيــــس احلكومة 

دميتري مدڤيديڤ.
 وفي عهده أبرمت النرويج 
وروسيا اتفاقات مهمة حول 
رسم حدودهما في بحر بارنتس 
وإعفاء شــــعبي البلدين من 

تأشيرات دخول.
 ويتولى ستولتنبرغ مهامه 

رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرغ بعد تعيينه امينا عاما للناتو     )أ.ف.پ(

يتسلم مهامه 
األربعاء بينما مير 

احللف بأخطر أزمة 
مع روسيا
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أخيراً.. احلكومة من املفاوضة إلى املقايضة على العسكريني

احلريري يرفض بيان االئتالف السوري ضد اجليش اللبناني
وسالم: باسيل التقى املعلم دون تكليف أو غطاء رسمي

يوحي بأن���ه غير قادر على 
الس���ير في املقايضة بسبب 
رف���ض ح���زب اهلل لذل���ك. 
وقال: ان كنتم عاجزين عن 
التصدي لهذا املشروع فعليكم 
البلد  االستقالة بدل تسليم 

حلزب اهلل باسمنا.
وشدد االحدب على ان ما 
يحدث في طرابلس من منو 
ملجموعات متشددة مرتبطة 
النص����رة يتحمل  بجبه����ة 
مس����ؤوليته فريق االعتدال 
املتقاعس واملتخاذل  السني 
عن حماية طرابلس وتسليم 
البل����د حل����زب اهلل بذريعة 
احلفاظ على استمرار احلكومة 
وتأمني االستقرار، وهذا من 
شأنه توليد املزيد من التطرف 

والظلم.
جبهة النصرة نش����رت 
فيلما حتت عنوان »الهيبة 
املزعومة« هاجمت فيه الدولة 
اللبنانية عل����ى تأخرها في 

التفاوض.
اذاعة  ميداني����ا، تق����ول 
»صوت املدى« التابعة للتيار 
الوطن����ي احل����ر ان اجليش 
اللبناني شدد اخلناق على 
التكفيرية« في  »العصابات 
جرود عرسال من خالل احكام 
سد كل املنافذ واملمرات الى 
عرس����ال بعد معارك سيطر 
بنتيجتها اجليش على التالل 
احمليطة بالبل����دة، ما يضع 
مسلحي داعش والنصرة بني 
فكي كماشة اجليشني اللبناني 
والسوري في جرود عرسال 
والقلمون، م����ا يدفعهم الى 
التوجه نحو الداخل السوري 
جتنبا للحص����ار والصقيع 

اآلتي.
وقالت االذاعة العونية ان 
التعاطي  الدولة اخطأت في 
مع عرسال، اذ ان املفاوضات 
لم تأت بنتيجة، بل اسقطت 
الدولة واملؤسس����ة  هيب����ة 
العسكرية، ودعت الى احلسم 
العسكري مع داعش واال فإن 
اخلطر سيطول كل املناطق 

اللبنانية.

التركي  الرئي���س  موافق���ة 
اردوغان على  رجب طي���ب 
طلب الرئيس سالم املساعدة 
في مفاوض���ات االفراج عن 

العسكريني األسرى.
وقال الوزير وائل ابوفاعور 
الهالي العسكريني املعتصمني 
في ضهر البيدر: ان الرئيس 
سالم طلب من الرئيس التركي 
التدخل بإحلاح شديد، وقد 

وعد اردوغان بالتدخل.
القول ان  وقال: استطيع 
االم���ور باتت تتحرك بعض 
الشيء. واضاف: احيانا الدولة 
ق���د تضطر لتق���دمي بعض 
التضحيات، وليس هناك في 
احلكومة من يستهني بهذا االمر 
ومن ال يق���در معاناة االهل، 
ويبدو انه اتضح أال حل اال 
باملقايضة، ولنر ماذا سيحصل 

في احلكومة.
ال���ى ذل���ك، زار وفد من 
مشايخ دار الفتوى واملطارنة 
املس���يحيني عائلة اجلندي 
الشهيد محمد حمية لتقدمي 
واجب العزاء، وابلغوا ذويه 
انه لم يعد شهيد العائلة بل 
شهيد كل لبنان، ولذلك اطلق 
عليه احد املشايخ لقب »محمد 

لبنان«.
والده معروف حمية طلب 
الزي���ارة للتهنئة  ان تكون 
بش���هادة ابنه، اهل الس���نة 
اخوتنا، نحن هنا في منطقة 

واحدة، ال تفرقة بيننا.
مص���ادر هيئ���ة العلماء 
املس���لمني نف���ت ان تكون 
لها اي عالق���ة مبا جرى في 
تظاهرة عرسال يوم اجلمعة 
املاضي جلهة رفع الالجئني 
السوريني ش���عارات مؤيدة 

لداعش والنصرة.
وحم���ل النائب الس���ابق 
مصباح االح���دب احلكومة 
املسؤولية املباشرة عن حياة 
العسكريني، معتبرا ان ترددها 
في حس���م االمر باملقايضة 
يضع حياة العس���كريني في 

خطر.
وأكد ان من ميثلنا باحلكم 

بعدها وجه سورية وطبيعة 
نظامها.

على صعيد اقتراح وزير 
الداخلي���ة بنق���ل مخيمات 
الالجئ���ني الس���وريني م���ن 
الى مكان  عرسال وجوارها 
آخر، اشترط صاحب االقتراح 
الوزير نهاد املشنوق املوافقة 
السياسية عبر مجلس الوزراء 

على مثل هذا االقتراح.
الش���ؤون  بدوره، وزير 
االجتماعية رش���يد درباس 
املسؤول عن هذا املوضوع اكد 
ان اماكن اقامة هذه املخيمات 
الكويت  باتت جاه���زة وان 

حاضرة للتمويل.
ل����  وردا عل���ى س���ؤال 
»األنباء«، قال الوزير درباس: 
ان رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغ���امن زار لبنان منذ ثالثة 
اشهر وتفقد مخيمات اللجوء 
السوري يرافقه رئيس الهيئة 
العاملية  اخليرية االسالمية 
العام لالمم  ومبعوث االمني 
املتحدة للشؤون االسالمية 
د.عبداهلل املعت���وق، وابلغ 
اللبناني���ني ان  املس���ؤولني 
تعليم���ات صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
تقضي بتقدمي املساعدة للدولة 
اللبناني���ة بعد اتخاذ القرار 

الرسمي في لبنان.
واك���د درباس اس���تعداد 
الى جانب  الكويت للوقوف 
لبنان باس���تمرار، وهذا ما 
سيتجلى عندما تقرر الدولة 
اقام���ة مخيمات  اللبناني���ة 

لالجئني السوريني.
وواصل اهالي العسكريني 
املخطوف���ني حتركاتهم، وقد 
اعادوا فتح طريق القلمون � 
طرابلس وفتح طريق ترشيش 
� ضه���ور الش���وير، اضافة 
الى طريق عيون السيمان � 
حدث بعلبك، بينما مازالت 
طريق ضهر البيدر الرئيسية 
البقاع باجلبل  التي ترب���ط 

والعاصمة مقفلة.
وجاءت ه���ذه اخلطوات 
التفريجية بعد االعالن عن 

انه ال  واضاف احلريري 
يخفي شعوره بأن الصور التي 
وزعت عن االقتحام االخير 
ملخيمات عرسال كانت مسيئة 
وغير مقبولة، لكن هذا ال ينفي 
ان القوى العسكرية اللبنانية 
تتحرك حتت وط���أة اجواء 
ضاغطة وحتديات تفرضها 
املجموعات املسلحة املستقوية 
على اجليش، ودعا احلريري 
االئتالف السوري الى اصدار 
موقف حاسم باالمتناع عن 
زج لبنان واي فريق لبناني 
بالقتال في سورية وحترير 

العسكريني.
النائ���ب جم���ال اجلراح 
عضو كتلة املستقبل اكد ان 
اجليش الس���وري احلر هو 
الذي تدخل ملنع اس���تمرار 
قتل العسكريني املخطوفني، 
الفتا الى مساع جدية من قبل 

بعض الوسطاء.
وجتاوبا مع هذا ومع بعض 
املس���اعي الغامض���ة، وافق 
االهالي عل���ى مترير بعض 
احلاالت الفردية االنس���انية 

على طريق ضهر البيدر.
والحظ���ت مصادر التيار 
الوطني احلر برئاسة العماد 
ميش���ال ع���ون ان الواليات 
املتح���دة بعدما اش���ترطت 
على ايران ازاحة املالكي عن 
احلكم في بغداد وتش���كيل 
حكومة وحدة وطنية، ترضي 
املكون السني في العراق لقاء 
القضاء على  املس���اعدة في 
داعش، هاهي اليوم تشترط 
لهزمية داعش في سورية قيام 
حكومة انتقالية قوية يرضى 
الس���وريون وحتديدا  عنها 

املناهضني لبشار االسد.
وتقول قناة »او.تي.ڤي« 
الناطقة بلسان التيار العوني: 
يبدو ان على ايران ان تضحي 
باالسد، كما ضحت باملالكي.

وواض���ح ان اي دور لم 
يعط اليران في احلرب على 
االرهاب، كما ال دور للنظام 
الس���وري ال���ذي ينبغي ان 
يستعد ملرحلة انتقالية يتغير 

بيروت ـ عمر حبنجر

التعث���ر م���ازال عنوان 
احلراك املتعدد الوجوه حلل 
ازمة العسكريني املخطوفني، 
فش���روط داعش والنصرة 
لم حت���ظ بقب���ول اجلانب 
اللبناني، وفش���لت وساطة 
احد ش���يوخ العشائر البدو 
ف���ي البقاع بتحقي���ق تقدم 
ملموس وعلى هذا اس���تمر 
اعتصام اهالي العس���كريني 
القاطع ملعظم الطرق املؤدية 
الى ميدان املواجهة االساسية 

في البقاع.
جديد ط���رأ على املوقف 
الترك���ي، ف���اذا بأردوغ���ان 
نيوي���ورك غي���ر اردوغان 
انق���رة، فبعدم���ا كان نفض 
يده من العالق���ة مع داعش 
والنصرة، هاهو يعد رئيس 
اللبنانية بالسعي  احلكومة 

وبذل اجلهد.
وايد سالم مبدأ التفاوض 
لتحري���ر جن���ود اجلي���ش 
اللبناني واش���ار لصحيفة 
»احلياة« الى انه خالل لقاءاته 
في نيويورك برؤساء الدول 
وممثليهم وبينهم فرنس���ا 
واي���ران والڤاتي���كان طلب 
مس���اعدة لبنان على اجناز 
الرئاس���ية، كما  االنتخابات 
طلب م���ن الرئيس االيراني 
حسن روحاني ذلك، معتبرا 
ان خلو الرئاسة يضعف البلد 
دون ان يطلب منه بذل اجلهد 
مع ح���زب اهلل ومع رئيس 
مجلس الن���واب نبيه بري، 
وحثه عل���ى مواصلة ايران 
دعمها للبنان، لكل اللبنانيني، 
ولم يطالبه بحض حزب اهلل 
على اعتماد سياس���ة النأي 
بالنفس عن احداث سورية، 
وقال انه سمع من روحاني 
متسك ايران بالوحدة الوطنية 

اللبنانية.
وردا على سؤال، قال سالم 
انه التزاما بسياس���ة النأي 
بالنفس لم يلتق اي ممثل عن 
االئتالف السوري املعارض في 
نيويورك، كما لم يلتق وزير 

اخلارجية وليد املعلم.
لك���ن وزي���ر اخلارجية 
جبران باسيل التقى الوزير 
السوري وليد املعلم، سالم 
اج���اب بانه ل���م يطلع على 
فحوى اللقاء، وان لباس���يل 
»حساباته السياسية«، وهو 
التق���ى املعل���م دون تكليف 

رسمي او غطاء رسمي.
واعرب سالم عن خشيته 
م���ن ان يتحول لبن���ان الى 
ممر لالرهابيني في سورية، 
فمشروع االرهابيني اطاح دوال 
ومجتمعات وهجر شعوبا وال 

داعي للمكابرة.
موق���ف س���الم الداع���ي 
النتخاب رئيس للجمهورية 
اثار  خالل لقاءات نيويورك 

االهتمام في بيروت.
الرئيس س���عد احلريري 
اصدر بيانا اعتبر فيه ان ما 
صدر عن االئتالف السوري 
املعارض من احتجاج على ما 
سماه انتهاك اجليش اللبناني 
حلقوق االنسان واالعتداء على 
الالجئني في عرسال لم يكن 

في محله بكل املعايير.

)محمود الطويل(  كويتيون يتجولون في اقيم "مهرجان بيروت الستينات والسبعينات" في شارع بلس مبنطقة احلمراء 

الوزير درباس 
لـ »األنباء«: الكويت 

وعدت بتمويل 
إعادة متوضع 

مخيمات الالجئني

اجلراح: اجليش 
احلر هو من أوقف 

قتل العسكريني 
األسرى

مصادر التيار 
الوطني احلر: 

واشنطن تشترط 
لهزمية »داعش« 

قيام حكومة 
انتقالية في سورية

أكد أن العلم الوحيد الذي يرتفع وسيبقى يرتفع فوق دار البلدية هو العلم اللبناني فقط

احلجيري لـ»األنباء«: حزب اهلل املسبب الوحيد لكل فوضى أمنية
لطاملا أنه مستمر في تطبيق 
أجندته غير اللبنانية والتي 
ال متت ال����ى مصلحة الدولة 
اللبناني  اللبنانية والشعب 

بأي صلة.
وتعليقا على كالم وزير 
الداخلية نهاد املشنوق الذي 
طالب فيه بنق���ل مخيمات 
النازحني السوريني الى خارج 
عرس���ال، خت���م احلجيري 
مؤك���دا أن بلدية عرس���ال 
ومخاتيره���ا وفعالياته���ا 
مستعدون للتعاون معه في 
هذا الشأن، شرط أن يكون 
املكان البديل آمنا وال قدرة 
امليليش���يات على  ألي من 
االستفراد بالنازحني والتعدي 
على كرامتهم، مشيرا الى أن 
املنطقة الفاصلة بني احلدود 
اللبنانية واحلدود السورية 
تتسع ملاليني اخليم وقابلة 
اليها،  املياه والكهرباء  جلر 
مس���تدركا بالقول »أما أن 
يصار الى إبعاد النازحني عن 
العراء  عرسال ورميهم في 
ملجرد أن وجودهم يس���بب 
حساسية للبعض فهو أمر 
مرفوض وغير مسموح به 
أخالقيا ودينيا وإنسانيا«.

تعبيره(، تتناقض مع كالمهم 
هم أنفسهم بأن عرسال مطوقة 
اللبناني،  من قبل اجلي����ش 
م����ا يعني م����ن  وجهة نظر 
احلجيري أن تلك الشائعات 
مخصصة إما للطعن في دور 
اجليش وإما للطعن بلبنانية 
عرسال وإما للطعن باالثنني 
معا، وه����و االحتمال األكثر 

واقعية.
وأضاف احلجيري مؤكدا 
أن ما يق����ال عن جولة عنف 
جديدة قد حتصل في عرسال 
بني اجليش واملس����لحني، ما 
هو إال للتهوي����ل على أهالي 
عرس����ال حلملهم على ترك 
البل����دة، معتبرا أن مثل تلك 
الدس����ائس لن تعدو كونها 
ن  مح����اوالت فاش����لة ال تؤمِّ
البديل عن خسائر احلزب في 
القلم����ون، ولن تفلح في جر 
الفتنة الى البقاع، الفتا الى أن 
حزب اهلل مسؤول أمام اهلل 
والتاريخ حيال ما تعرضت 
له عرسال وما ستتعرض له 
الوحيد  الحقا، وهو املسبب 
لكل فوضى أمنية وقعت على 
األراضي اللبنانية، وسيبقى 
وحده مصدر كل عمل تخريبي 

مؤك���دا من جه���ة ثانية أن 
العل���م الوحيد الذي يرتفع 
وس���يبقى يرتفع فوق دار 
اللبناني  العلم  البلدية هو 
فق���ط ال غير، وان من يريد 
رفع علم آخر غيره فليرفعه 

خارج عرسال.
واستطرادا، لفت احلجيري 
الى أن ظهور عدد من املشاغبني 
الس����وريني،  النازحني  م����ن 
ال يعن����ي أن كل النازح����ني 
مش����اغبون ويس����توجبون 
العقاب، علم����ا أن البلدية ال 
تألو جهدا في تسليم أي كان 
منهم الى اجليش حال إقدامه 
على عم����ل يتنافى وأصول 
االستضافة، معربا من جهة 
ثاني����ة عن عدم اس����تغرابه 
لإلشاعات التي تطلقها الوسائل 
اإلعالمية املكلفة من حزب اهلل، 
بأن املس����لحني يدخلون الى 
عرسال ويخرجون منها ساعة 
يشاؤون، وذلك في محاولة 
منه����ا لاليحاء بأن عرس����ال 
متعاطف����ة ال ب����ل متواطئة 
مع املسلحني وتؤمن لهم ما 
يحتاجونه من مواد غذائية، 
مشيرا الى أن تلك االشاعات 
واالدعاءات الكاذبة )على حد 

صور النازحني وهم مقيدون 
أرضا الستعمالها زورا مبا 
يعزز إشاعاتهم وافتراءاتهم 
بأن عرسال تأوي االرهاب 
وحتوي هذا الكم الكبير من 

االرهابيني.
وردا عل���ى س���ؤال أكد 
احلجي���ري ف���ي تصريح 
ل���� »األنب���اء« أن النازحني 
السوريني ليسوا من رفعوا 
أعالم داعش والنصرة أمام 
البلدي���ة في عرس���ال  دار 
وليسوا هم من أضرموا النار 
في املخيمات، إمنا عدد من 
العراسلة املطلوبني للقضاء 
والفارين من وجه العدالة، 
ش���وهدوا وس���ط املعمعة 
حاملني الرايات السود بهدف 
تأجيج حالة الفوضى التي 
كانت قائمة وشحن النفوس 
وس���كب الزيت على النار، 
مش���يرا ال���ى أن النازحني 
الس���وريني ال حول لهم وال 
قوة، وليس لديهم أساس���ا 
اجلرأة على اإلخالل باألمن 
وافتعال الشغب والفوضى، 
إذ جل ما يريدونه هو الكرامة 
العي���ش وعودتهم  ولقمة 
بأس���رع وقت الى ديارهم، 

بيروت ـ زينة طبارة

بلدي���ة  رئي���س  رأى 
عرس���ال علي احلجيري أن 
العماد جان  قائد اجلي���ش 
قهوج���ي وكب���ار الضباط 
كالعميد هاش���م، متفهمون 
الى حد بعيد حساسية ودقة 
الوضع في عرسال، ويعملون 
جاهدين على تفادي انزالقه 
الى ما ال ُيحم���د عقباه، إال 
أن بعض الضباط الصغار 
والعناصر املؤيدين حلزب 
اهلل وحليف���ه العماد عون 
يتصرفون وكأن عرس���ال 
بلدة غير لبنانية وانتهاك 
الكرامات فيها مباح ومتاح 
ملن يريد، معتب���را بالتالي 
أن الطريقة التي متت فيها 
النازحني  مداهمة مخيمات 
الس���وريني مرفوضة دينا 
ودنيا وال تليق باملؤسسة 
العس���كرية الت���ي يحرص 
العم���اد قهوجي ومعاونوه 
على سالمة سمعتها ودورها 
الوطني من االنتقاد، مشيرا 
الى أن ما زاد الطني بلة هو 
الوسائل  اس���تغالل بعض 
اإلعالمية التابعة حلزب اهلل 

علي احلجيري

٭ رسالة جديدة: وجهت كتائب »عبداهلل عزام« رسالة 
الى الشعب اللبناني واحلكومة واجليش، محذرة من أن 

»استمرار العدوان على املسلمني سيولد انفجارا ولن 
يكون في لبنان حصن منيع من ضربات املجاهدين«. 
وجاء في البيان الذي نشر على حساب التنظيم على 
»تويتر«: »نقول حلكومة لبنان احلقيقية »حزب اهلل«، 
ان استمرار عدوانكم على املسلمني وإجرامكم بحق 

شيبنا ونسائنا وأطفالنا هو الضغط الذي سيولد 
انفجارا يذهب بالظاملني وينسف عصفه كل كيان بني 

على تشريد الضعفاء وأشالء املشردين ودماء الالجئني 
وإهانة النازحني، وقد خاب من حمل ظلما وتسلط على 

املستضعفني وهو اخلطر األكبر على لبنان«. 
٭ متدد العمليات ضد داعش: كشفت أوساط ديبلوماسية 

لـ »املستقبل« ان العمليات العسكرية ضد »داعش« 
التزال حتى اآلن محصورة في كل من سورية والعراق 

مبدئيا، وإذا حصل أي تطور يستدعي التحرك في 
اجتاه لبنان فإنه ال شيء مينع من ذلك. إال أن أي 

بحث جدي في هذا االجتاه لم يحصل، ولن يحصل إال 
إذا وجدت الدول خطرا حقيقيا عليها ينطلق من هذه 
املجموعات التي تتمركز في لبنان، والتي ساهمت في 

معركة عرسال األخيرة ضد اجليش اللبناني. وإذا كانت 
لدى املجتمع الدولي شكوك في خطر ما ينطلق من 

عناصر »داعش« املوجودة داخل احلدود اللبنانية، أو 
شكوك في خطط ما لدى التنظيم تستهدف األمن في 
إطار تنفيذ عمليات في الدول الغربية، فإن الضربات 

تصبح واردة. 
٭ أنصار اجليش: دعا رئيس حزب التوحيد العربي وئام 
وهاب الى »إطالق يد اجليش التخاذ كل ما يراه مناسبا 

في املرحلة املقبلة ألننا قادمون على مرحلة صعبة«، 
مطالبا بـ »تشكيل أنصار اجليش في كل املناطق 
والقرى يعاونون اجليش في أي وضع مستقبلي 

يستجد ألن اجليش والقوى األمنية ال تقوى وحدها 
على حماية البلد في ظل هذا الوضع احلالي«.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: تهاوت نزعة االنفصال وإنشاء الكيان املنعزل 
أمام حلظة احلقيقة، عندما أتيحت الفرصة أمام أبناء 

اسكتلندا واحلكومة املركزية لتصحيح مسار تاريخهم 
املشترك والتصالح معه.

اسكتلندا، اململكة املستقلة حتى عام 1707، كانت تعيش 
تناقضات مختلفة داخل االحتاد املعروف مبملكة 

بريطانيا العظمى.
االنقسام كان واضحا في مزيج من مشاعر قومية 

وتطلعات اقتصادية ـ اجتماعية. لكن الشعب 
االسكتلندي اختار االستمرار في االحتاد بحرية تامة. 

لم تسجل هناك عمليات تهديد أو تنكيل. لم تشل 
املؤسسات. لم تطلق حمالت التخوين. وبالطبع لم تقع 

حرب أهلية. تالقى شعار »العيش معا أفضل لنا« مع 
إيجاد احلكومة املركزية في االحتاد منظومة أكثر عدال 
وتوازنا، حتترم حق الشعب االسكتلندي في خياراته، 
ومتنحه سلطات واسعة المركزية وصالحيات أشمل 

لبرملانها احمللي )...( هم حلوا قضاياهم باحلوار، ونحن 
في منطقة الشرق األوسط بالنار والدمار. هم تعلموا 

من منطق التاريخ وجتاربه، ونحن ال نزال نحتكم الى 
منطق السكني والسيف واإللغاء والتفكير. فما الضير 
في تعميم خيار اسكتلندا في توجيه التطلعات ناحية 

تطوير أمناط احلكم  بشكل نحفظ فيه خيار اجلماعات 
املتنوعة ونستعيد معه قيم اإلنسانية واملواطنة 

والتنافس االقتصادي والثقافي بآليات دميوقراطية؟
حكمت املجتمعات املتعددة في الشرق األوسط 

تاريخيا بقبضة حديدية عثمانية ومن ثم بريطانية 
وفرنسية، لتؤول الى الديكتاتوريات. واليوم، تفتش 

القبائل والعشائر والطوائف واملذاهب عن البدائل، 
ومنها االنفصال التام. فهل هو احلل األجدى؟ وما بني 
االنفصال التام او الذوبان املذل، أال تشكل الالمركزية 

املوسعة في حدودها القصوى منوذجا مثاليا يعود 
بالنفع على جميع املكونات وفي الوقت عينه على وحدة 
البالد؟ وإذا رأى البعض صعوبة في استحضار التجربة 

االسكتلندية نظرا الى غياب األمناط الدميوقراطية 
وعمق النزاعات الطائفية واملذهبية والعرقية اخلطرة 
التي تعصف مبنطقتنا، فالنموذج اللبناني الذي تعود 

جذوره عميقا في التاريخ، والذي ارتسمت معامله ابتداء 
من القرن الثامن عشر، يشكل جسر عبور نحو مرحلة 

جديدة له وللمنطقة.
)...( »العيش معا أفضل لنا« البد ان يتجسد في لبنان 

برأي نعمة افرام ـ نائب رئيس املؤسسة املارونية 
لالنتشار(، عندما نستعيد املبادرة ونطور نظامنا على 

قاعدة موسعة للدولة الالمركزية وبصالحيات أشمل 
للسلطات احمللية.

هكذا نستقطب أكبر قدر ممكن من الطاقات احلية 
واإلبداعية نحو الشأن العام.

وبذلك نسد الثغر ونؤمن للجميع العيش في دولة 
مشرقية حتقق الغنى ضمن التعدد والوحدة في التنوع، 

في لبنان يتحول عندها بحق منوذجا للشرق اجلديد.

»جتربة إسكتلندا... ولبنان 
تقرير إخباري

جلسة تشريعية األربعاء للضرورة
بيروت ـ أحمد منصور

اعتبرت هيئة التنسيق النقابية أن عقد جلسة تشريعية 
ملجلس النواب أمر طبيعي لوقف حال الشلل الذي تعانيه 
مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن يكون مشروع السلسلة 

البند األول في اجللسة التشريعية.
وبات بحكم املؤكد انعقاد اجللسة التشريعية ملجلس 
النواب األربعاء املقبل، إلقرار سلس����لة الرتب والرواتب 
وس����ندات الي����ورو بوند ومش����اريع قوان����ني بقروض 

خارجية.
وعلمت »األنباء« انه لتحويل السلس����لة مت التفاهم 

اآلتي:
٭ زيادة الضريبة على القيمة املضافة بنسبة %1.

٭ تقسيط السلسلة طيلة عامني ومن دون مفعول رجعي 
على أن يلحظ فيه قانون السلسلة أن بدء التثبيت ينطلق 

من تاريخ نشر هذا القانون.
٭ قبول هبات مالية للجيش وقوننة رواتب املوظفني.

وفي معلومات ل�»األنباء« أن اجللسة التشريعية لن 
تتطرق إلى موازنة الدولة وال التمديد للمجلس النيابي. 
إش����ارة إلى أنه كانت هناك مواعيد س����ابقة لبدء تثبيت 
السلسلة وبهذا االتفاق املرتقب في الساعات املقبلة يكون 

املفعول الرجعي قد سقط نهائيا.
ومن ينوي االتفاق أيضا إعطاء املعلمني الرسميني وكل 

موظفي القطاع العام 6 درجات.
وفي املعلومات املتوافرة أيضا أن املداخيل املرتقبة لن 
توفر كلفة السلسلة كاملة وسيبقى هناك عجز يتراوح 

ما بني 300 و400 مليار ليرة.
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قوات عراقية 
وميليشيات موالية 
تستعيد السيطرة 

على سد قرب 
املقدادية

حتليل إخباري

نيويورك ـ رويترز: ترى الواليات املتحدة وروسيا في 
تنظيم داعش )الدولة االســـامية( عدوا مشتركا لكنهما 
تعجزان عن التغلب على الشكوك العميقة املتبادلة واالتفاق 
على كيفية معاجلة هذا اخلطر معا، ما يســـتبعد أي دور 
ملوســـكو في احلملة التي تقودهـــا الواليات املتحدة على 

التنظيم.
ويقول املسؤولون إن اخلافات بني طرفي احلرب الباردة 
السابقني جلية، فموسكو تشك أن واشنطن عاقدة العزم على 

عزل حليفها الرئيس السوري بشار األسد.
أما واشنطن فترفض بحث إمكانية العمل املشترك مادامت 
موســـكو تصر على أن الضربـــات األميركية حتتاج ملوافقة 

سورية واألمم املتحدة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن املساعي الديبلوماسية من 
احملادثات بني كبار املسؤولني في األمم املتحدة إلى االتصاالت 
غير الرسمية في موسكو فشـــلت في تبديد هذه الهواجس 
التي تردد صدى مشاكل أوسع نطاقا في العاقات األميركية 
الروسية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ احلرب الباردة 

بسبب األزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول رفيع املستوى في اإلدارة األميركية لرويترز 
مشـــترطا عدم نشر اســـمه »العقبة الرئيسية أمام مشاركة 
روســـيا هي موقف موســـكو إن هذا ال ميكن أن يتم إال بإذن 
من احلكومة الســـورية أو عن طريق األمم املتحدة وهو أمر 

ال نقبله«.
وأضاف »إذا كان الروس يعتقدون أنهم سيحققون نوعا 

من التغيير في السياسة األميركية فهذا لن يحدث«.
وحتاول موسكو تعزيز نفوذها الديبلوماسي واالقتصادي 
في الشرق األوسط وهي تعد من موردي الساح الرئيسيني 
لســـورية ما منح الرئيس بشار األســـد دعما حاسما خال 
حربـــه على معارضيه منذ ما يقرب من أربعة أعوام وعرقل 
محاوالت غربية أوســـع ملعاقبة االسد بفرض عقوبات عليه 

الستخدام القوة ضد املدنيني.
من ناحية أخرى تؤيد واشنطن مقاتلي املعارضة السورية 
املعتدلة الذين يسعون لاطاحة باألسد ومن املرجح أن يلعبوا 

دورا محوريا في أي عملية برية مستقبا داخل سورية. 
وفي حني أن ذلك يكاد يغلق كل أبواب التعاون العسكري 
في سورية ضد داعش فمازال املسؤولون األميركيون يرون 
إمكانيـــة العمل معا في جبهة أخرى هـــي دعم املعركة التي 

تخوضها بغداد لدحر التنظيم في العراق.
لكن حتى في العراق يبدو العمل املشترك ألميركا وروسيا 

مستبعدا.
وقال مسؤول كبير بوزارة اخلارجية »للواليات املتحدة 
وروسيا مصلحة في هزمية هذا النوع من التطرف العنيف 

الذي متثله الدولة االسامية«. 
ويقول مسؤولون أميركيون مطلعون اطاعا مباشرا على 
مباحثات خاصة جرت بني موسكو وواشنطن في االسابيع 
األخيرة إن حساسية روسيا بشأن مصير األسد برزت بشكل 

ملحوظ في هذه احملادثات.
وقال املسؤولون إنه بعد أن أعلن الرئيس باراك أوباما بدء 
الضربات اجلوية على قوات الدولة االسامية في العراق بدأ 
أعضاء في إدارته يلمحون ملوسكو بأن الدور على سورية.

