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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان

صاحب السمو  
تسلم أوراق اعتماد 

سفيري باكستان
وڤيتنام 

11االشتراكية

الترخيص بإنشاء اجلامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ومشروع مشترك مع إيران للتعاون السياحي

سحب وفقد جنسيات 18 ومنحها لواحد
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة وكونا

تأكيدا ملا نش����رته »األنباء« في ع����دد امس االثنني بخصوص 
مناقشة ملفي سحب اجلناسي ومنح اجلنسية في اجللسة التي 
عقدت أمس، اطلع مجل����س الوزراء على توصيات اللجنة العليا 
في إطار استكمال اجلهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خالل 
مراجعة احلاالت التي ش����ابها بعض الثغرات وأوجه اخللل بعد 
دراسة املستندات واملعلومات املتعلقة بظروف حصول البعض 
على اجلنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها، حيث 
قرر املجلس سحب وفقد اجلنسية من 18 شخصا، منهم اإلعالمي 

سعد العجمي وذلك إعماال للمادتني 11 و13 من قانون اجلنسية.
ووافق املجلس على مشروع املرسوم مبنح اجلنسية الكويتية 
لشخص واحد وفقا للمادة اخلامسة فقرة »1« من قانون اجلنسية. 
واعتمد املجلس مرس����ومني بالترخيص بإنشاء اجلامعة الدولية 
للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ومش����روع مذكرة التفاهم بني 

الكويت وإيران بشأن التعاون في املجال السياحي.
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قرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مش���روع مرسوم مبنح 
الكويتية لناصر  اجلنس���ية 
الناصر، وذلك وفقا  احلسني 
للمادة ال� 5 فقرة 1 من قانون 

اجلنسية الكويتية.

كشفت املصادر ان احلكومة 
تعكف على إعداد مشاريع القوانني 
التي ستقدمها كأولويات ملجلس 
األمة إلدراجها على جلسات دور 
التش����اور  املقبل بعد  االنعقاد 

والتنسيق مع مجلس األمة. 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر 
تربوي���ة ان دي���وان اخلدمة 
املدنية يبحث مع املسؤولني في 
وزارة التربية مساواة اجازات 
االداريني في املدارس بنظرائهم 
في اجلهات احلكومية ومنها 
ال���وزارة واملناطق  دي���وان 

التعليمية. 
وقالت املصادر ان االداريني 
ف���ي جمي���ع وزارات الدولة 
ومنهم من يعملون في ديوان 
عام وزارة التربية او املناطق 
التعليمية ال يتجاوز رصيد 
اجازاته���م اكثر من 45 يوما 
بعد مضي 15 عاما من العمل، 
و30 يوما ملن هم دون ذلك، 
بينم���ا العامل���ون في املهن 
االدارية باملدارس يتساوون 
مع الكوادر التعليمية خالل 
اجازة منتصف العام الدراسي 
وعن���د اجازة نهاي���ة العام 
الدراسي في فصل الصيف، 
وبذلك تتجاوز اجازاتهم اكثر 

من 4 اشهر.

ثامر السليم

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في جامعة الكويت ان 
االمني العام للجامعة يعمل حاليا 
على إحالة من بلغت خدمتهم 

35 عاما إلى التقاعد.
إلى أن  وأش����ارت املصادر 
األم����ني الع����ام ي����درس حاليا 
إجراء تدوير شامل للمديرين 
اإلداريني في الكليات اجلامعية 

املختلفة.

مريم بندق 

علمت »األنباء« أنه سيتم اعتماد منح اجلنسية ألبناء الكويتيات 
من املطلقات واألرامل بعد االنتهاء من تدقيق الدفعة بش����كل كامل 

والتي تبلغ تقريبا 200 شخص قريبا جدا.

مريم بندق 

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان قرار رفع الدعم عن املشتقات النفطية سيصدر بعد عطلة عيد 
األضحى املبارك ويشمل الكيروسني والديزل وبعض املواد األخرى.  
وأوضحت املصادر: اتفق املجلس امس على اخلطوط الرئيس����ية 

للقرار على ان يصدر بعد العيد. 

جتنيس ناصر احلسني

جتهيز األولويات 
لتقدميها ملجلس األمة

مساواة إجازات اإلداريني 
في املدارس بنظرائهم
في اجلهات احلكومية

اجلامعة: إحالة من بلغت 
خدمتهم 35 عاماً إلى التقاعد

جتنيس 200 من أبناء الكويتيات 
األرامل واملطلقات قريباً جداً

رفع الدعم عن املشتقات النفطية 

السماح بااللتصاق باجليران في السكن اخلاص

مليار دوالر ميزانية البلدية للعام 2015 / 2016
بداح العنزي 

انتهت جلسة املجلس البلدي 
غير العادية أمس بعد أن طالب 
عدد من األعضاء بضرورة قيام 
مدير عام البلدية باالعتذار على 

خلفية الكتاب الذي أرسله إلى 
املجلس بش����أن عدم أحقيتهم 
في إرسال سؤال للوزير لبيان 
أسباب عدم قيام اجلهاز التنفيذي 
مبناقشة امليزانية مع األعضاء. 
الكتاب  وقد أح����ال املجل����س 

املذكور إل����ى اإلدارة القانونية 
إلعداد تقرير بشأنه للمجلس. 
هذا، وقد بلغت امليزانية التي 
أرسلت لوزارة املالية أمس مليار 
دوالر جلميع أبوابها اخلمسة 
للسنة املالية 2015 / 2016. هذا 

وأصدر وزير الدول لش����ؤون 
البلدي����ة ووزي����ر املواصالت 
عيسى الكندري قرارا بالسماح 
بااللتصاق باجليران في السكن 

اخلاص والنموذجي.
 ٭

مها الغنيم إبراهيم سعد

بعد حل جميع األمور املؤدية إلى االستقاالت

اإلدارة التنفيذية في »جلوبل« تسحب استقاالتها
 ومها الغنيم تخوض االنتخابات املكملة ملجلس اإلدارة

إدارة  أصدر امس مجل����س 
بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
واإلدارة التنفيذية بيانا مشتركا 
أعلنا من خالل����ه التوصل إلى 
حل لكل األم����ور التي أدت إلى 
االستقاالت املقدمة من مها الغنيم 
من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى 
منصبها التنفيذي مع كل من بدر 
السميط وخولة الرومي ونوال 
مال حسني. وقد أدى هذا االتفاق 
التنفيذيني  إلى س����حب جميع 
املس����تقيلني اس����تقاالتهم التي 
تقدموا بها قبيل انعقاد اجلمعية 
العمومية للش����ركة يوم األحد 
املوافق 14 سبتمبر 2014 وبقائهم 
في مناصبهم بصالحياتهم الكاملة. 
وباإلضافة إلى ذلك، ستتقدم مها 
الترشح خلوض  الغنيم بطلب 
االنتخابات املكملة ملجلس اإلدارة. 
وقد علق، رئيس مجلس إدارة 

بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
إبراهيم سعد قائال: »نحن سعداء 
التي  املفاوضات  بنتائج ه����ذه 
أظهرت مس����توى الدعم والثقة 
وااللتزام من قبل مجلس اإلدارة 
واملساهم الرئيسي جتاه الشركة 
وإدارتها التنفيذية«. بدورها، قالت 

الرئي����س التنفيذي للمجموعة 
الغنيم: »أود  في »جلوبل« مها 
أن أعرب ع����ن خالص تقديري 
إدارة الشركة والعمالء  ملجلس 
واملساهمني واملوظفني على دعمهم 
وتضامنهم خالل األس����بوعني 

املاضيني«.
وأضافت »شهدنا منذ بداية 
العام حتسنا ملحوظا في حجم 
األنش����طة من خ����الل األعمال 
األساسية املدرة للرسوم واألفرع 
اخلارجية، حيث حققت الشركة 
أرباحا صافية للنصف األول من 
العام 2014 بلغت 4.1 ماليني دينار 
ونتطلع إلى تع����اون مثمر مع 
جميع األطراف ملواصلة تطوير 
األعمال األساسية املدرة للرسوم 
وخدمة عمالئنا بشكل أكثر فعالية 
وتوفير عوائد إيجابية ملساهمي 

الشركة«.

أسماء املسحوب واملفقود جنسياتهم
أوال: سحب اجلنسية الكويتية من املذكورين أدناه 
وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية وذلك 

تطبيقا للمادة 13 من قانون اجلنسية وهم:
 1 ـ عبداهلل تريحيب محسن املطيري
 2 ـ مساعد تريحيب محسن املطيري

 3 ـ مسعد تريحيب محسن املطيري
 4 ـ نداء تريحيب محسن املطيري

 5 ـ فالح تريحيب محسن املطيري
 6 ـ محمد مبارك رجا املطيري

 7 ـ عبداهلل مبارك رجا املطيري
 8 ـ شجاع مبارك رجا املطيري.

 ثانيا: سحب اجلنسية الكويتية من: 
علي سلمان مسفر سالم العجمي 

وفقا للمادة )21 مكررا( من قانون اجلنسية 
الكويتية.

 ثالثا: فقد اجلنسية الكويتية من املذكورين 
أدناه وذلك استنادا إلى نص املادة )11( من 

قانون اجلنسية الكويتية وهم: 
1 ـ أحمد مشاري عبدالعزيز عبداهلل العبيدان

2 ـ جمال أحمد مشاري عبدالعزيز عبداهلل العبيدان
3 ـ خالد أحمد مشاري عبدالعزيز عبداهلل العبيدان

 4 ـ هيا أحمد مشاري عبدالعزيز عبداهلل العبيدان
 5 ـ عائشة أحمد مشاري عبدالعزيز عبداهلل العبيدان

6 ـ عفرة علي سالم جابر املري
7 ـ سعد محمد عبداهلل سعد العجمي.

رابعا: سحب اجلنسية الكويتية من املذكورتني 
أدناه وذلك إعماال لنص املادة )13( من قانون 

اجلنسية الكويتية: 
1 ـ عبير علي هوشر

2 ـ تفاحة جدعان بهوش.
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أقام نادي ضباط احلرس 
الوطن���ي احتفالية خاصة 
مبناس���بة تك���رمي صاحب 
السمو األمير من قبل األمم 
املتحدة ومنح س���موه لقب 
»قائ���د للعمل اإلنس���اني« 
الكويت »مركزا  وتس���مية 
إنس���انيا عامليا«، وس���ط 
حضور الفت من قبل أسر 

الضباط واألعضاء.
وأكد مدير مديرية التوجيه 
املعنوي رئيس مجلس إدارة 
جمعية ونادي الضباط العميد 
محمد الفرحان احلرص على 
ربط اجليل احلالي بالعادات 
والتقاليد والقيم األصيلة التي 
جبل عليها املجتمع الكويتي، 
ومنه���ا حب اخلي���ر ومد يد 
العون ومساعدة احملتاجني، 
وهو النهج الذي حتقق بفضله 
هذا اإلجناز للكويت وقائدها 

املفدى. 
بدوره ق���ال رئيس نادي 
ضباط احلرس الوطني العقيد 
عبدالكرمي يوسف العمران إن 
هذه املناس���بة العزيزة التي 
أثلج���ت ص���دور الكويتيني 
الدالالت  جميعا حتمل م���ن 
واملعاني الش���يء الكثير، لذا 
حرص���ت إدارة نادي ضباط 
احل���رس الوطني على إعداد 
برنام���ج للحف���ل يتضم���ن 
مس���ابقات ثقافي���ة تكرس 
إجنازات صاحب السمو أمير 
اإلنسانية التي توجها العالم 
بهذا اللق���ب املميز والتكرمي 
املستحق. مشيرا إلى التفاعل 
الكبير من قبل األسر واألبناء 

مع فعاليات احلفل.

نادي ضباط احلرس 
الوطني احتفل 

بتكرمي صاحب السمو

املطيري: جميع مواطنينا
في هونغ كونغ بخير

اجلاراهلل اطلع على سير العمل في جلان 
االختبارات للمتقدمني للعمل في »اخلارجية«

كواالملبور � كونا: اكد القنصل العام 
لدى هونغ كونغ خالد املطيري سالمة 
جميع املواطنني الكويتيني املتواجدين 
حاليا في البالد وذلك في ضوء تصاعد 
املواجه����ات احلالية ب����ني رجال األمن 
واملتظاهرين. وقال املطيري في اتصال 
هاتفي مع »كونا« إن »القنصلية الكويتية 
على تواصل مس����تمر م����ع املواطنني 
الكويتيني في هونغ كونغ لالطمئنان 
عليهم وعلى سالمتهم« مناشدا جميع 

الكويتيني املتواجدين حاليا في هونغ 
كونغ أخ����ذ احليطة واحلذر واالبتعاد 
عن أماكن االحتجاجات السيما الشوارع 

الرئيسية واملقرات احلكومية. 
وذكر أنه في حال وقوع اي طارئ 
او للحصول على مزيد من املعلومات 
الرجاء التكرم بالتواصل مع القنصلية 
العام����ة لدى هونغ كون����غ على الرقم 
)28327866 - 852 +( أو عل����ى رق����م 

الطوارئ )98211669 - 852 +(.

قام وكي���ل وزارة اخلارجية 
خالد اجل���اراهلل بزيارة تفقدية 
إلى معهد سعود الناصر الصباح 
الديبلوماسي حيث اطلع خاللها 
عل���ى س���ير العمل ف���ي جلان 
املتقدمني  االختبارات للموظفني 
للعمل في الوزارة بوظيفة باحث 

سياسي. 
 كما تفق���د الوكيل اجلاراهلل 
س���ير العمل في اللجان املعنية 

باستقبال طلبات املتقدمني للعمل 
في وظيفة ملحق ديبلوماسي في 

وزارة اخلارجية. 
 ورافق اجلاراهلل خالل الزيارة 
مدير عام معهد س���عود الناصر 
الس���فير عبدالعزيز  الصب���اح 
الش���ارخ ومدير اإلدارة اإلدارية 
واملالية الس���فير جم���ال الغامن 
ومدير إدارة مكتب الوكيل السفير 

 خالد اجلاراهلل وعبدالعزيز الشارخ خالل تفقد االختبارات في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي أيهم عبداللطيف العمر.

حمد احلميضي

صرح مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
حمد احلميضي بأن املؤسسة 
قد اكملت استعدادها الستقبال 
خريجي القانون الراغبني في 
االلتح���اق بالبرنام���ج الذي 
الثامنة على  تقيمه للس���نة 
التوال���ي لتدري���ب وتأهيل 
القانوني���ني حديثي التخرج 
الفترة من 2014/10/12  خالل 
حتى 2015/5/14 وذلك تأكيدا 
على التزامها الثابت  باملشاركة 
في اجلهود للقيام بدور ايجابي 
الوطن والنهوض  في خدمة 

بكل متطلبات التنمية.
واوض���ح احلميضي أن 
جناح البرنامج في السنوات 
الس���ابقة كان له اث���ر كبير 
القائم���ني على  في نف���وس 
املؤسسة ودافع قوي ملضاعفة 
مسؤولياتها في احلرص على 
بذل اقصى اجلهود نحو املزيد 
من تطوي���ره، لذا فقد روعي 
في اع���داد البرنام���ج تلبية 
متطلب���ات التطور املتالحقة 
في مجال الدراسات القانونية 
القانون���ي وكذلك  والعم���ل 
التدريب احلديثة  اس���اليب 

ومرتكزاته.
واع���رب احلميض���ي عن 
شكره لكل من أبدى استعداده 
للمش���اركة في البرنامج من 
افراد وجهات، مؤكدا على ان 
اي جن���اح للبرنامج لم يكن 
ليتم اال باجلهود التي بذلها كل 
من شارك فيه، وما قدموه من 
بذل وعطاء في تنمية قدرات 
امكانياتهم  ابنائه وتطوي���ر 
وامدادهم باخلبرات واملهارات 
التي تؤهلهم للقيام بعملهم 

على اكمل وجه.

»التأمينات« تستقبل 
الراغبني في االلتحاق 

ببرنامج تأهيل 
القانونيني
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السفير خالد اجلاراهلل والسفير الصيني وحرمه يقطعون كيكة 
احتفال السفارة الصينية بالعيد الوطني للصني      )هاني عبداهلل(

د.محمد البدر                        )هاني الشمري(

اجلاراهلل: اجلهد الفكري مطلوب
ملواجهة »داعش« إلى جانب العمل 

العسكري

البدر: األشخاص الذين يعانون من 
السمنة في منطقة البطن أكثر عرضة 

لإلصابة بالربو 072223

توقع 26% فائضاً باملوازنة من الناجت احمللي اإلجمالي في 2014 وارتفاع التضخم السنوي وحذّر من جمود اإلنفاق واالعتماد على النفط

صندوق النقد للكويت: رشّدوا فاتورة األجور واملرتبات

»األشغال«: اتفاقيات وعقود في الطرح والترسية 
بتكلفة نحو 650 مليون دينار

تكلفة استخراج برميل النفط الكويتي = 4 دوالرات
أحمد مغربي

كش���فت بيانات حصلت عليها »األنب���اء« ان تكلفة 
اس���تخراج برميل النفط في الكوي���ت بلغت 4 دوالرات 
للبرميل الواحد خالل الس���نة املالية 2014/2013، مبينة 
ان هناك ارتفاع���ا مطردا في تكلفة إنتاج البرميل خالل 
السنوات العشر األخيرة، حيث صعدت الكلفة من نطاق 
400 فلس للبرميل في عام 2000، ويعتبر هذا املؤش���ر 
غي���ر مريح لالقتصاد الكويتي، وهناك ثمة أس���باب قد 
تك���ون وراء هذا التطور أهمها زيادة كلفة االس���تخراج 
للحقول النفطية التي تقادمت أعمارها ومنشآتها، والتحول 

التدريجي الكتشاف وإنتاج النفط الصعب.
وأش���ارت البيانات إلى أن القدرة اإلنتاجية اليومية 
لشركة نفط الكويت بلغت 2.922 مليون برميل يوميا، 
ووصلت تكلفة اإلنتاج الس���نوية الى 1.24 مليار دينار 
شاملة تكلفة التشغيل وخدمات العقود وتكلفة املوظفني 

واالستهالك واإلطفاء.
وذكرت أن خدمات العقود ورواتب املوظفني تستحوذ 
على 90% من تكاليف اإلنتاج السنوية بالغة 452 مليون 
دينار و464 مليون دينار على التوالي، فيما بلغت كلفة 

االستهالك واإلطفاء 417 مليون دينار.
التفاصيل ص32 ٭

فرج ناصر 

أك���د مصدر مس���ؤول في 
الوزارة  وزارة األش���غال أن 
قامت بطرح عدد من االتفاقيات 
والعقود اخلاصة مبش���اريع 
الطرق بتكلفة بلغت نحو 650 

مليون دينار. 
وأوض�����ح املص����در أن 
اتفاقية  االتفاقي���ات تش���مل 

إنش���اء تقاطع���ات  دراس���ة 
متفرق���ة ونف���ق مش���اة في 
شارع فهد السالم وتصميمها 
واإلشراف عليها، وكذلك اتفاقية 
الدراسة والتصميم واإلشراف 
على مشروع صيانة وإجناز 
طريق الدائري الرابع السريع، 
وإنشاء وإجناز صيانة طرق 
وجسور بطريق الدائري األول، 
دسمان شارع عبداهلل األحمد ، 

وهي التي تأتي ضمن تطوير 
الدائ���ري األول باإلضافة إلى 
إنش���اء وإجناز جسر الشيخ 
جابر األحمد )وصلة الدوحة(.  
وأضاف أن عملية الترس���ية 
والطرح لهذه املش���اريع تتم 
بالتنسيق مع جلنة املناقصات 
املركزية وديوان احملاس���بة 
ووزارة املالية العتماد الشركات 
املؤهلة لتنفيذ هذه املشاريع، 

وكذل���ك التأك���د من س���المة 
اإلجراءات القانونية اخلاصة 
بهذه املشاريع، باإلضافة إلى 
اعتم���اد امليزانية املخصصة 
لها. وقال إن هذه املش���اريع 
تنفذ من قبل ش���ركات عاملية 
وبالتضامن مع شركات ومكاتب 
استشارية محلية، مشيرا إلى 
أن هذه املشاريع تنفذها أكثر 

من 13 شركة.

الكويت في مرتبة ناجحة
بقائمة الدول األكثر هشاشة

احتلت دول عربية إسالمية عديدة مراتب متقدمة بقائمة الدول 
األكثر فشال وهشاش����ة ضمن مؤشر »فورين بوليسي« األميركية 
إلعداد مقياس ملدى سوء أوضاع 187 دولة في العالم حسب معايير 
عدة منها شرعية الدول واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون 
والتنمية غير املتوازنة. وحلت الكويت في املركز 127 في القائمة، 
وس����لطنة عمان في املركز 135، وقط����ر 136، واإلمارات 143، بينما 
حلت الس����عودية في املركز 96 لتحقق دول اخلليج مراتب ناجحة 
من حيث الهشاشة. واحتلت دولة جنوب السودان الترتيب األول 
وجاء بعدها الصومال والس����ودان، وحل اليمن في املرتبة الثامنة، 

والعراق وسورية في املرتبتني ال� 13 وال� 15 على التوالي.

كونا: توق���ع صندوق النقد 
الدولي تسارع النمو في الناجت 
احملل���ي اإلجمالي احلقيقي غير 
النفطي للكويت بنحو 3.5% خالل 
2014 مقارن���ة ب� 2.8% في 2013، 
مدعوما باستمرار زيادة االستهالك 
احمللي وبعض االرتفاع في اإلنفاق 
الرأسمالي احلكومي واالستثمار 
اخلاص. وق���ال الصندوق، في 
البيان اخلتامي بعد زيارة وفد 
منه الى الكويت، ان الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي سيحقق منوا 
بنحو 1.3% خالل 2014، مضيفا 
انه على الرغ���م من قوة وضع 
املالية العامة احلالية إال أن جمود 
اإلنف���اق الع���ام واالعتماد على 
اإليرادات النفطية سلطا الضوء 
على مخاطر أوضاع املالية العامة، 
موضحا ان احتواء منو اإلنفاق 
اجلاري من خالل احلد من فاتورة 
األجور واملرتبات وإصالح نظام 
الدعم تع���د أمورا مهمة لضمان 
اس���تدامة املالية العامة. وتوقع 
ارتفاع معدل التضخم السنوي 
إل���ى نحو 3.5% ف���ي 2015، كما 
توقع أن يصل الفائض املالي في 
املوازنة العامة إلى نحو 26% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 2014 
مدعوما بأسعار النفط املرتفعة، 
عازيا التراجع في الفائض املالي 
باملوازنة العامة مقارنة ب� 2013 
الى زيادة الرواتب والدعم، على أن 
يرتفع إجمالي اإلنفاق العام بنحو 
25% في السنة املالية 2015/2014، 
ما يعكس زيادة اإلنفاق اجلاري 

والرأسمالي.
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04
املجلس استمع إلى شرح عن نتائج زيارات وزير اخلارجية وما مت التوصل إليه من إستراتيجية شاملة ملواجهة »داعش« واملجموعات اإلرهابية

مجلس الوزراء: إنشاء اجلامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت

الكوي����ت وحكومة اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية بشأن التعاون 
في املج����ال الس����ياحي، وقرر 
املجلس املوافقة على مشروعي 
املرسومني املشار إليهما ورفعهما 
لصاحب السمو. وبشأن اجلهود 
املبذولة التي تقوم بها الكويت 
حلماية امللكية الفكرية استمع 
املجلس الى ش����رح قدمه نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
التجارة والصناعة د.عبداحملسن 
املدعج، أوضح فيه اإلجنازات 
التي متت حلماية امللكية الفكرية 
مع اجله����ات احلكومية املعنية 
بحماية حقوق امللكية وش����رح 
للمجلس التطورات في هذا املجال 
والتشريعات القانونية واجلهود 
التي بذلت بالتعاون املش����ترك 
بني اجلهات الرس����مية ملكافحة 
القرصنة في إطار تفعيل قانون 
امللكية الفكرية داخل األسواق في 
الكويت وعلى جميع محافظاتها 
مبا يستهدف حماية املستهلك، 
التنفيذي  املكت����ب  أثنى  حيث 
لالحتاد العربي ملكافحة القرصنة 
عل����ى اخلطوات اجل����ادة التي 
اتخذتها الكوي����ت وحثها على 
االس����تمرار في هذه اإلجراءات 
حلماية امللكية الفكرية والعالمة 

التجارية. 
كما بحث املجلس الشؤون 
السياس����ية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلق����ة مبجم����ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
العرب����ي  عل����ى الصعيدي����ن 

والدولي.

ثالثا: فقد اجلنسية الكويتية 
من املذكورين أدناه وذلك استنادا 
الى ن����ص املادة )11( من قانون 

اجلنسية الكويتية وهم: 
1- أحمد مش����اري عبدالعزيز 

عبداهلل العبيدان.
2- جمال أحمد مشاري عبدالعزيز 

عبداهلل العبيدان. 
3- خالد أحمد مشاري عبدالعزيز 

عبداهلل العبيدان. 
4- هيا أحمد مشاري عبدالعزيز 

عبداهلل العبيدان. 
5- عائش����ة أحم����د مش����اري 

عبدالعزيز عبداهلل العبيدان.
6- عف����رة عل����ي س����الم جابر 

املري. 
7- س����عد محمد عبداهلل سعد 

العجمي.
رابعا: س����حب اجلنس����ية 
أدناه  الكويتية من املذكورتني 
وذلك إعماال لنص املادة )13( من 

قانون اجلنسية الكويتية: 
1- عبير علي هوشر.

2- تفاحة جدعان بهوش. 
خامسا: املوافقة على مشروع 
مرسوم مبنح اجلنسية الكويتية 
لناصر احلس����ني الناصر وذلك 
وفقا للمادة اخلامسة فقرة )1( من 

قانون اجلنسية الكويتية. 
ثم اطلع املجلس على توصيات 
جلنة الشؤون القانونية بشأن 
مشروع مرس����وم بالترخيص 
بإنشاء اجلامعة الدولية للعلوم 
الكويت  ف����ي  والتكنولوجي����ا 
ومش����روع مرس����وم باملوافقة 
على مذكرة التفاهم بني حكومة 

الكويتية فقد اطلع املجلس على 
توصيات اللجنة العليا في إطار 
التي تقوم  اس����تكمال اجلهود 
الداخلي����ة في إطار  بها وزارة 
مراجعة احلاالت التي ش����ابتها 
بعض الثغرات وأوجه اخللل بعد 
دراسة املستندات واملعلومات 
املتعلقة بظروف حصول البعض 
على اجلنسية الكويتية ومدى 
انطباق أح����كام القانون عليها 

حيث قرر املجلس: 
أوال: سحب اجلنسية الكويتية 
من املذكورين أدناه وممن يكون 
قد اكتسبها معهم بالتبعية وذلك 
تطبيقا للمادة )13( من قانون 

اجلنسية وهم: 
1- عبداهلل تريحيب محس����ن 

املطيري. 
2- مس����اعد تريحيب محسن 

املطيري. 
3- مس����عد تريحيب محس����ن 

املطيري.
4- ن����داء تريحي����ب محس����ن 

املطيري. 
ف����الح تريحيب محس����ن   -5

املطيري. 
6- محمد مبارك رجا املطيري. 
رج����ا  مب����ارك  7-عب����داهلل 

املطيري.
رج����ا  مب����ارك  ش����جاع   -8

املطيري.
ثانيا: س����حب اجلنس����ية 
الكويتية من علي سلمان مسفر 
سالم العجمي وفقا للمادة )21 
مكرر أ( من قانون اجلنس����ية 

الكويتية. 

ونتائج املداوالت التي متت مع 
الرئيس محمود عباس وشهدت 
بحث العديد من امللفات املهمة 
وعلى رأسها اجلهود اجلارية في 
سبيل عقد مؤمتر دولي إلعادة 
إعمار غ����زة في أعقاب العدوان 
العسكري اإلس����رائيلي األخير 
على القطاع كما مت جتديد موقف 
الكويت الداعم للحق الفلسطيني 
في إقامة دولته املستقلة مبوجب 
حدود الراب����ع من يونيو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وفي هذا اإلطار، عرض اخلالد 
فحوى لقائه بجاللة امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
الهاشمية حيث اطلع  األردنية 
عل����ى مرئيات جاللت����ه حيال 
مختلف تطورات األوضاع في 
املنطقة، وشرح نتائج مشاركته 
في املؤمتر الدولي للسالم واألمن 
ف����ي العراق الذي اس����تضافته 
العاصم����ة الفرنس����ية باريس 
مؤخرا الذي جرى خالله بحث 
العراق  التطورات األخيرة في 
وس����بل تقدمي الدعم السياسي 
للعراق ملواجهة ما يسمى بتنظيم 
الدول����ة اإلس����المية واخلروج 
برس����الة تضامن م����ع العراق 
وإعالن إرادة مشتركة ملواجهة 

اإلرهاب. 
وبن����اء على ع����رض نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الداخلي����ة ووزي����ر األوق����اف 
والش����ؤون اإلسالمية بالوكالة 
الش����يخ محم����د اخلالد رئيس 
اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
بيان برئاس����ة رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلال����د، وبعد 
االجتماع ص����رح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الش����يخ محمد 

العبداهلل مبا يلي: 
عبر رئيس مجلس الوزراء 
باإلناب����ة ووزير اخلارجية في 
مس����تهل اجتماعه عن خالص 
التهان����ي والتبريكات لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وللشعب الكويتي الكرمي واألمتني 
العربية واإلس����المية مبناسبة 
قرب حلول عيد األضحى املبارك، 
داعيا املولى القدير أن يعيدها 
على أمتنا العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات. 
ث����م اطل����ع املجل����س على 
الرسالتني املوجهتني لصاحب 
الس����مو م����ن كل م����ن رئيس 
جمهوري����ة انغ����وال خوس����يه 
ادوارد دوس سانتوس ورئيس 
جمهوري����ة هن����دوراس خوان 
الفارادو،  اوالندو هيرناندي����ز 
وتأتي الرسالتان في إطار دعم 
العالقات الثنائية الطيبة القائمة 
بني الكوي����ت وكل من البلدين 
الصديقني واحلرص على تقويتها 

وتطويرها. 
واستعرض املجلس نتائج 
الرسمية للنائب األول  اجلولة 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
إلى كل من مدينة جدة في اململكة 
الس����عودية واململكة  العربية 
األردنية الهاش����مية وفلسطني 
الفرنس����ية، وقد  واجلمهورية 
اس����تمع املجلس إلى شرح عن 
نتائ����ج هذه الزي����ارات وما مت 
التوص����ل إليه من اتفاق الدول 
املشاركة على استراتيجية شاملة 
ملواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق واملجموعات 
اإلرهابية والتي اشتملت على 
الرامية  العناص����ر  العديد من 
إلى وضع ح����د العتداءات هذا 
اإلرهاب وتقدمي العون واملساعدة 
للمناطق السكانية املتضررة. 

وشرح اخلالد للمجلس نتائج 
الزيارة الرس����مية التي قام بها 

الوزراء ياسر ابل وم.عيسى الكندري ود.علي العمير وهند الصبيح خالل االجتماع 

منوذج ترخيص وحتصيل رسوم املخيمات الربيعية

الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

هنأ صاحب السمو 
وولي العهد 

والشعب الكويتي 
مبناسبة قرب 

حلول عيد األضحى 
املبارك

وافق على مذكرة 
التفاهم بني الكويت 

وإيران للتعاون
في املجال 

السياحي

بلدية الكويت تنسق مع أفرع احملافظات 
للبدء في حتصيل رسوم املخيمات

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت ان البلدية تقوم حاليا 
بالتنسيق مع افرع احملافظات لتحصيل الرسوم اخلاصة 

ملوسم التخييم، وذلك اعتبارا من األول من نوفمبر القادم 
وحتى 31 مارس القادم وهو املوعد احملدد للتخييم. وقد 

قامت البلدية بعمل منوذج حتصيل وترخيص ملخيم ربيعي 
موسمي بصفة مؤقتة لألفراد، ويشتمل النموذج على رقم 
رخصة صاحب املخيم وحتديد موقع التخييم ورقم املخيم 
باالضافة الى تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص وكل البيانات 
املتعلقة بصاحب املخيم، وكذلك املساحة املرخصة باألمتار. 
وقد حددت البلدية من قبل الرسوم، وهي 50 دينارا رسوم 

الترخيص، و300 دينار رسوم تأمني ترد لصاحب العالقة 
بعد التأكد والتحقق من سالمة املوقع.
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الهيئ����ة  أعلن����ت 
اقامتها  العامة للبيئ����ة 
غدا محاض����رة بعنوان 
املناخي����ة  »التغي����رات 
الكويت«  وأثرها عل����ى 
يلقيه����ا اخلبي����ر الزائر 
د.ج����ورج ناصر تعنى 
باستعداد الكويت لدخول 
مفاوضات مؤمتر »تغير 
املن����اخ« املق����رر إقامته 
البيروفية  بالعاصم����ة 
)ليما( مطلع ديس����مبر 
املقب����ل.   وقالت الهيئة 
اليوم  في بيان صحافي 
إنها تولي اهتماما كبيرا 
لتوعية اجلمهور حيال 
مخرجات البالغ الوطني 
األول لتغير املناخ الذي 
أعدته أخيرا وسبل احلد 
من ه����ذه الظاهرة على 

املستوى الوطني. 
 وأضافت أن ما يدعو 
الفخر والتميز بعد  الى 
انته����اء مش����روع إعداد 
البالغ الوطني األول أن 
فري����ق العمل مكون من 
خبرات كويتية بنسبة 
الى توجه  1000% الفتة 
لدى اإلدارة العليا للهيئة 
الكفاءات  لالعتماد على 
الكويتية ف����ي مختلف 

مؤسسات الدولة. 
 وأوضحت الهيئة أن 
الوطني  البالغ  مشروع 
األول للكوي����ت اخلاص 
بتغي����ر املناخ مت إعداده 
في فترة زمنية تكاد تكون 
العالم  األقصر بني دول 
ومبخرجات بلغت دقتها 

ما بني 80 و%90.

»البيئة« تستعرض 
استعدادات الكويت 

لدخول مفاوضات 
مؤمتر »تغير املناخ«

رعاة املؤمتر 
قال يوسف الياسني ان أشكال وصور الرعاية 

الرسمية لفعاليات هذا العام ملؤمتر »من 
الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي« ستكون 

على غرار الدورات السابقة، بعدما اكتسب 
املؤمتر صفته الوطنية وسمته القيمية حرصت 
العديد من املؤسسات والشركات والشخصيات 

العامة على املشاركة في املؤمتر بصورة أو 
بأخرى مما يزيد الفعاليات مصداقية عاما 

بعد عام ومبرور الدورات، ومت تقسيم الرعاة 
حسب دور تلك املؤسسات والشركات في 
الفعاليات إلى: الراعي الرئيسي للمؤمتر، 
مكتب احملامي يوسف الياسني للمحاماة 
واالستشارات القانونية، شركة السينما 

الكويتية الوطنية، مكتبة البابطني املركزية 
للشعر العربي، شركة هاي برو، مبينا ان 
الراعي الذهبي للمؤمتر هم، ثلث اخليرات 

للمرحوم علي عبد الوهاب املطوع واملتمثل في 
مبرة أهل الكويت، مركز احلكمة التخصصي 

لطب االسنان، شركة فودز إنترناشيونال 
)جافا ديتور وفيفل(، اما الراعي الفضي فهم، 
شركة أوالد يعقوب بهبهاني، شركة احلمرا 

العقارية، فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، 
مكتب املطور لالستشارات الهندسية، فريق 

الطيران الشراعي الكويتي، النادي العلمي 
الكويتي. الى جانب الرعاة اإلعالميني من 

الصحف احمللية املرئية واملكتوبة.

أعلن عن انطالق »من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي 12« برعاية وزير اإلعالم 28 أكتوبر

الياسني: الكويت تغلبت على أصوات النشاز
الساعية إلى زعزعة أمن البالد بوعي أبنائها

املجتمع املتماسك واملتآخي 
أنه  إلى  واملتالحم، مشيرا 
منذ أن انطلق املؤمتر في 
دورته األولى وهو يعلي 
من قيمنا الوطنية األخالقية 
واملجتمعية خاصة تلك التي 
تزيد من حلمة أبناء الكويت 
وجتمعه���م وال تفرقه���م، 
مبعنى التأكيد على املواطنة 
املتغلغلة بداخلنا جميعا 
ولكننا نس���عى الى نفض 
بعض الغبار عنها من خالل 
التأكيد على تخليصها من 
أي آثار للعصبية القبلية 
أو السياسية  الطائفية  أو 

أو العائلية.
وأوضح: كما أننا دائما ما 
نركز على مفاهيم الوسطية 
وعدم الغلو في التعاطي مع 
األشياء، سواء كانت وسطية 
الفكر والطرح أو وسطية 
العقيدة والسلوك، مبعنى 
الوسطية في كل شيء وهذا 
أكثر ما نركز عليه اتباعا 
لتعاليم ديننا اإلس���المي 
احلني���ف، واستمس���اكا 
الكويتي���ة  بتقاليدن���ا 
األصيل���ة والعريقة. وبني 
الياسني: من ذلك املنطلق 
نسعى لتعميق جملة من 
األه���داف التي تنطلق من 
رسالة املؤمتر العامة وهي 
اآلباء..  »الوطنية.. أصالة 
امتداد لألبن���اء«، لذا تأتي 
الغاي���ات متوافقة مع ذلك 
النداء والرسالة العامة من 
الوالء  خالل تعزيز قي���م 
والوفاء للكويت، ونش���ر 
معنى الوسطية والوطنية 
بني كاف���ة أطياف املجتمع 
اس���تحضار  الكويت���ي، 
واستذكار س���ير وقدوات 
ش���خصيات وطنية أثرت 
وطنها ماديا ومعنويا، فضال 
عن تعريف الشباب واألبناء 
مبناق���ب اآلب���اء واألجداد 
ودعوتهم لالقت���داء بهم، 
باإلضافة إلى تعزيز مفهوم 
أدبيات احل���وار اإليجابي 

واحت���رام ال���رأي والرأي 
اآلخر، وأخيرا نشر وتأصيل 
الراسخة  القيم األخالقية 
في أعم���اق ووجدان أبناء 

الكويت وأجيالها املقبلة.
الياس���ني أن من  وبني 
أبرز األس���باب التي يقف 
املؤمتر على حتقيقها سنويا 
هي املس���اهمة في حتقيق 
رؤية وأه���داف الدولة في 
تعزيز الوطنية، باإلضافة 
إلى املس���اهمة في تبيان 
مفهوم الوسطية والدعوة 
لالتزان في الدين، فضال عن 
االستفادة من سير رجاالت 
ونس���اء الكويت املؤثرين 
في تاريخها وحث الشباب 
باالقتداء بهم، واملساهمة في 

إبراز املواهب الشابة.
ولفت إلى تنظيم أوبريت 
وطني مصور لعرضه في 
فعالي���ات املؤمتر، فضال 
عن عمل مس���ابقة دورية 
باإلنس���تغرام ندع���و من 
خاللها لتعزيز قيم الوالء 
واالنتماء لألرض مساهمة 
م���ن القائمني على املؤمتر 
وذلك عن طريق إنزال صور 
جتس���د اجلانب واحلس 
الوطني، إضافة الى طرح 
فك���رة إعالني���ة مبتكرة 
تتواكب مع حالة املواطنة 

التي متأل أرجاء البالد.
واشار الياسني الى انه 
مع امتام املوسم الثاني عشر 
للمؤمتر يكون قد مت تكرمي 
135 شخصية كويتية، وتتم 
دراسة توثيق هذه السير 
في كتب ومجلدات بالتعاون 
مع امني عام األمانة العامة 
لألوق���اف عبد احملس���ن 
اخلرافي، كما تتم دراس���ة 
مقترح إدراج منهج »قدوة 
من بل���دي« بالتعاون مع 
وزارة التربي���ة، معلنا ان 
ادارة املؤمتر بصدد إطالق 
موقع الكتروني خاص يحمل 
سير املكرمني للوصول الى 
اكبر ش���ريحة من شرائح 
املجتمع الكويتي وخاصة 

شريحة الشباب.

س���تنطلق تزامن���ا مع ما 
عشناه في الكويت من أجواء 
مبهجة ملسها العالم أجمع 
وكشف خاللها الكويتيون 
عن حسهم الوطني العالي 
متجسدا في مظاهر السعادة 
البالد  التي مألت أرج���اء 
باختي���ار األمم املتح���دة 
والعالم لسمو األمير قائدا 
الكويت  إنسانيا واختيار 
مركزا للعمل اإلنساني في 

العالم.
وأضاف الياسني أنه بعد 
سلسلة اجتماعات للجنة 
العليا ارتأت انتقاء نخبة 
من أبناء هذا الوطن األبرار 
غرسوا فحصدوا وزرعوا 
أياد  فقطفنا وكان���ت لهم 
بيضاء على صفحة وطننا 
احلبي���ب الكوي���ت، وهم 
الش���يخ صب���اح الناصر 
الس���عود الصب���اح، العم 
يوسف محمد بهبهاني، العم 
برجس حم���ود البرجس، 
أيوب حسني األيوب، العم 
عبدالعزيز  عبدالوه���اب 
العثمان، العم حسني علي 
هاشم، العم متعب العثمان 
العم عبدالعزيز  السعيد، 
عبداهلل املطير، العم عيسى 
صالح العبد اجلادر، الشهيد 
الظفيري  صفنان مزع���ل 
- رحمه���م اهلل، الفتا إلى 
الع���ام إلطار  الش���كل  أن 
فعاليات املؤمتر وأنشطته 
س���تتضمن 10 محاضرات 
لطلبة اجلامعة عن مناقب 
الشخصيات املكرمة، فضال 
ع���ن 4 محاض���رات ع���ن 
»كويت املاضي واحلاضر 

واملستقبل«.
وأشار إلى أن املؤمتر هو 
مؤمتر وطني كويتي يكرم 
سنويا نخبة من خيرة أبناء 
الوطن في ش���تى مجاالت 
العم���ل الوطني واخليري 
فيما رسالة املؤمتر وأهدافه 
وغاياته وقيمته مستمدة 
من ع���ادات وتقاليد ذلك 

رندى مرعي

أعرب الوكيل املس���اعد 
للقطاع اخلارجي في وزارة 
اإلعالم ط���ارق املزرم عن 
فخره باس���تمرار املؤمتر 
الوطني »من الكويت نبدأ.. 
وإلى الكويت ننتهي«، مؤكدا 
أن املؤمتر دليل على امتالك 
الكويت للكفاءات ورجال 
الدولة الذين لهم الدور في 
التي أعطتنا  الب���الد  بناء 
إلى أهمية  الكثير، مشيرا 
الكويت  استذكار رجاالت 
وش���كرهم على ما قدموه، 
الفتا إلى أن الوزارة تسلط 
الض���وء إعالميا على مثل 
هذه املبادرات ألنها جزء من 
الدولة، مبينا أهمية مشاركة 
اإلعالم احلكومي واخلاص 
في الب���الد لهذه القصص 
واآلراء واألوجه اجلميلة 
مع جيل قدمي ليتعرف عليه 

جيل اليوم.
كالم امل���زرم جاء خالل 
مش���اركته ف���ي املؤمت���ر 
ال���ذي عقده  الصحاف���ي 
امس في جمعية احملامني 
الكويتية مبناسبة اإلعالن 
عن انطالق فعاليات املؤمتر 
الوطني »من الكويت نبدأ.. 
الكوي���ت ننتهي«  وإل���ى 
والذي س���يعقد خالل 28 
و29 أكتوبر في نسخته ال� 
12، حتت رعاية وحضور 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
الش���باب الشيخ  لشؤون 
سلمان احلمود، مبينا أن 
ش���عار احلملة اإلعالمية 
واملؤمتر الوطني هو مقولة 
صاحب السمو األمير »إن 
الكويت هي الوطن والوجود 
والبقاء واالستمرار وعلينا 
أن نكون قلب���ا واحدا في 

السراء والضراء«.
أكد رئيس  من جانبه، 
العليا  جلن���ة اإلش���راف 
الوطن���ي »من  للمؤمت���ر 
الكويت نبدأ.. وإلى الكويت 
ننتهي« يوس���ف الياسني 
الكوي���ت تغلبت على  أن 
أصوات النشاز التي تريد 
زعزعة أمن البالد، من خالل 
تصدي أبناء الكويت لهم، 
بتقدمي الوطنية على القبلية 
الوحيدة  والطائفية ألنها 
التي جتمعه���م، ومن هذا 
املبدأ نعم���ل على توعية 
الشباب الكويتي من خالل 
املؤمترات الوطنية، ومنها 
مؤمتر »من الكويت نبدأ.. 
وإلى الكويت ننتهي« الذي 
يعزز عمق الدور الوطني 
واألبعاد املجتمعية والقيمية 

التي يؤديها.
وذكر أن فعاليات املؤمتر 

يوسف الياسني وطارق املزرم ومحمد الشطي خالل املؤمتر الصحافي                                     )محمد هاشم(

نسعى إلى حتقيق 
رؤية وأهداف 

الدولة في تعزيز 
الوطنية

املزرم: املؤمتر 
دليل على امتالك 
الكويت للكفاءات 

ورجال الدولة 
الذين لهم الدور 

في بناء البالد



سيــارات معـتــمــدة 

ضمان من 12 إلى 36 شهر�
فحص نقاط متعددة

تشكيله متنوعة رائعة

خدمة المساعدة على الطرقات
أفضل عروض التثمين

تمويل سهل ومرن

الهاتف: 22212790 
منطقة الري الصناعية، قطاع رقم 1212، بناية رقم 4، شارع رقم 9

بالقرب من متجر إيس للمعدات ومقابل دنلوب ل�طارات.

@عداد لم يتجاوز 300 كم

راحة البال لها عنوان جديد
شركة المال وبهبهاني للسيارات  تفتتح صالة

 عرض جديدة في الري للمركبات المعتمدة 

كرايسلر 300 ليميتد 2013، هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 5,7 لتر، نظام مالحة، عداد أصفار@   

7,777 د.ك. 

كرايسلر 200 ليميتد 2012، بنتاستار™ بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3,6 لتر، كاملة المواصفات، عداد أصفار@  

4,749 د.ك.

كرايسلر جراند فوياجر 2013، بنتاستار™ بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3,6 لتر، عداد أصفار@    

6,999 د.ك.

دودج تشارجر رالي بالس 2013، بنتاستار™ بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3,6 لتر، كاملة المواصفات، عداد أصفار@  

7,999 د.ك.

دودج تشالنجر رالي بالس 2013، بنتاستار™ بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3,6 لتر، كاملة المواصفات، عداد أصفار@  

8,749 د.ك. 

دودج دورانجو SXT 2013، بنتاستار™ بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3,6 لتر، 7 مقاعد رحبة، عداد أصفار@  

6,899 د.ك.

جيب® جراند شيروكي أوفرالند 2013، هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 5,7 لتر وناقل حركة بـ8 سرعات، 
كاملة المواصفات، عداد أصفار@  

10,799 د.ك.

جيب® رانجلر سبورت 2013، بابان، ناقل حركة يدوي، عداد أصفار@  

6,999 د.ك.



محليات
الثالثاء 30 سبتمبر 2014

07

أكد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني للصني أن دعم الكويت في مواجهة التنظيم إنساني ولوجستي وسيبقى كذلك

اجلاراهلل: اجلهد الفكري مطلوب ملواجهة »داعش« إلى جانب العمل العسكري
الى انها كانت زيارة »تاريخية 
ومثمرة جدا ومت التوقيع خاللها 
على بعض االتفاقيات وتبادل 
الكثير من القضاي����ا الثنائية 
بهدف تطويرها وتعزيزها« قائال: 
»نحن راضون على مستوى هذه 
العالقات ونتطلع الى مستوى 
افضل في املستقبل، والصني بلد 
صديق ويلعب دورا مهما جدا 
على املستوى الدولي«، مثمنا 
»مواق����ف الصني جتاه الكويت 
اثناء االحتالل الغاشم«، مشيرا 
ال����ى ان »مواقفها كانت مبعث 
تقدير واعتزاز من قبل الشعب 
الكويتي وتواصلت هذه املواقف 
حتى بعد التحرير وأيضا مواقف 
الصني جتاه قضايانا العربية 
وهي مواقف مشرفة وتستحق 
التقدير ومبدئي����ة تنطلق من 
مس����ؤوليات الصني باعتبارها 
عضو دائم ف����ي مجلس االمن 
تتحمل مسؤولياتها التاريخية 
جتاه االمن والسالم الدوليني«.

م����ن جهته ش����دد س����فير 
جمهورية الصني الشعبية لدى 
الكويت تسوي جيان تشون على 
اهمية العالقات التي تربط بالده 
بالكويت واصفا اياها »بالقوية 
واملتين����ة« مثمنا االس����تعداد 
الكويتي لتنمية العالقات بني 

اجلانبني.
وقال تشون في كلمة القاها 
خالل االحتف����ال: »عالقاتنا مع 
الكويت تشهد منوا على جميع 
الصعد الس����يما االقتصادي«، 
مش����يرا الى ان »الفترة املقبلة 
ستش����هد ازدهارا واضحا في 
العالقات الثنائية بني البلدين 
اللذين لديهما مشروعات تنموية 
كبيرة تشجع على االستثمار 
املتبادل«، مضيفا »لطاملا أدت 
الكويت دورا مهما وبادرت الى 
حل كثير من الصراعات الدولية 

والعربية«.
وهنأ تشون صاحب السمو 
االمير على دوره االنساني البارز 
واستحقاق سموه لقب »قائدا 
للعمل االنساني« من االمم املتحدة 
وتسمية الكويت »مركزا للعمل 

االنساني«.
وباحلديث عن تنظيم داعش 
وصفه السفير الصيني بأنه 
مشكلة دولية، مؤكدا على دعم 
بالده للوقوف في وجه االرهاب 
دائما، مبينا »أن الصني عانت 
الكثير بسبب االرهاب وهذا ما 
جعلهم يتعاونون مع املجتمع 
الدول���ي ضد هذه التنظيمات 
االرهابي���ة«، مش���يرا الى ان 
»بالده تهتم ألمرين مهمني هما 
وقف تدفق هؤالء االرهابيني 
والعمل عل���ى جتفيف منابع 
متويلهم بالتعاون مع املجتمع 

الدولي«.

فقط وزير اخلارجية الروسي«، 
مبين����ا ان »االجتماعات كانت 
متواصلة وماراثونية تناولت 
العديد من القضاي����ا املتعلقة 
باملنطقة وخصوصا فيما يتعلق 
بالتهديدات التي مثلها داعش 

للمنطقة«.
أما بخصوص لقاء الترويكا 
اخلليجية مع اجلانب الروسي، 
ال����ى ان »دول  لفت اجلاراهلل 
مجل����س التع����اون تؤكد على 
أهمي����ة احلل السياس����ي وان 
يتحق����ق للش����عب الس����وري 
مطالبه املشروعة في هذا احلل 
وان يكون هناك حد الستمرار 
هذه املأساة التي يتعرض لها 
الشعب السوري الشقيق وفي 
نفس الوق����ت مت التأكيد على 
اجلانب اإلنساني واحلرص على 
تقدمي املساعدات االنسانية«، 
الفتا ال����ى ان اخلالد اكد »على 
ان الكويت على استعداد لتقدمي 
املزيد من املس����اعدات لألشقاء 

في سورية«. 
وعبر عن سعادته باملشاركة 
في االحتف����ال واصفا العالقات 
»باملتميزة والتاريخية واملتطورة 
باستمرار«، مبينا وجود العديد 
من »الزيارات املتبادلة على اعلى 
مستوى بني البلدين وآخرها كانت 
لس����مو رئيس مجلس الوزراء 
في شهر يونيو املاضي«مشيرا 

بيان عاكوم

شدد وكيل وزارة اخلارجية 
الس����فير خالد اجلاراهلل على 
ان مواجه����ة »داعش« »لن تتم 
بالبندقية والطائرة فقط وإمنا 
تتم ايضا من خ����الل مواجهة 
فكر وايديولوجية داعش وذلك 
في املدرسة واجلامعة واإلعالم 
واملسجد«، مشيرا الى انه »فكر 
خطير يحاول ان يدمر املنطقة 
وبالتالي ال ميكن مقارعة الفكر اال 
بفكر«، معبرا عن اميانه املطلق 
»بأن اجلهد الفك����ري مطلوب 
ملواجهة هذا التنظيم الى جانب 

اجلهد العسكري«.
جاء ذلك خالل تعليقه على 
سؤال عما كتبه حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راش����د بان محاربة 
داعش ال يكون بالس����الح فقط 
وإمنا مبحاربة االفكار الهدامة، 
حيث أكد اجلاراهلل انه مع هذا 

القول.
وعلى هامش مشاركته في 
االحتفال الذي نظمته س����فارة 
جمهورية الصني الشعبية مساء 
اول من امس في فندق الريجنسي 
مبناسبة العيد الوطني، علق 
على س����ؤال ح����ول االجراءات 
املتبعة لرصد اعضاء »داعش« 
في الكويت بالقول: »اآلن املسألة 
ليست إجراءات فاملسألة وصلت 
الى مجلس االمن والقرار متخذ 
في هذا املج����ال وبالتالي نحن 
ملزمون مبوجب الفصل السابع 
ومبوجب هذا القرار باتخاذ هذه 
االجراءات وف����ق قرار مجلس 

االمن«.
وعن مقتل محسن الفضلي 
واذا ما كانت الكويت ستسترد 
جثمانه أجاب، »سنعمل في اطار 
قرار مجلس االمن واعتقد ان هذا 
القرار ملزم ويكون مؤثر وفاعل 

ان شاء اهلل«.
وبخصوص ني����ة البرملان 
لتخصيص جلسة خاصة حملاربة 
داعش، واذا ما كان هناك توجه 
للكويت للمشاركة عسكريا وفق 
ما قيل في بعض وسائل االعالم 
األجنبي����ة، قال »نحن حضرنا 
مؤمتر جدة وشاركنا في مؤمتر 
باري����س وحددن����ا موقفنا بان 
إسهام الكويت هو إسهام إنساني 

ولوجستي وسيبقى كذلك«.
وباحلدي����ث ع����ن اجتماع 
وزي����ر اخلارجي����ة الروس����ي 
س����يرغي الڤ����روڤ بالترويكا 
اخلليجية التي تشمل النائب 
االول لرئي����س مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، ذكر ان »الترويكا الذي 
كان يرأسها النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء التقت بالعديد 
من املسؤولني الدوليني وليس 

 السفير العراقي محمد بحر العلوم مهنئا 

)هاني عبداهلل(   السفير خالد اجلاراهلل والسفير الصيني وحرمه يقطعون كيكة االحتفال سفراء اإلمارات ومصر والسنغال وعدد من الديبلوماسيني في مقدمة احلضور  الشيخ د.إبراهيم الدعيج يقدم التهاني للسفير الصيني    

 القائم باألعمال اإليراني حسن زرنكار مباركا

دول »التعاون« تؤيد 
احلل السياسي 
وحتقيق مطالب 
الشعب السوري

تشون: الفترة املقبلة 
ستشهد ازدهاراً 

واضحًا في العالقات 
بني البلدين
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األعضاء أحالوا رسالة مدير عام البلدية املتضمنة عدم أحقيتهم بتوجيه أسئلة إلى الوزير إلى اإلدارة القانونية

مؤش���ر ألداء الموظفين في 
ظل وج���ود مكافآت كبيرة، 

للعالوات والمكافآت.
٭ منى الغريب: هناك سبعة 
أح���كام قضائية خس���رتها 

البلدية وتم دفعها.
٭ أحم���د المنفوحي: وزير 
البلدية قام بتش���كيل لجنة 
البلدية  للبحث في خسائر 

لبعض القضايا.
٭ أس���امة العتيبي: عملية 
تطوي���ر العاصمة رصد لها 
ميزانية خاصة في البلدية اال 
ان بعض مكونات المشروع 

غير موجودة.
٭ عائش���ة العثم���ان مدير 
البلدية  إدارة اإلنش���اءات: 
تقوم حاليا بأعمال الصيانة 
المباركية وكان  في منطقة 
هناك توجه لعمل دورات مياه 
مقابل رس���وم اال ان ديوان 

المحاسبة رفض ذلك.
٭ حسن كمال: تم التطرق 
خالل ورشة عمل العاصمة 
حول دورات المياه بأن هناك 
16 دورة مياه مغلقة لذلك ال 
بد من تقديم برنامج زمني 
ألعمالكم حتى يتم المتابعة 

وتقديم األفضل.
٭ عائشة العثمان: بعد إنشاء 
دورات المياه يتم تسليمها 
الى إدارة النظافة وتكون من 
اختصاص الشركات ويتم 
صيانتها وحاليا تم ترميم 
الدورات تمهيدا للقيام  تلك 
بتسليمها الى إدارة النظافة 
خاص���ة بأن تل���ك الدورات 

المغلقة وضعت مخازن.
٭ مشعل الجويسري: ال بد 
من ان تكون اعمال الصيانة 

لجميع المحافظات.
٭ عائش���ة العثم���ان: بعد 
االنتهاء من العاصمة سيتم 

العمل بمحافظة حولي.
٭ رفعت الجلس���ة الساعة 

12 ظهرا.

الوزير في  تحت تص���رف 
مكتبه.