وقالوا إن وزير اخلارجية جون كيري نقل هذه الرسالة 
إلى وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ في باريس يوم 
15 ســـبتمبر اجلاري على هامش مؤمتر عن العراق حضره 
األعضاء الدائمون مبجلس األمن الدولي ودول أوروبية وعربية 
وممثلـــون عن االحتاد االوروبـــي واجلامعة العربية واألمم 

املتحدة. وتعهد اجلميع مبساعدة حكومة بغداد.
وقال املسؤولون إن كيري عرض في ذلك االجتماع تأكيدات 

أن الواليات املتحدة لن تستهدف األسد أو قواته مباشرة. 
لذلك فمن املمكن ان تستفيد روسيا من أي جناح حترزه 
أميركا فـــي حربها على الدولة اإلســـامية التي انضم إليها 

مقاتلون من منطقة شـــمال القوقاز ذات الغالبية املســـلمة 
وهي منطقة يشـــن فيها متشـــددون هجمات يومية إلقامة 

دولة إسامية.
ويرجع العنف في تلك املنطقة إلى حربني خاضتهما موسكو 
مع انفصاليني في الشيشان بعد سقوط االحتاد السوفييتي 
ورمبا يشـــكل هؤالء املقاتلون خطرا أمنيا على روســـيا إذا 

عادوا إلى شمال القوقاز.
ومن بني األفراد واجلماعات التي أعلنت وزارة اخلارجية 
األميركية في 24 سبتمبر أنهم إرهابيون أو يسهلون أعمال 
اإلرهاب جماعـــة جيش املهاجرين واألنصـــار وهي جماعة 

متشددة شيشانية.
لكن املســـؤولني األمريكيني يقولون إن واشنطن لم تقدم 
ملوســـكو طلبا خاصا لانضمام إلى التحالف أو العمل معا 
حملاربة الدولة االسامية. ولم تعرض روسيا شيئا من هذا 
القبيل. لكن املســـؤولني يســـلمون بأهمية أي دور محتمل 

ملوسكو في أي حملة تتم في الشرق األوسط.
وقال املسؤول الكبير بإدارة أوباما »ما من شك أن روسيا 
العب رئيسي في سورية وفي العراق ومن احملتم أنها ستكون 
طرفـــا في أي وضع نتعامل معه« رغـــم أن نوع الدور الذي 

ميكن أن تؤديه لم يتضح بعد.
وقال مصـــدر مطلع إن مجموعة من خبراء السياســـات 
اخلارجية األميركيني والروس الذين يقدمون املشورة بانتظام 
حلكوماتهـــم عقدوا اجتماعا خاصا في موســـكو األســـبوع 
املاضي سعيا إليجاد أرضية مشتركة في احلرب على الدولة 

اإلسامية.
وقال املصدر إن الوفد الروسي الذي ضم مسؤولني سابقني 
مازالوا على صلة وثيقة بالكرملني أبدى اهتمامه بالتعاون في 
مكافحة اإلرهاب مبا في ذلك تبادل معلومات االستخبارات. 
لكـــن احملادثات صادفت ارتيابا كبيرا من الطرفني فلم يتفقا 

على أي شيء ملموس.

وفي موســـكو قال فيـــودور لوكيانـــوف رئيس حترير 
مطبوعة روسيا في الشؤون الدولية إنه من املرجح أن يقتصر 
الدور الروســـي في محاربة داعش على مساعدة احلكومتني 
العراقية والسورية. وتزود موسكو قوات األمن في البلدين 

بالساح.
وقال لوكيانوف الذي يرأس جلنة استشـــارية للشؤون 
اخلارجية بالكرملني »روســـيا ليس لديهـــا أي رغبة أو أي 
خطة أو اهتمام بأن تكون جزءا من أي حملة تقودها الواليات 

املتحدة«.
وأضـــاف قائا: »وجهة النظر الروســـية هي أن كل هذه 
الفوضى نتجت إلى حد كبير عن السياسة املتهورة والطائشة 

في غزو العراق«.
وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن أسعدها تصويت 
روســـيا باملوافقة يوم األربعاء على قـــرار تدعمه الواليات 
املتحدة يحث احلكومات على املساعدة في وقف تدفق املقاتلني 

األجانب على اجلماعات اجلهادية.
لكن ماثيو روجانســـكي اخلبير في الشـــؤون الروسية 
مبركز ويلسون لألبحاث في واشنطن قال إن خطاب أوباما 
في األمم املتحدة في اليوم نفســـه الـــذي حذر فيه الرئيس 
الروسي فادميير بوتني من مغبة »العدوان« على أوكرانيا 

رمبا يكون قد محا األثر الطيب.
وأضاف: »من وجهة النظر الروسية كل شيء مترابط«.

وقال جيمس جولدجاير املتخصص في شؤون الكرملني 
باجلامعة األميركية في واشنطن إن العقبات التي حتول دون 
التعاون األميركيـ  الروسي ضد الدولة اإلسامية أضخم فيما 
يبدو من أن يتم التغلب عليها قريبا لكن التغيير قد يحدث 

إذا شعرت موسكو بخطر على أمنها.
وأضاف: »في الوقت احلالي يتمثل أكبر مشاغل روسيا في 
احلفاظ على النفوذ القليل الذي تبقى لها في الشرق األوسط. 

وهذا يعني سورية«.

الشكوك املتبادلة بني واشنطن وموسكو تقطع الطريق على التعاون في وجه »داعش«

العام األميركي لدعم مواصلة 
احلملة العسكرية ضد داعش 
قال كروكر »ان ذلك يتوقف الى 
حد كبير علــــى قدرة الرئيس 
والكونغــــرس على لعب دور 
قيادي في شرح األمور للشارع 
األميركي. كما يعرف اجلميع فان 
هناك آراء متباينة ومثل الذين 
العسكرية  العمليات  يدعمون 
فان من يعارضونها سيخاطبون 
العام. وبقــــدر ما يعي  الرأي 
الهدف مما تفعله  االميركيون 
اإلدارة بقدر ما ميكنهم التمسك 

بدعم جهودها«.
وحول األوضاع في العراق 
قال كروكر »لقد ارتكبنا أخطاء 
كبيرة في العراق، السيما في 
االنســــحاب دون وجــــود أي 
ضمانات حول استقرار الصيغة 
السياسية ومدى متثيلها لكل 
طوائف العــــراق. واعتقد عند 
النظر الى االمــــر بأثر رجعي 
انه كان في وســــعنا ان نفعل 
افضل كثيرا. لقد قطعت اإلدارة 
اغلب االتصاالت السياسية مع 
العراقيــــة وتركتها  احلكومة 
ملنطقهــــا الذي ذهب الى حيث 
رأينــــاه يذهب ليجــــر عواقب 
وخيمة على العراق واملنطقة. 
اننا نتحمل  واعتقد بانصاف 
مسؤولية ما حدث في العراق 

بعد انسحاب قواتنا«.

سفير واشنطن األسبق يؤكد ارتكاب أخطاء في العراق

كروكر لـ»األنباء«: يجب طمأنة احللفاء
في املنطقة الستمرار حملتنا ضد »داعش«

واضاف كروكر انه يعتقد 
ان موقف اإلدارة برفض العمل 
مع الرئيس بشـــار األسد كان 
صحيحا. وشـــرح ذلك بقوله 
»عملنا مع األسد كان سيفضي 
الى اكتساب عداء دول عربية 
عديـــدة وفئـــة واســـعة من 
اننا  العراقيني والســـوريني. 
نبحث اآلن عن توسعة التحالف 
املؤثر الذي ميكن له ان يواجه 
اإلرهـــاب بفعالية. واعتقد ان 
الـــدول العربيـــة تلعب دورا 
مهما في ذلك ليس بوســـعنا 

االستغناء عنه

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال سفير واشنطن السابق 
العراق رايــــان كروكر أن  في 
التي  العســــكرية  العمليــــات 
أمر بهــــا الرئيس باراك أوباما 
ضد »داعــــش« هي خطوة في 
االجتاه الصحيح، اال ان عليه 
االستمرار فيها حتى الوصول 
الى ما ســــماه »خفض سقف 
التهديد« الذي ميكن ان متثله 
املنظمة لــــدول املنطقة. وقال 
كروكر في نقاش مع »االنباء« 
على هامش نــــدوة عقدت في 
انســــتيتيوت« في  »آتانتيك 
العاصمــــة األميركية »عملية 
خفض سقف التهديد الذي متثله 
داعش هي عملية ستستغرق 
ســــنوات. وعلينــــا ان نبعث 
الى حلفائنا  برسالة واضحة 
ممن يشاركون في هذه احلرب 
تطمئنهم الى اننا ننوي مواصلة 
الطريق حتى نهايته. انني اسمع 
تساؤالت من أصدقاء في املنطقة 
عن املــــدى الزمني الذي ميكن 
ان ميــــر قبل ان نــــرى ان من 
الضروري ان نتراجع. وعلينا 
ان نقول ان نقطة التراجع هي 
التهديد  نقطة خفض ســــقف 
بحيث ينتهي تهديد اإلرهابيني 

الستقرار املنطقة«.
رايان كروكروحول مدى استعداد الرأي 

رئيس وزراء بريطانيا: ال نسعى لهزمية »داعش« من اجلو فقط

التحالف يقصف املزيد من مصافي النفط »البدائية« لداعش 
و1500 مقاتل كردي يدخلون سورية ملقاتلته في »كوباني«

ان املراحل االخيرة من العملية 
العسكرية خلفت سبعة قتلى 

في صفوف املسلحني.
واوضح الضابط العراقي ان 
الهجوم النهائي للسيطرة على 
السد شارك فيه مسلحون من 
 ميليشيات عصائب اهل احلق
الســـام  وســـرايا  وبـــدر 

الشيعية.
من جهة أخـــرى، أوضح 
رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميـــرون املنضم حديثا الى 
قـــوات التحالف، أن األخير ال 
ينتظر هزمية تنظيم »داعش«، 
عبر الغارات اجلوية فقط في 
العراق، مشيرا أن هذه الضربات 
جزء من استراتيجية شاملة.

وقـــال كاميـــرون، فـــي 
تصريحـــات لهيئـــة اإلذاعة 
البريطانية، »بي بي سي«: »ال 
نسعى لهزمية داعش من اجلو 
فقط، ونعتقد بضرورة وجود 
جنود في العراق، لكن ينبغي أن 
يكونوا جنودا عراقيني وأكراد«، 
الفتا إلى أن بريطانيا جزء من 
حتالف واسع إلضعاف داعش، 
والقضاء عليه، مؤكدا في الوقت 

ذاته أنه ال ميكن القضاء على 
داعش، ما لم تقم الدول التي 
ينشط، وينمو فيها هذا التنظيم 

مبا يترتب عليها.
إذا كانت بريطانيا  وفيما 
تخطط للمشاركة في الغارات 
ضد داعش في ســـورية، أملح 
كاميرون إلى إمكانية املشاركة 
إن دعت احلاجـــة، قائا: »إذا 
اعتقـــدت أن كارثة انســـانية 
ســـتحل في أي مكان بالعالم، 
وليس في ســـورية والعراق 
فقط، فيمكن اتخاذ قرار ملنع 
ذلك دون الذهاب إلى البرملان، 
أو في حـــال وقوع أمر يعني 
بريطانيا ويوجب اتخاذ قرار 
بســـرعة، على غرار اختطاف 
القرار  رهينـــة فيمكن أخـــذ 
أوال، وشرح الوضع للبرملان 

الحقا«.
أنهم ال  وشدد كاميرون، 
يترقبون حل هذه املشكلة عبر 
إلقاء القنابل فقط، منوها الى 
أن احلملة اجلوية جزء من 
استراتيجية شاملة تتضمن، 
»تشكيل عراق يتمتع بحكومة 

دميوقراطية وشاملة«.

وال تضعف الدولة اإلسامية 
النهـــا ليس لها قيمـــة مالية 

بالنسبة لهم.
وتابع: أن هـــذه املصافي 
مؤلفة من شـــاحنات مزودة 
مبعـــدات لفصـــل الديزل عن 
البنزين. امـــا في العراق فقد 
اعلنت القوات العراقية املدعومة 
مبيليشيات شيعية استعادة 
الســـيطرة أمـــس األول على 
الى الشمال الشرقي  سد يقع 
ايدي  العاصمة بغداد من  من 
مســـلحي تنظيـــم »الدولـــة 
االســـامية« وذلك بعد قتال 

ضار استمر عدة ايام.
ونقلـــت وكالـــة فرانس 
برس عن مصادر امنية قولها 
إن القتال استمر عدة ايام في 
املنطقة التي يقع فيها السد قرب 
مدينة املقدادية مبحافظة ديالى 
على مسافة 90 كيلومترا من 
العاصمة العراقية بني مسلحي 
املوالية  التنظيـــم والقـــوات 

للحكومة العراقية.
ونقلت الوكالة عن مقدم في 
اجليش العراقي قوله »نسيطر 
على السد بشكل كامل«، مضيفا 

عواصم - وكاالت: واصلت 
قوات التحالف الدولي املشكل 
بقيادة الواليات املتحدة غاراتها 
علـــى مواقع تنظيـــم داعش 
)الدولة االسامية( املتطرف، 
وركزت في اليومني االخيرين 
على املزيد من املنشـــآت التي 
يســـتخدمها التنظيم لتكرير 
النفـــط وعلى مواقـــع له في 
شمال سورية، حيث يخوض 
حربا مع املقاتلني االكراد حول 

مدينة عني العرب. 
وفي هذا الصدد ذكر املرصد 
السوري حلقوق االنسان ان 
نحو 1500 مقاتل كردي دخلوا 
الى منطقة عني العرب املعروفة 
بكوباني، منذ يـــوم االربعاء 
املاضي للمشـــاركة في القتال 

الدائر هناك ضد داعش. 
وقـــال املرصد في بيان ان 
هؤالء انضموا الى وحدات حماية 
الكردي ملنع عناصر  الشعب 
املدينة  الى  التقدم  داعش من 
التي يطلق عليها األكراد اسم 
)كوباني( ومحاولة استعادة 65 
قرية على االقل بريفها سيطر 

عليها التنظيم. 
إلى أن  وأشـــار املرصـــد 
اشـــتباكات عنيفة دارت بني 
داعش واملسلحني االكراد في 
محيط قرية علي شار الواقعة 
على احلدود السورية - التركية 
بالريف الشـــرقي ملدينة عني 

العرب. 
مـــن جهـــة أخـــرى، قال 
املرصد الســـوري ان طائرات 
التحالف الدولي شـــنت أمس 
غارات استهدفت ثاث مصافي 
للنفط تخضع لسيطرة تنظيم 
)داعـــش( تقع علـــى احلدود 

التركية في شمال سورية. 
وقال املرصد ومقره بريطانيا 
إن الهجمات حدثت بعد منتصف 
الليل قبل الفائت بفترة قصيرة، 
وأضـــاف أنهـــا أصابت أيضا 

مصنعا للباستيك.
وقال رامي عبدالرحمن مدير 
املرصد لــــ »رويترز« إن هذه 
املصافي ليست هدفا حقيقيا 

أمني عام االمم املتحدة بان كي مون مستقبال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم                                                                                   )أ.پ(

موقع متابع للقاعدة يؤكد مقتل زعيم
جماعة خراسان في غارة أميركية على سورية

»هيومان رايتس ووتش« تطالب بفتح حتقيق 
في مقتل مدنيني بغارات أميركية بسورية

نيويورك ـ أ.ف.پ: أعربت منظمة هيومن 
رايتس ووتش عن اسفها ملقتل سبعة مدنيني 
على األقـــل في الغارات اجلوية األميركية في 
شمال غرب ســـورية، داعية الى فتح حتقيق 

حول انتهاك محتمل لقانون احلرب.
وبينما تســـري معلومـــات تتحدث عن 
خسائر مدنية بسبب الضربات التي ينفذها 
التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة في 
سورية ضد مقاتلي داعش، اعلن املتحدث 
باسم وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( 
االميـــرال جون كيربي اخلميس ان اجليش 
األميركي »ال ميلك معلومات موثوقة« حول 

مقتل مدنيني.
لكن منظمة هيومـــن رايتس ووتش غير 
احلكومية ومقرها في نيويورك، أوردت شهادة 

ثاثة من ســـكان قرية كفر دريان الســـورية 
فـــي محافظة ادلب عبر الســـكايب مفادها ان 
رجلـــني على األقل وامراتني وخمســـة أطفال 
قتلوا جراء إطـــاق صواريخ في وقت مبكر 

الثاثاء املاضي.
وأعلن نائب مدير هيومن رايتس ووتش 
للشرق األوسط ندمي حوري في بيان انه »يتعني 
على الواليات املتحدة وحلفائها في ســـورية 
اتخاذ كل إجراءات احليطـــة املمكنة لتفادي 

اصابة مدنيني«.
وأضاف ان »علـــى احلكومة األميركية ان 
حتقق حول ضربات غير مشـــروعة محتملة 
قد تكون أدت الى مقتل مدنيني وإعان نتائج 
هذا التحقيق وااللتـــزام باتخاذ إجراءات في 

حال تبني ان هناك سوء تصرف«.

دبي ـ رويترز: قال موقع سايت الذي يتابع 
املواقع اجلهادية على االنترنت أمس ان حسابا 
على »تويتــــر« يديره عضو في القاعدة ذكر أن 
زعيم جماعة خراسان التابعة للقاعدة في سورية 
قتل في غارة أميركية، وجاء ما ذكره احلســــاب 
بعد غموض استمر أياما حول ما إذا كان جنا من 
الغارة. وكان مسؤول أميركي قال يوم 24 سبتمبر 
إن الواليات املتحدة تعتقد أن محســــن الفضلي 
وهو قيادي بارز في القاعدة قتل في غارة على 
سورية، لكن وزارة الدفاع األميركية قالت بعد 

ساعات إنها التزال تتحقق مما إذا كان قتل.
وقال »سايت« إن الصفحة التي يديرها عضو 
القاعد على »تويتر« ترحمت يوم 27 ســــبتمبر 
على الفضلي املولود في الكويت والذي يعرف 

أيضا بأبو أسماء الكويتي أو أبو أسماء اجلزراوي 
وقالت إنه قتل في غارة يوم 23 سبتمبر.

ووصف مسؤولون أميركيون خراسان بأنها 
شــــبكة من مقاتلــــي القاعدة املوســــميني الذين 
ترجع خبراتهم القتالية في أكثرها إلى باكستان 
وأفغانستان وأن اجلماعة تعمل اآلن مع جبهة 

النصرة التي تتبع القاعدة في سورية.
وخراســــان منطقة تضم أجزاء من باكستان 
وأفغانستان ويعتقد أن املجلس القيادي للقاعدة 

يختبئ فيها.
ولم يذكر موقع سايت اسم عضو القاعدة الذي 
أعلن مقتل الفضلي، لكنه قال إنه تدرب على يد 
رجل مقرب من زعيم القاعدة أمين الظواهري وقاتل 

مع جماعة خراسان قبل سفره إلى سورية.

موسكو تدعو إلشراك سورية وإيران في مجابهة اإلرهاب
عواصـــم ـ وكاالت: رأى 
الروســـي  وزير اخلارجية 
ســـيرغي الڤـــروڤ أنه من 
الضروري إشـــراك كل من 
سورية وإيران في مجابهة 

اإلرهاب.
فـــي  وقـــال الڤـــروڤ، 
أنباء  تصريح نقلته وكالة 
»ايتارتاس« الروسية أمس 
»البد أن نشـــرك احلكومة 
السورية ضمن اجلهات التي 
حتارب ضد اإلرهاب«، معبرا 
عن سعادته بسبب سيادة 
مفهوم أن مخاطر اإلرهاب تعد 
أكثر خطرا من مفهوم بقاء 
الرئيس السوري بشار األسد 
في السلطة بشكل أساسي.

وأضاف »انـــه من غير 
املنطقـــي متاما رفض إدارة 
الرئيس باراك أوباما التعاون 
مع ســـورية عقب التوصل 
التفاق بشأن تدمير ترسانة 
الذي عقد  النووية  سورية 

العام املاضي«.
إلى  وشدد على احلاجة 
التعاون مع إيران في مواجهة 
»داعش«، وان تكون جزءا من 
جهود مواجهة هذا التنظيم، 
ألنها من أشد معارضيه، وإن 
جتاهل إيران في هذه املعركة 
وعدم دعوتها للتعاون أمر 
خاطئ متاما وال يختلف عن 
التشاور مع احلكومة  عدم 
الســـورية وعـــدم التعاون 

معها.
من جهـــة أخـــرى، قال 
العاقات بني  ان  الڤـــروڤ: 
بـــاده وواشـــنطن بحاجة 
الى انطاقة جديدة، محما 
فـــي الوقت ذاتـــه الواليات 
املتحدة مســـؤولية تدهور 

هذه العاقات.
وأضـــاف الڤـــروڤ في 
مقابلة تبثها القناة اخلامسة 
الروسية مساء أمس ان »ما 
يجب فعله حاليا هو ان يقوم 

االميركيون مبا يســـمونه 
)انطاقة جديدة(«.

ويشير الڤروڤ بذلك الى 
العاقات  رغبة في حتسني 
املتوترة بني البلدين كما عبر 
عنها الرئيس االميركي باراك 
اوباما العام 2009 عندما قدمت 
له وزيـــرة اخلارجية آنذاك 
هياري كلينتون زرا احمر 
كتبت عليه كلمة »ريسيت« 

بالروسية بشكل سيئ.
واتهم الڤـــروڤ اإلدارة 
األميركية باملســـؤولية عن 
تدهور العاقات عبر اقرارها 
عقوبات قاسية على البنوك 
والشركات الروسية املقربة 
من الرئيس فادميير بوتني 
بسب دور موسكو في األزمة 
االوكرانية. وأوضح في هذا 
السياق »املشكلة الرئيسية 
هي انـــه لدينا مصلحة في 
تطبيع هـــذه العاقات لكن 

لسنا من قام بتخريبها«.

وشـــدد الوزير الروسي 
على أن باده تسعى جاهدة 
إلى وقف القتال في الشرق 
األوكراني وإحال الســـام 
هناك، مؤكدا أن موقفها يأتي 
لصالح الشـــعب األوكراني 
وليـــس إلرضـــاء الواليات 
املتحدة األميركية والبلدان 
الغرب لكي  أو  التابعة لها، 
العقوبات عنها.  يتم رفـــع 
وتابـــع »ال ننـــوي تغيير 
موقفنـــا، وســـنبذل كل ما 
بوســـعنا لتحقيق السام، 
ولكننا ســـنفعل هـــذا ألن 
الشعب األوكراني شقيقنا، 
وليس من أجل إرضاء أحد 

ما وراء احمليط«.
وأضاف »ان روسيا لن 
تســـاير الواليـــات املتحدة 
األميركية في أوكرانيا«، مذكرا 
بأن واشنطن عبرت لباده 
أكثر من مرة عن رجائها بأن 
تقوم بخطوات محددة جتاه 

أوكرانيا من شأنها أن متهد 
لرفع مـــا فرضته الواليات 
املتحدة وحلفاؤها من عقوبات 

سياسية واقتصادية«.
وأضـــاف »هـــذا بغيـــة 
إجبارها على التخلي عن دعم 
أهالي الشرق األوكراني، الذين 
تصدوا النقابيني استولوا 
على السلطة في مدينة كييڤ 
عاصمة أوكرانيا، مدعومني 
الواليـــات املتحدة  من قبل 
وحلفائها األوروبيني، وشنوا 
عملية عسكرية على احملتجني 
في جنوب شرق أوكرانيا«، 

على حد قوله.
ورغم تأكيده انه يتحدث 
بانتظام مع نظيره االميركي 
جون كيري، قال الڤروڤ: ان 
»هناك قنوات اخرى لاتصال 
رغم انه ليس بإمكاننا ارغام 
األميركيني على ان يكونوا 
أصدقـــاء لنـــا او االصغاء 

الينا«.
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إبرام عقد تسوية بني »صكوك« و»بوبيان« بـ 3.2 ماليني ديناراالقتصادية
أعلنت شركة اكتتاب القابضة أنها أبرمت عقد تسوية رسمي ملديونيته لبنك بوبيان حيث مت االتفاق على 
تسوية املديونية البالغة 3.2 ماليني دينار مقابل التنازل عن أصول نقدية وعينية محددة مت االتفاق عليها، 
وحتدد لتنفيذ التسوية 90 يوما، مشيرة إلى ان اثر تلك التسوية سيظهر في البيانات املالية في الربع الثالث 
والرابع لعام 2014.  وأوضحت الشركة ان مديونية بنك بوبيان متثل 68% من إجمالي مديونيات الشركة 
للبنوك من بند مرابحات وعقود تورق دائنة كما في 30 يونيو 2014.  وأشارت إلى أنه ال ميكن حتديد أثر 
تلك التسوية اآلن وال ميكن توقعه وذلك لكون أسعار األصول محل التسوية عامال متغيرا، وال ميكن حتديد 
أثرها إال عقب االنتهاء من تنفيذ جميع بنود التسوية، وحينئذ ستقوم الشركة بتحديده واإلفصاح عنه.

محمود فاروق 

حتت مس����مى »اس����تثمر 
حتصد في تعليم اوالدك« 
أطلق����ت بن����وك كويتية 
برامج وحسابات مصرفية 
مختلفة مع بداية انطالق 
العام الدراس����ي اجلديد، 
لتفتح به����ا البنوك الباب 
لعودة ق����روض تغطية 
نفقات التعليم من جديد، 
عقب اختفائها عن الساحة 
املصرفية بعد األزمة املالية 
نظرا لتركيز البنوك على 

القروض الترفيهية.
معلوم����ات  وبحس����ب 
حصلت عليها » األنباء« 
فقد بلغ حج����م القروض 
اخلاصة بسداد املصروفات 
التعليمية 350 مليون دينار 
منذ بداية العام الدراسي 
في 2013 وحتى بداية العام 

الدراسي احلالي 2014 .
التس���هيالت  ومتث���ل 
الشخصية ما نسبته %54 
من إجمالي التس���هيالت 
االئتماني���ة اإلجمالي���ة 
القروض  موزعة عل���ى 
االس���تهالكية بواقع 1.17 
مليار دين���ار والقروض 
 7.5 بواق���ع  املقس���طة 
مليارات دين���ار بنهاية 
النصف االول من 2014، 
حس���ب بيان���ات لبنك 
املرك���زي. ومع  الكويت 
األخ���ذ باالعتبار تعميم 
»املركزي« الصادر في 27 
ديسمبر 2011 الذي اجاز 
فيه للبنوك وش���ركات 
التمويل التي تعمل وفق 
الشريعة اإلسالمية إدخال 

وضع برامج تساعد األبناء 
منذ س����ن مبك����رة وذلك 
من خالل حس����اب يسمى 
»زين����ة« وهو املخصص 
ال����والدة  لألطف����ال منذ 
ولغاية 14 س����نة ويهدف 
إلى تعريفهم على املبادئ 
األساسية لالدخار وكيفية 
إدارة شؤونهم املالية خالل 
فترة تعليمهم في املدارس، 
باإلضافة إلى حساب آخر 
خاص بالشباب اجلامعي، 
وجميعهم له����م مميزات 
ف����ي خصومات  تتمث����ل 
فورية وعضوية مجانية 

في النوادي..إلخ(.
أما البنك االهلي، فقد وضع 
حساب »بدايتي« وهو ايضا 
لألطفال الذي����ن تتراوح 
أعمارهم بني 0-8 سنوات، 
وهو يساعد العمالء على 
تلبي����ة التطلع����ات التي 
يحملونها ألطفالهم، ويتمتع 
احلس����اب بفوائد شهرية 
وبطاقة مصممة خصيصا 
للصراف اآللي. فيما طرح 
 kids«البنك التجاري حساب
star« لألطفال لغاية سن 14 
عاما، ويتعني فتح احلساب 
من قب����ل الولي الطبيعي 
أو الوصي الشرعي على 
القاصر، ويتم احتس����اب 
الفائدة بنس����بة مرتفعة 
سنويا على أساس يومي 
ش����ريطة االحتفاظ بحد 
أدن����ى 250 دين����ارا ويتم 
قيده����ا في احلس����اب في 
نهاية الش����هر. فيما طرح 
 »red« بنك اخلليج حساب
لطالب الثانوي����ة العامة 

واجلامعات.

قروض تغطية نفقات التعليم 
ضمن التمويل االستهالكي.

 وبالعودة إلى ما تطرحه البنوك 
من برامج وحسابات مصرفيه 
ادخارية لتوفير مستقبل افضل 
جلميع الفئ����ات العمرية منذ 
الوالدة وحتى س����ن التخرج 
من اجلامعة ، تفوقت البنوك 
الت����ي تعمل وفق الش����ريعة 
اإلسالمية عن البنوك التقليدية 
في طرحها للمنتجات اخلاصة 
بتلك النوعية من القروض، 

وذلك لعدة أسباب:
- تصميم خطط استثمارية 
مرنه لألبناء منذ الصغر وحتى 
التخرج من اجلامعة تتالءم مع 
احتياجات ومتطلبات مختلف 

شرائح العمالء.
- عوائد استثمارية مرتفعة 
مقارنة بالبن����وك التقليدية، 
باإلضافة إلى احلماية التكافلية 
املضمونة التي توفرها البنوك 

اإلسالمية.
- توفير بطاقات مصرفية ذات 
مميزات خاصة ملختلف الشرائح 
العمرية )كاخلصومات على 
احملالت التجارية واملطاعم..

إلخ(.
- أرباح االستثمار يتم االحتفاظ 
بها حتى سن اجلامعة وبالتالي 
تغط����ي جمي����ع املصروفات 
التعليمية سواء باخلارج او 

بالكويت.
- إمكاني����ة حتدي����د املبل����غ 
اإلجمالي املستهدف ألبنائك 
منذ بداية االشتراك في اخلطة 
االس����تثمارية التي يضعها 

البنك.
- الس����ماح بالتخ����ارج من 
اخلطة دون خسارة أي مبلغ 
من إجمالي الوثيقة التي يتم 

االتفاق عليها مع البنك.
أما البنوك التقليدية فانشغلت 
بطرح البطاق����ات املصرفية 
اخلاصة بصغار الس����ن دون 
طرح برامج واضحة املعالم 
لتأمني تكاليف مصاريف سن 

اجلامعة.