٭ خالد القبندي مدير إدارة 
شؤون المواطنين: هناك بند 
الزيادة في  يتعلق بأسباب 

بند المكافآت.
٭ فهد الصانع: هناك عالوات 
فيه���ا زيادة ال���ى 5 ماليين 
مضافة الى المبلغ الموجود 

لتصل الى 10 ماليين.
٭ خالد القبن���دي: هذا بند 
لمكاف���آت اإلدارة القانونية 
وتم اقراره من قبل مجلس 

الخدمة المدنية.
٭ فهد الصانع: هل تحسن 
الوظيف���ي للعاملين  األداء 
بالبلدي���ة حتى تتم الزيادة 

بهذه الصورة %100.
٭ حس���ن كم���ال: ميزانية 
البلدي���ة الجديدة تصل إلى 
مليار دوالر وأعتقد أنه واجب 
عرض جداول على شاشات 
لبيان كل بنود الميزانية بكل 
توضيح ولذلك نقاشنا يعتبر 
تحصي���ل حاص���ل في ظل 
ارسال الميزانية الى وزارة 
المالي���ة. كذلك بند االبحاث 
والدراسات مهم جدا، حيث 
ت���م رصد 4 ماليي���ن دينار 
الموجود دراس���ات  وأغلب 
س���ابقة وال بد من تطبيقها 
في ظل صرف مبالغ كبيرة 
الدراسات، كذلك  نظير تلك 
بند البعثات له تأثير إيجابي 
وهذا البند اهم من السفرات 
كذلك هناك بند يتعلق بتنفيذ 
احكام قضائية بعد رصد اكثر 
من 11 مليونا وهناك توقعات 

بخسارة قضايا.
٭ مش���عل الجويس���ري: 
هن���اك زي���ادة بالمكاف���آت 
3 ماليي���ن دين���ار وهناك 
حاجة من االعضاء لتعيين 
سكرتارية على بند االستعانة 

بالخدمات.
٭ حس���ن كمال: هل هناك 

م���ع القياديي���ن يؤكد على 
التعاون مع المجلس والرد 
على االقتراحات واألسئلة، 
ولكن األمر يتعلق بالمادة 72 
أن السؤال يوجه من رئيس 
المجلس البلدي وليس األمين 
العام، خاصة أن هناك توجها 
إلنشاء وحدة للرد على أسئلة 
واقتراحات األعضاء وان ما 
حصل عبارة عن سوء فهم.

٭ مشعل الجويسري: الكتاب 
واضح وال يحتاج تفسيرا.

٭ أحمد المنفوحي: المادة 72 
واضحة بأن من يجيب عن 

األسئلة الجهاز التنفيذي.
العجم���ي: لو كان  ٭ مانع 
الكتاب مرس���ال س���ريا فإن 
ذلك يثب���ت التعاون، ولكن 
الكت���اب ج���اء بالبريد وتم 
نش���ره بالصح���ف، ولذلك 
ليس م���ن حق المدير العام 
مخاطب���ة األعض���اء بهذه 
الطريقة والمطلوب اعتذاره 
وه���و واجب وإال كان هناك 

صدام.
٭ أس���امة العتيبي: طريقة 
التخاط���ب بهذا األس���لوب 
غي���ر مقبولة، وأقترح على 
المجلس أن يحال الكتاب إلى 
اإلدارة القانونية إلعداد تقرير 

واعتذار.
٭ يوافق المجلس على إحالة 
الكتاب إلى اإلدارة القانونية 
إلعداد تقرير إلى المجلس مع 
الموافقة على إبقاء الموضوع 
على جدول األعمال لبحثه 

خالل الجلسة المقبلة.
٭ األمي���ن العام: مناقش���ة 
مش���روع الميزانية 2015-

.2016
٭ فه���د الصان���ع: ضرورة 
االلتزام بتقديم الميزانية إلى 
المجلس في الوقت المحدد 
لذلك سبق أن تحفظت على 
ميزانية 2014-2015 وهناك 
مكافآت تصل الى 4 ماليين 

دقائق من قبل نائبه مشعل 
اكتمال  الجويس���ري لعدم 

النصاب.
٭ األمي���ن العام: مش���روع 
ميزانية البلدية 2015، 2016.

٭ فهد الصانع: نحن نناقش 
الميزانية 2015 - 2016 لذلك 
علمن���ا أن البلدي���ة أحالت 
مشروع الميزانية إلى وزارة 
المالي���ة وأن���ه ال فائدة من 

مناقشة الموضوع.
المنفوحي: تمت  ٭ أحم���د 
إلى وزارة  المشروع  إحالة 

المالية أمس األول.
٭ فه���د الصان���ع: أس���جل 
تحفظي على إحالة المشروع 

للمالية.
٭مانع العجمي: أبارك ألعضاء 
المجلس العشر من ذي الحجة 
القانونية ناقشت  واللجنة 
هذا الموضوع وتم استدعاء 
المدير الع���ام ولم يحضر، 
ولذلك لدينا كتاب من مدير 
عام البلدية مرسل إلى األمين 
العام وفيه عبارات غير الئقة، 
وليس من باب التعاون حيث 
ذكر ف���ي الكتاب عدم جواز 
قيام األعضاء بتوجيه كتاب 
إلى الوزير مباشرة، ولذلك 
هذا األس���لوب غير مقبول، 
وان أعضاء المجلس جاءوا 
باالنتخ���اب، وهناك أعضاء 
معين���ون، ولذلك يبقى هذا 
الكتاب على جدول األعمال 
إلى أن يقدم المدير العام كتابا 

رسميا باالعتذار.
٭ مش���عل الجويس���ري: 
يؤسفني مثل هذا الكتاب أن 
يصدر، وأعتقد أن ذلك يدل 
على عدم التعاون والرسالة 
غير مقبولة وليس له حق 

بالتوصية.
٭ أحم���د المنفوحي: هناك 
اهتم���ام من وزي���ر الدولة 
لشؤون البلدية والمدير العام 
الوزير  وخالل اجتماع���ات 

المالية، مشيرا الى أن مناقشة 
المشروع خالل الجلسة انما 
هي تحصي���ل حاصل، فيما 
أكد العضو د.حسن كمال أن 
ميزاني���ة البلدية تصل الى 
ملي���ار دوالر وهناك زيادة 
كبي���رة في بع���ض البنود 
والت���ي تحتاج ال���ى تقرير 
مفصل. وفيما يلي تفاصيل 

الجلسة:
٭ افتت���ح رئيس المجلس 
البلدي مهلهل الخالد الجلسة 
الساعة 10.10 بعد رفعها 10 

اهتمام وزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة على تعاون جميع 
قيادي���ي البلدية مع أعضاء 
المجلس والرد على جميع 
االقتراحات واألسئلة في ظل 
انشاء وحدة تتعلق بالرد على 
أسئلة واقتراحات األعضاء، 
مش���يرا الى أن ما تم خالل 

الرسالة سوء فهم.
وأب���دى العض���و فه���د 
الصانع تحفظه على مشروع 
الميزانية وذلك لقيام الجهاز 
التنفيذي بإرسالها الى وزارة 

أشعلت رسالة مدير عام 
البلدي���ة م.أحم���د الصبيح 
الى األمي���ن العام للمجلس 
البلدي بش���أن عدم أحقية 
األعضاء بتوجيه سؤال الى 
وزير البلدية بشأن عدم قيام 
التنفي���ذي للبلدية  الجهاز 
بمناقشة ميزانية الجديدة 
2015 - 2016 م���ع األعضاء 
والعتباره مخالفة صريحة 
للقانون، حيث وجه عدد من 
المدير  الى  انتقادا  األعضاء 
العام وتأكيدهم بأن من حق 
األعضاء توجيه السؤال للرد 
عليه من قبل الجهاز التنفيذي 
ألن هذا دورا أساسي ألعضاء 
المجلس والذي أتى البعض 
باالنتخاب وآخرون بالتعيين، 
كما طالبوا بأن يتم إرسال 
هذه الرس���الة ال���ى اإلدارة 
القانونية في البلدية إلعداد 
تقرير بش���أنها مع ضرورة 
اعتذار مدير عام البلدية عما 
ورد فيها وكذلك إبقاؤها على 
الجلسة  الى  جدول األعمال 

المقبلة بعد العيد.
أكد  م���ن جان���ب آخ���ر 
العام لشؤون  المدير  نائب 
المنفوحي  التنظيم م.أحمد 

)احمد علي(مانع العجمي يتوسط م.علي املوسى وم.احمد املنفوحي ود.حسن كمال وعادل امليع ويوسف الصقعبي وم.عبدالكرمي الزيد وراشد احلشان فهد الصانع ود.حسن كمال واسامة العتيبي في اجللسة   مهلهل اخلالد خالل ترؤسه اجللسة 

السماح بااللتصاق باجليران في السكن اخلاص
أصدر وزير الدول لشؤون البلدية ووزير 
املواصالت عيسى الكندري قرارا بالسماح 

بااللتصاق باجليران في السكن اخلاص 
والنموذجي.

وتضمن قرار الوزير الكندري التالي:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة 5 من ج من رقم 2 
من ثانيا من البند الثاني الوارد باجلدول 

رقم 1 بأن االشتراطات واملواصفات اخلاصة 

بأبنية السكن اخلاص والنموذجي )ارتداد 
االبنية والتصاقها( امللحق بالقرار الوزاري 

رقم 206 لسنة 2009 املشار اليه النص 
التالي: 5 ـ أخذ موافقة متبادلة من اجليران 
باالجزاء امللتصقة بينهم معتمدة من مختار 
املنطقة مع سريانها على اخللف، وفي حال 

الكشف على العقار القائم املتجاور مع 
العقار املراد هدمه وتبني انه مالصق له في 

االساس فإنه في هذه احلالة ال يستلزم اخذ 
موافقة اجلار.

إبعاد إداري للقصابني اجلائلني في املناطق السكنية

ذبح األضاحي في الفروانية أول وثاني أيام العيد

أعلن����ت إدارة العالق����ات 
العامة ببلدية الكويت تشكيل 
جلنة ثالثي����ة تضم كال من 
)بلدي����ة الكوي����ت - وزارة 
الداخلية - وزارة الشؤون( 
وذلك استعدادا لعيد االضحى 
املبارك وتختص هذه اللجنة 
بالتفتي����ش عل����ى محاصير 

االغنام داخل املناطق السكنية 
واملسالخ املؤقتة داخل املناطق 
السكنية وأسواق األغنام وإزالة 
كل إعالنات التبريكات املخالفة 

من الشوارع وامليادين.
وأضافت اإلدارة أنه يجب 
الذبح  على املواطنني ع����دم 
خارج املس����الخ حفاظا على 

صحته����م، مش����يرة الى ان 
الكثير  القصابني اجلائل����ني 
منهم غير مسلم وال يحملون 
الشهادات الصحية املرخص 
بها من قب����ل بلدية الكويت 
وفي ح����ال وجود اي قصاب 
إداريا  إبعاده  مخالف سيتم 

عن البالد. 

واختتمت اإلدارة بأن من 
ميثل بلدية الكويت في اللجنة 
الثالثية رئيس فريق طوارئ 
العاصمة طارق القطان وفي 
حال وجود أي شكوى يرجى 
االتصال على اخلط الساخن 
139 ال����ذي يعم����ل على مدار 

الساعة لتلقي الشكاوى.

أك���د مراقب ع���ام مراقبة 
األغذي���ة واألس���واق محمد 
العازمي اس���تعداد مس���لخ 
الفروانية لهذه املناسبة، وذلك 
من خالل حظر اإلجازات جلميع 
األطباء البيطريني والقصابني 
وجميع العاملني باملسلخ إلى 
جانب دمج جمي���ع موظفي 
البيطريني  النوبات واألطباء 

خالل أيام العيد، وقد مت االتفاق 
م���ع رئيس مجل���س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لش���ركة 
األولى للمس���الخ املسؤولة 
عن املسلخ خالد علي محمد 
الش���ركة  العتال ومدير عام 
صال���ح عبدالعزي���ز النمش 
لزيادة عدد القصابني مبعدل  
30 قصابا، وزيادة عدد عمال 

التحميل مبع���دل  35 عامل 
حتميل للمناولة، حيث يستقبل 
اليوم  الفروانية في  مس���لخ 
األول والثاني أضاحي املواطنني 
واملقيم���ني وفي اليوم الثالث 

الذبائح اخلاصة بالشركات.
من جانبه، قال مش����رف 
مسلخ الفروانية تركي املجاوب 
ان املسلخ يعمل بنظام ثالث 

نوب����ات )أ، ب، ج( طوال ال� 
24 ساعة ويتوافر بكل نوبة 
2 أو 3  أطباء بيطريني وعدد 
القصاب����ني 43 قصاب����ا وفي 
أيام العيد يتم دمج النوبات 
الثالث، حي����ث تبدأ عمليات 
نحر األضاحي بعد صالة العيد 
مباشرة وتستمر حتى غروب 

الشمس.

مليار دوالر ميزانية البلدية للسنة املالية 2014 ـ 2015

مشروع ميزانية السنة املالية 2016/2015
االعتمادات واملصروفات حسب األبواب

باب
املصروفات الفعلية للسنة املاليةالفرقاعتمادات السنة املالية

2014/20132013/20122012/2011نقصزيادة2015/20142016/2015

135252460109956776106798593�12633800014622100019883000املرتبات1

673801764480732131723505�69030000745492905519290املستلزمات السلعية واخلدمات2

356219656057176487�365600092319005575900وسائل النقل واملعدات والتجهيزات3

4
املشاريع اإلنشائية والصيانة 

واالستمالكات العامة
270000004122000014220000�7419672106831548482640

5
املصروفات املختلفة واملدفوعات 

التحويلية
19160001432711012411110�763785782157021587651

227940000285549300اجلملة
57609300�

218046384174319010148768876
57609300�

أكثر من 25 مليون 
دينار اإليرادات 
املقدرة وزيادة 
املصروفات أكثر
من 259 مليون 

دينار
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أكدت أن رعاية وزارة الشباب له تستهدف تنمية املهارات القيادية واألكادميية للشباب

الزين: معسكر دولي للمهندسني الشباب
لتفعيل دورهم في بناء كويت املستقبل

»حماية البيئة« تفتح باب املشاركة في »األفالم البيئية الوثائقية«
أعلن���ت جمعية حماية 
البيئة عن فتح باب املشاركة 
في مسابقة الكويت السنوية 
الوثائقية  البيئية  لألفالم 
التي تنظمها بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 
مكتب غرب آسيا )يونيب( 
والشبكة اخلليجية للبيئة 
وذلك اعتبارا من مطلع شهر 

أكتوبر املقبل. 
وقال مدير مركز اإلعالم 
والتوثي���ق البيئ���ي ف���ي 
اجلمعية عبدالرضا الرامزي 
ل� )كونا( أمس إن املسابقة 
متاح���ة أم���ام الباحث���ن 
واملهتمن بالشأن التوثيقي 
البيئي من الهواة واحملترفن 

على حد سواء.
وأضاف الرامزي أنه مت 
تخصيص األعمال املشاركة 
البحرية  العام للبيئة  هذا 
فقط وسيكون آخر موعد 
لتسلم األعمال نهاية شهر 
نوفمبر املقبل على أن تعلن 
النتائج خالل شهر مارس 

املقبل.
الفيلم  وأوضح أن مدة 
الوثائقي املش���ارك يجب 
أن تكون 13 دقيقة على أن 
يتناول في موضوعه قضايا 
التلوث البيئي أو توثيق أحد 
عناصر احلياة الفطرية أو 

أي قضية بيئية معينة.
املس���ابقة  أن  وذك���ر 

تسعى إلى توثيق الكائنات 
احلية والنباتات والتنوع 
البيولوج���ي ف���ي الب���الد 
وبيئاتها املختلفة وتوفير 
م���ادة تعليمي���ة للتوثيق 
العلمية  البيئي واألف���الم 
ورفع درجة الوعي البيئي 
باملش���كالت البيئية فضال 
عن نشر الوعي البيئي لدى 

شرائح املجتمع كافة.
ولف���ت الرامزي إلى أن 
الكويت السنوية  مسابقة 
الوثائقية  البيئية  لألفالم 
العديد من األهداف  حتقق 
التنموية وشغل  الس���يما 
أوقات الشباب واستغالل 
طاقاتهم في توثيق احلياة 

الفطرية وتنوع البيئات في 
الكويت.

وبن أن املسابقة تعمل 
أيضا على تعريف الشباب 
امليدان���ي وكيفية  بالعمل 
التعامل معه وزيادة وعيهم 
بأهمية دورهم في احملافظة 
البيئ���ة ومواردها  عل���ى 
الطبيعية كما تلقي الضوء 
الش���بابية  عل���ى اجلهود 

وتشجيعها.
وقال إن اجلمعية شكلت 
ع���دة جل���ان تخصصية 
التوثيق  للمسابقة ليكون 
مبنزلة بن���ك للمعلومات 
والصور والڤيديو الستخدام 
ذلك في مختلف اجلوانب 

والعلمي���ة  التعليمي���ة 
والتوعوية تسهم في املجمل 
بتعزيز الدراسات والبرامج 
التوعوية وقيم احملافظة على 

البيئة والتعامل معها.
وأشار إلى رصد جوائز 
مالي���ة لألف���الم الفائ���زة 
الثالث���ة األولى  باملراك���ز 
ودروع باسم )حوت فيلكا( 
عالوة عل���ى تخصيص 10 
جوائز من دروع )الدانة( 
ألفضل األعمال في مجاالت 
)التعليق والقصة واملونتاج 
واإلعداد واللقطة واإلخراج 
واملوس���يقى التصويرية( 
فضال عن جوائ���ز اإلبداع 
والتحدي وأفضل تصوير.

من جهتها أشادت رئيسة 
منظمة »مهندسون بال حدود« 
بالكويت م.زينب القراش���ي 
بالرعاية االستراتيجية لوزارة 
الشباب لهذا املعسكر التدريبي 
الذي تتواصل فعالياته عدة 
أيام مبشاركة مجموعة من 
جنوم وقيادات شبابية أبدعت 
في مختلف املجاالت الهندسية 

محليا وعامليا.
القراشي، أن  وأوضحت 
املعس���كر ينظم من منظمة 
»مهندسون بال حدود« وهي 
منظمة غي���ر ربحية، تؤمن 
بأهمية تفعيل دور املهندسن 
الفعالية  عموما، وأن ه���ذه 
تخص املهندس���ن الشباب، 
بهدف صقل شخصية الشباب 
التفاعلية  وتنمية مهاراتهم 

والقيادية واألكادميية.
القراش���ي: أن  وأضافت 
املعسكر س���يوفر للشباب 
لهم بيئ���ة للتفاعل والعمل 
اجلماعي اإليجابي ليكونوا 
خي���ر من ميث���ل وطنه من 
خالل علمه ومهنته، يتعلم 
من تاريخ احلضارات األخرى 
في تخصصه، ويجد حلوال 

للمش���كالت الت���ي تواجهه 
ليصبح قادرا على حمل رسالة 

الهندسة وبناء األوطان.
وأوضحت رئيسة املنظمة 
أن املعسكر سيتضمن أربعة 
األول:  رئيس���ية  مح���اور 
التواصل والتعبير والثاني: 
الهندس���ة واإلبداع واحملور 
الثال���ث: جتارب هندس���ية 
الرابع  إلى احملور  باإلضافة 
وهو: »مهندسون بال حدود« 
كمنظمة دولي���ة، الفتة الى 
استقدام ضيوف من خارج 
الكويت ومن بعض اجلهات 
احمللي���ة إلدارة ورش عمل 
وبرامج تدريب في مختلف 

محاور املؤمتر.
القراش���ي، أن  وأك���دت 
ب���اب املش���اركة س���يكون 
مفتوح���ا جلمي���ع الراغبن 
من املهندسن الشباب، كما 
سيتاح للمشاركن واحلضور 
تق���دمي طلبات االنتس���اب 
الى منظمة »مهندس���ون بال 
حدود«بالكويت، وهي جهة 
غير ربحية وتعمل في أكثر 
من 60 فرعا موزعا في القارات 

اخلمس حول العالم.

القراشي بالوزارة أمس، أن 
األهداف والفعاليات واألنشطة 
التي س���يتضمنها املعسكر 
التدريبي يعكس بعضا من 
أهداف الوزارة تنمية وصقل 
شخصيات الشباب الكويتي 
وتنمي���ة مهاراتهم القيادية 
واألكادميية، متمنية للقائمن 
عل���ى املعس���كر التوفي���ق 
واس���تقطاب أكب���ر عدد من 

املهندسن الشباب.

برعاية استراتيجية من 
وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
تقيم منظمة » مهندسون بال 
حدود - الكويت، املعس���كر 
األول للمهندس���ن الشباب، 
وال���ذي تنطل���ق فعالياته 
ف���ي التاس���ع م���ن نوفمبر 
بالتع���اون مع جلنة  املقبل 
املهندسن الشباب في جمعية 

املهندسن«.
وأكدت وكيلة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 
الصباح أن الوزارة تواصل من 
خالل هذه الرعاية الرسمية 
اهتمامها بكافة الشباب ومن 
جميع امله���ن، الفتة إلى أن 
املهندسن الشباب في الكويت 
سيلقون مزيدا من االهتمام 
والدعم من قبل الوزارة وأن 
الرعاية االستراتيجية لهذا 
املعس���كر واحدة من أشكال 
الدع���م لهذه الش���ريحة من 
الش���باب الت���ي نلتمس لها 
دورا كبي���را في بناء كويت 

املستقبل.
وأضافت لدى استقبالها 
رئيسة منظمة »مهندسون 
بال حدود« بالكويت م.زينب 

الشيخة الزين الصباح مستقبلة م. زينب القراشي

الدويش: دعم الطاقات اإلبداعية
ضمن إستراتيجيات املجلس الوطني

افتت���اح معرضها  ابنته في 
األول، مما يشكل دافعا كبيرا 
لها في إقامة معارض أخرى 
في املستقبل القريب، كما خص 
بالشكر كال من د.بدر الدويش 
ومس���ؤولتها مرمي س���املن، 
باإلضافة الى كل من س���اهم 

في إجناح هذا املعرض.

كريم طارق

أكد األمن العام املس���اعد 
الثقاف���ة في املجلس  لقطاع 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
الدويش أن  واآلداب د.ب���در 
دعم األطفال والناش���ئة من 
الوطني،  أولويات املجل���س 
مش���يرا إلى ان دعم الطاقات 
اإلبداعية لدى شرائح املجتمع 
مبختل���ف جتلياتها الثقافية 
ومن ضمنها الفن التشكيلي من 
أهم اإلستراتيجيات األساسية 

لدى املجلس. 
ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
صحافي له على هامش افتتاح 
املعرض الفني التشكيلي األول 
للطفلة املوهوبة أماني املياس 
حتت رعاية املجلس الوطني، 
مس���اء أمس األول في مركز 

عبدالعزيز حسن الثقافي.
وتابع الدويش أن املجلس 
ال يتردد دائما في خدمة وثقل 
مواه���ب األطف���ال مبختلف 
جتلياته���ا، مضيفا أن أماني 
الفنان���ات  املي���اس إح���دى 
التشكيليات املوهوبات، وتعبر 
لوحاتها ال� 20 لوحة عن البيئة 
الكويتي���ة القدمية من خالل 
األلوان واألساليب التشكيلية 
املختلفة، التي جتسد وتعبر 

ع���ن مدى رون���ق ودقة هذه 
البيئة.

من جانبها، أشادت الفنانة 
التش���كيلية أمان���ي املياس، 
والتي تبلغ من العمر 13 عاما، 
باجله���ود املبذول���ة من قبل 
املجلس الوطني إلجناح أول 
معرض لها، معتبرة املجلس 
السبب الرئيسي في إقامة هذا 
املعرض، متوجهة إلى والديها 
بالشكر والعرفان لدورهما في 

إثقال موهبتها.
بدوره، أعرب والد الطفلة 
أماني، عادل املياس عن خالص 
شكره للمجلس الوطني، لدعم 

)محمد خلوصي(  د.بدر الدويش يفتتح املعرض مبشاركة الفنانة الطفلة أماني املياس وعدد من ذويها 

افتتح املعرض األول للطفلة املوهوبة أماني املياس

أماني املياس تشرح فكرة إحدى لوحاتها 

القراشي: رعاية 
وزارة الشباب 

لفعالياتنا جتسد 
اهتمامها بتنمية 

قدراتنا
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د.جمال احلربي ود.خالد الصالح خالل املؤمتر

)محمد هاشم( جانب من احلضور  

حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة 
املس����اعد لقط����اع اخلدمات 
الطبي����ة املس����اندة د.جمال 
احلربي، حرص وزارة الصحة 
على كل ما يختص بالتعليم 
املستمر والتدريب، مشيرا الى 
أنه هو أحد عالمات النجاح 
في تق����دمي اخلدمة الطبية، 
ومبين����ا أن األطب����اء الذين 
يتدربون على كيفية تنظيم 
أعمالهم ويتدربون على أفضل 
األساليب لتلقي املعرفة هم بال 
شك أطباء ناجحون يستفيد 

منهم مرضاهم.
افتتاح  جاء هذا خ����الل 
ورش����ة العمل التي أقامتها 
رابط����ة الط����ب التلطيف����ي 
الطبية  التابعة للجمعي����ة 
الكويتية حول كيفية وضع 
االستراتيجيات وكيفية تقييم 
األوراق العلمي����ة لألطب����اء 
الطبية،  ورؤساء األقس����ام 
حتت رعاية وحضور د.جمال 
احلربي، ورئيس رابطة الطب 
الورش����ة  التلطيفي رئيس 
د.خال����د الصالح، وأش����ار 
احلربي إلى إن ورش العمل 
املتخصص����ة هذه تس����اعد 
األطب����اء عل����ى التخطي����ط 
االستراتيجي وتدريبهم على 
كيفية قراءة األوراق العلمية 
ونقدها مما يكون له منفعة 
كبرى في حياتهم املعاصرة 

وفي مستقبلهم.
املدربون  وقال »ه����ؤالء 
سوف يضيفون بعدا جيدا 
للخدمات الطبية في الكويت 
مب����ا ميلك����ون م����ن معرفة 
بالتخطيط االس����تراتيجي، 
ولفت إلى أن ورش����ة تقييم 
األوراق العلمية من األهمية 
لرؤساء األقسام واإلداريني 
م����ن قيادي����ني. مضيفا إن 
وزارة الصحة تهتم بش����كل 
كبير بالطبيب ويس����عدها 
مش����اركة الرواب����ط الفنية 
لتدريب أطباء كل في مجاله، 
ولعل رابطة الطب التلطيفي 
أحد روافد اجلمعية الطبية 
الكويتي����ة ق����د أعطت مثاال 
في كيفية مس����اعدة األطباء 
وإعطائهم الفرصة للتدريب 
على أمور مهمة كهذه خاصة 
التخطيط االستراتيجي  أن 
يفيد في كافة اجلوانب كما 
أشاد احلربي بخدمات الطب 

التلطيفي، مشيرا إلى إشادة 
منظمة الصحة العاملية بها، 
واعتبرته����ا مرجعا ملنطقة 
اإلقليم، مم����ا يضيف نقاطا 
إيجابي����ة جدي����دة للكويت 
سواء على مستوى القائمني 
على هذا العمل اجلبار وهم 
الكويتية ملكافحة  اجلمعية 
التدخني والسرطان والهيئة 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
وعل����ى وزارة الصحة التي 
تبنت هذا املش����روع وأمتت 

املسيرة لصالح مرضاها.
وم����ن جانبه قال رئيس 
الورشة د.خالد الصالح إن 
التي تنقسم  الورش����ة  هذه 
إلى قس����مني رئيسيني هما 
وكيفي����ة  االس����تراتيجية 
العلمي  كتابته����ا، والنق����د 
لألوراق العلمية، الفتا الى أن 
كال املوضوعني يشكالن عصبا 
للطب اجلدي����د الذي يعرف 
بالطب التلطيفي، الذي أصبح 
من أولويات منظمة الصحة 
العاملي����ة باملنطق����ة، والذي 
تأصل في الكويت حيث أصبح 
لديه����ا أكبر مركز ورمبا في 
العالم بعدد أسرة يصل إلى 
82 سريرا، مما أعطى أهمية 
لتعليم األطب����اء واملهتمني 
لكيفية وضع االستراتيجية 
املناس����بة ملثل هذا الطب أو 
املناسبة ألي  االستراتيجية 

مهمة كانت.
وأضاف: »من هنا جاءت 
كيفية قراءة األوراق العلمية 
لتقييم البحوث في هذا املجال 

اجلديد من الطب ليس����تفيد 
منها األطب����اء الراغبون في 
تعلم نق����د األوراق العلمية 
وذلك بهدف االس����تفادة من 
التي  املعلوم����ة الصحيحة 
تنعك����س ف����ي النهاية على 

اخلدمة املقدمة للمريض«.
الى أن  وأش����ار الصالح 
مرك����ز الرعاي����ة التلطيفية 
اس����تقبل حتى اآلن ما يزيد 
على 300 مريض وتوسعت 
خدماته من 45 مريضا أول 
س����نة مت فيها االفتتاح عام 
2011 ليصبح 53 مريضا 2012، 
ويزداد في 2013 ليصبح 121 
مريضا وحتى اآلن زاد عدد 
اإلجمال����ي على 300 مريض 
حيث نتوقع أن تصل الفائدة 
من هذه اخلدم����ة ألكثر من 
150 مريض����ا عام 2014، كما 
لفت الى أن س����رطان الرئة 
يشكل في الرعاية التلطيفية 
أكثر احلاالت، ويليه سرطان 
القولون واملستقيم، وهذا يدل 
على أن سرطان الرئة ميثل 
حتديا لألطب����اء في عالجه 

والشفاء منه.
وأعرب عن أمله أن تكون 
إستراتيجية التوعية متبناة 
من قبل األطباء جميعا وكل 
طبيب من الذين يحضرون 
هذه الدورة يرى استراتيجية 
التوعي����ة اخلاصة به حتى 
نتوس����ع في فه����م ضرورة 
التخل����ص م����ن التدخني أو 
التقليل منه من أجل الوقاية 

من السرطان.

افتتح ورشتي عمل وضع اإلستراتيجيات وتقييم األوراق العلمية لألطباء

احلربي: التدريب والتعليم املستمر
 يضيفان بعداً جيداً للخدمات الطبية

جانب من فعاليات الورشة

الصالح: سرطان 
الرئة أكثر 

احلاالت مبركز 
الرعاية التلطيفية 

ويليه القولون 
واملستقيم

هدى الدويسانطارق اجلسار

حنان عبد المعبود

مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملي لكبار السن، نظمت 
جلنة تعزيز الصحة مبنطقة 
العاصمة صباح أمس مبركز 
عبداهلل العبد الهادي الصحي 
مبنطقة اليرموك احتفال حتت 
شعار »صحة كبارنا سعادة 
دارنا« حتت رعاية وحضور 
مختار املنطق����ة عبدالعزيز 
املش����اري ومدي����ر منطق����ة 
العاصمة الصحية د.طارق 
اجلسار، ومدير املركز د.هدى 

الدويسان.
وأعلن اجلسار في تصريح 
له عل����ى هام����ش االحتفال 
اجلس����ار عن زي����ارة جلنة 
مشتركة من وزارة الصحة 
وشركات مس����اهمة املسنني 
الي����وم »الثالث����اء« به����دف 
البهجة والس����رور  إدخ����ال 
والفرحة على قلوبهم، وعمل 
الفحوصات الطبية، وتقدمي 
الرمزية وتش����جيع  الهدايا 
التفاعل ما بني املراكز الصحية 

وأسرة املسن.
كما كشف عن أن منطقة 
الروض����ة من اكث����ر مناطق 
العاصمة املأهولة بكبار السن، 
مبعدل 1065 مواطنا فوق 65 
عاما، من بينهم 800 مواطن 
استخرج بطاقة كبار السن، 
بخالف املقعدين ممن يتلقون 
الرعاي����ة املنزلي����ة، ويصل 
عدده����م ال����ى 290 مريضا. 
وفي كلمة له ألقاها مبناسبة 
اليوم العاملي لكبار السن، قال 

اجلسار ان االحتفالية جاءت 
تفاعال مع االحتفاالت العاملية 
بيوم املس����ن، وهي مناسبة 
اقرتها منظمة الصحة العاملية 
في األول من أكتوبر من كل 
عام، وتهدف الى لفت االنتباه 
الى هذه الفئة العمرية التي 
س����اهمت في تنمية املجتمع 
واثبتت قدرتها على مواصلة 

هذا العطاء.
وأضاف ان شعار االحتفال 
هذا العام »صحة كبارنا سعادة 
دارنا« يهدف الى تعزيز صحة 
املسنني وتوعية فئات املجتمع 
كافة باملس����ؤولية املشتركة 
بني االسرة واملجتمع، تقديرا 
واحتراما له����م، كما وقرهم 
الك����رمي والس����نة  الق����رآن 
الى  النبوية الشريفة، الفتا 
ان االحتفالي����ة تس����عى الى 
توعية املجتمع باهمية تزويد 
كبار الس����ن بق����در كاف من 
الرعاية الوقائية والعالجات، 
وتعزي����ز اخلدمات الصحية 
الوقائية للحماية  والتدابير 

من االم����راض املعدية وغير 
النصائح  املعدية، وتق����دمي 

واالرشادات الالزمة.
أك����د مختار  من جانبه، 
اليرموك عبدالعزيز املشاري أن 
املنطقة تبنت مشروع الرعاية 
املنزلية للمس����نني وتوفير 
الرعاي����ة الصحي����ة الالزمة 
لهم، انطالقا م����ن توجهات 
وزارة الصحة لالهتمام بكبار 
السن، مشيدا في الوقت ذاته 
باملشروع الوطني لرعاية كبار 
السن الذي تبناه وزير الصحة 
د.علي العبي����دي قبل ثالثة 
اعوام، والذي يعطي األولولية 
لكبار الس����ن للحصول على 
اخلدمات الصحية املختلفة من 
خالل بطاقات كبار السن، وهي 
بادرة سيذكرها اهل الكويت 

باخلير على مر الزمان.
بدوره����ا، أك����دت د.هدى 
الدويسان ان عدد كبار السن 
مبنطقة اليرموك يتعدى 500 
شخص، من سن 65 فما فوق، 
مشيرة الى ان مشروع الرعاية 
الصحي����ة املنزلية باملنطقة 
يقدم خدماته ل� 80 مسن مقعد، 
أوضحت اخصائية طب العائلة 
عريفة احلفل د.غادة ابراهيم 
ان االحتفالية ستقام على مدى 
يومني مبركز عبداهلل العبد 
الهادي الصحي، مبش����اركة 
اقس����ام التغذية والتمريض 
واالمناء االجتماعي وقس����م 
الى جانب  النفسية  الصحة 
اقسام تثقيفية اخرى للتوعية 
العالجي����ة والوقائية لكبار 

السن.

اجلسار: الروضة من أكبر مناطق العاصمة ازدحامًا 
بكبار السن وجلنة مشتركة لزيارة املسنني اليوم

غالف مجلة »كونا الصغير« 

»كونا« تصدر العدد األول من »كونا الصغير« لألطفال
أص���درت وكال���ة األنباء 
الكويتية )كونا( العدد األول 
الدورية  من مجلة األطف���ال 
»كونا الصغير« تزامنا مع بدء 
العام الدراسي اجلديد وقرب 
حلول عيد األضحى املبارك. 
 وتهدف الوكالة من إصدار 
هذه املجلة اخلاصة باألطفال 
إلى تثقيف الطفل مبجال العمل 
الصحاف���ي وتعريفه بفنون 
الكتابة الصحافية املتنوعة 
واكتش���اف مواهب األطفال 
املختلفة وخصوصا في مجال 

الكتابة والتأليف. 
 وعالوة على ذلك تتطلع 
الى  »كونا« من خالل املجلة 

ملء أوقات فراغ االطفال باملرح 
والقصص الغني���ة بالفوائد 
والعب���ر وتش���جيعهم على 
القراءة وتعزيز دور املدرسة 
ونشر العلم واملعرفة بالتعاون 
مع اجله���ات املعنية في هذا 

املجال. 
 ويأت���ي اص���دار »كونا 
الصغير« إثر إصدار الوكالة 
الع���دد االول م���ن مجل���ة 
»الدريشة« الفصلية في يوليو 
املاضي ليضافا إلى اسهامات 
»كونا« الثقافية وليمثال ترجمة 
حلرصها على املس���اهمة في 
حملة تعزيز القيم االخالقية 

في املجتمع. 

 وتتك���ون مجل���ة »كونا 
الصغي���ر« م���ن 52 صفحة 
متنوعة األبواب واملوضوعات 
الوطنية والتربوية والترفيهية 
والعلمية والتاريخية وتقدم 
مجموعة كبي���رة من األفكار 
واملعلوم���ات بطريقة جذابة 

مرحة. 
 وحرصا منها على وصول 
املجلة إلى أكبر عدد من األطفال 
العدد االول  ستوزع »كونا« 
املدارس ومراكز  للمجلة في 
االطف���ال املختلفة واملكتبات 
العام���ة لتكون ف���ي متناول 
األطفال كافة وخصوصا طلبة 

املرحلة االبتدائية.

أحد موظفي شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية خالل تبرعه بالدم 

الرضوان: الكويت حتتاج إلى 250 متبرعاً بالدم يومياً

موظفو شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية 
يساهمون في زيادة مخزون بنك الدم

التزام���ا مبس���ؤوليتها 
املجتمعية في مختلف املجاالت 
ومنها الصحة، تبرع املوظفون 
العامل���ون في ش���ركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
بالدم إلى بنك الدم املركزي، 
وذلك ضمن حملة تهدف إلى 
سد النقص وزيادة مخزون 
الدم املركزي بعد فترة  بنك 

الصيف وشهر رمضان.
وقالت مديرة خدمات نقل 
الدم، في بن���ك الدم املركزي 
الرضوان  الكويت، د.رمي   -
إن »التبرعات ضرورية جدا 
لسد النقص في مخزون الدم 
ف���ي الكوي���ت خاصة خالل 
ش���هر رمضان املبارك، وهو 
ما يضعنا في حاجة ماس���ة 
الوقت من  للدم خالل ه���ذا 
الع���ام، مضيف���ة أننا اليوم 
نحتاج في الكويت إلى 250 
متبرعا بالدم يوميا ليكون 
املخزون كافيا، ومن املتوقع 
أن يرتفع هذا الرقم إلى 400 
متبرع ف���ي غضون األعوام 
املقبلة. وال يسعنا  اخلمسة 
إال أن نتوجه بجزيل الشكر 
والتقدير ملوظفي شركة علي 
عبد الوهاب املطوع التجارية 

على تبرعهم القيم«.

ق���ال رئيس  من جانبه، 
مجل���س اإلدارة والرئي���س 
التنفي���ذي في ش���ركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية، 
الس���يد فيصل علي املطوع: 
»هذه ليست املرة األولى التي 
يساهم فيها موظفو الشركة 
ف���ي حمالت التب���رع بالدم، 
وطبعا لن تك���ون األخيرة. 
نحن فخورون مبوظفينا على 
الدائم في ترسيخ  حرصهم 
أسس حس املواطنة وتعزيز 

الوع���ي املجتمع���ي، وأيضا 
بكونهم أعضاء نش���طاء في 

املجتمع«.
ويفتتح بنك الدم املركزي 
أبوابه للمتبرعني طوال أيام 
األسبوع من الساعة السابعة 
صباحا وحتى التاسعة مساء، 
وميكن ألي شخص فوق عمر 
17 عاما أن يتبرع بالدم كل 60 
يوما. وللمزيد من املعلومات: 
يرجى االتص���ال على الرقم 

.25359285
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صاحب السمو التقى سفير املكسيك وتلقى برقية تهنئة من الرئيس الهندي

األمير استقبل اخلالد وتسلم أوراق اعتماد سفيرين

صاحب السمو األمير خالل تسلمه أوراق اعتماد سفير ڤيتنام  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برقية تهنئة من 
الرئيس براناب موكهيرجي 
رئيس جمهورية الهند الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناس���بة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
االنساني« واطالقها على سموه 
لقب »قائد للعمل االنساني« 
تقديرا للجهود الكبيرة لسموه 
وللكوي���ت عل���ى الصعي���د 
االنساني العاملي، مشيدا بجهود 
واسهامات سموه في مساندة 
التي عززت  العمل االنساني 
العاملية للكويت،  املكانة  من 
ومتمنيا لسموه دوام الصحة 
العافية وللكويت  وموف���ور 
كل الرفعة واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وقد بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية شكر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
عل���ى ما عبر عن���ه من تهان 
رقيق���ة ومتني���ات صادق���ة 
مبناس���بة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
االنساني« واطالقها على سموه 
لقب »قائد للعمل االنساني«، 
مثمنا سموه ما أبداه فخامته 
من اش���ادة بالدور االنساني 
ال���ذي تقوم ب���ه الكويت في 
مجال االغاثة والعمل االنساني، 
ومق���درا س���موه مبادرت���ه 
الكرمية املجس���دة للعالقات 
الطيبة الت���ي جتمع البلدين 
والشعبني الصديقني، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.

علي اجلراح ووكيل الديوان 
األميري ابراهيم الشطي ومدير 
مكتب صاحب السمو األمير 
أحمد فهد الفهد واملستش���ار 
بالدي���وان األمي���ري محمد 
ابواحلس���ن ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 
ادارة  العبداهلل ومدير  خالد 
املراس���م بوزارة اخلارجية 
السفير ضاري العجران وآمر 
احلرس األميري اللواء الركن 

عبداهلل نواف األحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس سفير 
الواليات املتحدة املكسيكية 
لدى الكوي���ت لويس البرتو 
وذلك مبناس���بة انتهاء فترة 

عمله سفيرا لبالده.
من جان���ب آخ���ر، تلقى 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صب����اح امس رئي����س مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
الى ذلك احتفل بقصر بيان 
صباح امس بتسلم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اوراق اعتماد كل من 
السفير محمد اسلم خان سفيرا 
جلمهورية باكستان االسالمية 
والسفير جنوين هونغ تاو 
س���فيرا جلمهوري���ة ڤيتنام 
االش���تراكية وذلك كسفراء 

لبلديهما لدى الكويت.
حضر مراس���م االحتفال 
رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ 
صباح اخلال���د ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

السفير جمال الغنيم 

أمام الدورة الـ 65 للمجلس التنفيذي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

الكويت: العمل على احلد من تفاقم مشكلة الالجئني بأفريقيا
من املواطن���ني ما زاد األعباء 
على احلكومات واملجتمعات 

املضيفة«.
وقال ان » تقارير ارتفاع 
ميزانية املفوضية املخصصة 
للقارة االفريقية بحوالي 2.6 
مليار دوالر في شهر اغسطس 
2014 لم تواج���ه بالتزام من 
الدول املانحة إذ لم تسدد منها 
سوى 834 مليون دوالر فقط، 
وهو األمر الذي يتطلب دعما 
من املجتمع الدولي لتقاس���م 
الالزم  الدعم  االعباء وتقدمي 
للدول املتضررة واملجتمعات 

املضيفة على حد سواء«.
وأكد في هذا الصدد حرص 
الكويت بناء على ان توجيهات 
سامية من صاحب السمو األمير 
على تسديد جميع مساهماتها 
السنوية الطوعية عبر برامج 
مختلفه ل���أمم املتحدة التي 
أثبتت كفاءتها ومنها املفوضية 
السامية لش���ؤون الالجئني 
الدولي���ة للهجرة  واملنظمة 

الدولية للصليب  واللجن���ة 
األحمر. كما اكد »دعم الكويت 
لعدد آخر من املنظمات الدولية 
الفاعلة التي تسهم جميعها في 
التخفيف من مأساة الالجئني 
واملش���ردين خارجي���ا ومن 
ضمنها ف���ي القارة األفريقية 
أيضا وذلك مبا ينس���جم مع 
الدور االنس���اني الذي تقوم 
به الكويت ف���ي التعامل مع 
منظمات األمم املتحدة املعنية 

بالشأن االنساني«.
ولفت الى ما قدمته الكويت 
من مب���ادرات ومس���اهمات 
ودعم للقارة األفريقية منها 
منحة قدرها 13 مليون دوالر 
للحكوم���ة الصومالي���ة من 
اجل رفع املعاناة عن األس���ر 
وإنش���اء )صن���دوق احلياة 
الكرمية( وكذل���ك الى الدور 
االنساني الفعال الذي تؤديه 
اجلمعيات اخليرية وجمعية 
الهالل االحمر الكويتي الغاثة 

الصومال.

واملشاركة في العمل والبناء 
والتنمية املستدامة«.

القمة  وذك���ر ان ش���عار 
العربي���ة االفريقي���ة الت���ي 
العام  الكوي���ت  ف���ي  أقيمت 
املاض���ي كان »ش���ركاء في 
التنمي���ة واالس���تثمار«، لذا 
وتنفي���ذا لهذا الش���عار فقد 
أعلن صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد تقدمي 
الكويت قروضا ميسرة للدول 
األفريقية بقيمة مليار دوالر 
على مدى السنوات اخلمس 
املقبلة باإلضافة إلى تخصيص 
جائزة سنوية مببلغ مليون 
دوالر أميركي باسم املرحوم 
الدكتور عبدالرحمن السميط 
تخت���ص باألبحاث التنموية 

في أفريقيا.
وأوضح السفير الغنيم »أن 
ما تعانيه أفريقيا من حالة عدم 
استقرار أمني وسياسي في 
بعض مناطقها منذ سنوات أدى 
إلى نزوح وجلوء أعداد هائلة 

جنيڤ � كونا: أكدت الكويت 
التزامها بالعم���ل على احلد 
من تفاقم مش���كلة الالجئني 
في افريقيا، وذلك من منطلق 
رئاس���تها للقم���ة العربي���ة 
األفريقية في دورتها الثالثة 
واستكماال لبرامجها التنموية 

في القارة.
وقال مندوبنا الدائم لدى 
االمم املتحدة الس���فير جمال 
الكويت  الغني���م في كلم���ة 
ام���ام الدورة ال� 65 للمجلس 
التنفي���ذي ملفوضي���ة االمم 
املتحدة لشؤون الالجئني »ان 
الكويت ستظل داعما أساسيا 
للقارة األفريقية ملواجهة هذه 
العمل في  املشكلة من خالل 
املساهمة على تنمية اقتصادات 

دولها«.
واضاف »ان ارتباط الكويت 
بعالقات وثيقة مع أصدقائها 
ال���دول األفريقية يحتم  من 
علينا العمل معا على استتباب 
القارة  األمن واالستقرار في 

عقد وكيل ديوان احملاسبة إسماعيل 
الغامن مبكتبه اجتماعا مع ممثلي 
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

واملختصني باملجلس األعلى للتخطيط 
ملناقشة اإلجراءات التنفيذية ملشروع 
نظام إدارة األداء الوطني في ديوان 

احملاسبة.
 وخالل االجتماع متت مراجعة خطة 

العمل للفترة املتبقية لعام 2014، 
ومتطلبات احلوكمة الوطنية وآثارها 

في مكافحة الفساد.
 وقد أشادت نائب املمثل املقيم 

للبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة دميا 
اخلطيب باملشروع ومدى أهميته في 

وضع معايير لألداء على مستوى 
القطاعات الرئيسة بالدولة، األمر 

الذي سوف يسهم في التقييم الفعال 
لتلك القطاعات ويعد نقلة نوعية في 

عمليات تقييم األداء بديوان احملاسبة، 
ويساهم في دعم متطلبات احلوكمة 

الوطنية.
 شارك في االجتماع من جانب 

البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة مديرة 
البرنامج هدى الدخيل ومن املجلس 

األعلى للتخطيط مراقب التعاون الفني 
نرجس محمود ورئيس قسم الطلبات 

والدراسات فاطمة بوخمسني. 
 ومن جانب ديوان احملاسبة مدير 

إدارة املنظمات الدولية واملدير 
الوطني للمشروع فيصل االنصاري 

واملستشار املالي مبكتب وكيل الديوان 
الدكتور أمين الغباري.

الغامن بحث مع ممثلي البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
إدارة األداء الوطني في »احملاسبة«

اسماعيل الغامن خالل االجتماع

سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

ولي العهد استقبل اخلالد والعلي واجلابر

اتفاق للربط اإللكتروني
بني »بنك االئتمان وهيئة القصر«

أعلن����ت ادارة بن����ك االئتم����ان الكويتي 
)التسليف سابقا( عن توقيع اتفاقية تعاون 
م����ع الهيئة العامة لش����ؤون القصر للربط 
االلكتروني بني اجلهتني. وذكرت ادارة البنك 
في بيان صحافي أصدرته أمس: إن »االتفاق 
خطوة مهمة على طريق الربط االلكتروني 
بني بنك االئتمان الكويتي من جهة والوزارات 
واالدارات واجلهات احلكومية من جهة أخرى، 
للتيسير على العاملني في القطاع احلكومي 
والتخفيف من معاناته����م وتوفيرا للوقت 
واجلهد الذي يبذل في مراجعة مقرات وأفرع 
البنك«.  وأضافت: إن »خطة البنك للتحول إلى 
اجناز املعامالت الكترونيا بشكل شبه كامل 
خالل السنوات الثالث املقبلة عن طريق البوابة 
االلكتروني����ة وعبر الربط اآللي مع اجلهات 
احلكومية تسير على قدم وساق وبخطوات 
حثيثة، السيما بعد االتفاق مع هيئة القصر 
وقبلها ادارة الفتوى والتش����ريع، الفتة إلى 

أن اتفاقيات الربط التي يجري العمل عليها 
حاليا تشمل جامعة الكويت والهيئة العامة 
املتوقع  التطبيقي والتدريب ومن  للتعليم 
أن تتسع ش����بكة الربط لتشمل كل اجلهات 
احلكومية«. وبينت أن البنك استقبل نحو 
46 ألف مواطن خالل عام 2013 الس����تصدار 
شهادات »ملن يهمه األمر« فقط، مشيرة إلى أن 
خطة الربط االلكتروني الطموحة ستقلص هذا 
العدد بشكل كبير وستحقق فائدة مزدوجة 
للمستفيدين والبنك على السواء إذ ستخفف 
ضغط املراجعني على األفرع كما س����توفر 
الوقت واجلهد.  وأكدت ادارة البنك أن املرحلة 
األولى من الربط االلكتروني تخدم نحو %10 
من اجمالي زوار البنك في 2013، موضحة أن 
البن����ك كان من بني أولى اجلهات احلكومية 
التي تدعم وتتبنى املقترحات اخلاصة بإجناز 
املعامالت الكترونيا وتوظيف التكنولوجيا 

احلديثة في خدمة املراجعني والعمالء.

مبعوث األمير سلّم رسالة إلى رئيس اإلمارات

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد 

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل تسليمه الرسالة الى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 
الش����يخ  الوزرء باالنابة ووزير اخلارجية 
صباح اخلالد. واس����تقبل سمو ولي العهد 
وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء 

م.عبدالعزيز االبراهيم. كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح 
امس الشيخ علي اجلابر. واستقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز 

االمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

أبوظبي � كونا: قام مبعوث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ ناصر 
احملمد عصر أمس بقصر البحر بتسليم رسالة 
خطية من س����موه إلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة تضمنت شكر 
وتقدير سموه على املبادرة األخوية الكرمية 
املجسدة ألس����مى معاني الود والتواصل من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وشعبها الشقيق 
ومشاركتها الكويت أفراحها مبناسبة تكرميها 

من قبل منظمة األمم املتحدة بتسميتها »مركزا 
للعمل اإلنساني« وإطالقها لقب »قائد للعمل 
اإلنساني« على سموه، متمنيا سموه لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الش����قيقة وشعبها 
الك����رمي كل التقدم والرقي واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لسموه. وقد قام مبعوث سموه 
بتسليم الرسالة إلى الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.

بعثة احلج ملنتسبي اجليش وأسر الشهداء 
العسكريني غادرت إلى األراضي املقدسة

غادرت أرض الوطن بعثة احلج اخلاصة ملنتسبي اجليش 
الكويتي وأسر الشهداء العسكريني، متجهة إلى الديار 

املقدسة في اململكة العربية السعودية ألداء مناسك 
احلج لهذا العام مببادرة إنسانية كرمية من نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح.
ويأتي تسيير بعثة احلج لهذا العام، للسنة السادسة 

على التوالي، مببادرة من معاليه إلخوانه وأبنائه 
منتسبي اجليش وحرصه على أن يكون ألسر الشهداء 

العسكريني نصيب في حملة احلج لهذا العام، تقديرا منه 
للدور البطولي لشهداء اجليش الذين ضحوا بأرواحهم 

من أجل هذا الوطن.
من جهته، شكر رئيس وفد حملة احلج العميد الركن 

بدر العوضي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح على هذه املبادره الكرمية 

والتي تضم شرائح جديدة لتشمل العسكريني األسرى 
إبان االحتالل العراقي الغاشم ممن انتهت خدماتهم، 
والعسكريني املشاركني بحرب حترير الكويت ممن 

انتهت خدماتهم..

جمعية الشامـــيــة والشويـــخ التــعاونيــة
إعالن ملگاتب السياحة والسفر

بناء على م�افقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمـل 

رقم 27950-2014 بتاريخ 2014/9/24 ب�شاأن ت�شيري رحلة العمرة للم�شاهمني

فعلى من يرغب من ال�سركات ومكاتب ال�سياحة وال�سفر ت�سيري وتنظيم رحلة 

بال�سامية  اجلمعية  اإدارة  املنطقة مبقر  �سكرتارية جمل�س  مراجعة  العمرة 

اأثناء الدوام الر�سمي ال�ستالم كرا�سة ال�ســـروط نظيــر مبلغ )50 د.ك( وهذا 

املبلغ غري قابل للرد على اأن ي�سلم عر�س ال�سعر يف مظروف مغلق على اأن 

يكون يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/2 ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساًء هو 

اآخر موعد لتقدمي العرو�س.
واهلل ويل التوفيق،،،

ي�شر جمل�س اإدارة جمعية ال�شامية وال�ش�يخ التعاونية 

أن يعلن عن طلب عروض أسعار  من الشرگات ومگاتب السياحة 
والسفر  لتسيير رحلـــة العمرة السنـــوية للمســـاهمـــني

جمل�س االإدارة لال�ستف�سار: تليفون: 24843000
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التعديالت تضمنت 
معاجلة أوضاع 
أبناء الكويتيني 

من غير كويتيات 
املتواجدين في 

اخلارج

السماح للمطلقات 
واألرامل باحتضان 

أبناء احلضانة

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلــة املنصور الگــرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

�أحمد حممد �سالح �ملن�سور

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

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»األنباء« تنشر على موقعها اإللكتروني نص الالئحة التنفيذية بعد أن أصدرتها »الشؤون«

طالبوا وزيرة الشؤون بتطبيق القانون ومنع التطاول عليه

السليمي: إضافة »رعاية احملرومني من الرعاية األسرية« 
ضمن املستفيدين من خدمات احلضانة العائلية

مساهمون في تعاونية النهضة: مجلس اإلدارة
 غير قانوني وال علم لنا بإجراء االنتخابات

مش���يرة الى ان فئة من في 
حكمه���م تعن���ي مجهولي 
االب من ام كويتية س���واء 
كان مولودا في الكويت أو 
ان قانون  خارجها باعتبار 
احلضانة العائلية والدستور 
الكويتي يتحدث عن توفير 
الرعاية االجتماعية للمواطن 

الكويتي.
وقال ان الالئحة اجلديدة 
نظمت آلية احتضان األبناء 
لدى األسر، حيث شددت على 
ض���رورة التأك���د من قدرة 
االسرة على االستمرار في 
االحتض���ان وتفعيل دور 
األسرة الرقابي واالشرافي، 
كما اجازت الالئحة السماح 
للمطلقات واألرامل باحتضان 
األطفال من أبن���اء الوزارة 
بع���د ان كان مقتصرا على 

االسرة.
واش���ار الى ان الرعاية 
الكويتيني  املقدمة ألبن���اء 
امهات غي���ر كويتيات  من 
من املقيمني باخلارج تشمل 
اس���تخراج الثبوتيات لهم 
وتقدمي املساعدة املالية مع 
امكانية اس���تقدامهم  بحث 
واقامتهم بالكويت، مضيفا 
ان هناك مقترحا تشريعيا 
قدم في هذا السياق بإضافة 
نصوص الى قانون االحوال 
الشخصية رقم 51 لسنة 1984 
بحيث يلزم االب بالنفقة على 

ابنه واستخراج الثبوتيات 
له وفي ح���ال اخالله بهذه 
اتخ���اذ  الواجب���ات يت���م 
االجراءات القانونية بحقه.

وح���ول وج���ود حاالت 
الطفال متواجدين في بعض 
مستشفيات الدولة رفضت 
احلضانة العائلية استقبالهم، 
قال السليمي »اذا كان االطفال 
من ام كويتية واالب مجهوال 
فإن احلضانة تستقبلهم فأما 
اذا كان���ت االم غير كويتية 
وتعذر عليها تقدمي الرعاية 
للطف���ل فال يعتب���ر الطفل 
كويتي اجلنسية، وبالتالي 
فإن الدولة التي حتمل االم 
جنسيتها هي املتكفلة بتوفير 
الرعاية ألبنائها اال اذا صدر 
الوزارة  حكم قضائي يلزم 
الرعاية لهم بشكل  بتوفير 

مؤقت او دائم«.
وردا عل���ى ان قان���ون 
احلضانة العائلية من خالل 
اس���تقبال ابن���اء الكويتية 
مجهولي االب قد يس���تغل 
بشكل خاطئ في املجتمع، 
اوضح ان الوزارة ال تنظر 
ال���ى االم مرتكبة اجلرمية 
ولكن تهتم بتقدمي الرعاية 
للطفل باعتباره ضحية لهذه 
اجلرمية وتوفر له الرعاية 
وليس لالم التي سيتم اتخاذ 
االجراءات القانونية بحقها 

املقررة في قانون اجلزاء.

التابعة لالدارة.
وقال ان الالئحة حددت 
حقوق وواجب���ات األبناء 
املترتبة عليهم  والعقوبات 
ف���ي ح���ال اإلخ���الل بهذه 
الواجبات وما هي األشياء 
احملظورة عليهم، كما نظمت 
العالقة بني العاملني في الدور 
واالبناء باالضافة الى شروط 

االحتضان من قبل االسر.
ولف���ت ال���ى ان الفئات 
املش���مولة بالالئح���ة هم 
الوالدي���ن ومن  مجهول���و 
في حكمه���م مع اضافة فئة 
جديدة وهم احملرومون من 
الرعاية االس���رية وهم من 
توفي والداهم او تعثر عليهم 
تقدمي الرعاية املناسبة لهم 
إما بسبب الوضع الصحي او 
بسبب اتخاذ إجراءات جزائية 
مث���ل ايداعهم بالس���جون، 

مجلس إدارة ف����ورا من قبل 
الوزارة حلني إجراء االنتخابات 

وفق األصول املتبعة.
بداية، قال املساهم عبيد 
اجلفيرة إن لدينا ثقة كبيرة 
في شخص وزيرة الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل هند 
الصبيح ونفسها اإلصالحي، 
وندرك أنها لن تقبل بتجاوز 
القانون، مشيرا إلى أن تبنيها 
ملبدأ الفص����ل بني اجلمعيات 
العديد من  التعاونية يخدم 
املناط����ق وهو م����ا جرى في 
النهضة عن  فصل جمعي����ة 

األندلس.
وتابع ب����أن كل ما مت في 
النهض����ة دبر بليل  جمعية 
حيث كان من الطبيعي أنه بعد 
االنتهاء من إجراءات اإلشهار 
أن يجري تشكيل جلنة مالية 
وإدارية للفصل بني اجلمعيتني، 
ول����م نعلم إال ف����ي تاريخ 4 

بشرى شعبان

الوكيل املس���اعد  اعلن 
للشؤون القانونية في وزارة 
الش���ؤون د.زكي السليمي 
عن اجناز الالئحة الداخلية 
للحضانة العائلية وصدورها 
امس، حيث مت حتديد الفئات 
املستفيدة من ادارة احلضانة 

العائلية.
وكش���ف خ���الل مؤمتر 
صحافي عقده صباح امس 
في مكتبه ان الالئحة اجلديدة 
التشريعي  طورت اجلانب 
والفني واخلدمي، مشيرا الى 
انها نتاج جلنة مت تشكيلها 
منذ فبراير املاضي معنية 
بدراسة حاالت االبناء لتقدمي 
الرعاي���ة االجتماعية بعد 
بلوغ س���ن 21 عاما، كما ان 
من ضم���ن مهامها مراجعة 
الالئحة السابقة الصادرة في 
عام 2003 واجراء التعديالت 

املناسبة عليها.
الالئح���ة  ان  واوض���ح 
اجلديدة تتكون من 122 مادة 
في 14 بابا تنظم كل ما يتعلق 
باخلدمة التي تقدم الى االبناء 
بدءا من اس���تقبال االبناء 
وتضمنت اجراءات وشروط 
القبول واختصاصات كل دار 
والبرامج واالنشطة املقدمة 
لكل فئة من فئ���ات االبناء 
الدور والبيوت  النزالء في 

أنه عقدت  أغسطس املاضي 
جمعية عمومي����ة مت خاللها 
اختي����ار مجلس إدارة مكون 
من خمس رجال واربع نساء 
واملفاجأة أن أغلبهم لم يعلم 
ان����ه اختير للمنصب إال بعد 
فترة.  وزاد بأن األمور تطورت 
برفع توصية من قبل اجلمعية 
العمومية غير القانونية إلى 
وزارة الشؤون تبلغها باختيار 
مجلس اإلدارة، إال أن الوزارة 
لم تعتمد ذلك وأحالت األمر 
إلى الفتوى والتشريع، مبينا 
عدم ثقة غالبية املس����اهمني 
في قانوني����ة اإلجراء مطالبا 
الكاملة وإجراء  بالش����فافية 
انتخابات نزيهة يتم الدعوة 
اليها بشكل علني عبر وسائل 

اإلعالم. 
وأشار إلى أن ما يزيد على 
120 مس����اهما رفعوا شكوى 
إلى وزارة الش����ؤون بتاريخ 
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موضحني فيها كل مالبسات 
ذلك اإلجراء غي����ر القانوني 
داع����ني الوزيرة إلى ضرورة 
وقف التجاوزات حفاظا على 
حقوق املساهمني، مؤكدا أننا 
في دولة مؤسسات وسنأخذ 
حقنا بالقانون، ومثمنا دور 
مختار املنطقة في اإلبالغ عما 
حدث والتواصل مع اجلهات 
احلكومي����ة. وب����دوره، قال 
املساهم خلف مبارك الهاجري 
إننا جميعا نشعر باالستياء 
الكبير من هذا التصرف غير 
القانوني الذي حدث في اخلفاء 
وبعيدا عن أعني املساهمني، 
مؤك����دا رفض����ه ألي توجه 
لتجيير اجلمعي����ة ملصالح 
خاصة واستبعاد اآلخرين، 
داعيا إلى تدخل وزارة الشؤون 

وإعادة األمور إلى نصابها.

محمد راتب

رفض عدد من مس����اهمي 
جمعية النهض����ة التعاونية 
التي مت بها اختيار  الطريقة 
مجلس اإلدارة من دون إعالم 
جميع املس����اهمني، مؤكدين 
أن األمر كان بنية االستحواذ 
على املجلس ملدة 4 سنوات 
واختطافه من قبل مجموعة 
معينة من دون إجراء انتخابات 

شفافة ونزيهة.
ج����اء ذلك خ����الل مؤمتر 
صحافي عقدوه في ديوانية 
عبي����د س����عود اجلفي����رة 
املطيري في منطقة النهضة، 
حيث بينوا أن ما مت مخالفة 
لقانون التعاونيات األمر الذي 
يوجب على وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل رفضه 
باعتباره����ا اجلهة املختصة 
باألمر، مطالبني بتعيني رئيس 

زكي السليمي متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان

جانب من املساهمني وأهل املنطقةعبيد اجلفيرة متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

أشارت إلى املساهمة في دعم مستلزمات الزواج ودفع نسبة من بدل اإليجار

املال: »الشؤون« مستمرة في دعم ذوي االحتياجات
بعد بلوغهم سن االستقالل

بعد أن فرغت من أعمالها أعدت 
تقريرا أوصت فيه باستمرار 
ال���وزارة في تق���دمي الرعاية 
االجتماعي���ة لألبن���اء ذوي 
االحتياجات اخلاصة بتقدمي 
دعم مالي لهم بعد استقاللهم 
عن ال���وزارة واالعتماد على 
الكامل في  ذاتهم واالنخراط 
املجتم���ع، وه���ذا الدعم على 

النحو التالي:
1 � مس���تلزمات الزواج وذلك 
بالنسبة لألبناء الذين يقدمون 

على الزواج.
2 � دفع جزء من قيمة إيجار 

السكن.
3 � مساعدة في التأثيث.

4 � املس���اهمة ف���ي تخفيف 
البس���يطة على  املديونيات 

األبناء.
وأضاف���ت أن ه���ذا الدعم 
سيكون على ضوء الشروط 
الت���ي وضعتها  والضوابط 

اللجنة م���ع ضرورة إحضار 
املس���تندات املؤي���دة ألوجه 
الص���رف وق���د مت تكلي���ف 
الصندوق اخليري لدور الرعاية 
االجتماعية بالقيام بصرف هذا 
الدعم وذلك من خالل التبرعات 
والهبات التي يتم تخصيصها 
الغ���رض وبالفعل مت  له���ذا 
التنسيق مع بيت الزكاة لدعم 
املب���ادرة والذي بدوره  هذه 
الكامل لدعم  أبدى استعداده 
األبناء الراغبني في االستقالل 
الكام���ل واالندماج باملجتمع، 
ومتت بالفعل إجراءات الصرف 
لألبناء الذين تقدموا بطلبات 
للصن���دوق اخلي���ري لدور 

الرعاية االجتماعية.
وتوجهت املال بالشكر إلى 
بيت ال���زكاة وجميع اجلهات 
اخليري���ة والبن���وك احمللية 
ومؤسس���ات القطاع اخلاص 

الداعمة للصندوق اخليري.

تش���كيل اللجن���ة أن تتوافر 
الفنية  العناص���ر  فيه���ا كل 
املختلفة س���واء من الناحية 
او  النفس���ية  او  االجتماعية 
األمنية او القانونية من داخل 
الوزارة وخارجها، كما حرصت 
اللجنة على سماع ومشاركة 
األبناء ف���ي جزء من أعمالها. 
وكلفت اللجنة مبهام محددة 
والتي من بينها حتديد طبيعة 
الرعاية االجتماعية التي ميكن 
لل���وزارة تقدميه���ا لألبناء، 
الداخلية  مراجعة الالئح���ة 
املنظمة لرعاية أبناء احلضانة 
التعديالت  العائلية واقتراح 
الالزمة عليها، وضع احللول 
املناسبة لتأهيل احلاالت التي 
بلغت أقصى سن للحضانة 
لالندماج داخل املجتمع وتذليل 
جميع الصعوبات واملعوقات 
التي حتول دون ذلك. وأضافت 
املال أن اللجنة السالفة الذكر 

بشرى شعبان

 أكدت الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون د.فاطمة املال، إميان 
الوزارة بضرورة تهيئة األبناء 
األيتام لالستقالل واالندماج 
الكامل في املجتمع واعتمادهم 
على أنفسهم وتنظيم حياتهم 
اليومية واملعيشية. وبينت 
خالل تصري���ح صحافي انه 
اللجان  وبناء على توصيات 
الفني���ة املتع���ددة بضرورة 
إيجاد احللول املناسبة نحو 
دمج هؤالء األبناء باملجتمع 
فقد صدر القرار الوزاري رقم 
25/أ لسنة 2014 بتشكيل جلنة 
لدراسة احلاالت التي تستدعي 
تقدمي رعاي���ة اجتماعية بعد 
بلوغ السن القانونية النتهاء 
احلضانة ووض���ع املعايير 
املنظمة لذلك وقد روعي في 

د. فاطمة املال

الشالحي: نثمن ثقة أهالي إشبيلية
وسنعمل على تطوير أفرع »التعاونية«

الدوسري: نعمل على إصالح سوق العمل 
ورفع مستوى املهارة للعمالة

بشرى شعبان

استعرض املدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة جمال الدوس����ري مع وفد البنك الدولي 
عدد القضايا والدراسات حول تشخيص سوق 
العمل في الكويت، أبرزها سياس����ات التوظيف 
والتش����ريعات املنظمة للعمل حضر االجتماع 
كل من: غس����ان خوجة كبير مسؤولي احلماية 
االجتماعية واندرو شارب اقتصادي سوق العمل 
وسليمة األشقري خبيرة في أنظمة سوق العمل 

وفاطمة اإلبراهيم من البنك الدولي.
وف����ي هذا الس����ياق قدم مس����ؤول احلماية 
االجتماعية غس����ان خوجة التهنئة مبناس����بة 
انطالقة الهيئ����ة العامة للقوى العاملة، معتبرا 

إياها خطوة تسير في االجتاه الصحيح.

كما مت طرح مجموعة من األسئلة من جانب 
البنك الدولي وذلك إلعداد دراسة حول تشخيص 
سوق العمل في الكويت تتناول سياسات التوظيف 
والتشريعات املنظمة للعمل، كما قام مدير عام 
الهيئة العامة لسوق العمل جمال الدوسري بالرد 
على كل االستفسارات واستعرض أهم التشريعات 
بهذا الشأن وقدم بصورة مختصرة التوجهات 
املستقبلية للهيئة العامة للقوى العاملة وأهم 
األهداف املرجوة من السياسات اجلديدة إلصالح 
سوق العمل التي من أهمها رفع مستوى املهارة 
للعمالة الوافدة املس����تقدمة وتشجيع العمالة 

الوطنية للعمل في القطاع اخلاص.
وفي اإلطار ذاته أبدى الدوس����ري استعداده 
وترحيبه بأي استفسارات في املستقبل القادم 

والتعاون مع البنك الدولي في كل األنشطة.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية إش����بيلية 
التعاونية فواز الشالحي إن هدف األعضاء هو 
خدمة أبناء املنطق����ة خاصة بعدما حصلوا عل 
ثقة الناخبني، مؤكدا أنهم كأعضاء سيسعون إلى 
تطوير اجلمعية بشكل عام، خاصة أننا نعتبر 
أول مجلس منتخب لها، موضحا ان مجلس اإلدارة 

مت تشكيله بتوافق من جميع االطراف.
وبني الشالحي في تصريح صحافي خالل حفل 
العشاء الذي اقيم على شرف ابناء املنطقة أنه مت 
وضع خطة عمل للرقي بخدمات املنطقة وتطوير 
األفرع اخلمسة من ناحية اخلدمات واملستلزمات 
التي يحتاج اليه املستهلكون باالضافة الى اصدار 
التراخيص املطلوبة لها، مش����يدا بدور الرئيس 
املعني الذي بذل كل م����ا لديه خالل فترة توليه 

الرئاسة.
واوضح ان املبنى اجلديد سيتم تسلمه من 
وزارة االشغال خالل الفترة املقبلة خاصة بعد 
االنتهاء من املشاكل العالقة مع املطافي والشركة 
املنفذة، شاكرا في الوقت نفسه جتاوب املسؤولني 

معهم على االنتهاء منها باسرع وقت ممكن.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس االدارة سعد 
املطيري ان مساهمي اجلمعية وضعوا مسؤولية 
كبيرة على عاتق مجلس االدارة بعدما حصلنا 
على ثقتهم بتمثيلهم في ادارة اجلمعية ونحن 

بدورنا لن ندخ����ر أي مجهود يصب في صالح 
املستهلك واملساهم خاصة. واضاف املطيري في 
تصريح صحافي ان مجلس االدارة هو تأسيسي 
النه االول الذي يأتي بعد فصل جمعية اشبيلية 
عن جمعية الرحاب لذلك س����تكون املسؤولية 
مضاعفة وسنكون عني املس����اهم في اجلمعية 
من خالل ادارة اموالهم وتكثيف املهرجانات لهم، 
وتقدمي افضل اخلدمات لهم، كما لن نخطو خطوة 
واحدة اال ان تكون مدروسة وتصب في صالح 

املستهلك وخاصة املساهم.
وتابع: س����نبذل قص����ارى جهودنا من أجل 
النهوض مبستوى اجلمعية، وتقدمي اخلدمات، 
وتوفير كل ما يحتاج إليه املستهلك واملساهم من 
السلع ولن ندخر اي جهد من أجل ادخال السعادة 
والسرور في قلوب املساهمني عبر البرامج الهادفة 
التي س����ينظمها خالل الفترة القادمة، مؤكدا ان 
املرحلة القادمة ستش����هد االجن����ازات واالرتقاء 

باخلدمات وتكثيف املهرجانات.
وقال املطيري ان أبواب مجلس االدارة مفتوحة 
للجميع كما سنس����تمع لكل االراء واملقترحات 
وننفذها في حال اذا كان����ت تصب في الصالح 
العام. واكد ان مصلحة املستهلك واملساهم فوق كل 
اعتبار، حيث سنضع جميع اخلطط التي تكافح 

غالء االسعار لتخفيف العبء عن االسر.

اعضاء مجلس االدارة مع احملامي فرز املطيري وعضو البلدي نايف السور

أقام حفل عشاء على شرف أبناء املنطقة

»هيئة العمل« استعرضت سياسات التوظيف
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)محمد خلوصي(  د. ناجي املطيري ود. أحمد األثري خالل توقيع االتفاقية  

دارين العلي 

أكد مدي����ر معهد الكويت 
العلمي����ة د.ناجي  لألبحاث 
املطيري أن املعهد يسعى إلى 
إيجاد شبكة بحثية تعليمية 
الكويت  بني املعهد وجامعة 
العام����ة للتعليم  والهيئ����ة 
التطبيق����ي والتدريب وأنه 
بص����دد التحضي����ر والعمل 
إلنشائها ضمن خطة املعهد 
االستراتيجية التي تعمل على 
تفعيل التعاون مع املؤسسات 
العاملية بهدف  الوطنية كما 
إيجاد منظومة بحثية متكاملة 
بني جميع املؤسسات عمادها 

تطوير الكوادر البشرية. 
كالم املطيري جاء عقب 
توقيعه اتفاقية تعاون صباح 
أمس مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ممثلة في 
مديرها العام د.أحمد األثري، 
بهدف االرتقاء باملعرفة العلمية 
وتطبيقاتها، واملساهمة في 
دف����ع عجل����ة التنمية.وقال 
املطيري إن ه����ذه االتفاقية 
تسعى إلى تطوير التعاون في 
مجاالت تنمية القوى العاملة 
وتطويره����ا، وبناء القدرات 
الوطنية وتدريبها على البحث 
العلمي واإلبداع، باإلضافة إلى 
التنسيق في مجال تخطيط 
األبحاث العلمية وتنفيذ أبحاث 
مشتركة.وأش����ار د.املطيري 
إلى أن املعهد سيوفر فرصا 
لعدد من طالب السنة النهائية 
في الهيئة إلجراء مش����اريع 
ف����ي إطار  التخ����رج، وذلك 
العلمية  مش����اريع األبحاث 
والتطبيقي����ة الت����ي ينفذها 
املعهد، موضحا أن االتفاقية 
تتكون م����ن 19 مادة، إضافة 
إلى ملحقني: األول، يش����مل 
انتداب أعضاء هيئة التدريس 
والفنيني واإلداريني في الهيئة 
إلى املعهد، أما امللحق الثاني 
انتداب  فيخت����ص بنظ����ام 
العلميني والفنيني  الباحثني 
واإلداريني إلى الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وذلك بغرض حتقيق التكامل 
بني اجلهتني واستثمار الطاقات 

واإلمكان����ات املتوافرة فيهما 
أفضل اس����تثمار، مبا يعود 
بالنفع على نش����اط التنمية 

العلمية والتنمية الشاملة.
وذك����ر مدير ع����ام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية أن 
املعهد سوف يسعى لتوثيق 
الروابط مع الهيئة والتنسيق 
فيما بينهما الجتذاب العناصر 
املتميزة واملؤهلة تأهيال عاليا 
العلمية  لتحقيق طموحاتها 
واألكادميية ومبا ال يتعارض 
مع اللوائح املعمول بها لدى 
الطرفني، وأوضحا أن االتفاقية 
ركزت أيضا على التنس����يق 
اقتناء واستخدام  في مجال 
البحثية  األجه����زة واملرافق 
ل����دى اجلانبني،  املتواف����رة 
وتشجيع الناشئة والشباب 
على ممارسة البحث العلمي 
ع����ن طريق تنظي����م دورات 
تدريبي����ة خاص����ة لطالب 
املرحلتني الثانوية واجلامعية، 
باإلضافة إلى إعداد وتطوير 
مقترحات تتعل����ق بتنظيم 
منتديات علمية ومؤمترات 
وندوات وحلقات نقاش����ية 
وورش عمل ودورات تدريبية 
مشتركة للبحث في القضايا 
العلمية وتب����ادل اخلبرات 
بش����أنها والعمل على تنفيذ 
التوصيات التي تسهم في حل 
التي تواجه عملية  املشاكل 
التنمية وتع����زز من قدرات 
العاملة  الق����وى  ومه����ارات 
الوطنية، الفتا إلى أن املعهد 

يسعى إليجاد شبكة جتمع 
املعهد واجلامع����ة والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
بهدف رفع املستوى البحثي 
التعليمي.وفي ختام تصريحه 
أثنى د.املطيري على توجه 
العام����ة للتعلي����م  الهيئ����ة 
التطبيقي ومديرها العام نحو 
االستفادة من البحث العلمي 
الهيئة  والتطوير في خطط 
خاص����ة في جان����ب تطوير 
الكوادر الوطنية وثقتهم في 

أعمال املعهد.
من جهت����ه، أوضح مدير 
عام الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.أحمد 
األث����ري أن ه����ذه االتفاقية 
تعتبر من أهم االتفاقيات التي 
وقعتها الهيئة إلجراء البحوث 
والتدريب وتبادل اخلبرات 
واالس����تفادة من املختبرات 
املوج����ودة ف����ي املعهد ملدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد، 
مبينا أن مج����االت التدريب 
منوعة مبختلف تخصصات 
الطلبة كاملشاريع الهندسية 
والتربوي����ة  والتجاري����ة 
ومختل����ف االختصاص����ات 
املوجودة في املعهد والهيئة 
عل����ى حد س����واء.ولفت إلى 
البحث����ي بالغ  أن اجلان����ب 
الهيئة  األهمية لتعزيز دور 
في املجتمع، متمنيا أن تأتي 
هذه االتفاقية بقيمة مضافة 
عبر االس����تفادة من خبرات 

املعهد ونتائج أبحاثه.

خالل توقيع اتفاقية تعاون بني املعهد والهيئة ملدة 5 سنوات قابلة للتجديد

املطيري: نسعى إلنشاء شبكة بحثية تعليمية 
بني »األبحاث« واجلامعة و»التطبيقي«

د.نزار حمزة والعقيد خليل األمير ومحمد الشمري خالل املعرض املصاحب  )هاني عبداهلل(

بالتعاون مع »اإلطفاء« و»إيكويت« وتستمر ملدة ثالثة أيام

اجلامعة األميركية نظمت »سالم« للتوعية مبكافحة احلرائق
عبداهلل العليان

اقامت اجلامعة االميركية في 
الكويت بالتعاون بني »االطفاء« 
وشركة ايكويت للبتروكيماويات 
حملة الس����المة ف����ي كل بيت 
»سالم« والتي تستمر ملدة ثالثة 
ايام في مقر اجلامعة، وحضر 
االفتتاح رئيس اجلامعة د.نزار 
حمزة ومدير العالقات العامة 
ف����ي »االطف����اء« العقيد خليل 
االمير ومدير الصحة والسالمة 
والبيئة في شركة ايكويت محمد 
الشمري وعدد كبير من الطلبة 

واساتذة اجلامعة. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
اجلامعة د. نزار حمزة: » ال شك 
أن التوعية مبختلف أنواعها لها 
الكثير من األهمية خصوصا 
فيما يتعل����ق بكيفية الوقاية 
من احلرائق والتعامل معها في 
سبيل احملافظة على األرواح 
واملمتلكات في جميع األماكن 
ومنها املؤسس����ات التعليمية 
حيث ان سالمة وأمان مختلف 
العاملني والطلبة أمور ال تقدر 

بثمن.
واض����اف: م����ن منطلق ان 
املؤسسات التعليمية موجودة 
خلدمة املجتمع وأحد مكوناته 
االساس����ية يس����ر اجلامع����ة 
األميركي����ة ف����ي الكوي����ت أن 
تستضيف حملة »سالم« التي 
اإلدارة  متثل عصارة جه����ود 
العامة لإلطفاء وشركة ايكويت 
في سبيل توعية طلبة وموظفي 
الكلية من خالل هذه الفعالية 
عل����ى مدى ثالث����ة أيام وكون 
اجلامعة مؤسسة تعليمية فإنها 
دائما تسعى إلى دعم مختلف 
الفائدة والنفع  املبادرات ذات 

للمجتمع وأفراده ككل«.
م����ن جانب����ه، ق����ال مدير 
العالق����ات العامة واإلعالم في 
العقيد  العامة لإلطفاء  اإلدارة 
خليل األمير »لتالفي مختلف 
املخاطر والوقاية من احلوادث 
في املنزل والعديد من األماكن مت 
إطالق حملة »سالم« كتطبيق 
واقعي وعملي ملختلف األهداف 
االستراتيجية التي تسعى اإلدارة 
العامة لإلطفاء إلى جتسيدها 
على مختلف املس����تويات في 
الكويت وذلك بالش����راكة مع 

شركة ايكويت.
وتاب����ع: ان احلملة تتولى 
التواصل املباش����ر م����ع أفراد 
املجتمع من خ����الل مجموعة 
التوعوية منها  الفعاليات  من 
ه����ذه الفعالية ف����ي اجلامعة 
األميركية في الكويت ومختلف 
الكليات واجلامعات واملجمعات 
التجارية بوجود مجموعة من 

لتش����عب مح����اور الس����المة 
مبختلف أنواعها الش����خصية 
واملهنية متثل هذه الشراكة بني 
اإلدارة العامة لإلطفاء وشركة 
ايكويت أهمية بالغة لضمان 
الس����المة في املن����زل والعمل 
وأثناء قيادة املركبة وغيرها 
من األماكن مبا فيها املؤسسات 
التي منها اجلامعة  التعليمية 
األميركي����ة ف����ي الكويت التي 
لها كل الش����كر والتقدير على 

استضافة هذه الفعالية.
واوضح انه ومن هذا املنطلق 
ايكويت سابقا  قامت ش����ركة 
بإطالق حملة ايكويت للسالمة 
املنزلية »خلك سالم« التي تولت 
التركيز على التوعية بأخطار 
املنزلي����ة وكيفية  احل����وادث 
تفاديها وذلك كجزء من مبادرات 
برنامج ايكويت للمس����ؤولية 
املجتمعية ال����ذي قام بالعديد 
من اخلطوات اجلادة في سبيل 
التنمية املس����تدامة بالكويت، 
موضحا انه ال شك أن إطالق هذه 
احلملة مع اإلدارة العامة لإلطفاء 
وإقامة هذه الفعالية في اجلامعة 
األميركية في الكويت مصداق 
عملي واضح لش����عار الشركة 

)شركاء في النجاح(«.
وس����تقيم حملة »س����الم« 
القادم����ة في مجمع  فعاليتها 
360 خالل الفت����رة من 16 إلى 

18 أكتوبر.
واجلدي����ر بالذك����ر انه مت 
إطالق حملة الس����المة في كل 
بيت »س����الم« كش����راكة  بني 
اإلدارة العامة لإلطفاء وشركة 
ايكوي����ت للبتروكيماوي����ات 
لتوعية مختلف شرائح املجتمع 
الكويتي، من مواطنني ومقيمني، 
بكيفي����ة التعامل مع احلرائق 
والطوارئ في املنزل وخارجه 
وض����رورة مطف����أة احلريق 
الدخان  وأهمية أجهزة كشف 
واالستخدام اآلمن السطوانات 

العقيد خليل األمير يقدم درعا تكرميية للدكتور نزار حمزة 

انواع عديدة من املطفآت في املعرض 

د. محمد املشد

فتح باب الترشيح النتخابات اجلامعة املفتوحة 12 أكتوبر
اللجنة  كش���ف رئي���س 
الطالبية  املؤقتة لالنتخابات 
في اجلامعة العربية املفتوحة 
الكويت د. محمد املشد  فرع 
ب���دء اس���تقبال طلبات  عن 
الترشيح للراغبني في خوض 
انتخابات املجلس الطالبي في 
اجلامعة لدى قس���م شؤون 
الطلبة اعتبارا من يوم األحد 
املوافق 12 اكتوبر حتى نهاية 
ساعات العمل الرسمية ليوم 
اخلميس16 منه وفق الشروط 
احملددة لذل���ك على أن تعقد 

االنتخابات خالل األس���بوع 
الثال���ث بعد عي���د األضحى 

املبارك.
وأشار املشد الى ان شروط 
الترشيح للمجلس الطالبي 
س���تكون مفتوح���ة جلميع 
الطلبة املسجلني بفرع الكويت 
لغاية الفصل الدراسي احلالي 
شريطة عدم حصول الطالب 
على عقوب���ة تأديبية، بينما 
يقتصر الترشح للهيئة االدارية 
مبناصبها املختلفة للراغبني 
من أعضاء املجلس الطالبي 

في أن يك���ون معدل العضو 
نقطتني وما فوق.

املكلفة  اللجن���ة  أن  وبني 
باإلعداد لالنتخابات تس���ير 
وفق الالئحة التي وصلت إلى 
فرع الكويت من قبل اللجنة 
التنفيذية في اجلامعة العربية 
املفتوحة وبذلك ستكون تلك 
الالئحة ه���ي البوصلة التي 
توجه عمل اللجنة، مشيرا الى 
أن اللجنة س���تقوم بتشكيل 
جل���ان فرعية ملراقبة س���ير 

العملية االنتخابية.

»األثري«: هذه 
االتفاقية قيمة 

مضافة عبر 
االستفادة من 

خبرات املعهد 
ونتائج أبحاثه

أفراد اإلدارة لتقدمي اإلرشادات 
والتعليمات حول مطفأة احلريق 
واستخداماتها وأنواعها وأجهزة 
كشف الدخان واسطوانات الغاز 
وتسريبات الغاز واإلخالء عند 
احلرائق والتعامل مع مختلف 
األمور الطارئة، وأهمية االتصال 
عل����ى رقم الط����وارئ 112 عند 

احلاجة.
وزاد: ال شك أن جناح احلملة 
وحتقيق أهدافها مرتبط مبدى 
التعاون والتنسيق بني مختلف 
اجلهات واألف����راد ومن بينها 
اجلامعة األميركية في الكويت 
وشركة ايكويت اللتان تستحقان 

كل الشكر والتقدير«.
بدوره، ق����ال مدير الصحة 
والس����المة والبيئة في شركة 
ايكويت محمد الشمري: »نظرا 

أعلن الناطق الرسمي 
جلامعة الكويت ورئيس 

جلنة العالقات العامة 
واإلعالم النتخابات 
اجلمعيات والروابط 

الطالبية للعام اجلامعي 
2015/2014 فيصل مقصيد 

عن فتح باب الترشيح 
النتخابات جمعية العمارة 

امس االثنني النتخابات 
اجلمعيات العلمية والروابط 

الطالبية للعام اجلامعي 
.2015/2014

 وبني مقصيد ضرورة 
مراجعة مندوبي القوائم 

الطالبية لتعميم االنتخابات 
الطالبية وذلك للوقوف أمام 
آخر املستجدات ومتطلبات 
االنتخابات للعام اجلامعي 

.2015/2014
واكد ان اخر موعد 

لتسجيل الطلبة الراغبني 
في الترشح لالنتخابات 

يوم االحد 12 اكتوبر املقبل، 
بينما اخر موعد لالنسحاب 

من التــرشيح 13 منــه، 
وان االقتــراع سيكــون 
يــوم 14 من الشهر نفسه.

حمزة: »سالم« 
عصارة جهود 

»اإلطفاء« 
و»إيكويت« لتوعية 

طلبتنا

مقصيد: انتخابات 
جمعية العمارة 

14  اكتوبر  املقبل
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

»التقدم العلمي« و»األبحاث« يوقعان عقدًا حول 
نظم الطاقة الكهروضوئية بتكلفة مليوني دينار

)اسامة ابو عطية( د. عدنان شهاب الدين ود. ناجي املطيري مع احلضور خالل توقيع العقد 

كمصدر مكمل لتزويد املنازل بالطاقة الكهربائية

على املوارد النفطية واحلد 
البيئية السلبية  من اآلثار 
الناجمة عن انبعاث الغازات 
الضارة املسببة لالحتباس 

احلراري. 
 ولف���ت إل���ى ع���دد من 
املش���روعات ذات الصل���ة 
التي  بالطاق���ة الشمس���ية 
حتظى بدعم ال محدود من 
قبل صاحب الس���مو األمير 
م���ا يعكس اهتمام س���موه 
مبشاريع الطاقات املتجددة 
الصديقة للبيئة وفي الوقت 
الكويت  نفسه تدعم موقع 
ودوره���ا الري���ادي في هذا 

املجال. 
 واستعرض من بني تلك 
املش���اريع املنحة األميرية 
اخلاص���ة مبعه���د الكويت 
العلمي���ة لبناء  لألبح���اث 
مختبر متكامل ألنظمة الطاقة 
املتجددة ع���ام 2011 لتمكني 
املعهد من تطوي���ر قدراته 
والبدء في إعداد وتنفيذ عدد 
من املشاريع منها مشروع 
مجم���ع الش���قايا للطاقات 
املتجددة بالتعاون مع وزارة 

الكهرباء واملاء.
الدكتور شهاب  وأش���ار 
الدين إلى حرص املؤسسات 
الوطنية وخصوصا مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومعهد 
الكويت لألبح���اث العلمية 
دائما على التعاون فيما بينها 
بغية دعم األجندة الوطنية 

للعلوم والتقنية.
املدير  ق���ال  من جانبه، 
العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري إن 
العقد يشكل ثمرة التعاون 
الدائم واملستمر بني املؤسسة 
واملعهد، مضيفا أن املشروع 
النموذجي سيستغرق إجنازه 
ثالث سنوات وسيؤدي إلى 
الوق���ود يعادل  توفير في 

م���ا قيمته 221 أل���ف دينار 
سنويا.

وأوض���ح د.املطيري أنه 
في حال تعميم املشروع على 
200 ألف وحدة سكنية فمن 
املتوقع أن تبلغ كلفة الوقود 
الذي سيتم توفيره حوالي 

422 مليون دينار سنويا.
وذكر أن هذا املش���روع 
العوائق  إلى دراسة  يهدف 
التي تواجه تطبيق مثل هذه 
األنظمة في القطاع السكني 
اخلاص من أج���ل صياغة 
اإلرشادات والتعليمات الفنية 
الضرورية لضمان إنتاجية 
آمن���ة وعالية اجل���ودة لها 
كما يشكل خطوة منوذجية 
نحو التطبيق العملي للطاقة 

املتجددة.
وأش���ار إلى أن املشروع 
بصيغته احلالية سيساهم 
محليا في رفع مستوى الوعي 
العام جلهة استخدام تقنيات 
الطاقة املتجددة ويخلق سوقا 
محلية جديدة تهتم بتقنيات 
الطاقة الشمس���ية أما على 
املستوى اإلقليمي فتمنح مثل 
هذه املشاريع الكويت مكانة 
ريادية ف���ي تطبيق أنظمة 
الطاقة املتجددة في القطاعني 

السكني واخلاص.

الكويت  وّقعت مؤسسة 
للتق���دم العلم���ي ومعه���د 
الكويت لألبح���اث العلمية 
عقدا ينفذ املعهد مبقتضاه 
مشروعا منوذجيا الستخدام 
نظ���م الطاق���ة الشمس���ية 
الكهروضوئي���ة املتكامل���ة 
كمصدر مكمل لتزويد املنازل 

بالطاقة الكهربائية.
وقال مدير عام املؤسسة 
د.عدنان ش���هاب الدين في 
تصري���ح صحاف���ي عقب 
التوقيع إن هذا املش���روع 
يأتي اس���تجابة لتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بإعطاء أولوية 
لالستفادة من مصادر الطاقة 

املتجددة في الكويت.
وأضاف د.شهاب الدين أن 
املشروع يأتي أيضا تطبيقا 
للرؤية الس���امية بتأمني ما 
نسبته 15% من الطلب احمللي 
على الطاقة باستخدام الطاقة 
املتجددة بحلول عام 2030 
الس���مو  كما أعلن صاحب 
األمير في خطابه أمام املؤمتر 
ال� 18 للتغير املناخي الذي 
انعقد في الدوحة أواخر عام 

.2012
وأوض���ح أن املؤسس���ة 
تسعى بالتعاون مع معهد 
األبح���اث من خ���الل تبني 
إل���ى  ومتوي���ل املش���روع 
االستفادة من مصادر الطاقة 
املتج���ددة لتولي���د الطاقة 
الكهربائي���ة الالزمة بغية 
النفط  تقليل االعتماد على 
كونه مصدر الدخل الرئيسي 
للكوي���ت من جهة ولتقليل 
الس���لبية  البيئية  اآلث���ار 
الناجتة عن استخدام الوقود 
األحفوري في عمليات إنتاج 

الطاقة من جهة أخرى.
الذي  وذكر أن املشروع 
تقدر ميزانيت���ه اإلجمالية 
مبليوني دينار سيستخدم 
أنظمة اخلاليا الكهروضوئية 
الكهرب���اء بالطاقة  لتوليد 
الشمسية في 150 منزال مبعدل 
50 منزال سنويا وملدة ثالث 
سنوات باستغالل املساحات 
املتوافرة على أس���طح هذه 
املنازل أو مواقف السيارات 

التابعة لها.
وبني د.ش���هاب الدين أن 
ذلك يتم ضمن معايير علمية 
محددة بهدف تقليص احلمل 
على الشبكة الكهربائية في 
ال���ذروة واحلفاظ  شهاب الدين واملطيري يتبادالن العقد أوق���ات 

عدد األضاحي املأمول توزيعها »1500 أضحية« داخل الكويت وخارجها

الوندة : توزيع األضاحي على الفقراء واحملتاجني وذوي العوز 
وغير القادرين إلدخال البهجة والسعادة على نفوسهم

األعضاء بالسهر واحلمى«. 

كم عدد األضاحي 
املطلوب توزيعها؟ 

٭ إن ع���دد األضاحي الذي 
العام  له���ذا  نأمل توزيعها 
»1500 أضحية« تتنوع ما بني 
أغنام وأبقار وإبل، وتتراوح 
قيمة األضحية ما بني 30 و85 
دينارا بالنسبة للغنم، وما 
بني 125 و600 دينار للبقر 
حسب الدولة التي يقام فيها 

املشروع.

كيف يتم تنفيذ 
هذه املشاريع خارج 

الكويت؟ 
٭ في احلقيقة إن تنفيذ هذه 
املشاريع يتم خارج الكويت 
بالتنسيق والتعاون بني إدارة 
املشاريع والتسويق اخليري 
اللجان  باجلمعي���ة وب���ني 
التابعة للجمعية  اخليرية 
وبني اجلمعيات واملؤسسات 
واجلهات اخليرية في تلك 
الدول العربية واإلسالمية.

ما أثر توزيع 
األضاحي على الفقراء 

واحملتاجني؟ 
٭ إن لتوزيع األضاحي على 
الفق���راء أث���را عظيما على 
نفوسهم فهي نوع من التكافل 
االجتماعي، وهي سبب في 
إدخال الس���رور على قلوب 
الفقراء مبا يتصدق به عليهم 
منها، وجلب مودات األصدقاء 
مبا يه���دى إليهم منها، وقد 

وردت عن النبي ژ أحاديث 
كثيرة مرغبة في األضحية 
وحاضة عليها فمن ذلك ما في 
صحيحي ابن ماجه والترمذي 
عن عائشة رضي اهلل عنها أن 
رسول اهلل ژ قال: »ما عمل 
آدمي من عمل يوم النحر أحب 
إلى اهلل من إهراق الدم وإنها 
لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظالفها وإن الدم 
ليقع من اهلل مبكان قبل أن 
يقع من األرض فطيبوا بها 
نفسا« وكذلك ترسم البسمة 
على وجوه أن���اس رمبا ال 
يأكل���ون اللحمة إال في عيد 

األضحى. 

كيف ميكن املساهمة 
في مشروع 
األضاحي؟ 

٭ وذلك عن طريق االتصال 
الس���اخن جلمعية  باخلط 
الهاتف:  النجاة على رق���م 
 55644002-  25644002
أو مراجع���ة مق���ر جمعية 
النجاة اخليرية في منطقة 
الروضة أو مراجعة إحدى 
اللجان التابعة للجمعية مثل 
جلنة زكاة سلوى مبنطقة 
سلوى، وجلنة زكاة الشامية 
والشويخ مبنطقة الشامية، 
الفحيحي���ل  وجلن���ة زكاة 
مبنطقة الفحيحيل، وجلنة 
زكاة العثمان مبنطقة حولي، 
وجلنة زكاة كيفان مبنطقة 
كيفان، أو مقر جلنة التعريف 
باإلسالم مبختلف فروعها في 

جميع مناطق الكويت. 

جمعية النجاة حيث حتشد 
اجلمعية جميع طاقات جلانها 
ومؤسساتها اخليرية لتنفيذ 

هذا املشروع الضخم.

هل املشروع داخل 
الكويت أم خارجها؟ 

٭ جمعية النجاة اخليرية بكل 
فروعها وجلانها ومؤسساتها، 
تنفذ مشروع األضاحي داخل 
الكويت لتوزيعها على الفئات 
املس���تحقة واألسر الفقيرة 
واحملتاج���ة، ع���الوة على 
ذلك تقوم اجلمعية بتوزيع 
األضاحي في عدد من الدول 
العربية واإلس���المية مثل 
مصر وإندونيسيا واليمن 
وباكستان وبنغالديش ودول 
البلق���ان وتش���اد واألردن، 
إضافة إلى توزيع األضاحي 
على الالجئني السوريني في 

تركيا واألردن، 
وهذا هو نه���ج جمعية 
النج���اة كل ع���ام، حي���ث 
إلى تقدمي  اللجنة  تس���عى 
الدعم والعون واملس���اندة 
العوز واحلاجات  ألصحاب 
من األيتام والفقراء واملساكني 
واألرامل وغير القادرين سواء 
في داخل الكويت أو خارجها 
في أي م���كان بالعالم وذلك 
دعما للتكافل االجتماعي بني 
املس���لمني الذي حثنا عليه 
النبي ژ في حديثه الشريف: 
»مثل املؤمن���ني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
اجلس���د الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له س���ائر 

أكد نائب مدير عام جمعية 
النجاة اخليرية جابر الوندة 
أن مش���روع األضاحي من 
املشاريع املهمة التي تطرحها 
جمعية النجاة كل عام قبيل 
املبارك  قدوم عيد األضحى 
ألجل توزيع األضاحي على 
الفق���راء واحملتاجني وذوي 
العوز وغير القادرين إلدخال 
البهج���ة والس���عادة على 
نفوسهم في يوم العيد، الفتا 
إلى أن هذا املشروع يعد شكال 
من أشكال التكافل االجتماعي 
بني املسلمني ومساعدة غير 
القادري���ن منهم والتخفيف 
عنهم والتفريج عنهم هموم 
احلياة وتخفيف معاناتهم.

ولف���ت الون���دة إلى أن 
جمعية النجاة اخليرية بكافة 
فروعها وجلانها ومؤسساتها، 
تنفذ مشروع األضاحي داخل 
الكويت لتوزيعها على الفئات 
املس���تحقة واألسر الفقيرة 
واحملتاج���ة، ع���الوة على 
ذلك تقوم اجلمعية بتوزيع 
األضاحي في عدد من الدول 
العربية واإلس���المية مثل 
مصر وإندونيسيا واليمن 
وباكستان وبنغالديش ودول 
البلق���ان وتش���اد واألردن، 
إضافة إلى توزيع األضاحي 
على الالجئني السوريني في 

لبنان وتركيا واألردن. 
الوندة أهل اخلير  ودعا 
البيضاء  وأصحاب األيادي 
وذوي القل���وب الرحيم���ة 
واحملس���نني من املواطنني 
واملقيمني ف���ي الكويت إلى 
ف���ي مش���روع  املس���اهمة 
األضاحي لهذا العام، موضحا 
أنهم هم الشركاء احلقيقيني 
للنجاح الذي حتققه اجلمعية 
في تنفيذ املشاريع اخليرية 
داخل وخارج الكويت بفضل 
اهلل عز وج���ل.. وتفاصيل 
أخرى ميكن التعرف عليها 

في هذا احلوار:
نود التعرف منكم 

على مشروع 
األضاحي وأهميته 

بالنسبة جلمعية 
النجاة؟ 

٭ مش���روع األضاحي هو 
أح���د املش���اريع اخليرية 
التي تدشنه جمعية النجاة 
اخليري���ة كل عام مبختلف 
جلانها ومؤسساتها التابعة 
له���ا وهي جلن���ة التعريف 
باإلسالم وجلنة زكاة سلوى 
الفحيحي���ل  وجلن���ة زكاة 
وجلنة زكاة العثمان وجلنة 
زكاة كيف���ان وجلن���ة زكاة 
الشامية والشويخ وجلنة 
وإدارة  الفحيحي���ل  زكاة 
النشاط اخلارجي وغيرها 
من اجلهات األخرى التابعة 
لها، حيث تق���وم اجلمعية 
بطرح هذا املش���روع قبيل 
عي���د األضح���ى املب���ارك، 
وذل���ك لتوزي���ع األضاحي 
على الفئات املس���تحقة من 
الفق���راء واملس���اكني وغير 
القادرين واأليتام واملساكني 
وذوي الع���وز واحلاج���ات 
وغيرهم من مثل هذه الفئات 

املستضعفة.
ف���ي احلقيق���ة إن ه���ذا 
املش���روع يعد أحد مناذج 
الذي تنفذه  العمل اخليري 

توزيع األضاحي العام املاضي  جابر الوندة

أعلن نائب املدير العام بجمعية النجاة اخليرية جابر 
الوندة عن وضع اجلمعية اللمسات االخيرة لتنفيذ 

سلسلة متميزة من الفعاليات واألنشطة خالل 
عيد األضحى املبارك، في العديد من الدول العربية 
واإلسالمية إلدخال الفرحة والسرور على الضعفاء 
واملساكني واأليتام، وذلك عبر 46 موقعا الستقبال 

التبرعات داخل الكويت من اجلهراء الى الوفرة.
وبني أن النجاة اخليرية ستسير وفدا الى األردن 

لتوزيع كسوة العيد لـ 800 أسرة من أسر النازحني، 
ومت حتديد هذه األسر بالتنسيق مع اجلمعيات اخليرية 

الرسمية املعتمدة في األردن، وسنوزع عليهم هذه 
الكوبونات غدا األربعاء حتى نتيح لهم فرصة شراء 

مالبس العيد واملستلزمات الضرورية.
وتابع: كما سيكون لأليتام نصيب من الرحلة اخليرية، 

حيث سنوزع الكفاالت لـ 1200 يتيم يوم اخلميس، 
من األيتام الذين تكفلهم اللجنة باألردن من النازحني 
السوريني، ونهدف من توزيع الكفالة قبل العيد الى 
إدخال الفرحة والسرور على هؤالء األيتام في هذه 

األيام املباركة وتعويضهم ولو جزءا بسيطا عن فقدان 
األب، وتبلغ قيمة الكفالة 15 دينارا.

وقال الوندة إن النجاة اخليرية تقوم بتنفيذ املشروع 
املوسمي الكبير مشروع األضاحي، في أكثر من 10 

دول تبدأ املساهمة من 30 دينارا إلى 85 دينارا حسب 
الدولة، ويتم التنفيذ عبر اللجان الرسمية واملكاتب 

التابعة للجمعية في هذه البلدان، ونحرص على توثيق 
هذه األضاحي بالصور.

وأضاف الوندة: نحرص في النجاة اخليرية على التميز 
والتطور في تنفيذ مشاريعنا اخليرية وكذلك املتابعة 

عن كثب آللية تنفيذ املشاريع، وتسليم املتبرع تقريرا 
كامال مفصال عن مشروعه اخليري ونرحب مبن 

يرغب في أن يشاركنا في توزيع املساعدات للنازحني 
السوريني، وتوزيع حلوم االضاحي ونوفر لهم كل 

التسهيالت ليرى املتبرع ويشاهد ثمار عمله اخليري، 
وهي ترسم البسمة والسرور على الضعفاء واملساكني 

واحملتاجني للتواصل مع اجلمعية 55466663 أو 
.55644002

توزيع كسوة العيد لـ 800 أسرة وكفاالت لـ 1200 يتيم

قيمة األضحية 
تتراوح ما بني 

30 إلى 85 ديناراً 
كويتيًا وهذه 
األسعار يتم 

حتديدها وفق البلد 
الذي تذبح فيه

املشروع شكل 
من أشكال 

التكافل االجتماعي 
بني املسلمني.. 
ندعو أهل اخلير 
وأصحاب األيادي 

البيضاء للمساهمة 
والتبرع
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طالل اجلالل

نبيل الفضل

د.خليل عبداهلل

د.عبداحلميد دشتي

وجّه سؤاالً عن أسس وضوابط االعتراف باجلامعات اخلاصة

اجلالل: احتفال اإلمارات مبنح األمم املتحدة 
صاحب السمو لقب »قائد إنساني« يعكس العالقات األخوية

.. ويسأل العبيدي عن شركات األدوية

الفضل يقترح تسليم مشروع توسعة املطار للديوان األميري

خليل عبداهلل يطالب بلجنة حتقيق 
حول شبهة جتاوزات في التجهيزات الطبية

دشتي يطالب وزير النفط بإنهاء عقود الوافدين
 ممن جتاوزوا السن القانونية

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد«.

وش���دد اجل���الل على ان 
»جائزة األمم املتحدة للكويت 
هي فخر لكل العرب وليست 
للكويتيني فحس���ب، خاصة 
انها ج���اءت تتويجا للجهود 
التي يبذلها صاحب  الكبيرة 
الس���مو األمير على الصعيد 
اإلنساني، ومساعداته الكرمية 
التي وصلت الى اجلميع بغض 
النظر عن اجلنس أو الدين، 
الذي  إلى ان احلفل  مش���يرا 
أقامته دولة اإلمارات الشقيقة 

وحلني االنتهاء منه بالكامل 
وجتهيزه للتشغيل.

ووجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر التج���ارة 
التربية  والصناعة ووزي���ر 
والتعلي���م العال���ي بالوكالة 
د.عبداحملس���ن املدع���ج جاء 
في���ه: كما ه���و معل���وم ان 
وزارة التعلي���م العالي تقوم 
باالعتراف بجامعات محلية 
خاصة وجامعات خارج دولة 
الكويت خليجي���ة وإقليمية 
ودولية وتستبعد اجلامعات 
غير املعترف بها حسب أسس 
وضوابط تضعها وزارتكم. 
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
 ه���ل هن���اك تصني���ف 
للجامعات اخلاصة في دولة 
الكوي���ت؟ م���ا هي األس���س 

وال يجوز عامليا اجلمع بني 
هذه االدارات. واضاف عبداهلل 
ان ادارة املستودعات الطبية 
تتعامل س���نويا مبيزانية 
قدره���ا 400 ملي���ون دينار 
لالدوية واملستلزمات الطبية 
والتي يج���ب ان تراقب من 
قبل الوكيل املساعد للشؤون 
الناحية االدارية  املالية في 
وذلك ملراقبة اوجه الصرف 
وتفادي املخالفات والتجاوزات 

ان وجدت.
وتساءل عبداهلل عن صفة 

العام املاضي،  القرار عليهم 
العدالة  حيث يجب حتقيق 
واملساواة بني اجلميع دون 
محاباة، مؤكدا أن إحالة هؤالء 
للتقاع����د ينبغي أن تتم من 
دون باكج كونهم يتسلمون 
اآلن مكافأة نهاية خدمة إلى 
جانب املنحة اإلضافية انطالقا 
من قواعد املساواة التي يجب 
أن حتكم اجلميع. وفي حال 
خروج وانتهاء خدمة الكثير 
من العاملني من املؤسس����ة 
والشركات التابعة لها واإلحالة 
للتقاعد يرجى احلرص على 
إنهاء إجراءات احملالني للتقاعد 
بأس����لوب راق والعمل على 
اإلسراع في إرسال ملفاتهم 
للمؤسسة العامة للتأمينات، 

يأتي إميانا من القيادة احلكيمة 
فيها بأهمية الدور اإلنساني في 

مساعدة الشعوب الفقيرة«.
وختم اجل���الل تصريحه 
ال���ى دولة  بتجديد ش���كره 
اإلمارات الشقيقة والى صمام 
أمانها أسرتها احلاكمة، والى 
عموم ش���عب اإلمارات نساء 
ورجاال، شبابا وشيوخا، داعيا 
اهلل ان يدمي على دولة اإلمارات 
احلبيبة نعمة األمن واألمان في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.

والضوابط التي تضعها وزارة 
التعلي���م العال���ي لالعتراف 
باجلامع���ات اخلارجية؟ وما 
ع���دد اجلامعات املعترفة بها 
عامليا؟ وما تصنيفها؟ وهل 
هن���اك جامعات غير معترف 
بها من عشر جامعات مصنفة 
األولى ف���ي أميركا؟ اذا كانت 
االجابة باإليجاب، يرجى بيان 

األسباب.
وهل هناك جامعات لم يتم 
االعتراف بها سابقا ومن ثم 
مت االعتراف بها الحقا من قبل 
وزارة التعليم العالي؟ يرجى 

بيان االسباب.
وهل تعترف وزارة التعليم 
العالي بش���هادة صادرة من 
جامعة معت���رف بها بدرجة 
علمية إذا حصل عليها الطالب 
باملراسلة دون حصوله على 

تفرغ دراسي؟ .

وطبيعة العالقة بني الصيدلي 
الذي ال يعمل ف���ي الوزارة 
مع مكتب الوكيل املس���اعد 
والتعليمات التي تخرج من 
مكتب الوكيل املساعد والتي  
اغلبها جتاوزات على القانون 
والق���رارات الوزارية، وهل 
هناك عالمة جتارية مشتركة 
بينهما ك���ون هذا الصيدلي 
لديه ش���ركة استش���ارية 
صيدالني���ة ويعمل لصالح 
بعض الشركات العاملة في 

مجال االدوية.

وذل����ك مراع����اة للمصلحة 
العامة، حيث وصلنا العديد 
من الشكاوى من بطء سير 
العمل وع����دم التواصل مع 
املتقاعدين إلنهاء إجراءاتهم. 
مشددا على أهمية التنبيه على 
البشرية في  املوارد  مديري 
املؤسسة والشركات التابعة 
لها بتوضيح االستحقاقات 
واملخالصات املالية للموظف 
احملال للتقاعد قبل التوقيع 
عل����ى املخالصة حتى يكون 
على بينة باستحقاقاته قبل 
ترك العم����ل، وخاصة قيمة 
خصم اش����تراكات مؤسسة 
التي  التأمينات االجتماعية 
تخص����م من مكاف����أة نهاية 

خدمته.

وباألصالة عن نفسي، أتقدم 
إل���ى رئيس دول���ة اإلمارات 
إمارة  العربية املتحدة حاكم 
الش���يخ خليفة بن  أبوظبي 
زايد آل نهي���ان، والى نائبه 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
إمارة دبي الش���يخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم، والى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة قيادة 
وحكومة وش���عبا بخالص 
الشكر على مشاركتهم فرحة 
اخوانه���م الكويتيني باللقب 
الذي حصل عليه  التاريخي 
أمي���ر اإلنس���انية صاح���ب 

حقق هذا التدخل املس���ؤول 
الرضا والقب���ول لدى عامة 

الناس.
لذلك فإنه إزاء ما نشهده 
من جناحات للديوان االميري 
في إجناز املشروعات املتعثرة 
وما تعانيه احلكومة من قصور 
في تنفيذ املش���روعات فإننا 
نقترح بأن تس���لم احلكومة 
مشروع توس���عة املطار الى 
الديوان االميري، خاصة بعد 
تأخر تنفيذه لسنوات طويلة 
من قبل وزارة االش���غال مع 
تعاظم حاجة الدولة ملطار اكبر 
وأفضل، خاصة مع تزايد عدد 
الركاب ملا يفوق قدرة املطار 
احلال���ي بعدة اضعاف،  وأن 
يودع هذا املشروع التنموي 
االس���تراتيجي واحليوي في 
الدي���وان االميري ليقوم  يد 
باالشراف الكامل على إجنازه 

من عدة شركات على ادارتي 
املستودعات الطبية والرقابة 
الدوائية التي تتبع الوكيل.

وبني عب���داهلل ان هناك 
تضارب في االدارات الثالث 
التابع���ة للوكيل املس���اعد 
وال يج���وز اجلمع بني هذه 
االدارات، حيث ان ادارة الرقابة 
الدوائية والغذائية هي جهة 
رقابة على ادارة املستودعات 
الطبية واملشتريات في عمل 
التحالي���ل الالزمة ومعرفة 
مدى مطابقتها للمواصفات، 

الدقة حيال  الوزير لتحري 
ذلك األمر ومحاسبة املتسببني 
في ذلك، يجب حتري الدقة 
في هذا الشأن والوقوف على 
أسماء الوافدين ممن جتاوز 
س����نه ال� 60 والذين مازالوا 
عل����ى رأس عملهم مع بيان 
مبررات االستثناء لهم، لنعرف 
ويعرف الشعب الكويتي إن 
كانت هذه املبررات حقيقية 
أم مبررات واهية. وأضاف: 
نس����أل من جه����ة ثانية عن 
إلى عدم  التي أدت  األسباب 
إحالة القياديني في مؤسسة 
التابعة  البترول والشركات 
له����ا ممن أمضوا 35 س����نة 
وأكث����ر للتقاع����د حتى اآلن 
أس����وة بالذي����ن مت تطبيق 

أكد عض���و مجلس األمة 
النائب طالل اجلالل ان احلفل 
أقامت���ه دولة اإلمارات  الذي 
الكويت  الشقيقة لتش���ارك 
فرحتها مبن���ح األمم املتحدة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لقب قائد العمل 
اإلنساني وتس���مية الكويت 
باملرك���ز اإلنس���اني العاملي، 
يأت���ي انعكاس���ا للعالقات 
األخوية املتميزة التي جتمع 

بني البلدين الشقيقني.
وقال اجلالل في تصريح 
له »نياب���ة عن أبناء الكويت 

النائ����ب د.خليل  وج����ه 
عبداهلل س����ؤاال ال����ى وزير 
الصحة د.عل����ي العبيد جاء 
فيه: بش����أن بعض موظفي 
الرقاب����ة الدوائية والغذائية 
الطبي����ة  واملس����تودعات 
وشركات األدوية املعتمدة من 
قبل ال����وزارة. يرجى إفادتي 

وتزويدي مبا يلي:
1( تزويدي بالسيرة الذاتية 
للوكيل املس���اعد لش���ؤون 
الطبية  األدوية والتجهيزات 
وجدول يوضح التدرج اإلداري 
للمناصب الوظيفية وتاريخ 
احلصول عليها منذ تعيينه 
بالوزارة وحتى تاريخه وأسماء 
اإلدارات التي يرأسها بصفته، 
كما يرجى إفادتي عن املخالفات 

الوظيفية الت���ي صدرت في 
حقه )إن وجدت حسب ملفه 
الوظيفي(، ومن الذي رشحه 
ملنصب وكيل وزارة مساعد؟ 
واملعايير التي مت على أساسها 
هذا التعيني؟ وهل كان يوجد 
من هو أقدم منه أو أحق بهذا 

املنصب أم ال؟
2( تزويدي بجدول مفصل 
عن شركات األدوية املعتمدة 
من قبل وزارتكم مع تراخيصها 
الرسمية من اجلهات املعنية 
واألدوية املرخصة لكل شركة 
على حدة وحتديد الشركات 
التي يحق لها املش����اركة في 
الشراء املباشر أو املمارسات أو 
املناقصات، وكيفية اعتمادها؟ 
وهل يوجد أي شركة أدوية أو 

مستحضرات طبية أو نباتية 
أو جتميلية غير مسجلة أو 
غير معتمدة لدى الوزارة أو 
التعامل معها رغم عدم  يتم 
تسجيل أدوية أو عدم اعتمادها 
من قبل الوزارة ويتم شراؤها 
وإدراجه����ا باملس����تودعات 

الطبية؟
بج����دول  تزوي����دي   )3
يوضح األسماء واملسميات 
اللجنة  الوظيفية ألعض����اء 
التي تعتمد شركات األدوية 
والت����ي ترخ����ص وتصنف 
األدوية واملستحضرات الطبية 
والنباتية والتجميلية بدولة 
الكوي����ت، مع إرفاق محاضر 
اجتماعات اللجنة خالل فترة 
تسلم الوكيل املساعد لشؤون 

األدوية والتجهيزات الطبية 
ملنصبه، وفي حال عدم وجود 
جلنة لهذا الغرض، فمن الذي 
يقيم ويعتمد شركات األدوية 
ومن الذي يسمح بترخيص 
األدوي����ة واملس����تحضرات 
الطبي����ة والعالجية ويقوم 
بتصنيفها باعتبارها موافقة 
ومطابقة للمواصفات العاملية 
والدولية أو اعتبارها ضارة 

بالصحة؟
4( ما اجله����ة التي تقوم 
بتحليل األدوية واملستحضرات 
الطبية والنباتية والتجميلية 
وتس����عيرها؟ م����ع تزويدي 
بأسماء ومسميات وسنوات 
اخلب����رة للموظفني العاملني 
باملختبرات الطبية والرقابة 

الدوائية؟ وما اجلهة التي تقوم 
بإرسال وطلب حتليل وتقييم 
العينات الطبية قبل السماح 
باس����تخدامها باملستودعات 
الطبية وتداولها عالجيا على 
املرضى؟ وهل هناك أدوية أو 
مستحضرات عالجية تدخل 
البالد عبر ش����ركات األدوية 
املرخصة واملعتمدة دون أن يتم 
حتليلها وحتديد صالحيتها 

وصحتها العالجية؟
بأس����ماء  تزوي����دي   )5
الصيادل����ة  ومس����ميات 
باملستودعات الطبية ومراقبة 
األدوي����ة متضمنا س����نوات 
اخلبرة والترقيات وقرارات 
له����ؤالء  التدوي����ر والنق����ل 

الصيادلة.