خطط وبرامج مصرفية 

ومن واقع جولة »األنباء« في 
البنوك احمللية، ميكن اإلجابة 
على تساؤل العمالء )املواطنني( 
ع����ن كيفي����ة إنش����اء خطة 
لالستثمار في تعليم األبناء 
دون عناء االدخار او البحث عن 
أموال لتغطية نفقات التعليم 
، حي����ث جاء بي����ت التمويل 
الكويتي ف����ي املراكز األولى 
لوضع برامج وخطط مصرفية 
لتغطية املصاريف التعليمية 
لعمالئها، وذلك من خالل خطة 
مرنة لتأمني الدراسة اجلامعية 
لألبناء طويل����ة األجل حتت 
مس����مى »جامعتي«، شريطة 
أن يكون عمر أبنائك أقل من 
14 سنة، لتدفعك بالنهاية إلى 
ادخار مبالغ شهرية، وتقدمي 
مرابحة استثمارية أعلى على 

مدخراتك. 
وعن����د بلوغ أبنائك س����ن 18 
س����نة، فإن إجمال����ي املبلغ 
املدخر باإلضاف����ة إلى مبلغ 
املرابحة املس����تثمر، سيكون 
متوفر في حس����ابك لتغطية 
مصاريف الدراسة اجلامعية 
له����م، وذلك ف����ي ظل تغطية 
تكافلية تضمن لك احلصول 
على املبلغ املستهدف في خطة 
االستثمار بشكل فوري طوال 

فترة التغطية التكافلية.
أما بنك الكويت الوطني، فقد 

350 مليون دينار قروضاً لتغطية نفقات التعليم 
البنوك اإلسالمية 

تفوقت على 
التقليدية بكثرة 

املنتجات 
اإلدخارية التعليمية 

عوائد استثمارية 
مرتفعة وحماية 
تكافلية مضمونة 

وفرتها البنوك 
اإلسالمية لوثائق 

التعليم 

البنوك التقليدية 
انشغلت بطرح 

البطاقات 
املصرفية اخلاصة 

بصغار السن

رفع إنتاج املنشأة إلى 200 ألف برميل من النفط و590 مليون قدم مكعبة من الغاز

»فلور« األميركية استشاري لوضع التصاميم األولية 
للمرحلة الثانية من مشروع اإلنتاج املبكر للغاز احلر

الس���نة املالية 2020/2019، 
ونتوقع أن نتسلم التصاميم 
الهندسية من »فلور« خالل 

الربع األول من 2014«.
وفي سؤال حول جدوى 
تطبيق نظام التمويل الذاتي 
للمقاول ملنشآت الغاز احلر 
في نفط الكويت قالت املصادر 
إن تلك اآللي���ة مت تطبيقها 
في املرحلة األولى لبرنامج 
تطوير مكام���ن الغاز احلر 
اجلوراس���ية املكتشفة في 
شمال الكويت، حيث تنتج 
حاليا مبعدل 150 مليون قدم 
مكعبة من الغاز احلر يوميا، 
باإلضافة إلى أكثر من 65 ألف 

برميل من النفط اخلفيف، أما 
املرحلة الثانية البالغة 150 
ألف برميل يوميا فهي معقدة 
لتصل إلى 3 أضعاف املرحلة 
األولى وواجهها مشاكل في 

التمويل«.
وذكرت أن مجموعة الغاز 
في الشركة تعمل حاليا على 
دراس���ة اخلط���ط اخلاصة 
باملرحلة الثالثة لتصل الطاقة 
اإلنتاجية الكلية من مكامن 
الغاز احلر اجلوراس���ية في 
شمال الكويت إلى ما يعادل 
مليار ق���دم مكعبة من الغاز 
احلر يوميا، وما يعادل 350 
ألف برميل من النفط اخلفيف 

بحلول عام 2022 و2023.
وأش���ارت إلى أن معدل 
اإلنتاج اليوم���ي للغاز غير 
املصاحب بلغ 139 مليون قدم 
مكعبة في اليوم مقابل معدل 
اإلنتاج املستهدف والبالغ 135 
مليون قدم مكعبة، واجلدير 
بالذكر أن املعدل الس���نوي 
إلنتاج الغاز غير املصاحب 
للسنة املالية املاضية أفضل 
مما مت حتقيقه الس���نة قبل 
املاضية والبالغ 114 مليون قدم 
مكعبة يوميا، وذلك نتيجة 
اجلهود املبذولة والتحسينات 
التي متت إضافتها على وحدة 
اإلنت���اج املبك���ر 50 لزيادة 

اإلنتاج.

زيادة الكميات في منش���آت 
الغاز للمرحل���ة الثانية من 
150 ألف برمي���ل يوميا إلى 
200 أل���ف برميل يوميا من 
النفط اخلفيف وزيادة معدالت 
إنتاج الغاز احلر إلى معدل 
590 مليون قدم مكعبة من 
الغاز صعودا من 510 ماليني 

قدم مكعبة من الغاز.
وح���ول التأخي���ر الذي 
س���يلحق باملش���روع قالت 
املصادر: »ال شك أن التأخير 
موجود في املشروع ويتوقع 
أن نطرح املشروع »مناقصة« 
في النصف األول من عام 2015 
على أن نتس���لم املنشأة في 

أحمد مغربي

علم���ت »األنب���اء« م���ن 
مصادره���ا أن ش���ركة نفط 
الكويت قامت بتعيني شركة 
فلور األميركية كاستشاري 
لتنفيذ التصامي���م األولية 
ملش���روع اإلنت���اج املبك���ر 
لتطوير املرحلة الثانية من 
الغاز اجلوراس���ي في شمال 
الكويت، وذلك عقب سحب 
املشروع من املقاول السابق 
الذي فشل في احلصول على 
متويل من البن���وك لتنفيذ 
املشروع على أساس التمويل 
الذاتي من املقاول، وذلك متهيدا 
لطرح املش���روع كمناقصة 
عامة خ���الل النصف األول 
من 2015. وقالت إن املرحلة 
الثانية من مشروع تطوير 
الغاز اجلوراس���ي في شمال 
الكويت، مت سحبها من املقاول 
ومت تغيير فلسفة التمويل بدال 
من التمويل الذاتي للمقاول إلى 
مناقصة عاملية تقوم شركة 
نفط الكويت من خاللها بتأهيل 
شركات للدخول في املناقصة 
ومتوي���ل ذاتي م���ن »نفط 
الكويت« إلى الشركة الفائزة 
باملشروع، لتصبح اآللية مثلها 
مثل جميع املشاريع النفطية 

األخرى في الشركة.
وذكرت أن الشركة قررت 

طرح مشروع منشأة اإلنتاج املبكر في النصف االول من 2015 

طرح املشروع 
كمناقصة على 

الشركات املؤهلة 
خالل النصف 

األول من 2015.. 
وال تأخير في إنتاج 

الغاز احلر

بعد اختفاء أكثر من 6 سنوات.. البنوك تطرح خططاً مرنة الستقطاب شريحة جديدة من عمالئها

20% من سيولة البورصة اجتهت ألسهم »اخلرافي«

شريف حمدي

حظيت أسهم مجموعة اخلرافي بنشاط الفت 
في جلسة تعامالت أمس التي اتسمت بالتباين 
في األداء، وبدا هذا النش����اط في حجم السيولة 
التي استحوذت عليها أسهم املجموعة على وقع 
حالة التفاؤل بإمتام صفقة االستحواذ احملتملة 
من مجموعة »صافوال« الس����عودية على شركة 
»أمريكانا« بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دوالر، 
حيث بلغت نسبة استحواذ 6 من أسهم املجموعة 
عل����ى 5.4 ماليني دينار تش����كل 20% من إجمالي 
السيولة البالغة 27.2 مليون دينار، وكانت نشاط 

األسهم كالتالي:
٭ ارتفع سهم »االستثمارات« إلى أعلى مستوى 
منذ نحو 20 شهرا تقريبا ببلوغه 186 فلسا محققا 
مكاسب 4 فلوس بنسبة ارتفاع 2.1%، وبلغ حجم 
التداول 6.8 ماليني سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

٭ أقفل سهم »الس����احل« مطلوبا باحلد األعلى 
محققا 2.5 فلس مكاسب جديدة تضاف للمكاسب 
الس����ابقة ليصل السهم إلى 86 فلسا ليبلغ أعلى 
مس����توى منذ نحو عاما تقريبا، وبلغت نسبة 

االرتفاع 5.8% وكانت كميات التداول 20 مليون 
سهم ب� 1.6 مليون دينار.

٭ ارتفع كذلك سهم »الس����ورية« باحلد األعلى 
محققا 2.5 فلس مكاس����ب بنسبة 7% ليصل إلى 
35.5 فلس����ا بعد تداول 12.3 مليون سهم بقيمة 

426 ألف دينار.
٭ ارتفع سهم »املغاربية« قريبا من احلد األعلى 
محققا فلسني مكاس����ب بنسبة 3.2% ليصل إلى 
62 فلسا بعد تداول 20 مليون سهم بقيمة بلغت 

1.2 مليون دينار.
٭ حقق سهم »الس����فن« ارتفاعا مبقدار فلسني 
ليصل إلى 154 فلسا بنسبة ارتفاع 1.3% وكانت 

قيمة التداول 78 ألف دينار.
٭ ارتفع سهم »الكابالت« ب� 10 فلوس ليصل إلى 
810 فلوس بنس����بة ارتفاع 1.2% بقيمة تداول 28 

ألف دينار.
يذكر أن س����هم الش����ركة الكويتي����ة لألغذية 
»أمريكان����ا« متوقف عن التداول منذ جلس����ة 16 
سبتمبر اجلاري بناء على طلب الشركة، وهو ما 
تبعه إعالن من هيئة أسواق املال بإيقاف السهم مع 

عدم عودته للتداول إال مبوافقة هيئة األسواق.

تفاؤل بإمتام صفقة االستحواذ احملتملة »صافوال ـ أمريكانا«

سهم »االستثمارات« إلى أعلى مستوى في 20 شهراً

»هيئة األسواق« تؤكد على التزام المرخص لهم 
وفق الشريعة اإلسالمية بقواعد الكفاءة والنزاهة

اكدت هيئة اسواق املال  على اهمية االلتزام 
بتعليمات الكفاءة والنزاهة والعمل مبضمونها 

بصورة عامة وباملتطلبات اخلاصة وباالشخاص 
املرخص لهم الذين ميارسون نشاطهم وفق 

احكام الشريعة االسالمية والتي تضاف 
الى املسؤوليات احملددة في االحكام العامة 
ملسؤوليات االشخاص املرخص لهم، والتي 

ميكن ايجازها بوضع هيكل تنظيمي واضح 
يحدد واجبات ومسؤوليات كل من مجلس 

االدارة وجلانه التنفيذية، وكذلك وضع وصف 
وظيفي واضح للمهام واملسؤوليات املرتبطة 

بالوظائف الواجبة التسجيل، اضافة الى 
وضع السياسات الواضحة من مجلس االدارة 

متضمنة قواعد الكفاءة والنزاهة، وكذلك توافر 
كل البيانات واملستندات »الصحيحة واملدققة« 
الداعمة للشخص املرشح، كما تشترط وضع 

سياسات واضحة تستند الى معايير علمية 
للمؤهالت الالزمة.

وشددت هيئة اسواق املال على ضرورة 
االلتزام بتعليمات الكفاءة والنزاهة بصورة عامة 
واتخاذ مزيد من االجراءات على صعيد تطبيق 

مختلف املتطلبات السياسات الواجبة.

»هيئة األسواق« توافق لـ»المال« على زيادة 
رأسمالها إلى 67 مليون دينار

أفادت شركة املال لالستثمار )املال( بأن مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال وافق على زيادة 
رأسمال شركة املال لالستثمار املصرح به 

من 52.8 مليون دينار إلى 67.2 مليون دينار 

بزيادة نقدية 14.3 مليون دينار وبنسية %27.2 
من رأس املال تطرح بقيمة أسمية 100 فلس 

للسهم الواحد وبدون عالوة إصدار.

تابعة لـ »أجيليتي« تحصل على حق امتياز 
خدمات المناولة بمطار أبيدجان لمدة 

10سنوات

أعلنت شركة املخازن العمومية »اجيليتي« 
انها ومن خالل شركتها التابعة »ناشيونال 

خلدمات الطيران« حصلت على حق االمتياز 
ملدة 10سنوات لتقدمي وبشكل حصري خدمات 
املناولة األرضية وغيرها من خدمات املطارات 

ملطار ابيدجان الدولي في ساحل العاج. 
وأوضحت الشركة على موقع البورصة بأنه 

ومن املتوقع إمتام التوقيع النهائي حلق االمتياز 
هذا في أواخر أكتوبر املقبل بعد االنتهاء من 
املفاوضات والتصديق عليها من قبل اجلهات 

احلكومية املختصة. 
ومن املتوقع أن تكون قيمة إيرادات هذا العقد 

حوالي 250 مليون دوالر خالل كامل فترة 
االمتياز.

تابعة لـ »المباني« تؤسس شركة بالبحرين

أعلنت شركة »املباني« أن إحدى شركاتها التابعة 
وهي »مباني - البحرين« قامت مع شركاء 

آخرين بتأسيس شركة جديدة بدولة البحرين 
برأسمال 500 ألف دينار بحريني.

وأوضحت الشركة أن »مباني ـ البحرين« 
متتلك ما نسبته 35% من أسهم الشركة، وأن 

الشركة اجلديدة بصدد إقامة مشروع عقاري 
جتاري بالبحرين بقيمة تقديرية تعادل 33 

مليون دينار بحريني.

إعالنات البورصة

»احملاسبني«: زيادة رأسمال الشركات 
عبر األسهم للهروب من شبح التعثر املالي!

قال رئيس جمعية احملاس����بني واملراجعني 
الكويتية د.نادر اجليران أنه قد لوحظ في الفترات 
األخيرة ازدياد عملية جلوء العديد من الشركات 
احمللية ال����ى زيادة رأس املال من خالل حتويل 
ديونها الى أسهم ويأتي هذا االجراء للهروب من 
ش����بح التعثر املالي ولتخفيف حدة آثار األزمة 

االقتصادية العاملية.
وأكد اجليران في تصريح صافي على ضرورة 
تنظيم هذه العملية للحفاظ على حقوق املساهمني 
في الشركة املدينة وكذلك الدائنني، حيث تطرق 
اجليران الى التفسير املطروح من جلنة تفسير 
املعايير الدولية للتقارير املالية في 26 نوفمبر 
2009 والذي يبرز صراحة العديد من النقاط ذات 
األهمية والتي يجب أن توضع في االعتبار في 
حال جلأت الشركة الى اجراء حتويل املديونية 
 19 IFRIC �الى أسهم، ويرمز الى هذا التفسير ب
حيث يش����رح العديد من االرشادات للمعاجلة 
احملاسبية التي ينبغي تطبيقها من قبل اجلهة 
املصدرة لألسهم )املدين( ولكنه ال يتناول املعاجلة 

احملاسبية التي يقوم بها الدائن.
وأشار الى أن من أهم ما يتطرق له التفسير هو 

امكانية النظر الى أدوات حقوق امللكية املصدرة 
األسهم أو الصكوك باعتبارها »املقابل املدفوع« 
الذي ميلك القدرة على اطفاء الديون وكذلك كيفية 
وآلية قيام اجلهة املص����درة )املدين( بالقياس 
املبدئ����ي أو التقييم لهذه األس����هم أو الصكوك 
باالضافة الى كيفية قيام اجلهة املصدرة لألسهم 
أو الصكوك باحملاس����بة عن أي فرق بني القيمة 
الدفترية للمطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية 

املصدرة.
وأش����ار الى احلاالت غير املطابقة لشروط 
امكانية حتويل املديونية الى أسهم والتي ذكرها 
التفسير وذلك عندما يكون الدائن مساهم مباشر 
أو غير مباش����ر ويتصرف بصفته مساهم في 
الشركة، وكذلك عندما يقع كل من الدائن واجلهة 
املصدرة ألدوات حقوق امللكية حتت س����يطرة 
نف����س الطرف أو األطراف قب����ل وبعد املعاملة 
ويتضمن جوهر املعاملة توزيعات للمنش����أة 
وأخيرا عندما يتم اصدار أدوات حقوق امللكية 
وفقا للش����روط األصلية لاللتزام املالي املتفق 
عليها منذ نشأة االلتزام »على سبيل املثال الديون 

القابلة للتحويل«.

»التجارة« لم تضع الضوابط والشروط الالزمة لها
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ان »سوق التجزئة والسوق 
التجاري بش���كل ع���ام في 
مدينة ليدز يعتبر ثالث أكبر 
األسواق في اململكة املتحدة، 
وهو مقصد رئيسي للزبائن 
الذين يبحثون عن بضائع 
مختلفة ومتنوعة وعالمات 
جتارية عاملي���ة رائدة. وقد 
أصبح اآلن تركيز عدد كبير 
من الشركات املالية والعقارية 
على شراء مبان ذات جودة 
عالية مؤجرة ملتاجر عاملية 
في وس���ط م���دن حيوية، 
مما دف���ع بن���ك غيتهاوس 
للتخارج من هذا االستثمار 
محققا بذل���ك عائدا مرتفعا 

للمستثمرين«.
وأضاف بودي ان »هذا 
االس���تثمار يعتبر خامس 
تخارج ناجح للبنك خالل 

شريكنا االستراتيجي شركة 
املعوش���رجي للتجهي���زات 
الغذائية. ويعد هذا املشروع 
من أجنح املشاريع في الكويت 
حيث مت تأجير جميع وحداته 
في أقل من س���نة. ويعتبر 
مجم���ع أرابيال م���ن أضخم 
املجمعات ف���ي تلك املنطقة 
ملا يتميز به من اطاللة بحرية 
وجمال في التصميم باالضافة 

فترة 12 شهرا ماضيا، محققا 
بتلك التخارجات عوائد مالية 
مالئمة لعمالء ومستثمري 
البنك في ظل مخاطر متدنية. 
فقد تخارج البنك في الفترة 
السابقة من أصول عقارية 
مميزة ومتوزعة في القطاع 
الصناعي والقطاع املكتبي 
وسكن الطالب والتجزئة، 
آند  وأهمها عق���ار بروكتر 
غامبل ومجموع���ة فنادق 
إنتركونتيننت���ال ورول���ز 
رويس في اململكة املتحدة. 
البن���ك دائم���ا  ويتطل���ع 
لتوفير االس���تثمارات ذات 
العالية واملناسبة  اجلودة 
ومس���تثمريه  لعمالئ���ه 
والتي تتمي���ز مبخاطرها 
املنخفضة وعوائدها املالية 

التنافسية«.

الى تنوع مرافقه«. 
وأضاف: »كشركة مساهمة 
كويتية منذ عام 1972، تعتبر 
عق����ارات الكويت واحدة من 
الش����ركات الرائدة في البالد 
في مجال العقار واالستثمار. 
حيث يرتكز عمل الشركة اليوم 
على االنش����طة العقارية في 
مختلف املجاالت محليا تتمثل 
في أصولها العقارية كمجمع 
لؤلؤة امل����رزوق، ومجمعات 
الرقعي السكنية ومجمعات 
الفنطاس وغيرها، واقليميا 
من خالل استثماراتها في كل 
من البحرين واالمارات العربية 
املتحدة ومصر ودوليا في كل 
من الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتح����دة. تواصل 
شركة »عقارات« التوسع في 
رؤيتها االستراتيجية حتقيقا 
ملصلحة عمالئها ومستثمريها. 
وس����وف يكون للشركة عدة 
أنشطة اضافية في املستقبل 
القريب سوف يعلن عنها في 

حينه«.

داخلي لالستثمار )IRR( بلغ 
10.7% خالل فترة االستثمار 

التي امتدت إلى سنتني.
ومتث���ل ه���ذه الصفقة 
تاسع تخارج ناجح للبنك 
منذ تأسيس���ه، محققا بذلك 
عوائ���د مجزي���ة ومنتظمة 

لعمالئه ومستثمريه.
وكان بنك غيتهاوس قد 
اس���تحوذ على مبنى متجر 
دبنهامز في أغسطس 2012، 
حيث كان يوزع االستثمار 
عائدا سنويا بلغت نسبته 
7.0% وكان���ت التوزيع���ات 
نقدي���ة توزع ش���هريا على 
املس���تثمرين طيل���ة فترة 

االحتفاظ باالستثمار.
وقد صرح بهذه املناسبة 
إدارة بنك  رئيس مجل���س 
غيته���اوس فهد بودي قائال 

الشركة لتوسيع محفظتها 
العقارية، وسعيا منا لتقوية 
وتعزيز االستثمارات احمللية 
للشركة، فقد أقيم على هذه 
األرض صرح ترفيهي تبلغ 
عدد وحداته 34 وحدة مؤجرة 
بالكامل، من املطاعم العصرية 
والكالسيكية واملقاهي ذات 
العاملية  التجارية  العالمات 
واالقليمي���ة بالتع���اون مع 

أعل���ن بن���ك غيتهاوس 
البريطاني عن تخارجه من 
استثماره في مبنى مؤجر على 
 )Debenhams( متجر دبنهامز
املتخصص في قطاع التجزئة 
والذي ميلك 172 متجرا حول 
العال���م )منها 23 متجرا في 
دول اخلليج العربي( موزعة 

على 26 دولة.
يق���ع املبنى ف���ي احلي 
التس���وق  التجاري ومركز 
الرئيس���ي في وسط مدينة 
ليدز والتي تعتبر ثالث أكبر 
مدينة من حيث عدد السكان 

في اململكة املتحدة.
بلغ���ت القيمة اإلجمالية 
لصفقة التخارج 38 مليون 
جنيه استرليني، حيث حققت 
عائدا إجماليا على االستثمار 
بلغ 21.2% ومت حتقيق عائد 

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن األسبوع 
املاضي ش���هد ارتفاعا في سعر الدوالر األميركي 
إلى ما يقارب أعلى مستوياته خالل السنوات ال� 4 
األخيرة، وذلك مقابل باقة من العمالت الرئيسية 
األخرى، خاصة أن الطلب على الدوالر األميركي 
الي���زال قويا بفضل التوقع���ات املتزايدة في أن 
املجلس الفيدرالي قد يقوم برفع نس���بة الفائدة 
خالل وقت أقرب من املتوقع، كما أن تراجع عدد 
مطالبات تعويضات البطالة قد شكل دعما قويا 
للدوالر األميركي بالرغم من التراجع احلاصل في 

الطلب على السلع املعمرة.
باإلضاف���ة إلى ذل���ك، صرح محاف���ظ البنك 
الفيدرالي في داالس ريش���ارد فيشر بأن البنك 
املركزي األميركي قد يبدأ برفع أس���عار الفائدة 
األساسية مع حلول ربيع عام 2015 وهو ما يعتبر 
أبكر من توقعات السوق، كما انه قد شكل دعما 

لسعر الدوالر األميركي في السوق.
وفي حني أن املجلس الفيدرالي قد اقترح أن 
ينهي العمل ببرنامج شراء األصول مع حلول شهر 
أكتوبر، فإن عدم اليقني من الوقت الذي سيجري 
فيه رفع أسعار الفائدة قد تسبب في موجة من 

القلق في صفوف املستثمرين.
وأشار التقرير إلى قوة اجلنيه االسترليني مع 
بداية األسبوع، خاصة مع توجه أنظار السوق نحو 
السياسة النقدية لبنك اجنلترا املركزي، خاصة 
بعد االس���تفتاء املتعلق باستقالل اسكتلندا عن 
بريطانيا خالل األسبوع املاضي، إال أن البيانات 
االقتصادي���ة األخيرة والتي أفادت بأن اإلقراض 
لدى القط���اع العام البريطاني ق���د ارتفع خالل 
شهر أغسطس عن العام املاضي قد أثر على سعر 
اجلنيه، حيث انه قد ارتفع إلى أعلى مس���توى 
عند 1.6415 ثم ليتراجع بعدها ليقفل األس���بوع 

عند 1.6245.
هذا وقد صرح محافظ بنك اجنلترا املركزي 
مارك كارني بأن الوقت أصبح قريبا لرفع معدالت 
الفائدة، إال أن القرار الذي سيتم اتخاذه لتضييق 
السياسة النقدية سيعتمد على البيانات االقتصادية 
الصادرة، وأضاف كارني أن بنك اجنلترا املركزي 
ال ميلك حاليا منطا محددا ليس���ير عليه، وهو 
األمر الذي تسبب في تراجع اجلنيه مقابل الدوالر 

األميركي.

وفي املقابل، افتتح الني الياباني األسبوع عند 
108.96 مقابل الدوالر األميركي، ثم تراجع الدوالر 
األميركي بعد صدور املعطيات االقتصادية الضعيفة 
اخلاصة بسوق اإلسكان والتي دفعت باملستثمرين 
إلى حتصيل مكاسبهم املتحققة، وهو األمر الذي 
تسبب في تراجع س���عر زوج العمالت الدوالر 
األميركي/ الني الياباني إلى أدنى مس���توى عند 
108.24، إال أن الدوالر األميركي سرعان ما ارتفع 
من جديد ليصل إلى أعلى مس���توى عند 109.52 
بعد أن أظهرت البيانات االقتصادية األخيرة أن 
القطاع الصناعي األميركي قد حقق حتسنا ملموسا 

خالل شهر سبتمبر.
أوروبيا، قال التقرير إن النشاط االقتصادي في 
قطاع األعمال األوروبي حقق منوا أقل من املتوقع 
خالل شهر سبتمبر خاصة أن الشركات قد أقدمت 
على خفض األسعار للشهر ال� 30 على التوالي، 
م���ع العلم أن هذه البيانات االقتصادية لن تلقى 
إحسانا كبيرا لدى البنك املركزي األوروبي الذي 
يبذل كل ما بوسعه إلعادة إحياء نسبة التضخم 
والت���ي التزال دون احلد املس���تهدف بكثير، أما 
مؤشر PMI املركب والذي يضم استفتاء تشارك 
فيه آالف الشركات على طول املنطقة والذي يعتبر 
مؤش���را جيدا للنمو االقتصادي، فقد تراجع إلى 
أدنى مستوى له خالل األشهر ال� 9 األخيرة ليصل 
إلى 52.3 خالفا للح���د املتوقع من قبل رويترز 

والذي يبلغ 52.5.
وذكر التقرير أن التمويالت العامة في بريطانيا 
تستمر في التراجع خالل شهر أغسطس خاصة 
بعد البداية الضعيفة لها عند بداية السنة املالية، 
وهو األمر الذي يشكل حتديا كبيرا أمام املستشار 
جورج أوزبورن خاصة مع قرب حلول االنتخابات 
خالل الس���نة املقبلة، وقد أف���اد املكتب الوطني 
لإلحصاءات بأن صافي اإلقراض في القطاع العام 
والذي ال يشمل البنوك التابعة للحكومة قد بلغ 11.6 
مليار جنيه استرليني خالل شهر أغسطس، حيث 
سجل ارتفاعا بنسبة 6.1% عن العام املاضي وهو 
ما أتى طبقا للتوقعات لدى رويترز، أما اإلقراض 
العام للسنة الضريبية احلالية والذي يستثني 
البنوك قد بلغ 45.4 مليار جنيه اس���ترليني أي 
أعلى بنس���بة 6.2%، عما كانت عليه بني شهري 

أبريل وأغسطس من عام 2013.

أعلن����ت ش����ركة عقارات 
الكويت ع����ن امتامها صفقة 
شراء عقار مبساحة 11.440 
متر مربع ف����ي منطقة البدع 
– الش����ريط الساحلي مببلغ 

وقدره 25.5 مليون دينار. 
وبه����ذه املناس����بة، قال 
ابراهيم الذربان، رئيس مجلس 
املنت����دب  االدارة والعض����و 
لش����ركة »عقارات«: »شهدت 
منطق����ة »الب����دع«، كغيرها 
ارتفاعا  الكويت،  من مناطق 
ملحوظا في أسعار األراضي 
خالل االعوام املاضية، السيما 
مع ارتفاع الطلب عليها مقابل 
املع����روض. مما جعل  ندرة 
الشركة تس����عى للتفاوض 
م����ع مالك األرض لش����رائها 
بدال م����ن تأجيرها بنظام ال� 
B.O.T )البن����اء، التش����غيل، 

والتحويل(«.
ومن جانبه صرح عماد 
عبداهلل العيسى – الرئيس 
التنفيذي للشركة: »يأتي هذا 
االستثمار تنفيذا الستراتيجية 

الوطنية  أعلنت الشركة 
العقارية، احدى الش���ركات 
الرائدة ف���ي مجال التطوير 
واالس���تثمار العق���اري في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
الي���وم عن قيامها  أفريقيا، 
بإعادة متويل قرضها السابق 
بقيمة 154.40 مليون دينار، 
الذي يتألف من قرض قصير 
األجل بقيم���ة 88.40 مليون 
دينار وقرض متوسط األجل 

بقيمة 66 مليون دينار. 
ومتت اعادة تشكيل القرض 
ليش����تمل على قرض قصير 
11 مليون دينار  األجل بقيمة 
 وقرض طوي����ل األجل بقيمة

140 مليون دينار سيتم تسديده 
على مدى 7 سنوات، وذلك دون 
التأثير على مس����توى الدين 

الكلي للشركة.
وفي ه����ذا الس����ياق، قال 
جميل سلطان العيسى، رئيس 

مجلس إدارة الشركة الوطنية 
العقارية: »تعد عملية إعادة 
التمويل ه����ذه جزءا مهما من 
تركيزنا املتواصل على توفير 
قيمة كبرى للمساهمني. وان 
مواءمة هيكل رأسمال الشركة 
مع الهدف االس����تراتيجي لها 
كونها شركة استثمار عقاري 
مع تركيز على منطقة الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا، قد 
منح الشركة الوطنية العقارية 

القدرة املالية للبحث عن فرص 
تنمية مثيرة في املنطقة«.

من جانبه قال سام صديقي، 
الرئيس التنفيذي، الش����ركة 
الوطنية العقارية: »ان القرض 
اجلديد يتطابق متاما مع أصول 
والتزام����ات الش����ركة والتي 
س����تمكننا من حتقيق خطط 
النمو التي مت حتديدها مسبقا. 
إلى االستحقاقات  وباإلضافة 
طويلة األجل وحتسني العهود، 

ستس����تفيد الشركة الوطنية 
العقاري����ة من تعزي����ز قدرة 
رأسمالها املشغل. إن خفض 
متوسط تكلفة الديون سيساعد 
على تعزيز التدفقات النقدية 
األساسية للشركة، وستعكس 
قدرتن����ا على تنفي����ذ عملية 
التموي����ل هذه بنجاح  إعادة 
جودة أصول الشركة الوطنية 
العقارية املؤجرة ومحفظتها من 

مشاريع التطوير العقاري«.

عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة 
شركة صكوك القابضة غامن 
الغامن إن الشركة  يوسف 
متكنت أخي���را من إمتام 
إيجابا  تسويات انعكست 
املالية  عل���ى ميزانيته���ا 
املالي، ومتكنت  ومركزها 

كذل���ك من إع���ادة هيكلة 
أصولها.

ف���ي تصريح  وأضاف 
انعقاد  صحاف���ي عق���ب 
الش���ركة غير  عمومي���ة 
العادي���ة املؤجل���ة أمس 
بنس���بة حضور 51%، أن 
الشركة تستهدف املشاريع 
التش���غيلية مس���تقبال، 

وتسعى لتوفيق أوضاعها 
وأنظمة احلكومة.

افتت���اح فندق  وتوقع 
ومركز مؤمترات »ميلينيوم 
الكويت« التابع لشركة بيت 
االعمار والتي متتلك فيها 
»صكوك« 75% بداية العام 

.2015
وأوض���ح أن الفن���دق 

يحوي 295 غرفة وجناحا 
مجه���زة بأحدث التقنيات 
التكنولوجي���ة وقاع���ات 
اجتماعات ومؤمترات كبرى 
وثالثة مطاعم ومقهى ملحق 
بحمام س���باحة، مبينا ان 
الفن���دق يقع ف���ي منطقة 

الساملية.
عمومي���ة  ووافق���ت 

»صك���وك« غي���ر العادية 
املؤجلة على تعديل بعض 
مواد عقد التأسيس والنظام 
األساس���ي للش���ركة مبا 
يتوافق مع أحكام قانون 
الشركات الصادر باملرسوم 
رقم 25 لسنة 2012 واملعدل 
بالقانون رقم 97 لسنة 2013 

والئحته التنفيذية.