النائب نبيل الفضل  قدم 
اقتراح���ا برغب���ة ج���اء في 

مقدمته:
 تعاني الكويت من ظاهرة 
التأخير في اجناز املشروعات 
احليوية، خاصة الكبيرة منها، 
التأخير  ولعل أس���باب هذا 
متداخلة تفوق قدرة االجهزة 
حكومية وشعبها وتداخلها في 

تنفيذ املشروع الواحد.
ونظرا ملا سبق فقد تدخل 
الدي���وان االميري مش���كورا 
في إدارة اجن���از العديد من 
املش���روعات املتعث���رة مثل 
دار األوبرا وقصر املؤمترات 
وحديقة الشهيد ومبنى النيابة 
ومستشفى اجلهراء والقاعة 
االميرية، حيث حقق الديوان 
االميري اجنازا مش���هودا في 
كافة املشاريع املتعثرة التي 
حتمل مسؤولية إجنازها، مما 

النائ���ب د.خليل  طالب 
عب���داهلل وزي���ر الصح���ة 
بتش���كيل جلنة حتقيق من 
املختصني واملاليني وكذلك 
ديوان احملاسبة بشأن كشف 
احلقائق في شبهة جتاوزات 
مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات الطبية، 
حيث هناك تغليب مصالح 
ش���ركة على شركات اخرى 
ووفق مصالح ش���خصية، 
مما يسيء الى سمعة وزارة 
الصحة، وذلك وفق شكاوي 

طالب النائب د.عبداحلميد 
دش����تي وزير النفط د.علي 
العمي����ر بض����رورة اتخاذ 
اإلج����راءات اإلدارية الالزمة 
البترول  حي����ال مؤسس����ة 
والش����ركات التابع����ة له����ا 
إنهاء  والت����ي تتعمد ع����دم 
عقود الوافدين ممن جتاوزوا 
الس����ن القانونية )60 عاما( 
املنص����وص عليها في بنود 
املوارد البش����رية. متسائال: 
كيف تت����م إحالة أبناء البلد 
للتقاع����د اإلجباري دون أن 
القانونية من  يبلغوا السن 
خالل ع����دم جتديد عقودهم 
وترك الوافد لسن ال� 65 عاما، 
حيث إن ذل����ك أمر ال ميكن 
القبول به، ولذا ندعوك معالي 

اخلرينج يستنكر املساس 
بأمن واستقرار البحرين

اجلبري يثّمن االستجابة ملطلبه بقبول 
طلبة املعهد الديني في نظام البعثات

الصالح: رفع »التربية« دعوى ضد »اإلصالح« 
إلخالء روضة ابن خلدون إجراء قانوني

حقهم ف���ي البعثات ليس 
نهاية املطاف بل سنتابع 
مع الوزير معاجلة كل أوجه 
القصور التي يعاني منها 
بعض الطلبة ومتابعة في 
الوقت نفسه سرعة وتسهيل 

إجراءات التسجيل.

اس���تجابتها النذار اإلخالء، 
الفتا إلى مضي فترة طويلة 
على انتهاء عقد التأجير بني 
الطرف���ني، وعموم���ا التربية 
استجابت لطلبنا برفع دعوى 
قضائية السترداد روضة ابن 
خلدون وإن جاء االجراء متأخرا 
لكن ال بد من تطبيق القانون 
على من يخالف النظم واللوائح 

املعمول بها.

على صعيد إصالح الوضع 
التعليمي وسعيه الدؤوب 
التخاذ مزيد من اخلطوات 
اإلصالحية التي من شأنها 
االرتقاء مبجم���ل العملية 

التعليمية.
ولف���ت اجلبري الى أن 
طلبة املعهد الديني في ظل 
عدم مساواتهم بزمالئهم من 
الثانوية للعامة في  طلبة 
الفترة السابقة وقع عليهم 
بعض الظلم وبحمد اهلل ثم 
بفضل جهود وزير التربية 
والتعلي���م العالي باإلنابة 
د.عبداحملسن املدعج متكنا 
من مساواتهم مع خريجي 
الثانوية العامة في حصولهم 
على حقهم في البعثات دون 

انتقاص.
وأكد النائب اجلبري في 
نهاي���ة حديثه ان حصول 
طلبة املعه���د الديني على 

مازالت تستغل مبنى الروضة 
حتى تاريخه رغم أن الوزارة 
املبنى  إلى هذا  بحاجة ماسة 
املدرسي لسد احتياجات منطقة 
الش���امية بقطعة 7، وتقدمي 
التعليمية  أفضل اخلدم���ات 
ألبنائه���ا، للنه���وض بركب 
العلم ومواكبة تطور التعليم، 
والوزير ذكر أنه متت مخاطبة 
اجلمعية إلخالء املبنى املدرسي 
وتسليمه للوزارة خاليا من أي 
متعلقات، فضال عن إخطارها 
إنذار رسمي  مؤخرا مبوجب 
وتكليف باإلخالء والتسليم 
بتاريخ 2013/12/22 واجلمعية 
تقدمت بطلب متديد ترخيص 
استغالل مبنى الروضة مبوجب 
كتابها رقم 2014/64 بتاريخ 
2014/1/27، غير أن الوزارة لم 
تصدر أي موافقة بشأن جتديد 
الترخيص اإلداري للجمعية 

باستغالل املبنى.
وأوض���ح الصال���ح كان 
احلري بوزارة التربية اتخاذ 
القانونية جتاه  االج���راءات 
جمعية االص���الح فور عدم 

رفض نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج املساس 
مبملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن أمن 
واستقرار دول مجلس التعاون اخلليجي كل ال يتجزأ 

واستقراره وأمن دول اخلليج خط أحمر ال نقبل ان يتجاوزه 
أحد كائنا من كان. وأكد اخلرينج ان البحرين قيادة وحكومة 

وشعبا لهم الدعم الكامل من الكويت قيادة وحكومة وشعبا وال 
نقبل العبث بأمن مملكة البحرين أو اإلساءة اليها أو التحريض 

على استقرارها من خالل بعض التصريحات الالمسؤولة 
والتي تثير الرأي العام الكويتي خاصة والرأي العام اخلليجي 

عامة وطالب اخلرينج اجلميع بالعمل على دعم وحدتنا الوطنية 
ووحدة الصف اخلليجي الن قوتنا في وحدتنا الوطنية 

واخلليجية ملواجهة االخطار االقليمية احملدقة بدولنا.

النائ���ب محم���د  أك���د 
اجلب���ري أن اعتماد قبول 
طلب���ه املعه���د الديني في 
البعثات خطوة في  نظام 
االجتاه الصحيح، الفتا الى 
أن التسجيل سيكون عقب 
عطلة عيد العيد االضحي 
العربية  اللغة  لتخصصي 

والشريعة.
النائب اجلبري  وثّمن 
في تصريح صحافي جهود 
التربي���ة باالنابة  وزي���ر 
ووكي���ل التعلي���م العالي 
في االستجابة ملطلبه في 
ه���ذا الش���أن، معتبرا أن 
تل���ك اخلطوة هي حتقيق 
للعدال���ة واملس���اواة في 
الفرص التعليمية ألبنائنا 

الطلبة.
وأشاد اجلبري باجلهود 
التي يبذلها وزير التربية 
والتعلي���م العالي باإلنابة 

اعتب���ر النائ���ب خلي���ل 
الصال���ح قيام وزارة التربية 
برف���ع دع���وى قضائية ضد 
جمعية االصالح االجتماعي 
بع���د رفضها اخ���الء روضة 
الواقعة مبنطقة  ابن خلدون 
الشامية اجراء قانونيا يصب 
في االجتاه الصحيح وسبق أن 
طالبت بذلك، مستغربا اصرار 
»اإلصالح« على املماطلة رغم 
أن عقد استئجار الروضة من 
التربية انتهى بتاريخ 31 مارس 
2013 ووجب تسليم الروضة 
وااللتزام بالعق���د والوزارة 
أخطرت اجلمعي���ة غير مرة 
بانتهاء العقد، ولكن »اإلصالح« 
تصر على استغالل الروضة 

وعدم إخالئها.
وقال الصالح في تصريح 
إن نائ���ب رئيس  صحاف���ي 
ال���وزراء ووزي���ر التج���ارة 
التربية  والصناعة ووزي���ر 
ووزير التعليم العالي بالوكالة 
الدكتور عبداحملس���ن املدعج 
ذكر في رده على سؤال برملاني 
وجهته إلي���ه ان »اجلمعية« 

مبارك اخلرينج

محمد اجلبري

خليل الصالح

عاشور للصبيح: هل خاطبتم 
البلدية لتخصيص مواقع جلمعيتي 

اإلصالح وإحياء التراث؟
وجه النائب صالح عاشور سؤاال لوزيرة الشؤون 

االجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح جاء فيه: نشرت صحيفة »الراي« 

بعددها بتاريخ 2014/12/29 خبرا بأن وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل خاطبت بلدية الكويت لتخصيص 6 

مواقع في احملافظات الست جلمعيتي االصالح االجتماعي 
والتراث االسالمي للقيام بأنشطتهما، فهل هذا اخلبر 

صحيح، وملاذا لم تتم مخاطبة بلدية الكويت لبقية جمعيات 
النفع العام اخليرية واقتصارها على اجلمعيتني املذكورتني 
لتخصيص مواقع لهما، وكيف تتم مخاطبة بلدية الكويت 
لتخصيص مواقع لهاتني اجلمعيتني مع العلم انه قد سبق 
تخصيص مواقع لهما من قبل احلكومة، وهناك جمعيات 
نفع عام خيرية لم يتم تخصيص مواقع لها، فمتى سيتم 
تخصيص مواقع لها، وهل مت ارسال كتاب لبلدية الكويت 

بهذا اخلصوص؟ مع تزويدي بنسخة منه ان وجد.

صالح عاشور

اجليران يطلب من وزير العدل 
تزويده بعدد التوكيالت غير 

القابلة للعزل
وجه النائب د.عبدالرحمن اجليران سؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد اهلل جاء 
فيه: يرجى تزويدي باآلتي: إحصائية بعدد التوكيالت العامة غير 
القابلة للعزل سواء لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية الوطنية أو 

األجنبية وذلك من 2014/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
د.عبدالرحمن اجليران
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د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

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

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

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

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

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

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

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

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

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

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

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

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

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

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

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

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

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

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

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

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

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

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

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

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

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

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

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

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

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

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

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

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

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

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

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

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

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

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

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

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

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

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

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

د. جاسم املنصور 22622266

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

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

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

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

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

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

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

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

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

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

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

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

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

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

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

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

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

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

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

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

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

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

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

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

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

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

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

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

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

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

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

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

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

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

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

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

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

569
95643
8351

91
742

83279
7128

5247
28651

58
619

247591
56783
738415

1537
4293

7421
59

4935
3

371642
734

6173
567

956421
6

2394

أفقياً:

عمودياً:

هناء
وعيد
صفاء
صدق
سهول
سطر
زهور
أريج

السنة
سليم
سدود

سارية
شاطئ
شراع
بحار
سرب
وعد

سناء
سحاب

عطر
رحيق
بدور

برق
وجد

أصيل
مركب
صبح
جميل
جهد
حياة
حليم

٭ س��نوات االكتشاف: 1800 
و1801.

تق��وم الش��مس والنجوم 
األخرى بإشعاع الطاقة خارج 

طيف األلوان املرئية الضيق.
فريدري��ك  املكتش��ف:  ٭ 
هيرشل لألشعة حتت احلمراء 
وجوهان ريتر لألش��عة فوق 

البنفسجية.
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ األشعة حتت احلمراء وفوق 
البنفسجية هي اجزاء اساسية 
من تطورنا العلمي على مدى 
آخر مائتي عام، ورغم ذلك حتى 
العام 1800 لم يخطر ألي شخص 
انه ميكن ان يوجد اشعاع خارج 
احلزمة الضيقة التي ميكن للعني 
البشرية كش��فها، واكتشاف 
األش��عة حتت احلمراء وفوق 
البنفس��جية وسع رؤية العلم 
أبعد من الضوء املرئي الى كامل 
الطيف االشعاعي من االمواج 

الراديوية الى اشعة غاما.
االشعة حتت احلمراء كانت 
للعديد من االكتشافات  مهمة 
الفلكي��ة باالضاف��ة لذلك فان 
علم االرض يستخدم االشعة 
حتت احلمراء لقياس احلرارة 
في دراسات كل شيء بدءا من 
درجات حرارة احمليطات وصوال 
الى سالمة الغابات، حساسات 
االش��عة حتت احلمراء تغذي 
اجهزة انذار السرقة واحلريق 
الشرطة واالطفاء،  ومجسات 
واكتش��ف علم��اء االحياء ان 
العديد من الطيور واحلشرات 
تتحسس لالشعة حتت احلمراء 
باعينه��ا، وق��اد الضوء فوق 
البنفس��جي ال��ى فهم افضل 
لالشعاعات الشمسية ولالجزاء 
عالية الطاقة من الطيف مبا في 
ذلك اشعة X واالمواج امليكروية 

واشعة غاما.
٭ حقائق طريفة: جهاز التحكم 
اخلاص بالتلفاز يستخدم الضوء 
حتت االحم��ر من اجل تغيير 

القناة او حجم الصوت.

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- جورج وس���وف، 2- هواء - 
دعائ���م، 3- أوالد- ين، 4- يود 
)معكوس���ة( - يش���دو، 5- ااا، 
6- مك���روا )معكوس���ة( - وو، 
7- س���احل - ملل )معكوس���ة(، 
8- الس���ر )معكوس���ة(- هباء، 
9- لي )معكوسة( - طب - يأمر 

)معكوسة(، 10- عمر اخليام.

عموديًا:
1- جهادي - سريع، 2- وووو - أسلم، 3- 
رالي - أحل، 4 - جاء - أطالوا )معكوسة(، 
5- ديار - لب )معكوس���ة(، 6- س���د - 
شاكرة، 7- وعيد - بري، 8- فانوس - الما، 

9- والئم، 10- أم كلثوم.

حل عينك .. عينك

1- مغن عربي، 2- ريح - لإلس���ناد، 3- أبناء 
- عملة آسيوية، 4- يرغب ويحب )معكوسة( 
- يغن���ي، 5- متش���ابهة، 6- خطط���وا بدهاء 
)معكوسة( - متش���ابهان، 7- شاطئ البحر - 
ضجر )معكوسة(، 8- املجهول )معكوسة(- غبار، 
9- خاصتي )معكوسة( - من العلوم - عكس 

ينهي )معكوسة(، 10- شاعر صوفي.

1- نضالي - عكس بطيء، 2- متشابهة - أحيي، 
3- سباق سيارات - أفك، 4- أتى - عكس قصروا 
)معكوس���ة(، 5- مواطن - عقل )معكوس���ة(، 
6- حاج���ز - حامدة، 7- تهديد - عكس أليف، 
8- مصباح - عذال، 9- مآدب، 10- سيدة الغناء 

العربي.

احلل  أسفل الصفحة

األشعة حتت احلمراء
 وفوق البنفسجية

حل أعرف الشخصية:
ابراهيم الصالل

حل كلمة السر:
صفر

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: شهر هجري 
من 3 أحرف

صوعيدقربسص
هـبصجرودبحف

نحبهـليمجاا
ااحدميلحبء
ءرفبةزقءةو
ئألكاهـيايع
طريريوحنرد
ايصمحررساد
شجأعارشرسج
ربرطعدودسو

طرميلسلوهـس
سسةنسلاقدص

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
ظهرت الكثير من الروايات 
حول مكان وزمان ظهور ورق 
اللعب املعروف )ورق الشدة(، 
الذي اصبح رائجا في جميع 
انحاء العالم، ويرجح البعض 
بأن مصدره االساس��ي هو 
مص��ر القدمية، اما اآلخرون 
فيرجعون ذلك الى العرب او 

الهندوس او الصينيني.
وكما نعلم فإن استخدامات 
هذا الورق االولى كانت ترتبط 
بعملية التنبؤ عن املس��تقبل 
واحلظ، حتى انه كان له عالقة 
بالرموز الديني��ة التي كانت 

شائعة في املاضي البعيد.
ومن احملتمل ان ورق اللعب 
قد دخل الى اوروبا في القرن 
الثالث عش��ر، اذ ظهرت في 
ايطاليا يومها اوراق لعب تتشابه 
ال��ى حد بعيد مع ورق اللعب 
اليوم،  الذي نستخدمه نحن 
وكانت يومها تسمى »اوراق 
اللعب املصورة« والتي كانت 
استخداماتها تقتصر بصورة 
كبيرة على قراءة احلظ، كان 
عدد هذه االوراق يبلغ 22 ورقة 
او بطاقة يس��تخدمها قارئو 
الطالع او يس��تخدمها العامة 

في العاب معينة.
ثم تطورت هذه البطاقات 
ال��� 22 فأضيف��ت اليها 56 
بطاقة مرقمة ليصبح عددها 
االجمال��ي 78 بطاقة، وكانت 
احدى هذه البطاقات تس��مى 
البهل��ول، والذي حتول فيما 
بعد ليصب��ح ما نعرفه اليوم 
باجلوكر، تألفت هذه البطاقات 
من اربع مجموعات متثل: كأس 
الزهرة � السيف � املال � عصا 
املارشال، كما كان هناك اربع 
اوراق متث��ل: امللك � امللكة � 

الفارس � اخلادم.
البطاقات  ثم حتولت هذه 
م��ن 78 بطاقة بع��د ان قام 
بادخ��ال عدد  الفرنس��يون 
من التعدي��الت عليها، فترك 
املل��ك وامللكة  الفرنس��يون 
واخلادم باالضافة الى عشرة 
ارقام في كل مجموعة والتي 
اعطي��ت اس��ماء جدي��دة � 
البستوني والكوبة والديناري 
اعتم��د  ث��م   � والس��باتي 
االميركيون هذا الترتيب نفسه 

الذي نستخدمه نحن اليوم.

كي���ف ومت���ى ظه���ر ورق 
اللعب؟

أسامة حسن:

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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نعامة تستنفر أمن مبارك الكبير

هاني الظفيري

جتاوب رجال أمن مبارك الكبير مع بالغ غريب 
في سير نعامة بطرقات منطقة القصور، وعليه 
توجه رئيس قسم الدوريات املقدم نايف احلجرف 

ليتضح أن مالك النعامة أعادها الى منزله.

وقال املصدر إن بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية صباح أمس عن وجود نعامة تتجول في 
أحد طرقات مبارك الكبير، مما أثار استغراب املارة 
الذين قاموا بتصويرها عبر هواتفهم النقالة، ونشر 
املقطع عبر التواصل االجتماعي، حيث أكد املصدر 

النعامة تتجول بحرية في شوارع مبارك الكبير الرئيسيةأن مالك النعامة مواطن وأنه متت إعادتها.

3 زجاجات خمر مع سكران في سلوى
محمد الجالهمة

أحال رجال دورية املهام اخلاصة إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطنا مت 
توقيفه لتحرير مخالفة مرورية اال ان رجال 
األمن تبني لهم انه في حالة سكر وبتفتيش 

سيارته عثر معه على 3 زجاجات خمر.
كما ألقى رجال دوريات اس���ناد حولي 
القبض على مواطن من مواليد 1980 بعد 
ضبطه في حالة غير طبيعية ومتت احالته 
بتهمة اش���تباه في حالة سكر وذلك الى 

مخفر الساملية.

ميــدان حويل - برج مزد   خلف فندق كويت حياة

ت :  25630408 -  94032618 - 65726597

�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

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

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

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى
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تتكرر ح���وادث باصات النقل العام، فبني 
حني وآخر نس���مع عن حادث خطير يتسبب 
فيه أحد سائقي باصات النقل العام، مما يؤدي 
إلى وقوع وفيات وتعرض البعض إلصابات 
خطي���رة. فباألمس القري���ب وقع حادث في 
منطقة كبد وآخر في منطقة جليب الشيوخ، 
وآخر حادث الذي تس���بب في مقتل خمسة 
ركاب وإصابة عشرة آخرين وقع على طريق 

الفحيحيل مقابل منطقة العدان. 
من يش���اهد باصات النقل العام يش���عر 
باالستهتار والرعونة من قبل السائقني وهم 
يسابقون السيارات الصغيرة وكأنهم في حلبة 

سباق وليس في الطرقات العامة. 
في أوروبا ورغم حداثة الباصات ونظافتها 
مقارن���ة مبا لدينا من باص���ات متهالكة أكل 
عليها الدهر فإن سرعة الباص قد مت حتديدها 
ب����  80 كيلومترا بالس���اعة حتى ال يتجاوز 
السائق السرعة في سبيل الوصول إلى آخر 
محطة كما يحدث مع س���ائقي باصات النقل 

العام لدينا. 
وفيات وإصابات وقع���ت لركاب باصات 
شركات النقل العام من يتحمل تعويضهم غير 

شركة النقل أو التأمني إذا ما كانت الباصات 
مؤمن عليها وعلى الركاب؟ وهناك شك في ذلك، 
أما سائق الباص فبالكاد يحصل على مخالفة 

مرورية أو يتم ترحيله من الكويت. 
شركات النقل العام تعاني من قلة الركاب 
في باصاتها ويأتي سائق أرعن متهور يقود 
باصا مفتوح عداد الس���رعة لديه ويتسبب 
في حوادث تؤدي إلى وفيات وإصابات يعني 
عزوف وهروب البقية ممن يستخدمون باصات 

شركات النقل. 
شركات النقل عليها املسارعة بتحديد سرعة 
الباصات لتكون أقصى سرعة لها 80 كيلومترا 
في الساعة ولتكون مسؤوليتهم األولى هي 
اخلوف على أرواح الناس مع مراعاة مبدأ »أن 

تصل متأخرا خير من أال تصل«. 

اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة

أش���كر اإلخوة في اإلدارة العامة ملباحث 
اإلقامة ملا يقومون ب���ه من جهود موفقة في 
مالحقة املخالفني لقانون اإلقامة ولقانون العمل، 
وأشكر اللواء غازي اللميع واملقدم رائد العلي 

على حسن تعاملهم مع املراجعني.

لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

باصات النقل العام

الشيخ محمد اخلالد 

بن���اء عل���ى تعليمات 
وتوجيهات رئيس مجلس 
الوزراء باإلناب���ة ووزير 
الداخلي���ة ووزير األوقاف 
اإلس���المية  والش���ؤون 
بالوكال���ة ووزي���ر الدفاع 
باإلنابة الشيخ محمد اخلالد، 
أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، قرارا 
باإلفراج عن جميع أعضاء 
ق���وة الش���رطة املوقوفني 
بالتوقي���ف  انضباطي���ا 
االنضباطي، مبناسبة حلول 

عيد األضحى املبارك.
من جهة أخرى، أصدر 
رئي���س مجلس ال���وزراء 
باإلناب���ة ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالوكالة ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ محمد 

اخلالد الصباح قرارا وزاريا 
يتضمن في مادته األولى:

يرقى مالزم عمر أحمد 

حسني العبدالرحمن � شؤون 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
إل���ى أول   � واالتص���االت 
مربوط رتبة »مالزم أول« 
وذلك اعتب���ارا من تاريخ 

2014/9/16م.
املادة  ف���ي  كما تضمن 

الثانية:
يرقى كل م���ن ضباط 
الهيئ���ة املس���اندة اآلتي 
إلى أول مربوط  أسماؤهم 
»مالزم أول« وذلك اعتبارا 
م���ن تاري���خ 2014/9/16م 

وهم:
1- مالزم نور يعقوب 

أكبر السنافي
2- مالزم عذوب سيد 
أحمد سيد علي احلسيني

3- مالزم رمي عبداهلل 
ابراهيم اخللف

قرار وزاري بترقية 4 ضباط في »الداخلية«

»الداخلية« تفرج عن قوة الشرطة املوقوفني انضباطيًا
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك

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
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سلب فتاة كويتية سيارتها
بعد مطاردة بسبب رقم هاتف

سلب هندي 80 دينارًا بصفة 
مباحث وبنغالي أمسك بلص 

حاول سرقته بالقوة

حساب استراحة محارب 
قذف VIP عبر »تويتر«

إيراني ضبط 3 مصريني يسرقون 
األملنيوم و5000 دينار سرقت 

من مركبة مواطن 

مصرع  خليجي خالل 
استبداله إلطارات  سيارته 
ووفاة طفل حديث الوالدة 

حجز قوة املنافذ

أمير زكي

تقدمت فتاة كويتية من مواليد 1980 ببالغ الى 
مخفر الفحيحيل وسجلت قضية سلب بالقوة.

وقالت الفتاة وتس����كن في منطقة املهبولة، 
ان 3 شبان قاموا مبطاردتها بقصد اعطائها رقم 
هاتف احدهم، واضافت: حينما وصلت الى مسكني 
وتركت س����يارتي، قام اح����د اجلناة بدفعي على 
االرض ومن ثم مت س����لب مركبتي التي كان فيها 

مبلغ 1000 دينار.

محمد الجالهمة
 

تقدم وافد هندي الى مخفر جليب الشيوخ 
واتهم ش���خصا أوهمه بأنه رجل مباحث ومن 
ثم سلبه حافظة نقود كان بداخلها 80 دينارا، 
وس���جلت قضية س���رقة عن طريق التهديد 

واستخدام العنف.
كما اس���تطاع وافد بنغالي االمساك بلص 
حاول سرقته بالقوة فيما متكن آخر من الهرب 
وفق ما أفاد البنغالي حيث قال في القضية التي 
سجلها في مخفر اجلليب ان شخصني اوقفاه 
وطلبا ما بحوزته حيث تشابك معهما باأليدي 
ومتكن مبساعدة ابناء جلدته من ضبط احدهما 

ومت تسليم املوقوف الى املباحث.

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة VIP ببالغ الى مخفر الروضة 
وقالت انها تعرضت للس���ب والقذف من قبل 
احلساب »استراحة محارب« في موقع تويتر 

وال تتهم معلوما بهذه اإلساءة.
على صعيد آخر ابلغ مواطن مخفر الفروانية 
عن ش���خصني كانا على منت مركبة وقدم رقم 
لوحتها واتهمهما »بأنها صدر عنهما فعل فاضح 

بسبب خالف على أولوية السير«.

أمير زكي

تقدم مواطن ال���ى مخفر الفحيحيل واتهم 
شخصا مجهوال بكسر زجاج مركبة رباعية الدفع 
وسرق من داخلها مبلغ 5000 دينار وذلك اثناء 
توقف املركبة في منطقة الفحيحيل، من جهة 
اخرى تقدم مواطن الى مخفر علي صباح السالم 
واتهم شخصا مجهوال بالدخول الى مسكنه بعد 
ان قام بتوسعة حماية النافذة ومتكن من سرقة 
1500 دينار كانت بداخ���ل خزانة داخل غرفة 
نومه، على صعيد آخر، تقدم وافد إيراني يعمل 
مدير مشروع لصيانة املدارس ومباني وزارة 
الداخلية وأبلغ عن قيام حراس االمن والسالمة 
بضبط 3 مصريني يقومون بس���رقة األملنيوم 

من مشروع في منطقة الفحيحيل.

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

أبلغ وافد سوري مخفر األندلس عن وفاة ابنه 
حديث الوالدة بعد والدته بأقل من ساعة، وانتقل 
رجال األمن وعثر على جثة الطفل الى جوار األم. 
كما تقدم مواطن الى مخفر علي صباح السالم ببالغ 
عن وفاة أمه من مواليد 1937 داخل مسكنه وسجلت 
قضية وفاة طبيعية. لفظ ش����اب 21 عاما أنفاسه 
األخيرة داخل عناية مستشفى اجلهراء بعد محاوالت 
من األطباء إنعاشه اثر تأثره بجروح متفرقة حلقت 
به جراء تعرضه للدهس على طريق الس����املي. 
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن تعرض شاب للدهس اثناء إصالحه 
ل�»بنشر« سيارته على طريق الساملي، وعليه هرع 
رجال األمن ورجال االس����عاف وضابط االرتباط 
ماجد الصليلي ال����ى موقع البالغ، حيث وصفت 
حالة الش����اب الذي اتضح انه خليجي باحلرجة، 
وما ان وصل الى مستشفى اجلهراء حتى توفي، 
ونقلت جثته الى الطب الشرعي فيما قبض على 

الداهس وأحيل الى التحقيق.

هاني الظفيري

أصدر الوكيل املس���اعد لشؤون أمن املنافذ 
اللواء أنور الياسني قرارا بحجز كلي للمنافذ 
البري���ة م���ن تاري���خ 2014/10/2 ال���ى تاريخ 

.2014/10/12
وأف���اد مصدر أمني ب���أن احلجز جاء على 
خلفية استعدادات قطاع املنافذ إلجراءات مغادرة 
احلجاج وقدومهم من بيت اهلل احلرام، بحيث 
يت���م إنهاء إجراءات خروجه���م ودخولهم من 

جميع املنافذ بشكل ميسر.

نواف ساري

 احملامي عبداهلل الكندري

مؤمن المصري

قضت الدائرة املدنية العاشرة 
مبحكمة االستئناف أمس برئاسة 
العتال بإلزام  املستشار جمال 
وزارة الداخلية وعبد اهلل املال 
بأن يؤدي����ا متضامنني مبلغا 
وقدره 5001 دينار كويتي على 
سبيل التعويض املدني املؤقت 
لصالح محمد سندان املطيري 
في واقعة االعتداء عليه أثناء 
تغطيت����ه الصحافية ألحداث 
أمام  التي وقع����ت  التجمه����ر 
ديوان النائب السابق د.جمعان 

أحمد الكندري بصفته وكيال 
عن املجن���ي علي���ه وترافع 
ش���فاهة، مؤك���دا أن موكله 
وأثن���اء تأديت���ه عمله ورد 
إليه بالغ ع���ن إطالق أعيرة 
أفراح  نارية بجان���ب صالة 
في محافظ���ة اجلهراء، وعند 
توجهه ملوقع البالغ وجد املتهم 
ولدى طلبه بياناته قام املتهم 
بإهانته باأللفاظ والعبارات 

املبينة بأوراق القضية.
وقضت احملكم���ة ببراءة 
املتهم من تهمة التهديد بالقتل 
وسجنه شهرا مع كفالة 100 
دين���ار لوق���ف النفاذ حلني 
صيرورة احلك���م نهائيا عن 
تهمة اإلهان���ة. وأكد احملامي 
أنه س���يقوم برفع  الكندري 
دعوى تعويض مادي ملوكله 

إلزام »الداخلية« بتعويض السندان  5001 دينار

سجن مواطن العتدائه على ضابط مباحث

احلربش أواخر 2010.
أكد  وعقب ص����دور احلكم 
وكيل السندان احملامي نواف 
ساري املطيري أنه ما ضاع حق 
وراءه مطالب كما تقول احلكمة، 
مضيفا أن القانون سيسود في 
النهاية وسينتصر صاحب احلق 
مهما لقي من معاناة في سبيل 

إظهار حقه.
وعبر احملامي املطيري عن 
شكره للقضاء الكويتي، مؤكدا 
أنه سيطالب بالتعويض النهائي 
ملوكله عن كل م����ا أصابه من 

معاناة وضرر.

عن األضرار األدبية والنفسية 
التي حلقت به مببلغ 10 آالف 

دينار.

مؤمن المصري

قض���ت محكم���ة اجلنح 
برئاس���ة املستش���ار فوزان 
الفوزان بسجن مواطن شهرا 
وأمرت بكفالة 100 دينار لوقف 
النفاذ حلني صيرورة احلكم 
نهائيا في قضية إهانة موظف 
عام أثناء تأدية عمله واالعتداء 

عليه.
وكان االدعاء العام قد وجه 
للمتهم وهو مواطن يبلغ من 
العمر 27 عاما أنه قام بإهانة 
املجني علي���ه كونه ضابط 
العام���ة للمباحث  ب���اإلدارة 
اجلنائية أثناء تأدية وظيفته  
وهدده بالقتل شفاهة واالعتداء 

عليه.
وحضر احملامي عبداهلل 

خالد الفريح 

املخدرات املضبوطة في الدوحة 

املخدرات املضبوطة بحوزة الوافد البنغالي

هكذا انحشرت يد الطالبة في الطاولة 

بني اإلدارات القانونية بوزارات 
الدولة املختلفة، مشيرا الى أن 
مثل هذه الفعاليات من شأنها 
ف����ي تقريب  املس����اهمة بقوة 
وجهات النظر القانونية وتعزيز 
التب����ادل اإليجاب����ي للخبرات 
والتجارب في اإلطار القانوني 
وخصوصا اجلان����ب اإلداري 
وهو ما سينعكس إيجابيا على 
عجلة التنمية والبناء مبختلف 

قطاعات الدولة.
وأضاف الفريح في تصريح 
صحاف����ي ان املؤمتر يجب ان 
يسبقه ملتقى حتضيري أول 
اإلدارات  بني عدد من ممثل����ي 
بال����وزارات، وذلك  القانونية 
بغية حتقيق عدد من األهداف 
يأتي في مقدمتها توثيق الصالت 
القانونية في كل  بني اإلدارات 
وزارات الدول����ة وتبادل اآلراء 
واملشورة والعمل بها لتحقيق 
العامة مما يس����اهم  الفائ����دة 
ف����ي رفع مس����توى األداء بكل 

إدارة  دعا رئي����س مجلس 
شركة احملكم الكويتي الدولي 
املستش����ار خال����د الفريح الى 
األداء  مبس����توى  االرتق����اء 
القانوني والتشريعي في القطاع 
احلكومي من خالل تنظيم مؤمتر 
القانوني  متخصص للتعاون 

الدوحة بجانب صالة الشهيد فهد 
االحمد مت رصد مركبة يقودها 
مواطن من مواليد 1989 حيث 
انه رفض التوقف والذ بالهرب، 
وعلى ذلك مت����ت مطاردته من 
قبل م����الزم اول فراج العربيد، 
حيث مت اس����تيقافه في اشارة 
مدخل منطقة جابر االحمد وقام 
بالنزول من مركبته محاوال الهرب 
على قدميه، اال ان رجال االمن 
متكنوا م����ن ضبطه، ومن قبل 

أمير زكيـ  محمد الدشيش

ضبط فريق اجلوالة مبطار 
الكويت الدول����ي وافدا بنغاليا 
كان بحوزت����ه كمية كبيرة من 
لفافات املاريغوانا املخدرة التي 
مت ضبطها داخل مالبس اآلسيوي 
الذي اعترف أمام مراقب مطار 

الفريح: التعاون بني اإلدارات القانونية 
في وزارات الدولة سينعكس إيجاباً على التنمية

مصري نصب على شركة بـ 28 ألف دوالر
وأكرم البنغالي هرب مبواد غذائية بـ 14 ألف دينار

احتجاز مواطن في النظارة لضربه
..وخيانة أمانة مبركبة ضد سيالني في الرقةسائق ونش الداخلية وإتالف إطار

مواطنة تتهم شقيقها بسرقة
تلفاز وذهب بـ 15 ألفاً و500 نقداً

وسرقة عطور ومكياج وذهب
وسحب 1300 دينار من رصيد مواطنة

تزوير في محرر عرفي بخط هاتف
 وقضايا أخرى بخطوط و»نت«

أمير زكي - محمد الجالهمة

اتهم مواطن في مخفر الساملية وافدا مصريا 
بالنصب عليه مببلغ 28 ألف دوالر، وقال املبلغ 
ان املدع���ى عليه اوهم الش���ركة التي يديرها 
بتوريد معدات ومن ثم اس���تولى على مبلغ 
28 الف دوالر ول���م يعد املبلغ او يورد ما مت 

االتفاق عليه.
من جهة أخرى، تقدم مواطن ميتلك شركة 

مواد غذائية الى مخفر خيطان وسجل قضية 
خانة أمانة ضد وافد بنغالي يدعى أكرم، مشيرا 
الى ان املدعى عليه أخذ بضائع قيمتها 14 ألف 
دينار وهي عبارة عن مواد غذائية وذلك منذ 
شهر يوليو املاضي ولم يتم استرجاع البضائع 

أو تسلم املستحق عليه.
 من جهة أخرى تقدمت مواطنة إلى مخفر 
االندلس وأبلغت عن س���رقة مركبتها موديل 

1998 من أمام منزلها.

محمد الدشيش - عبدالعزيز فرحان

احتجز مواطن في نظارة مرور العاصمة التهامه 
باالعتداء بالضرب على س����ائق ونش الداخلية 
واتالف إطار الونش وكان س����ائق الونش ُطلب 

منه االنتقال إلى العاصمة لرفع مركبة متوقفة 
بشكل يعوق احلركة وما ان حضر سائق الونش 
لتنفيذ األمر حتى قام قائد السيارة بضربه واتالف 
إطار ونش الداخلية وسجلت قضية اتالف مال 

الدولة واعتداء بالضرب.

 محمد الجالهمة - هاني الظفيري 

اتهم مواطن في مخفر الرقة وافدا من اجلنسية 
الس����يالنية بخيانة األمانة، وقال املبلغ ان سلم 
الوافد ويعمل سائقا لديه سيارة يابانية موديل 

2012 وقد اختفى السائق وأغلق هاتفه النقال.
وفي مخف����ر العدان تقدم كويتي ببالغ حمل 
عنوان نصب واحتيال وقال انه سلم وافد سوري 
50 دينارا مقابل اعمال سباكة إال أن السوري لم 

يقم مبا مت االتفاق عليه ولم يعد املبلغ.

أمير زكي

رفضت مواطنة ان تس���جل قضية سرقة 
تعرضت لها ضد مجهول، امنا اتهمت شقيقها 
بس���رقتها، وقالت املبلغة في قضية سجلت 
مبخفر الروضة انه���ا مقيمة مبفردها وكانت 

نائمة لدى صديقتها يوم اجلمعة املاضي، وحال 
عودتها فوجئت بالدخول الى مسكنها وكسر 
دوالب وسرقة مجوهرات تقدر ب� 15 الف دينار 
الى جانب س���رقة تلفاز ومبلغ نقدي يقدر ب� 
500 دينار، وقالت انها تتهم شقيقها بالسرقة 

لوجود خالفات عائلية.

محمد الجالهمة - عبدالعزيز فرحان

تقدمت سيدة من غير محددي اجلنسية من 
مواليد 1984 وأبلغت عن مجهول دخل منزل 
طليقها في منطقة الس���املية، مشيرة إلى أن 
اجلاني سرق مكياجا وعطورا وذهبا وفضة 

ومبلغ 400 دينار وسجلت قضية.
من جهة أخرى، تقدمت موظفة في منطقة 

حولي الصحية وأبلغت عن مجهول سحب من 
رصيدها مبلغ 1300 دينار، وذلك من ماكينة 
سحب آلي، مش���يرا إلى أنها علمت بالعملية 

املصرفية من خالل رسالة نصية.
على صعيد آخر، تق���دم وافد مصري إلى 
مخفر الساملية وأبلغ عن مجهول كسر زجاج 
مركبته اليابانية وسرق ما بداخلها وهو مبلغ 

327 دينارا.

عبدالعزيز فرحان

تقدم وافد بنغالي يدعى ساالش الى مخفر 
الساملية وأبلغ عن قيام شخص مجهول بتسجيل 
خط هاتف نقال على اسمه دون علمه، وسجلت 
قضية تزوير في محرر عرفي، كما تقدم مواطن 
الى مخفر بيان وأبلغ عن تعرضه خليانة األمانة 
وذلك بعقد ابتدائي صادر عن وزارة التجارة 
واتهم املبلغ سمسار عقارات بأنه وقعه على 

عقد على ان يوقع الط���رف اآلخر على نفس 
العقد اال ان السمسار لم يف بتعهده.

من جهة اخرى، تق���دم مواطن الى مخفر 
الس���املية بصفته وكيال عن ابنه من مواليد 
1988 وقال ان شخصا مجهوال استخرج خط 
انترنت وجهاز انترنت باس���م ابنه من احدى 
الشركات دون علم ابنه، كما تقدم وافد مصري 
الى مخفر الساملية واتهم مجهوال باستخراج 

3 خطوط باسمه دون علمه.

ضبط مواطن بكوكتيل في تفتيش بالدوحة
..وآخر هرب من »نقطة« ليقع باحلشيش

بنغالي أخفى ترامادول وماريغوانا
في مالبسه الداخلية فأحيل إلى املكافحة

رجال اإلطفاء تعاملوا مع انحشار 
يد طالبة في طاولة مدرستها

اإلدارات للدف����ع قدم����ا بآليات 
الى  البن����اءة، إضافة  العم����ل 
تعزيز الدور القانوني في جميع 
الوزارات والقطاعات وإعطائه 
مساحة أكبر في تبوؤ املراكز 
القانونية م����ن خالل التطوير 
املقترن بااللتحاق واملش����اركة 
القانونية  بالدورات والبرامج 
واملؤمت����رات املتخصصة التي 
يشارك فيها أعضاء وقانونيون 
مخضرمون من املنظمات الدولية 
واإلقليمية، ومدربون عامليون من 
الشبكة الديبلوماسية الدولية 
للقانون الدولي وحقوق اإلنسان 
وموس����وعة التكامل العربي � 
األفريقي التابعة جلامعة الدول 
العربية وكله����ا جهات تفتخر 
شركة احملكم الكويتي الدولي 
بتمثيلها في الكويت وأحقيتها 
في منح شهادات دولية معتمدة 
وموثقة منه����ا لكل من يجتاز 
البرامج وال����دورات اخلاصة 

بها.

اركابه دورية االمن مت تفتيشه 
احترازيا والعثور على اصبع 
حش����يش وكيس شبو وحبة 
فراوله وورق رشيد ومبلغ 168 
دينارا وربع وادوات تعاط كانت 
بحوزته وعلى ذلك متت احالته 

الى ادارة مكافحة املخدرات.
من جهة أخرى، جنحت فرقة 
مخفر تيماء بإش����راف العقيد 
فالح محس����ن وبرئاسة الرائد 
غنيم العتل م����ن خالل ضبط 
العديد م����ن مروجي املخدرات 
في الفترة املاضية، في ضبط 
مواط����ن بحوزت����ه حش����يش 
وحبوب مخدرة. وقال مصدر 
امني ان����ه خالل نقطة تفتيش 
أقامها رجال أمن اجلهراء بقيادة 
العقيد محسن والرائد العتل قرب 
منطقة النسيم، حاول قائد مركبة 
الهروب م����ن نقطة األمن لتتم 
مالحقته والسيطرة عليه وعثر 
معه على مادة احلشيش املخدر، 
حيث على اثرها أحيل إلى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات. 

الكويت الدولي سليمان الفهد 
بحيازته كمي����ة اللفافات التي 
أحي����ل على أثرها ال����ى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
وقال مصدر أمني إن فريق 
اجلوالة اجلمركي اشتبهوا بوافد 
بنغال����ي ومت مراقبته ليتضح 
أنه يتحاشى احلديث مع رجال 
اجلوالة، حيث مت إبالغ املراقب 
الفهد الذي أمر رجاله باحتجاز 
الوافد وإخضاعه للتفتيش، ليتم 
اكتشاف كمية كبيرة كان يضعها 
داخل مالبسه الداخلية وهي عبارة 
عن ماريغوانا مخدرة باالضافة 
الى حبوب الترامادول املخدرة، 
وأفاد الفهد بأن فريق اجلوالة هو 
الفريق املساند الخوانه العاملني 
بنظام النوبة ويكملون بعضهم 
البعض، وأثبت ذلك من خالل 
كثرة الضبطيات التي مت ضبطها 

في اآلونة األخيرة.

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

ضبط رجال القوى املساندة 
بالعاصمة ظه����ر امس مواطنا 
بحوزت����ه كوكتيل م����ن املواد 
املخدرة. وقال مصدر امني انه 
اثناء عمل نقطة تفتيش مبنطقة 

هاني الظفيري

هرع رج����ال اإلطفاء لبالغ 
انحش����ار يد طالبة في طاولة 
فصلها الدراس����ي ف����ي احدى 
مدارس محافظة الفروانية. وفي 
التفاصيل تلقت غرفة عمليات 
اإلدارة العام����ة لإلطفاء صباح 
يوم أمس بالغا يفيد بانحشار 
يد طالبة مبرحلة الثانوية في 
طاولة فصلها حيث انحشرت 
باحلديد، وقد هرع رجال اطفاء 
مرك����ز الفروانية عل����ى الفور 
بقيادة الرائد خالد كنعان حيث 
مت تقطيع احلديد واخراج يدها 

دون وقوع اي اصابة.
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د.رقية فتحي

ف����ي إط����ار تق����دمي أفضل 
اخلدمات وتوفير أبرز الكفاءات 
في كل املجاالت الطبية، انضمت 
د.رقية فتحي الى قسم النساء 
والوالدة في مستشفى رويال 
حياة لتضيف بذل����ك خبرات 
عديدة للطاقم الطبي املتمرس 
في القس����م من خالل عالجات 
متابعة احلمل الطبيعي العالي 
اخلطورة وح����االت اإلجهاض 
املتكرر واحلم����ل خارج الرحم 
واالضطرابات الهرمونية عند 
مرحل����ة البلوغ وس����ن اليأس 
وتنش����يط اإلباضة والتلقيح 
الصناع����ي، إضافة الى الوالدة 
الطبيعية والقيصرية وعمليات 
املناظير بأنواعها التشخيصية 
والعالجي����ة مثل منظار الرحم 
والبطن وعنق الرحم والكشف 
املبكر عن األورام النسائية. جتدر 
اإلش����ارة الى أن د.رقية فتحي 
تعمل في مجال الطب النسائي 
والتوليد وجراحة املناظير منذ 20 
عاما. وحصلت على الدكتوراه في 
أمراض النساء والوالدة والعقم 
وجراحة املناظير النسائية من 
جامعة فرنسا باإلضافة لشهادة 
املاجستير في أمراض النساء 
والوالدة والبكالوريوس في الطب 
واجلراحة. كما انها عضو ناشط 
في اجلمعية املصرية لألورام 
النسائية. وعبرت د.رقية عن 
اعتزازها الش����ديد بانضمامها 
ال����ى طاقم مستش����فى رويال 
حياة كونها صرحا طبيا عريقا 
وإضافة مميزة ملسيرتها املهنية 
باعتباره مستشفى متخصصا 
أب����رز وأمه����ر األطباء  ويضم 
واخلبراء واالستشاريني جنبا 
الى جنب م����ع أحدث التقنيات 

وأكثرها تطورا.

»رويال حياة« يرحب 
بانضمام د.رقية فتحي 
لقسم النساء والوالدة

سايبل باسو يسلم صفاء حسني جائزة »سنتربونت«

صفاء حسني ستبدأ رحلتها البحرية من برشلونة

»سنتربوينت« تعلن اسم الرابحة برحلة بحرية 
في البحر املتوسط برفقة 4 من أفراد عائلتها

أعلنت سلسلة متاجر »سنتربوينت«، 
املفهوم الفريد في جتارة التجزئة واملخصص 
جلميع أفراد األس���رة في املنطقة، مؤخرا 
عن اسم الرابحة برحلة بحرية في البحر 
املتوس���ط تنطلق من مدينة برش���لونة 
اإلس���بانية، حيث حازت  صفاء حس���ني 
على فرصة من العمر للتمتع بهذه الرحلة 

البحرية.
تواصل العرض الترويجي من 1 أغسطس 
حتى 30 منه، ومت إجراء السحب في متجر 
»سنتربوينت« في مجمع »األڤنيوز«، ليتم 
اختيار اسم صفاء ولتكون الرابحة احملظوظة 
بالسحب، وضمن العرض، أتيحت الفرصة 
للعمالء ممن تسوقوا مشتريات بقيمة 20 
دينارا فأكثر من منتجات تشكيلة »العودة 
إلى املدرس���ة« في متاجر »سنتربوينت« 
و»اليف ستايل ستار مول« و»اليف ستايل 
الفروانية« و»س���بالش« في »األڤنيوز«، 

للمشاركة في السحب.
وبهذه املناس���بة، قال س���ايبل باسو، 

التنفي���ذي في مجموعة  العمليات  مدير 
»الندم���ارك« الكويت: »لقد حقق العرض 
الترويج���ي جناحا باه���را، وتلقينا أكثر 
من ألف مش���اركة من عمالئنا الكرام، لقد 
أسعدنا باستجابة اجلمهور ونود أن نؤكد 
لعمالئنا أننا سنعمل على تنظيم املزيد من 
هذه العروض والفعاليات االستثنائية في 
املستقبل القريب، وأخيرا، نتوجه بالتهنئة 
إلى اآلنسة صفاء حسني، الرابحة معنا«. 
من جهتها، قالت صفاء حسني معبرة عن 
سعادتها بربح اجلائزة: »ينتابني شعور 
غامر بالفرح بنيل اجلائزة، وأود أن أشكر 
»سنتربوينت« على منحي هذه الفرصة 
الرائعة بأن أصطحب عائلتي في هذه الرحلة 
البحرية الشائقة. سأواصل بالطبع ارتيادي 
الوجهة  إنها  إذ  ملتاجر »س���نتربوينت«، 
املفضلة للتس���وق بالنسبة جلميع أفراد 
عائلتي، وس���أحرص على املش���اركة في 
كل العروض الترويجية التي س���تنظمها 

»سنتربوينت« في املستقبل«.

»شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون« يستقبل 
عيد األضحى املبارك بأجواء عائلية مميزة

احلية. وحملبي قضاء وقت 
مميز يعد املقهى اإلجنليزي 
الشاي  املكان األمثل لتناول 
وتن����اول املأكوالت اخلفيفة 
مثل السكونز والسندويتشات 
الصغيرة وفوندو الشوكوالتة 
الساخنة الى جانب ما تفضله 
من الفاكهة الطازجة وكعكة 
البراونيز واملارشمالوز على 
الطريقة اإلجنليزية في أجواء 
رومانسية هادئة ترافقها أنغام 

القيثارة احلية.
ولعيد األضحى هذه السنة 
خصوصية حيث يستقبلكم 
فندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت بعد أن امت التوسعة 
اجلديدة للتمتع بالعروض 
اخلاصة خالل عيد األضحى 
املبارك ومتضية امتع االوقات 
في مطعم السيف للمأكوالت 
العاملية بإطاللته املميزة على 

مدينة الكويت.

مبناس����بة ق����رب حلول 
عي����د األضحى املبارك أعاده 
اهلل عل����ى الكوي����ت وأهلها 
باخلي����ر والبركة، يس����تعد 
الكويت  فن����دق ش����يراتون 
وفوربوينت����س ش����يراتون 
الكويت لتقدمي أجواء عائلية 
مفعمة بالفخامة والضيافة 

االصيلة.
لألعي����اد مع ش����يراتون 
الكوي����ت طابعه����ا اخلاص 
من خ����الل مطاعمه املتعددة 
والراقية في الفندق ومجمع 
األڤنيوز لتتمكن من االحتفال 
واالس����تمتاع باملذاق الرائع 
لألطباق الشهية واملتنوعة 
ولتبدأ م����ن مطعم احلمراء 
للبوفيه العاملي الغني بأشهى 
االطب����اق وأكث����ر األصناف 
تنوعا الى ألذ انواع الطعام 
في مطعم الطربوش اللبناني 
االصيل وبخارى الهندي املميز 
مبأكوالته التي تغنيها أصناف 
التوابل، ويع����د لكم مطعم 
شهريار املأكوالت واملشويات 
املمي����زة مع خبز  االيرانية 

التنور الساخن. 
ولذواقة املطبخ االيطالي 
فان مطعم ريكاردو يستقبلكم 
على طريقت����ه املعهودة في 
ألذ االطباق االيطالية  تقدمي 
الفاخرة على انغام املوسيقى 

»لو آند لو« يطل بحملة »احلم بها.. قدها«
يقدم املركز التجاري »لو اند لو« 

وجهة التسوق الرائدة لعمالئه فرصة 
ربح ثالث سيارات شيفروليه ترايل 

باليزرز رائعة، من 25 سبتمبر 
وحتى 29 نوفمبر، ومع كل شراء 

بقيمة 5 دنانير من البضائع، يحصل 
العمالء على قسيمة سحب تسنح لهم 

بالدخول في سحب القرعة الذي قد 
يجعلهم يربحون العديد من الهدايا 

الرائعة ضمن حملة »احلم بها.. قدها«. 
وسيقدم »لو اند لو« ثالث سيارات 

شيفروليه ترايلباليزرز وقسائم 
شرائية بقيمة 50 دينارا لعدد 60 

رابحا محظوظا خالل هذه احلملة. لقد 
كان املركز التجاري لو اند لو ينظم 

احلمالت الترويجية األفضل التي 

تعكس أحالم رواده. وهذه املرة، نحن 
نشجع العمالء على التسوق في أي 
من مراكز لو اند لو للحصول على 
قسائم سحب عديدة. لقد اكتسب 
املركز التجاري لو اند لو الشعبية 
لتوفيره جتربة تسوق فريدة عبر 
التركيز على نهج صديق للعمالء 

والعروض ذات القيمة املضافة. إن 
منو املركز التجاري متعددة األوجه 

ينبع من ربط العالمة التجارية باختيار 
املنتجات املتعددة واحلداثة واجلودة 

ورضا العمالء، وبعد كل العمل لضمان 
أن يكون كل وجه من األوجه التجارية 

لعمليات املركز التجاري لو اند لو 
يعكس أعلى املعايير، أصبحت الشركة 

اسما مرادفا لتجربة التسوق املمتعة.
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للوقاية
من احلساسية 
جتنب مسبباتها 

واستخدام العقاقير 
من البخاخات 

واألقراص
ومن األهمية 

استمرار العالج
فترة طويلة

تزيد العواصف 
الرعدية من تفاقم 
أمراض احلساسية 

حيث يصاحبها 
انتشار أحد أهم 

مسبباتها وهو 
حبوب اللقاح

د.محمد البدر استشاري اجلهاز التنفسي                                                                                                                )هاني الشمري(

د.محمد البدر لـ »األنباء«:
األشخاص الذين يعانون

من السمنة في منطقة البطن
أكثر عرضة لإلصابة بالربو

ال يوجد عالج شاف للربو وميكن 
تدبير أمره جيدًا من خالل املعاجلة 

بالعقاقير.. وجتنب احملرضات

تنتش���ر أمراض احلساسية بشكل كبير في الكويت 
وفي منطقة اخلليج عموما، وإن كان الطب لم يكتشف 
بشكل دقيق أسباب احلساسية إال ان اجلو امللوث بالغبار 
وارتفاع درجات احلرارة صيفا وارتفاع نسبة الرطوبة 
عوامل اساسية في زيادة أمراض احلساسية، خصوصا 
حساس���ية اجلهاز التنفس���ي، وهو ما يسمى ب� »الربو 

الشعبي«.
وخالل لقائنا مع استش���اري اجلهاز التنفس���ي في 
انترناشيونال كلينك، د.محمد البدر، اكد ان حبوب اللقاح 
املنتشرة في الهواء خالل فترة الربيع تسبب احلساسية، 
اضافة الى عثة الغبار وأش���كال العفن املختلفة داخل 

املنزل، إضافة الى الفطريات.
وأوضح ان عوامل احلساس���ية ال تقتصر فقط على 
فصل الصيف احلار او على الغبار، بل تزيد العواصف 

الرعدية من تفاقم امراض احلساسية.
وحول سبل عالج احلساسية او الربو الشعبي، اوضح 
ان البخاخات املستخدمة في عالج الربو هي األفضل وهي 
آمنة، مشيرا الى ان الكورتيزونات املستنشقة في هذه 
البخاخ���ات ال تؤثر على الصحة العامة وال تؤثر كذلك 

على منو األطفال.
وحول ارتباط احلساسية بعوامل أخرى، شدد على 
ان األش���خاص املصابني بالس���منة وخصوصا السمنة 
ف���ي منطقة البطن اكثر عرضة لإلصابة باحلساس���ية 

بينما األمهات الالتي يرضعن اطفالهن رضاعة طبيعية 
هن األكثر ابتعادا عن أمراض احلساس���ية، حيث اكدت 
الدراسات احلديثة ان الرضاعة الطبيعية من العوامل 

التي تقي من هذه األمراض، فإلى التفاصيل:

الرضاعة الطبيعية تقلل من معدل اإلصابة 
بأمراض احلساسية.. وتقدمي األغذية الصلبة 

مبكرًا يعرض الطفل لإلصابة بها

من أسباب احلساسية الفطريات 
وأشكال العفن داخل املنزل مثل عثة 

الغبار.. وحبوب اللقاح في الهواء الطلق

كتبت:  زينب أبو سيدو

الزميلة زينب أبوسيدو حتاور د.محمد البدر

فاتن: تكثر أمراض احلساسية 
في الكويت ما السبب في 

رأيك؟
٭ أمراض احلساسية تزداد في 
العالم بشكل إجمالي، وهناك 
عدة نظريات لتفسير مثل هذا 
األمر منها تعرض اجلنني أو 
الطفل للتدخني، لذلك فمن املهم 
جدا أال تتعرض األم احلامل 
أو املرضع لدخان التبغ، وهنا 
يجدر بن���ا أن نذكر أن هناك 
الرضاعة  أثبتت أن  دراسات 
الطبيعي���ة تقلل م���ن معدل 
اإلصابة بأمراض احلساسية، 
كم���ا أن تن���اول أو »تق���دمي 
األغذي���ة الصلبة أو منتجات 
األلبان مبكرا قد يعرض الطفل 
لإلصابة بأمراض احلساسية، 
لذلك ينصح مثال بعدم تقدمي 
منتج���ات األلب���ان حتى يتم 
الرضيع عامه األول، وكذلك 
يؤجل تقدمي البيض له حتى 
يبلغ عامني وكذلك املكسرات 
والس���مك حتى بل���وغ ثالثة 
أعوام، وم���ن اجلدير بالذكر 
أن هن���اك بع���ض النظريات 
املش���هورة التي تفسر سبب 
االصابة بأمراض احلساسية 
مثل »نظرية النظافة« والتي 
يعتقد أصحابها أن قلة االصابة 
باجلراثيم أثناء الطفولة تزيد 
من احتمالية اإلصابة بأمراض 

احلساسية.