أعلن���ت ش���ركة »أرزان 
فينش���ر كابيت���ال« ع���ن 
االس���تعانة بفري���ق م���ن 
املستشارين من ذوي اخلبرة 
احمللية والعاملية للعمل جنبا 
الى جن���ب مع فريق االدارة 
التنفيذية م���ن أجل وضع 
اخلطط املستقبلية واعداد 

الهيكلية  االس���تراتيجيات 
ألهداف ومشروعات الشركة 

خالل املرحلة املقبلة.
من جانب���ه، أعرب مدير 
عام »أرزان فينشر كابيتال« 
حسن زينل عن ثقته بقدرات 
وامكانيات فريق االستشاريني 
الذي���ن انضم���وا مؤخ���را، 

الكش���ف  متوقع���ا ان يتم 
عن عق���ود جديدة في اطار 
دعم املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة وتقدمي التمويل 
للمبادرات واالفكار االبتكارية 

في املجاالت املختلفة.
ويتكون فريق االستشاريني 
من: جاس���م زين���ل: رئيس 

مجل���س اإلدارة والرئيس 
أرزان  التنفي���ذي ملجموعة 
املالية وهاشم جيالني: نائب 
رئيس قطاع االستراتيجيات 
وتطوير األعمال وعمليات 
االندماج واالس���تحواذ في 
الغامن،  ش���ركة صناع���ات 
ومهند أبو احلس���ن بخبرة 

تزيد على 20 عاما في مختلف 
قطاعات األعمال، حيث يعمل 
أبو احلس���ن ف���ي منصب 
التنفيذي لالستثمار  املدير 
في مجموع���ة أرزان املالية. 
ورامي خال���د علي: املراقب 
املالي ملجموعة ايفا منذ عام 

.2006

قامت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف مبنح 
تصنيفات ائتمانية لبيت التمويل اخلليجي وفقا 
للمقياس الدولية تشمل التصنيف BB في املدى 

املتوسط إلى الطويل والتصنيف B في املدى 
القصير. وفقا ملقياس الوطني، فقد مت تقييم 

التصنيفات مبعدل BB+/B، ومت تأكيد النظرة 
املستقبلية لتصنيف البنك بأنها »إيجابية«.

وميثل التصنيف االئتماني املمنوح من الوكالة 
اإلسالمية الدولية للتصنيف لبيت التمويل 

اخلليجي تأكيدا على اخلطوات التي اتخذها البنك 
ومساهموه لتقوية الوضع املالي للبنك، وسيعزز 
من ثقة السوق في البنك ويتيح فرصا أفضل في 

أنشطة األعمال في املستقبل. 

وجاءت التصنيفات اجليدة لبيت التمويل اخلليجي 
نتيجة لعمليات ضخ احلقوق التي متت في عامي 

2013 و2014، وأسفرت عن حتسني معدالت الفعالية 
املالية بشكل كبير، باإلضافة إلى اتخاذ عدد من 

اخلطوات األخرى إلجراء عملية إعادة تنظيم مالي 
شملت إعادة متويل جزء من القرض مع متديد 
أجل فترة السداد، مما ساعد أيضا على تعزيز 

معدالت التصنيف االئتماني التي أدت بدورها إلى 
تعزيز قيمة بعض االستثمارات الهامة لدى بيت 

التمويل اخلليجي.
من ناحيتها، ذكرت الوكالة اإلسالمية الدولية 

للتصنيف بأن انخفاض القيمة الذي طرأ على 
االستثمارات التي متت قبل عام 2008، باإلضافة 

إلى التأخر في املواعيد احملددة لتنفيذ املشاريع 
قد أثرت على املزايا املمنوحة للمؤسسة ومحفظة 

املخاطر املالية اخلاصة بها. وبعد فترة من 
السكون، استأنف البنك استثماراته في مشاريع 

جديدة، مع توخي احلذر في اختيار مجاالت 
االستثمار اجلديدة. ومن بني العوامل األخرى 
التي ساهمت في منح البنك هذه التصنيفات 
االئتمانية املتميزة، إستراتيجية إعادة توجيه 

األنشطة االستثمارية التي تبناها البنك واملتمثلة 
في التركيز على املشاريع األصغر حجما واألقل 
عرضة للمخاطر وذلك في أعقاب التغييرات التي 
طرأت على إدارة البنك وإعادة تقييم عملية إدارة 

االستثمارات بالكامل.

ذكر تقرير صادر عن شركة الوطني لالستثمار 
ان جميع األسواق العاملية شهدت تراجعا في 

 األداء خالل الفترة من 19 سبتمبر إلى
26 سبتمبر 2014، فقد حقق مؤشر أوروبا 

أكبر تراجع بنسبة 2.9%، تاله مؤشر األسواق 
النامية بنسبة 2.8%، ثم مؤشر البرازيل 

وروسيا والهند والصني بنسبة 2.7%، في حني 
انخفض مؤشر دول مجلس التعاون اخلليجي 

بنسبة 2.4%، ثم مؤشر الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بنسبة 2.3%، ومؤشر األميركتني بنسبة 

1.6%، أما مؤشر آسيا فقد حقق أقل تراجع 

بنسبة %0.9.
وبالنظر الى أداء األسواق منذ بداية العام، 

فقد ارتفعت معظم األسواق وكان أفضلها أداء 
مؤشر دول مجلس التعاون اخلليجي بارتفاع 

بلغ 28.7%، تاله مؤشر الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بنسبة 28.2% في حني ارتفع مؤشر 

األميركتني بنسبة 8.6% ومؤشر البرازيل 
وروسيا والهند والصني بنسبة 4.8%، ثم مؤشر 

األسواق النامية بنسبة 4.6%، ومؤشر آسيا 
بنسبة 3.2%، أما مؤشر أوروبا فهو الوحيد 

الذي حقق تراجعا في األداء بنسبة %1.5.

فهد بودي

مجمع أرابيال الترفيهي في منطقة البدععماد العيسى 

21% إجمالي الربح خالل سنتني

»غيتهاوس« يتخارج من استثمار عقاري بـ 38 مليون إسترليني

»عقارات الكويت« توسّع نشاطها العقاري
بشراء أرض مساحتها 11.440 متراً مربعاً بقيمة 25.5 مليون دينار

»الوطنية العقارية« تعيد متويل قرض بـ 154.4 مليون دينار

الغامن: »صكوك« أعادت هيكلة أصولها
توقع افتتاح فندق ميلينيوم الكويت مطلع 2015

»أرزان فينشر كابيتال« تعزز موظفيها بفريق من املستشارين

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف متنح BB لبيت التمويل اخلليجي

»الوطني لالستثمار«: 29 % ارتفاعاً في أداء مؤشر دول التعاون

»الوطني«: رفع الفائدة األميركية أقرب
من املتوقع.. والدوالر يواصل الصعود

من األحد إلى األربعاء عطلة املصارف مبناسبة العيد

البنوك واملؤسسات املالية ملتزمة بـ»الفاتكا«
أكد احت���اد مصارف الكوي���ت أن البنوك 
احمللية ليست لديها أي حتفظات بشأن التزامها 
بتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات 
اخلارجية »فات���كا«، وهي ملتزمة مبا أعلنته 
اجلهات الرس���مية بالدولة متمثلة في وزارة 
املالية عن رغبتها في االلتزام بنموذج االتفاقية 
 Intergovernmental« احلكومية وفقا للنموذج

 .»IGA 1 Agreement Model
وقال احتاد املصارف في بيان له ان البنوك 
احمللية ملتزمة أيضا مبا أصدره بنك الكويت 
املركزي من تعليمات بهذا الشأن، والتي أكد فيها 
على ضرورة التزام البنوك باملواعيد احملددة 
للتس���جيل على املوقع اإللكتروني ملصلحة 

 .)IRS( الضرائب األميركية
ومن املعلوم أن احت���اد مصارف الكويت 
عضو في اللجنة التنس���يقية إلبرام اتفاقية 
الفاتكا التي مت تشكيلها بقرار من نائب رئيس 
مجل���س الوزراء ووزير املالي���ة والتي تضم 
ف���ي عضويتها عدد من اجلهات املعنية لعمل 
الترتيب���ات الالزمة متهيدا إلب���رام االتفاقية 
بشكل نهائي وتوقيعها قبل 31 ديسمبر 2014، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتنفيذ 
االتفاقي���ة بعد التوقي���ع. واجلدير بالذكر أن 

اللجنة الوطنية مستمرة في مباشرة أعمالها 
حاليا، وذلك باالستعانة بخدمات مستشارين 
فنيني وقانونيني، وقد قطعت اللجنة شوطا 
طويال في اجناز املهام املنوطة بها نحو إبرام 

اتفاقية الفاتكا وتنفيذها.
من جانب آخر اصدر احتاد شركات االستثمار 
توضيح بشان التزام شركات االستثمار بتطبيق 
قانون االمتثال الضريبي »الفاتكا« جاء فيه: 
»ان مؤسسات االس���تثمار واخلدمات املالية 
ملتزمة بتطبيق قانون »فاتكا«، وان هذا األمر 
يندرج حتت اجراءات الدولة في التعامل مع 

القانون«.
كما صرح األمني العام الحتاد مصارف الكويت 
د.حمد احلس����اوي ان البنوك احمللية ستعطل 
أعمالها مبناس����بة عيد األضحى املبارك اعتبارا 
من يوم األحد املوافق 5 أكتوبر 2014 وحتى يوم 
األربعاء املوافق 8 أكتوب����ر 2014 على أن تفتح 
البن����وك احمللية أبوابها للجمهور يوم اخلميس 
املوافق 9 أكتوبر 2014 على نطاق محدود من خالل 
القاعة املصرفية في املركز الرئيسي ومن خالل 
بعض الفروع األساسية املنتشرة في محافظات 
الدولة، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك 

الكويت املركزي بهذا الشأن.
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»التسهيالت التجارية« 
و»فاست تلكو« 

و»املزايا العقارية« 
و»أرزان للتمويل« 

و»يوني كابيتا« عمالؤنا 

خارطة توسعاتنا 
خليجية والعني على 

دبي والسعودية 

النظام اجلديد 
مينح عمالء الشركة 
أعلى درجات األمن 

والسالمة ضد عمليات 
القرصنة 

سدد فواتيرك من 
البيت.. التحصيل 

إلكتروني برسالة نصية 

»بيتك كابيتال«: مكاسب سوقية 
رغم انخفاض التداوالت

معهد جائزة الشرق األوسط للتميز 
يكّرم شركات قطاع األغذية 

واملشروبات الرائدة باملنطقة

قال تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال لالستثمار 
ان املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية أنهى 
األس���بوع املاضي مبكاسب قدرها 57.21 نقطة ليغلق 
عند 7.655.57. وقد أقفلت مؤش���رات السوق األخرى 
بأداء إيجابي أيضا حيث ارتفع مؤشر املثنى اإلسالمي 
ب� 0.30 نقطة ليغلق عند 692.89 وكذلك اكتسب مؤشر 
كوي���ت-15 نحو 1.06 نقطة ليقف���ل عند 1.212.64 في 
نهاية األسبوع. لكن مؤشرات السوق حققت انخفاضا 
في حجم وقيمة التداول، مما يدل على انخفاض شهية 

املتداولني، لكنه حقق ايضا مكاسب.
واشار التقرير انه بالنس���بة لنشاط السوق، فقد 
بلغ حجم التداول 1.45 مليار س���هم خالل األس���بوع 
منخفضا بنسبة 16.1% مقارنة باألسبوع املاضي، حيث 
بلغ متوسط حجم التداول اليومي لألسبوع نحو 291 
مليون وهو اقل من متوس���ط حج���م التداول اليومي 

لألسبوع السابق البالغ347 مليون سهم. 

وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة قام معهد 
جائزة الشرق األوسط للتميز بفندق برج العرب 
بدبي بتكرمي املؤسس���ات والش���خصيات الفائزة 
بجائزة الشرق الوسط لتميز قطاع صناعة املواد 
الغذائية والتي تقام سنويا تقديرا ألفضل اإلجنازات 
وممارسات التميز، وذلك بحضور كبار الشخصيات 
واملسؤولني وصناع القرار في املؤسسات احلكومية 

واخلاصة ووسائل االعالم اإلقليمية والعاملية.
 وألقى مدير معهد جائزة الشرق األوسط علي 
الكمالي كلمة أك���د فيها  أهمية دعم متيز قطاعات 
العام���ة وتطوير  الغذاء والتج���ارة  وصناع���ات 
إستراتيجيات التنافسية العاملية عبر تسليط الضوء 
على أهم اإلجنازات واملمارسات االقتصادية الرائدة 
وبناء إستراتيجيات واضحة تقوم على األولويات 
التنموية ومب���ادئ التميز وحتفيز معدالت النمو 
االقتصادي وصياغة اخلطط التنموية املستقبلية 
مبا يتواكب مع أهداف التنافسية والرؤية االقتصادية 

املستقبلية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
جدير بالذكر أن اجلائزة تأتي في إطار دعم جهود 
وركائز التميز ف���ي إدارة منظومة الغذاء والدواء 
ومواكبة أحدث املتغيرات واملمارسات الرائدة في 
قط���اع الصناعات الغذائي���ة وتطوير آليات الفكر 
القيادي واإلس���تراتيجي احلديث في هذا القطاع 

احليوي.
وجاء التكرمي على النحو التالي: في فئة قطاع 
املياه املعبأة واملشروبات الغازية والعصائر � شركة 
كارلسباد للمياه املعدنية، مياه العني، شركة املراعي، 
الكوزي، نيسكافيه، في فئة قطاع الدواجن واللحوم 
� ساديا/ االسالمي، ش���ركة تنمية املزارع العربية 
)بيض صحة(، قطاع املجمدات � فارم فريش، قطاع 
منتجات األلبان � العني ملنتجات االلبان يوبليه - 
إحدى ش���ركات مجموعة أغذية )وفي جائزة متيز 
العالمة التجارية لألغذية الزراعية الطازجة � شركة 
املشروبات العربية وجليندا للصناعات الغذائية.

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة األعمال يوسف السالم لـ »األنباء«:

ً »بيزات« طورت نظام »تاجر« على أسس بنكية للتحصيل إلكترونيا
والعقار واإلنترنت، ولنجاح 
جتربة النظام سواء من حيث 
السرعة أو معدل األمان الذي 
يوفره حتتوي محفظة عمالء 
ش����ركة بي����زات على ش����ركة 
التجارية وشركة  التسهيالت 
فاست تلكو خلدمات اإلنترنت 
وشركة املزايا العقارية شركة 
أرزان للتمويل وشركة يوني 

كابيتا العقارية.
وهنا أود ان أش����ير إلى ان 
فريق العمل واملجلس التنفيذي 
لشركة بيزات يعتبر أصال من 
أصول الشركة ومن األساسات 
التي يرتكز عليها، بفضل حرص 
شركة بيزات على انتقاء أفضل 
الكفاءات خاص����ة التي حتمل 
خبرات بنكية، ويكفي اإلشارة 
في ه����ذا اخلص����وص إلى ان 
أعضاء فريق العمل واملجلس 
التنفيذي يحمل خبرات واسعة 
في البنوك الكويتية وشركات 
االستثمار والتمويل في شتى 
البنكية،  املجاالت كالعمليات 
ونظم املعلوم����ات والتمويل 
وخدم����ات التجزئ����ة الفردية 
حيث س����اهمت تلك اخلبرات 
في تأسيس وتطوير الشركة 
وخاصة نظام »تاجر« ودفعت 
التمويلية  العديد من اجلهات 

للتعاقد مع الشركة.

هل لديكم خطط للتوسع خارج 
الكويت؟

٭ نعم فإستراتيجية الشركة 
مليئة باحملطات التي ستكون 
مبنزل����ة النقل����ة النوعية في 
انتشار نشاط »بيزات«، ومن 
املقرر ان تكون محطتنا القادمة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وحتديدا مدينة دبي. يليها مدينة 
الرياض ف����ي اململكة العربية 
الدوحة  الس����عودية ومدينة 
في قطر، وفي هذا اخلصوص 
ميكن القول ان خطة »بيزات« 
في التوسع جاءت بعد جناح 
نظام »تاجر« محليا والتماس 
الش����ركات في منطقة  حاجة 
اخلليج العربي لهذا النوع من 

اخلدمات املالية.

وكيف ميكنكم تفعيل خدمة 
تاجر باخلارج؟

٭ باس����تخدام قن����وات الدفع 
 QPAY �املتوافرة في هذه الدول ك
اململكة  في قطر وSADAD في 

العربية السعودية.

التحصيل، فعلى سبيل املثال 
ال احلصر، يقلل تكاليف تعيني 
موظفي التحصيل، ويخفض 
التحصيل كس����رقة  مخاط����ر 
وفق����دان األموال، مع س����رعة 
عمليات التحصيل والدفع من 
العمالء مما ينتج عنه السرعة 
ف����ي تقدمي اخلدمات وكس����ب 
صفة تنافس����ية متيز الشركة 
بني منافسيها وتنعكس على 

ربحيتها ماليا.
باإلضافة إل����ى ذلك، يوفر 
»تاجر« للشركات تكنولوجيا 
الهواتف  فعالة وقائم����ة على 
الذكية والكمبيوترات ومواكبة 
ف����ي مجال  التطورات  آلخ����ر 
املعلومات ومتكاملة مع قنوات 
الدفع سواء محلية )كي نت( أو 
عاملية )ڤيزا وماستر(. وأيضا 
يوف����ر »تاجر« نظ����ام تقارير 
شامل ولوحة حتكم إلكترونية 
للش����ركات يساعدها في تتبع 
الفواتي����ر وحتصيلها إضافة 
لكشف حساب تفصيلي يبني 

املبالغ احملصلة.

وهل يتعني على العميل الذي 
يسدد أقساطه دفع أي رسوم 

مقابل استخدام هذا النظام؟
٭ هذه ميزة إضافية لتطبيق 
هذا النظام، فالعميل الذي يسدد 
عبر »تاجر« غير مطالب بدفع 
أي رس����وم مقابل استخدامه 

للنظام.

وماذا عن األمان في استخدام 
تطبيق »تاجر«؟

٭ لعل من أهم دعامات القوة 
في هذا النظام انه يتمتع بأعلى 
درجات األمن والس����المة التي 
يحددها بنك الكويت املركزي في 
هذا اخلصوص، كما انه يراعي 
املعايير العاملية في استخدام 
البرامج، ولذا تصل  مثل هذه 
نسبة األمان في استخدام هذا 
البرنامج إلى 100%، ومبعنى آخر 
مع نظام تاجر سيتمتع الفرد 
النظام  والشركة املطبقة لهذا 
أكبر على جهدهم  بس����يطرة 

ووقتهم في سداد أقساطهم.

من عمالء نظام »تاجر«؟
٭ بعد تأسيس شركة بيزات 
لنظام »تاجر« في أغسطس عام 
2013، تعاقدت ش����ركة بيزات 
الكويتية  مع كبرى الشركات 
في مج����االت عديدة كالتمويل 

على ان ينشئ موظفها فاتورة 
باستخدام »تاجر«، حيث يدخل 
بيانات الفواتير املعتادة وهي 
اسم العميل، وصف الفاتورة، 

مبلغها ورقم هاتف العميل.
الفاتورة في  بعد إدخ����ال 
النظام، يرس����لها نظام تاجر 
كرس����الة نصية ال����ى العميل 
العميل  مباش����رة، وبعد فتح 
للرابط في الرس����الة النصية، 
تظهر الفاتورة كاملة ببياناتها 
مع خيارين للدفع فسواء عبر 
بطاقات الكي نت أو البطاقات 
االئتمانية يستطيع العميل ان 
يدخل بيانات البطاقة ويدفع، 
وبذلك تنتهي عملية الس����داد 
ويرسل إشعار حتصيل فوري 

للطرفني بنجاح العملية.

كيف بدأت فكرة »تاجر«؟
٭ من الثورة احلاصلة في أنظمة 
السداد بالعالم اآلن، فالثورة في 
التكنولوجيا املتعلقة  أنظمة 
في عمليات السداد والتحصيل 
دفعت شركة بيزات إلى مواكبة 
هذه الث����ورة املعلوماتية عن 
طريق التطوير املستمر لنظام 
»تاجر« والدف����ع به للعاملية، 
PayPal وSquare من  فمث����ال، 
أنظم����ة الس����داد املعروفة في 
الواليات املتح����دة األميركية 
تتجه بقوة للعاملية مما يعكس 
الطلب الكبير على هذا النوع من 
اخلدمات، ولذلك طورت »بيزات« 
نظاما حديثا قائما على أسس 
بنكي����ة وتكنولوجية عاملية 
ميكن الشركات من التحصيل 
م����ن عمالئه����ا إلكترونيا عن 
طريق الهواتف الذكية والبريد 

اإللكتروني.

ما اإلضافات التي يقدمها نظام 
»تاجر« للشركات قياسا بأنظمة 

التحصيل األخرى املتعارف 
عليها؟

٭ من املالح����ظ في آلية عمل 
الش����ركة عدم تواجد الطرفني 
وهما ممثال الشركة والعميل في 
املكان نفسه، ما يعني استطاعة 
العمالء الدفع من أي مكان عن 
طريق هاتفهم الذكي، كما يلحظ 
أيضا سرعة عملية التحصيل 
للش����ركة، إضافة إلى ذلك فإن 
نظام »تاجر« يدعم الشركات 
بش����كل واضح م����ن الناحية 
التنافسية، حيث يقلل التكاليف 
املتعلق����ة بعمليات  واملخاطر 

األمور باستخدام نظام حتصيل 
إلكتروني يسمح لها بالتحصيل 
عن طريق الرس����ائل النصية 

والبريد اإللكتروني.
وأفاد السالم بأن »بيزات« 
طورت نظاما حديثا قائما على 
أس����س بنكي����ة وتكنولوجية 
عاملي����ة ميكن الش����ركات من 
التحصيل من عمالئها إلكترونيا 
ع����ن طريق الهوات����ف الذكية 
والبري����د اإللكتروني، وهذه 
مزية جدي����دة غير متاحة في 
السداد األخرى، مؤكدا  أنظمة 
ان����ه بإمكان مس����تخدمي هذا 
التمتع بأعلى درجات  النظام 
األمن والسالمة في انتقال قسط 
العميل بني الطرفني، وفيما يلي 

التفاصيل:

في البداية نود ان نعرف ما 
نظام »تاجر«؟

٭ »تاجر« باختصار عبارة عن 
نظام حتصيل إلكتروني يسمح 
للش����ركات بإنش����اء الفواتير 
وإرس����الها لعمالئها من خالل 
رس����الة نصية أو عبر البريد 
اإللكتروني باستخدام قنوات 
الدفع املتاحة في السوق احمللي 
للس����داد، وهي نظام كي نت 
البطاق����ات االئتمانية  ونظام 
العاملي ڤيزا وماستر مع غطاء 

.Thawte أمني للحماية وهو

وماذا عن آلية عمل الشركة؟
٭ من املتعارف عليه ان هناك 
طرفني في املعادلة هما الشركة 
والعميل ول����ذا يرتكز عملها 

عبدالرحمن خالد

ج����رت العادة أن ترس����ل 
الشركات موظفيها لتحصيل 
العم����الء أو حتتم  املبالغ من 
على عمالئه����ا زيارتها للدفع، 
الت����ي تواجه  اآللي����ة  وه����ي 
حتديات مختلف����ة خصوصا 
لدى أصحاب األعمال والشركات 
على حد سواء، الذين يواجهون 
صعوب����ة في حتصيل األموال 
واملبالغ النقدية داخل الكويت 
واخلليج العربي. هذا التحدي 
دفع شركة »بيزات« إلى تطوير 
نظام حديث قائم على أس����س 
بنكي����ة وتكنولوجية عاملية 
ميكن الشركات من التحصيل 
م����ن عمالئه����ا إلكترونيا عن 
الذكي����ة  الهوات����ف  طري����ق 
والبري����د اإللكتروني لتفادي 
مش����كلة الوصول الى العميل 
والعك����س، دون ان يتحم����ل 
العميل الذي يس����دد قس����طه 
اي مقابل الس����تخدامه لنظام 
تاجر. »األنباء« أجرت مقابلة 
مع نائب الرئي����س التنفيذي 
ورئيس مجموعة األعمال في 
ش����ركة بيزات يوسف السالم 
للتع����رف على النظ����ام الذي 
الش����ركة عليه اس����م  أطلقت 
ان  السالم  »تاجر«، حيث قال 
مع نظام الشركة اجلديد للدفع 
لم يعد العميل بحاجة إلى زيارة 
الشركة لسداد فاتورته أو قيمة 
البضاعة املشتراة وال يتحتم 
على الشركة إرسال مندوبها الى 
العميل لتسلم املبلغ فيكفي ان 
يسدد العميل قسطه من نظام 
تاجر للدفع عن طريق الهواتف 
الذكية والبري����د اإللكتروني 
مجانا. وأضاف السالم ان العديد 
من الشركات كانت تشكو من 
مضيع����ة الوق����ت واجلهد مع 
استخدام أنظمة السداد التقليدية 
نظرا ألسباب متعددة كفقدان 
املبالغ النقدية أثناء التنقل أو 
السرقة أو التعرض لالزدحامات 
املرورية التي أصبحت ظاهرة 
في اآلونة األخي����رة في كثير 
من ال����دول، م����ا يترتب عليه 
خس����ارة ألصح����اب األعمال 
التجارية والشركات وبالتالي 
يعرض الشركات لفقدان امليزة 
التكاليف  التنافسية بس����بب 
الناجت����ة من هذه اخلس����ائر، 
لكن في الوقت احلالي، أصبح 
مبقدرة الشركات تفادي هذه 

)هاني عبداهلل( يوسف سالم  
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قمة العرب للطيران ٢٠١٤: أرباح شركات الطيران العربية جتاهلت اإلضرابات السياسية بـ ٧٠٠ مليون دوالر

العرب  ٦١ مليون مـــن غير 
يسافرون عبر العالم العربي. 
وبذلك سيرتفع الرقم الى نحو 
٢٠ مليون مســـافر، وهو ما 
أرباح شركات  ســـيزيد من 
العربية، خصوصا  الطيران 
ان هذا القطاع بات يسهم مبا ال 
يقل عن ٣٪ من اجمالي الناجت 
احمللي فـــي اململكة العربية 
الســـعودية و١٠٪ من الناجت 
احمللي في االمارات العربية.

وأسهمت شركات الطيران 
العربية بنحو ١٢٪ من حركة 
الطيران العاملية، ومن املتوقع 
ان ترتفع هذه النسبة الى نحو 
١٦٪ خالل العام ٢٠٢٦. إال أن 
اخلبراء دعوا الى فضاء فيما 
بني الـــدول العربية بدال من 
هذا الفضاء املقسم الى جزر 
ولو اقتضى األمر التعاون مع 

اجليوش في املنطقة.

٣ جلسات عمل

وشـــهدت القمـــة ثـــالث 
جلســـات عمل حيث كانت 
اجللسة األولى حول جتربة 
رأس اخليمـــة «الوجهـــات 
السياحية الصاعدة ودورها» 
أما اجللســـة الثانية فكانت 
حول «مستقبل الطيران في 
العربي واحلوار بني  العالم 
القطاعـــني العام واخلاص». 
أما اجللسة الثالثة واألخيرة 
من القمة فجاءت حتت عنوان 
«الطيـــران والســـياحة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا» تناول املتحدثون 
فيها: مسيرة النمو والتأثير 
املتبادل والتوجهات العاملية. 
كما شهدت القمة تقدمي ورقة 
عمل مـــن شـــركة إيرباص 
للطيران قدم فيها املتحدثون 
تقريرا عن قطاع الطيران في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا كما تناولوا من خاللها 
التوقعات والتحديات والفرص 

في املنطقة.

مكتفيا بالقول «إن الشركات 
في معظم البلدان العربية التي 
تواجه اضطرابات، مملوكة 
من القطاع احلكومي الرسمي، 
وهي ال تصـــدر بيانات عن 
أوضاعها اال متأخرة، وبالتالي 
ال ميكننا إعطاء رقم إن كانت 

توجد خسارة أو ال.

غيرة شركات الطيران

التنفيذي  الرئيس  ولفت 
العربية للطيران،  ملجموعة 
عادل علي، الـــى أن صناعة 
الطيران في منطقة الشـــرق 
األوســـط ودول اخلليـــج 
العربي تثير الغيرة، موضحا 
ايجابياتها على قطاعي السفر 
والسياحة، حيث هناك فرص 
كبيرة لكـــن توجد حتديات 
تقابلها، منها االدارة اجلوية 
وال ســـيما في دول اخلليج. 
كما انه من ضمن التحديات 
املسائل املتعلقة بالتأشيرات 
واجلمارك، كما أن مساهمات 
القطـــاع اخلـــاص ال تـــزال 
ضعيفة، مطالبـــا بتخفيف 
التدابير احلمائية وتخفيف 
الضرائب كي ال يصاب القطاع 

بالشلل.

قمة العرب للطيران

من ناحية أخرى، سلطت 
قمة العرب للطيران واإلعالم 
٢٠١٤، التي افتتحها ولي عهد 
رأس اخليمة الشـــيخ محمد 
بن سعود بن صقر القاسمي، 
، الضوء على تقدم صناعة 
العربي،  العالم  الطيران في 
وال سيما في ٢٠١٣، حيث بلغ 
عدد املسافرين نحو ٣ مليارات 
منهم ١٩٤ مليون عربي، أسهم 
الطيران العربي في نقل ١٢٦ 
مليونـــا منهم. ويترافق هذا 
التقدم مع توقعـــات للعام 
٢٠٢٦ بأن يصل عدد املسافرين 
العرب الى نحو ٣٦٤ مليون 
عربي فيما سيكون هناك نحو 

ـ A ٣٤٠، اما الشـــركات ذات 
الكلفـــة املنخفضة فتفضل 

.A طراز ٣٢٠

الظروف الجيوسياسية

مـــن ناحية أخـــرى، قال 
األمني العام لالحتاد العربي 
للنقل اجلـــوي عبدالوهاب 
تفاحة ان قطاع الطيران في 
دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا ما زال يحقق 
معدالت منو قوية وصلت الى 
١٢٪ مقارنة مع املعدل العاملي 
الذي سجل العام املاضي نحو 
٣٪، ويعود ذلك الى ارتفاع 
الركاب من املنطقة عاما بعد 
عام وكثرة تنقلهم ألسباب 
متعددة ومختلفة، هذا إضافة 
الى املوقع واملساحة الكبيرة 
التي حتتلهـــا املنطقة على 

خارطة العالم اجلغرافية.
وأوضح تفاحـــة ان ذلك 
النمـــو جاء رغـــم الظروف 
اجليوسياسية التي متر بها 
بعـــض دول املنطقة والتي 
أثـــرت بدورها علـــى قطاع 
الســـياحة أيضا، ولكن في 
املقابـــل كانت هنـــاك حركة 
جوية كبيرة سجلتها الدول 
املستقرة خصوصا في دول 

اخلليج العربي.
وتوقع تفاحة، في رده على 
سؤال لـ «األنباء» أن حتقق 
شركات الطيران العربي ربحا 
اجماليـــا بنهاية ٢٠١٤ بنحو 
٧٠٠ مليـــون دوالر. وأبدى 
اسفه لعدم توســـعة مطار 
رفيق احلريري الدولي رغم 
أنه تخطى السعة املطلوبة 

املقدرة بـ ٦ ماليني راكب.
وكانت الشركات حققت 
العام املاضي نحو ٨٠٠ مليون 
دوالر، إال أن تفاحة رفض أن 
يسميها خسارة، ولم يؤكد ما 
إذا كانت هذه اخلسارة مردها 
الى أزمـــة االضطرابات التي 
حتصل فـــي العالم العربي، 

ادارة الكويتية رشا الرومي 
أبلت بالء حســـنا، وحققت 
جناحا في التوصل إلى االتفاق 
نهائي مع ايرباص من شأنه 
يعيد قطاع الطيران الكويتي 
إلى ريادته فى القريب العاجل، 
فعمليـــة حتديث أســـطول 
الكويتية سيغير مسار القطاع 
السنوات  بشكل كبير خالل 
ايرباص  املقبلة، لذا فشركة 
تقـــدم كل الدعـــم للكويتية 

الستكمال خطتها».