أسباب الحساسية
ما أسباب احلساسية؟ وكيف 

ميكن الوقاية منها؟
٭ األسباب الرئيسية املؤدية 
للحساسية تنقسم الى نوعني 

من األس���باب، أوله���ا عوامل 
التغيرات  خارجي���ة، مث���ل 
املناخي���ة، والغبار العضوي 
النباتات  الناجت عن بع���ض 
واحلشرات واحليوانات وكذلك 
الكيميائية، وثانيا:  امللوثات 
العوامل الداخلية، وهي مرتبطة 
باملريض نفسه، وتتداخل فيها 
عوامل كثي���رة مثل العوامل 
املناعة  الوراثية ومكون���ات 
وتفاعل أجس���امنا بأش���كال 
مختلفة مع م���ا يواجهنا من 

حتديات.
وميكننا أن نقي أنفسنا من 
شر االصابة بأنواع احلساسية 
املختلفة اذا استطعنا جتنب 
مول���دات احلساس���ية، وهي 
م���واد تس���بب احلساس���ية 
للبعض، وهذا ش���يء يسهل 
قوله غي���ر أن تنفيذه صعب 
وهذا يجعلنا نبقى نعاني من 
أعراض احلساس���ية، فهناك 
املنازل  حساسية شائعة في 
جتاه عثة الغبار، وهي حشرات 
متناهية ف���ي الصغر تعيش 
في أغلب املنازل، وحتى نقلل 
من تعرضنا لعثة الغبار وما 
حتمله من مسببات احلساسية، 
علينا ان نقلل قدر االمكان من 
كمية الس���جاجيد واألبسطة 
في املنزل، وننظفها باملكنسة 
الكهربائي���ة م���رارا وتكرارا، 
املكانس هي  أن���واع  وأفضل 
تلك التي حتتوي على مرشح 
متخصص لتنقية مس���ببات 

احلساسية.
كما يجب أال نضع األبسطة 
ف���وق أرضيات اس���منتية، 
فهي معرض���ة بصفة خاصة 
العثة، ويفضل  الس���تيطان 
الس���رير  تغيي���ر م���الءات 
والبطاطني اسبوعيا وغسلها 
بامل���اء الذي تتج���اوز درجة 
حرارته 40 درجة مئوية، مع 
الوس���ائد احملشوة  استبدال 
بالريش بأخرى مصنوعة من 
البوليستير الصناعي، اضافة 
الى تغطية املراتب بأغطية او 

مفارش بالستيكية.
يفض���ل أيضا اس���تعمال 
اله���واء ومزيالت  مكيف���ات 
الغبار  الرطوبة كثيرا، فعثة 
تنتع���ش في اله���واء الدافئ 

الرطب.
وم���ن االس���باب األخرى 
الش���ائعة للحساسية زغب 
أو ش���عر احليوانات ولعابها 
وبولها، ولذلك اذا أردنا تربية 
حيوان أليف يجب أن يكون 
من النوع الذي ال يتساقط منه 
الشعر بغزارة، ويفضل ابقاؤه 

خارج املنزل قدر املستطاع.
ومن أس���باب احلساسية 
الفطريات وأش���كال  ايض���ا 
العفن داخل املنزل وهي مثل 
عثة الغبار تنتعش في الهواء 
الرطب، ولإلقالل من التعرض 
للفطريات داخل املنزل يجب 
الرطوبة  اس���تعمال مزيالت 
ومكيفات الهواء عندما يكون 

الهواء دافئا ورطبا.
التعرض ملناطق  مع عدم 
معينة في املنزل مثل الكتب 
القدمية،  أو املجالت  العتيقة 
ونبات���ات الظ���ل، وأحواض 

السمك.

الغبار العضوي الناتج 
عن بعض النباتات من 

األسباب الرئيسية 
للحساسية

أغلب حاالت حساسية الصدر يكتفى 
مبعاجلتها أثناء احلمل بالبخاخات.. 

واستخدامها آمن ويساعد على 
التحكم في أعراض احلساسية
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السبب الرئيسي 
في حساسية الصدر 

هو االلتهاب
في الشعب 

الهوائية..
واألدوية 

املستخدمة
ال تؤثر على هذا 

االلتهاب

تؤكد الدراسات 
عدم وجود 

مضاعفات أو آثار 
سلبية للكورتيزونات 

املستنشقة
على الكبار

وعلى منو األطفال

العواصف الرملية
سبب رئيسي

للحساسية

ومن املس���ببات االخرى 
للحساسية الفطريات وحبوب 
الطلق،  اله���واء  ف���ي  اللقاح 
وخاصة في الفترة التي تقع 
بني بداي���ة الربيع ومنتصف 
اخلريف، ولالقالل من التعرض 
اللقاح  للفطريات وحب���وب 
خارج املنزل يجب التقليل من 
أنش���طة معينة مثل تشذيب 
األشجار وجز النجيل، وجتنب 
التواجد في الهواء الطلق في 
األيام التي يكثر فيها انتشار 
الفطريات أو حبوب اللقاح، مع 
اغالق النوافذ في األيام التي 
يكثر فيها تواجد الفطريات أو 

حبوب اللقاح.

الكحة المستعصية
عفاف: هناك أنواع من 

الكحة ال تستجيب لعالج 
الكحة العادية ويقول األطباء 

عند مراجعتهم إن سببها 
احلساسية. كيف ميكن 

التخلص منها؟
٭ ف���ي بعض األحيان مرض 
احلساس���ية لي���س له عالج 
نهائ���ي.. هو م���رض مزمن 
مثل الضغط والسكر.. ولكن 
نسبة السيطرة عليه عالية 
جدا وذلك بالوقاية عن طريق 
جتنب مهيجات احلساس���ية 
الالزمة  العقاقير  وباستخدام 
البخاخ���ات واألقراص  م���ن 
حس���ب حال���ة كل مريض.. 
ومن االهمية استمرار العالج 
فترة طويلة، لذلك من اخلطأ أن 
يوقف املريض العالج من تلقاء 
نفسه دون استشارة الطبيب 
حتى نصل في العالج ألفضل 

نتيجة ممكنة.

فريدة: ملاذا يصاب البعض 
باحلساسية دون االخرين؟

٭ يعتقد العلماء أن هناك بعض 
الناس يرثون احلساس���ية، 
رغم أنهم ال يحملون األسباب 
الوراثية لالصابة بها. األطفال 
لديهم االحتمال األكبر أن يرثوا 
االب���اء  اذا كان  احلساس���ية 
يعانون من نفس املشكلة. كما 
أن التعرض الى األشياء املسببة 
للحساسية في أوقات معينة 
عندما تكون مقاومة اجلسم 
ضعيفة، على س���بيل املثال: 
بعد االصابة بالڤيروسات أو 
أثناء احلمل تكون س���ببا في 

زيادة احلساسية.

التوتر النفسي
غادة: هل للحالة النفسية دور 

في االصابة باحلساسية؟
العالقة بني احلساس���ية  ٭ 
واحلالة النفس���ية هي عالقة 
النفس���ي  معروفة، والتوتر 
قد ي���ؤدي إلى بع���ض هذه 

احلاالت. 

كرمية: ما تأثير العوامل 
اجلوية املختلفة على أمراض 

احلساسية؟
٭ تنتشر العواصف الرملية 
في املنطقة العربية وحتديدا 
دول اخللي���ج وهي عواصف 
الغبار  ش���ديدة حتمل معها 
والرم���ال واألترب���ة احململة 
بالعديد من العوامل املسببة 

للحساسية، ولعل العواصف 
الرملي���ة أفضل مث���ال على 
تأثير تغي���رات الطقس على 
اإلصابة باحلساسية والربو، 
الرملية س���بب  فالعواصف 
رئيس���ي في انتشار العدوى 
البكتيرية والڤيروسية خاصة 
بني أولئك الذين يعانون ضعف 
املناعة مثل املسنني واألطفال، 
الذين  إل���ى أولئك  باإلضافة 
يعانون مش���اكل ف���ي جهاز 
املناعة، ونظرا للكمية الكبيرة 
التي حتملها هذه العواصف من 
حبوب اللقاح، تعد احلساسية 
املعروفة باسم التهاب األنف 
وحساسية الصدر من املشاكل 
الصحية املهمة. وفي احلاالت 
الشديدة التي ال يتم عالجها، 
ق���د تؤدي حساس���ية األنف 
إل���ى اإلصاب���ة بالربو، حتى 
لدى املرضى الذين ليس لهم 
تاريخ سابق من اإلصابة بهذا 

املرض.
وتزيد العواصف الرعدية 
أيض���ا م���ن تفاق���م أمراض 
احلساس���ية حيث يصاحبها 
انتش���ار أحد أهم مس���ببات 
احلساسية وهو حبوب اللقاح 
في اله���واء نتيجة للعاصفة 
الرعدية، أما املطر فيسبب زيادة 
نسبة انتشار الفطريات، وهي 
من مسببات احلساسية، كما 
أن الهواء الرطب املشبع بنسبة 
كبيرة نس���بيا من بخار املاء 
قد يسبب درجة من صعوبة 
التنفس ناجتة عن ثقل الهواء 
الرطب نسبيا، أما ارتفاع درجة 
احلرارة فتسبب حدوث تهيج 
في الغش���اء املخاطي املبطن 

لألنف وللجهاز التنفسي بشكل 
عام نتيجة استنشاق الهواء 
احل���ار مما قد يس���اعد على 
تفاقم احلساس���ية بهما، كما 
أن أحد أسباب ارتفاع درجة 
احلرارة هو االنبعاثات السامة 
واملهيجة لألغشية املخاطية 
أيضا وبالتبعية يحدث تفاقم 

للحساسية بهذه األغشية.

البخاخات آمنة
آمال: هل هناك أدوية جديدة 

لعالج حساسية الصدر؟
٭ السبب الرئيسي في حساسية 
الصدر هو االلتهاب في الشعب 
الهوائية واألدوية التي تستخدم 
لتوسيع الش���عب الهوائية ال 
تؤثر على هذا االلتهاب وإذا لم 
نعاجله تدوم أعراض حساسية 
الصدر فترة أطول أو تش���تد 
أو يتح���ول لربو مزمن، ومن 
العلمي تعتبر  هذا املنطل���ق 
الكورتيزونات املستنش���قة 
)البخاخات( حجر األس���اس 
لعالج حساسية الصدر ألنها 
تؤدي إلى إخماد هذه االلتهابات 
وإزالته���ا، خاص���ة للحاالت 
املزمنة والشديدة نحتاج إلى 
الكورتيزونات ملدة أطول إلخماد 
االلتهابات والس���يطرة على 
حساسية الصدر، ويدور كل 
جديد في مجال أدوية حساسية 
الصدر حول هذا املفهوم العلمي 

الراسخ.

الكورتيزونات المستنشقة
مصطفى: ما مضاعفات 

الكورتيزون وإمكانية 
االستغناء عنه؟

٭ تؤكد الدراسات على عدم 
وجود مضاعفات أو آثار سلبية 
للكورتيزونات املستنشقة على 
منو األطفال كذلك بالنس���بة 
املأخوذة  للكبار ألن اجلرعة 
عن طريق البخاخ تكون أقل 
بكثير من الدواء املأخوذ عن 
طريق الفم، والدواء املستنشق 
مفعوله ف���وري حيث يصل 
إلى هدفه مباشرة إلى جانب 
ذلك فالدواء املستنشق آثاره 
اجلانبية أقل بكثير من الدواء 
املأخوذ عن طريق الفم حيث إن 
اجلرعة ضئيلة ويصل إلى الدم 
بكميات ضئيلة جدا عن طريق 
اجلهاز التنفسي، بينما اآلخر 
يجول في الدم ويصل إلى سائر 
آثاره  أعضاء اجلسم فتكون 
اجلانبية أكث���ر وأكبر بكثير 
خاصة في الفترات الطولية، 
كما هو احلال في حساس���ية 
الصدر، وتعتبر الكورتيزونات 
املستنشقة )البخاخات( حجر 
األس���اس لعالج حساس���ية 
الصدر ألنها تؤدي إلى إخماد 
هذه االلتهابات وإزالتها، خاصة 
املزمنة والش���ديدة  للحاالت 
الكورتيزونات  إل���ى  نحتاج 
االلتهابات  ملدة أطول إلخماد 
والس���يطرة على حساسية 

الصدر.

ال يوجد عالج شاف
محمد: هل يوجد عالج شاف 

للربو؟
٭ حتى وقتن���ا هذا ال يوجد 
عالج شاف للربو، ومع ذلك 
ميكن تدبير أمره جيدا من خالل 
املعاجل���ة بالعقاقير وجتنب 

احملرضات، ومعظم األشخاص 
املصابني به يعيش���ون حياة 
أما عل���ى صعيد  طبيعي���ة، 
األطفال فهناك حاالت كثيرة 
تتحس���ن مع م���رور الوقت 
ويختفي العديد منها عند بلوغ 

سن العشرين.

أم علي: هل ميكن استخدام 
أدوية عالج الربو أثناء احلمل؟

٭ أغل���ب حاالت حساس���ية 
الص���در يكتف���ي ملعاجلتها 
أثن���اء احلم���ل بنوع���ني من 
البخاخات األول وهو البخاخ 
املوسع للشعب الهوائية الذي 
ينصح باستخدامه عند ظهور 
أعراض الربو، أما النوع اآلخر 
فهو الع���الج املانع أو الواقي 
من احلساس���ية التي ينصح 
باس���تخدامها بشكل منتظم، 
وجتدر اإلشارة إلى أن استخدام 
ه���ذه البخاخات أثناء احلمل 
آمن ويس���اعد في التحكم في 
أعراض احلساس���ية وهناك 
بعض احلاالت يستلزم عالجها 
استخدام بعض األقراص وهذا 
الع���الج يتم حتت إش���راف 

الطبيب.

محمد: ما تأثير الكورتيزون 
املأخوذ عن طريق البخاخ على 

األسنان والعظام؟
٭ في حالة الربو ينصح بأخذ 
الكورتي���زون على  مركبات 
ش���كل بودرة أو رذاذ يؤخذ 
باالستنشاق في الفم، وميكن 
أن يعطى ملدة طويلة تصل إلى 
سنوات دون اخلوف أو القلق 
من املضاعفات عامة بش���رط 

التقيد باجلرعات في احلدود 
الكافية للتحكم باملرض.

كي القصبات الهوائية
مطلق: ما العالج اجلديد في 

الشعب الهوائية؟
٭ هو شكل جديد من العالج 
الذي يتم  الربو احلاد  ملرض 
فيه تعريض الشعب الهوائية 
إلى طاقة حرارية إلحداث كي 
بالقصب���ات الهوائي���ة حيث 
يؤدي ذلك إل���ى تقليل كمية 
العض���الت امللس���اء بجدار 
الهوائية، مما يؤدي  الشعب 
إلى تقليل قوة انقباض الشعب 
الهوائية بالكلية، وبالتالي تقل 
الرب���و. وقد وافقت  أعراض 
الفيدرالية  منظمة األدوي���ة 
األميركي���ة على ه���ذا النوع 
من التدخ���ل العالجي لعالج 
حاالت الربو الشديدة التي ال 
تتحس���ن مع العالج الدوائي 
التقلي���دي. واجلدير بالذكر 
أن الع���الج بالكي القصبي ال 
يغني عن اس���تخدام العالج 
الدوائي فيما بعد ولم تظهر 
الدراسات حتسن ميكن قياسه 
في وظائف التنفس للمرضى 

الذين خضعوا لعمله.

مرض مزمن
عدنان: ما سبب عدم 

االستجابة لعالج الربو؟
٭ ميك���ن تلخيص أس���باب 
عدم االستجابة ألدوية الربو 
لدى معظم احلاالت في: عدم 
الربو ملرضه  تفهم مري���ض 
ومسبباته، وتعرض املريض 
ملس���ببات احلساسية بصفة 

متكررة وعدم أخذ االحتياطات 
الالزمة، وعدم معرفة املريض 
لهذه املس���ببات داخل البيت 
أو خارجه. وعدم أخذ األدوية 
املقررة واالنتظام عليها حسب 
إرشادات الطبيب. عدم تناول 
األدوية وخاص���ة البخاخات 

بطريقة صحيحة.
ومن خالل متابعة الكثير 
الربو يعتبر أهم  من مرضى 
س���بب هو تردد املرضى في 
أخذ األدوية وخاصة البخاخات 
وعدم االقتن���اع بجدوى هذه 
األدوية ونفعه���ا هو اعتقاد 
خاط���ئ، حيث تتمي���ز هذه 
األدوية بفاعليتها في معاجلة 
الربو وقلة أعراضها اجلانبية، 
إضاف���ة إلى تنق���ل املريض 
وتردده بني أطب���اء كثيرين 
مم���ا ينتج عنه تعدد األدوية 
وفقد املتابع���ة وعدم وجود 
خطة طبية صحيحة ملتابعة 
احلال���ة املرضي���ة وعالجها، 
واملعلوم���ات اخلاطئ���ة لدى 
املريض ع���ن مرض الربو أو 
تأثيرات األدوية من األقارب 
أو من الزمالء أو من مرضى 
آخرين أو حتى من أطباء غير 
مختصني في هذا املجال، كما 
يقوم بعض املرضى مبقارنة 
حالت���ه الصحي���ة وأدويته 
مبرض���ى آخري���ن أو بعض 
األقارب أو األصدقاء الذين قد 
يعانون من أمراض أو حاالت 

خاصة ومختلفة.

الربو والحمل
أم إياد: تتفاقم أعراض الربو 
عندي أثناء احلمل، ما سبب 

ذلك؟
أثناء احلمل  الربو  ٭ أحوال 
ثالثة. ففي ثلث احلاالت تتفاقم 
أعراض الربو مع احلمل وفي 
الثلث تبق���ى حالة الربو كما 
هي قبل احلم���ل وفي الثلث 
األخير تتحسن أعراض الربو 
مع احلمل. وال يوجد س���بب 
معروف لهذا كما ال ميكن توقع 
ما الذي سيحدث حلالة الربو 
في حال���ة حدوث احلمل عند 

مريضة بعينها.

عبد اللطيف: ابني مصاب 
بالربو وتزداد أعراض املرض 

عندما يلعب كرة القدم، فما 
احلل؟

٭ هناك بعض املرضى يعانون 
الربو عند  من تفاقم أعراض 
بذل مجهود بدني أو ممارسة 

الرياضة.

خطر السمنة
فاطمة: هل للسمنة عالقة 

بالربو؟
الدراس���ات  أثبتت إحدى  ٭ 
العلمية في هذا الس���ياق أن 
األشخاص الذين يعانون من 
السمنة املتمركزة في منطقة 
البطن وال يعانون من سمنة 
كلية في اجلسم يكونون أكثر 
عرضة لإلصابة بالربو العشبي 

مبقدار 1.5 مرة.
إلى  النس���بة  وترتف���ع هذه 
الضعف في حال���ة اإلصابة 
بالس���منة الكلية والس���منة 

املركزية معا.

أنواع الربو
محمود: ما أنواع الربو؟

٭ ميكن ألي شخص أن يصاب بالربو. وهو مرض غير معد يعاني منه ماليني الناس في كل أرجاء املعمورة بصرف النظر 
عن العرق أو الثقافة أو السن أو اجلنس. ويزيد من احتمال اإلصابة بالربو وجود تاريخ عائلي بها. األشخاص الذين يعانون 
من احلساس���ية معرضون أكثر لإلصابة بالربو. في احلقيقة يقدر أن 80% م���ن األطفال و50% من البالغني املصابني بالربو 
يوجد لديهم حساسية أيضا. عادة يحدث الربو عند األطفال في سن اخلامسة، وفي البالغني في العقد الثالث، وميكن أيضا 
أن يصاب به كبار السن، فحوالي 10% من حاالت الربو املشخصة تكون بعد سن 65. وأوضح الدكتور البدر أن هناك نوعان 
أساس���يان من الربو هما ربو خارجي املنشأ )من احلساس���ية(، وربو داخلي املنشأ )ال يثار باحلساسية(. وميكن أن يكون 

الشخص مصابا بالنوعني معا، وهو خليط من الربو اخلارجي املنشأ والداخلي املنشأ.
أما الربو اخلارجي املنش���أ فهو أكثر انتشارا بني األطفال واملراهقني وقد يختفي مع السن 

ومع تفادي العوامل املثيرة للحساس���ية. ويكون للشخص املصاب بهذا النوع من الربو 
حساسية غير عادية جتاه العوامل املثيرة للحساسية. عندما يتعرض املصاب بالربو 
للمرة األولى للعوامل املثيرة للحساس���ية، ينتج جهاز املناعة كميات غير عادية من 
البروتينات الدفاعية تس���مى األجس���ام املض���ادة. إن اميونوجلوبولني )جلوبولني 
املناعة( اي )آي جي إي IgE( هو اجلس���م املضاد الذي يسبب أعراض احلساسية. 

ودور أجسام آي جي إي املضادة هو متييز عوامل معينة مثيرة للحساسية، مثل 
لق���اح نبات »الرجيد«، وتلصق باخلاليا البدنية )خاليا حتتوي على وس���ائط 
كيماوية(. تتراكم هذه اخلاليا في أنسجة معرضة للبيئة مثل األغشية املخاطية 
في اجلهاز التنفس���ي. خالل التعرض الثاني متيز أجسام آي جي إي املضادة 
العوامل املثيرة للحساس���ية وتعمل على تنبيه اخلاليا البدنية لكي تطلق 
الهيستامني histamine والوس���ائط الكيماوية. إن الوسائط هي كيماويات 
التهابي���ة تترك تأثيرها على أنابيب الش���عيبات الهوائية لكي تؤدي إلى 

إنتاج املزيد من املخاط فيها واالنتفاخ والتشنج الشعبي. 
الربو الداخلي املنشأ شائع أكثر في األطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 
س���نوات وفي البالغني الذين تزيد أعمارهم على 30 سنة. إن االلتهابات 

الڤيروسية التنفسية هي مهيجات أساسية وتؤثر إما على األعصاب 
أو اخلاليا قرب س���طح أنابيب القصبة الهوائية. وقد يس���بب ذلك 

تش���نجا شعبيا أو إطالق وسائط كيماوية مما يؤدي إلى حدوث 
نوبة الربو. وتشمل املهيجات األخرى العوامل املثيرة للحساسية 

والتمارين الرياضية والهواء البارد والتغييرات العاطفية 
والتي قد تسبب أيضا تشنجا شعبيا.

ما فائدة التطعيمات في عالج الربو؟
وما األفضل الكمام أم البخاخ أم احلقن؟

نوال: ما فائدة التطعيمات في عالج الربو؟
٭ التطعيمات الوقائية تستخدم لوقاية اجلسم من االنفلوانزا وبعض أنواع البكتيريا 
التي قد تصيب اجلهاز التنفسي مما قد يؤدي إلى تفاقم شديد ألعراض الربو. وتؤخذ مرة 
واحدة س����نويا أو كل سنتني مرة حسب نوع التطعيم. وهناك نوع آخر من التطعيم وهو 
العالج املناعي. احلساسية حتدث كرد فعل مفرط للجهاز املناعي ملواجهة بعض املواد التي 
هي في حقيقتها غير مضرة. فيفرز اجلسم نوعا معينا من األجسام املضادة التي تتسبب 
في أعراض احلساس����ية. لذلك تقوم فكرة العالج املناعي للحساسية على محاولة تغيير 
طريق����ة تعامل اجلهاز املناعي ومنعه من إفراز تلك األجس����ام املضادة. مبعنى آخر، يعمل 
هذا العالج على جعل املصابني باحلساس����ية أكثر حتمال ملسببات احلساسية فال تتعامل 
أجسامهم معها كأنها مواد خطرة وال تفرز أجساما مضادة تتسبب في كل هذه األنواع من 
أعراض احلساس����ية. أول خطوة في العالج املناعي هي حتديد املواد املسببة للحساسية. 
من املمكن أن تك����ون أكثر من مادة. تتم هذه اخلطوة من خالل »اختبارات اجللد« ثم يبدأ 
الطبيب في اعطاء املصاب باحلساس����ية جرعات من املواد املس����ببة للحساس����ية بكميات 
صغيرة. وتس����مى هذه املرحلة »زيادة اجلرعة«. ويتم اعطاء اجلرعات مرتني في األسبوع 
على مدار 4 إلى 5 شهور. مبجرد أن تصل العملية للجرعة اآلمنة، تبدأ مرحلة أخرى تسمى 
»مرحلة االستمرار«، حيث يأخذ املصاب باحلساسية جرعة واحدة كل شهر. حساسية األنف 
والربو التي حتدث نتيجة التعرض ملس����ببات احلساس����ية املستنشقة هي من أكثر أنواع 
احلساس����ية التي ميكن التخلص منها عن طريق العالج املناعي. في احلقيقة، إذا مت عالج 

من أي حساسية الطفل من حساسية األنف عن طريق العالج املناعي، فلن يعاني بعد ذلك 
ألي مسبب آخر وغالبا ال يحدث ربو مرة أخرى. من ناحية أخرى، 
ال يجب اس����تخدام العالج املناعي للعالج من حساس����ية الطعام. 
التجنب هو أفضل حل لهذا النوع من احلساسية. مجرد أن تصل 
جرعة االستمرار ملرة واحدة في الشهر، فإنه يظل يتناولها من 3 
إلى 5 سنوات. البعض يرى أنها مدة طويلة جدا، ولكنها قد تكون 

أفضل من االضطرار لتناول عالج احلساسية يوميا.

فهد: ما هي أدوية الربو وما األفضل الكمام أم البخاخ أم احلقن؟
٭ أفضل طرق العالج هو استنش����اق الرذاذ أو البودرة الدوائية 

ولكن هذا يتطلب قدرة على س����حب الرذاذ أو بودرة الدواء وتناغم 
عضلي عصبي في حالة استنش����اق الرذاذ بالبخاخ. فيكون استخدام 
البخاخ أسهل في حاالت الربو املستقرة وغير الشديدة. أما في حاالت 
الربو الش����ديدة أو تفاقم الربو فيكون استخدام الكمام أنسب وأسهل 

للمريض وأكثر ضمانا لوصول جرعات الدواء للمريض. وهناك بعض 
احلاالت املتمثلة في تفاقم الربو تس����تلزم العالج باحلقن أو باإلبر كما هو 

ش����ائع لفترة قصيرة نظرا لش����دة احلالة ولكي تتم السيطرة على ذلك التفاقم. فلكل 
نوع من األدوية مكانه وميزته النسبية حسب احلالة.
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من املشاركني

رسم على الوجوه

جانب من احلفل

)محمد هاشم( لعب وترفيه        

فريق عمل بودي شوب

فريق عمل ماكدونالدز

أنشطة متنوعة لألطفال

»ماكدونالدز« حتتفل بحملة »وقت العائلة طول الوقت«

املشاركة باألنشطة التي تناسب 
كل فرد من أفراد األسرة، وأثنى 
قطري على كل الذين كرس����وا 
بعضا من وقتهم الثمني لقضائه 
مع أسرهم. وأضاف: نحن نسعى 
دائما لتقريب أفراد األسرة من 

بعضهم البعض، وذلك في جو 
من املرح وفي بيئة مريحة جلميع 
أفراد العائلة، ونحن فخورون 
جدا بقدرتنا على رسم االبتسامة 
على وجوه األطفال واآلباء على 

حد سواء.

مجموعة من األلعاب واألنشطة 
واملس����ابقات املمتع����ة، حيث 
اس����تمرت من الساعة 6 مساء 
حتى الساعة 10 ليال، وأمتع سفير 
السعادة في ماكدونالدز رونالد 
ماكدونالدز احلضور من خالل 

ندى أبونصر

للسنة الرابعة على التوالي 
احتفل����ت ماكدونالدز الكويت 
بحملة »وقت العائلة طول الوقت« 
في فرع ماكدونالدز الكورنيش، 
حيث اجتمعت العائالت لتمضية 
وقت ممتع حتت شعار »كل دقيقة 
لها أهميتها«، وقال مدير إدارة 
التسويق لدى ماكدونالدز شريف 
قطري »نحن نؤمن بأن األلعاب 
واألنشطة العائلية طريقة رائعة 
يستطيع من خاللها اآلباء دخول 
عالم أطفالهم والتقرب منهم أكثر 
وترسيخ الروابط العائلية، مؤكدا 
أن فكرة »وق����ت العائلة طول 
الوقت« استوحيت من إمياننا بأن 
قضاء العائالت الوقت معا يعتبر 
شيئا في غاية األهمية، ولذلك 
نحن س����عداء للغاية باإلقبال 
الكبير على النسخة الرابعة من 
هذا احلدث املثير. وتخلل احلفل 

مفاجآت عيد األضحى
في فندق ومنتجع موڤنبيك البدع

ذي بودي شوب تقدم مجموعة زيت األرجان 
البري اجلديدة واملتنوعة للعناية باجلسم

االستحمام والعناية باجلسم. 
وتتميز هذه الزيوت الرائعة 
املس����تخرجة من سلس����لة 
جب����ال أطلس ف����ي املغرب 
بخصائ����ص ومزايا فريدة 

تغذي البشرة. 
وجرت العادة بني النساء 
املغربيات على اس����تخدام 
الزيوت خالل جلسات  تلك 
احلمام املغربي األسبوعية، 
وتضم املجموعة املؤلفة من 
9 مستحضرات أو منتجات 
زي����ت النض����ارة املتع����دد 
االس����تخدامات، والزي����ت 
الصلب الفريد، وزبدة اجلسم 
أو كرمي اجلسم املكثف، زبدة 

يقدم فندق ومنتج���ع موڤنبيك البدع 
باقة من الع���روض املتنوعة التي ترضي 

جميع األذواق مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك تشمل الغرف 

واملطاعم والسبا.
وميكنكم االستمتاع 
الغ���داء  ببوفيه���ات 
التي تضم  والعشاء 
أطباقا عربية وعاملية 
مبطعم »بريز«، اضافة 
إلى املوسيقى احلية 

وتش���كيلة متنوعة 
من البرامج الترفيهية 

واأللعاب التي أعدها طاقم 
الفندق خصوصا لألطفال 

طيلة أيام العيد.
الفندق  كما أطلق 
عروضا مميزة على 
الغرف، سواء املطلة 
على البحر أو حمام 
الس���باحة ش���املة 

لإلفط���ار واألنش���طة 
الترفيهي���ة لألطف���ال، 

العديد من  الفندق  ويضم 
املرافق والتي تشمل 5 حمامات 

سباحة، ش���اطئا خاصا، ناديا صحيا، 
منتجعا عالجي���ا وناديا لألطفال وغيرها 

لضمان أعلى مستوى من الراحة واالستجمام 
جلميع أفراد العائلة.

وقال مدير عام الفندق ماجد جبر 
بهذا اخلص���وص »ان فندق 
ومنتجع موڤنبيك البدع 
يعتبر الوجهة العائلية 
األولى بالكويت وذلك 
التي  نظرا للمرافق 
يوفره���ا جلمي���ع 
العائلة عامة  أفراد 
ولألطف���ال خاصة، 
وكذلك اهتمامه بأدق 
التفاصيل التي جتعل 
العائلية  من االج���ازة 
جتربة التنسى«، مؤكدا 
أن الفندق يحرص دائما 
على تقدمي عروض 
إلرضاء  متنوع���ة 
جمي���ع ضيوف���ه 
القاصدون  س���واء 
لالستجمام  الفندق 

أو العمل. 
»الس���با«  وأعل���ن 
بالفندق كذلك عن عروضه 
املميزة واملتنوعة للعيد والتي 
تش���مل املساج وعالجات بشرة الوجه 

واجلسم وغيرها.

ندى أبونصر

بعد أكثر من 38 عاما في 
العمل في مجال مستحضرات 
العناية بالبشرة املستوحاة 
الطبيعة، تق����دم ذي  م����ن 
بودي شوب مجموعة زيت 
األرج����ان الب����ري اجلديدة 
واملتنوعة من مستحضرات 

سوزان داو تقدم احد املنتجات

بريت ليلي واليكس رينر

الشفاه، زبدة الشعر، إضافة 
إلى جل االستحمام، ورغوة 
االستحمام، ولوشن للجسم 
ومقشر أو سنفرة للجسم. 
تق����وم نس����اء األمازيغ 
)البربر( في املغرب بانتقاء 
حبات األرجان بدقة وعناية، 
ثم يعمدن إلى تكسيرها ونزع 
اللب حيث يخترن أفضلها 
وأعالها جودة لصنع زيت 
األرجان البري الذي يستخدم 
في مجموعة مستحضرات ذي 
بودي شوب، ونظرا لغنى 
هذا الزيت بحمض اللينوليك 
)أو األوميغ����ا 6(، ومبواد 
التوكوفيرول  عضوية مثل 
)Tocopherols(، فقد حرصت 
النس����اء األمازيغي����ات منذ 
القدم على استخدامه لعدة 
ق����رون لتغذي����ة البش����رة 
والشعر واحلماية من أشعة 
الشمس والرياح الصحراوية 

اجلافة. 
وتتميز زيوت األرجان 
التي  بخصائصه����ا املغذية 
تتغلغل إلى داخل البشرة، إذ 
تعتمد عليه املئات من النساء 
املغربيات. ومن خالل برنامج 
التجارة العادلة مع املجتمعات 
الصغيرة، تتعاون ذي بودي 
شوب مع جمعية طارجنني � 
وهي جمعية محلية أسستها 
نس����اء البربر� ويهدف هذا 
التعاون إلى توفير دخل ثابت 
النسوة  ومناس����ب ألولئك 
لتحسني مستوى معيشتهن 
ودع����م اس����تقالليتهن. كما 
تقوم اجلمعية باالستثمار 
في مش����اريع أخرى كتأمني 
غ����رف لتدري����س األطفال 
وص����االت لتدريب وتعليم 
الكب����ار، إضاف����ة إلى تأمني 

االستشارات الطبية. 
اجلمال ل����دى ذي بودي 
شوب يأتي دائما مع القلب 
فاستخدام املجموعة اجلديدة 
من زي����ت األرج����ان البري 
ملنتجات االستحمام والعناية 
باجلس����م، للتألق ببش����رة 
نضرة وناعم����ة ومن أجل 
قل����ب ينبض بفكرة العطاء 

للمجتمع والعالم ايضا.

جانب من احلضور

في محاضرة نظمها مستشفى السيف

ليفني الجي يعرض أحدث مستجدات عالج الصرع عند األطفال

مستش����فى الس����يف ضم����ن 
برنامج االستشاريني العامليني 
الزائرين الذي ينفذه مستشفى 
الس����يف ويس����تضيف خالله 
األسماء الطبية الالمعة من كبار 
االستشاريني العامليني في مختلف 
االختصاصات الطبية، وقد عالج 
البروفيسور الجي خالل زيارته 
القصيرة ملستشفى السيف عددا 
من احلاالت التي عرضت عليه 

وأوصى مبتابعتها.
من جهته أعرب البروفيسور 
الجي عن سعادته بزيارة الكويت 
وأشاد باملستوى العلمي ألطبائها 
وأبدى إعجابه ملا ملسه من حسن 
إدارة وتنظيم في مستش����فى 
السيف ولفت إلى حداثة التقنيات 
الطبية التي جهز بها املستشفى 
والت����ي تضاه����ي مثيالتها في 

مستشفيات أوروبا.
زي����ارة  نهاي����ة  وف����ي 
البروفيسور الجي تقدم نائب 
الرئي����س التنفيذي للعالقات 
العام����ة والتس����ويق طريف 
العوضي بالشكر للبروفيسور 
الجي لتلبية دعوة مستشفى 

العلمية  السيف وللمحاضرة 
القيمة الت����ي ألقاها وقال: »ال 
البروفيسور  ش����ك أن زيارة 
الجي متث����ل إضاف����ة علمية 
الذي  قيمة ملستشفى السيف 
يحرص دوما على استضافة 
االستشاريني العامليني البارزين 
في االختصاصات الطبية كافة، 
وتأتي ه����ذه احملاضرة ضمن 
س����عي املستش����فى لتعمي����م 
الفائ����دة على جمي����ع األطباء 
العاملني في  االختصاصي����ني 
الكويت في مستشفى السيف 
وغيرها م����ن املستش����فيات 
احلكومية واخلاصة واالستفادة 
القصوى من اخلبرات األجنبية 
الستعراض آخر ما توصلت إليه 
مراكز األبحاث الطبية العاملية، 
ودعم املسيرة العلمية واالرتقاء 
مبستوى اخلدمات الطبية في 
الكويت.  كما قدم العوضي الشكر 
لشركة نستله لألغذية لرعايتها 
للندوة، وأشاد بالتعاون الدائم 
القائم بني مستش����فى السيف 
والشركة وبحرص الشركة على 

دعم األنشطة العلمية.

أخرى نشرت في كبريات املجالت 
الطبية العاملي����ة املتخصصة. 
كما يرأس البروفيسور الجي 
حترير مجلة طب أعصاب األطفال 
األوروبية، كما أنه اس����تاذ في 
جامعة ليوفني البلجيكية ورئيس 
قسم طب أعصاب األطفال فيها 

وفي مستشفاها.
ومن أه����م أبحاثه املعروفة 
دراسة تأثير مرض الصرع عند 
األطفال في تطور النمو املعرفي 
واإلدراكي لدى األطفال املصابني، 
والرس����م الدماغي الالس����لكي 

للكشف عن نوبات الصرع.
ودعا البروفيس����ور الجي 
األطباء احلاضرين إلى ضرورة 
االنضمام إلى اجلمعية األوروبية 
لطب أعصاب األطفال لتحقيق 
الفائدة مما يطرح فيها من أبحاث 
جديدة خالل املؤمترات الدورية 
التي تعقده����ا اجلمعية، وهذا 
يضمن للطبيب � حسب قوله 
� أن يبقى على اطالع دائم بكل 

ما يستجد من األبحاث.
وجاءت زيارة البروفيسور 
الج����ي للكوي����ت بدع����وة من 

نظم مستشفى السيف ندوة 
طبية متخصص����ة عن مرض 
الصرع لدى األطفال حاضر فيها 
البروفيسور الزائر د.ليفني الجي 
استشاري طب أعصاب األطفال 
ورئيس قسم طب أعصاب األطفال 
في مستشفيات اجلامعة نفسها 
ورئيس جمعية علم األعصاب 

لألطفال األوروبية.
وقدم البروفيسور الجي آخر 
املستجدات في عالجات مرض 
الصرع لدى األطفال وما توصلت 
إلي����ه مراكز األبح����اث الطبية 
العلمية املتخصص����ة في هذا 
املجال، كما عرض البروفيسور 
الجي التقنيات احلديثة والتي 
تتضمن تداخال جراحيا بعمليات 
جراحية بسيطة ميكن أن تساعد 
في عالج املرض وتساعد األطفال 
املصابني على العيش بش����كل 
طبيعي إلى حد كبير خصوصا 
أولئك األطفال املصابني بحاالت 

صرع من األنواع الشديدة.
الندوة الطبية التي نظمها 
مستشفى الس����يف في فندق 
اجلميرا برعاية شركة نستلة 
الكويت حضره����ا ما يزيد عن 
60 طبيب����ا متخصص����ا م����ن 
أطباء األم����راض العصبية من 
مستشفيات الكويت احلكومية 
واخلاصة مثل أطباء مستشفى 
مب����ارك ومستش����فى الصباح 
والفروانية والعدان ومستشفى 
الراش����د ومستش����فى ه����ادي 
ومستشفى رويال حياة إضافة 

إلى أطباء مستشفى السيف.
وق����د أعقب����ت احملاض����رة 
نقاشات طبية تناول فيها األطباء 
احلاضرون ما قدمه البروفيسور 
الجي خالل محاضرته ووجهوا له 
الكثير من األسئلة التي أثارتها 
األبحاث اجلديدة التي تناولها 

باحلديث خالل احملاضرة.
كما عرض األطباء احلاضرون 
بعض احلاالت الت����ي هي قيد 
العالج في أقسامهم وعياداتهم 
واستمعوا إلى رأي البروفيسور 
أن  والس����يما  به����ا،  الج����ي 
البروفيسور الجي يعتبر من 
أهم االستشاريني العامليني في 
مجال اختصاصه وهو الرئيس 
احلالي للجمعية األوروبية لطب 
أعصاب األطفال وهي إحدى أهم 
اجلمعيات العاملية املتخصصة 
في طب أعصاب األطفال وقدم 
خالل عضويته األبحاث العلمية 
البروفيسور ليفني الجي مع عدد من احلضورالكثيرة املسجلة باسمه وأبحاثا 

البروفيسور ليفني الجي

العوضي: الزيارة 
إضافة علمية 

قيمة للمستشفى 
الذي يحرص 

على استضافة 
االستشاريني 

العامليني البارزين
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ذعار الرشيدي

فرص تاريخية 
ضائعة!

ال أحد ميكنه أن يتنبأ 
مبا ميكن أن يحدث بعد 

العيد سياسيا، ولكن كل  
املؤشرات تدل على أن 

التدوير احلكومي املرتقب 
»وتسكني الشواغر« 

سيتمان بعد العيد 
مباشرة، خاصة أن الفترة 
املاضية تخللتها مشاورات 

غير معلنة مع عدد من 
الشخصيات لتولي حقائب 

الوزارات الثالث، العدل 
واألوقاف والتربية، مع 

حديث عن فصل التعليم 
العالي عن التربية.

>>>

وذلك وسط دعوات 
لتحفيز حكومي أوسع، 

ولكن احلقيقة أن احلكومة 
احلالية رغم »الشواغر« 

حكومة متجانسة إلى حد 
كبير بل إنها واحدة من 

أفضل احلكومات من حيث 
التجانس بني الوزراء، 
وكما سبق ان ذكرت 

فهذه احلكومة حتديدا 
متلك فرصة تاريخية 
لتقوم بتغيير جذري 

للنهج احلكومي السابق، 
وتبادر بنفسها دون 

انتظار مجلس األمة للتقدم 
بقوانني إصالحية، وال 

يوجد أي مانع سياسي من 
أي نوع يحول بينها وبني 
تقدمي القوانني االصالحية، 

أو البدء في تطبيق 
القوانني التي التزال تنتظر 
إجناز الالئحة الداخلية كـ 

»هيئة مكافحة الفساد« 
التي لم تستكمل الئحتها 

التنفيذية بعد منذ عام 
ونصف العام.

>>>

احلكومة احلالية بيدها 
أن تقود حملة من التقدم 
بقوانني شعبية، ال أعني 
أبدا القوانني ذات الكلفة 
املالية العالية، بل أقصد 

إقرار قوانني جديدة حلل 
املشكلة اإلسكانية كمثال، 

وقوانني ملزمة لبناء 
مستشفيات جديدة. نعم، 
أصبحت لدينا قناعة بأنه 
وحتى يقوم مشروع ما 

البد من قانون له، وليس 
مبستغرب أبدا أن نطلب 

قانونا يلزم وزارة الصحة 
ببناء مستشفى حكومي 
كل 3 سنوات على األقل.

>>>

أعني ان احلكومة أمامها 
كل الفرص التاريخية 

املمكنة لتعدل األوضاع 
احلكومية دون انتظار 

توجيه من مجلس األمة، 
واعتقد أن دور االنعقاد 
القادم سيكون االختيار 

الشعبي األكبر الذي 
ستواجهه.

mw514@hotmail.com
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عبد الحميد الباللي

د. محمد القزويني

فقدت الكويت يوم األربعاء 2014/9/24 
احد ابرز ابنائها األخ وليد الرويح، والذي 

كان احد أبرز رواد العمل االقتصادي 
االسالمي، واحد مؤسسيه، فقد رأس 

الدائرة التجارية في بيت التمويل 
الكويتي، ثم مساعدا للمدير العام 

للقطاع التجاري، وفي عام 1984 اصيب 
بحادث سيارة أثناء تواجده في مكة 

ألداء العمرة، ما نتج عنه اصابته بشلل 
نصفي، لكن هذه االعاقة لم تثنه عن أداء 

واجباته العملية واالجتماعية، فقد عاد 
الى عمله على كرسي متحرك واستمر 
مبنصبه يدير هذه االدارة االقتصادية 
الكبيرة، حتى عام 1992 ثم انتقل الى 

بيت االستثمار اخلليجي رئيسا، كما عني 
نائبا لرئيس مجلس ادارة شركة اصول 
لالجارة والتمويل، وعضو مجلس ادارة 

بيت التمويل اخلليجي في البحرين، 
ونائب رئيس مجلس ادارة شركة اخلليج 

لالستثمار والتمويل في البحرين وقد 
ساهم في تأسيس عدة شركات منها:

٭ بيت االستثمار اخلليجي.
٭ أصول لالجارة.

٭ التأمني التكافلي.
٭ بيت التمويل اخلليجي في البحرين.

٭ اخلليج لالستثمار في البحرين.
لقد كان، رحمه اهلل، أمة في فرد، وكان 

عقلية اقتصادية قل ان يوجد مثلها، 
وحق للكويت والكويتيني االفتخار مبثل 

هذا النموذج من أبنائها.
كان أبوخالد، رحمه اهلل، منوذجا فذا 

للنجاح على جميع األصعدة، فقد كان أبا 
مثاليا، وداعية من الطراز النادر، وصانعا 
رائعا للعالقات االجتماعية، ما كان يترك 
عرسا وال عزاء، وال جنازة اال حضرها، 
تراه في كل مكان مع كرسيه املتحرك، 

وكأنه يقول للكسالى وفاقدي الهمة، 
ان اجلسد اذا تعطل فان الهمة والعزم 
ال يتعطالن، وكأنه يردد عليهم ما قاله 

املتنبي:
وإذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها االجسام
نعم كان أبوخالد من أصحاب النفوس 

الكبيرة التي تعبت في مرادها االجسام، 
فلم يستسلم جلسد نصفه معطل، ولم 

يستسلم لآلالم واالوجاع، فكان كلما 
ناداه منادي الواجب في مكان قال: ها 

آنذا، بل كنت تراه حيث تفقد الكثير من 
األصحاء.

أبوخالد، رحمه اهلل، لم أره في حياتي 
اال مبتسما، راضيا بقدر اهلل، وفي احلك 

الظروف، لقد التقيته اثناء الغزو في 
لندن، فرحب بي ترحيبا كبيرا واكرمني 

اميا اكرام في شقته، ولم يبد عليه اي 
أثر من آثار احلزن او التذمر، او الهم، بل 

كان يعظ زائريه بالتفاؤل والثبات.
اذا ذكر الذاكرون الناجحني فهو احد 

قممهم.

واذا ذكر الذاكرون الواثقني بانفسهم فهو 
احد قممهم.

واذا ذكر الذاكرون أصحاب الهمم العالية 
فهو أحد قممهم.

واذا ذكر الذاكرون أصحاب العالقات 
العامة فهو أحد قممهم.

واذا ذكر الذاكرون الراضني بالقضاء فهو 
أحد قممهم.

واذا ذكر الذاكرون القادة الناجحني فهو 
أحد قممهم.

انه كان مجموعة من القمم جتمعت في 
رجل واحد.

لقد امتألت يوم جنازتك املقبرة، وجاء 
الناس من كل صوب وحدب، وفاء حلبكم 

الكبير لهم، وتواصلك الرائع معهم، 
واستمرت الطوابير تعزي حتى أذان 

املغرب انه احلب لهذا الرجل الذي أعطى 
لبلده ودينه الكثير الكثير فاعطاه الناس 

الكثير الكثير من محبتهم، لقد كان 
منوذجا رائعا للمواطن املنتج الصالح.

واذا كان يحق ألهل املتوفى البكاء على 
فقيدهم، فحق لنا ان نبكيك يا أبا خالد، 
فعلى مثلك تبكي البواكي، وانا هلل وإنا 

إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهلل 
العلي العظيم، ان العني لتدمع، وان القلب 
ليحزن، وال نقول اال ما يرضي ربنا، وإنا 

على فراقك يا أبا خالد حملزونون.

قرر مجلس الوزراء أن تكون عطلة عيد األضحى 9 
أيام، وكذا قبلها كانت عطلة عيد الفطر. فاملوضوع 

هو: هل تساعد اإلجازات الطويلة التي متنحها 
احلكومة ملوظفي الدولة التي تستمر ألكثر من 

أسبوع من غير داع االقتصاد الوطني أم تعرقل 
مسيرة التنمية؟

فإننا ال جند أي سبب مقبول أو مبرر معقول 
لتوقف نشاط الدولة سوى إتاحة الفرصة للموظفني 
بشكل رسمي مدفوع األجر للتهرب من العمل اجلاد 

دون مردود. وقد يبرر بعض املسؤولني إقرارهم 
تلك العطلة بالغياب الفعلي لكثير من املوظفني 

بحجج التمارض أو غيره جلعل العطلة أمرا واقعيا 
ال مفر منه، وأنا أقول هنا إذن ال خير في أي إجراء 
حكومي بل إن سمعتها مهزوزة وقدرتها على احملك 

إن لم تضبط ذلك الوضع املائل، فالبلد تخسر 

عشرات املاليني جراء إقرار تلك العطل املمتدة 
الطويلة القهرية، ولو كان البلد يسير بنظام القطاع 

اخلاص لوجدنا املوظفني ملتزمني بدوامهم وبأقل 
مقدار من التعطيل، وهو ما يحصل فعال في البنوك 
والشركات، فكيف ينجح أولئك وتفشل احلكومة في 

إلزام موظفيها بالدوام؟!
ال أتهم ظلما أو أقول زورا لو ادعيت أن احلكومة 

بفعلها هذا هي عدو االقتصاد الوطني الكويتي األول 
حيث تبدو غير مبالية إن توقفت مصالح البالد 

والعباد بسبب تلك العطل والتي قد تصادف أيضا 
وقوع بعض األحداث الساخنة التي ال ميكن سرعة 

التعامل معها بسبب تلك العطل ألن من يهمه األمر او 
بيده القرار في اجازة وقد يكون خارج البالد.

إذن ليس االقتصاد فقط هو من يتأثر بتلك العطل، 
بل حتى األمن والقضاء وبكلمة إجمالية فإن مد أمد 

العطلة إجرام بحق البلد بجميع مؤسساته وأبعاده 
وإضرار متعمد مبصاحله. وان سيقت بعض 

املبررات فهي مبررات مهلهلة ال تستقيم مع التنمية 
في عالم اصبح للدقيقة فيه مردود وللساعة اثر في 

االقتصاد واألمن.
إنني أرى ضرورة تعديل قانون اخلدمة املدنية في 
هذا اجلانب وإلغاء ما يسمى يوم عمل بني عطلتني 

او تعويض عطلة يوم اجلمعة. فلقد أصبحت العطلة 
الطويلة سمة بارزة للعمل احلكومي في الكويت، 

ولو أضفنا الى ذلك قلة اإلجناز وتكاسل املوظفني 
قبل العطلة وبعدها فإننا ندرك كيف يكون العمل 

احلكومي مدخال للتأخر وعنوانا صارخا لتدني 
االجناز، بل كيف يكون منوذجا باهرا للتراخي في 

العمل والضبط والربط.

أبوخالد قاهر 
اإلعاقة

اإلجازات 
واالقتصاد

وضوح

باليراع

شاءت أقدار اهلل أن يقطف ثمرة قلب عبداهلل، ذلك 
الشاب اليافع الذي ترعرع في أسرة محافظة ما بني 

والدته ووالده وأخواته... ذكر بالطيبة وسماحة الوجه 
وعرف بالبر الذي يستشعره والداه من حسن املعاملة 

واخللق، لقد انتقل عبداهلل من دار الشقاء إلى دار الراحة 
بإذن اهلل تعالى وهذا فضل عظيم من رب كرمي.. انها 

مشيئة اهلل كتبت من األزل فمالنا إال أن نقول إنا هلل وإنا 
إليه راجعون وإنا على فراقك يا عبداهلل حملزونون.

لقد كان لرسالة أبي عبداهلل أثر كبير فقد حملت هذه 
الرسالة معاني كثيرة متخضت من هذا احلدث اجللل، 

فوجدته صابرا محتسبا مؤمنا بقضاء اهلل وقدره... 
استرجع ورضي مبا قدره اهلل له، وهذا ما تعلمناه منه 

خالل تعاملنا معه في كثير من املشاريع، فدائما ما 
يصبرنا ويهون علينا العظيم من األمور... ويسهل علينا 

كل صعب ويتجاوز عن األخطاء مقابل حتقيق النتائج 
واألهداف، ثم ها هو يظل ثابتا أمام هذا احلدث العظيم 

ليعلمنا املوقف احلقيقي للمسلم في الواقع الصعب.
يقول أبو عبداهلل في رسالته:

بعد اسم اهلل السالم
أرجو أن تبلغ عني إخواني وأهلي وأحبابي أحباب 

عبداهلل هذه البشارة:
احلمد هلل على ما اختار لعبداهلل أن يبني لوالديه في 

اجلنة بيتا اسمه بيت احلمد، كما وعدنا ربنا على لسان 
نبيه صلى اهلل عليه وسلم:

عن أبى سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة 
اخلوالني جالس على شفير القبر، فلما أردت اخلروج 

أخذ بيدي، فقال: أال أبشرك يا أبا سنان؟
قلت: بلى، قال: حدثني الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي 

موسى األشعري عن النبي ژ قال: 
»إذا مات ولد الرجل يقول اهلل تعالى ملالئكته: أقبضتم 

ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم 

فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟
فيقولون: نعم

فيقول: ماذا قال عبدي؟
قال: حمدك واسترجع.

فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في اجلنة، وسموه بيت 
احلمد«. 

رواه الترمذي وهو حسن.
ومعنى استرجع: قال إنا هلل وإنا إليه راجعون.

وإني لعلى يقني بحسن ظني بربي انه سيستضيفني 
ووالدته احلنونة أم عبداهلل هناك بوعد اهلل وبرحمته 

وفضله وسنستضيف عندئذ كل أحبابنا وأحباب عبداهلل 
الذين ضجوا بالدعاء له وغمرونا مبشاعرهم الصادقة 

الفياضة ونعدهم بأننا لن ننساهم في ذلك اللقاء املوعود 
في ذلك البيت املشهود.

وقد أكرمه اهلل سبحانه وأكرمنا معه بذلك قبل قليل 
وحسب توقيتكم في الكويت في الساعة اخلامسة من 
مساء اليوم السبت الثالث من العشر املباركات من ذي 

احلجة.
كما أبشرك دون سرد التفاصيل بعظم التيسير الذي 

القاه عبداهلل في جميع مراحل مرضه وعالجه، فقد 
كانت أمور عالجه ميسرة بشكل منقطع النظير يشبه 

شخصيته الوديعة الطيبة التي تعرفونها جيدا دون 
تزكية مني حتى انه لم يعان إال بقدر ما شاء الرحمن أن 
يتفضل به عليه من تكفير الذنوب ورفع الدرجات بإذنه 

وفضله وكرمه وهو أرحم الراحمني.
واحلمد هلل رب العاملني

واحلمد هلل على كل حال.
إنه الصبر الذي ذكره اهلل تعالى في كتابه الكرمي أكثر 
من تسعني مرة فقال: وما يلقاها إال الذين صبروا وما 

يلقاها إال ذو حظ عظيم.
أسأل اهلل أن يرحم عبداهلل ويجعله في الفردوس األعلى 

وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 
وصحبه، أما بعد: 

نسأل اهلل تعالى أن يأجر ذوي املرحوم عبداهلل اخلرافي 
رحمة اهلل عليه، وأن يخلف على والديه خيرا، فقد قال 
عز جل: )ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص 

من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون.. البقرة:157، 
156، 155(، ففضل الصبر عند الصدمة األولى عظيم، فهناك 

اجلزاء العاجل من اهلل للصبر والرضا بقضائه، فضال عن 
األجر اآلجل، الذي يتلخص في الفوز باجلنة، وما أدراك 

ما اجلنة. قال تعالى في احلديث القدسي: ما لعبدي املؤمن 
عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إال 

اجلنة. رواه البخاري.
فهنيئا للسيد الفاضل د.عبداحملسن عبداهلل اخلرافي، صبره 

على االبتالء السريع واملفاجئ عند مرض ولده وعند تلقي 
نبأ وفاته، فعن أبي موسى األشعري أن رسول اهلل ژ قال: 

»إذا مات ولد العبد قال اهلل ملالئكته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول 

اهلل: ابنوا لعبدي بيتا في اجلنة وسموه بيت احلمد«. رواه 
الترمذي، وحسنه أحمد واأللباني. 