طائرات ايرباص في المنطقة

وفيمـــا يتعلق بتعاقدات 
ايرباص مع شركات الطيران 
فى املنطقة، قال ان اساطيل 
شركات الطيران في الشرق 
االوســـط تســـتحوذ علـــى 
٦٠٪ من طائرات االيرباص 
بطرازاتهـــا املختلفة، مقابل 
٤٠٪ من طائرات «البوينغ»، 
مشيرا الى ان الشرق االوسط 
ميثل ١٠٪ من اجمالي انتاج 
ايرباص التي ستقوم بتصنيع 
٥٥٠ طائرة سنويا من مختلف 
انواع عائلة االيرباص، الفتا 
الى ان الشرق االوسط يحتاج 
من ٥٥ الى ٦٠ طائرة سنويا 
من االيرباص، بينما تستحوذ 

آسيا على ٢٥٪ من االنتاج.
وكشف عن حجم الطائرات 
املطلوبة في الشرق األوسط 
التي تبلغ ٩٠٠ طائرة طلبتها 
الشركات العربية مجتمعة منذ 
بداية العام، الفتا إلى ان هناك 
٥٠٠ طائرة حتلق في أجواء 

منطقة األجواء العربية.
إلـــى ان معظم  وأشـــار 
الطلبيات على طائرة االيرباص 
تأتي من شـــركات االمارات 
واالحتاد والقطرية بنســـبة 
٤٠٪ باإلضافة إلى السعودية 
واخلليجية وغيرها، الفتا إلى 
ان نوعية الطائرات التي تطلب 
من الشرق االوسط كبيرة من 
 ٣٣٠ A ٣٥٠ ـ A ٣٨٠ ـ A طراز

رأس الخيمة - محمود فاروق

أكـــد مديـــر عام شـــركة 
ايرباص الشرق األوسط فؤاد 
العطار ان اخلطوط اجلوية 
الكويتية ستتسلم اول طائرة 
جديدة من املصنع من نوع 
A٣٢٠ في األول من ديسمبر 
املقبل ضمن ٧ طائرات من هذا 
الطراز تعاقدت «الكويتية» 
على تأجيرها ملدة ٨ سنوات 
، و٥ طائرات أخرى من طراز 
٣٣٠A سيتم تســـلمها وفق 
جـــدول زمني يبدأ من بداية 

٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠.
تصريح العطار لـ «األنباء» 
جاء على هامش مؤمتر قمة 
العرب للطيران ٢٠١٤ الذى عقد 
في رأس اخليمة التي حضرتها 
« األنباء» للتعرف على آخر 
ما توصل إليه قطاع الطيران 
من تطورات وحتديات وكيفية 

التغلب عليها.
الكويت  ان  العطار  وقال 
حققت جناحا في االتفاق على 
شـــراء ٣٧ طائرة للخطوط 
الكويتية بعد ان وقعت اتفاقية 
مشتركة مع ايرباص منذ ٦ 
اشـــهر إلعادة بناء اسطول 
اخلطوط الكويتية من طراز 
A٣٥٠ـ  A٣٢٠ـ  A ٣٣٠ وسوف 
الكويتية ٧  نبدأ في تسليم 
طائرات من طراز A ٣٢٠ و٥ 
طائرات من طراز ٣٣٠A اعتبارا 

من نهاية العام احلالي.
وبســـؤال العطار عما مت 
فـــى عملية  إليه  التوصـــل 
التمويل، اجاب «ال أستطيع 
اإلجابـــة نظرا الن ذلك االمر 
يعد شأنا داخليا باخلطوط 

الكويتية».
وعـــن رأيه فيمـــا تداول 
من بعض املختصني بقطاع 
الطيران عـــن تراجع قطاع 
الطيـــران الكويتـــي مقارنة 
بنظيراتها باخلليج رغم قدمها 
قال العطار «ان رئيسة مجلس 

متخصصون ومسؤولون الطيران في املنطقة يناقشون حتديات قطاع الطيران للسنوات املقبلة ولي عهد رأس اخليمة خالل افتتاح قمة العرب للطيران واإلعالم ٢٠١٤

عبدالوهاب تفاحة فؤاد العطار

مدير عام «إيرباص» 
عن تأخر قطاع 

الطيران الكويتي: 
حتديث أسطول 

«الكويتية» سيعيدها 
إلى ريادة القطاع 

رشا الرومي أبلت 
بالء حسنًا وحققت 
جناحًا في تعاقدها 

مع إيرباص

تفاحة: ١٢٪ منو 
قطاع الطيران في 

دول منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا
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طائرة طلبتها الشركات 
العربية من «إيرباص»

طائرة إيرباص حتلق
في األجواء العربية

مليونًا عدد املسافرين 
العرب بحلول ٢٠٢٦

مليون أجنبي يسافرون
عبر العالم العربي

حتديات تواجه444444444444444444
قطاع الطيران 

حتدث املختصون في مجال النقل اجلوي عن 
حتديات قطاع الطيران في املنطقة وحصروها 

في ٤ نقاط هي: 
١ ـ قلة دعم حركة الطيران من قبل بعض 

احلكومات العربية.
٢ ـ القيود املفروضة حلركة الناس والسلع 

واجلمارك.
٣ ـ املشاركة احملدودة للقطاع اخلاص، مع 

تواجد رؤية قصيرة املدى لدى البعض.
٤ ـ التدابير األمنية مازالت تشكل مشكلة لدى 

بعض الدول العربية.
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«إيرباص»: «الكويتية» تتسلم A٣٢٠ في األول من ديسمبر
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تعيد تعريف قطاع سيارات الـ SUV املدمجة واملنفردة بتصميم عائلي معاصر

»البابطني« تطلق »نيسان إكس ـ تريل 2015«

منى الدغيمي

أطلق����ت ش����ركة عبد 
عبدالعزي����ز  احملس����ن 
البابطني، الوكيل احلصري 
لس����يارات نيس����ان في 
الكوي����ت، اجليل اجلديد 
بالكامل من سيارة نيسان 
إكس � تري����ل 2015 التي 
تنتمي الى قطاع سيارات 

ال� SUV املدمجة.
ومت الكشف عن نيسان 
إكس � تريل في حفل رائع 
أقامته شركة عبد احملسن 
البابطني يوم  عبدالعزيز 
اخلمي����س املاض����ي في 
مجمع األڤني����وز، تألقت 
خالله نيسان إكس � تريل 
اجلديدة، وحظيت بإعجاب 
الضي����وف واحلض����ور 
اإلعالمي، الذين متت إتاحة 
الفرصة لهم للتعرف على 
نيسان إكس � تريل اجلديدة 
عن قرب، واطلعوا على ما 
تضمنته من تقنيات عالية 

وتصميم رائع.
وبهذه املناس����بة، قال 
العملي����ات في  رئي����س 
البابطني محمد  مجموعة 
شلبي في تصريح صحافي 
عل����ى هامش حفل اطالق 
السيارة اجلديدة ان سيارة 
نيسان اكس � تريل اجلديدة 
تغطي شريحة كبيرة من 
الس����وق الكويتي ومتثل 
حوالي 12 الف سيارة في 

العام.
ش����ركة  ان  واض����اف 
البابطني تسعى الى استهداف 
25% من احلصة السوقية 
لبيع س����يارات نيسان مبا 
تتميز به السيارة اجلديدة 

من مواصفات جديدة من حيث 
التكنولوجيا العالية والرفاهية، 
مش����يرا الى ان السيارة لها 4 

فئات تناسب كل العائالت. 
واشار شلبي الى ان السيارة 
مت تسعيرها بطريقة اقتصادية 
حتى تلب����ي كل احتياجات 
الشرائح االجتماعية املنتمية 
للسوق الكويتي، مشيرا الى ان 
سعرها يبدأ من 6 آالف دينار 
وتس����تهدف »البابطني« بيع 

3000 سيارة خالل عام.
وتابع ش����لبي ف����ي كلمة 
القاها خالل احلفل »يسعدنا 
أن نكش����ف عن إطالق هذه 
الس����يارة املميزة التي تعيد 
تعريف قطاع سيارات الكروس 
املدمجة، حيث أضافت  أوفر 
ملميزات اجليل السابق الكثير 
م����ن االعتمادية املعززة بكل 
املكونات املتفوقة لديهم لتولد 
من جديد على ش����كل سيارة 
كروس أوفر منفردة بتصميم 

عائلي معاصر«.
كم����ا حتدث ع����ن بعض 
مميزات نيسان إكس � تريل 
اجلديدة وعما تتمتع به من 
مقوم����ات جن����اح وتقنيات 
معاصرة ومجموعة متكاملة 
من التجهيزات املساعدة والتي 
تعتبر جزءا رئيسيا من درع 
نيس����ان للسالمة املخصص 
إلكس � تريل، هذا باإلضافة 
إلى م����ا تتميز به بتصميمها 
وكفاءتها والراحة القصوى 

بقيادتها.
م����ن جهته، اش����اد مدير 
تطوير األعم����ال مبجموعة 
البابطني  البابط����ني غ����ازي 
بالتكنولوجي����ا الفائقة التي 
تتمت����ع به����ا خاص����ة نظام 
نيس����ان كونكت وهو واحد 
من أبرز األمثلة على هندسة 
نيسان املتطورة وابتكاراتها 

املتقدمة.
أن  الى  البابطني  واش����ار 

س����يارة نيسان إكس � تريل 
2015 اجلديدة كليا تعد اخليار 
املثالي لكل محبي السيارات 
في املنطقة فهي تقدم أفضل 
جتربة قي����ادة على اإلطالق 
ومواصف����ات أكث����ر كف����اءة 
وراحة، متوقع����ا أن إطالق 
س����يارة نيسان إكس � تريل 
2015 اجلديدة كليا في السوق 
الكويتي سيمثل نقطة حتول 
في سوق السيارات، خصوصا 
أنها متنح ركابها نوعا جديدا 
من الرض����ا واالرتياح، وفي 
نهاي����ة كلمته ق����ال إننا في 
البابط����ني نبذل  مجموع����ة 
قصارى اجلهود من أجل البقاء 
السيارات  بني طليعة وكالء 
الكويت واحملافظة على  في 

مكانتنا الرائدة فيه.
وكانت نيسان قد أطلقت 
طراز إكس � تريل الذي يتميز 
بعضالته الرياضية وتصميمه 
املعاصر والذي يخفي كميات 
كبيرة من التقنيات اجلديدة، 
ف���ي مع���رض فرانكف���ورت 
الدولي للس���يارات. وتعتمد 
� تري���ل اجلديدة على  إكس 
تراث نيسان العريق في عالم 
صناعة سيارات الدفع الرباعي 
وتس���تفيد من خبرة نيسان 
الطويلة وريادتها ملختلف فئات 

سيارات الكروس أوفر.
هذا، وستتوافر إكس � تريل 
2015 التي تشكل واحدة من 
منتجات نيسان العاملية املعدة 
لإلنتاج بكميات كبيرة والتي 
تعتمد في بنائها على هندسة 
قواعد وحدة نيس����ان/ رينو 
املشتركة )CMF(، في 190 بلدا 
حول العالم، في وقت تطمح 
نيسان الى بيع أكثر من 500 

الف وحدة منها سنويا.

محمد شلبي متوسطا مدير األعمال في مجموعة البابطني غازي البابطني وكاميرون غوينغ )قاسم باشا( 

مدير التسويق شاهد طاهر ومدير تسويق ومبيعات نيسان اخلليج كاميرون غوينغ ورئيس العمليات محمد شلبي ومدير مبيعات التجزئة بالل اخلروبي مع فريق نيسان إكس - تريل اجلديدة 

.. ومع كاميرون غوينغ في مقصورة السيارة اجلديدة 

شلبي: »البابطني« 
تستهدف 25% من 

احلصة السوقية 
وبيع 3000 سيارة 
من إكس ـ تريل 

 2015

تصميم معاصر 
وديناميكي وريادتها 

جلهة مستويات 
الرقي في مقصورتها

خيار بني الدفع الثنائي
واالندفاع الرباعي وبسعر
يبدأ من 6 آالف دينار

تقنيات متقدمة ودرع نيسان للسالمة 
وجتهيزات للتماسك تتوافر ألول مرة 

SUV في عالم سيارات الـ

7 مقاعد.. ميزة فريدة

الراحة والسالمة

تقنية إكس ـ تريل
تنتمي إكس-تريل اجلديدة الى عائلة 
السيارات األكثر تطورا في األسواق. 

وتنفرد بتوفرها مع اجليل األحدث من 
أنظمة نيسان كونكت للتواصل والتي تضم 
جهازا للمالحة ونظاما للمعلوماتية والترفيه.
كما سيستفيد سائقو إكس ـ تريل اجلديدة 

من مجموعة متكاملة من التجهيزات 
املساعدة التي تعتبر جزءا رئيسيا من درع 

نيسان للسالمة املخصص إلكس ـ تريل.
ويعتبر نظام نيسان كونكت واحدا من 

أبرز األمثلة على هندسة نيسان املتطورة 
وابتكاراتها املتقدمة، ففي جيله األحدث، 
يتميز نظام نيسان كونكت بقدرته على 

التواصل مع أجهزة الهاتف الذكية ويسمح 
ملالكيه بالبقاء على تواصل تام مع العالم 
اخلارجي، مهما كانت وجهتهم. ويسمح 

هذا النظام للمالكني بالتعامل مع عدد من 
التطبيقات التي تشمل التطبيقات املوسيقية 

وتلك املتخصصة بوسائل التواصل 
االجتماعي من خالل شاشة ملونة بقياس 

7 إنشات تعمل باللمس وتساهم في 
حتويل نظام نيسان كونكت الى واحد من 

التجهيزات األكثر تناسبا لـ إكس ـ تريل 
اجلديدة. ويشمل نيسان كونكت أيضا 

نظاما لنقل املوسيقى عبر تقنية بلوتوث 
الالسلكية وميكن مالكي إكس ـ تريل 

اجلديدة من ربط هواتفهم الذكية احملمولة 
الى نظام نيسان كونكت بطريقة السلكية 

أو عبر قوابس AUX وUSB خاصة.
وباإلضافة الى ذلك، يتميز نظام نيسان 

كونكت بقدرته على التواصل مع الهواتف 
النقالة عبر تقنية بلوتوث لالتصاالت 

الالسلكية. كذلك سيستفيد سائقو إكس ـ 
تريل اجلديدة من نظام عرض متطور جدا 
يعمل من خالل شاشة TFT ملونة بقياس 
5 إنشات، على توفير معلومات غرافيكية 

ميكن عرضها واحدة تلو األخرى. وتشمل 
هذه املعلومات نصائح وحتذيرات تدور 

حول معدل السرعة التي سجلتها السيارة، 
إضافة الى السرعات احلالية وإرشادات 

جهاز املالحة التفصيلية ومعلومات اجلهاز 
املوسيقي مع نصائح حول القيادة النظيفة 

واملراعية للبيئة ومعايير توزيع عزم 
الدوران عند اعتماد نظام الدفع الرباعي.

تتميز املقصورة بصفوف مقاعدها التي 
تتشابه مع مقاعد املسارح جلهة ارتفاعاتها 
التي تزداد كلما اجتهت الى اخللف، األمر 

الذي يساهم في توفير مجاالت رؤية 
ممتازة لكل الركاب وبغض النظر عن 

وضعيات جلوس كل منهم. أما إمكانية طلب 
إكس ـ تريل مبقعدين إضافيني في 

اخللف، فيرفع عدد الركاب 
الى سبعة وميكن إكس 

ـ تريل من التحلي 
مبيزة فريدة ضمن 

فئتها.
ومن جتهيزات 

إكس ـ تريل 
العمالنية، تزويده 

ببابني خلفيني يفتح كل 
منهما بزاوية أكبر مما يتوافر في 

السيارات األخرى. وتصل هذه الزاوية 
الى 80 درجة، األمر الذي يسهل عمليتي 

الدخول واخلروج الى ومن املقصورة 
ويساعد في تثبيت ونزع مقاعد األطفال. 

كذلك متت زيادة مستويات الراحة التي 

يوفرها صف املقاعد الوسطي بفضل 
املساحات الداخلية الكبيرة لركب اجلالسني 
على هذا املقعد والتي نتجت عن بناء إكس-

تريل اجلديدة على قاعدة عجالت أطول 
واعتماد تصميم متعدد املستويات للقسم 

اخللفي من ظهري املقعدين األماميني.
ويتميز املقعد اخللفي بخاصية 

االنزالق األفقي وبإمكانية 
طي ظهره. وفي 
النسخ املزودة 

بصف ثالث من 
املقاعد، ميكن طي 
هذا الصف باجتاه 
األمام لزيادة حجم 

التحميل في اخللف.
ولزيادة سهولة عمليتي 
التحميل والتفريغ، مت تزويد إكس 
ـ تريل اجلديدة بباب خلفي ملقصورة 

التحميل ميكن فتحه كهربائيا وعن بعد. 
وبنتيجة ذلك، تتميز إكس ـ تريل بتصميم 

خارجي طليعي معزز مبقصورة تتميز 
بالرحابة والعمالنية واجلودة.

جرى تزويد إكس ـ تريل بأربعة أجهزة 
إلكترونية يفترض بها أن ترفع مستويات 

الراحة والسالمة. ويعتبر اثنان من هذه 
األجهزة مبنزلة أنظمة تتوافر ألول مرة 

عامليا، في وقت ينحصر توافر النظام الثالث 
.M مع السيارات الفاخرة، شأن إنفينيتي

أما النظامان اللذان يتوفران ألول مرة، فهما 
جهاز التحكم باالنقيادية النشطة ومكابح 

احملرك النشطة. ويقوم جهاز التحكم 
باالنقيادية النشطة مبراقبة سطح الطريق 

ومتوجاتها، في وقت يعمل جهاز كبح 
احملرك النشط على جتميع القوة وقدرات 

السيطرة اخلاصة بجهاز اكسترونيك 
لنقل احلركة بهدف تعزيز الكبح من خالل 

احملرك عند االنعطاف أو في حال خفض 
السرعة على الطرقات املتجهة نزوال، األمر 
الذي يرفع من القدرات الكبحية اإلجمالية 
إلكس ـ تريل اجلديدة وميكن سائقها من 
التمتع بكبح فعال ومن دون الضغط بقوة 
على دواسة املكابح. ويتمثل النظام الثالث 

الذي يتوافر بشكل شبه حصري في 
قطاعات السيارات املترفة، بجهاز التعقب 
النشط الذي يعمل من خالل مستشعرات 

تراقب سرعة السيارة وزاوية ميالن املقود 
ومستوى الضغط على دواسة التسارع 

واجلهد املكبحي وتعمل على ممارسة الكبح 
على كل إطار على حدة مخفضة بذلك 

إمكانية انزالق املقدمة.

تصميم متميز

منظومة الدفع

متثلت تعليمات نيسان عند وضع رسومات 
إكس ـ تريل اجلديدة بالعمل على دمج 

خطوط سيارات الكروس أوفر التي تعتمد 
على اإلنسيابية واألناقة في آن، مع اجلاذبية 

واخلشونة التي تنفرد بها السيارات 
الرياضية املتعددة االستعمال. وبدال من 

املعالم القاسية ذات الزوايا احلادة واألسطح 
املستطيلة التي كانت إكس ـ تريل السابقة 

تتحلى بها، باتت إكس ـ تريل اجلديدة 
تتسم بأناقة عالية ومظهر ديناميكي.

وتتميز إكس ـ تريل اجلديدة بخطوط 
رياضية منحوتة بشكل يساهم في 

إعطائها تصميما رجوليا مع زوايا أنيقة 
وفتحات إطارات عالية. ويتميز تصميمها 

اخلارجي باعتماده على عدد من معالم 
سيارات نيسان التصميمية، شأن املصابيح 

اخللفية املشابهة للبومرانغ األسترالي، 
مصابيح أمامية مميزة بشكلها الكريستالي 

وباعتمادها على مصابيح LED نهارية، 

إضافة الى تصميم العمود D اخللفي الذي 
تنفرد به سيارات نيسان. وتتوفر طرازات 
القمة من إكس ـ تريل قياسيا مع مصابيح 

LED لإلنارة املنخفضة والعالية، فيما 
تساهم العجالت املعدنية الرياضية التي 
يبلغ قطرها 18 إنشا، في تعزيز حضور 

إكس ـ تريل. في الداخل، تتميز املقصورة 
مبالمح راقية تشمل تلبيسات كرومية 
وتفاصيل معدنية وأخرى سوداء ملاعة 

)Piano Black( منفذة بعناية تامة لتضفي 
املزيد من الترف والتطور الى مقصورة 

جديدة كليا تركز على استعمال املواد ذات 
اجلودة العالية واملميزة مبلمسها الناعم 

املعزز بقطب مزدوجة تطاول بطانات 
األبواب واملقاعد ومسند اليد الوسطي 

األمامي ومن خالل تصميم أنيق وراق، 
األمر الذي يضع مقصورة إكس ـ تريل 
اجلديدة في مكانة مرموقة ومتفوقة عن 

مقصورات سيارات هذا القطاع.

خالل تطوير إكس ـ ترايل، وضع مهندسو 
نيسان نصب أعينهم توفير سيارة راقية 

ميكنها املساهمة في حماية البيئة والتوفير 
في استهالك الوقود.

وحقق مهندسو نيسان أهدافهم هذه من 
خالل إخضاع إكس ـ تريل اجلديدة الى 

حمية في كل األمكنة املهمة. وعلى سبيل 
املثال ال احلصر، وعلى الرغم من أن 

املساحة األفقية التي حتتلها إكس ـ تريل 
اجلديدة تزيد عنها للمساحة األفقية للجيل 

األسبق، إال أن باب مقصورة التحميل 
اخللفية مصنوع من خليط من املواد 

البالستيكية، األمر الذي ساهم في خفض 
الوزن اإلجمالي مبعدل 7 كيلوغرامات.

من ناحية أخرى، مت التركيز على عوامل 
االنسيابية التي نتج عنها تصميم خاص 

للمرايا اخلارجية، إضافة الى تزويد القسم 
السفلي من السيارة وحتديدا مكان مرور 

العادم بغطاء انسيابي على شكل عاكس 
هواء يساهم في مزيد من التحكم في كيفية 

تدفق الهواء حتت السيارة.
وهنا، ساعدت ابتكارات نيسان الهندسية 

إكس ـ تريل اجلديدة في ريادة فئتها 
جلهة كفاءة احملرك وذلك عبر تقليل 

القوة االحتكاكية داخل احملرك وكل القطع 
املتحركة األخرى ولينعكس ذلك بطريقة 
غير مباشرة على شكل مزيد من التأدية 
الصادرة عن جيل من احملركات املصغرة 
ميكنها أن توفر تأدية تعود الى احملركات 

األكبر حجما مع مستويات متدنية من 
االستهالك واإلصدارات التي تعود الى 

احملركات األصغر حجما.

نظام إلكتروني متطور
في إطار التزامها مبستويات الريادة، تعتمد 
إكس ـ تريل اجلديدة على نظام إلكتروني 

متطور للتحكم بالدفع الرباعي املستمر يحمل 
تسمية 4x4i ALL MODE ويعمل من خالل 

مفتاح دائري في الكونسول الوسطي ميكن معه 
االختيار بني الدفع الثنائي، الدفع األوتوماتيكي 
والقفل الذي تندفع معه إكس ـ تريل بعجالتها 

األربع بشكل دائم. وفي احلالة االفتراضية، 
يعتمد نظام الدفع على البرنامج األوتوماتيكي 

الذي يراقب مستويات الضغط على دواسة 
التسارع وسرعة دوران احملرك ومستويات 

العزم املستخرجة ويتوقع انزالقات اإلطارات 
حول نفسها قبل حصولها ويبدأ بتوزيع العزم 

بني عجالت احملورين األمامي واخللفي تبعا 
ملستويات متاسك اإلطارات مع الطريق وذلك 
لغاية وصول إكس ـ تريل الى سرعة 80 كلم/ 
ساعة. وعند تعدي هذه السرعة، يتابع نظام 
الدفع مراقبته لتماسك اإلطارات مع الطريق 

ويبدأ بتحويل قوة الدفع باجتاه عجلتي 
احملور اخللفي مبجرد تعرض أي من اإلطارين 

األماميني لالنزالق رافعا بذلك مستويات 
التماسك. أما عند القيادة في أماكن وعرة وعلى 

سرعات متدنية، فيقوم معيار القفل بتحويل 
الدفع الى العجالت األربع بشكل مستمر. من 

ناحية أخرى، ميكن للسائقني أن يطلبوا إكس ـ 
تريل بنسخة ذات دفع ثنائي فقط.
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»خدمات« تعلن الفائز بجائزة »بامبار«
أعلنت ش����ركة خدمات خلدمات التس����ويق 
والس����يارات ع����ن الفائز بجائ����زة بامبار خالل 
السحب للمسابقة املقامة فيما يخص كأس العالم 
فيفا خدمات/ كاسترول 2014 وكان الفائز محمد 
عبدالستار وعائلته ومت اإلعالن عن الفائز بجائزة 
»سيارة متسوبيشي أتريدش« في حضور املدير 
العام هش����ام فقيه وأبوبكر ونبيل مصطفى من 

شركة بدر املال.
سلمت خدمة السيارات مفاتيح السيارة الى 
محمد عبد الس����تار خالل حفل توزيع اجلوائز 
يوم الثالثاء 18 سبتمبر 2014 في املكتب الرئيسي 
مبنطقة ش����رق وحضر احلفل نخبة من شركاء 
عمليات كاسترول ممثلة في عادل وهاني وعن 
شركة أولى جاسم محمد احملاميد وعبد العزيز 
محمد الريس ومجموعة أخ����رى من الضيوف 

املدعوين. 
العمالء الذين قاموا بزيارة مراكز خدمة خالل 
ش����هري يوليو وأغسطس 2014 للحصول على 
خدمات لسياراتهم مع استخدام زيوت ماجينتك 
وإيدج تسلموا كوبون امسح واربح إضافة إلى 

فرصة للفوز بجائزة بامبار املمثلة في س����يارة 
متسوبيشي أتريدش.

ذكر العميل الفائز محمد عبدالستار أن هذه 
هي املرة األولى التي يفوز بها مبثل هذه اجلائزة 
على الرغم من أنه لديه سيارة بالفعل وأن عائلته 
سعيدة جدا بالفوز بسيارة جديدة من خالل خدمة 
وأنه كان س����حب سعيد بالنسبة له كما أضافه 
أيضا أن خدمة خدمات مريحة جدا بالنسبة له 
في حياته املكتظة بالعمل ومنط احلياة السريع 
حيث ان مركز خدمة خدمات مفتوح على مدار 7 

أيام أسبوعيا و24 ساعة خدمة يوميا.
متى كان الشخص يسعى لتوفير الوقت واملال 
فيجب عليه اختيار فنيي خدمات في فروع مراكز 
اخلدمة املختلفة ألداء اخلدمات التي يعتمد عليها 
والفعالة التي توفر قدرا عاليا من اجلودة، حيث 
يكون أولئك الفنيون على استعداد تام لتوفير 
املساعدة في أي وقت كما جاء على لسان محمد 
عبد الستار أنه قانع متاما باخلدمات التي يقدمها 
مركز خدمات وبالتأكيد سيحول أصدقاءه وأقاربه 

لالستعانة بخدمات مركز خدمات.

جانب من تسلم اجلائزة

اجلديد بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائزة يومية قدرها -/7000 
دينار، لينفرد البنك التجاري 
بتقدمي اكبر جائزة س���حب 
يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س���حوبات كب���رى جترى 
خالل الع���ام تبلغ قيمة كل 
جائزة منها 100.000 دينار 
الوطني  العي���د  ف���ي  تقام 
والتحرير، وعيد الفطر، وعيد 
األضح���ى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأسيس البنك في 

19 يونيو.

التجاري  البن���ك  أجرى 
اليومي  الس���حب  الكويتي 
النجمة«،  عل���ى »حس���اب 
الرئيسي للبنك،  املركز  في 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
املناعي،  والصناعة صق���ر 
وقد فاز كل من: احمد محمد 
صفوت، أحمد عزيز خنياب، 
جميلة ناصر احلريتي، محمد 
خالد عبداهلل، محمد طاهر 
محمد بجائزة قيمتها -/7000 

دينار لكل منهم. 
النجمة  ويتميز حساب 

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«

»برقان« يطلق خدمة توصيل العيادي 
لعمالء خدمة برمييير املصرفية مجاناً

ف����ي ه����ذه  وكان احل����ظ 
السحوبات من نصيب: محمد 
نافل العازم����ي، وفا اينتخاب 
اليكار، اياد س����ليمان احلداد، 
زهراء هاشم املوسوي وخليل 

عبداهلل اجلريدان.
هذا وقد أضاف بنك برقان 
مؤخرا س����حب ربع س����نوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة 125 ألف دينار مما 
يعد نقلة جديدة تضيف فرصا 
أكبر. وللتأهل للسحوبات ربع 

السنوية يتعني على العمالء أال 
يقل رصيدهم عن 500 دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب، كما ان كل 10 دنانير 
متثل فرصة واح����دة لدخول 

السحب.

أعلن بنك برقان مؤخرا عن 
تقدمي خدمة توصيل العيادي 
لعمالء خدمة برمييير املصرفية 
مجانا، حيث تتضمن اخلدمة 
توصي����ل الفئات النقدية التي 
يرغب العمالء في احلصول عليها 
إلى املكان الذي يحددونه سواء 
املنزل أو مكان العمل عن طريق 
االتصال على الرقم 22317755 
Burganpremier@ :أو اإلمييل
qiblah.com.kw وتعتب����ر هذه 
اخلدمة ضمن خدمات بنك برقان 
الفريدة لعمالء خدمة برمييير 
املصرفية بهدف جتنيبهم عناء 
االزدح����ام والذهاب إلى فروع 
البنك الستالم العيادي. وتنضم 
خدمة توصيل العيادي إلى باقة 
املزايا واخلدمات املتنوعة التي 
يحرص البن����ك على ابتكارها 
وتطويرها لتوفر أعلى معايير 
التميز لعمالء خدمة برمييير 

املصرفية.
من جهة اخري، أعلن بنك 
برقان عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب 
يومي، وقد فاز كل واحد منهم 

بجائزة 5000 دينار.

VIVA تشيد بنجاح »أكادميية إيجابي للتدريب«
وغ���رس ال���روح الوطني���ة، 
الوظيفي لدى  األداء  وتطوير 
الشباب سيثمر في خلق جيل 
قيادي واعد وقادر على حتقيق 
طموحاته في خدمة املجتمع.

هذا وتواصل VIVA بتقصي 
التي تساهم  املتميزة  الفرص 
في رفع���ة املجتم���ع وخدمة 
مصلحة الش���باب ف���ي إطار 

التزامها املستمر مبسؤوليتها 
االجتماعية ودعمها للمبادرات 
التثقيفية والشبابية املختلفة 
التي تضيف للشباب واملجتمع 

الكويتي على حد سواء.

أشادت ش���ركة االتصاالت 
مش���غل   ،VIVA الكويتي���ة 
االتصاالت األس���رع منوا في 
الكويت، بنجاح ختام رعايتها 
»ألكادميية إيجابي للتدريب«، 
أحد املش���اريع واملب���ادرات 

الشبابية املبتكرة.
وخالل حفل ختام االكادميية، 
تقدم ستة من أصحاب املشاريع 
الشبابية بعرض مشاريعهم 
أمام أعض���اء جلنة التحكيم، 
والذين بدورهم قاموا باختيار 
الفائز باألكادميية  املش���روع 
واالعالن عن سفير االيجابية 

االول في الكويت.
جاءت رعاية VIVA »ألكادميية 
إيجابي« امتدادا الستراتيجيتها 
التي تهدف إلى دعم كل االنشطة 
الش���بابية، وبإميانها الراسخ 
على أهمية وقدرة الشباب في 
املهارات وحتفيزهم  اكتساب 
على اإلنتاج من خالل توفير 
بيئ���ة ثقافي���ة تربوية على 
توسيع آفاق معرفتهم، فضال 
مدير أول اتصاالت الشركات في VIVA أمين املطيري يتسلم التكرمي عن ترسيخ مفهوم اإليجابية، 

»كافيه بزة« يوقع أول عقد فرانشايز في دبي

لفورد ولينكولن في الشرق 
األوس����ط: »ترتك����ز عالمة 
لينكول����ن عل����ى الرفاهي����ة 
والت����رف، وتهدف فلس����فة 
التصميم الفريدة اخلاصة بنا 
إلى تعزي����ز متيزنا في هذه 
املنطقة. وتساهم سياراتنا 
امل����زودة بأح����دث التقنيات 
املتط����ورة في إعادة صياغة 
معايي����ر النق����ل والترفي����ه 
والسالمة في جميع القطاعات 

التي نعمل بها.
وأضاف: »متثل سيارة 
لينكول���ن MKC اجلديدة 
كليا جوهر مشاركتنا في 
معرض جيتكس لهذا العام، 
وهو الطراز الثاني اجلديد 

اجلديد »س����المتك هدفنا«، 
العودة  وذل����ك مبناس����بة 
للمدارس ليلبي احتياجات 
وطموحات العمالء على كل 

املستويات.
الع����رض اجلديد  يوفر 
ملالكي س����يارات نيس����ان 
الفحص املجاني على 13 نقطة 
في السيارة، مع خصم %10 
على األجور، وخصم %25 
على قطع الغيار األصلية.

باإلضاف����ة إلى ذلك عند 
إنف����اق 20 د.ك أو أكثر، في 
أي من منافذ بيع نيس����ان، 
يتم تقدمي هدي����ة مجانية 
»عدة السالمة«، حيث ميكن 
للعمالء استخدامها للحفاظ 
على سالمتهم عند الطوارئ. 
ويسري هذا العرض على 
جميع سيارت نيسان املبيعة 

جاهزا لالنتشار وفق أسلوب 
العاملي ليقدم  الفرانش����ايز 
جترب����ة فريدة من املأكوالت 
الش����هية املط����ورة يعززها 
التصمي����م الداخل����ي الرائع 
للم����كان واألج����واء املفعمة 
بالت����راث واخلدم����ة الراقية 
التي حتمل عبق وسحر تراث 

الكويت الفريد«.
وأوضح أن شركة أعمال 
القابضة تتلق����ى العديد من 
طلبات الفرانشايز من شركات 
خليجية الفتتاح كافيه بزة 
في دول اخلليج العربي، كما 
تسعى لتتوسع في االستثمار 
التشغيلي املباشر في قطاع 
األغذية، واس����تهداف بعض 
املدن األوروبية التي يقصدها 
اخلليجيون الفتتاح كونسبت 
كافية بزة دوليا بعد افتتاح 
فروعن����ا ف����ي دول اخلليج 

العربي.
العبدلي حديثه  واختتم 
قائال: »خالل السنوات الثالث 
املاضية أجنزت 17 فرعا لكافيه 
بزة داخل الكويت، وبإذن اهلل 
فإننا وضعنا خطة مستقبلية 
أطلقنا عليها اسم )اخلطة 50/ 
20(، وهي تهدف إلى التوسع 
بش����بكة فروعنا في الكويت 
ودول اخلليج العربي لتشمل 
العام  50 فرعا قبل حل����ول 
2020، ومازالت فرص النمو 
لدينا كبيرة سواء بالكويت 
أو خارجها ليكون كونسبت 
كافيه بزة الكونسبت الكويتي 
األول في قطاعه الذي ينطلق 
بنظام الفرانش����ايز ويصدر 
الثقافة الكويتية احملببة الى 

نفوس اخلليجيني«.

ال���ذي مت إطالقه من  كليا 
لينكولن منذ جتديد عالمتها 
التجارية. وقد استقطبت 
 MKZ س���يارة لينكول���ن
اجلديدة كليا في دورة العام 
املاضي، أنظار زوار معرض 
جيتكس، في حني سيتوجه 
االهتمام هذا العام إلى سيارة 
لينكول���ن MKC الرياضية 
متع���ددة االس���تخدامات 
الفاخرة واجلدي���دة كليا. 
الس���يارة  ومتث���ل ه���ذه 
الزاخرة بالتقنيات احلديثة 
خيارا رئيسيا للمشترين 
والباحث���ني عن التميز في 
إلى  هذه املنطقة، ونتطلع 
الدور الذي ستس���اهم فيه 
 MKC س���يارة لينكول���ن
مبا يخ���ص تقنيات قطاع 
التنقل  السيارات ومفهوم 
الذكي، ودور وأهمية السيارة 
الذكية في املستقبل«.وتعقد 
فعاليات أسبوع جيتكس 
للتقنية 2014 خالل الفترة 
12-16 أكتوب���ر ف���ي مركز 
دبي التجاري العاملي، حتت 
شعار »إعادة تصور عاملنا 
املستقبلي«، وميكن لزوار 
املع���رض جتربة س���يارة 
لينكولن MKC اجلديدة كليا 
في جناح شركة لينكولن في 
القاعة رقم 3 في مركز دبي 

التجاري العاملي.

في عام 2011 وما قبل.
ومن املعروف ان توتال 
الش����رق األوس����ط، شركة 
فرعي����ة مملوك����ة بالكامل 
من ش����ركة توتال، وتقدم 
خدماتها ف����ي دول اخلليج 
والعراق واليمن وأفغانستان 
وتركمانستان وطاجيكستان 

وأوزبكستان.
ويقع مقرها الرئيس����ي 
في دبي وتعتبر اآلن شركة 
رائدة في تصنيع وتسويق 
املجموع����ة الكامل����ة م����ن 
زيوت السيارات، والزيوت 
الصناعية، الشحوم، وقود 
الطائرات، الزيوت البحرية 

واملنتجات املتخصصة.
علما ان العرض املقدم من 
خدمة ما بعد البيع من نيسان 

ينتهي يوم 2014/10/3.

للرقابة والتدقيق على عمليات 
التشغيل.

العبدل����ي أن  وأوض����ح 
الضيافة في كافيه بزة لها بعد 
تاريخي مستمد من خصائص 
مجتمعنا منذ أمد بعيد، إذ ان 
إكرام الضي����ف يعد من أهم 
التقاليد التي اشتهرنا بها وهو 
مفهوم مت تسخيره وتطويره 
ليصار إلى تطبيقه في كافيه 
بزة ويصبح أحد أهم أسس 

الضيافة.
أما فيما يختص بالنظرة 
املستقبلية لعالمة كافيه بزة 
فقال العبدلي: »مت اتخاذ القرار 
من قبل فريق تطوير األعمال 
لالنطالق والتوسع بكل ثقة 
واقتدار بإذن اهلل سواء داخل 
الكويت أو خارجها وذلك في 
أش����هر املدن الرئيسية التي 
الكويتيون حيث  يرتاده����ا 
أصبح كونسبت كافيه بزة 

وحول تطبي����ق معايير 
إننا  العبدلي:  ق����ال  اجلودة 
إرثا حافال  ككويتيني منتلك 
يحكي واقعنا، حيث اشتهر 
آباؤنا وأمهاتنا بدقة عملهم 
وإخالصهم وتفانيهم، وهي 
الروح احلقيقية التي جتسدت 
من خ����الل مواق����ف موثقة 
تاريخيا، حيث استعان كافيه 
بزة في عمل����ه بتلك األفكار 
وركز عل����ى تطبيقها عمليا 
وفق أعلى معايير اجلودة التي 
نقوم باحلرص على تطبيقها 
بش����كل صارم جدا، مدركني 
بنفس الوقت ضرورة توفير 
االجواء املناسبة للعمل ليتمكن 
موظفونا من االستمرار دون 
كلل بتطبيق هذه املعايير وقد 
وضعنا لذلك برنامجا لتكرمي 
موظفينا املتميزين واملثابرين 
باحلوافز الدورية املجزية، كما 
أننا نستعني بشركات خارجية 

خالل مشاركاتها في معرض 
جيتكس كل عام لتساهم بذلك 
في إضافة عنصر مهم للغاية 
في املعرض التكنولوجي الرائد 
على مس����توى املنطقة. ولم 
تعد السيارات الذكية والتنقل 
الذكي مجرد تعبيرات طنانة 
فحس����ب، ولكنها أصبحت 
بالتأكيد التوجه الرئيسي في 
املستقبل. ويسرنا ان نرحب 
بحضور لينكولن في معرض 
جيتك����س 2014، وبتتوي����ج 
سيارة لينكولن MKC اجلديدة 
كلي����ا لقب الس����يارة الذكية 

الرسمية للمعرض«.
ق����ال بول  وم����ن جانبه 
أندرس����ون، مدير التسويق 

واملكاتب حترص نيس����ان 
على تعزيز أهمية السالمة 
في القيادة أوال. وأش����ارت 
الش����ركة الى ان راحة بال 
العمالء وسالمتهم من أهم 
األولوي����ات لدى نيس����ان 
البابطني. ولتعزيز مفهوم 
السالمة فقد جمعت شراكة 
ب����ني جهود خدم����ة ما بعد 
البابطني  البيع من نيسان 
الش����رق األوسط  وتوتال 
التوفير  لتق����دمي ع����رض 

ندى ابونصر

 في باكورة خطى توسعها 
الكويت  وانتش����ارها خارج 
وقعت شركة أعمال القابضة 
املالكة لعالمة كافيه بزة أول 
عق����د فرانش����ايز الفتتاح 5 
فروع في دبي وذلك مع شركة 

باحلصا للضيافة.
وفي تعليق����ه على هذه 
اخلطوة صرح رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي����س التنفيذي 
لشركة أعمال القابضة احمد 
صالح العبدلي قائال: »ستكون 
دبي احملطة األولى لالنطالق 
نحو آفاق مشرقة من العاملية، 
وه����ي خطوة كان����ت وليدة 
لفكرة دأبن����ا على تطويرها 
ومراجعتها ملدة تتجاوز العام، 
وذلك حرصا منا على أن يتم 
تقدميها بأسلوب ومقاييس 
عاملية راقية، وذلك ما هو إال 
نتاج خلبرتنا التي جتاوزت 
العشرين عاما في مجال إدارة 
املشاريع الغذائية والضيافة«، 
واستكمل متحدثا عن ذلك بأنه: 
وبحمد اهلل مت اجناز كونسبت 
الكويتية  كافيه بزة بنكهته 
األصيلة وبإط����ار فريد غير 
مألوف على اإلطالق ليتنافس 
ويتكامل في نفس الوقت مع 

أشهر الوكاالت العاملية.
وأضاف العبدلي أن كافيه 
ب����زة يتميز بط����راز تراثي 
عصري يواكب منو مجتمعنا، 
فالطعام يتم إعداده بطريقة 
خاصة مطورة ليقدم أشهر 
املأكوالت الكويتية التقليدية 
بأسلوب خاص ومميز بكافيه 

بزة.

أعلنت اجله���ة املنظمة 
لفعاليات أسبوع جيتكس 
للتقنية 2014، احلدث األكبر 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتص���االت في الش���رق 
األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، عن شراكتها مع عالمة 
السيارات الفخمة لينكولن 
لتصبح ش���ريك السيارات 
الرس���مي للمعرض للعام 
الثاني على التوالي، وستكون 
 2015 MKC سيارة لينكولن
اجلديدة كليا حتفة احلدث 
لهذا الع���ام بتتويجها لقب 
السيارة الذكية الرسمية في 

جيتكس 2014.
الس����يارة  وجتم����ع هذه 
الرياضية متعددة االستخدامات 
الفاخرة األولى من لينكولن، 
عناصر اجلمالية والتصميم 
املتقدم والفخامة والتكنولوجيا 

في سيارة واحدة.
الس����ياق، قالت  وبه����ذا 
تريكسي لوه ميرماند، نائب 
الرئيس األول في مركز دبي 
العامل����ي، اجلهة  التج����اري 
املنظمة ألس����بوع جيتكس 
للتقنية: »لدينا شراكة طويلة 
وناجحة للغاية مع شركة فورد 
موت����ور كومباني وعالمتها 
الفاخرة لينكولن.  التجارية 
ولطاملا حرصت الشركة على 
إطالق منتجاته����ا اجلديدة 

أعلنت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
احلصري واملعتمد لسيارات 
نيسان في الكويت والرائدة 
في قطاع السيارات الكويتي، 
عن إطالق أحدث عروضها 
»سالمتك هدفنا«، مبناسبة 
موس����م العودة للمدارس، 
ابتداء من 10 سبتمبر حتى 

2 أكتوبر.
ويع����د إطالق نيس����ان 
لعرضها اجلديد هذا تعزيزا 
ملفهوم السالمة واألمان الذي 
إلى  تسعى نيسان جاهدة 
ترسيخه وتوفيره جلميع 
العم����الء خاصة س����المة 
األطفال، وم����ع بداية العام 
الدراسي اجلديد الذي يتصف 
مبوسم الذروة حلركة املرور، 
وألهمية الوصول للمدارس 

كافيه بزة                   

احمد العبدلي وسعيد باحلصا خالل تبادل االتفاقية من فريق عمل كافيه بزة    )اسامة ابوعطية(

العبدلي: الضيافة 
في »كافيه بزة« لها 
بعد تاريخي مستمد 

من خصائص 
مجتمعنا

لينكولن MKC الذكية.. معتمدة بـ»جيتكس«

»البابطنی« أطلقت عرض »سالمتك هدفنا«
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

إصابات »مو بوقتها« يا ڤينغرالرياضية
يواجه أرسنال أزمة إصابات قبل مباراتني مهمتني خالل أسبوع بعدما فقد جهود ثالثة العبني آخرين 
في اللقاء الذي تعادل فيه 1-1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري االجنليزي املمتاز. ومع مواجهة 
غلطة سراي في دوري األبطال ثم تشلسي في الدوري احمللي يشعر ارسني فينغر مدرب ارسنال 
بقلق إضافي مع إصابة ميكيل ارتيتا في ربلة الساق وارون رامسي في عضالت الفخذ اخللفية قبل 
نهاية الشوط األول لقمة شمال لندن، كما جاءت إصابة ويلشير في الكاحل لتزيد من متاعب فينغر. 
وقال آرسني: ال أعلم مدة غياب ارتيتا ورامسي وويلشير، ولكن بالتأكيد سيغيبون عن لقاء تشلسي.

ميسي قياسي..
خطوة مثيرة»ماهي جديدة«

لـ »آل غليزر«
واصلت أبعاد محاوالت نادي مان 
يونايتد الستعادة كريستيانو رونالدو، 
س����يطرتها على عناوين الصحف في 

إجنلترا.
ونقلت صحيف����ة »الديلي ميل« ما 
وصفته باألقوال املتداولة بني مصادر 
مطلعة، بأن كريستينانو رونالدو الذي 
سيكلف »الشياطني احلمر« ما يقارب 
175 مليون يورو كقيمة انتقال وأجر 
4 سنوات ليس هدفا بحد ذاته، بل هو 
وسيلة خلطوة أكبر ستقوم بها عائلة 

غليزر املالكة.
وأضافت الصحيفة أن شراء رونالدو 
سيكون دافعا قويا لوضع النادي على 
طاولة البي����ع، مع توقعات بأن يكون 
مبلغ 2 مليار استرليني كافيا إلمتام 

هذه اخلطوة التاريخية.
وحت����دث بع����ض الصحافيني عن 
خش����ية العائل����ة من تكرار الفش����ل 
الرياضي للنادي، وبالتالي فإن قيمته 
ستنخفض بس����رعة، خصوصا أنهم 

اضطروا لالستغناء عن رقم كبير من 
األرباح هذا املوس����م م����ن أجل تدعيم 
الصفوف، مما يجع����ل الظروف غير 

مواتية لالستمرار.
رونالدو واصل تألقه مع ريال مدريد 
وسجل هدف فريقه الثاني في شباك 
ڤياريال على مرأى من طائرة محلقة 

طالبته بالعودة إلى اليونايتد.
من جهته قال فرانس����وا غاياردو 
وكيل أعمال الالعبني إن األس����طورة 
االسكتلندي السير أليكس فيرغسون 
املدير الفني األسبق ملان يونايتد، حث 
النجم البرتغالي على ترك النادي امللكي 
والعودة مجددا لصفوف اليونايتد في 

فترة االنتقاالت الشتوية.
وأشار غاياردو إلى أن فيرغي أجرى 
اتصاال هاتفيا برونالدو وطالبه بالعودة، 
مضيفا أن رونالدو يش����عر بالسعادة 
داخل صفوف النادي االسباني، ولكن 
وكيل الالعب خورخي مينديز يشجعه 

على ترك الريال

ألونسو »خيالي« في البوندسليغاتيڤيز وبوفون يعيدان »السيدة« إلى قمة »الكالتشيو«.. وسان جرمان يتعثر

خوليت: »أمرك غريب« يا ڤان غال

21 دقيقة تفصل براڤو عن التاريخ

دخل تشابي ألونسو العب بايرن ميونخ األملاني تاريخ 
البوندسليغا من أوسع أبوابه عندما ملس الكرة في مباراة 
فريقه أمام كولن، 204 مرات، كأكثر الالعبني خالل مباراة 

واحدة في تاريخ الدوري األملاني.
وأشادت صحيفة »سبورت بيلد« بهذا اإلجناز، عندما أكدت 

عدم حتقيق أي العب لم 
يصل لهذا الرقم املهول حسب 

وصفها.
وأظهر موقع اإلحصائيات 
»هو سكورد« أن ألونسو 

حقق نسبة متريرات صحيحة 
وصلت لـ 89%، ومت منحه 
تقييما وصل لـ 7.8 ولم 

يتفوق عليه سوى زميليه أالبا 
وغوتزه.

وكان تعاقد النادي الباڤاري 
مع ألونسو قد أثار موجة من االنتقادات، واتهم غوارديوال 
مبحاولة جعل البايرن اسبانيا، لكن ألونسو أثبت فعاليته 

وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق.

انتقد رود خوليت جنم منتخب هولندا السابق مواطنه لويس 
ڤان خال مدرب مان يونايتد االجنليزي وذلك بعد شرائه 

لبعض من الالعبني خالل سوق االنتقاالت الصيفية األخيرة 
وقال خوليت: كيف يعقل أن يكون هناك مدرب ناجح وذو 
خبيرة مثل لويس فان خال ويدرب فريقا كبيرا مثل مان 

يونايتد وال يقوم بشراء قلبي 
دفاع في املوسم احلالي. 
وأضاف النجم الهولندي 
السابق: إذا قمت بتقوية 

هجومك وتقوية خط الوسط 
ونسيت أن تقوي خط الدفاع 

إذا أنت تستهزئ بقوة 
البرميييرليغ. 

وشبه خوليت ما فعله فان 
خال في سوق االنتقاالت مبثل 

الشخص الذي بنى بناية أو 
مؤسسة واهتم باألسطح والرفوف ونسي أن يضع األساس 

القوي.

أصبح حارس برشلونة كالوديو براڤو على موعد مع رقم 
قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري اإلسباني.

كالوديو حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات لعبها حتى 
اآلن، ولو استطاع احلفاظ على نظافة شباكه 21 دقيقة فقط 

أمام رايو فاليكانو في اجلولة املقبلة من الليغا، سيحقق رقما 
قياسيا في مسألة احلفاظ على 

الشباك منذ انطالق بطولة 
الدوري.

حارس برشلونة السابق 
بيدرو أرتوال لم يتلق أي 

هدف في 560 دقيقة قبل أن 
يهز هيركوليس شباكه بعد 
ذلك، وذلك كان في موسم 

1977-1978، ويأمل برافو اآلن 
أن يصمد لفترة طويلة ليجعل 

رقمه القياسي غير قابل 
للتحطيم.

وأعادت صحيفة سبورت هذا الرقم الدفاعي املمتاز لبرشلونة 
إلى حتسن الفريق في الدفاع، حيث ان العبي خط الوسط 

عادوا لتقدمي املساندة املطلوبة.

ارجع »يالدون«..
لسان حال جماهير اليونايتد )أ.ف.پ(

أتلتيكو مع سيميوني »شكل آخر«أتلتيكو مع سيميوني »شكل آخر«
حقق اتلتيكو مدريد بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم الفوز 
على ضيفه اش���بيلية في قمة مباريات اجلولة السادس���ة من 

البطولة.
وهذه هي اخلسارة األولى »للفريق االندلسي« الذي لم يتعرض 

سوى لتعادل وحيد خالل 5 مباريات.
على ملعب فيس���نتي كالديرون ف���ي العاصمة مدريد، أزاح 
»األتلتي« منافسه اشبيلية بطل كأس االحتاد األوروبي املوسم 

املاضي بفوز كاسح عليه بأربعة أهداف نظيفة.
وافتتح كوكي التس���جيل بتس���ديدة ارتطمت بأحد مدافعي 
اشبيلية لتخدع حارسه وتتهادى داخل الشباك )19(، وأضاف 

ساوول ميغيز الهدف الثاني )42(.
وفي الش���وط الثاني سجل راوول غارسيا الهدف الثالث من 
ركلة جزاء في الدقيقة 62 اثر عرقلة الفرنسي انطوان غريزمان 

داخل املنطقة.
وقبل نهاية املباراة بدقيقة واحدة تطاول راوول خيمينيز بكرة 
رأسية وأودعها الشباك من مسافة قريبة، وبهذه النتيجة رفع 
اتلتيكو مدريد الى 14 نقطة متخلفا بفارق نقطتني عن برشلونة 
املتصدر. كما تغلب رايو فاليكانو على ليفانتي بهدفني سجلهما 
ليو باتيستاو في الدقيقتني 12 و33، واهدر البرتو بوينو ركلة 

جزاء للفائز أيضا في الدقيقة 68.
وتعادل اتلتيك بلباو وجاره في بالد الباسك ايبار سلبا.

إيطاليا

حق���ق يوڤنتوس انتصارا كبيرا 3 - 0 على مضيفه أتاالنتا 
على ملعب أتليتي أزوري دي إيتاليا، في املرحلة اخلامسة من 

الدوري اإليطالي.
ولعب كارلوس تيفيز جنم »السيدة العجوز« دور البطولة في 
لقاء فريقه مع أتاالنتا، حيث افتتح الالعب األرجنتيني النتيجة 

ملصلحة فريقه في الدقيقة 53.
وكاد أتاالنت���ا أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 59 

لوال تألق حارس املرمى اإليطالي املخضرم جيانلويجي 
بوفون الذي تصدى ببراعة لركلة جزاء احتس���بت 
ألصحاب األرض نفذها األرجنتيني جيرمان دينيس، 

ليواصل احلارس الدولي الكبير حفاظه على نظافة 
شباكه للمباراة اخلامسة على التوالي.

وجاء العقاب س���ريعا من جانب »اليوفي« 
بعدما أضاف تيفيز الهدف الثاني للضيوف في 

الدقيقة 60 ليرتقي إلى صدارة قائمة هدافي املسابقة 
برصيد أربعة أهداف.

وقبل نهاية املباراة بسبع 
دقائ���ق أضاف النجم 

االسباني ألفارو موراتا الهدف الثالث »للبيانكونيري«.
وارتفع رصيد يوڤنتوس بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليعود إلى 
الصدارة التي فقدها مؤقتا ملصلح���ة روما، فيما توقف رصيد 

أتاالنتا عند أربع نقاط في املركز الثالث عشر.
وتنتظر يوڤنتوس مواجهة من العيار الثقيل في بطولة دوري 
أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا على أتليتكو مدريد االسباني في 

اجلولة الثانية بدور املجموعات يوم األربعاء املقبل.

فرنسا

عاد باريس س���ان جرمان الى دوامة التعادالت عندما اكتفى 
بنقط���ة واحدة من مباراة ضد مضيف���ه تولوز 1-1 في املرحلة 

الثامنة من بطولة فرنسا.
وكان فريقا العاصمة خرج للتو من هذه الدوامة بفوزه على 
كاي���ن خارج ملعبه 2-0 في منتصف االس���بوع، لكنه عاد الى 

النغمة ذاتها ضد تولوز. 
ولم يخسر سان جرمان أي مباراة هذا املوسم، لكنه تعادل في 

اربع من مبارياته اخلمس األخيرة في مختلف املسابقات.
وأنهت النتيجة سلسلة من 10 انتصارات متتالية حققها 

»الفريق الباريس���ي« على تولوز. وخاض س���ان جرمان 
املباراة في غياب هدافه السويدي زالتان ايبراهيموفيتش 

الصاب���ة في كاحله، وقد اج���رى املدرب لوران بالن 
ستة تغييرات على التشكيلة التي واجهت كاين 
بينه���ا الظهير االمين س���يرج اورييه املعار من 

تولوز حتيددا.
وارتكب اورييه خطأ فادحا بإرجاع الكرة باجتاه 

حارس مرماه سلفاتوري سيريغو لكن بن يدر انتزعها 
وس���جل من زاوية ضيقة )8(، رافعا رصيده الى 9 أهداف 

هذا املوسم في 11 مباراة.
وجنح سان جرمان في ادراك التعادل بعد مرور 32 دقيقة 
عندم���ا مرر ماركو فيراتي كرة متقن���ة باجتاه باهيبيك 
ليس���جل االخير داخل مرمى احلارس زاكاري بوشيه 

مسجال باكورة أهدافه في الدوري الفرنسي.
وصع���د ليل الى املركز الثان���ي بفارق نقطة عن 
املتصدر بفوزه على باستيا سجله البلجيكي الدولي 

ديفوك اوريجي في الدقيقة 39.
وتغلب متز على رميس بثالثية نظيفة سجلها 

فالكون )50 و92( وكاشي )71(.
وس���قط لوريان على ملعبه أم���ام ايفيان 2-0 
سجلهما كوني )2( وباربوسا 

.)79(

كسر جنم برشلونة ليونيل ميسي حاجز رقم 
ال� 400 هدف بهزه شباك غرناطة بهدفني في 
املباراة التي انتهت بسحق فريقه للضيوف 

بنتيجة 0-6.
واجتاز ليونيل رقم 400 بتسجيله هدفا 
ثانيا ليصبح رصيده 401 هدف في مسيرته 
االحترافية، وهو الرقم الذي وصفه الالعب 

األرجنتيني بأنه ال يصدق.
)وجاءت أهداف ليونيل ميسي وأرقامه 

املهيبة موزعة كما يلي(:
٭ 248 هدفا في 283 مباراة دوري.

٭ 29 هدفا في 44 مباراة بكأس امللك.
ب���دوري أبطال  ٭ 67 هدفا ف��ي 87 م��ب��اراة 

أوروبا.
٭ 10 أهداف في 11 لقاء بكأس سوبر اسبانيا.

٭ هدف واحد في 3 مباريات بسوبر أوروبا.
٭ 4 أهداف في كأس العالم لألندية.

٭ 42 هدفا دوليا في 93 مباراة بقميص 
منتخب األرجنتني.

٭ 0.76 م��ع��دل األه����داف كل 
مباراة.

٭ سجل 29 هاتريك.
حاسمة  متريرة   163 ٭ 

»أسيست«.
)توزيع األه��داف وفقا 

للمكان(
٭ 199 هدفا في ملعب 

»الكامب نو«.
٭201 ه��دف خ��ارج 

ملعب »الكامب نو«.
٭ ت��وزي��ع األه��داف 
التسجيل  وفقا لطريقة 

جسديا:
ب��ال��ق��دم  ٭331 

اليسرى.
ب��ال��ق��دم   54 ٭ 

اليمنى.
٭ 14 بالرأس.

٭ه�����دف واح���د 
بالصدر.

٭ ه���دف واح��د 
باليد.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
)اجنلترا – املرحلة السادسة(

10:00beIN SPORT 5 HDستوك سيتي - نيوكاسل
)إيطاليا – املرحلة اخلامسة(

8:00beIN SPORT 3 HDأودينيزي - بارما
10:00beIN SPORT 3 HDباليرمو - التسيو



العداء الرشيدي يتأهل في سباق 1500 متر.. وخليفة: نأسف لضياع ميدالية املطرقة

رماة السكيت: موعدنا اليوم.. والرشيدي: ال بديل عن الذهب

علي الزنكوي للمركز الرابع 
في مس���ابقة املطرق���ة التي 
أقيمت في افتتاح منافس���ات 
ألع���اب القوى أول امس تعد 
خيبة أمل، السيما ان األرقام 
التي سجلها صاحبا املركزين 
الثاني والثالث لم تكن باألرقام 

الصعبة.
وأضاف خليفة ان الالعب 
الزنكوي الذي استعد للبطولة 
مبعسكر تدريبي خارجي طويل 
في املجر وملدة ثالثة اشهر كان 
بإمكانه حتقيق افضل مما كان 
وكانت امليدالية في متناول اليد 
ومن السهولة مبكان حتقيق 
رقمه الشخصي الذي سجله 
أثناء املعسكر األخير على اقل 

تقدير.
وفي منافسات ألعاب القوى، 
تأهل العداء عمر الرشيدي الى 
نهائيات سباق 1500 متر بعد 
الرابعة في  املرتبة  حصوله 
التصفية الثانية بعد ان قطع 
املسافة بزمن 3.54.3 دقائق.

الس���بيعي عن اسفه لضياع 
الفرص���ة أمامه وأمام زمالئه 
في منافسات رماية البندقية 
الهوائية في اينشيون وعدم 
حتقيقهم للنتائج التي تعودوا 

عليها في احملافل الكبرى. 
وقال السبيعي الذي شارك 
الهوائية  البندقية  في رماية 
ملس���افة 50 مترا انه لم يكن 
في يومه أثناء منافسات هذه 
املقامة في اينشيون  الدورة 
وتراجعت نتيجته بس���بب 
عطل ميكانيكي في س���الحه 
وهو أمر طارئ لم يحسب له 

أي حساب.