فلقد عرف د.عبداحملسن اخلرافي بحبه للخير ونصرته 
للضعفاء وحنوه على كل العاملني معه دون متييز، كما عرف 

بدماثة خلقه وتواضعه الشديد وحرصه على إعطاء كل ذي 
صاحب حق حقه، كما عرف بطيبته وكرمه. وهو دائما إذا 

ما علم بخبر مرض أحد عاده، وإذا عرف بوفاة شخص 
سابق أهله إلى دفنه، وذكر الناس باخلير قوال وكتابة، وذلك 

بشهادة اجلميع، وقد حزن الكل على مصابه اجللل، وكأنه 
فلذة كبد كل عامل في األمانة العامة لألوقاف، ولقد كانوا 

يتابعون حالة ابنه منذ سماع نبأ مرضه ويبتهلون إلى اهلل 
العلي القدير أن يشفيه إلى أن تلقى اجلميع نبأ وفاته في جو 

من احلزن واأللم، ولكن هلل أمانات يسترجعها وقتما يشاء، 
فاهلل أعطى واهلل أخذ فهنيئا لوالده ووالدته في صبرهما 

على هذا االختبار الصعب، فالدنيا دار ابتالء وبيان لثمرات 
وفوائد الصبر عليها، ونتذكر قول املولى عز وجل )كل من 

عليها فان وال يبقى إال وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام(.
فعظم اهلل أجر األسرة الكرمية على مصابها وصبرها وأثاب 

فقيدها خير الثواب وأحسن عزاءهم بإذن اهلل.

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

وفاء حامد العماني

هكذا نتعلم الصبر

فإنا على مصابكم حملزونون وعلى 
صبركم لفخورون

وقفات

وقفات

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser
باسل الجاسر

املتابع حلال التنمية في وطننا 
يستشعر األلم عليه، ويزيد األلم 

ويتحول حلسرة إذا ما قارن حالنا مع 
دول اجلوار، بالرغم من أننا بالكويت 

منلك كل عناصر النجاح من املال 
والكوادر الوطنية ولدينا مطالبات 

صادقة من أميرنا املفدى وولي عهده 
ومن الشعب الكويتي الكرمي على 

مختلف مشاربه للحكومة بضرورة 
حتقيق التنمية وبأسرع وقت ممكن 

للحاق بالركب الذي صرنا في مؤخرته، 
ولكن احلكومة التي بيدها سلطة 

التخطيط والتنفيذ تارة تعيق التنمية 
وتارة أخرى تقف عاجزة.

فإعاقة التنمية جتلت عندما أوقفت 
خطة 2010 التي وضعها وزير التنمية 
األسبق الشيخ أحمد الفهد ونفذ منها 

سنتني، وللعلم فان كل املشاريع 
العمالقة التي نرى معاملها بارزة اآلن 
من إجنازات تلك اخلطة سواء كانت 
جسورا أو مستشفى جابر أو ميناء 
مبارك الكبير أو مبنى وزارة التربية 

وغيرها كثير، إال أن هذه احلكومة في 

مطلع 2012 أوقفت ميزانيتها وبعثرت 
مشاريعها ولم تضع بديال عنها 

بل قامت بإلغاء مشاريعها وأبرزها 
املستشفيات األربعة التي ألغيت دفعة 

واحدة بالرغم من أنها مناقصات 
أرسيت وفق القانون وبعد مرورها 
بالدورة كاملة بحجة ارتفاع التكلفة 

التي كانت في بحر 250 مليون دينار، 
إال أن هذه احلكومة أرست مناقصة 

مستشفى واحد بذات الكلفة إن لم يكن 
بسعر أعلى! 

وقامت هذه احلكومة بتأجيل االنتهاء 
من جامعة الشدادية التي كان موعد 
تسلم املرحلة األولى منها في 2015 

فأجلتها إلى 2019 دون مبرر أو سبب 
منطقي سوى الترضية، أما مظاهر 

العجز فقد جتلت بصورة صارخة في 
اخلطة التي قدمتها احلكومة ملجلس 
األمة في أواخر العام املاضي ورغم 
االنتقادات الالذعة التي قيلت فيها 
سواء من النواب الذين استقالوا أو 

الكتاب واملختصني بل ومن مختلف 
قطاعات الشعب الكويتي واملطالبات 

إلعادة النظر فيها، إال أن احلكومة 
أصرت عليها وتشبثت بها ولكن في 

الشهر الفائت أعلنت احلكومة بأن 
اخلطة فشلت! 

وأعلنت احلكومة أنها ستنجز مطار 
الكويت الدولي اجلديد الذي كان من 

ضمن عناصر خطة 2010 وقامت 
بإرجائه ثم وعدت بإجنازه خالل 

سنتني مر منها اكثر من ستة شهور، 
إال أنها إلى اآلن لم تنته من تأهيل 
الشركات للمشاركة في مناقصته، 
فكلما أعلنت عن موعد لغلق باب 

التأهيل عادت واجلت موعد اإلغالق 
وآخر موعد أعلنت عنه احلكومة هو 

نوفمبر املقبل.
وبناء على ما تقدم يتضح أن سبب 

توقف التنمية هو هذه احلكومة التي 
جتامل على حساب الصالح العام وعدم 

إحساسها بأهمية الوقت، والسبب 
اآلخر هو عدم وجود احملاسبة وانعدام 
الرقابة على احلكومة التى صارت هي 
الرقيب.. وال حول وال قوة إال باهلل.. 

فهل من مدكر؟

غياب الرقابة 
سبباً تخلفنا

رؤى كويتية
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مغنية شابة مو القية دعم 
لدعاية ألبومها اليديد من 

قبل القنوات الفضائية 
مع أنها صارفة على 

هالدعاية مبالغ كبيرة 
مثل ما تقول..

خير إن شاء اهلل!

ممثلة تعشق التصوير 
بطريقة غريبة ووين ما تروح 

الزم تتصور لدرجة انها 
فصلت على رفيچتها ألنها 

رفضت تصورها وهي تفتر 
بأحد القهاوي..

احلمد هلل والشكر!

ممثل هااليام مهتم بأحد 
املنتجني علشان

 ال ينساه في عمله 
اليديد وقاعد يطرشله 
رسايل محبة وأدعية..

حركات مكشوفة!

دعايةتصوير أدعية

هيا الشعيبي كل من سأل عن 
حال���ة ابنها الطفل، متمنية 

الصحة والعافية للجميع.

شكرت من سأل عنه ومتنت الصحة للجميع

هيا الشعيبي: »ولدي فهد بخير وما فيه إال العافية«
طمأنت النجمة الكوميدية 
هيا الشعيبي جمهورها على 
صحة ابنها فهد الذي تعرض 
لوعك���ة صحية نقلته على 
اثرها الى احد املستشفيات 
اخلاص���ة لالطمئنان على 
حالت���ه، حيث تب���ن بعد 
الفحوص���ات ان���ه حرارته 
مرتفع���ه فعم���ل أطب���اء 
املستشفي على تخفيضها، 
ومن ث���م أجريت له بعض 
األشعة اخلاصة لتشخيص 
حالته وكانت النتيجة سليمة، 
خصوصا بعد اشتباههم في 
الدودي���ة ألنه كان  الزائدة 
»يتل���وى« من بطنه، ولكن 
بعد ذلك اتضح ان االلتواء 
كان بسبب الصديد الذي نزل 
الى معدته، فتمت معاجلته 
واملكوث باملستشفي ملتابعة 
حالته ولكن الطفل فهد رفض 
املكوث في املستشفى على أن 
يأخذ عالجه في البيت، وهو 
حاليا يتمتع بصحة جيدة 
وعافية بع���د ان انخفضت 

درجة حرارته كثيرا.
هيا الشعيبي وابنها فهدوشكرت النجمة الكوميدية 

أكد لـ »األنباء« وجود مشروع مسلسل جديد وعمل مسرحي في العيد

القطان: املشاركة في تقدمي حفل تكرمي سمو األمير
 في اإلمارات وسام على صدري

مدوا له يد العون والقضاء 
معهم س���اعات جميلة في 
تقدمي تلك االحتفالية على 

الهواء مباشرة.
الفترة  وعن جديده في 
املقبلة، ذكر القطان انه انتهى 
من األعداد ملسرحية األطفال 
بعي���د األضح���ى بعنوان 
»س���ناب جات« يشارك من 

خاللها عدد من النجوم منهم 
الفنانة جواهر ونواف النجم 
وجلن وغدي���ر الفهد وهي 
أول عمل مس���رحي سيقدم 
في محافظة اجلهراء مبنطقة 
سعد العبداهلل، وأفاد القطان 
بأن هناك فكرة عمل جديد 
وهو عبارة عن مسلس���ل 
رمضاني كان من املفترض 
ان ينتهي من كل التفاصيل 
اخلاصة به مع املنتج عامر 
صباح لكن ظروف الس���فر 
انه فور  منعته، موضح���ا 
عودته للبالد سيقوم بلقاء 
املنتج واالنضم���ام للعمل 

بشكل رسمي. 
القط���ان ان عمله  وأكد 
مس���تمر حاليا في التقدمي 
اإلذاعي م���ن خالل برنامج 
»الدع���وة عامة« الذي يبث 
عبر أثير إذاعة محطة الغناء 
العربي وسيس���تمر حتى 
البرامجية  ال���دورة  انتهاء 
للمحطة، حيث س���يتحول 
بعدها لتقدمي برنامج جديد 

بعنوان »سبورت اليت«.

ام« ماج���دة الطخيم وكافة 
الزم���الء مم���ن رافقوه الى 
االمارات للمشاركة في تقدمي 
االحتفالية التي حملت عنوان 
»صباح اإلنسانية« وشكلت 
محض فخر له ولكافة أبناء 
الكوي���ت، مضيفا: الش���كر 
موصول أيض���ا لزمالء في 
محطة »اف ام اإلمارات« ممن 

أحمد الفضلي

الفن���ان واملذيع  اعتبر 
الشاب نواف القطان مشاركته 
في تقدمي االحتفالية اخلاصة 
بسمو األمير الشيخ صباح 
األحمد »قائد اإلنس���انية« 
عبر إذاعة »اف ام االمارات« 
وس���ام على صدره ملا لهذه 
التجربة من تقدير واحترام 
له وألي إعالمي يشارك في 
حفل خصص من قبل دولة 
شقيقة مبناسبة تكرمي سمو 

األمير.
ووجه القطان من خالل 
اتصال هاتفي مع »األنباء« 
م���ن العاصم���ة اإلماراتية 
ابوظب���ي خالص ش���كره 
وتقديره لكل من كان وراء 
ترشيحه لتمثيل اإلعالمين 
الكويتين بهذه االحتفالية 
وعلى رأسهم وكيل وزارة 
املباركي  اإلع���الم ص���الح 
ومدير إذاعة البرنامج الثاني 
واحملطات احمللية بدر الطراوة 
ومراقبة محطة »كويت اف 

نواف القطان مع فريق »أف أم اإلمارات«

األعمال من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضمن 21 مشروعاً لدورة برنامج ربيع 2014

10 صانعات أفالم نساء يحصلن على منح لتمويل أفالمهن من مؤسسة الدوحة لألفالم
بعد اإلشادة الدولية بالفيلمني 

املمولني من قبل مؤسسة 
الدوحة لألفالم في مهرجان 
البندقية السينمائي األخير، 

أعلنت مؤسسة الدوحة 
لألفالم عن قائمة صانعي 

األفالم احلاصلني على منح 
أفالم لدورة ربيع 2014. 

وتتضمن القائمة 21 مشروعا 
من 14 بلدا من بينها 12 

مشروعا من منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

ومت اختيار أربعة مشاريع 
ملخرجني من قطر للحصول 

على منح، في خطوة تؤكد 
على اخلطوات الثابتة 

والتقدم املتواصل الذي 
تشهده صناعة السينما 
القطرية. واملشاريع هي 

»باريجات«زهرة الياسمني 
الليلية للمخرجة القطرية هند 
فخرو، مسلسل الويب األول 

من نوعه »الدكتور حمود 
شو« من إنتاج إنوفيشن 
لألفالم، »في ذكرى آدا« 
للمخرج املقيم في قطر 

جان باكل، والفيلم الوثائقي 
القصير »أحالم حقيقية: 

في 25 اجلاري وتستمر 
في استقبال الطلبات إلى 
15 أكتوبر املقبل، وبينما 

تقدم املؤسسة املنح لتمويل 
صانعي األفالم من جميع 
أنحاء العالم، إال أنها تشدد 

على دعم صانعي األفالم من 
منطقة الشرق األوسط. وقد 

مت تخصيص فئات معينة 
من التمويل لصانعي األفالم 

من منطقة الشرق األوسط 
وقطر، وميكن لصانعي 

األفالم من منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

التقدم بطلبات للحصول على 
منح ألفالمهم في مراحل 
التطوير واإلنتاج وما بعد 
اإلنتاج لألفالم الوثائقية 

الطويلة واألفالم الروائية 
واألفالم التجريبية. أما 

األفالم القصيرة فستحصل 
على التمويل في مرحلتي 

اإلنتاج وما بعد اإلنتاج فقط، 
مع استثناء األفالم القصيرة 

لصانعي أفالم من قطر، حيث 
ميكن لهم التقدم للحصول 
على منح ألفالمهم في كل 

مراحل اإلنتاج.

االقتصادي والتنمية وفيلمني من 
باقي دول العالم.  وقالت فاطمة 

الرميحي، الرئيس التنفيذي 
باإلنابة ملؤسسة الدوحة لألفالم: 

بعد جناح الفيلمني »ذيب« 
و»سيفاس« احلاصلني على منح 

املؤسسة في مهرجان البندقية 
السينمائي، يسرنا اإلعالن عن 
القائمة التالية من املشاريع التي 

بعض الطرق تؤدي للمنزل« 
لصبا كرمي خان املقيمة في قطر، 
أما املشاريع األخرى من منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
فتأتي من اجلزائر، مصر، لبنان، 
فلسطني وسورية. باإلضافة إلى 
ذلك حصل على التمويل سبعة 

مشاريع من دول جلنة دعم 
التنمية التابعة ملنظمة التعاون 

12 فيلما من املنطقة، من ضمنها 
أربعة من قطر، وهو ما يشير إلى 
املواهب القوية في صناعة األفالم 
في عاملنا العربي، نحن ملتزمون 

بدعمهم وحمل مشاريعهم إلى 
املرحلة التالية، وتعتبر هذه 
املشاريع القوية مناذج عن 

األفالم التي يعمل برنامج املنح 
في مؤسسة الدوحة لألفالم على 

دعمها وتوصيلها إلى الريادة، 
كما نتطلع للعمل مع صانعي 

األفالم ملساعداتهم في كل مراحل 
إنتاج األفالم وما بعدها. وركزت 
منح متويل األفالم من مؤسسة 

الدوحة لألفالم لدورة ربيع 
2014 على استكشاف مواهب 

سينمائية جديدة خصوصا 
صانعي األفالم اجلدد الذين 

يصنعون أفالما للمرة األولى أو 
الثانية، ويدخل التمويل دورته 
الثامنة، حيث استقبل أكثر من 
360 طلبا للحصول على منح، 
من بينها 160 فيلما من منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
108 من دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية و92 
من باقي دول العالم. وحتظى 
صانعات األفالم بتمثيل قوي 

في هذه الدورة، حيث مت اختيار 
عشر مخرجات للحصول على 

متويل من ضمنهن: هند فخرو، 
عنبر فارس، جوانا دومكي، 

ناتاليا جاراجيوال، كاتيا جرجورة، 
صبا كرمي خان، مرمي خاتشفاني، 
نارميان ماري، جيتنا جالي راو، 

ميال توراجليك.
وافتتحت دورة املنح احلالية 

متثل أصواتا سينمائية جديدة، 
وقد أثارت القصص املختلفة 
وتنوع ثقافات مخرجي هذه 

األعمال إعجاب جلان التحكيم.
وأضافت الرميحي: يسرنا 

مشاركة أفالم روائية ووثائقية 
مؤثرة من قبل مخرجات نساء 

التي متيزت وتأهلت مشاريعهن 
إلى هذه اجلولة، لقد مت اختيار 

فيلم »سيفاس«مشهد من فيلم »املُسرعات«

خالل الشهر املقبل أيضا، وهو 
من تأليف فادي قوشجي، وإنتاج 

شركة »سما الفن«.

سالف فواخرجي سيدة أعمال جشعة!

»فتاة املصنع« ميثل مصر في األوسكار
وق���ع االختيار على فيل���م »فتاة املصنع« 
للمخرج محمد خان، لتمثيل مصر في مسابقة 
األوسكار للمنافس���ة على جائزة أفضل فيلم 
أجنبي. ويأتي اختيار الفيلم بعدما أقامت اللجنة 
اجتماعا في نقابة السينمائين، واستقرت بعد 
التصويت على اختي���ار »فتاة املصنع« الذي 
تؤدي بطولته ياسمن رئيس وهاني عادل من 

أجل املشاركة في املسابقة العاملية. 
يذكر أن »فتاة املصنع« حقق جناحا كبيرا 
عند عرضه وميثل عودة للمخرج محمد خان 
إلى السينما بعد غياب طويل. وشارك من قبل 
في »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، وحصد 
جوائز عدة من بينها جائزة أفضل ممثلة لياسمن 

رئيس.

بعد غيابه���ا العام املاضي، 
تع���ود س���الف فواخرجي إلى 
ساحة الدراما السورية هذا العام، 
وتفتتح موس���مها بعمل مؤكد 

وآخر مازال قيد الدراسة.
وتستعد النجمة السورية 
ألداء دور البطولة في مسلسل 
»حارة املش���رقة« تأليف أمين 
الدقر، وإخ���راج ناجي طعمي، 
وإنت���اج »املؤسس���ة العام���ة 
لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي«، 
على أن ينطلق التصوير مطلع 
أكتوب���ر املقبل. وجتس���د في 
العمل شخصية »سيدة مجتمع 
جشعة، فيها جانب طريف من 
االحتيال، تعاني مش���اكل منذ 
الطفولة، تولد لديها رغبة في 
االنتقام من املجتمع«. وفي سياق 
مشابه، تبدو فواخرجي مرشحة 
ألداء دور »دارين« الشخصية 
الرئيسية في مسلسل »في ظروف 
غامضة« الذي يحضر املخرج 
سالف فواخرجياملثنى صب���ح للبدء بتصويره 

خالل املؤمتر الصحافي ملسرحية »حبنا الكبير« التي ستعرض في عيد األضحى بـ »الشامية«

احلربي: حب الوطن يترجم فنيًا ورسالة تربوية لألطفال
متطوعات: قدوتنا في العمل التطوعي أميرنا »أمير اإلنسانية«

األول بناة الوط����ن وتعزيز 
العمل كفريق واحد والشكر 
على النعم والكرم كأس����مى 
الفضائل والتفريق بينه وبن 
التبذير والبخل وتعزيز الثقة 
بنفوس األجيال اجلديدة فهم 
أمل الغد وبهم يسمو الوطن، 
مشيرة إلى أن االفتتاح األول 
كان برعاية وزيرة الش����ؤون 
ووزيرة التخطيط والتنمية.

من زاوية أخ����رى، لفتت 
احلربي إلى استغراق عام كامل 
من التأليف واألعداد وتدريب 
األطفال وتنفيذ وتس����جيل 
اللوحات الغنائية مع املوزع 
عاصم البني وتصوير العمل 
كام����ال لعرضه عل����ى أمانة 
املجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب والذي تفضل 
مش����كورا أوال بإجازة النص 
املسرحي كامال وثانيا برعاية 
ودعم هذا العمل الوطني والذي 
امتدحه خبراء الفن واملسرح 

بالكويت مث����ل كاملة العيار 
ومحمد العسعوسي وعواطف 
البدر وغيرهم كما القى قبوال 
جماهيريا كبيرا عند عرضه 
ضمن أنشطة املجلس الوطني 
للثقاف����ة والفن����ون واآلداب 

بصيفي ثقافي 9.
من جانبه����ا، قالت عضو 
الفريق املش����ارك باملسرحية 
اب����رار احلربي: ان قدوتنا في 
العمل التطوعي أميرنا »أمير 
اإلنسانية«، موضحة ان فكرة 
أداء املسرحية فريدة من نوعها 
وان املسرحية امتزجت بالتقنية 
املتطورة والعمل الفني، مضيفة 
ان الهدف من هذه املسرحية 
ه����و حتقيق هدف س����ام من 
أجل املجتمع، السيما انه من 
أداء مجموعة فتيات كويتيات 
يدفعن بتقدمي شيء خلدمة هذا 
الوطن املعطاء، راجية ان يلقى 
هذا العم����ل صدى جماهيريا 
يليق به، مبينة ان احلضور 
هو الدافع للتشجيع على الدفع 
باملزيد من اإلجنازات الشبابية 

الكويتية في خدمة الوطن.
بدورها أكدت مدربة األطفال 
واملسؤولة عن األمور الفنية في 
العمل مرمي اخلرافي ان فريق 
املس����رح حرص على اجناز 
املسرحية على الوجه األمثل، 
مؤكدة ان هناك طاقات شبابية 
كويتية قادرة على االجناز في 

مصلحة الوطن.
ولفتت اخلرافي الى أن هذا 
العمل هو نسائي فقط والهدف 
منه غرس محبة هذا الوطن في 
نفوس األطفال وكذلك إظهار 
اإلبداع����ات الفني����ة للفتيات 
الكويتيات في خدمة بالدهن.

لعدة مجموعات ومن ضمنها 
اإلشراف على تدريب 75 طالبة 
من املرحلة االبتدائية لتنتج 
أول باكورة ل����روح التعاون 
والعمل الوطني مبس����رحية 
»حبنا الكبي����ر« مؤكدة انها 
رس����الة تربوي����ة وتثقيفية 
ملرحلتي االبتدائية ورياض 
األطف����ال هدفه����ا األساس����ي 
تنش����ئة جيل محب للوطن 
معزز بالثقة بالنفس مشيرة 
الس����تخدام عنصر املفاجئة 
لألطفال بعرض دمى تلبس 
وال حت����رك باليد باإلضافة ل� 
5 لوحات استعراضية تشد 
انتباه صغار الوقت احلاضر 
وهو جيل ال يشد انتباهه الكالم 

املوجه.
وقد فصلت احلربي األهداف 
الشاملة للعرض والتي تكمن 
في تنشئة جيل محب للبذل 
والعط����اء وترس����يخ مفهوم 
املواطنة والوفاء جليل الرعيل 

أميرة عزام

أكدت املؤلفة واملخرجة 
الكويتية وس���مية احلربي 
أن حب الوطن يترجم فنيا 
هذه املرة عن طريق مسرحية 
اس���تعراضية أهم أهدافها 
تعزيز روح التعاون وااللتزام 
بالوقت وكيفية الترش���يد 
وتدبير األم���وال وتوضيح 
املعن���ى احلقيقي للكرم مما 
يجعله���ا رس���الة تربوية 
وتثقيفي���ة قوي���ة لألطفال 
مم���ا يغرس حبه���م الكبير 
لوطنهم ويعزز مفهوم الوالء 
للكويت واالرتباط باألجداد 
املخلص���ن لها.جاء ذلك في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
قبيل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد في الدعية صباح أمس 
االثنن حول مسرحية »حبنا 
الكبير« والتي سيتم عرضها 
خالل أيام عيد األضحى املبارك 
على مسرح الشامية، الفتة 
إلى أن محور املسرحية يدور 
حول 4 شخصيات مختلفة 
يفهم الطفل املشاهد من خاللها 
الفروق الواسعة بن األحالم 
البعيدة عن الواقع واإلهمال 
من جهة، والترتيب والتنظيم 
والتخطيط حلياة افضل من 

جهة أخرى.
وفي كلمتها خالل املؤمتر 
الصحافي، أوضحت احلربي 
بداية العمل الفني بتأسيس 
مجموعة »رق����ي« اإلبداعية 
التطوعية من فتيات الكويت 
والتي بدأت ب� 6 طالبات من 
الثانوية واجلامعة واكتملت 
بالعدد 26 مبينة تقسيم العمل 

)محمد هاشم( وسمية احلربي وأبرار احلربي خالل مٔومتر مسرحية »حبنا الكبير« 
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نظمتها األمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي

يوسف جوهر شارك في ورشة »خليجنا واحد« في اإلمارات

اخلليجية، كما انتهت فعاليات 
اجللس���ة األولى بفتح باب 
النق���اش واحلوار بحضور 
األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية عبداهلل بن جمعة 
الشبلي ووكيل وزارة املالية 
بدولة اإلمارات يونس حاجي 
اخلوري ومدير إدارة السوق 
اخلليجية املشتركة جاسم بن 

سالم العلوي.
كم���ا ش���ارك جوهر في 
اللقاء اإلعالمي مع اإلذاعيني 
واإلعالمي���ني والصحافيني 

من دول مجل���س التعاون 
اخلليج���ي عق���ب االنتهاء 
من جلس���تي عمل الورشة 
وفعاليات االفتتاح، لبحث 
التعري���ف اإلعالمي  آلي���ة 
العمل املش���ترك،  لقرارات 
والتمهيد لبثها عبر البرنامج 
اإلذاعي خليجنا واحد والذي 
تشترك دول مجلس التعاون 
اخلليجي في بثه مساء كل 
خميس من اخلامس���ة إلى 
السادسة والنصف منذ ما 

يقارب العامني.

حقوق وواجبات«.
وق���د تص���دى جوه���ر 
العمل األولى  إلدارة جلسة 
بعد افتتاح الورشة وتقدمي 
الضيوف املشاركني بها، حيث 
تناولت جلسة العمل العرض 
اإلحصائي حول مس���ارات 
السوق اخلليجية املشتركة 
وورقة عمل حول مس���يرة 
االحتاد اجلمرك���ي وأخرى 
الق���رارات املتعلقة  ح���ول 
بالتج���ارة والصناع���ة إلى 
جانب عرض حول األسواق 

مفرح الشمري
@MefrehS

قام مراق���ب املذيعني في 
إذاعة الكويت اإلعالمي يوسف 
جوهر بتمثيل فريق البرنامج 
اإلذاعي »خليجنا واحد« ضمن 
ورشة عمل السوق اخلليجية 
املش���تركة والت���ي نظمتها 
األمانة العامة ملجلس التعاون 
بالتعاون مع وزارة املالية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بعنوان »املواطنة اخلليجية 

جوهر أثناء إدارته اجللسة األولى بعد االفتتاح يوسف جوهر مع اإلماراتي أحمد املجيني والسعودي خالد الشهوان

تامر حسني في عزاء خالد صالح.. بالصواعق الكهربائية 
واحلزن يكسو وجه الزعيم

حوله لدرجة أنه لم يستطع 
دخول الع���زاء إال بعد نحو 
عشر دقائق، حيث أن اجلميع 
التف حول سيارته مبجرد 
وصوله ولم يستطع حتى 

فتح الباب للنزول منها.
وكان خالد صالح قد توفي 

عن عمر ناهز 50 عاما، بعد 
إجرائه عملية جراحية في 
القلب مبركز د.مجدي يعقوب 
في أسوان، وشيعت جنازته 
فجر اجلمعة املاضي بحضور 
عدد كبير من الفنانني ومحبي 

الفنان الراحل.

عليه عالمات التأثر واحلزن 
بش���كل واضح طوال فترة 

تواجده في العزاء.
وأيض���ا مبجرد حضور 
»الزعيم« إلى مس���جد عمر 
مكرم التف عدد كبير من املارة 
والصحافي���ني واملصورين 

تعرض النجم تامر حسني، 
ملضايقات من اجلمهور أمام 
سرادق عزاء الفنان الراحل 
خالد صالح، مبس���جد عمر 
مكرم، حيث التف عدد كبير 
من محبيه حول سيارته لدى 

وصوله إلى املسجد.
واضطر تامر للعودة إلى 
سيارته مرة أخرى، والتجول 
في الشوارع احمليطة مبسجد 
عم���ر مكرم بوس���ط البلد، 
حتى يهدأ األمر ويستطيع 
دخ���ول الع���زاء، ثم حضر 
جنم اجليل مرة أخرى بعد 
معاناة بعدما  متكن البودي 
غارد من إدخاله باستخدام 
الصواعق الكهربائية. وشهد 
العزاء، الذي أقيم مساء األحد 
العديد  املاض���ي، حض���ور 
من جنوم املجتم���ع والفن 
والسياسة واإلعالم من جميع 
العربية، ومنهم  اجلنسيات 
الفنان عادل إمام والذي بدت 

تامر حسني محاطا بالبودي غاردعادل إمام في العزاء

د نوال الكويتية نادية املنصوري: لم أقلِّ

رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتكشف كواليس أزمتها مع مختار

أبعد احلدود  إلى  وأقدرها 
نوال الكويتية، أغنيتي ذات 
أس����لوب مغاير في حلنها 
وتوزيع موسيقاها أيضا 
وتعاونت فيها مع الشاعر 
»ربيع القلب« وامللحن عادل 
عبداهلل واملوزع املوسيقي 
البحريني هشام السكران، 
وم.محمد عصمت وجاسم 
محمد في عملية املكساج، 
لق����د جنحت في  مضيفة: 
الغنائي واألسلوب  اللون 
اللذين أقدمهما في األغنية 

الدوافع احلقيقية  وعن 
حملمد مختار كي يقدم على 
تل���ك اخلطوة قال���ت رانيا 
يوسف، في تصريحات لها: 
محمد مختار عرض عليها 
العودة لعصمته عدة مرات 
بعد الطالق منذ 4 سنوات 
ولكن���ي كن���ت ارفض ألنه 
شحيح اإلنفاق على بناتنا 
البيت وهذا من أهم  وعلى 
أس���باب طالقي منه وبعد 
انا بالبنات  الطالق تكفلت 
كفالة كاملة في حني اكتفى 
مختار بإرسال 1200 جنيه 
فق���ط ش���هريا للبنتني أي 
مصروف يد بواقع 20 جنيها 
يوميا فق���ط ال غير وكنت 
احتمل أنا نفقات املعيش���ة 
ومصروفات الدراسة ورحالت 
استجمامهم وملبسهم وكنت 
مرتضية باألمر ال أشكو أبدا، 
ولكن منذ فترة أردت ان انقل 
ابنتي من مختار الى مدرسة 
مستواها افضل وقريبة من 
منزل جديد سأقيم فيه قريبا، 
حيث انني أقيم في ش���قة 
إيجار جديد وألن مصروفات 
املدرسة كبيرة طالبت من 

اخلليجية، خصوصا لناحية 
الكلمة، بعدما أطلقت أغنية 
»اطلع عينه« قبل شهرين 
التي حملت كالما جريئا من 
أشعار »وش����م«، عدت في 
»كذبة« بأس����لوب معاكس 

يحمل جرأة مغايرة.
وأوضحت أنها لم تقرر 
إذا كانت ستصور  بعد ما 
أنها س����تختار  أم  »كذبة« 
أغنية أخ����رى من األعمال 
التي ستقدمها في املرحلة 

املقبلة.

مختار ان يدفع النصف فقط 
وانا احتمل النصف رغم ان 
مصروف���ات بناتن���ا كاملة 
يجب ان يتحملها هو ولكنه 
رفض وقال لي بالنص: »ما 
تدفعي انتي ماانتي بتشتغلي 
وبتكسبي وال خلي جوزك 
يصرف عليهم فقلت له: واهلل 
يا ريتك بتعمل واحد على 
عشرة من اللي بيعمله مع 
والده وطليقته مش مخليهم 
عايزين حاجة، وهنا توعد 
الهات���ف وبعدها  ثم اغلق 
اطلق عبر بعض أصدقائه 
الصحافيني خبر صورة ابن 
زوجي وحرر محضرا ضده 
إلحراجي وتنغيص احلياة 

عّلي. 
وأضافت: مختار يستخدم 
بعض أصدقائه في الصحافة 
واإلع���الم للتش���هير به���ا 
وتنغيص احلياة عليها وال 
أقول س���وى: »حسبي اهلل 
ونعم الوكيل«، كما انه من 
الواض���ح ان محمد مختار 
يعاني من حالة فراغ شديدة 
وقرر ان »يتس���لى علّي انا 

وجوزي وبناته«.

محمود ه���ذه الصور على 
س���بيل الدعابة ألنها صور 
له وهو يدخن السجائر فقط، 
ولكنه لم يرسل محمود تلك 
الصور لبناتي على امييل 
خاص بهم أو حرضهم على 
شيء مما ذكره مختار ورمبا 
يكون ما فعله محمد مختار 
من اتهام البن زوجي س���با 
وقذفا وزوجي سيلجأ وابنه 
للقضاء للحصول على حقهما 

بالقانون.

أك����دت الفنانة املغربية 
املقيمة في اإلمارات نادية 
أنه����ا لم تقلد  املنصوري 
الفنان����ة الكويتي����ة نوال 
املنفردة  في حلن أغنيتها 
»كذبة« التي أطلقتها أخيرا. 
التي  وردا على االنتقادات 
حكت عن تشابه بني مقدمة 
األغنية وأغني����ات نوال، 
أجاب����ت: االتهام الذي طال 
مقطعا من حل����ن »كذبة« 
مختلف متاما عن أغنيات 
الفنان����ة الت����ي أحترمه����ا 

خرجت النجمة املصرية 
رانيا يوس���ف عن صمتها 
وكش���فت كواليس األزمة 
األخيرة والتي كان أطرافها 
الس���ابق وطليقها  زوجها 
الس���ينمائي محمد  املنتج 
مختار من جانب ومحمود 
اب���ن زوجه���ا احلالي رجل 
األعمال طارق عزب والذي 
حرر ضده مختار محضرا 
في قسم الشرطة يتهم إياه 
بالترويج للمخدرات، حيث 
قالت رانيا يوسف ان محمود 
ابن زوجها شاب محترم جدا 
وغير مقيم في مصر ليدرس 
في أملانيا ولم يرسل لبناتها 
أي صور له بشكل خاص بل 
انه وابنتيها ياسمني ونانسي 
م���ن مختار مثل األش���قاء 
ودائمي االتصال ببعضهم 
عبر وسائل االتصال املختلفة، 
وتابعت: منذ أيام قام محمود 
بنش���ر صور شخصية له 
على موقع انستغرام وهو 
موقع صور فق���ط وكانت 
الصور منشورة للعامة من 
أصدقائه فقط ومنهم بناتي 
على هذا املوقع ورمبا نشر 

نادية املنصوري

رانيا يوسف

هذا ما حدث في أولى جلسات
 قضية شيرين وشريف منير

زواج رانيا مالح من تيم حسن

قررت محكمة جنح املقطم بالقاهرة، تأجيل 
القضية التي أقامها الفنان ش���ريف منير ضد 
الفنانة شيرين عبدالوهاب، واتهمها فيها بسبه 
وقذفه، إلى جلسة 18 اكتوبر لالطالع على أوراق 
القضية. وكان شريف منير قد تقدم ببالغ إلى 
قسم شرطة املقطم، يفيد بتضرره من جارته 
املطربة شيرين عبدالوهاب، والتي تسكن في 

الطابق الذي يعلوه، وذلك بسبب سقوط كمية 
من مياه التكييف على ش���رفة منزله أكثر من 
مرة.وجاء في البالغ أيضا أن أحد أفراد أسرة 
ش���يرين ألقى قطعة رخام كادت تسقط على 
رأس ابنت���ه، وعندما عاتبها فوجئ بها تؤنبه 
بألفاظ اعتبرها سبا وقذفا في حقه، مما دفعه 

لتحرير محضر ضدها.

أعرب����ت الفنانة الش����ابة رانيا مالح عن 
سعادتها باملشاركة في فيلم »خطة بديلة«، 
خاصة أنها تتعاون م����ع جنم عاملي بحجم 
خالد النبوي، وجنم سوري مثل تيم حسن، 
مشيرة إلى أن دورها في الفيلم يعد نقلة مهمة 
في مشوارها الفني وخطوة لألمام خاصة أن 
الشخصية التي تقدمها محورية ومهمة في 

األحداث، حيث ستلعب دور زوجة تيم. 
ومن ناحية أخرى بدأت رانيا استعداداتها 
خلوض جتربة سينمائية جديدة خالل األيام 
القليلة القادمة، حيث تعمل على التحضير 
للشخصية التي تقدمها في الفيلم والتي تعتبر 
أنها ستكون مفاجأة للجمهور اال أنها تتكتم 

على أي تفاصيل في الوقت احلالي.

شريف منير 

تيم حسن 

شيرين عبدالوهاب 

رانيا مالح

جديدة ومختلفة عما قدمته 
في أعمالها الفنية السابقة.

اجلدير بالذكر أن مي سليم 
قد انتهت من تسجيل 3 أغنيات 
من ضمن ألبومها اجلديد الذي 
يتكون 10 من أغاني تتعاون 
فيها مع شريف مكاوي ومدين 
وعزيز شافعي وسالمة علي 

مي سليم تعتذر عن عدم املشاركة في »ماملو«
وأحمد اجلندي وشريف بدر 
وسام عبداملنعم وأحمد إبراهيم 
وهو من إنتاج شركة مزيكا 

في أول تعاون بينهما.

اعتذرت الفنانة مي سليم 
عن عدم املشاركة في أنشطة 
مهرجان ماملو للسينما العربية 
بالسويد والذي افتتح اجلمعة 
املاضية، بعد أن وجهت إدارة 
املهرجان الدعوة لها حلضور 
املهرجان الذي يش���ارك فيه 
فيلمها األخير »املعدية« ضمن 
املس���ابقة، وذلك النشغالها 
بتس���جيل أغني���ات ألبومها 
اجلديد الذي تستعد لطرحه 
العام  في األس���واق نهاي���ة 

احلالي.
وأعربت مي عن سعادتها 
ملشاركة فيلمها »املعدية« في 
املهرجان رغم أنه مت طرحه في 
السينمات منذ فترة، وكانت 
تتمنى أن تك���ون من ضمن 
احلاضرين في الفعاليات لكن 
الظروف لم تسمح لها، الفتة 
الى أنها تعتز بهذه التجربة 
مي سليمالتي قدمت فيها ش���خصية 

مداح أغنية »صفحتي في احلب 
بيضا« م���ن أحلانه وبلحن 
مختلف، وكال اللحنني حقق 

النجاح في تلك الفترة.

أغنية »صفحتي في احلب بيضا« 
تنافس عليها عمالقان وغنتها أروى

كشف جالل صالح جالل 
ابن الشاعر السعودي الراحل 
صال���ح جالل، ع���ن بعض 
تفاصيل األغنية التي قدمتها 
الفنان���ة أروى ف���ي ألبومها 
األخير، والتي حملت عنوان 
»صفحتي في احلب بيضا« 
الش���اعر صالح  من كلمات 
جالل، واألحلان مت تدوينها 
التراث  أغان���ي  كواحدة من 

السعودي.
وقال جالل، في تصريحات 
له ان تلك األغنية مت تقدميها 
في زمن عمالقة الفن السعودي، 
وخالل فترة التنافس على كل 
عمل غنائي، وذلك بسبب قلة 
الش����عراء وامللحنني في ذلك 
الزمن اجلميل، باملقارنة مع 
ساحة األغنية التي أصبحت 
تعج بشعراء األغنية، حيث 
تنافس على طرحها س����ابقا 
الفنان����ان الراح����الن فوزي 
محسون وطالل مداح، فقدمها 
فوزي محسون بنفس حلن 
أغنية »ال ال ياخليزرانة« وهي 
من أغاني التراث السعودي، 
وهو نفس اللحن الذي تغنت 
به أروى في ألبومها اجلديد، 
أروىفيما قدم الفنان الراحل طالل 
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George Clooney and Amal
Alamuddin marry in Venice

Australian Government to 
Monitor Entire Internet

Venice, Italy (CNN) -- George 
Clooney, long considered Hollywood’s 
most eligible bachelor, married Brit-
ish human rights attorney Amal Al-
amuddin Saturday in a private cere-
mony in Venice, Italy, his publicist, 
Stan Rosenfield, told CNN.

Clooney arrived by motorboat at a 
star-studded bash at the Aman Canal 
Grande Venice resort, housed in the 
16th-century Palazzo Papadopoli.

“George, auguri!” Venetians could 
be heard offering their best wishes 
as Clooney waved. “Auguri!” 

Celebrities, paparazzi and the 
world’s media have been congre-
gating in Venice for the widely an-
ticipated nuptials.

The actor and his then-fiancée 
were photographed Friday cruis-
ing the sun-dappled canals of Ven-
ice ahead of their big day.

Clooney, 53, and Alamuddin, 36, 
looked happy and impeccably glam-
orous as they were carried around 
the city in a motorboat appropriately 
named “Amore,” or “Love,” passing 
bemused tourists in gondolas as they 
went. The bride-to-be was dressed 
in a stylish black-and-white dress, 
while Clooney wore a sharply tai-
lored gray suit and white shirt with 
dark sunglasses.

The first celebrity guests to ar-
rive were also caught on camera in 
the city famed for romance, notably 
actor Matt Damon, American Vogue 
editor-in-chief Anna Wintour and su-
permodel Cindy Crawford.

“I guess this is, as Dean Martin 
put it, ‘That’s Amore,’ the land of 
love,” said a tourist visiting Venice 
from Canada, referring to the late 
crooner’s signature song.

“Yes, my heart is broken but I’m 

excited,” his partner said with a smile. 
“He has made the right choice,” an 
Italian woman said. “Because Ven-
ice is one of the most beautiful cit-
ies in the world.”

It’s not been confirmed exactly 
how the wedding weekend will play 
out. But a notice from the city au-
thorities said that because of George 
Clooney’s marriage the city hall 
area will be closed on Monday from 
12 p.m to 2 p.m. local or later if 
necessary -- presumably for a civ-
il ceremony.

Clooney revealed earlier this month 
at a celebrity charity event in Tuscany, 
Italy, that he and Alamuddin would 
be tying the knot in Venice.

According to People magazine, 
Clooney was receiving a humanitar-
ian award at the black-tie gala, and 
said during his acceptance speech, 
“I met my lovely bride-to-be here 
in Italy, whom I will be marrying, 
in a couple of weeks, in Venice, of 
all places.”

Plenty of paparazzi, cameramen 
and photographers were on the docks 
facing the Aman Canal Grande. Oth-
ers were going up and down the 
Grand Canal on taxi boats.

The nuptials of Clooney and Ala-
muddin come hot on the heels of the 
long-awaited marriage of Brad Pitt 
and Angelina Jolie last month.

The Hollywood power couple went 
for a low-key ceremony at their es-
tate in France, in which each of their 
six children had a part to play.

Clooney and Alamuddin seem 
set to make more of a public splash 
with their event, although since 
they became engaged in the spring, 
they’ve been largely protective of 
their relationship.

(I B times) Journalists, bloggers 
and whistleblowers in Australia could 
face up to 10 years in prison under 
new terror laws, which will allow 
law enforcement agents to monitor 
the entire internet with just one war-
rant. Anyone accused of “recklessly” 
disclosing information relating to a 
special intelligence operation will be 
charged under the new National Se-
curity Legislation Amendment Bill 
that passed the Senate with biparti-
san support.

Revealing the identity of an agent 
from the Australian Security Intelli-
gence Organisation (ASIO) will be 
met with a prison sentence of up to 
a decade, a ten-fold increase on pre-
vious penalties.

“This bill mandates an extraordi-
nary expansion to how the law hence-
forth will understand to be the defi-
nition of a computer and expand it 
to include the definition of a network 

or networks,” said Scott Ludlam, an 
internet freedom activist and Sena-
tor for Western Australia.

“This deliberate expansive defini-
tion of computer means effectively 
with one single warrant ASIO could 
spy on any device connected to the 
internet anywhere in the world.

“I find it remarkable that under the 
weight of this evidence the Labour 
Party considers that that’s OK.”

The bill still needs to be passed 
through the House of Representatives 
on Tuesday, however this process is 
usually just a formality.

Concerns about the bill were also 
raised by Liberal Democrat Senator 
David Leyonhjelm.

“There does need to be a level of 
constraint on the scope of warrants 
issued under this section,” he said. 
“It just can’t be allowed to stand. 
It’s a license to snoop on anyone, 
any time, anywhere.”

Celebrity

Security

Passport for Blackberry’s Rebirth

White House security 
touches nerve

Technology

U.S. Politics

(International Business 
times) BlackBerry, the be-
leaguered mobile phone 
company which has been 
on the slide for the past 
three years, has launched 
the Passport smartphone 
featuring a unique square 
screen design.

The Passport, which 
has already been show-
cased several times by 
BlackBerry, was officially 
launched near the com-
pany’s headquarters in 
Toronto. The device will 
stand out from all other 
mainstream smartphones 
due to its strange shape, 
with the phone’s footprint 
being identical to a Ca-
nadian passport.

The device is focused 
directly at business us-
ers, and features an iconic 
BlackBerry physical key-
board beneath that oddly-
shaped screen. This is an 
area where BlackBerry 
used to dominate but the 
company’s share of the 
enterprise segment de-
clined from 10% in the 
third quarter of 2013, to 
just 2.7% in the second 
quarter of 2014.

BlackBerry CEO John 
Chen said the Passport 
was “squarely aimed at 
the 30% of smartphone 
users out there, who want 
long battery life and a very 
productive phone”.

The company believes 
the wider screen than seen 
in typical phones will al-
low users to see more 
content without having 
to zoom in and out, mak-
ing it easier to edit docu-
ments on the move.

The inclusion of a 

(Reuters) - The pros-
pect of more of the U.S. 
capital being closed off af-
ter an intruder got into the 
White House has struck 
a nerve in Washington 
over public space being 
eroded by barricades and 
bollards.

The possible tighten-
ing of security around the 
president’s residence, a 
highly visible symbol of 
democracy and a prime 
draw for tourists and pro-
testers alike, raises ques-
tions like whether safe-
ty trumps openness or 
whether a capital city 
can ever be entirely safe, 
analysts said.

The week after a 
42-year-old Iraq war 
veteran climbed the 7-
foot (2.1-meter) wrought-
iron fence, sprinted across 
the lawn with a knife in 
his pocket and entered 
the executive mansion 
through an open door, 
law enforcement offi-
cials erected a second 
fence around parts of the 
White House.

They are considering 
further measures including 
closing more sidewalks to 
pedestrians, setting up ad-
ditional barriers and pos-
sibly searching the bags 
of people approaching 
the building, the Wash-
ington Post and the New 
York Times said, citing 
unnamed sources.

“So you’re going to 
further isolate the White 
House. Why don’t we just 
move the White House 
out to West Virginia or 
something?” said Steven 
Bucci, a national securi-
ty expert at the Heritage 
Foundation, a conserva-
tive think tank.

Increased security mea-

physical keyboard also 
means that your screen 
is not obstructed by an 
onscreen keyboard again 
allowing you to see more 
details on screen.

The keyboard, as well 
as being a physical key-
board, is touch-enabled, 
meaning you can use swip-
ing gestures seen on touch-
based keyboards. Black-
Berry says that tests have 
shown it is much more 
accurate than tradition-
al keyboards.

The Passport also fea-
tures its own personal 
assistant, similar to Siri 
and Google Now seen 
on Apple and Android 
smartphones.

BlackBerry Assistant, 
included in the latest ver-
sion of the BlackBerry 
10 software, will allow 
you to interact with both 
work and personal infor-
mation at the same time, 
something Siri and Google 
Now are unable to do in 
a work situation as typi-
cally business keeps work 
and personal information 

sures have shut off large 
parts of the capital in the 
last 20 years, especially 
after the Sept. 11, 2001, 
attacks on New York, 
Washington and Penn-
sylvania that killed al-
most 3,000 people.

They have include the 
closing off of traffic on 
Pennsylvania Avenue and 
a second street around 
the White House, and the 
shutting off of the West 
Terrace of the Capitol, 
which offers a sweep-
ing view of the Nation-
al Mall’s museums and 
monuments.

The Supreme Court’s 
front doors are sealed 
off. The former head of 
the Capitol Police, which 
oversees security at the 
white-domed landmark, 
has advocated making a 
dozen blocks around it a 
no-drive zone to block 
potential car bombs.

Judy Scott Feldman, 
president of the Nation-
al Coalition to Save Our 
Mall, said more clos-
ings would only erode 
Washington’s democrat-

separate on Android and 
Apple devices.

As well as interacting 
with your voice, Black-
Berry Assistant allows 
you to interact by typing 
if you are not in a position 
to speak out loud.

BlackBerry claimed 
the Passport has a loud-
er speaker than the HTC 
One and Samsung Gal-
axy S5, meaning it could 
replace your landline or 
other speaker phone.

BlackBerry has also 
included a 3450mAh bat-
tery in the Passport, put-
ting it well ahead of the 
capacity of the batter-
ies in all high-end smart-
phones on the market to-
day. The company claims 
this will give 30 hours of 
battery power.

One of the big problems 
with BlackBerry’s previ-
ous smartphones has been 
the lack of apps available 
on BlackBerry World, but 
the Passport is looking to 
circumvent this by featur-
ing Amazon’s Appstore 
preloaded, so you can 

ic symbolism.
“We are the capital 

of a nation dedicated to 
freedom and openness,” 
she said. “Fear can’t be 
our dominant planning 
principle.”

Safeguarding the pres-
ident and his family, oth-
er top U.S. officials and 
visiting foreign leaders 
is the responsibility of 
the U.S. Secret Service, 
which has been battered 
by drinking and pros-
titution scandals in re-
cent years.

The agency began re-
viewing White House 
security after veteran 
Omar Gonzalez made 
it into the White House 
on Sept. 19, at a time 
when President Barack 
Obama and his family 
was not present.

Gonzalez, who faces 
an unlawful entry charge, 
told an agent he needed 
to get information to the 
president about the atmo-
sphere collapsing, accord-
ing to court documents. 
A House of Representa-
tives oversight commit-

download Android apps 
that have been tweaked 
to run on the BlackBerry 
OS - meaning apps from 
Netflix, Fitbit and Pocket 
are now available.

The Passport is one of 
four smartphones being 
launched by the compa-
ny in 2014, with the Z3 
and expensive Porsche 
Design already going 
on sale.

The final smartphone 
launched by the compa-
ny this year will be the 
BlackBerry Classic which 
will be launched later this 
year.

While many believed 
that BlackBerry (former-
ly Research in Motion) 
would disappear from 
the mobile phone land-
scape entirely the compa-
ny has reiterated that mo-
bile phones are still firmly 
part of its future.

Just over 12 months 
ago, the company an-
nounced that it was was 
suspending trading of its 
shares on the stock mar-
ket as it is looking into 
a number of possibili-
ties for the future of the 
company.

However over the past 
12 months new CEO John 
Chen has managed to 
steady the ship and its 
financial results in June 
with stock up 30% year-
on-year. At the time Chen 
said: “This is, of course, 
the very beginning of 
our task and we hope 
that we will be able to 
report better results go-
ing forward ... We feel 
pretty good about where 
we are.”

tee has scheduled a hear-
ing on the breach.

The Secret Service de-
clined to say if it had set-
tled on permanent mea-
sures to raise White House 
security.

“The U.S. Secret Ser-
vice is not aware of any 
definitive plans to add in-
creased permanent secu-
rity measures around the 
White House,” spokes-
man Brian Leary said in 
an email.

Washington Mayor 
Vincent Gray said the 
security of the president 
and the White House 
was paramount but not-
ed that people need to 
feel comfortable in the 
city, especially tourists 
who are vital to the lo-
cal economy.

Last year, Washington 
had a record 19 million 
visitors who spent $6.7 
billion, according to the 
tourism bureau.

Bucci, of the Heritage 
Foundation, said hundreds 
of millions of dollars had 
been poured into physical 
security in Washington 
since the 2001 attacks. 
Every government build-
ing had set-back areas and 
such features as concrete 
barriers, street-blocking 
bollards and its own se-
curity force, he said.

Thomas Luebke, secre-
tary of the U.S. Commis-
sion of Fine Arts, which 
advises on design matters 
in the capital, said his pan-
el’s top task since 2001 
had been dealing with 
security features.

Luebke said there was 
no way to create a risk-
free capital, adding, “How 
far do we push the need 
for a sense of security 
versus the damage to the 
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األمم املتحدة ترعى لقاء املصاحلة بني نواب طبرق وطرابلسعربية وعالمية
طرابلس ـ أ.ف.پ: رعت االمم املتحدة أمس لقاء مصاحلة لضم نواب من البرملان الليبي املنتخب في 
25 يونيو املاضي مع نواب آخرين يقاطعون هذا املجلس النيابي، سعيا إلنهاء الفوضى التي تشهدها 
املؤسسات في هذا البلد. ووسط مخاوف من ان تكون اخلالفات اطاحت باجللسة االولى التي كان 
يفترض ان تعقد صباح امس في مدينة غدامس، قال بشير شهاب، املتحدث الرسمي باسم املجلس 
البلدي للمدينة الواقعة غربي ليبيا، إنه مت تأجيل اجللسة األولى للحوار األممي بسبب تأخر وصول 
الوفود املشاركة، عن موعد اجللسة مستبعدا حدوث أي أمر »ميكن أن يعكر صفو احلدث الكبير«، 

احملتجون يتحدون الغاز املسيل للدموع والفلفل

»ثورة املظالت« في هونغ كونغ تطرق أبواب بكني
بعد 25 عاماً من احتجاجات »تيامنني«

لدرء مسحوق الفلفل.
وقال منظمون ان نحو 80 
ألفا احتش����دوا في الشوارع 
منذ اندالع االحتجاجات ليل 

اجلمعة. 
واستخدم رجال الشرطة 
-الذين اصطفوا في خمسة 
طوابير ف����ي بعض املناطق 
مستخدمني اخلوذات وأقنعة 
الغ����از- رذاذ الفلفل لتفرقة 
النشطاء واطلقوا قنابل الغاز 

املسيل للدموع في الهواء.
الى  وعادت هونغ كونغ 
سيادة الصني مبوجب صيغة 
سميت »دولة واحدة ونظامان« 
سمحت بقدر كبير من احلكم 
الذاتي واحلريات ال تتمتع به 

الصني نفسها.
الشهر  لكن بكني رفضت 
املاضي مطالب أهالي املدينة 
بان يختاروا زعيمهم القادم في 
جو من احلرية عام 2017. وهو 
ما فج����ر تهديدات من جانب 
املال  النش����طاء بإغالق حي 
الرئيس����ي. وتريد الصني ان 
تقتصر االنتخابات على عدد 

قليل من املرش����حني املوالني 
لها.

ويس����اور القل����ق زعماء 
احلزب الش����يوعي في بكني 
من انتشار النداءات املطالبة 
ال����ى مدن  بالدميوقراطي����ة 
صينية مم����ا يهدد قبضتهم 
على زمام السلطة. وال تسمح 
الصني أبدا مبثل هذه االحداث 
في أراضي الوطن األم بعد ان 
سحقت في الرابع من يونيو 
عام 1989 احتجاجات طالبية 
تطالب بالدميوقراطية حول 
ميدان تيانامنني ببكني ما أسفر 
عن خسائر بشرية جسيمة.

وقد أعلنت وزارة اخلارجية 
الصينية أن بكني تعارض أي 
دعم خارج����ي ملا وصفته ب� 
»احلركات غير القانونية مثل 
حركة احتالل وس����ط هونغ 

كونغ«.
وقال����ت ه����وا تش����ون 
ينغ املتحدثة باس����م وزارة 
اخلارجية إن بكني تعارض 
أيضا أي تدخل خارجي في 

الشؤون الصينية.

س����حبت ش����رطة مكافحة 
الشغب من ش����وارع املدينة 
بعد أن ب����دأت االحتجاجات 
املطالبة بالدميوقراطية في 
الهدوء. وقالت في بيان »نظرا 
لعودة الهدوء بدرجة كبيرة 
الى الشوارع التي احتشد فيها 
املواطنون انسحبت شرطة 

مكافحة الشغب«.
وكان����ت ش����رطة هونغ 
كونغ قد استخدمت مسحوق 
الفلفل والغاز املسيل للدموع 
ف����ي محاول����ة لتفريق آالف 
م����ن احملتج����ني املطالب����ني 
بالدميوقراطية في قلب هذا 
املركز املالي العاملي في مطلع 

األسبوع.
ولدى انس����حاب شرطة 
مكافحة الشغب رقد احملتجون 
املنهكون على جانب الطرق 
أو احتموا من الشمس حتت 
التي أصبحت رمزا  املظالت 
ملا وصف����ه البعض »بثورة 
فإل����ى جان����ب  املظ����الت« 
استخدامها كمظلة من أشعة 
الشمس كانت تستخدم أيضا 

� رويترز:  هونغ كون����غ 
حتدى محتج����ون مطالبون 
بالدميوقراطية في هونغ كونغ 
الغاز املسيل للدموع  قنابل 
وهراوات الش����رطة في قلب 
املرك����ز املال����ي العاملي أمس 
في واحد من أكبر التحديات 
السياسية التي تواجه بكني 
منذ س����حقت في الرابع من 
يونيو عام 1989 احتجاجات 
طالبية تطالب بالدميوقراطية 
في مي����دان تيانامنني ببكني 
ما أسفر عن خسائر بشرية 

جسيمة قبل 25 عاما.
وه����ذه االضطرابات هي 
األسوأ منذ عودة هونغ كونغ 
املستعمرة البريطانية السابقة 
إلى س����يادة الصني في 1997 
وامتألت األجواء بسحب من 
الغاز تسللت الى أبراج مكتبية 
ومراكز جتارية من أرقى أبراج 
العالم قبل ان تنسحب شرطة 
مكافحة الش����غب فجأة ظهر 
أمس بع����د ثالث لي����ال من 

املواجهات.
فقد قال����ت احلكومة إنها 

عشرات االالف من احملتجني يتظاهرون للمطالبة بالدميوقراطية في الوسط املالي لهونغ كونغ                                                                                                                )ا.ف.پ( 

سياسية«. وأضاف »األمن مطلب 
رئيسي لش���عبنا ونحن مللنا 
هذه احلرب. أدعو حركة طالبان 
واحلزب اإلسالمي إلى االستعداد 

ألحراء مفاوضات سياسية«. 
الرئيس  وميثل تنصي���ب 
نهاي���ة عهد برحي���ل الرئيس 
كرزاي وهو الزعيم الوحيد الذي 
عرفه األفغان منذ أن أطاح غزو 
قادته الواليات املتحدة عام 2001 
بحركة طالبان التي وفرت مالذا 

للقاعدة.
املؤيدين  ويأم���ل كل م���ن 
األجانب واألفغان أن يتمكن غني 
وعبداهلل من تنحية خالفاتهما 
االنتخابية احلادة والعمل على 
حتس���ني احلياة في بلد يعاني 

خليفة كرزاي يؤدي اليمني رئيسًا ألفغانستان 
ويدعو طالبان لالنخراط في محادثات السالم

من ويالت احلرب والفقر منذ 
عشرات السنني.