ضياع ميدالية المطرقة

أع���رب أمني س���ر احتاد 
ألعاب القوى خالد خليفة عن 
اسفه الشديد لضياع ميدالية 
كانت مضمونه الى حد كبير 
للكويت في منافسات إطاحة 

املطرقة. 
وقال خليفة حصول الالعب 

انهما مس���تعدان  واملطيري 
للذود عن اسم الكويت والدفاع 
عن لقبها في منافسات السكيت 
التي تبدأ اليوم ولدينا الثقة 
كاملة برسم لوحة من النجاح 

في مواجهة رماة آسيا.
وعبر حبيب واملطيري عن 
تقديرهما واحترامهما للرماة 
املشاركني من القارة اآلسيوية 
وجميعهم من املعروفني في 
عالم الرماية وأبديا تفاؤلهما 
بتحقيق اجناز جديد واستكمال 
املسيرة الذهبية التي حققها 

فريق االسكواش للكويت. 
وق���ال الرامي���ان انهم���ا 
سيبذالن كل جهد لتحقيق هذا 
اإلجناز وكتابة اسم الكويت في 
لوحة الشرف الذهبي، متمنيني 
ان تكلل هذه اجلهود بالنجاح 
الكويت باملركز  وان تت���وج 
االول مثلم���ا كان ف���ي دورة 
األلعاب اآلس���يوية املاضية 

في كوانزو. 
الرامي خالد  بدوره، عبر 

حبي���ب وص���الح املطيرى 
مبعنويات عالية وإمكانيات 
فنية ظهرت خالل التدريبات 
الرسمية التي تسبق الدخول 
في سباق التنافس وسط أجواء 
مليئة بالثقة لتحقيق اللقب 

وامليداليات الذهبية.
وتعتب���ر ه���ذه ال���دورة 
اآلسيوية فرصة لرماة الكويت 
لتحقيق اجناز ذهبي وفرصة 
للرامي عبداهلل الطرقي بالذات 
ملواصل���ة املش���وار وهو في 
القمة كبطل للقارة اآلسيوية 
وبصفته املصنف االول عامليا 
لهذا الشهر ولن يرضى بغير 
الذهب بديال في هذه الدورة. 
ويذكر ان الطرقي سبق له 
وان توج بطال لدورة األلعاب 
اآلسيوية السادسة عشرة التي 
أقيمت في كوانزو الصينية عام 
2010 ويحدوه األمل بأن يكرر 
ما فعله في الصني ليصعد الى 

املنصة مرة اخرى.
الرامي���ان حبيب  وق���ال 

رسالة الوفد االعالمي- اينشيون 
من زيد السربل وفهد العنزي 

 
قطع ثالثي منتخب الرماية 
عل���ى االطب���اق الطائرة من 
االبراج املعروفة ب� )السكيت( 
وعدا بتحقيق اجناز رياضي 
جديد يسجل باسمهم واسم 
الكوي���ت ف���ي دورة األلعاب 
اآلس���يوية املقام���ة حالي���ا 

باينشيون الكورية 
واتفقت آراء الرماة الثالثة 
الرش���يدي وسعود  عبداهلل 
حبيب وصالح املطيري قبل 
ان تنطلق منافسات السكيت 
اليوم على تس���جيل نتائج 
عالي���ة التف���وق ان لم تكن 
بدرجة كاملة للحصول على 
الذهبية  اللقب وامليدالي���ات 
في املنافس���ات التي ستكون 
آخر املنافس���ات للرماية في 

الدورة. 
الرشيدي  الرماة  ويتمتع 
وزميله س���عود عبدالرحمن 

الفهد يشيد ببرنامج
»مراسلو الشباب«

أول فوز لطاولة الرجال

إعادة ذهبية 3 آالف م
موانع للبحرينية جيبيت

أشاد الشيخ أحمد الفهد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي ببرنامج املجلس االوملبي ملراسلي الشباب 
الذي اطلقه عام 2012، ويهدف الى إش��راك الشباب 
في العمل اإلعالمي الرياضي. وهي املرة الثالثة التي 
يعتمد فيها برنامج »مراسلو الشباب« في الدورات 
اآلسيوية، لكنها املرة األولى في دورة األلعاب اآلسيوية 
)آس��ياد( في اينشيون 2014. ويشارك في البرنامج 
احلالي 7 طالب ما بني 15 و17 عاما، هم واحد من كل 
من كمبوديا وڤيتنام وطاجيكس��تان، و4 من كوريا 
اجلنوبية البلد املضيف لأللعاب اآلس��يوية السابعة 
عش��رة. ورحب الفهد بالعمل به��ذا البرنامج للمرة 
الثالثة واعتبر انه برنامج ممتاز ألنه يتضمن جميع 
عناصر احلركة األوملبية: الرياضة، الشباب، الثقافة 
والتعليم. وأش��ار الى انه متأكد من استفادة هؤالء 
الطالب وتعلمهم الكثير من األلعاب اآلسيوية من خالل 

التغطية اإلعالمية لدورة متعددة الرياضات.

حقق منتخ��ب الطاولة للرج��ال أول فوز له في 
اآلسياد عندما تغلب على نظيره النيبالي بنتيجة 1-3، 
وجاءت النتائج على النحو التالي: فوز جابر البلهان 
على نظيره غوث 3-0، وحسني فاضل على سوينت 
3-1، وخس��ر باسل االنصاري من سو وال 3-1، كما 
خسر منتخبنا للسيدات أمام الوس بنتيجة 3- 0 في 
آخر منافسات فرق الطاولة. وكانت املباراة االولى قد 
شهدت منافسة حامية بني مرمي سلمان ودونا بوجانيا 

انتهت للمصلحة االخيرة بنتيجة 2-3 .

اكد املجلس األوملبي اآلسيوي ل�»فرانس برس« 
امس اعادة امليدالية الذهبية للعداءة البحرينية روث 
جيبي��ت في س��باق 3 آالف م موانع ضمن آس��ياد 
اينش��يون 2014 بعد سحبها منها بسبب خطأ فني.  
وقال مدير قطاع االلعاب اآلسيوية في املجلس االوملبي 
حيدر فرمن »تلقت جلنة التحكيم في االحتاد اآلسيوي 
أللعاب القوى ثالثة احتجاجات رسمية من البحرين 
والصني والهند، فاجتمعت ودرست هذه االحتجاجات 
ومت التأكيد عل��ى ان الرياضية البحرينية لم تخرق 

القوانني وانه يجب إعادة امليدالية الذهبية اليها«.

االثنني 29 سبتمبر 2014

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

39



رياضة
االثنني 29 سبتمبر 2014

40

جمعة جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة اخلامسة
استحق مهاجم الساملية العاجي جمعة 

سعيد أن يكون جنم االسبوع لهذه 
اجلولة بعد أن قاد فريقه السماوي 

لفوز ثمني على العربي بتسجيله 
لهدفني على طريقته اخلاصة، كما 

انه قام بصناعة الهدف الثالث لنايف 
زويد ليثبت جمعة يوما بعد يوم أنه 
مهاجم من طراز عال ومن الصعب 

على أي دفاع إيقافه.

 VIVA اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة األولى من دوري
ويضم:

٭ احلارس: مصعب الكندري )الكويت(.
٭ الدفاع: ضاري سعيد )القادسية(، عبدالرحمن الرفاعي 

)الصليبخات(، فهد الهاجري )الساملية(، عبداهلل أشكناني )اليرموك(.
٭ الوسط: حمود ملفي )اجلهراء(، فيصل العنزي )الساملية(، 

عبدالرحمن باني )النصر(.
٭الهجوم: جمعة سعيد )الساملية(، باتريك فابيانو )كاظمة(، علي 

الكندري )الكويت(.

باتريك فابيانو جمعة سعيد
علي الكندري

عبدالرحمن باني
 فيصل العنزي

حمود ملفي 
فهد الهاجري

عبدالرحمن الرفاعي عبداهلل أشكناني
ضاري سعيد

مصعب الكندري

الدفاع الوسط الهجوم

غلط × غلطصح لسانك
إشادة

اعتذار املسؤولني بنادي 
العربي عن تصرفات بعض 

جماهيرهم يستحق اإلشادة 
ألنهم ال ميثلون القلعة 

اخلضراء املعروفة بتشجيعها 
املثالي ومؤازرة فريقهم في 

أي مكان.
»احلق ينقال«

غير أخالقية
ما قامت به جماهير العربي 

من شغب ورمي قناني املياه 
صوب احلكم املساعد وداخل 
امللعب تصرفات غير أخالقية 

تتطلب إيقافها فورا حفظا 
على النظام في املالعب.

»الشغب حيلة العاجز«

٭ يحتل مهاجم العربي الس���وري فراس اخلطيب 
مع مهاجم اجلهراء البرازيلي كارلوس فيينسيوس 
صدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف لكل منهما 
ويأتي في املركز الثاني مهاج���م الكويت اإليراني 
رضا قوجان ب� 7 أهداف واحتل كل من األردني عدي 
الصيفي من الس���املية والبرازيلي باتريك فابيانو 
من كاظمة املركز الثال���ث برصيد 5 أهداف، وجاء 
بعدهما برصيد 4 أهداف كل من: دانييل سوبوتيتش 

)القادسية( وجمعة سعيد )الساملية(.

٭ شهدت اجلولة 3 حاالت طرد كانت من نصيب 
محترف الصليبخات النيجيري ايفوسا والعب وسط 

اجلهراء إبراهيم العتيبي والعب وسط النصر دغيم 
الرشيدي.

٭ تعتبر مباراة العربي والساملية هي األكثر حضورا 
للجماهير منذ انطالق الدوري حتى اآلن وقدرت تلك 

اجلماهير ب� 14 ألف متفرج.

٭ يعتبر الكويت واجلهراء هما الفريقني الوحيدين 
حتى اآلن اللذين لم يتعرضا ألي خسارة في 

الدوري.

لقطات من اجلولة

ترتيب الفرق بعد اجلولة اخلامسة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

541016413الكويت
540114412العربي
540115712الساملية
532016611اجلهراء
53119510القادسية

5221658الصليبخات
5212447النصر
51311096كاظمة
51228185الساحل
51224145الشباب
50325103اليرموك
5104393خيطان

50146111التضامن
50055150الفحيحيل

»االنضباط« تقرر مصير 
جماهير العربي األربعاء املقبل

احلكام في امليزان

عبدالعزيز جاسم 

من املقرر أن تعقد جلنة االنضباط في احتاد الكرة 
اجتماعها الدوري األربعاء املقبل والذي س���تتخذ فيه 
العديد من القرارات املهمة أبرزها فيما يتعلق بأحداث 
مباراة العربي والساملية والتي توقفت ألكثر من مرة 
بسبب رمي جماهير األخضر لقناني املياه حيث ستنتظر 
جلنة االنضباط تقرير جلنة املسابقات الذي سيجتمع 
االثن���ني املقبل لرفع توصيات بناء على تقرير مراقب 

املباراة ومراقب احلكام.

٭ يوسف الثويني )القادسية والصليبخات(:  أدار املباراة باقتدار 
وكان واثقا م����ن قراراته رغم بعض االحتجاجات من 
كال طرفي املواجهة كم����ا أنه اتخذ قرارا صائبا بطرد 
محترف الصليبخات النيجيري إيفوسا بعد احتجاجه 
على قراراته لكن يحسب عليه النرفزة الزائدة والتي 

كادت ان تسبب بعض املشاكل في نهاية املباراة.

٭ ثامر العنزي )الكويت وخيطان(:  كان موفقا في جميع القرارات 
التي اتخذها بسبب قربه من الكرة واخلطأ حلظة وقوعه 
باستثناء خطأ واحد كان مؤثرا وهو عدم احتساب ركلة 
جزاء لصالح الكويت بعد ان ملس العب وسط خيطان 

تراوري الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء. 

٭ علي طالب )العربي والس�المية(:  أدار املباراة باقتدار حتى 
الدقائق األخيرة من زمنها بعدما تغاضى عن عدم طرد 
إبراهيم����ا كيتا الذي قام بضرب العب العربي كما انه 
احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لألخضر في الدقائق 
األخيرة وبالغ في احتس����اب الوقت بدل الضائع رغم 

توقف املباراة كثيرا بسبب جمهور العربي.

٭ عبداهلل الكندري )الساحل والشباب(:  قاد املباراة بهدوء وثقة 
تامة ما سهل عليه اتخاذ القرارات دون تردد خصوصا 

احتسابه لركلة جزاء صحيحة لصالح الشباب.

٭ عمار اش�كناني )النص�ر والفحيحي�ل(:  أدار املباراة باقتدار 
وكان واثقا م����ن قراراته وقام بحماي����ة الالعبني من 
بعض التدخالت القوية، كما انه أش����هر بطاقة حمراء 
صحيحة في وجه العب النصر دغيم الرش����يدي بعد 
مش����اورته للحكم املساعد ما يدل على تعاونه املميز 

مع مساعديه.

٭ علي محمود )الجهراء وكاظمة(:  لم يجد أي صعوبة في إدارة 
املباراة خلبرته الطويلة في املالعب ولقربه من الكرة 
ويعتبر من أميز حكام اجلولة ولم يتأثر باحتجاجات 
الالعبني أو اإلداريني وكان حازما في اتخاذ القرارات منها 
إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه العب وسط اجلهراء 

إبراهيم العتيبي والتي تلتها البطاقة احلمراء.

٭ حسن خالد )اليرموك والتضامن(: كان موفقا في إدارة املباراة 
والتي ساهم فيها بطء احلركة ونقل الكرة بني الالعبني 
في اتخاذه للقرارات بس����هولة ولم تكن له أي أخطاء 

تذكر ساهمت في تغيير نتيجة املباراة.

صورة وتعليق

اجلولة اخلامسة: أنا »األبيض« والصدارة »مكاني«
الساملية »فارس« اجلولة.. والعربي سقط في االختبار.. والقادسية نال ما أراد

اضحك.. الصورة تطلع أحلى

مباريات اجلولة السادسة

األربعاء
10/1

6التضامنالتضامن � الساملية

6الصداقة والسالمكاظمة � الساحل

8:25صباح السالمالعربي � النصر

اخلميس
10/2

6الشبابالفحيحيل � الصليبخات

6الكويتالكويت � الشباب

8:25ناصر العصيميخيطان � اليرموك

األحد
10/5

6محمد احلمدالقادسية � اجلهراء

علي الكندري سجل هدف الصدارة 
للكويت في مرمى خيطان )األزرق. كوم(

عبدالعزيز جاسم 
@aziz995 

س����قط العربي فتصدر الكويت هذا أبرز ما جاء في اجلولة 
اخلامس����ة من دوري VIVA، حيث حفلت هذه اجلولة بالعديد 
من النتائج املثيرة أبرزها حتقيق الساملية لفوز مستحق على 
املتصدر الس����ابق األخضر 3-2، كما أن الكويت لم يفوت هذه 
الفرصة وانفرد بالصدارة بفارق نقطة عن األخضر والسماوي بعد 
فوزه على خيطان 1-0، في املقابل لم يستغل اجلهراء الظروف 
ووقع في فخ التعادل مع كاظمة 3-3، بينما حقق القادسية املهم 
ونال 3 نقاط ثمينة من أمام الصليبخات بعد الفوز عليه 0-1، 
وشهدت عودة عبدالرحمن باني للمشاركة مع النصر حتقيق 
فريقه للفوز الثاني بالدوري على حساب الفحيحيل بهدف دون 
رد، ولم يستغل اليرموك والتضامن ظروف بعضهما البعض 
من أجل النهوض واكتفيا بالتعادل 1-1 وهو نفس األمر الذي 

آلت إليه نتيجة الساحل مع الشباب.

األبيض لم يهتز

بات من الواضح أن الكويت يسير في خط تصاعدي بغض 
النظر عن فارق األهداف املس����جلة م����ن جولة إلى أخرى، لكن 
اعتالءه للصدارة يثبت أن الفريق عاد لبريقه الس����ابق وقادر 

على احملافظة على هذه الصدارة حتى النهاية إن 
اس����تمر على نفس األداء خصوصا في وس����ط 
امللعب لكن على املدرب عبدالعزيز حمادة أن 
ينتبه إلى الشوط الثاني والذي يتراجع فيه 

أداء الفريق كثيرا.

األخضر وقع في المحظور 

قلناها في السابق ونكررها اليوم 
اللعب بطريقة هجومية أمر مميز، 
لكن في املقابل يجب أن حتافظ 
على توازنك الدفاعي خصوصا 

أمام الفرق القوية والتي تنافسك 
على اللقب، لذلك جند أن املدرب 
بوريس بونياك وقع في احملظور  
وساهم كثيرا في خسارة العربي 
والصدارة بعدم���ا جعل دفاعه 

مش���رعا أمام هجمات السماوي 
ويحس���ب عليه بأنه لم ينتبه 

لألم���ر ويصحح أوضاعه ما 
بني شوطي املباراة.

السماوي غير مع دهيليس

ما يقدمه الساملية من جولة إلى أخرى يستحق عليه الثناء 
واإلش���ادة لذلك يجب أن تصل تلك اإلشادة أيضا للمدرب 
محمد دهيليس الذي يلعب بواقعية في كل مباراة تدل على 
حسن تكتيكه وقراءته للمباراة وخير دليل فوزه على قطبي 

الكرة العربي والقادسية بنفي النتيجة واألداء.

الجهراء حاول

أن تعود وأن���ت متأخر بهدفني دون رد يثبت أنك فريق 
قادر على املنافسة على لقب الدوري حتى النهاية، فاجلهراء 
أمام كاظمة تأخر بهدفني وعاد وتعادل واس���تقبل هدفا في 
الدقائق األخيرة وعاد وتعادل مرة أخرى وهو ناقص العبا 

لذلك نقولها: اجلهراء سيكون صعب املراس هذا املوسم.

القادسية خلصها

عندما نقول إن القادسية »خلصها« فتأكد أنه لم يكن 
في مس���تواه الذي عهدناه وبالفعل لم يقدم األصفر أي 
شيء يذكر أمام الصليبخات سوى أنه سجل هدف الفوز 
والنقاط ال� 3 ورمبا نش���اهد »أصف���ر« مختلفا عما كان 
بعد مواجهة بيرسيبورا غدا في إياب نصف نهائي كأس 

االحتاد اآلسيوي.

الصليبخات »موسهل«

ما يقدمه الصليبخات مع املدرب ماهر 
الشمري يجب أن نرفع له القبعة بسبب 
األداء املميز واالنضباطي الذي أحرج 
من خالله حامل اللقب وكان قريبا 
في أكثر من مناسبة إلدراك التعادل 

الذي كان يستحقه بالفعل.

العنابي عاد للنصر

لم يقدم النصر املس���توى املأملول 
منه في مواجه���ة الفحيحيل األخير 
إال أنه في النهاي���ة عاد لطريق الفوز 
لكن يحسب على املدرب الكرواتي رادان 
املستوى الهزيل للفريق ككل على الرغم 
من كثر الالعبني 

املميزين بني صفوفه.

البرتقالي غريب

عندما تشاهد كاظمة في جزء من املباراة تقول بينك وبني 
نفسك أن هذا الفريق ال يقهر وعندما تشاهده في جزء آخر 
من املباراة تقول إن هذا الفريق مصيره املراكز املتأخرة في 
الدوري لذلك على املدرب جانسينيز داسيلفا احلفاظ على 
نسق الفريق وأدائه طوال املباراة ال في أجزاء معينة فالفريق 
كان قريب���ا من الفوز أمام اجلهراء لوال أنه فقد التركيز في 

منتصف الشوط الثاني.

الساحل ما استفاد

لم يستفد الساحل من تراجع مستوى منافسه الشباب 
واكتفى بنقطة واحدة كانت كفيله ببقائه باملركز التاسع.

الشباب نقطة مفيدة تعتبر النقطة التي حصدها الشباب 
أمام الساحل مفيدة له ألنه لم يقدم أي شيء يذكر في املباراة 

نقول من أجلها استحق ال� 3 نقاط.

اليرموك وإضاعة الفرص

يعتبر اليرموك من أقل الفرق اس����تغالال للفرص وهذا األمر 
انعكس على نتائج الفريق وترتيبه وخير دليل الكم الهائل من 

الفرص التي أضاعها الفريق في الشوط الثاني أمام التضامن.

خيطان لعب بإمكانياته

لم يكن خيطان صيدا سهال للكويت بل كان ندا قويا وأضاع 
فرصة محققة للتسجيل وبادر للهجوم وهذا األمر لو استمر 

عليه الفريق فسيكون ضمن فرق منطقة الوسط.

التضامن في تراجع

عل���ى الرغم من النقطة األول���ى التي نالها التضامن في 
ال���دوري إال أن أداء الفريق في تراجع وال يبش���ر بخير بل 

سيكون صيدا سهال ألي فريق يفوقه مهارة وإمكانيات.

الفحيحيل لوحده

كل الفرق في واد والفحيحيل في واد آخر فهو ال يريد من أي 
فريق آخر مزاحمته على املركز األخير الذي رافقه من املوس����م 

املاضي وكأنه يقول لباقي الفرق »خلوني بروحي«.
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مدرب منتخبنا الوطني جورڤان ڤييرا عاد من اجازته

»زين« ترعى »الدراجات املائية«

»اليد« يعلن جدول الدوري للموسم اجلاري
أصدر احتاد كرة اليد جدول 
دوري الدمج للموسم اجلاري 
2015/2014 وذلك مبش����اركة 
الوافد  16 ناديا بعد انضمام 

اجلديد نادي برقان وسينطلق 
األس����بوع األول من البطولة 

13 املقبل.
 كما ق����رر االحتاد تأجيل 

مباريات العربي والس����املية 
الرتباطهما مبشاركات خارجية 
حي����ث س����يغيب األخض����ر 
الثالث  والسماوي األسابيع 

األولى. ويستهل الكويت حامل 
اللقب مشواره بلقاء مع برقان 
كما يلتق القرين مع التضامن 
والشباب مع خيطان وفي باقي 

مواجهات األسبوع األول يلتقي 
القادسية مع النصر والساحل 
مع اليرموك والصليبخات مع 

كاظمة.

عبدالعزيز جاسم 

عاد مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
جورڤان ڤييرا إلى البالد بعد أن قضى إجازة خاصة 
في اإلمارات ملدة اسبوعني، ومن املتوقع أن يعلن 
ڤييرا عن قائمة الالعبني ال� 22 التي س����يختارها 
ملعسكر األردن 6 أكتوبر املقبل حتى 14 منه، والتي 
من املقرر أن يلتقي فيها األزرق مع األردن والعراق 
وفي حال عدم القدرة على مواجهة العراق ستكون 
هناك مباراة ثانية م����ع األردن. ومن املتوقع أن 

أعلنت زين عن رعايتها الرئيس����ية ألبطال 
منتخب الكويت للدراجات املائية للعام الرابع على 
التوالي، وذلك خالل مشاركة املنتخب في بطولة 
العالم للدراجات املائية للعام 2014 والتي ستقام 
في 3 أكتوبر املقبل في الواليات املتحدة األميركية.  
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها 
ألبطال منتخب الكويت جاءت لتعزز من ثقتها 
الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي القادرة على 
حتقيق التميز والتفوق في كل امليادين واملجاالت، 
مبينة أن هذه الكفاءات حتمل اس����م الكويت في 

كل احملافل اإلقليمية والعاملية. 
وأشارت زين إلى أن منتخب الكويت للدراجات 
املائي����ة قد مت تش����كيله واعتماده رس����ميا من 
قبل النادي البح����ري الرياضي الكويتي، وذلك 

تش����هد قائمة األزرق اجلديدة انضمام أكثر من 
العب سابق مت استبعادهم في الفترة املاضية من 
قبل ڤييرا لعدم اقتناعه مبستواهم حسب وجهة 
نظره وهم فهد االنصاري ووليد علي ويوس����ف 
ناصر. وسيكون ڤييرا حتت الضغط في املرحلة 
املقبلة على الرغم من أن املواجهتني وديتان وذلك 
بسبب تراجع تصنيف األزرق إلى املركز ال� 124 
والذي س����يؤثر سلبا على تصنيف منتخبنا في 
التصفيات القارية في حال بقائه بنفس املركز أو 

تراجعه ملركز أقل من احلالي.

لتمثيل الكوي����ت في جميع البطوالت اإلقليمية 
والعاملية، حيث قد أحرز أبطال املنتخب العديد 
من اإلجنازات خالل مشاركاتهم السابقة في عدد 
من أكبر البطوالت العاملية أبرزها بطولة العالم 
للدراجات املائية العام املاضي في الواليات املتحدة 
األميركية، والتي أحرز فيها املنتخب لقب املركز 

األول عامليا في البطولة. 
وأعربت الش����ركة عن فخرها بجميع الفرق 
الوطنية التي حتمل العلم الكويتي وحتقق باسمه 
اإلجنازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة 
أنها حريصة على تش����جيع أبطال هذا املنتخب 
والذي يعتبر واحدا م����ن الفرق الوطنية املهمة 
التي تسعى إلى املساهمة في االرتقاء باملستوى 

الرياضي في الكويت محليا ودوليا.

مسؤول الشركة أثناء استقبال أبطال املنتخب العام املاضي 

للسنة الرابعة على التوالي

يخطو أولى خطواته في بعض 
األلعاب اجلماعية والفردية، 
الفتا إلى أن مجلس إدارة النادي 
يهدف إلى بناء »أساس سليم« 
وعدم االستعجال في حتقيق 
النتائج، والظهور مبس���توى 

يرضي اجلميع.
اجلدي���ر بالذكر أن النادي 
يش���ارك في بع���ض األلعاب 
اجلماعية من ضمنها: كرة القدم، 
حيث يقود الفريق األول املدرب 
البوسني سالكو واملدير الفني 
املدرب الوطني راشد البوص، 
بينما يش���رف على البراعم 
املدرب الوطني فايز فريح، أما 
فريق ك���رة الصاالت فيقوده 
العب املنتخب السابق املدرب 
الوطني علي ضيف اهلل. كما 
يشارك النادي في لعبة كرة اليد 
حتت قيادة العب »أزرق اليد« 
السابق سالم انس، باإلضافة 

الهمالن أشاد بدعم »الهيئة« لنادي برقان
إل���ى فريق كرة الس���لة الذي 
يشرف عليه املدرب الوطني 

وائل الهندي.

عبر رئيس ن���ادي برقان 
هم���الن الهمالن عن ش���كره 
وتقديره ملدير الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة الشيخ 
أحمد املنصور ونائبه لشؤون 
الرياضة أحمد خزعل لتعاون 
الهيئة املثمر مع النادي ودورهما 
الواضح في مساندته على أخذ 
مكانه مع بقي���ة األندية بعد 

إشهاره. 
وقال الهمالن: »الوس���ط 
الرياضي بش���كل عام يلمس 
بوضوح سياسة الهيئة الداعمة 
للشباب وذلك وفقا لتوجيهات 
القيادة السياس���ية في البلد، 
ونحن في نادي برقان نثمن 
موقف الهيئة، ونشد على يدها 
ونطالبها باالستمرار على هذا 
النهج ملا فيه مصلحة الرياضة 

الكويتية«.
همالن الهمالنوأضاف أن النادي اليزال 

سعيد جمعة »سلماوي« لـ 3 سنوات جديدة
مبارك الوقيان

قال املغربي احمد شليظة وكيل مهاجم الساملية 
العاجي سعيد جمعة انه مت االتفاق رسميا مع 
إدارة السماوي من اجل جتديد عقد الالعب 
مع النادي ملدة 3 سنوات مقبلة بعقد مالي 

كبير لم يفصح عن قيمته، ولكنه أوضح ان 
املبلغ املتفق عليه ضخم جدا وهو ما يتناسب 
مع إمكانيات الالعب الذي قدم مستوى الفتا 

ومميزا مع السماوي منذ اول مباراة لعبها مع 
الفريق.

وأضاف شليظة انه سيصل إلى البالد غدا 
الثالثاء لاللتقاء مع مسؤولي النادي متهيدا 

لتوقيع العقد بشكل رسمي. ولم يبد شليظة 
استغرابه من التصرفات الفردية التي يقوم بها 

احد األشخاص الذين يوهمون الناس بانهم 

وكالء العبني وهم باألساس ليس لهم صلة 
بهذه املهنة ويعتبرون دخالء عليها. وقال لم 
أبد استغرابي ألنها ليست املرة األولى التي 

يحاول بها هذا الشخص االلتفات حول الالعبني 
الذين يكونون موقعني عقودهم مع وكالئهم 

حيث يقوم بإيحاءات توحي للناس بانه الوكيل 
الرسمي لالعبني في حني ان احلقيقة عكس 
ذلك متاما، وهو ما حصل مع سعيد جمعة 

عندما كتب عبر التواصل االجتماعي اخلاص به 
وملح الى انه وكيل الالعب وبإمكانه الذهاب به 

الى الدوري السعودي ليلعب بجانب البرازيلي 
روجيريو الذي يلعب حاليا مع نادي الشباب.
وأوضح شليظة ان مهنة وكالء الالعبني مهنة 

شريفة يسودها األلفة واحملبة بني جميع 
الوكالء وتصرفات »الدخالء« عليها من شاكلة 

املزورين لن تغير هذا املفهوم مهما حصل.

»بيتك« يدعم »الدراجات املائية« في بطولة العالم

يدعم بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« للعام 
اخلامس على التوالي 

منتخب الكويت 
للدراجات املائية »اجلت 

سكي« في مشاركته 
في بطولة العالم املزمع 

إقامتها في الواليات 
املتحدة األميركية مطلع 

أكتوبر املقبل، وذلك 
انطالقا من حرص 

»بيتك« على مشاركة 
املجتمع في كل أنشطته 

وفعالياته.
ويأتي دعم »بيتك« ملنتخب 

الكويت للدراجات املائية 
الذي غادر لاللتحاق 

مبعسكر تدريبي 
واالستعداد للبطولة، 

في إطار دعم األنشطة 
الرياضية والرياضيني 

الكويتيني وإميانا بقدرات 
الشباب في حتقيق 

اإلجنازات ورفع راية 
الكويت في احملافل 

الدولية.

ويؤكد هذا الدعم الثقة 
الكبيرة بأن الكفاءات 

الشابة الكويتية قادرة على 
حتقيق التميز والتفوق 

في كل احملافل إذا وجدت 
الدعم والرعاية الكافيني، 

حيث يبرز منتخب 
الكويت للدراجات املائية 
دليال واضحا ومشرفا 

على ضوء األلقاب العاملية 
العديدة التي حققها.

من جهته، اعرب منتخب 
الكويت للدراجات املائية 

عن تقديره وشكره 
لـ »بيتك«، وكذلك عن 

فخره بان للكويت 
مؤسسة مالية اسالمية 

رائدة كـ »بيتك« 
تضطلع بأدوارها 

املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية وتقدم 

الدعمني املعنوي واملادي 
في مجاالت عديدة 
تساهم في ارتقاء 

املجتمع وحتقيق مبدأ 
التكافل االجتماعي.