وترث احلكوم���ة اجلديدة 
مش���كالت ضخمة م���ن بينها 
محارب���ة طالبان التي ش���نت 
ف���ي األش���هر األخي���رة مزيدا 
من الهجم���ات األكثر جرأة مع 

انسحاب القوات األجنبية.

كاب���ول � وكاالت: احتفلت 
أفغانستان أمس بتنصيب أول 
رئيس لها منذ عش���ر سنوات، 
حيث أدى أش���رف غني اليمني 
ليرأس حكومة تقاسم السلطة 
ف���ي الوق���ت الذي ميث���ل فيه 
استعداد معظم القوات األجنبية 
لالنس���حاب، اختبارا حاسما 

للقيادة اجلديدة. 
وميثل وقوع هجوم انتحاري 
على نقطة تفتيش أمنية قرب 
املطار، قبل دقائق من أداء القسم 
الذي حضره كبار الشخصيات، 
أحد ابرز الدالالت على صعوبة 
املهمة التي يواجهها غني الذي 
اس���تهل واليته بدعوة حركة 
طالبان إلجراء محادثات سالم.  
ولم يكن أول انتقال دميوقراطي 
للسلطة في تاريخ أفغانستان 
سلسا ولم يتم التوصل التفاق 
على تشكيل حكومة وحدة إال 
بعد مأزق استمر شهورا بشأن 
انتخاب���ات أعل���ن كل من غني 
ومنافسه عبداهلل عبداهلل فوزه 

فيها.
وظهرت بالفعل بوادر توتر 
في االئتالف الهش الذي سيدير 

البالد.
ونشب خالف على توزيع 
احلقائب الوزارية وما إذا كان 
عبداهلل سيلقي كلمة في حفل 
تأدية اليمني. وقال مساعد لعبد 
اهلل ان معسكره هدد مبقاطعة 
حفل التنصيب. لكن عبداهلل كان 
حاضرا لدى بدء االحتفال صباح 

امس ووقف الى جوار غني.
وأولى مه���ام غني بعد أداء 
التوقيع على  اليم���ني كان���ت 
مرسوم بتشكيل منصب كبير 
املسؤولني التنفيذيني للحكومة 
اجلديدة والذي سيشغله عبداهلل 
وهو منصب موسع له سلطات 
مماثلة لسلطات رئيس وزراء 
اس���تحدث للخروج من مأزق 

االنتخابات.
وأدى عبداهلل اليمني بعد ذلك 
بدقائق وألقى كلمة قبل أن يلقي 

غني كلمته.
وفي كلمته ناشد غني حركة 
طالب���ان ومتش���ددين آخرين 
االنضمام إلى محادثات س���الم 
ووضع ح���د ألكثر من عقد من 

أعمال العنف. 
وقال »نطلب من املعارضة 
وحتدي���دا من طالبان واحلزب 
ب���دء محادث���ات  االس���المي 

تقرير إخباري

باريس ـ أ.ف.پ: مني اليسار احلاكم في فرنسا بنكسة انتخابية 
جديدة مع استعادة اليمني السيطرة على مجلس الشيوخ، الذي 

وللمرة األولى في تاريخه سيفتح أبوابه أمام »اجلبهة الوطنية« في 
»نصر تاريخي« للحزب اليميني املتطرف بزعامة مارين لوبن.

وفي هذه االنتخابات التي جرت أمس األول لتجديد نصف أعضاء 
مجلس الشيوخ، كانت املعارضة اليمينية بحاجة للفوز بسبعة 

مقاعد الستعادة الغالبية في هذا املجلس )175 مقعدا من اصل 348( 
والتي فقدتها في 2011. ولكن ما ان أغلقت صناديق االقتراع حتى 

أعلنت عودة املجلس الى عهدتها.
واستنادا الى نتائج جزئية متكن »االحتاد من اجل حركة شعبية«، 
احلزب اليميني األبرز والذي ينتمي اليه الرئيس السابق نيكوالي 
ساركوزي العائد لتوه الى واجهة العمل السياسي، من ان يحصد 

مع حلفائه في حزب »احتاد الدميوقراطيني واملستقلني« )ميني 
وسط( أكثرية 180 مقعدا.

وإذا كان هذا النصر اليميني يشكل صفعة انتخابية جديدة 
للسلطة االشتراكية، فإن اليمني املتطرف احتفل بتحقيقه »نصرا 
تاريخيا« في هذه االنتخابات بتمكنه للمرة األولى في تاريخه من 

دخول مجلس الشيوخ من بوابته العريضة مبقعدين ميثالن معاقل 
اجلبهة الوطنية في جنوب شرق فرنسا، وهو حدث وصفته 

رئيسة اجلبهة مارين لوبن بـ »النصر التاريخي«.
وأعلنت رئيسة اجلبهة الوطنية لوكالة فرانس برس ان عضوي 

احلزب اللذين سيدخالن املجلس هما رئيس بلدية فريجوس 
الشاب دافيد راشلني )26 عاما( وستيفان رافييه زعيم اليمن 

املتطرف في مرسيليا.
ومارين لوبن التي رجحت استطالعات الرأي احتاللها املرتبة 
األولى في نوايا التصويت في الدورة االولى من االنتخابات 

الرئاسية في 2017، رحبت بهذه السابقة »التاريخية« ورأت فيها 
إشارة الى »دينامية تتسارع من انتخابات الى أخرى«.

وقال رافييه »لم يعد هناك سوى باب واحد نطرقه، باب االليزيه«.
وتشكل انتخابات االحد النكسة االنتخابية الثالثة لالشتراكيني في 

السلطة بعد االنتخابات البلدية واالنتخابات األوروبية في نهاية 
مايو.

وإذا كان اثر هذه اخلسارة ليس كبيرا عمليا فهي ومن دون ادنى 
شك ترسل إشارة سيئة الى الرئيس فرانسوا هوالند في الوقت 

الذي يعود فيه سلفه نيكوال ساركوزي الى الساحة السياسية 
وعينه على االنتخابات الرئاسية في 2017.

وسارع رئيس احلزب االشتراكي جان-كريستوف كامباديليس 
الى التقليل من شأن هذه اخلسارة، واصفا اياها بأنها »مؤسفة 
بالنسبة للحزب االشتراكي ولليسار برمته، ولكنها ليست غير 

متوقعة« كما كانت عليه حال االنتخابات البلدية.
وعودة اليمني الى التحكم في دفة مجلس الشيوخ الذي سقط 

للمرة االولى في ايدي اليسار في سبتمبر 2011، كانت شبه 
محسومة منذ الفوز الساحق حلزب االحتاد من اجل حركة 

شعبية في االنتخابات البلدية في مارس.
لكن لن يكون هناك فارق كبير عمليا الن اجلمعية الوطنية لها 

الكلمة الفصل في حال حصول خالف مع مجلس الشيوخ حول 
نص تشريعي.

غير ان مهمة احلكومة ستكون أكثر تعقيدا مع مجلس شيوخ 
مييني ميكن أن يؤخر تبني مشاريع ال يوافق عليها.

وفي الواقع فإن هيمنة اليسار على مجلس الشيوخ في 
2011 قبل تولي فرنسوا هوالند الرئاسة، لم يكن مفيدا كثيرا 

للسلطة منذ بداية واليته الن االشتراكيني لم يكونوا أصحاب 
األغلبية فيه.

ومت رفض مشاريع القوانني البالغة األهمية فيه مثل النصوص 
اخلاصة بامليزانية من خالل انضمام أصوات نواب اليمني الى 

أصوات النواب الشيوعيني.
وتوجهت السلطة االشتراكية الى انتخابات االحد في وضع أسوأ 

مما كانت عليه ابان االنتخابات البلدية: وضع اقتصادي سيئ 
ومنو بنسبة الصفر في الفصل األول من العام ونسبة بطالة تفوق 
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وسيكون أول نشاط ألعضاء مجلس الشيوخ اجلدد غدا انتخاب 
رئيس جديد للمجلس بعد انسحاب االشتراكي جان بيار بيل من 

احلياة السياسية. وهذا املنصب يلقى تهافتا في أوساط اليمني 
ومن أبرز الشخصيات املتوقعة للمنصب رئيس الوزراء األسبق 

في الفترة )2002-2005( جان بيار رافاران.
وفي فرنسا رئيس مجلس الشيوخ هو الشخصية الثانية في 

الدولة، فهو يتولى الرئاسة بصفة موقتة في حال استقال رئيس 
اجلمهورية أو توفي.

اليمني املتطرف يدخل مجلس الشيوخ للمرة األولى وعني ماري لوبن على باب اإلليزيه

استئناف مفاوضات امللف النووي اإليراني خالل أسبوعني
عواصم � وكاالت: تستأنف 
املفاوضات النووية الصعبة 
بني إي���ران والقوى الكبرى 
قبل منتصف اكتوبر املقبل 
في أوروبا كما نقلت وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية عن 

مسؤول إيراني كبير.
نائ���ب وزي���ر  وق���ال 
اخلارجية اإليراني عباس 
عراقجي في مقابلة مع وكالة 
االنب���اء اليابانية )كيودو( 
الوكالة اإليرانية،  ونقلتها 
ان »املفاوضات ستستأنف 
في اقل من أسبوعني إما في 

ڤيينا أو في جنيڤ«.
وأضاف »لقد خلقنا جوا 

التفاهم فيه بشكل  ميكننا 
افض���ل لكن الت���زال هناك 
خالفات« حول امللف النووي 
دون إعطاء تفاصيل إضافية 

حول محادثات نيويورك.
وأكد نائب الوزير اإليراني 
ضرورة التوصل الى اتفاق 
بحلول 24 نوفمبر، معتبرا 
ان متديد احملادثات سيكون 

»غير مفيد«.
اإلعالن عن املوعد اجلديد 
للمفاوضات جاء بعد يومني 
فقط على انتهاء آخر جولة 
م���ن احملادثات ب���ني إيران 
ومجموع���ة الدول الس���ت 
)الواليات املتحدة وروسيا 

والصني وبريطانيا وفرنسا 
الى جانب أملانيا( وأجريت 
على هامش أعمال اجلمعية 
العامة ل���ألمم املتحدة دون 
حتقي���ق اي تق���دم. وكان 
الطرفان حددا مهلة حتى 24 
نوفمبر للتوصل الى اتفاق 
نهائي حول البرنامج النووي 

اإليراني املثير للجدل.
في هذه االثناء، استبعد 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
افيغ���دور ليبرمان إمكانية 
اتفاق حول  ال���ى  التوصل 
برنامج طهران النووي يكون 
مرضيا إلس���رائيل، مشددا 
على أنه ال يجوز الس���ماح 

إليران مبواصلة نشاطاتها 
النووية.

وأشار ليبرمان حسبما 
افاد راديو )صوت إسرائيل( 
أمس من نيويورك الى االتفاق 
السيئ الذي مت التوصل اليه 
مع كوريا الش���مالية حول 

أسلحتها النووية. 
وعلى صعيد آخر، حذر 
اكبر خطر  أن  ليبرمان من 
يهدد االستقرار العاملي يتمثل 
في قيام التنظيمات اإلرهابية 
املتشددة بوضع يدها على 
أس���لحة الدمار الشامل من 
خالل اس���تيالئها على دول 
بأكملها، داعيا املجتمع الدولي 

الى تش���كيل جبهة موحدة 
للتصدي لهذه التنظيمات. 
الرئيس اإليراني  وكان 
حسن روحاني اعلن اخلميس 
من ف���وق منب���ر اجلمعية 
العام���ة ل���المم املتحدة ان 
بالده مصممة على مواصلة 
املفاوضات »بصدق وحسن 
نية« على أمل التوصل الى 

اتفاق في املهل احملددة.
وأقرت إي���ران والقوى 
الكبرى االسبوع املاضي 
التوصل  بانها بعيدة عن 
الى اتفاق نهائي رغم ثمانية 
أيام م���ن املفاوضات في 

نيويورك.

تأجيل محاكمة مرسي وقيادات اإلخوان
في قضية التخابر حتى 14 أكتوبر

القاه���رة � أ.ش.أ: ق���ررت محكمة جنايات 
القاهرة أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس 
املعزول محمد مرس���ي و35 متهما آخرين من 
قيادات وأعضاء تنظيم اإلخوان، إلى جلس���ة 
14 أكتوب���ر املقبل، وذلك ف���ي قضية اتهامهم 
بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات 
أجنبية خارج البالد، وإفش���اء أس���رار األمن 
القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل 

مصر وخارجها.
وجاء قرار التأجيل لعدم حضور مرس���ي 
من محبسه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم 
متكنها من إحضاره من محبسه بجلسة أمس 

لدواع أمنية.
وقال ممثل النيابة انه نفاذ لقرار احملكمة 
باجللسة السابقة، فقد مت ضم شهادة حتركات 
للمتهم أمين علي س���يد، وإفادة من جهاز 
األمن الوطني بأن اللواء عادل عزب املطلوب 
سماع شهادته اليزال مبأمورية عمل خارج 

البالد، وكذا ض���م أوراق العالج اخلاصة 
باملتهمني.

من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة 
الدفاع انهم يتمسكون باالستماع إلى شهادة 
اللواء عادل عزب بوصفه املشرف على إجراء 
التحريات ف���ي القضية والتي أعدها املقدم 
محمد مبروك، وكذلك االستماع إلى شهادة 
رئيس هيئة األمن القومي، ومسؤولي تأمني 

املعابر باحلدود الشرقية للبالد.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة 
احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد 
مرس���ي وكبار قيادات تنظيم اإلخوان، على 
رأسهم املرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد 
من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار 
مستش���اري الرئيس املعزول، عالوة على 16 
متهما آخرين هاربني أمرت النيابة بسرعة إلقاء 
القبض عليهم وتقدميهم للمحاكمة محبوسني 

احتياطيا.
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سالم العائد من 
نيويورك: طلبت 
مساعدة روحاني 

النتخاب رئيس

املفاوضة واملقايضة واملخيمات على طاولة مجلس الوزراء بعد غد

مصادر 8 آذار لـ »األنباء«: عون يواجه »الڤيتو« وقهوجي أخطأ في عرسال
وسالمة يفضل البنك على اجلمهورية.. وعبيد في الطليعة

سياس����ية فه����ذا ش����أنه، لكن 
بالنس����بة لي االم����ن فوق كل 
اعتبار، وعندما يصبح مهددا 
ال تعود تغير كل نظريات وزير 

اخلارجية.
املشنوق وفي حفل تكرمي له 
اقامه متخرجو املقاصد اخليرية 
االس����المية، قال أال قيمة لعلم 
الذي يؤيده  الدولة االسالمية 
البعض عندما يستخدم لذبح 

جندي لبنان حتت رايته.
وقال: هذا العلم وهذا الكالم 
املكتوب عليه يفتقد قيمته في 
هذه احلالة، وانا ارفض ان يقول 
لي اح����د ان هذا العلم هو علم 

دولة االسالم.
على صعي����د قطع الطرق، 
س����جل ام����س والول مرة منذ 
اسبوع اقفال اهالي العسكريني 
طريق ترشيش � زحلة والقلمون 
� طرابلس باالضافة الى ضهر 
البيدر في السادسة والنصف 
العاشرة،  صباحا وليس عند 
كما درجت العادة، ما حال دون 
وص����ول املوظفني ال����ى اماكن 
عملهم، باالضافة الى شاحنات 
الى  البقاع  نقل اخلضار م����ن 
بيروت واجلبل، او تلك املتجهة 
بطريق الترانزيت من بيروت 
ال����ى العواص����م العربية عبر 
سورية، االمر الذي احكم عزل 
محافظة البقاع عن باقي املناطق 
اللبناني����ة عزال تام����ا او اقله 
95% بحسب تقديرات مراسلي 
الصحف في البقاع. وس����اهم 
الطقس املمطر والصقيع على 
رؤوس اجلبال في اقفال بعض 
الفرعية، وقد استعان  الطرق 
اهل املخطوف����ني على مواجهة 
حال الطقس باقامة مدافئ على 

احلطب داخل خيامهم.
وحت����دث مزارع����و البقاع 
عن خس����ائر يومي����ة توازي 
مليون����ي دوالر نتيج����ة تذر 
الفاكهة  انتاجهم من  تصريف 

واخلضار.
ه����ذا احلال اث����ار احتجاج 
املطران عصام درويش راعي 
ابرشية زحلة للكاثوليك الذي 
تساءل عما اذا كان اغالق الطرق 
الوسيلة االجنح لتحقيق  هو 
املطالب، وهل ان املقصود تدمير 

اقتصاد البقاع؟
اما في الش����مال، فقد قطع 
ابراهيم مغيط  اهالي اجلندي 
الرئيسي في  الش����مال  طريق 
القلمون جنوبي طرابلس منذ 
اخلامس����ة فجرا، كم����ا قطعوا 

الطريق البحري القدمي.
وفي البقاع الشمالي، قطعت 
عائلة اجلندي عباس مش����يك 
� عيون  طريق حدث بعلب����ك 
الس����يمان، ووجهت شقيقته 
نداء الى الرئيس سعد احلريري 
برحمة وال����ده ان يعمل على 

حترير االسرى.

البلدين  احلدود املشتركة بني 
بس����بب ضيق املس����احات او 
التنس����ق مع  ال����ى  احلاج����ة 
الس����وري، وسيقترح  النظام 
اقامة مثل هذه املخيمات على 
اللبناني من احلدود،  اجلانب 
ووزير الداخلية نهاد املشنوق 
سيطرح باسم كتلة املستقبل 
حصرهم في مخيمات جامعة 
ومحدودة، بدل ابقائهم موزعني 
على 1400 مخي����م، االمر الذي 
يرفضه حزب اهلل بلسان التيار 
الوطني رفضا قاطعا، مطالبا 
باقمة هذه املخيمات على احلدود 

بجانبها السوري!
عضو كتلة التغيير واالصالح 
النائب زياد اسود نبه من اعادة 
اقتراف اخلطأ نفسه الذي حصل 
مع الفلسطينيني عام 1948، ودعا 
اقامة مخيمات للسوريني  الى 

داخل االراضي السورية.
وزير الداخلية نهاد املشنوق 
قال انه سيبحث في وضع الطرق 
املقفلة مع رئيس احلكومة متام 
س����الم، مؤكدا ان االولوية هي 
للمعاجلة باحلس����نى، امنا اذا 
تعذر ذلك »فسنناقش اخليارات 

االخرى«.
وقال انه سيناقش مع حزب 
اهلل وامل والتيار الوطني احلر 
اقامة مخيم لالجئني السوريني 
في عرسال خارج بلدة عرسال، 
وتوقع املباشرة بخطوات عملية 
خالل اسبوعني. وتعليقا على 
قول وزي����ر اخلارجية جبران 
باس����يل ان انش����اء مخيمات 
الس����وريني سيفجر  لالجئني 
لبنان، تساءل املشنوق: هل ما 
يحصل في عرسال هو بالنسبة 
للوزير باسيل حفل تكرمي لتكون 

املخيمات عامل تفجير؟
اذا كان وزي����ر  واض����اف: 
اخلارجية يري����د افتعال ازمة 

الدولة، قال  املقايضة بهيب����ة 
د.مجدالن����ي الذاع����ة »صوت 
لبنان«: هيبة الدولة باتت عالمة 
استفهام منذ اصبح هناك اناسا 
متهمني باغتيال اكبر شخصيات 
البلد، كالرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ورفاق����ه، ونحاولة 
اغتيال الوزير بطرس حرب، وال 
تستطيع الدولة القبض عليهم، 
كونهم محميني من فريق لبناني، 
ويتجولون في احدى املناطق 
دون حسيب او رقيب. ولذلك، 
اصر د.مجدالني على احلكومة 
كي تق����وم مبقايض����ة هؤالء 

العسكريني بشتى الوسائل.
والحظ نائب كتلة املستقبل 
انه بغياب رئيس اجلمهورية 
بات يتعذر على احلكومة اتخاذ 
الوزراء  اي قرار في مجل����س 
بسبب احلاجة الى توقيع 24 
وزيرا، فوزير واحد ممتنع ميكن 
ان يوقف قرار مجلس الوزراء، 
من هنا تبقى االولوية النتخاب 

رئيس للجمهورية.
ب����دوره، املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم قال 
في مداخلة تلفزيونية ان اختيار 
اهالي العس����كريني املختطفني 
لتنفيذ شروط اخلاطفني يعد 

كارثة كبيرة.
واكد ان هن����اك باب ضوء 
في ملف العسكريني املختطفني 
وان امللف يسير على الطريق 
الصحي����ح، م����ن دون اعطاء 

تفاصيل.
اما موضوع اقامة مخيمات 
جديدة للسوريني على االراضي 
اللبنانية، فس����يكون مبنزلة 
الطبق املر على مائدة مجلس 
الوزراء اخلميس املقبل، فوزير 
الش����ؤون االجتماعية رش����يد 
القدمي  درباس سحب اقتراحه 
باقام����ة ثالث����ة مخيمات على 

جبران باسيل الذي اصر على 
لقاء وزير اخلارجية السوري 

وليد املعلم.
س����الم كرر القول امس ان 
انتخاب رئي����س للجمهورية 
هو االولوية االولى بالنس����بة 
انه طلب املساعدة  اليه، حتى 
في ذلك م����ن الرئيس االيراني 
حسن روحاني في اقرار ضمني 
منه مبسؤولية حزب اهلل عن 
عرقلة انتخاب رئيس جمهورية 

لبنان.
واعلن س����الم ان لبنان في 
مواجهة مع االرهاب اينما كان، 
واعتبر ان حزب التحالف الدولي 
للنصرة وداعش يصب ايجابا في 
الوضع اللبناني، اال انه لفت الى 
أال بشرى لديه تطمئن اللبنانيني 
بأنهم في منأى عن تداعيات ما 

يحصل في املنطقة.
نائب م����ن 8 آذار علق على 
كالم سالم مستبعدا ل� »األنباء« 
انتخابات رئاسية قريبة بسبب 
الظروف االقليمي����ة، وقال ان 
فريقه يفضل العماد عون لوال 
»الڤيت����و« علي����ه، وان العماد 
جان قهوج����ي اخطأ عندما لم 
يكمل معركة عرسال، وان حاكم 
مصرف لبنان رياض س����المة 
البقاء حاكم����ا للبنك،  يفضل 
ويبقى جان عبي����د بالطليعة 

وفق تقديره.
نائ����ب بي����روت د.عاطف 
مجدالني اعرب ع����ن اعتقاده 
انه امام مهمة انقاذ ابنائنا من 
العسكريني املخطوفني ال يجوز 
وال ميكن ان يكون هناك خط 
أحمر، لذلك ف����إن موقف كتلة 
املس����تقبل من االس����اس هو 
التفاوض واملقايض����ة، ودعا 
الوزراء الى وضع انفسهم مكان 

اهل العسكريني املخطوفني.
وعن تذرع بعض رافضي 

بيروت ـ عمر حبنجر

 الحت امس بارقة امل في 
افق قضية العسكريني اللبنانيني 
لدى تنظيمي داعش والنصرة 
والتي اربكت احلياة السياسية 
واالمنية في لبنان على امتداد 
الشهرين املاضيني، متثلت في 
عزم احلكومة وضع مس����ألة 
»املفاوض����ة واملقايضة« على 
طاولة مجلس الوزراء بعد غد 
اخلميس عل����ى وقع التصعيد 
املتواص����ل م����ن قب����ل اهالي 
العسكريني على مستوى اغالق 
الطرق الرئيسية، وفي طليعتها 
طريق ضهر البيدر التي تشكل 
الشريان الرئيسي بني بيروت 

والبقاع.
وسيحاول الفريق احلكومي 
املقتنع ب����أال مفر من املقايضة 
م����ع الدواعش النق����اذ ارواح 
الفريق  باقن����اع  العس����كريني 
اآلخر املختبئ وراء هيبة الدولة 
واجلي����ش بأن خيار احلس����م 
العسكري الذي ينادي به هذا 
التيار  الفريق وف����ي طليعته 
العوني ل����ن يفي بالغرض، ال 
بل انه يصب الزيت على النار 
امللح عل����ى اجلرح،  وي����رش 
خصوص����ا بعدم����ا اطل زعيم 
جبهة النصرة في سورية ابو 
محمد اجلوالني مهددا بشريط 
صوتي بنقل املعركة الى الدول 

الغربية.
اجلوالني دعا اهل السنة في 
لبنان باالنقضاض على حزب 
اهلل، محذرا الفصائل السورية 
من املش����اركة في »حلف الشر 
الدولي«، داعيا شعوب الغرب 
الى احلذر ألن »املعركة ستنتقل 
الى بالدكم ما لم تعترضوا على 
قرار حكامكم«، مؤكدا ان فاتورة 
احلرب على املسلمني ستكون 
باهظة لكنها ستعيد الغرب 100 

سنة الى الوراء.
كالم اجلوالن����ي اضاف الى 
هموم اللبنانيني هما فوق هم 
العس����كريني املخطوفني، والى 
جانب اله����م االكبر املتمثل في 
اخلطر الزاح����ف عبر احلدود 
الشرقية مع سورية باالضافة 
الى سعي النظام السوري الدخال 
لبنان في معركته بشتى الوسائل 
الديبلوماسية والعسكرية، والى 
جعل لبن����ان جزءا من احلرب 

الدائرة عنده.
هذه الصورة عاد بها رئيس 
احلكومة متام س����الم من االمم 
املتحدة مدعومة باجلزم املطلق 
بأن االس����د لن يكون جزءا من 
التحالف الدولي ضد االرهاب، 
وبالتالي لن يكون نظامه مبنأى 
عن نهائيات احلملة الدولية ضد 
داعش في س����ورية والعراق، 
علم����ا ان ه����ذا التوصيف لم 
يحظ باهتمام وزير اخلارجية 

املفتي عبداللطيف دريان مستقبال وفدا من حزب اهلل ضم رئيس املجلس السياسي السيد ابراهيم السيد والشيخ عبد املجيد عمار والنائب السابق أمني شري  )محمود الطويل(

الفرزلي لـ »األنباء«: تالٍق موضوعي بني املصالح األميركية ودمشق
مناطق عسكرية، الفتا الى أن 
لبنان س����احة تعكس بصورة 
مباش����رة الواق����ع الدائ����ر في 
املنطق����ة، ورأى أن التعقيدات 
التي تطرأ في املنطقة تنعكس 
وترم����ي بثقلها عل����ى لبنان، 
معتبرا أن����ه من الطبيعي جدا 
أن أي تطور داخلي في لبنان 
مرتبط بتط����ورات الواقع في 
املنطقة وعالقات الدول بعضها 
ببعض. ورأى أن لبنان ليس 
أولوية في احلسابات اإلقليمية 
والدولية التي حتاول أن تبقي 
سقف األحداث الدائرة عند هذا 
احلد، وأال تتعمم نتائج سلبية 
من ج����راء هذا الواق����ع نظرا 
حلساسية الواقع اللبناني وألن 
لبنان ال يس����تطيع أن يتحمل 
بقوة كبيرة انعكاسات سلبية 
وخطيرة على الساحة اللبنانية، 
مؤكدا أنه ال اختالط إستراتيجيا 
كبيرا لألوراق في لبنان، معربا 
عن اعتقاده أنه سيكون هناك 
تطور تدريجي وواضح لتيار 
الرئيس  املستقبل بش����خص 
سعد احلريري إلدارة الصراع 
في الساحة اللبنانية مع التطرف 

بصورة مباشرة.

حزب اهلل، رأى الفرزلي أن إيران 
جزء من ه����ذه املعركة الدائرة 
ومعه����ا ح����زب اهلل، الفتا الى 
التدخ����ل اإليراني في »أمرلي« 
في العراق على احلدود الكردية 
� اإليرانية وقمع تنظيم داعش، 
مشددا على أن إليران دور متقدم 
كما كان لها دور في دعم اجليش 
العراقي في احلكومة املركزية 
نتيجة اتفاق أميركي � إيراني 
واضح، معربا عن اعتقاده أن 
إليران وروسيا مواقف مؤيدة 
وأيض����ا متورطة في الصراع، 
بص����رف النظر ع����ن التورط 
العس����كري العلني أو اإلعالن 
عن انهم جزء من حركة تقودها 
الواليات املتحدة األميركية، ورأى 
الروسي واإليراني  أن املوقف 
احلذر واملتحس����ب يحاول أن 
يش����كل عائقا دون إمكانية أن 
تنقلب الواليات املتحدة باجتاه 
اجليش السوري نتيجة تخوفهم 
من مثل إقدامها على هكذا عمل. 
وعن انعكاسات ما يجري في 
املنطقة على امللفات اللبنانية، 
رأى الفرزلي أن لبنان موجود 
فعليا في جزء من احلرب الدائرة 
في املنطقة واملناطق احلدودية 

أيضا ستأخذ وقتا. متوقعا أن 
تكون املرحل����ة التالية معقدة 
ألن »داعش« أيضا ليس باألمر 
اليسير للنيل منها، ألنها مسألة 
منتشرة ومسألة ثقافة ووجود. 
وردا على سؤال، أوضح الفرزلي 
أن دمشق صاحبة مصلحة كبرى 
في اس����تهداف تنظيم داعش 
الذي يشكل بالنسبة لها تهديدا 
مباشرا لنظامها، مؤكدا أن هناك 
تقاطع مصالح موضوعيا بني 
العس����كري األميركي  احلراك 
الذي يستهدف تنظيم داعش 
وبني دور احلكومة الس����ورية 
بجيش����ها وقواتها العسكرية، 
الفتا الى تالقي واضح باملصالح 
التنسيق س����يكون على  وان 
قدم وساق، مستبعدا محاولة 
ضرب اجليش السوري، الفتا 
ال����ى التحليالت التي تقول إن 
الس����وري  أي ضربة للجيش 
س����تعمم الفوضى في سورية 
وسيصبح تنظيم داعش على 
شواطئ البحر االبيض املتوسط، 
وسيكون بالتالي تهديدا مباشرا 

حلدود أوروبا اجلنوبية.
ومن املوقف اإليراني الرافض 
لهذا التدخل العس����كري ومعه 

وتصدره دفاعا عن مصاحلها 
وعن هذه الدول جميعها.

وأكد الفرزلي في تصريح ل� 
الواليات املتحدة  أن  »األنباء« 
األميركية حتاول أن تستثمر 
الصراع ف����ي املنطقة لترتيب 
األوراق فيها وإعادة إنتاج لعبة 
ومقاييس ومعايي����ر جديدة، 
مؤكدا أن استهداف تنظيم داعش 
أمر أساسي وإستراتيجي  هو 
بالنسبة لإلدارة األميركية التي 
لم تعد تتحمل هذا الدور الكبير 
لتنظيم داعش في اس����تهداف 
املصالح والكي����ان والوجود، 
خصوصا بع����د االعتداء على 
املواطنني األجانب واألميركيني، 
الفت����ا الى أن هذا األمر س����ّهل 
املناخات املالئمة لدى شعوبها 
لهذا التدخل العسكري املباشر، 
معربا ع����ن اعتقاده أن الدولة 
اإلسالمية ساهمت بطريقة أو 
بأخرى بتحوي����ل املنطقة الى 
كمني إس����تراتيجي الستهداف 
هذه القوى وذلك امتدادا للعبة 
االنتقام الكبير ل� 11 س����بتمبر 
2001، مؤك����دا أن احلرب على 
تنظي����م داعش س����تأخذ وقتا 
واملفاوضات السياس����ية هي 

بيروت ـ اتحاد درويش

رأى نائ����ب رئيس مجلس 
النواب الس����ابق ايلي الفرزلي 
أنه ال قيمة ملا يسمى بالتحالف 
الدولي الذي يوجه ضربات جوية 
الى تنظيم داعش، الفتا الى أن 
الغربي����ة مختزلة  احلكومات 
بالواليات املتحدة األميركية التي 
هي ليست بحاجة لها، ورأى أن 
هذه احلكوم����ات جزء من هذا 
احلراك م����ن الزاوية املعنوية 
والسياسية، مشيرا الى أن الدول 
اخلليجية التي تخوض معركة 
مباش����رة دفاعا عن مصاحلها 
ووجودها بعد أن أُعلنت الدولة 
اإلسالمية لبالد الشام والعراق، 
وبات هناك صراع وجودي بني 
دولة إسالمية بخالفة البغدادي 
وهذه الدول، مالحظا أن الدولة 
اإلسالمية إذا ما تعززت ومنت 
وتوسعت ستكون لها انعكاسات 
الدولية  الق����وى  على موازين 
للق����ارة األوروبية  وتهديدات 
وملصالح العال����م في املنطقة، 
الفت����ا الى أن الواليات املتحدة 
األميركية كانت املبادر الى أخذ 
إدارة ه����ذا الصراع  الدور في 

ايلي الفرزلي

»الكتائب« تُغرد خارج سرب 14 آذار
بيروت ـ محمد حرفوش

انعكس قرار ح���زب الكتائب مبقاطعة اجللس���ة 
التش���ريعية ملجلس النواب توترا سياسيا وإعالميا 
م���ع القوات اللبنانية ومكونات ق���وى 14 آذار اللذين 
سيشاركان في اجللس���ة انطالقا مما سموه »تشريع 

الضرورة«.
ووفق معلومات »األنباء« فإن االتصاالت واملشاورات 
التي متت على خط الصيفي � معراب وبيت الوسط لم 
تسفر عن استيعاب هذا التوتر والتوصل الى صيغة 
توافقية حيال اجللسة، حيث بقيت املواقف على حالها. 

ولم ُيسجل اي خرق يذكر حتى الساعة.
وفي املعلوم���ات على هذا الصعيد فان الكتائب قد 
ناقشت مطوال موضوع اجللسة التشريعية وتوصلت 
الى قرار موحد ابلغته الى حلفائها يقضي بعدم املشاركة 
ورفض التهميش الرئاسي املترافق مع محاولة تسيير 

مؤسسات الدولة كافة.
وحتدثت املعلومات عن توجه لدى احلزب ملمارسة 
سياسة التمايز عن مكونات 14 آذار من دون القطع او 
االفتراق، الفتة ال���ى وجهة نظر وازنة داخل الكتائب 
تدعو الى الدخول في الس���باق الرئاسي. انطالقا من 
صعوبة وصول العماد ميش���ال عون او رئيس حزب 
القوات سمير جعجع الى قصر بعبدا في حني ان الرئيس 
امني اجلميل يتمتع بعالقات على املس���تويني الداخلي 

واخلارجي قد جتعله اوفر حظا.

بيروت: يسود في دوائر ديبلوماسية في بيروت 
اعتقاد وتقدير بأنه سيكون للبنان رئيس جديد في 

شهر نوفمبر املقبل،  وأن االحتفال بذكرى االستقالل 
سيكون في ظل الرئيس اجلديد املنتخب واملتوافق 

عليه.. ولكن هذا االنطباع يقابله انطباع آخر معاكس 
لدى دوائر سياسية لبنانية مفاده أن انتخابات الرئاسة 

لم تنضج ظروفها بعد، وأن التطورات املتسارعة، 
سواء منها التطورات األمنية في لبنان منذ تفجر 

أحداث عرسال، أو التطورات العسكرية في املنطقة 
بعد انطالق احلرب اجلوية املفتوحة ضد »داعش« 

و»النصرة« في العراق وسورية، هذه التطورات تدفع 
باجتاه املزيد من االنتظار والترقب ملا سيؤول إليه 

من جهة الوضع في عرسال وارتداداته املباشرة في 
الداخل اللبناني،  ومن جهة ثانية الوضع في املنطقة 

ونتائج التحالف اإلقليمي الدولي اجلديد.
وألن أوان انتخاب الرئيس اجلديد لم يحن بعد 
وترسخت قناعة لدى مختلف األطراف بأن هذا 

األمر سيتأخر وال ميكن ربط البلد به، كان التحول، 
في فترة الوقت الضائع وفي ظل سباق محموم 

مع الوقت، الى استحقاقات جانبية ومحاولة إحداث 
انفراجات جزئية وفتح ثغرات في اجلدار السياسي 
املرتفع. وجاء االختراق األهم حتت عنوان »تشريع 
الضرورة« ليفتح أبواب مجلس النواب وعودته الى 
العمل ولو من ضمن ضوابط وقيود وعلى أساس 

اتفاق سياسي شمل األمور املستعجلة وهي سلسلة 
الرتب والرواتب وسندات اليوروبوند والقوانني 

املالية مبا يتضمن قوننة اإلنفاق وصرف رواتب 
القطاع العام، باإلضافة الى القروض امليسرة من قبل 
املصرف اإلسالمي والصناديق العربية. ورغم اجلهد 

املبذول من الرئيسني بري والسنيورة لنفي وجود 
أي صفقة سياسية قوامها »التمديد مقابل التشريع«، 

فإنهما يواجهان مهمة صعبة في إقناع الرأي العام في 
وقت أصبحت الصفقة واقعا سياسيا، وصار التمديد 

النيابي منتهيا ولم يكن باإلمكان متريره وإبقاء 
املجلس على قيد احلياة من دون إدارة و»تزييت« 

محركاته.
في وقت يتجه مجلس النواب الى »وضع أفضل«، 
تتجه احلكومة الى وضع أسوأ. هذه احلكومة التي 

ال مجال لسقوطها وال مصلحة ألحد في ذلك، 
والتي عليها »الصمود« حتى انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية، تواجه اختالال واضحا في توازنها وتقع 
حتت ضغط ووطأة األحداث املتدافعة في لبنان 

واملنطقة. وهذه احلكومة ذات الطبيعة االنتقالية وغير 
املعدة أصال ملواجهة أوضاع وأحداث بهذا احلجم، 

تواجه االهتزاز األول من نوعه منذ قيامها وتعاني من 
وضع مفخخ نتيجة اخلالف احلاصل بني مكوناتها 

حول ثالث مسائل أساسية تعد كل مسألة فيها لغما 
كافيا لتطيير حكومة في ظروف عادية، وهي:

1 ـ مسألة العسكريني املخطوفني التي اليزال املوقف 
احلكومي في شأنها في دائرة االلتباس ولم يتخذ 
القرار الواضح والنهائي بعد: هل احلكومة كلها مع 

مبدأ التفاوض؟ وهل القبول بالتفاوض يعني القبول 
باملقايضة؟ وإذا كان جنبالط انتقل من التفاوض الى 

املقايضة، فهل حدث هذا االنتقال عند حزب اهلل؟ 
وإذا كان سالم أعلن دعمه للتفاوض من أجل حترير 

العسكريني، فعلى أي أساس، وما هو سقف التفاوض، 
وما هو اخلط األحمر في التبادل؟ وما هي النتائج إذا 

لم يتم التوصل الى اتفاق؟
2 ـ مسألة إقامة مخيمات للنازحني السوريني التي 

كان طرحها الوزير املختص رشيد درباس على طاولة 
مجلس الوزراء ليسحبها من التداول سريعا بعدما 

اصطدم باعتراض وزير حزب اهلل محمد فنيش على 
إقامة مخيمات في مناطق حدودية فاصلة )املصنع 

والعبودية(.
3 ـ موقع لبنان ودوره في التحالف الدولي اإلقليمي 

ضد »داعش« واإلرهاب، وحيث يبرز رفض حزب 
اهلل ألن يكون لبنان جزءا من التحالف ألسباب شرح 

بعضها السيد حسن نصراهلل في إطاللته األخيرة، 
مقابل موقف وزراء 14 آذار الذي يقول بضرورة 

وأهمية انضمام لبنان الى هذا التحالف لإلفادة من 
خدماته ومساعدته في مجال دعم اجليش وضبط 
احلدود اللبنانية السورية وتوسيع نطاق تطبيق 

القرار 1701، وهناك الكتلة الوزارية الوسطية بني هذين 
املوقفني وفيها وزراء جنبالط وسليمان، وأيضا وزراء 

عون بعدما كان الوزير باسيل شارك في مؤمتري 
جدة وباريس.

»وضع حكومي مفخخ« بثالثة ألغام

تقرير إخباري

النيل من تنظيم 
داعش ليس باألمر 

اليسير

٭ تظاهرات »ال لذبح عرسال«: حيال التظاهرات التي حصلت يوم 
اجلمعة املاضي حتت شعار »ال لذبح عرسال«، أبدت جهات نيابية 

)بحسب تقرير صحافي( ارتياحا وقلقا في آن: االرتياح الى قلة 
عدد املشاركني في تظاهرات طرابلس وعرسال، إضافة الى عدم 

مشاركة أهالي عرسال الذين غادروا بعد الصالة الى منازلهم. 
والقلق الى شعارات »داعش« و»النصرة« التي رفعت والهتافات 

التي ارتفعت مطالبة بالدولة اإلسالمية وبالزحف الى بيروت.
٭ لقاء املعلم ـ باسيل: استفسرت قيادات 14 آذار من الرئيس متام 

سالم حول لقاء وزير اخلارجية جبران باسيل مع نظيره السوري 

وليد املعلم في نيويورك، فكان جواب سالم بأن باسيل لم يحطه 
علما باجتماعه مع املعلم ولم يحدثه بشيء عن هذا اللقاء. وتردد 

أن هذا اللقاء عقد بناء على طلب الوزير السوري وأن الوزير 
باسيل لم يجد مانعا ومشكلة في عقد هذا اللقاء في إطار العالقة 

الرسمية املستمرة مع دمشق عبر سفارتها في بيروت.
وكان املعلم أمضى فترة عالجه في بيروت مطلع هذا العام 

من دون أن يزوره باسيل الذي اكتفى بإرسال باقة زهور الى 
مستشفى اجلامعة األميركية.

٭ بكركي وخطاب سالم: أظهرت أوساط قريبة من بكركي تقديرا 

لإلشارة الواردة في خطاب الرئيس متام سالم في األمم 
املتحدة بشأن رئاسة اجلمهورية وقوله إنه يفخر بأن لبنان هو 

البلد الوحيد في العالم العربي واإلسالمي الذي يتولى رئاسة 
اجلمهورية فيه مواطن مسيحي، وكان ومازال يشكل منوذجا 

للتنوع في الشرق األوسط، مؤكدا باسم احلكومة اللبنانية 
»ضرورة انتخاب رئيس مسيحي جديد للجمهورية في أسرع 

وقت«.
يشار هنا الى أن هذه العبارة كانت وردت أكثر من مرة في 

خطابات الرئيس سعد احلريري هذا العام.

٭ مسبحة وسجادة صالة: تقول تقارير صحافية أنه وبعدما دعا 
النائب وليد جنبالط خالل جولته األخيرة في حاصبيا ـ راشيا 

للعودة الى األصول وبناء اجلوامع وإقامة الفرائض اخلمس واعدا 
ببناء جامع في املختارة وبإعادة بناء مسجد بلدة عبيه، اتصل 
به الرئيس نبيه بري ممازحا وعارضا إرسال مسبحة وسجادة 

صالة.
مقربون من جنبالط يقولون إن خوفه على طائفته وحرصه على 

حمايتها، وقلقه من »داعش« وبروز احتماالت الفتنة السنية ـ 
الشيعية، كلها عوامل دفعته الى هذا الكالم.

اخبار واسرار لبنانية
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دبابات تركية تتخذ مواقع على احلدود مقابل بلدة »كوباني« احملاصرة

1600 طلعة جوية في العراق وسورية.. والغارات تصيب صوامع ومصنعاً للغاز
على الطرف املقابل، شنت 
طائرات حربية، يرجح أنها 
أميركية، وقوات البشمركة 
الكردية أمس، هجمات جوية 
وضرب����ات صاروخية على 
مواقع لتنظي����م »داعش«، 

بنينوى شمالي العراق.
يأتي ذلك فيما أعلن قائد 
بالشرطة مقتل 20 عنصرا 
من التنظيم بعد هجوهم على 
جامعة تكريت في محافظة 
صالح الدين شمال العراق.

وقال ضابط برتبة نقيب 
في قوات البشمركة، لوكالة 
األناضول، إن »طائرات حربية 
من املرجح أنها أميركية، شنت 
هجمات جوية وبشكل مكثف 
على مواقع داعش قرب مركز 
ناحية برطلة ذات األغلبية 
املس���يحية« 25 كلم شرق 
املوصل. وأضاف »في الوقت 
نفسه تسدد قوات البشمركة 
الكردية ضربات براجمات 
الصواريخ واملدفعية الثقيلة 
على مواقع التنظيم قرب بلدة 
بعشيقة املجاورة لبرطلة« 
الواقع���ة على بع���د 17 كلم 

شمال شرق املوصل.
ورج���ح املص���در وقوع 
خسائر بشرية ومادية في 
صفوف تنظي���م »داعش« 

بسبب كثافة القصف.
من جانب���ه، أعلن قائد 
اللواء  الدين  شرطة صالح 
الركن حمد النامس، عن مقتل 
20 عنصرا من تنظيم داعش 
باشتباكات مع القوات األمنية 
بع���د هجومهم على جامعة 

تكريت في صالح الدين.
النام���س، لوكالة  وقال 
األناضول، إن »قوة من اجليش 
والشرطة ومبساندة جهاز 
مكافح���ة اإلرهاب ومقاتلي 
احلشد الشعبي وبإسناد من 
الطيران العراقي متكنوا من 
صد هجوم لعناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي على جامعة 
تكريت التي تسيطر عليها 
الق���وات األمنية في صالح 

الدين«.

غ����ارات جوية على مناطق 
عدة في ادلب.

وذكر املرصد السوري في 
بيان����ات متتالية ان داعش 
اطلق قذيفة في مدينة عني 
الع����رب )كوبان����ي( بحلب 
البالد ومعلومات  ش����مالي 
اولية عن مقتل وجرح خمسة 

اشخاص.
كما جتددت االشتباكات 
بني مقاتل����ي تنظيم الدولة 
االسالمية ووحدات حماية 
الش����عب الك����ردي في عدة 
محاور من ريف عني العرب 
ومعلومات عن مصرع وجرح 
التنظيم  عدد من مقاتل����ي 

ووحدات احلماية.
ومع تقدم ساعات األمس 
بات مقاتلو داعش أقرب ما 
يكونون عن كوباني، حيث 
قال مدير املرص����د لوكالة 
ب����رس »انهم على  فرانس 
بعد خمسة كلم الى جنوب 
وجنوب شرق كوباني، انها 
أقرب مسافة وصلوا اليها« 
مش����يرا ال����ى ان »قذائ����ف 
التنظيم الصاروخية أصابت 
للمرة االولى مركز املدينة« 
الثالثة لالكراد في سورية.

 ولفت عبدالرحمن الى أن 
»16 قذيفة صاروخية على 
املدينة  األقل أصابت مركز 
للمرة االولى ما اس����فر عن 
مقتل شخص وجرح آخرين« 
معتبرا انه »القصف األعنف 
على املدين����ة«. وأضاف ان 
القذائف الصاروخية »طالت 
التركية« في  كذلك احلدود 

شمال املدينة.
وقالت رويترز، إن دبابات 
تركي����ة اتخذت مواقع على 
تل يطل على بلدة كوباني 
الكردية احملاصرة من قبل 
التنظيم أمس بعد سقوط عدة 
قذائف على األراضي التركية. 
ومتركزت 15 دبابة على األقل 
وص����وب بعضه����ا مدافعه 
باجتاه األراضي الس����ورية 
قرب قاعدة عسكرية تركية 

شمال غربي كوباني.

بالكهرب����اء وتزود مولدات 
حقول النفط.

الغارات  كم����ا ضرب����ت 
األميركية مناطق في مدينة 
احلسكة في ش����مال شرق 
البالد، وعلى مدرس����ة عني 
العروس بالقرب من مدينة 
تل ابيض في محافظة الرقة 
حيث يتخذها داعش كمقر 
له ومبنى آخر في املنطقة 
ولم ترد معلومات عن حجم 

اخلسائر البشرية.
ولقي س����بعة اشخاص 
بينهم خمس����ة م����ن عائلة 
واحدة مصرعهم جراء عشر 

ومحيط املسجد األموي وفي 
حي الس����بع بحرات بحلب 

القدمية. 
وفي سياق متصل، أضاف 
املرص����د أن قوات التحالف 
ضربت أكبر مصنع للغاز في 
سورية الذي يسيطر عليه 
التنظيم خارج مدينة دير 
الزور ما أدى إلى جرح عدد 

من املقاتلني.
إلى أن  واش����ار املرصد 
الغ����ارة ضربت محطة غاز 
التي تزود محطة  كونيكو 
لتولي����د الطاقة في حمص 
مت����د عددا م����ن احملافظات 

احملدد للضحايا.
وفي حلب أيضا، دارت 
اشتباكات بني مقاتلي اجليش 
احلر والكتائب االس����المية 
وجبهة انصار الدين من جهة 
وقوات النظام مدعمة بقوات 
الوطن����ي وعناصر  الدفاع 
من حزب اهلل اللبناني من 
جهة اخ����رى، على أطراف 
قرية عزي����زة جنوب حلب 
وفي محيط مبنى املخابرات 
اجلوي����ة بح����ي جمعي����ة 
الزه����راء في غ����رب حلب. 
وجتددت االش����تباكات بني 
الطرفني مبحيط قلعة حلب 

وقال املرصد إن الطائرات 
رمب����ا اعتقدت ع����ن طريق 
اخلطأ أن املطاحن وصوامع 
احلبوب في بلدة منبج في 
شمال سورية قاعدة للدولة 

االسالمية.
واشار رامي عبدالرحمن 
الى س����قوط  مدير املرصد 
مدني����ني قائال »يب����دو ان 
الغارات عل����ى منبج قتلت 

مدنيني فقط ال مقاتلني«.
وأضاف »الذي����ن قتلوا 
هم عمال في الصوامع وهم 
يوفرون الطعام للناس« من 
دون أن يفص����ح عن العدد 

عواصم � وكاالت: صعدت 
الدولي من  التحالف  قوات 
غاراتها وضرباتها على مواقع 
ل� »داعش« املعروف بتنظيم 
الدولة االسالمية في العراق 
وسورية، ليتجاوز عددها 
ال� 1600 غارة اصابت احدها 
اكبر معامل الغاز في سورية 

أمس.
فقد أعل����ن األدميرال في 
البحرية األميركية دي وولف 
ميلر، تنفي����ذ 1600 طلعة 
جوية فوق العراق وسورية 
منذ يونيو املاضي، الفتا إلى 
أن الهدف من الضربات التي 
التحالف هى  تشنها قوات 
القض����اء متاما على تنظيم 

»داعش« في أي مكان. 
وقال ميلر في تصريح 
خاص لشبكة »سكاي نيوز« 
الطلعات اجلوية  إن  أمس، 
بدأت باالستطالعية واحلربية 
فوق العراق وتستمر فوق 
مواقع داعش في س����ورية، 
مضيفا أن األهداف العسكرية 
داخل سورية ركزت حتى 
اآلن عل����ى مراك����ز التحكم 
التابعة لداعش  والتدريب 
ووس����ائل نقل أس����لحتهم 
من سورية إلى العراق من 

مركبات ودبابات. 
وأوضح القائد األميركي 
أن����ه يتم حاليا اس����تهداف 
مص����ادر توري����د األموال 
كمصافي النفط، ويعد ذلك 
دليال على املرحلة املتقدمة 
التي مت التوصل إليها للحد 

من أنشطة داعش. 
اعل����ن املرصد  ميدانيا، 
السوري حلقوق االنسان ان 
غارات جوية بقيادة أميركية 
اس����تهدفت مبنى املطاحن 
وصوامع للحبوب في منبج 
ومقر احلسبة التابع للتنظيم 
في مبنى احلراج على الطريق 
الواصل بني مدينتي منبج 
وجرابلس، مشيرا الى وقوع 
خسائر بشرية في صفوف 
عم����ال املطاح����ن وفي مقر 

احلسبة.

)أ.ف.پ(  دبابات تركية تتموضع مقابل بلدة عني العرب السورية التي يحاصرها »داعش« 

أوباما يقّر بإساءة تقدير خطورة »داعش«:
دورنا هو وقف وحتجيم الشبكات اإلرهابية

عواص����م � وكاالت: أق����ر 
الرئيس االميركي باراك اوباما 
بأن الواليات املتحدة اساءت 
تقدي����ر اخلطر ال����ذي ميثله 
تنظيم داعش في سورية حيث 
تسعى قوى التحالف الدولي 
بقيادة واش����نطن، لتجفيف 
مصادره من خالل شنها غارات 
على املنش����آت النفطية التي 

يسيطر عليها.
 وفي مقابلة مع شبكة »سي 
بي اس نيوز«، قال الرئيس 
األميركي ان »مقاتلي تنظيم 
القاعدة القدامى الذين طردتهم 
الواليات املتح����دة والقوات 
احمللية من العراق، متكنوا من 
التجمع في سورية ليشكلوا 
أو ما أطلقوا عليه  »داعش« 
أخيرا اس����م تنظي����م الدولة 

االسالمية«. 
واضاف »اعتقد ان رئيس 
اجهزة االستخبارات جيمس 
كالبر اقر بأن الواليات املتحدة 
قللت من شأن األحداث اجلارية 
في س����ورية في الوقت التي 
بالغ����ت في ق����درة وعزمية 
اجليش العراق����ي على قتال 
التنظي����م«. وذكر في مقابلة 

سجلت لبرنامج »60 دقيقة« 
يوم اجلمعة أن املتش����ددين 
اختبأوا عندما سحقت قوات 
مش����اة البحري����ة األميركية 
العراق  القاع����دة في  تنظيم 
مبساعدة من العشائر العراقية 

السنية.
وق����ال »لكن عل����ى مدى 
العامني املاضيني وفي خضم 
فوض����ى احل����رب األهلي����ة 
السورية حيث لديك مناطق 
واسعة من األراضي ال تخضع 
حلك����م أحد، اس����تطاعوا أن 
يعي����دوا تنظي����م صفوفهم 
الفوضى«.  واس����تغالل تلك 
وتابع بقوله »من ثم أصبحت 
)تلك األراضي( قبلة اجلهاديني 

حول العالم«.
وكان كالبر قد قال لصحافي 
في واش����نطن بوس����ت هذا 
الشهر إن املخابرات األميركية 
اس����تخفت بتنظي����م الدولة 
اإلسالمية وبالغت في تقدير 

قدرات اجليش العراقي.
إلى كالبر قوله  ونس����ب 
»ل����م أتوق����ع انهي����ار قوات 
األمن العراقية في الش����مال. 
لم أتوقع����ه. األمر في نهاية 

املطاف يتعلق بالتنبؤ باإلرادة 
للقتال وهو أمر يصعب التكهن 

به«.
اله���دف  وح���دد أوبام���ا 
العسكري ضد »داعش« قائال 
»ينبغ���ي أن ندفعهم للتقهقر 
وتقليص مساحتهم ومالحقة 
الس���يطرة  قادته���م ومراكز 
وقدراتهم وأسلحتهم ودعمهم 
بالوقود وقطع مصادر متويلهم 
والعمل على وضع حد لتدفق 

املقاتلني األجانب«.
لكنه قال: إن التوصل حلل 
سياسي ضروري في العراق 
وس����ورية من أجل حتقيق 
البعيد.  املدى  الس����الم على 
وأضاف »أعتقد أنه سيكون 
حت����دي أجي����ال.ال أعتقد أن 
أمر سيحدث بني عشية  هذا 
إلى بيئة  وضحاها«، مشيرا 
الش����بان فيها »أكثر اهتماما 
مبا اذا كانوا ش����يعة أو سنة 
بدال من اهتمامهم مبا إذا كانوا 
يحصلون على تعليم جيد« 

أو وظيفة جيدة.
وقال إن أي حل يجب ان 
يتضمن »كيف تعلم هذه الدول 
ش����بانها«، مضيفا »ما ميكن 

لعملياتنا العسكرية أن تفعله 
هو مجرد وقف وحتجيم هذه 
الشبكات لدى ظهورها والتأكد 
الوق����ت واملجال  من توفير 
السلوب جديد لفعل األمور 

ليبدأ في الترسخ«.
وق����ال أوباما إن����ه يدرك 
التناقض في االعتراض على 
حكم الرئيس السوري بشار 
األس����د في الوقت الذي يتم 
فيه قتال مقاتلي داعش الذين 
يحاربون حكومة األسد. لذلك 
فانه »كي تبقى سورية متحدة 
من غير املمكن أن يرأس األسد 
العملية كلها« بحسب الرئيس 

االميركي.
واضاف »عل����ى اجلانب 
اآلخر فيما يتعلق بالتهديدات 
املباش����رة للواليات املتحدة 
الدولة االس����المية  فتنظيم 
وجماع����ة خراس����ان هؤالء 
البش����ر ميك����ن أن يقتل����وا 

األميركيني«.
أن  وس����ئل كيف يب����دو 
الوالي����ات املتح����دة تق����وم 
مبعظم العمل على الرغم من 
جتميع حتال����ف دولي كبير 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 

فقال أوباما »هذه دائما احلقيقة 
لدينا إمكانيات ليس����ت لدى 
أحد آخر. جيشنا هو األفضل 
العال����م. وعندما  في تاريخ 
حت����دث اضطراب����ات في أي 
مكان في العالم ال يستدعون 
بكني، ال يستدعون موسكو، 

يستدعوننا«.
 واعت����رف اوبام����ا ب����أن 
الدعاية في داعش  مسؤولي 
اصبحوا »ماهرين للغاية« في 
التعامل مع وسائل التواصل 
االجتماع����ي، واس����تقطبوا 
مجندي����ن جددا م����ن اوروبا 
واميركا واس����تراليا والدول 
االسالمية »يؤمنون بالسخافة 
املتعلقة باجلهاد التي يروجون 

لها«. 
وكان اوباما ابدى حتفظا 
ش����ديدا من اجل التدخل في 
الشرق االوسط قبل ان يطلق 
في 23 سبتمبر املاضي حملة 
حلش����د حتالف جتاوز عدد 
املش����اركني فيهال 40 دولة، 
لض����رب معاق����ل التنظي����م 
املتطرف في سورية بعد نحو 
شهر من بدء الضربات على 

معاقل التنظيم في العراق.