املنتخب يرفع شعار »بيتك« في املسؤولية االجتماعية املنتخب مع ممثلي »بيتك«

العبو األصفر يستعدون لدخول التدريبات

بوتشي يضع اللمسات األخيرة قبل مواجهة بيرسيبورا

انقالب شاحنة يؤخر تدريبات القادسية في إندونيسيا

مباراة الذهاب التي انتهت 
بفوز القادسية 4-2 ثم نقل 
أفكاره وطبقها عمليا على 
الالعبني من خالل التقسيمة 
والتي قد يتغير فيها اسم 
أو اسمان في حال التأكد من 
عدم قدرة النيجيري عبداهلل 
شيهو وعامر املعتوق على 
عدم اللعب بصفة أساسية 
لعدم تعافيهم���ا بصورة 
أكيدة من اإلصابة التي أملت 

بهما مؤخرا.
إلى ذل���ك يقوم اجلهاز 
اإلداري للفري���ق بقي���ادة 

رفاعي الديحاني وعبداهلل 
احلقان وفيصل الشمري 
بدور كبير من خالل تهيئة 
الالعبني نفسيا ومعنويا 
قبل املواجه���ة وإبعادهم 
ع���ن الضغ���ط اإلعالمي 
ال���ذي يصاحب  الكبي���ر 
التدريبات بسبب اهتمام 
مدينة جايبورا كلها في هذه 
املواجهة، وحرص اجلهاز 
اإلداري على وضع تركيز 
الالعبني في التدريبات فقط 
وع���دم االلتف���اف ملا يقال 

خارج حدود امللعب.

األصفر إلى ملعب التدريبات 
بعدما س���اهموا في إزاحة 

الشاحنة عن الطريق.
وق���ام م���درب الفريق 
انطونيو بوتشي بوضع 
النقاط فوق احلروف في 
األم���س وذلك  تدريب���ات 
اللع���ب بطريقة  من أجل 
أمام بيرسيبورا  متوازنة 
القوي هجوميا، حيث شرح 
بوتش���ي لالعبني طريقة 
اللع���ب وأهم الس���لبيات 
الفريق  واإليجابي���ات في 
املناف���س نظريا من خالل 

عبدالعزيز جاسم 

تأخر تدريب القادسية في 
مدينة جايبورا االندونيسية 
ألكث���ر من نصف س���اعة 
بسبب انقالب شاحنة في 
الطريق املؤدي إلى ملعب 
التدريبات والذي يستعد فيه 
األصفر ملواجهة بيرسيبورا 
إياب  اإلندونيسي غدا في 
نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، وساهم عدد من 
اجلهاز الفني واإلداريني في 
القادسية بسرعة وصول 

نواف اخلالدي وفيصل الشمري ينتظران حل مشكلة الطريقاجلهاز اإلداري لألصفر والالعبون يساهمون في إبعاد الشاحنة عن الطريق

للعام اخلامس على التوالي

ڤييرا يعود
لقيادة األزرق
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سقوط مذّل إلنتر.. وتعثر ميالن
ونابولي يعود إلى سكة االنتصارات

عاد نابولي الى سكة االنتصارات 
التي غاب عنها منذ املرحلة االفتتاحية 
وذلك بتغلبه على مضيفه املتواضع 
ساس����وولو 1-0 أمس في املرحلة 
اخلامسة من الدوري اإليطالي لكرة 
القدم. ويدين فريق املدرب اإلسباني 
رافاي����ل بينيتيز برفع����ه رصيده 
الى 7 نقاط الى اإلس����باني خوسيه 
كاليخون الذي سجل هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 28 بعد عرضية من 
األرجنتيني غونزالو هيغواين، ملحقا 
بصاحب األرض هزميته الثانية مقابل 
3 تعادالت. وعلى ملعب »جوسيبي 
مياتزا«، مني انتر ميالن بأول هزمية 
له على ارضه في الدوري امام كالياري 
وج����اء بنتيجة مذلة 1-4 خصوصا 
انها حتقق����ت امام فريق كان يبحث 
عن فوزه األول لهذا املوسم. افتتح 
الضيوف التسجيل عبر ماركو ساو 
)10( قبل ان يدرك بابلو اوس����فالدو 

التعادل ألصحاب األرض )18(.

ومتكن كالياري من التقدم مجددا 
عبر السويدي البني ايكدال )29( الذي 
س����رعان ما اضاف هدفه الشخصي 

الثاني )34(.
ايكدال أكم����ل ثالثيته في مرمى 
»نيراتزوري« قب����ل صافرة نهاية 

الشوط االول )44(.
وجتمد رصيد انتر عند 8 نقاط 

في املركز الرابع مؤقتا.
وعلى ملعب »دينو مانوتزي«، لم 
تكن حال اجلار اللدود ميالن افضل 
بكثير من »نيراتزوري« اذ فشل في 
حتقيق الفوز للمرحلة الثالثة على 
التوالي، وذلك بتعادله مع مضيفه 
تشيزينا بهدف للمدافع الفرنسي عادل 
رامي من كرة رأسية اثر ركلة ركنية 
)19(، مقابل هدف لدافيدي سوتشي 
الذي استفاد من خطأ فادح للحارس 
كريستيان ابياتي )10( في لقاء أكمله 
فري����ق املدرب فيليبو اينزاغي ب� 10 
العبني منذ الدقيقة 73 بعد طرد املدافع 

الكولومبي كريستيان زاباتا.
 ورفع ميالن رصيده الى 8 نقاط 
واصبح على املسافة ذاتها من انتر 
وس����مبدوريا وفيرونا، فيما حصل 

تشيزينا على نقطته اخلامسة.
واستمرت معاناة فيورنتينا في 
بداية املوسم اذ مازال يبحث عن فوزه 
الثاني تق����دم تورينو بهدف لفابيو 
كوالياريال في الدقيقة 62 قبل ان يدرك 
السنغالي خوما باباكار التعادل في 
الدقيقة 78. ورفع فيورنتينا رصيده 

الى 6 نقاط مقابل 5 لتورينو.

إسبانيا

حقق خيتافي فوزه الثاني لهذا 
املوسم وجاء على حساب ضيفه ملقة 
1-0 في املرحلة السادسة من الدوري 

اإلسباني.
ويدين فريق امل����درب الروماني 
كوزمني كونترا بوضعه حدا ملسلسل 
هزائم����ه املتتالية عن����د 3 مباريات 

وبنقطته السادسة لهذا املوسم الى 
البرازيلي ميشال روخا الذي سجل 
هدف املباراة الوحي����د في الدقيقة 

.25

 فرنسا

حقق بوردو املطلوب منه وخرج 
بالنقاط الثالث من مباراته مع ضيفه 
رين وان كان بصعوبة بالغة بالفوز 
عليه 2-1 بهدف في الوقت القاتل في 
املرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.  
وكان فريق املدرب ويلي سانيول في 
طريقه لالكتفاء بتعادله الثالث لهذا 
املوسم بعد ان افتتح التسجيل في 
الدقيقة 73 عبر التونسي البديل وهبي 
اخلرزي بتسديدة بيمناه من مسافة 
قريبة قبل ان يع����ادل البديل ايضا 
حبيب حبيبو من افريقيا الوسطى 
في الدقيقة 80، لكن توماس توري قال 
كلمته في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع.

موراي بطل شينزين ونيشيكوري يتوج في كواالملبور

السيدات، بلغت  ولدى 
األميركية املخضرمة فينوس 
وليامس الدور الثاني من 

دورة بكني الدولية بفوزها 
عل���ى البريطاني���ة هيذر 

واطسون 6-3 و1-6.

الفرنسي جوليان بينيتو 
7-6 )7-4( و6-4 ف���ي 

املباراة النهائية أمس.

البريطاني اندي  توج 
م���وراي بأول لقب له منذ 
ان أحرز بطولة وميبلدون 
العام املاضي عندما أحرز 
دورة ش���ينزين الصينية 
اث���ر تغلبه على  الدولية 
اإلسباني تومي روبريدو 
5-7 و7-6 )11-9( و1-6 
في املباراة النهائية امس.

ويحتل م���وراي املركز 
احلادي عشر في تصنيف 
الالعب���ني احملترفني، وقد 
ع���زز الف���وز باللقب من 
حظوظه في املشاركة في 
بطولة املاسترز ألفضل 8 
العبني في العالم في لندن 

في نوفمبر املقبل.
واللق���ب ه�������و ال�29 
مل���وراي ف���ي مس���يرته 

االحترافية.
وأح���رز اليابان���ي كي 
أو  نيش���يكوري املصنف 
لقب بطل دورة كواالملبور 
املاليزية الدولية بفوزه على 

البريطاني اندي مورايالياباني كي نيشيكوري

كيميتو يحطم الرقم القياسي العاملي في املاراثون
حطم العداء الكيني 

دينيس كيميتو الرقم 
القياسي في سباق 
املاراثون بتسجيله 

2.02.57 ساعة في سباق 
ماراثون برلني امس.

 وبات كيميتو اول عداء 
في التاريخ ينزل حتت 

حاجز الساعتني و3 
دقائق وبفارق واضح عن 

الرقم القياسي السابق 
املسجل باسم مواطنه 
ويلسون كيبانغ العام 

املاضي ومقداره 2.03.23 
ساعة.

 وكان كيميتو حقق اول 
فوز في احد سباقات 

نصف املارثون عام 2011.
 وتقدم كيميتو على 

مواطنه اميانويل موتاي 
الذي حطم الرقم القياسي 

السابق ايضا بتسجيله 
2.03.13 ساعة، في حني 
جاء االثيوبي ابيرا كوما 
في املركز الثالث بفارق 

كبير.
 وجنحت االثيوبية 
تيرفي تسيغاي في 

احراز املركز االول في فئة 
السيدات بتوقيت مقدار ه 

2.20.18 ساعة.

 وتقدمت تسيغاي على 
مواطنتها فيزة تاديسي 

)2.20.27 س(، وعلى 

االميركية شاالن 
فالناغان التي حلت ثالثة 

بفارق اكثر من دقيقة.

العداء الكيني دينيس كيميتو

وحصده���م امليداليات خالل 
املنافسات اآلسيوية أمام العبني 
وفرق يتمتعون بحضور مميز 
ما هو إال دلي���ل على ارتفاع 
املستوى الفني لالعبني الذين 
يبذلون قصارى جهدهم من 
أجل جعل علم الكويت خفاقا 
في شتى احملافل الدولية التي 
يشاركون بها، وهو األمر الذي 
لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة 
توجيهات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الذين ال يتوان���ون عن دعم 
أبنائهم الشباب والرياضيني 

في مختلف املناسبات.
وثمن املنصور الدور الكبير 
لوفد الكويت املشارك  قائال: 
نحن نثق بش���كل كبير في 
أعضاء الوفد الكويتي املشارك 
ف���ي البطولة، وق���د وعدونا 
وأوفوا بوعودهم وقد عملوا 
جاهدين من أجل حتقيق مراكز 
متقدمة وحص���د امليداليات، 
مبديا ثقته في بقية الالعبني 
والفرق املشاركة في حتقيق 
املزيد من اإلجنازات وحصد 
عدد آخر من امليداليات التي 
من شأنها وضع اسم الكويت 
في طليعة الدول املنافسة على 

املنصور يهنئ القيادة السياسية بحصول 
الكويت على عدد من ميداليات بإينشيون

حص���د اإلجن���ازات إذ حتتل 
الثاني ما بني  الكويت املركز 
الدول العربية واخلامسة عشر 
م���ا بني الدول املش���اركة في 
البطولة من حيث إجمالي عدد 
امليدالي���ات التي مت حصدها، 
مرجح���ا ان تأخ���ذ الكويت 
موقعها في الصدارة العربية 

في األيام املقبلة.

تقدم الشيخ أحمد املنصور 
املدير  اإلدارة  رئيس مجلس 
العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك مبناسبة حصول أبطال 
الكويت على عدد من امليداليات 
في دورة األلعاب اآلس���يوية 
السابعة عش���ر واملقامة في 
كوريا اجلنوبية وحتتضنها 
مدين���ة »اينش���يون« خالل 
الفترة من 19 ديسمبر إلى 4 

أكتوبر.
وقال املنص���ور في بيان 
ل���ه: يس���عدنا ان نرفع هذه 
إلى مقام صاحب  اإلجنازات 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الذين ال يتوانون 
عن تقدمي شتى أنواع الدعم إلى 
أبنائهم الرياضيني من أصحاب 
اإلجن���ازات الدولية التي من 
ش���أنها رفع علم الكويت في 

احملافل القارية والدولية.
وأضاف املنص���ور إن ما 
أبناؤن���ا الالعبون  الشيخ أحمد املنصورأجن���زه 

العراق لنصف النهائي وخروج اإلمارات
 واألردن والسعودية واليابان من »الكرة«

اعتماد بطولة آسيا أللعاب القوى في ووهان

»الفراعنة الصغار« يودعون أمم أفريقيا

تأهل منتخب العراق الى الدور نصف النهائي 
ملس���ابقة كرة القدم للرجال في دورة األلعاب 
األوملبية السابعة عشرة في اينشيون بكوريا 
اجلنوبية بفوزه على نظيره السعودي 0-3 

أمس.
 وسجل األهداف املخضرم يونس محمود 
)10 و29( وعب���داهلل الش���ميخ )49 خطأ في 

مرمى فريقه(.
 وأكد املنتخب العراق���ي جهوزيته التامة 
للوصول إلى املباراة النهائية وإحراز امليدالية 
الذهبية بقيادة مدربه حكيم شاكر الذي حقق 
العديد من اإلجنازات للكرة العراقية مع مختلف 

املنتخبات، األول واألوملبي والشباب.
 وقد استعان شاكر بيونس محمود كأحد 
الالعبني فوق السن القانونية لالستفادة من 

اعتمد االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى اقامة 
البطول���ة القارية في مدينة ووهان الصينية 
العام املقب���ل، وذلك في اجتماعه على هامش 
دورة األلعاب اآلس���يوية السابعة عشرة في 

اينشيون الكورية اجلنوبية.
 وستقام خالل كأس آسيا في الصني انتخابات 
مجلس إدارة االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى 
للفترة املقبلة من 2015 حتى 2019، علما بأن 
القطري دحالن احلمد يترأس االحتاد حاليا.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

أعرب جمال محمد على، املدير الفني ملنتخب 
مصر للناشئني مواليد 1998، عن حزنه لتوديع 
صغار الفراعنة تصفيات كأس األمم األفريقية 
للناشئني، التي ستقام في النيجر العام املقبل، 
بعد التعادل اإليجابي أمام جنوب أفريقيا بهدفني 

لكل فريق. 
وقال جمال محمد علي في املؤمتر الصحافي 
عقب املباراة: »احلكم كان سيئا للغاية بعدما 
تغاضى عن احتس���اب ركلتي جزاء ملصلحة 
املنتخب الوطني، كما كانت هناك أكثر من لعبة 

احتسبت تسلال دون أن يكون فيها شيء«. 
وأضاف: »هذا اخلروج من التصفيات معناه 
نهاية هذا اجليل الرائع، الذي ميتلك أكثر من 
العب متميز«، متمنيا أن يبقى هؤالء الالعبون 

مع أنديتهم. 
وتلقى منتخب الناشئني املصري خيبة أمل 

خبرته في االس���ياد، فكان عند حس���ن الظن 
بتسجيله هدفني اليوم.

وخ���رج منتخبا اإلم���ارات حامل الفضية 
واألردن من الدور ربع النهائي بخس���ارتهما 

أمام كوريا الشمالية وتايلند على التوالي.
 وكانت مباراة اإلمارات وكوريا الشمالية 
متجهة إلى التمديد قبل أن يخطف اين غوان 
جونغ هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت 
ب���دل الضائع واضعا منتخب بالده في الدور 

نصف النهائي.
 وفشل منتخب اإلمارات بالتالي في تكرار 
اجناز اسياد غوانغجو 2010 بالصني حني قدم 
عروضا رائعة ووصل إل���ى املباراة النهائية 
قبل أن يخس���ر أمام نظيره الياباني 0-1 بعد 

التمديد.

 واعتمد االحتاد اآلسيوي ايضا للمرة االولى 
املشاركة الشاطئية حتت مسمى »ألعاب القوى 
الشاطئية«، وذلك في دورة األلعاب اآلسيوية 
الش���اطئية املقبلة املقررة في نوفمبر املقبل 

بجزيرة فوكيت التايالندية.
 وأقر ايضا اقامة بطولة آس���يا للماراثون 
في دبي، وبطولة اجلائزة الكبرى اآلس���يوية 
في تايلند، وبطولة آسيا االولى للناشئني في 

الدوحة، وجميعها في 2015.

قوية بعد خروجه من التصفيات املؤهلة لبطولة 
كأس األمم األفريقية حتت 17 عاما، اليوم السبت، 
في ملعب املقاولون العرب باجلبل األخضر في 

إياب املرحلة األخيرة من التصفيات.
وكان املنتخب قد خسر مباراة الذهاب بهدفني 
دون رد في جنوب أفريقيا ليخرج من التصفيات 
األفريقية بعد أيام من توديع منتخب الشباب 

للتصفيات أيضا
وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدفني في 
الشوط الثاني ولكن املنتخب تعادل بهدف من 
نيران صديقة لالعبي البافانا في مرماهم ثم 
س���جل مختار سليمان هدف التعادل الذي لم 
يحقق آمال الفراعنة.. وقبل الهدفني ألغى حكم 
املباراة هدفا صحيحا ملنتخب مصر، بدعوى 

التسلل، بناء على اشارة مساعده.
وش���هدت املباراة حالة من التوتر والشد 
العصبي بني العبي املنتخب كما ألقت اجلماهير 

احلجارة على احلكم املساعد للمباراة.

صراع طائر بني العراقي سيف سلمان والسعودي عبدالعزيز البيشي  )أ.ف.پ( 
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العروس أمل علم الدين بني بعض احلاضرات  العريس جورج كلوني

البندقية.. مدينة العشاق حتتضن »ليلة عمر« كلوني وعلم الدين
البندقي����ة � وكاالت: تس����تضيف مدينة 
العشاق � البندقية � حفل زفاف أشهر عازب في 
هوليوود جورج كلوني على اللبنانية األصل 
أمل علم الدين، حيث بدأ أصدقاء العروسني 
بالتوافد حلضور حفل الزفاف الذي سيمتد 

لثالثة أيام.
وقد استقل العروسان منت »أموري« وتعني 
»احلب«، وهو اس����م القارب الذي جاب بهما 
لدى وصولهما إلى مدينة العشاق التي وقع 

اخليار عليها، لتكون مكان عقد قرانهما.
جرت حفالت عشاء منفصلة لكال العروسني 
في الليلة األخيرة قبل دخول أشهر عازب في 
هوليوود القفص الذهبي، وحصول أمل على 

لقب السيدة كلوني.
وظهرت احملامية البريطانية اجلنس����ية 
اللبناني����ة األصل بث����وب أحمر من تصميم 
ألكس����ندر ماكوين، وكانت بصحبة والدتها 
الصحافية بارعة علم الدين وشقيقتها تاال 

التي ستكون اشبينتها في يوم الزفاف.
أما كلوني فكان برفقة أصدقائه املقربني 

على منت قارب اصطحبهم إلى فندق سيبرياني 
الش����هير، الذي خصص قاعتني منفصلتني 

لعشاءين منفصلني.
وستجرى مراس����م الزواج الذي سيكون 
مدنيا في دار البلدية في قصر يعود بناؤه إلى 
القرن الرابع عشر، حفل االستقبال سيكون 
ف����ي أرقى فنادق البندقي����ة، فندق أمان ذي 

السبعة جنوم.
وّجه العريس الدعوة للمغنية األميركية النا 
ديل راي إلحياء جزء من احلفل إلعجاب عروسه 
بفنها، وس����يصدح الصوت األوبرالي أندريا 

بوتشيلي في اجلزء اآلخر من احلفل.
 معالم وتفاصي����ل باتت مكتملة غير أن 
كل األنظار تتجه نحو الثوب األبيض وسط 
تكهنات بأن ترتدي العروس فس����تانني في 
ليلة العمر أحدهما من تصميم أوسكار دي 
ال رنتا، واآلخر يحمل توقيع دار ألكس����ندر 
ماكوين دار األزياء البريطانية، وإلى أن تطل 
العروس ستظل أنظار العالم مصوبة نحو 

البندقية.
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كل ما حدث في املنطقة خالل الستني عاما 
املاضية، خاصة في دول احلواضر العربية 

التي كانت تخضع الحتالل مباشر من 
قوى االستعمار الغربي، يردد مخضرموها 

أن أيام االحتالل كانت أفضل سياسيا 
واقتصاديا وأكثر التزاما بحقوق اإلنسان 
من األوضاع الالحقة التي شهدت هجرات 
من األرياف إلى املدن، فازدحمت ودمرت، 
وساء التعليم واخلدمة الصحية، وتوقفت 

عمليات التنمية، وتوالت الهزائم العسكرية، 
وتفشى القمع. ويتمنى هؤالء املخضرمون 

أن يعود االستعمار يوما فيخبروه مبا 
فعلت احلكومات الوطنية الثورية بالشعوب 

العربية.

>>>

وفي ذلك يخبرني وطني كويتي وعربي 
كبير ناضَل مع ثوار ظفار، قصة زيارته 

الى سوق السمك في عدن بعد نيلها 
االستقالل، حيث سأل البائع عن ثمن 
كيلو السمك فأجابه بـ»عشرة«، فعلّق 
صاحبنا بأنه كان يشتري السمك من 

السوق نفسه إبان االستعمار بـ»أربعة«، 
فأجابه البائع: »أرجْع لنا عهد االستعمار 
وخْذ السمك ببالش«، ومثل ذلك زيارة 

زميل إعالمي كويتي شهير الى عدن حيث 
سأل مرافقه اليمني عمن بنى املطار؟، 

فقال: »اإلجنليز«، وسأله عمن بنى الطريق 
الذي يأخذهم للفندق؟، فقال: »اإلجنليز«، 
وعند وصولهما سأله عمن بنى الفندق؟، 
فأجابه: »اإلجنليز«، فعّقب الزميل: وأنتم 
ماذا فعلتم؟ فأجابه املرافق حزينا: »نحن 

من طرد اإلجنليز«. ومعروف أن عدن 
كانت من أجمل املدن واملوانئ إبان عهد 

االستعمار.

>>>

وعند زيارتي للضفة وقطاع غزة 
وجتوالي في األسواق واملطاعم، سمعت 

تساؤالت ومقارنات عن العهود املختلفة، 
حيث قال البعض: إن أوضاعنا كانت 

أفضل إبان االحتالل، فاحلدود مفتوحة 
مع أهلنا في أراضي 48، وفرص العمل 

متوافرة، واألمن مستتب، واألجور أعلى، 
والضرائب أقل إن ُدفعت، فهل ناضلنا 
وطالبنا باالستقالل لتسوء أحوالنا كما 

يحدث اآلن؟!

>>>

واحلقيقة أن تاريخنا مليء باألكاذيب 
واملغالطات، وعلى رأسها أن االستعمار 

هو الذي فّرقنا وقسمنا على طريقة »فرق 
تسد«، بينما تظهر احلقائق اجللية العكس 
من ذلك، فاالستعمار هو من وّحدنا، حيث 

خلق العراق من خالل توحيد أقضيته 
الثالثة، وكذلك احلال مع ليبيا، كما وّحد 
مصر والسودان وضم اليهما بعد ذلك 

غزة، ووّحد إمارات اخلليج العربي، ووحد 
سلطنات جنوب اليمن، ولم يقف في 

طريق توحيد امللك عبدالعزيز آل سعود 
للجزيرة العربية. إن من قّسم وشطر 
وأضاع األوطان العربية هم الثورجية 

واالنقالبيون العرب، حيث زيفوا وزوروا 
التاريخ، فدسوا في املناهج الدراسية 

ووسائل اإلعالم املعلومات املغلوطة على 
شاكلة »رمتني بدائها وانسلت«!

>>>

آخر محطة: )1( ضمن مناهج تشويه وتزوير 
التاريخ إشاعة أن اليهود العرب كانوا 

غير وطنيني وأصحاب خيانات وإجرام 
بحق املواطنني اآلخرين، واحلقائق تثبت 
أنهم أبعد ما يكونون عن ذلك، فقد كان 

لكثير من اليهود في مصر والعراق وليبيا 
واملغرب العربي ودول الشام واخلليج 

أعمال وطنية واقتصادية مشهودة، 
حيث كان كثير منهم من الشخصيات 
الليبرالية واالقتصادية واملثقفة التي 

ساهمت مساهمة فاعلة في نهضة بلداننا 
العربية، وقد تعرض كثير منهم لألذى من 

قبل اجلهال العرب كرد فعل على األنباء 
واألخبار التي تأتي من فلسطني، وهو ما 
اضطر كثيرا منهم للهجرة إلى إسرائيل، 

وكان الواجب أن يقدروا ويحتضنوا 
لبقائهم في أوطانهم العربية.

)2( يجب على العرب وجامعتنا العربية 
إظهار تسامحهم عبر تكرمي الشخصيات 
اليهودية العربية التي ساهمت في نهضة 

بلدانها وهناك الكثير منهم.
)3( كان بإمكان اليهود أن يكونوا ضمن 

القاطرات التي جتر أوطاننا من مستنقعات 
اجلهل والتخلف!

تسيطر علينا جميعا ودون استثناء، فكرة أن 
الزمن الذي نعيشه هو أقل قدرة وجماال مما 

سبقه من أزمنة، حتى بتنا نتداول وبشكل يومي 
عبارة »الزمن اجلميل« حني نتذكر أغنية أو فيلما 
سينمائيا أو مسرحية أو مسلسال تلفزيونيا أو..

أو.. أو حتى شخصية راحلة سواء كانت فنية أو 
رياضية أو سياسية.

تبنينا ثقافة الندب واحلسرة واآله احلارقة 
الصدور التي تنفثها واآلذان التي تسمعها.

لست أنا من فصيل مختلف ولست خارج إطار 
النادبني املتحسرين املتأوهني، فأنا منهم ومعهم 

أحتسر وأندب وأتأوه، فهل نحن محقون في 
نظرتنا إلى زمننا بسلبية وتبجيلنا للماضي؟

ما يجب أن نؤمن به هو خطأ نظرتنا تلك وعدم 
صوابيتها، فاألزمنة تتطور ومتضي إلى األمام وال 
تتراجع الى الوراء، ولكن احلنني الى املاضي وهو 
طبيعة إنسانية هو الذي يجعلنا ننظر تلك النظرة 

السلبية لزمننا متحسرين على الزمن اجلميل.
هل نتحسر على زمن ركوب الدابة وأهوال 
الطريق ومشقة املسافة بني القرية واملدينة 

وال أقول بني بالد وبالد، أم نتحسر على زمن 

السيارة البدائية اخلالية من رفاهية سيارة اليوم 
ومبا فيها من قوة وصالبة ووسائل أمان، وهل 
نتحسر على زمن خال من الراديو والتلفزيون 
ووسائل االتصاالت واالنترنت و.. و.. و..إلخ؟!

البعض انتقائي يكتفي بزمن الفيلم األسود 
واألبيض وعصر »امليني جوب« و»السندويتش« 
بعشرين فلسا، ناسيا أن ناس ذلك العصر كانوا 
يتحسرون هم أيضا على أيام بيت الطني والنوم 

على األرض وخرير السطح أيام املطر!
ال بد من اإلميان بأن أجمل العصور واألزمنة هو 

العصر الذي تعيش فيه.
نتناسى نعم الزمن الذي نعيشه وما فيه من 
ترف ورفاهية وجمال، ألن اإلنسان جحود 

بطبيعته وال يرى الكمال، بل يبحث عن النقص 
والقصور والقبح من أجل أن يربي في قلبه هّما 

وال يصدق حالة الرغد ألنها ال تسره بقدر ما 
يسره همه وشكواه وحسرته.

وعني الرضا ـ كما قال الشاعر ـ عن كل عيب 
كليلة.. ولكن عني السخط تبدي املساويا. ونحن 

نفتح عني السخط على حاضرنا ونفتح عني 
الرضا على ماضينا. 

أال ليت االستعمار يعود يوماً! عني السخط وعني الرضا

خووش حچي يا ألطاف اهلل
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ـ 80 فلسًا واملدرسة  عصير يباع في اجلمعية ب
تبيعه على عيالنا بـ 200 فلس.

تقرير: صراعات الشـرق األوسـط تهدد 
»الغذاء العاملي«.

٭ لو مودين عيالنا فندق أصرف لنا يا »تربية«. ٭ هـذا يثبـت أن أغلـب الصراعـات 
السياسية في املنطقة »َسَلطة«.
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مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4:21 الفجر  
الشروق  5:40
الظهر  11:38
العصر  3:03
املغرب  5:37
6:54 العشاء 

أعلـــى مد: 1.50 صـ  
3.18 م

أدنى جزر: 8.57 ص 
ـ 8.50 م

العظمى: 42 - الصغرى: 24

حار والرياح شمالية 
سرعتها من 6 الى 26 

كلم/ ساعة.

علي الرومي 

وكيل »التعاون«
علي الرومي ضيف
»ألو األنباء« الثالثاء

يحل الوكيل املساعد لقطاع التعاون في 
وزارة الشؤون علي الرومي، ضيفا على 
ــوم غد الثالثاء، للرد على  »ألو األنباء« ي
استفسارات القراء في كل ما يتعلق بالعمل 
ــه والقرارات الصادرة  التعاوني وتنظيم
ــأن األفرع املستثمرة  عن الوزارة في ش
واألسعار وشراء اخلضار احمللي املباشر 
ــن األمور التي تهم التعاونيني  وغيرها م

واملستهلكني.
وسيتلقى الرومي اتصاالت القراء على 
مدى ساعة كاملة، اعتبارا من الساعة 6 إلى 

7 مساء، على الرقم 22272888.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عبداألمير صالح موسى حسني العطار ـ 
64 عاما ـ الرجال: الشعب ـ حسينية البكاي 

ـ ق6 ـ ش68 ـ ت: 67070769 ـ النساء: 
املنصورية ـ حسينية األوحد ـ ق1 ـ ج11 ـ 

م11 ـ ت: 97889533.
يعقوب يوسف عبداللطيف العيسى ـ 65 

عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ديوان العيسى ـ 
ت: 96686675 ـ 99633660 ـ النساء: بيان 
ـ ق1 ـ ش الثاني ـ م15 ـ ت: 99227770 ـ 

.55099990

أسترالية تعيش حياة اخليول
وكاالت: لطاملا كانت هواية ركوب اخليول من 
أكثر الهوايات متعة وإثارة لدى عشــــاقها، إال أن 
سيدة أســــترالية فضلت تبادل األدوار وتقمص 
دور اخليول بارتداء قناع وحوافر جتعلها تبدو 
مثلها، إضافة إلى وضع سرج على ظهرها، لتكون 
جاهزة جلر عربة حتمل صديقتها وهي حتبو على 
أطرافها األربعة. وعلى الرغم من أن هوايتها تبدو 
غريبة لدى الكثيرين، إال أن ليان البالغة من العمر 
40 عاما، تؤكد أنها تشعر باحلرية واملتعة عندما 
ترتدي زي اخليول، وتعيش كواحدة منها وتؤدي 
عملها في جر العربات، بل ينتابها شعور بأنها في 

املكان الطبيعي الذي يجب أن تكون فيه.
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