اجلوالني: »القاعدة« انتشر بعد حرب أفغانستان
و»داعش« وفّر املبرر للتدخل الغربي في الشام

ق���ال  � وكاالت:  عواص���م 
أبومحمد اجلوالني، زعيم جبهة 
النصرة التي تعتبر فرع تنظيم 
القاعدة في سورية، إن القاعدة 
انتش���رت بعد أن ظن الغرب 
وأميركا أنهم س���ينهونها في 
حرب أفغانستان، متهما تنظيم 
الدولة اإلس���المية في العراق 
والشام أو ما يعرف ب� »داعش« 
بانه قام بتوفير املبرر للتدخل 

الغربي في سورية.
وأض���اف اجلوالن���ي في 
كلمة مس���جلة بعنوان، ألهل 
الوفاء يهون العطاء: »في ظل 
احلملة الصليبي���ة اجلديدة 
على املسلمني في الشام حتت 
راي���ة الواليات املتحدة فال بد 
من وقفات، نذكر وننصح فيها 
املسلمني وحتذيرا للكافرين.. 
لقد سعت أميركا ومنذ اندالع 

املظاهرات في الش���ام وبروز 
الس���الح  راية اجلهاد وحمل 
في وج���ه النظ���ام إلجهاض 
العمل اجلهادي عبر وس���ائل 
متعددة ابتداء من وضع جبهة 
النصرة على قائمة اإلرهاب قبل 
أن يعلن عن ارتباطها بقاعدة 
اجلهاد ومرورا مبحاولة صناعة 
قادة سياسيني عبر ما يسمى 
باالئتالف لتسويدهم على أهل 
الشام فيطبقون أجندة الغرب 

سامعني طائعني«.
وتابع قائال: »يا أهل الشام 
نعدك���م بأن جبه���ة النصرة 
ستستمر بكل ما أوتيت من قوة 
باملرابطة على الثغور جتاهد 
أعداء اهلل. أنصح جميع الفصائل 
الصادقة املقاتلة على األرض 
أال يستغل الغرب وأمريكا ظلم 
الدولة اإلس���المية عليكم من 

قتل للقيادات واستيالء على 
الثروات وأنها استعجلت شرا 
على الش���ام كنا ندفعه، وأبت 
النزول حملكمة ش���رعية لرد 

احلقوق واملظالم«.
وحول داع���ش أيضا، قال 
اجلوالن���ي: »ال يدفع���ن أحدا 
الغرب  منكم لالنقي���اد خلف 
للمشاركة في حلف الشر الذي 
يسعون فيه للقضاء على جذوة 
اجلهاد، ومن تعذر بدفع صيال 
الدولة فليقم بذلك دون اللجوء 
للتحالف الصليبي. وال يعتقد 
أحد أن أميركا والتحالف أتوا 

لتخليصكم من الشر«.
وأشار إلى أنه »حال دون 
الوالية  الش���ام م���ن  خروج 
إلى الوالية الغربية  اإليرانية 
عدة أسباب أبرزها ظهور راية 
اإلسالم الناصعة واعتزاز عامة 

املسلمني بااللتفاف حولها ثم 
وقوف املس���لمني وعامة أهل 
الشام مع املجاهدين.. إن من 
املوانع التي حالت دون تدخلهم 
العس���كري بالشام هو فقدان 
ال���ذي بالطب���ع وفره  املبرر 
إلى جانب  الدولة  لهم تنظيم 
تراجعهم العسكري بعد حربي 
أفغانستان والعراق فكان درسا 
مليئا بالعبر.. الذي يبدو لنا 
أن أمي���ركا وحلفاءها قصرت 
أفهامه���م ومازال���وا ينظرون 
إلى املنطقة كما كانت من قبل 
بروز راية اجلهاد فيها.. منطقة 
الشرق األوس���ط هي منطقة 
براكني وزالزل اليوم ال يضع 
أحد يده أو قدمه فيها إال وراهن 

على امبراطوريته أو ملكه«.
وأردف قائ���ال: »ذهب زمن 
اإلعالم املزيف الذي كان قادرا 

إقناع الشعوب بحكامها  على 
العمالء الكافرين الفاسقني ولم 
تعد أجه���زة األمن قادرة على 
الناس.. ولم تعد هذه  إرهاب 
اجليوش التي كشفت هزالتها 
قادرة عل���ى مواجهة ضربات 
الكلم���ة احلق  املجاهدي���ن.. 
اليوم للمسلمني وفي مقدمتهم 
املجاهدون الصادقون.. خارطة 
املنطقة تنقسم بني هؤالء الذين 
يتصارعون عليها منذ أكثر من 
ثالثة آالف سنة، وها هي اليوم 
تعود وترسم خريطة جديدة 
للصراع فالعراق وس���ورية 
ولبنان بي���د احلاملني بإعادة 

أمجاد فارس«.
إلى شعوب  ووجه رسالة 
الغ���رب قال فيه���ا: »أحب أن 
أذكر ش���عوب الغرب بحماقة 
قادتها باختي���ار احلرب على 

املسلمني فقد خرج بوش يهنئ 
بإسقاط حكومة طالبان وبعد 
عشر سنني خرج أوباما يطمئن 
نفس الشعب.. علما أن قاعدة 
اجلهاد التي كانت محصورة في 
أفغانستان بعد ضربها هناك 
امتدت إلى باكس���تان واليمن 
والصوم���ال ومالي واجلزائر 
والعراق ثم إلى الشام وأخيرا 
وليس آخرا في ش���به القارة 
الهندية واتسعت املعركة وال 
تزال.. يا شعب أميركا وأوروبا 
ماذا جنيتم م���ن حربكم ضد 
املس���لمني واملجاهدين سوى 
املزيد من األحزان على بالدكم 
وأبنائكم.. عليكم الوقوف ضد 
هذه احلرب وق���رار حكامكم 
وإياكم أن يكذب عليكم هؤالء 
احلكام ويصورون حربهم بأنها 

حماية لكم«.

3 آالف أوروبي
في صفوف »داعش«

وخطر هجمات انتقامية
بيروت: أكد جبل دي كيرشوف، وهو الرجل 

األول املسؤول عن ملف مكافحة اإلرهاب 
في االحتاد األوروبي، وجود تزايد في أعداد 

األوروبيني الذين انضموا لتنظيم »داعش« وانه 
قد جتاوز 3 آالف. وأضاف ان »بعض املتشددين 

في أفغانستان وباكستان اجتهوا الى سورية 
ليكونوا جزءا من تنظيم خراسان املرتبط بـ 
)القاعدة(«. وقال: »يبدو انهم خططوا لتجنيد 

أوروبيني سافروا الى سورية للقتال هناك، 
وإقناعهم بأن يستخدموا جوازات سفرهم لشن 

هجمات في أوروبا وإسرائيل والواليات املتحدة«.
وقدر دي كيرشوف عدد األوروبيني املوجودين 

في سورية والذين سافروا اليها أو يعتزمون ذلك 
بأكثر من 3 آالف. وقال ان هناك خطرا حقيقيا 

من ان يعود بعضهم الطالق أعمال عنف في 
أوروبا.

وكان خبراء قد قدروا في وقت سابق من العام 
احلالي عدد األوروبيني املنضمني لتنظيم داعش 

بنحو ألفني. وقال دي كيرشوف ان قيام التنظيم 
بإعالن »اخلالفة« في يونيو املاضي كان له دور 

في جذب املؤيدين األوروبيني. وقال: »ان كنت من 
الذين يؤمنون باخلالفة فإنك سترغب باالنضمام 

اليها في أقرب وقت ممكن«.
وحذر املسؤول األوروبي من ان الغارات اجلوية 

التي تنفذها الواليات املتحدة وحليفاتها الغربيات 
قد زادت من احتمال وقوع هجمات انتقامية ضد 

أهداف في أوروبا.

باراك اوباما

احلكومة التركية ستطلب موافقة 
البرملان على التدخل العسكري 

في سورية والعراق
انقرة - أ. ف. ب: تتقدم احلكومة التركية اليوم 
مبشروع قرار الى البرملان، يطلب السماح باستخدام 
القوة في سورية ويتيح لتركيا االنضمام الى التحالف 

الذي تشكل حملاربة تنظيم داعش.
 وكان رئي���س ال���وزراء احم���د داود اوغلو قال 
االحد ان هذه »االقتراحات ميكن ان تبلغ الى النواب 
ابتداء من االثنني ملناقشتها في جلسة علنية مقررة 

اخلميس«.
 واول هذه القرارات التقليدية، سيجدد فترة سنة، 
االذن الذي منحه البرملان للقوات املسلحة التركية 

للتدخل في العراق.
 وكان ه���ذا القرار يتيح حتى االن لتركيا ش���ن 
غارات على القواعد اخللفية ملتمردي حزب العمال 
الكردستاني املتحصنني في جبال قنديل في اقصى 

شمال العراق.
 وس���يمنح الق���رار الثاني وهو جدي���د املوافقة 
نفسها على القيام بعمليات عسكرية على االراضي 

السورية.
 وبعد الرفض الصريح، يبدو ان تركيا مستعدة 
للمشاركة بدورها في التدخل العسكري الذي يقوم 

به التحالف.



32
الثالثاء 30 سبتمبر 2014

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

الشركة تسعى إلى 
زيادة حجم أسطولها 
البالغ 47 طائرة حتى 

عام 2017

طلبية الـ 117 طائرة 
ماضية.. تتضمن

97 طائرة »إيرباص« 
و20 طائرة »بوينغ«

464 مليون دينار 
رواتب 9 آالف موظف 

خالل 2014.. و452 
مليون دينار خلدمات 

العقود السنوية 

بهبهاني: 2.5 دوالر 
التكلفة احلقيقية 
الستخراج برميل 

النفط الكويتي 
وعوامل فنية وإدارية 

ترفع من التكلفة 

تقادم أعمار املنشآت 
النفطية وتأخر تنفيذ 

أعمال املشاريع 
وزيادة املصاريف 
العمومية واإلدارية 
تساهم في التكلفة

إبراهيم الغامن رئيساً لـ »بيت األوراق«
أفادت شركة بيت األوراق املالية )البيت( بأنه بناء على اجتماع 
مجلس إدارة الشركة في 2014/9/25 مت تشكيل مجلس اإلدارة على 
النحو التالي: إبراهيم يوسف ابراهيم الغامن رئيسا ملجلس اإلدارة، 
وأمين عبداهلل يوسف بودي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي، وعضوية كل من عبدالرحمن عبداهلل يوسف بودي، 
وحمد جراح درباس العمر، وعادل عبداهلل الزعابي.

سهم »الوطنية« ألعلى مستوى في عام بعد حكم عودة »املنطقة احلرة«

عمليات التسييل قبل العيد تهوي مبؤشرات السوق

1.24 مليار دينار تكلفة إنتاج 1.066 مليار برميل سنوياً من النفط اخلام

تكلفة استخراج النفط في الكويت 4 دوالرات للبرميل

إنتاجها يختلف عن السابق 
وذلك لتداخل املاء مع النفط 
واختالف مستويات النفط 
واملاء مما يؤدي إلى تقطع 
النف����ط« وهو ما  »قطعة 
يدفع شركة نفط الكويت 
إلى حفر آبار مساندة إلنتاج 

النفط«.
وذكر بهبهاني أن شركة 
نف����ط الكوي����ت تلجأ إلى 
إضافة آبار نفطية جديدة 
تس����تخدم كآبار مساعدة 
لض����خ األبخ����رة واملواد 
الكيماوي����ة واملاء املعالج 
لتجميع النفط اخلام، مما 
يزيد من التكلفة اإلجمالية 
النفط  لعملية استخراج 
الكويتي مع العلم أن تلك 
اآلبار غير منتجة وتعتبر 
مساعدة لإلنتاج وحتسب 
في التكلفة، مشيرا إلى أن 
إضافة تل����ك احلقول في 
امليزانية ترفع من تكلفة 

االستخراج.
وأشار بهبهاني إلى أن 
تكلفة حفر البئر النفطية 
الواحدة في الكويت تصل 
إلى مليوني دوالر وذلك الن 
عمق البئر ال يزيد على 6 

آالف قدم.
القيم����ة  أن  وذك����ر 
احلقيقية الستخراج برميل 
النفط الكويتي تتراوح بني 
2.5 دوالر للبرميل إلى 3 
دوالرات للبرميل الواحد.

وتطرق بهبهاني إلى أن 
هناك جانبا إداريا آخر يزيد 
من تكلفة استخراج برميل 
النفط وهي تأخر املقاولني 
في تنفيذ املشاريع النفطية 
مما جعله����م يلجأون إلى 
اخذ وقت إضافي للتنفيذ 
وبالتالي يتم صدور أوامر 
تغيرية من الشركة إلضافة 
بعض األم����ور الفنية في 

املشاريع.

برميل يوميا في حني بلغت 
التكلفة اإلجمالية للعمليات 
واالستخراج 1.057 مليار 

دينار.
وكش����فت البيانات أن 
الكويت تنفذ  شركة نفط 
أعمال رأسمالية بقيمة 2.7 
مليار دين����ار خالل العام 
2014 مقارنة ب� 2.2 مليار 
دينار خالل 2013، وأنفقت 
الشركة 142.9 مليون دينار 
على أعمال احلفر والتنقيب 
مقارنة بإنفاق 163 مليون 
دينار، علما بأن الش����ركة 
قامت بحفر 317 بئرا جديدة 
للنفط اخل����ام والغاز في 

حقول الكويت.
وأظه����رت أن إجمالي 
تكاليف التش����غيل بلغت 
1.48 مليار دينار اشتملت 
على 774 ملي����ون دينار 
إلنتاج النفط اخلام و173 
مليون دينار إلنتاج الغاز 
و97 مليون دينار لعمليات 
التصدير و20 مليون دينار 
التنقيب غير  ملصاري����ف 
املثمرة فيما بلغت رسوم 

امليناء 9 ماليني دينار.
املصاري����ف  وع����ن 
العمومية واإلدارية فإنها 
بلغت 115.7 مليون دينار 
لتش����مل عل����ى تكالي����ف 
تدريب بقيم����ة 6 ماليني 
دينار وتكاليف عالج في 
مستشفى األحمدي بقيمة 

45 مليون دينار.
وفي تعقيب من اخلبير 
النفط����ي د.عبدالس����ميع 
بهبهاني حول ارتفاع تكلفة 
النفط  اس����تخراج برميل 
الكويتي قال في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الكثير 
من حقول الكويت النفطية 
في الشمال مثل الروضتني 
والعبدلي ومطربة واجلنوب 
مثل املقوع واملناقيش بدأ 

قادرة في أحيان كثيرة على 
تعويض جزء من التكاليف 
املرتفعة وبالتالي تسجيل 
ارتفاعات مستمرة على كلف 
التنقيب واإلنتاج بخاصة 

في احلقول الصعبة.
وذك����رت أن خدم����ات 
العقود ورواتب املوظفني 
تس����تحوذ على 90% من 
تكاليف اإلنتاج السنوية 
حي����ث بلغت تلك التكلفة 
املالي����ة  الس����نة  خ����الل 
2014/2013 حوال����ي 452 
ملي����ون دين����ار خلدمات 
العقود و464 مليون دينار 
لتكلف����ة رواتب املوظفني 
السنوية في شركة نفط 
الكويت والبالغ عددهم 9 
آالف موظف فيما بلغ عدد 
عمالة املقاول من املوظفني 
الكويتيني حوالي 1.9 ألف 
موظف، فيما بلغت كلفة 
االس����تهالك واإلطفاء 417 

مليون دينار.
وعند عقد مقارنة بني 
تكلفة اس����تخراج برميل 
النفط الكويتي خالل 2012 
و2013 بالسنة احلالية جند 
التكلفة انخفضت عن  أن 
تكلفة الع����ام 2013 والتي 
بلغت 1.195 دينار للبرميل 
الواحد أي بانخفاض بلغ 
قدره 30 فلس����ا للبرميل 
الواحد، م����ع األخذ بعني 
ارتف����اع قيمة  االعتب����ار 
خدمات العق����ود من 430 
مليون دينار في 2013 إلى 
452 مليون دينار في 2014 
وقيمة االستهالك واإلطفاء 
من 385 مليون دينار إلى 

416 مليون دينار.
الع����ام 2012  وخ����الل 
بلغت كلفة االستخراج ما 
يعادل 970 فلسا للبرميل 
الواحد حيث بلغت القدرة 
اإلنتاجي����ة 2.990 مليون 

أحمد مغربي

أظهرت بيانات حصلت 
عليها »األنب����اء« ارتفاع 
مط����رد في تكلف����ة إنتاج 
برميل النفط الكويتي خالل 
العشر املاضية  السنوات 
لترتفع من مستوى 400 
فل����س للبرمي����ل الواحد 
في ع����ام 2000 لتصل إلى 
1.165 دينار أي ما يعادل 
4 دوالرات للبرميل الواحد 
خالل العام 2014، ويعتبر 
هذا املؤش����ر غي����ر مريح 
لالقتصاد الكويتي، وهناك 
ثمة أسباب قد تكون وراء 
هذا التط����ور غير املريح 
أهمه����ا وأخطره����ا زيادة 
كلفة االستخراج للحقول 
النفطي����ة الت����ي تقادمت 

أعمارها ومنشآتها.
وكش����فت البيانات أن 
القدرة اإلنتاجية اليومية 
لشركة نفط الكويت خالل 
2014/2013 بلغ����ت 2.922 
ملي����ون برمي����ل يومي����ا 
الكويت  إنت����اج  ليص����ل 
اليومي عدا إنتاج املنطقة 
املقس����ومة التي تتشارك 
الكوي����ت مع الس����عودية 
في إنتاجها حوالي 1.066 
ملي����ار برميل س����نويا، 
ووصلت تكلف����ة اإلنتاج 
السنوية خالل السنة املالية 
2014/2013 حوال����ي 1.24 
مليار دينار والتي تشمل 
التشغيل وخدمات  تكلفة 
العقود وتكلفة املوظفني 
واالستهالك واإلطفاء، مع 
الغاز  العلم دخول تكلفة 
املصاحب واحلر في كلفة 

اإلنتاج.
ووفق����ا للبيانات فإن 
كلف����ة اس����تخراج برميل 
النفط في الكويت شهدت 
ارتفاعات كبيرة على مدار 
العشر األخيرة  السنوات 
وهذا دليل على أن التكاليف 
االستثمارية لشركة نفط 
الكويت تتزايد باستمرار، 
فيما تبقى التقنيات احلديثة 
العمليات عاجزة  وكفاءة 
عن تخطي التحديات التي 
تفرضها طبيع����ة مكامن 
النفط وجغرافيتها، وغير 

شريف حمدي

توقفت املسيرة اخلضراء 
للمؤشر السعري بسوق 
املالية  ل���أوراق  الكويت 
خالل تعامالت أمس بعد 
ارتفاع���ات ألربع عش���رة 
جلس���ة متتالي���ة محققا 
خسائر بنسبة 0.7%، حيث 
خسر 52 نقطة استقر على 
اثرها عند مستوى 7608، 
كما تراجع املؤشر الوزني 
بنسبه 0.3% بإقفاله عند 
مستوى 494 نقطة خاسرا 
نح���و 1.5 نقط���ة، وكذلك 
تراجع مؤش���ر كويت 15 
بنسبة 0.09% بإقفاله عند 

مستوى 1205 نقاط خاسرا 
1.1 نقطة، ويرجع السبب 

في ذلك إلى اآلتي:
٭ توجه كثير من املتعاملني 
للتسييل مع اقتراب عطلة 
الطويلة نس���بيا  العي���د 
والتي ستصل إلى 9 أيام، 
خاصة أن جلسة أمس كانت 
الفرصة األخيرة للحصول 
البيع  على شيكات بقيمة 
غدا )األربعاء( من شركات 
الوس���اطة، فم���ن يبي���ع 
اعتبارا من جلسة اليوم لن 
يستطيع حتصيل السيولة 

إال عقب عطلة العيد.
٭ البيع بهدف جني األرباح 
من كثير من األسهم التي 

ارتفع���ت في اجللس���ات 
األخيرة وفي مقدمتها أسهم 
التي  مجموع���ة اخلرافي 
شهدت نشاطا كبيرا أول من 
امس، حيث تراجعت أغلب 
أسهم املجموعة بشكل الفت 
خاصة سهمي االستثمارات 

والساحل.
من جهة أخرى تفاعل 
الكويت لأوراق  س���وق 
املالية بش���كل ايجابي مع 
سهم الوطنية العقارية بعد 
صدور حكم االس���تئناف 
الصادر أول من أمس بإلغاء 
احلكم الصادر عن محكمة 
أول درج���ة وإلغاء القرار 
اإلداري الصادر من وزير 

التجارة عام 2006 بفسخ 
املبرم  عقد املنطقة احلرة 

مع الشركة.
وشهد السهم إقباال كثيفا 
منذ اللحظات األولى ليصل 
خ���الل التعامالت إلى أعلى 
مس���توى منذ عام تقريبا 
ببلوغه 170 فلسا محققا 10 
فلوس مكاسب سوقية هي 
احلد األقصى الرتفاع السهم 

خالل جلسة واحدة.
ولكنه أنهى اجللسة عند 
سعر 168 فلسا محققا 8 فلوس 
ارتفاع 5% ليستقر  بنسبة 
عند ثاني أعلى مستوى له 
خالل العام احلالي وحتديدا 

منذ ابريل املاضي.

واستحوذ السهم على 
8.5% م���ن إجمال���ي قيمة 
التداول من خالل تداول 16 
مليون سهم بقيمة بلغت 

2.8 مليون دينار.
التحول  وع���زز ه���ذا 
اإليجاب���ي الذي يصب في 
صالح الشركة من اإلقبال 
الذي يشهد  الس���هم  على 
نشاطا عقب إعالن الشركة 
خالل الشهر اجلاري بأنها 
وقع���ت مع أح���د البنوك 
احمللية عقد إعادة هيكلة 
الش���ركة بقيمة  مديونية 
تزي���د عل���ى 154 مليون 
دينار سيتم سدادها خالل 

7 سنوات.

األمر يجب أن يتم في جمعية 
عمومي���ة »عادية« ملناقش���ة 
املقترح والتصويت عليه، ال 

في عمومية »غير عادية«.
وقال نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي���س 
ل� »االفكو« أحم���د الزبن في 
تصريح���ات صحافي���ة على 
هامش العمومية، أن الشركة 
ستقوم مبخاطبة »التجارة« في 
هذا األمر، والعمل على إنهائه 
س���واء بعقد عمومية عادية 
جدي���دة أو االكتفاء مبحضر 
»غي���ر العادية« كونه أش���ار 
إلى موافقة املس���اهمني على 
ه���ذه اخلطوة، مؤكدا على أن 
إدارة الشركة كانت بصدد عقد 
عمومية عادية من أجل هذا األمر 
إال أنه مت انعقاد غير العادية 
قبلها واقتراح أحد املساهمني 
فيها وهذا حق لهم وليس علينا 
إال التنفيذ، موضحا أن مسألة 
التأجيل ترجع لتفسير مواد 
في القانون وسنقوم بالتباحث 

فيها األيام املقبلة.
من ناحية أخرى أكد الزبن 
أن الشركة تس���عى من اآلن 
وحتى ع���ام 2017 إلى زيادة 
حجم أسطولها احلالي والبالغ 
47 طائ���رة، لتنمية اإليرادات 
التشغيلية. وأضاف أن بداية 
تس���لم طلبية الطائرات التي 
قامت بها في وقت سابق وبلغت 
ابت���داء من 2017،  117 طائرة 
مضيفا أن طلبية ال� 117 طائرة 
ماضية حسبما هو مخطط لها، 
مش���يرا إلى أنها ستشمل 97 
طائرة من »إيرب���اص« و20 
طائرة من »بوين���غ«. وفيما 
يتعل���ق مبديونية اخلطوط 
الوطنية لدى »أالفكو، أش���ار 
الزبن إلى أن���ه ال جديد فيه، 
وأن الطرفني مس���تمرين في 
املفاوضات فيما بينهما دون 
الوصول التفاق نهائي بينهما 

الزبن: النسبة غير كافية وليست مغرية للسوق العاملي

اجتاه إللغاء قرار إدراج 30 ٪ 
من أسهم »األفكو« في لندن

عودة جديدة.. مكاملات مشبوهة 
لالحتيال على حسابات عمالء

»التجارة« تستحدث نشاطني جديدين

»إعمار مولز« حتدد أسعار أسهمها عند 2.90 درهم

محمود فاروق 

حذر بنك محلي من مكاملات مشبوهة � كما 
وصفها البنك في تعميمه � تصل العمالء على 
هيئة مكاملة دولية من دبي، يخبر فيها املتصل 
بان العميل قد ربح جائزة قدرها 20 ألف دينار 
سيتم حتويل املبلغ عن طريق شركة ويسترن 
يونيون، وذلك بعد ان يتس���لم املشترك رقم 
الدخول املكون من 4 ارقام املتعلقني بحساب 

العميل.

وبحس���ب مصدر مصرفي قال ل� »األنباء« 
ان هن���اك عودة جديدة ملا يس���مي باالحتيال 
االلكتروني على حسابات عمالء البنوك، مبينا 
ان البنك الحظ حركة نشيطة غير طبيعية على 
حسابات بعض عمالئه عن طريق سحب مبالغ 
نقدية عبر خدمة online بحجة س���داد فواتير 
إلحدى ش���ركات االتصاالت، في حني انه بعد 
االس���تعالم عنها لوحظ انها مسددة بالكامل، 
االمر الذي اثار شكوكا ودفع البنك إلى اصدار 

تعميم يحذر فيه العمالء من ذلك االمر.

عاطف رمضان

وافق���ت وزارة التج���ارة والصناعة على 
اليوغا،  استحداث نشاطني جديدين لتدريب 

والتسويق بجانب نشاط الدعاية واالعالن.
وقال مسؤول في »التجارة« في تصريح ل� 
»االنباء« أن موافقة الوزارة جاءت بناء على 

طلب من الش���باب والرياضة، وأن البدء في 
تنفيذ استصدار التراخيص لأنشطة اجلديد 
والسماح مبزاولتها وحتديد رؤوس أموالها بقرار 
من وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي، وذلك بناء على قرار تفويض صادر 
له مؤخرا من من قبل وزير التجارة والصناعة 

د.عبداحملسن املدعج.

أعلنت مجموعة إعمار مولز، املالك واملشغل 
ملراكز التسوق في دبي مبا في ذلك »دبي مول«، 
أمس عن جناحها في تسعير أسهمها للطرح العام 
األولي، حيث مت حتديد سعر الطرح ب� 2.90 درهم 
إماراتي للسهم العادي، ووفقا لسعر الطرح ستبلغ 
القيمة السوقية إلعمار مولز نحو37.7 مليار درهم 

إماراتي )10.3 مليارات دوالر أميركي(.
ويصل عدد األسهم املشمولة في الطرح � وفقا 
لبيان نشر على موقع سوق دبي املالي إلى حوالي 
2 مليار سهم متثل نحو 15.4% تقريبا من إجمالي 
رأس املال. ويبلغ مجمل قيمة األسهم العادية املباعة 
من قبل شركة إعمار العقارية نحو 5.8 مليارات 

درهم إماراتي )1.6 مليار دوالر أميركي(.
ومتت تغطية سجل أوامر االكتتاب بأكثر من 
30 ضعفا من قبل شريحة املؤسسات وبنحو 20 
ضعفا من قبل شريحة األفراد عند أعلى سعر في 
النطاق السعري لأسهم املعروضة للبيع. وبلغت 
نتيجة التخصيص النهائي نحو 70% للمستثمرين 

من املؤسسات و30% للمستثمرين األفراد.
وتلقى س���جل أوامر االكتت���اب أكثر من 470 
طلب اكتتاب من ش���ريحة املؤسسات، ويتوقع 
أن يحدث اإلدراج والتداول في س���وق دبي عند 
الساعة العاشرة من صباح يوم 2 أكتوبر 2014 

.)EMAARMALLS( حتت الرمز

حتى اآلن.
وأكد الزبن على أن الشركة 
ترحب دائما بالتعاون بينها 
وبني اخلطوط اجلوية الكويتية، 
إال أنه ال وجود لتعاون جديد 

بينهما في الوقت احلالي.

محمود فاروق

العمومية  عقدت اجلمعية 
غي���ر عادية لش���ركة أالفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
صباح أم���س، وقررت وزارة 
التج���ارة والصناعة تأجيل 
التصويت عل���ى مقترح أحد 
مساهمي شركة أالفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات الذي 
يقضي بإلغ���اء خطوة إدراج 
أسهم الشركة في أسواق مالية 
عاملية، إل���ى جمعية عمومية 
عادية للشركة تعقدها الحقا 
من أجل بحث ومناقش���ة هذا 

األمر والتصويت عليه.
وخالل اجلمعية العمومية 
غير العادية للشركة التي عقدت 
أم���س بحضور 81.35% وذلك 
للموافقة على تعديل مواد في 
نظامها األساسي وذلك للتوافق 
مع قانون الشركات اجلديد، قام 
أحد املساهمني - والذي ميثل 
»بيتك« بنسبة 53% من الشركة 
- بس���ؤال رئيسها التنفيذي 
الزبن ح���ول تطورات  أحمد 
عملي���ة إدراج م���ا ال يتجاوز 
30% من الشركة في بورصة 
لندن ل���أوراق املالية وكذلك 
نيويورك، فأشار الزبن إلى أن 
الشركة قامت بزيارة العديد من 
املستثمرين في لندن وأميركا 
من أجل عمل لقاءات تعريفية 
بأداء الشركة ونشاطها، لكنها 
تلقت ردودا بأن النسبة املقرر 
إدراجها غير كافية لهم وبالتالي 
ليست مغرية بالنسبة لسوق 
عاملي، وبالتالي األمر متروك 
للمس���اهمني من أجل املضي 
قدما أو إلغاء الفكرة، وهذا ما 
حدا مبمثل »بيتك« أن يقترح 
الفك���رة وبالفعل لم  إلغ���اء 
يكن هناك اعتراض من بقية 
إال أن  املساهمني املوجودين، 
أحمد الزبنممثلة »التجارة« أوضحت أن 

تزايد كلفة استخراج برميل النفط الكويتي سنويا 

قامت ش���ركة نور لالستثمار املالى بسداد 
مبلغ وق���دره 5.1 ماليني دينار مبوجب خطة 
إعادة جدولة ديون الشركة لدى البنوك احمللية، 
للبنك األهلي الكويتي وذلك سدادا جلزء من 

أصل الدين املستحق في 30 سبتمبر 2014. 
وذكرت الش���ركة في بيان صحافي أمس 

أن إجمالي املبالغ املس���ددة من أصول الدين 
منذ بداية خطة إعادة جدولة ديون الش���ركة 
تبلغ 38.6 مليون دينار والذي ميثل 25% من 
إجمالي أصل الدين املستحق للبنوك احمللية 
وال���ى البنك األهلي الكويتي مبلغ وقدره 8.6 

ماليني دينار.

»نور« تسدد 5.1 ماليني دينار لـ »األهلي«
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الرقابة الفعالة 
 واحلصيفة

لـ »املركزي« ضمنت 
رسملة البنوك 
وحافظت على 

 استقرار
النظام املصرفي 

 الفائض املالي
في املوازنة العامة 
سيصل إلى %26 

من الناجت احمللي 
في 2014 مدعومًا 

بأسعار النفط 
املرتفعة

تسارع الناجت 
احمللي غير النفطي 

إلى 4% العام 
املقبل مدعومًا 

باالستثمارات 
احلكومية في البنية 

التحتية والقطاع 
النفطي

السعر التعادلي 
لبرميل النفط ارتفع 

خالل السنوات 
املاضية إلى نحو 
75 دوالراً للبرميل 
في السنة املالية 

2015/2014

دعا إلى احلد من فاتورة األجور وإصالح نظام الدعومات لضمان االستدامة

»صندوق النقد« محذراً: جمود اإلنفاق واالعتماد على النفط أبرز مخاطر املالية العامة
وظائف القطاع اخلاص.

البي���ان أن حتديد  ورأى 
أولويات اإلنفاق الرأس���مالي 
نحو مشاريع البنية التحتية 
املادية واالجتماعية سيعزز 
النمو االقتصادي في القطاعات 
غير النفطية، مشيرا إلى أهمية 
اقتران زيادة اإلنفاق الرأسمالي 
بتحسني كفاءة االستثمار العام 
مبا يتفق مع أهداف التنويع 
األوسع والتكامل في عملية 

صياغة املوازنة العامة.
من جانب آخر، أشار البيان 
إلى اإلج���راءات املتخذة على 
املدى القريب لتحسني كفاءة 
االس���تثمار العام، وتش���مل 
اعتم���اد اس���تراتيجية عامة 
لتحديث نظام املش���تريات 
وزيادة الرقابة على املشاريع 
االستثمارية العامة من خالل 
زيادة الشفافية في القرارات 
املتعلقة بهذه املشاريع وإعداد 
تقيي���م الحتياج���ات البنية 
التحتية وتنفيذ فعال إلطار 
مكافحة الفساد وتقييم حالة 
نظام إدارة االستثمار العام.

ودعا الى املزيد من التقدم 
في وضع إطار للسياس���ات 
املالي���ة العامة، حيث ينبغي 
إط���ار لالقتص���اد  وض���ع 
املدى املتوس���ط  الكلي على 
يوفر توقع���ات للمتغيرات 
الرئيسية لعدة  االقتصادية 
سنوات، داعيا ايضا لوضع 
إطار للمالية العامة متوسط 
األجل يوفر مستهدفات لعدة 
سنوات وس���قوف ملتغيرات 

املالية العامة اإلجمالية.
كما دعا إل���ى وضع إطار 
اإلنف���اق متوس���ط األج���ل 
لترجمة امليزانية اإلجمالية إلى 
مجموعة من سقوف اإلنفاق 
لعدة س���نوات وسياس���ات 
الرئيسية للوزارات،  اإلنفاق 
مشيرا الى املساعي احلكومية 
بالتعاون م���ع البنك الدولي 
إلرساء أسس قوية إلصالح 
إدارة املالية العامة والدور املهم 
لوحدة التخطيط املالي الكلي 
التابعة لوزارة املالية في هذه 

العملية.
إل���ى اس���تمرار  واش���ار 
السياسة النقدية املوائمة في 
الكويت، حيث استمر االئتمان 
املصرفي ف���ي النمو مدعوما 
بالنمو القوي للودائع باالضافة 
الى ان أوضاع السيولة حاليا 
داعمة للطلب على االئتمان، 
العمليات  مبينا ان استمرار 
النقدية بالتركيز بشكل رئيسي 
على امتصاص فائض السيولة 
التقليدية  من خالل األدوات 

واإلسالمية.
واضاف ان نظام ربط سعر 
صرف الدينار الكويتي بسلة 
من العمالت الرئيسية يوفر 
دعامة نقدية ذات مصداقية.

وعن تعزيز النمو املستدام، 
اكد صندوق النقد الدولي على 
األهمية القصوى للجهود التي 
تبذله���ا احلكومة في تنويع 
االقتصاد والت���ي تتمثل في 
تقليص االعتماد على اإليرادات 
النفطية وخلق فرص العمل 
للمواطنني، مضيفا أنه بالرغم 
من أهمية إزالة عوائق البنية 
التحتي���ة املادية والقانونية 
وبيئة األعمال ف���إن مواءمة 
احلوافز للش���ركات والعمال 
واملواطنني هي احللقة املفقودة 

في استراتيجية التنويع.
وتطرق البيان الى مجموعة 
من العوامل الضرورية لتغيير 
هيكل احلوافز تتضمن إدخال 
حتسينات في كل من جودة 
املهارات  التعلي���م وتنمي���ة 
وإحداث تغي���رات في ميزان 
حواف���ز اإلنتاج وسياس���ة 
التوظيف في القطاع العام أو 
اخلاص، مؤكدا أهمية تطوير 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
التي تعتبر مصدرا خللق فرص 
العم���ل للمواطنني والتنويع 
االقتصادي مبا في ذلك تعزيز 
الصادرات غير النفطية والنمو 

املستدام.

صندوق النقد الدولي في بيانه 
أن يكون أثر التقلبات التي قد 
يشهدها السوق املالي العاملي 
محدودا على السالمة املالية 
الكويتية، مبينا أن  للبنوك 
البنوك احمللية لديها انكشافات 
العقار  مباشرة على قطاعي 
واألسهم تشكل نحو 24% من 
إجمالي األصول ولديها أيضا 
ما يعادل نحو 19% من إجمالي 
األصول على شكل رهونات 

عقارية وأسهم.
وذكر أن التغيير املفاجئ 
ف����ي ظروف الس����وق املالي 
العاملي ميك����ن أن يزيد من 
مخاط����ر الس����وق ومخاطر 
أم����ام ش����ركات  التموي����ل 
االستثمار مبا يدفع أصحاب 
بع����ض تلك الش����ركات الى 
تخفيض الديون من موارده 
اخلاصة وكذلك التأثير سلبا 
على األصول االئتمانية لتلك 

الشركات.
وبالنس����بة للتحدي����ات 
السياس����ية، أف����اد صندوق 
النقد بأن وضع املالية العامة 
خالل العام احلالي توسعي 
مبا يشير إلى احلاجة لضبط 
العام����ة، متوقعا أن  املالية 
العامة  يتجه عجز املوازنة 
األولي غير النفطي إلى جتاوز 
املالية  مستوى االس����تدامة 
طويل األج����ل بنحو 5% من 
الناجت احمللي اإلجمالي، لذلك 
هناك حاجة الحتواء أوضاع 
املوازنة العامة مبا يساهم في 
تقليص تعرض املالية العامة 
للضعف ويعيد أوضاع املالية 

العامة لالستدامة.
وتناول إمكانية التخفيض 
املالية  التدريج����ي لعج����ز 
العام����ة غي����ر النفطي على 
امل����دى املتوس����ط من خالل 
عدة خي����ارات الحتواء منو 
اإلنفاق اجلاري تشمل احتواء 
الزيادة في كل من الوظائف 
العامة والتعويضات مبا فيها 
املنافع والتقليص التدريجي 
لفاتورة الدعومات التي تشكل 
نحو 9% م����ن الناجت احمللي 
اإلجمالي مع توفير ش����بكة 
األم����ان االجتماعي وتدابير 
أخرى مدعوما بإستراتيجية 

توعوية مصممة جيدا.
وذك����ر البي����ان اخلتامي 
لصندوق النق����د الدولي ان 
الكويتية  اخضاع الشركات 
الدخ����ل ومراجعة  لضريبة 
العامة  رس����وم اخلدم����ات 
يعتب����ران مص����درا لزيادة 
اإلي����رادات غي����ر النفطي����ة 
للموازن����ة العامة، مبينا أن 
البدء ف����ي تنفي����ذ التدابير 
املقترح����ة الحت����واء العجز 
غير النفطي في املدى القريب 
مهم ألن التأخير في تنفيذها 
العجز مما  سيؤدي التساع 
سيتطلب معاجلات أكبر في 

املستقبل.
وق����ال ان احلكومة بدأت 
في تنفيذ االصالحات املالية 
الحتواء اإلنف����اق اجلاري، 
حيث مت إلغ����اء الدعم ملادة 
الديزل، مقدرا الوفورات املالية 
احملتملة بنحو 0.5% من الناجت 
احمللي اإلجمالي، كما خطت 
احلكومة خط����وات متقدمة 
الدعم  القت����راح تخفي����ض 
الكيروس����ني والكهرباء  عن 
باالضافة الى خطوات بترشيد 
بعض بدالت سفر الكويتيني 

للعالج في اخلارج.

إصالح األجور والمرتبات

واضاف أن احلكومة تدرس 
مقترحات بشأن إصالح األجور 
واملرتبات ف���ي القطاع العام 
وتشمل أهداف جتديد نظام 
إدارة  الرواتب احلالي وربط 
األداء بالترقي���ات وتوحي���د 
القطاع  الرواتب في وظائف 
العام، مشيدا بهذا التطور ألنه 
يبسط هيكل األجور ويقلص 
الفجوة في األجور بني وظائف 
القطاع العام والقطاع اخلاص 
خللق حوافز للمواطنني لتولي 

مالية كبيرة تسمح للحكومة 
بتخفيف تقلبات االنفاق العام 
على املدى املتوسط في حال 
انخفاض أسعار النفط املستمر 
إال أن ذلك سيكون على حساب 
انخفاض االدخ����ار لألجيال 

القادمة.

سعر النفط التعادلي

وأشار الى أن سعر برميل 
النفط التعادلي ارتفع خالل 
القليلة املاضية  الس����نوات 
الى نحو 75 دوالرا للبرميل 
املالية 2015/2014  في السنة 
الدخ����ل م����ن  )باس����تبعاد 
االستثمار(، الفتا الى أن كل 
هذه العوامل من ش����أنها أن 
تؤثر سلبا على استدامة املالية 
العامة على املدى الطويل مبا 
يس����تدعي احتواء النمو في 

اإلنفاق اجلاري.
م����ن جهة أخ����رى، رجح 

أن خطة التنمية اخلمس����ية 
اجلديدة للسنوات 2015/2014 
� 2019/2018 س����يتم تقدميها 

ملجلس األمة قريبا.
الى  ان����ه بالنظ����ر  وقال 
انخف����اض اإلنف����اق الع����ام 
والتأخي����ر في ب����دء وإكمال 
املش����اريع ذات األولوية في 
اخلطة الس����ابقة فمن الالزم 
أن تضع اخلطة اجلديدة أهدافا 
واقعية تتفق م����ع األهداف 
الكلية، مؤكدا  االقتصادي����ة 
أهمية متابعة وضمان تنفيذ 
التنموي����ة اجلديدة  اخلطة 
لتعزيز االستثمار ودعم منو 
القطاعات غير النفطية على 

املدى املتوسط.
وذكر أن املخاطر السلبية 
التوقع����ات ميكن أن  عل����ى 
الطلب  تنش����أ من انخفاض 
العاملية للنفط،  واألس����عار 
مبينا أن الكويت لديها مصدات 

والقطاع النفطي واالستثمار 
اخلاص واالستهالك.

ارتف����اع معدل  وتوق����ع 
التضخم الس����نوي إلى نحو 
3.5% عام 2015 مترافقا بزيادة 
معتدلة في إنتاج النفط في 
الكوي����ت، ما مينح مزيدا من 
الدع����م للنم����و االقتصادي 
الكويت  واس����تمرار حتقيق 
فوائ����ض مالي����ة كبيرة في 
العامة واحلس����اب  املوازنة 
اجلاري تنخفض على املدى 
املتوسط نتيجة توقع انخفاض 

أسعار النفط تدريجيا.
ورأى صندوق النقد الدولي 
في بيانه »أن اتفاقا سياسيا 
دائما بشأن أجندة اإلصالحات 
ضروري لتحسني الثقة لدى 
قطاع األعمال ومناخ االستثمار 
بشكل عام للوصول ملعدالت 
النمو املتوقعة في القطاعات 
غير النفطية«، مش����يرا الى 

اإلجمالي في عام 2014 مدعوما 
بأسعار النفط املرتفعة، عازيا 
التراجع في الفائض املالي في 
العامة مقارنة بعام  املوازنة 
2013 الى زيادة في الرواتب 
والدعوم����ات على أن يرتفع 
العام بنحو  إجمالي اإلنفاق 
25% في السنة املالية 2015/14 
ما يعك����س زي����ادة اإلنفاق 

اجلاري والرأسمالي.
أداء  توقع����ات  وح����ول 
الكويتي واملخاطر  االقتصاد 
املرتبطة بتلك التوقعات قال إن 
التوقعات االقتصادية للكويت 
ايجابية عل����ى املدى القريب 
على أن يتسارع منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي غير 
النفطي في الكويت إلى نحو 
4% الع����ام املقبل وأن يرتفع 
إلى نحو 4.5 � 5% على املدى 
املتوسط مدعوما باالستثمارات 
احلكومية في البنية التحتية 

كونا: توقع صندوق النقد 
الدولي تسارع النمو في الناجت 
احمللي االجمالي احلقيقي غير 
النفطي للكويت بنحو %3.5 
خالل العام احلالي مقارنة ب� 
2.8% الع����ام املاضي مدعوما 
باس����تمرار زيادة االستهالك 
احملل����ي وبعض االرتفاع في 
الرأسمالي احلكومي  االنفاق 

واالستثمار اخلاص.
وقال الصندوق، في البيان 
اخلتامي الذي أعدته بعثته في 
25 اجلاري إثر زيارتها البالد 
ونشر على املوقع االلكتروني 
النمو  ان  أم����س،  للصندوق 
في الن����اجت احمللي االجمالي 
احلقيقي سيحقق منوا بنحو 

1.3% خالل العام احلالي.
وتناول الصندوق في بيانه 
الذي تضمن االس����تنتاجات 
االولية لتقرير سيعد الحقا 
ملناقش����ته من قبل املجلس 
التنفي����ذي للصن����دوق في 
الدورية مع  اطار املشاورات 
الكويت لعام 2014 ويتم إعداده 
الرابعة من  امل����ادة  مبوجب 
اتفاقية انشاء الصندوق أربعة 
محاور رئيسية تشمل املقدمة 
والتطورات االقتصادية الراهنة 
في الكويت والتوقعات عن أداء 
الكويتي واملخاطر  االقتصاد 
التي تواج����ه تلك التوقعات 

وحتديات السياسات.
ولفت ف����ي مقدمة البيان 
ال����ى زي����ادة منو النش����اط 
االقتص����ادي في الكويت هذا 
العام 2014، حيث استمر في 
حتقيق فوائض مالية كبيرة 
في املوازنة العامة واحلساب 
اجلاري بدعم من األس����عار 
املرتفعة  االنت����اج  ومعدالت 

للنفط.
وأضاف ان����ه على الرغم 
من قوة وضع املالية العامة 
احلالية إال أن جمود اإلنفاق 
العام واالعتماد على اإليرادات 
النفطية سلطا الضوء على 
مخاطر أوضاع املالية العامة، 
موضحا ان احتواء منو اإلنفاق 
اجلاري من خ����الل احلد من 
فاتورة األج����ور واملرتبات 
وإصالح نظام الدعومات تعد 
أمورا هامة لضمان استدامة 

املالية العامة.

التنويع االقتصادي

وذكر في الوقت نفسه أن 
التنويع االقتصادي سياسة 
ذات أولوية وتتطلب إصالحات 
لتحسني بيئة األعمال وكفاءة 
العام ومعايير  االس����تثمار 
احلوكمة واألطر املؤسسية 
ورسم السياسات عالوة على 
تش����جيع ريادة األعمال من 
خالل تطوير قطاع املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وبني ان االشراف والرقابة 
الفعال����ة واحلصيف����ة لبنك 
املرك����زي ضمنت  الكوي����ت 
البن����وك وحتييد  رس����ملة 
مخصصات مرتفعة وحافظت 
على استقرار النظام املصرفي، 
معتبرا أن املخاطر على النظام 
املالي من شركات االستثمار 
هي محتواه في الوقت الراهن 
وساعد في حتقيق ذلك تضافر 
التعليمات الرقابية وتقليص 

الديون وإعادة الهيكلة.
وقال صندوق النقد الدولي 
في بيان����ه إن عددا قليال من 
شركات االستثمار استمر في 
حتقيق خسائر، مشيرا الى أن 
مواصلة تعزيز إطار سياسة 
الكلي من شأنه أن  التحوط 
يعزز استقرار النظام املالي.

وعن التطورات االقتصادية 
الراهنة في الكويت توقع أن 
يبلغ متوسط معدل التضخم 
السنوي نحو 3% خالل العام 
احلالي مع بقاء فائض احلساب 
اجلاري مرتفعا عند نحو %38 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 

عام 2014.
الفائض  وتوقع أن يصل 
املالي في املوازنة العامة إلى 
الناجت احمللي  نحو 26% من 

18.3 % كفاية رأس املال للبنوك احمللية

قانون اإلفالس اجلديد سيساعد على إعادة هيكلة بعض شركات االستثمار

عن تعزيز االستقرار املالي والوساطة 
املالية، اوضح صندوق النقد الدولي ان 

البنوك الكويتية تتمتع مبعدالت رسملة 
وسيولة وفيرة مع حتقيق أرباح مستقرة 

ويعكس ذلك كله الرقابة احلصيفة لبنك 
الكويت املركزي، حيث بلغت نسبة كفاية 

رأس املال للبنوك مجتمعة نحو %18.3 
وتراجعت نسبة القروض غير املنتظمة إلى 

نحو 3.5% من إجمالي محفظة القروض 
وزادت نسبة تغطية املخصصات للقروض 

غير املنتظمة في البنوك إلى نحو 139 % 
في نهاية يونيو املاضي.

وذكر البيان اخلتامي ان بنك الكويت 

املركزي يعتبر سباقا في إدخال تعليمات 
لتخفيف املخاطر احملتملة حيث أصدر 

تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس 
املال باز 3  للبنوك التقليدية والبنوك 

اإلسالمية متضمنة إطار تعليمات البنوك 
ذات التأثير النظامي احمللي والتي ستزيد 

بشكل ملحوظ من رأس املال املشرع 
للبنوك.

وقال ان بنك الكويت املركزي وصل إلى 
مراحل متقدمة في إصدار مجموعة من 

التعليمات استكماال للمعايير األخرى 
حلزمة إصالحات بازل 3 قبل نهاية العام 
احلالي واملتمثلة في تعليمات نسبة الرفع 

املالي ومعيار السيولة القصيرة األجل.
وأشار إلى أنه وفقا للممارسات الدولية 
أصدر بنك الكويت املركزي في نوفمبر 
2013 تعليمات تضع حدا أقصى لتمويل 

العقارات السكنية ألغراض االستثمار 
اخلاص استنادا الى »القروض إلى القيمة« 

وذلك للحد من املخاطر على االستقرار 
املالي. واشاد بخطوات البنك املركزي 

التي تشير الى ان »املركزي« يراقب قطاع 
العقار عن كثب وعلى استعداد الستخدام 

أدوات التحوط الكلي عند احلاجة للحد من 
املخاطر احملتملة على االستقرار في النظام 

املصرفي الناشئة عن هذا القطاع.

تطرق بيان صندوق النقد الدولي الى 
احتواء املخاطر النظامية الناشئة عن 

شركات االستثمار، معتبرا ان هذا القطاع 
عرضة للتقلبات في كل من قطاع العقار 

واألسواق املالية.
وأشار إلى أهمية وجود رقابة تنظيمية 

أقوى من قبل هيئة أسواق املال على 
شركات االستثمار لتعزيز هذا القطاع 

واملساهمة في توجيه الشركات الضعيفة 
نحو االندماج، مبينا أن االنتهاء من 

مشروع القانون اجلديد إلفالس الشركات 
ميكن أن يساعد على اإلسراع في إعادة 

هيكلة بعض شركات االستثمار التي 
سجلت خسائر كما أن تطبيق تعليمات 

حوكمة الشركات في يونيو 2016 سيساعد 
على تعزيز القطاع.

ودعا إلى مواصلة التنسيق بني الهيئات 
الرقابية والتنظيمية لتسهيل الرصد 

واإلدارة الفعالة للمخاطر النظامية احملتملة 
معددا اربعة مجاالت يجب ان يتضمنها 

هذا التنسيق، اولها تعزيز الترتيبات 
املؤسسية لصنع السياسات والتنسيق 
من خالل سلطة رسمية، وثانيها زيادة 

تعزيز نظام اإلنذار املبكر لتحديد ومراقبة 
املخاطر النظامية مع اعتبار اختبار الضغط 

الكلي جزءا ال يتجزأ من الرقابة النظامية.
وقال ان املجال الثالث لتعزيز التنسيق 

يتمثل باالستمرار في تعزيز أدوات 
التحوط الكلي في حني يتضمن مجال 
التنسيق الرابع تنفيذ التدابير الهيكلية 

على املدى املتوسط مبا في ذلك مواصلة 
تطوير أسواق الدين وأسواق الودائع 

املتبادلة بني البنوك احمللية لدعم إدارة 
السيولة وحتديث أنظمة اإلعسار ودعم 

اإلطار القضائي وتعزيز نظم تسوية 
أوضاع الشركات وإدارة األزمات، داعيا 

في الوقت نفسه إلى تزويد بنك الكويت 
املركزي بسلطات معززة في هذا الشأن.

وعن اجندة التنويع االقتصادي في 
الكويت، اوضح البيان أن البنوك احمللية 

حتتاج إلى إعادة توجيه استراتيجيات 
أعمالها من أجل تقييم مخاطر االئتمان 
املقدم للقطاع اخلاص وامتالك محفظة 

أصول أكثر تنوعا، مؤكدا في الوقت 
نفسه أهمية زيادة التركيز على حتسني 

إدارة املخاطر في قطاع البنوك اإلسالمية 
املتنامي.

وذكر أن تطوير أسواق الدين احمللية 
سيؤدي إلى فوائد مهمة مثل زيادة 

التمويل املتاح لبرامج االستثمار الكبيرة 
في البنية التحتية، مشيرا الى ضرورة 

اإلسراع في إعداد اإلطار القانوني إلصدار 
الصكوك الذي من شأنه ان يساعد على 

تعميق أسواق الدين احمللية.

عاطف رمضان

قال نائ����ب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي����س 
لشركة االستثمارات الصناعية 
واملالي����ة حس����ني جوه����ر إن 
اللمسات األخيرة  الشركة في 
لبي����ع حصته����ا ف����ي مصنع 
الزجاج في مصر البالغة %66 
بقيم����ة تزيد عل����ى 5 ماليني 
دينار الستخدامه في تسوية 
مديونيات على الشركة لبنوك 

وجهات أخرى.
وأض����اف خ����الل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 76.5% بناء على طلب 
هيئة أسواق املال، أن الشركة 
جلأت إلى القضاء لعودتها إلى 

السوق، مشيرا إلى أنها كانت 
مستوفية جميع آليات االستمرار 
في السوق، إال أنها مت شطبها 
رغم ذلك وان مراسالت الشركة 
مع »الهيئة« أخذت وقتا طويال 
بعد انتهاء اإلجراءات مع البنك 
املركزي ووزارة التجارة وإدارة 
الس����وق؛ مما جعل هذا القرار 
جائرا ومخالفا للواقع، كما أن 
اللجنة التي بحثت التظلم لم 

تكن محايدة.
ولفت إلى أن ملف الشركة 
م����ع »الهيئة« طويل، حيث مت 
عقد ما يقارب من 20 اجتماعا 
حتى يتم عق����د هذه اجلمعية 
آلت  لتعريف املس����اهمني مبا 
إليه أمور الشركة، خاصة أن 
وضع الشركة مبهم، ولذا قمنا 

بنش����ر البيانات املالية حيث 
الش����ركة االنتقال  استطاعت 
من اخلسائر إلى الربحية وان 
محفظة املشاريع الصغيرة آلت 
إلى الدولة وهناك صندوق آخر 

انتهت مدته. 
وأوضح أن مجلس اإلدارة 
يضع حاليا استراتيجية للعمل 
بها في الشركة مع بداية العام 
اجلديد من خالل إعادة الهيكلة 
وتصنيفها خاصة في احملافظ 
التابعة التي تستثمر 40 مليون 

دينار تقريبا. 
وذكر أن رأس����مال الشركة 
حاليا 11 مليون دينار ونسعى 
مستقبال لزيادته إلى 16 مليون 
دينار عبر األرباح التشغيلية 
وتسييل بعض األصول، دون 

زيادة رأسمال عبر املساهمني 
الت����ي  بس����بب الصعوب����ات 
ستشهدها عملية الزيادة ورفض 
البعض لذلك بعد أن مت تخفيض 

رأس املال.
وأفاد جوهر بأن الش����ركة 
أضاف����ت نح����و 24 نش����اطا 
جديدا وفقا ألنش����طة شركات 
االستثمار وأن القيمة الدفترية 
للسهم تبلغ 110 فلوس وجميع 
أرباحنا حقيقية وليست دفترية 
ونسعى منذ تسلمنا الشركة 
امليزانية وتوجد  إلى تنظيف 
لدينا استثمارات من دون ملكية 
وأخرى من دون ربحية وبعضها 
حاليا في طور التسييل وبيعها 

بربحية دون خسائر.
وبني أن لدى الش����ركة 16 

قضية مت رفعها ضد آخرين منها 
4 محاف����ظ مالية وعلى بعض 
أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة 
إلى 9 قضايا على الشركة منها 

3 قضايا عمالية.
وذكر أنه يتم حاليا تسوية 
التضامنية  الكفاالت  إشكالية 
التي كانت على مجلس اإلدارة 
والتي تعد إشكالية، وذلك من 
خالل إجراء تسويات إلنهاء هذا 

األمر في أسرع وقت.
من جانب����ه علق محامي 
الشركة د.بدر املال على قرار 
مفوضي هيئة أس����واق املال 
بإلغاء إدراج الشركة في سوق 
الكويت لألوراق املالية قائال: إن 
القرار جاء نتيجة أن الشركة 
لديها مراقب حسابات واحد 

فقط، في ح����ني أن »الهيئة« 
تطلب أن يكون هناك مراقب 
حسابات، على عكس ما كان 
متوقعا بسبب التأخر في تقدمي 
البيانات املالية، وأضاف أنه ال 
يوجد في قانون الشركات أو 
قوانني احلوكمة أو غيرها ما 
يفرض وجود مراقبني اثنني 
للحسابات، بل إن القانون حدد 
وجود مراق����ب واحد معتمد 
فقط، وانه تقدم بدعويني إلى 
القضاء إحداهما مستعجلة 
وقد حدد لها موعد في شهر 
املقب����ل، واألخرى  أكتوب����ر 
موضوعية وحدد لها موعد 
في شهر نوفمبر، متوقعا أن 
القضية مع  يصدر حكم في 

بداية العام 2015.

»أجيليتي«: استثمارات»االستثمارات الصناعية« بصدد بيع حصتها في مصنع زجاج  مبصر
وتوسعات خليجية مرتقبة

كشف العضو املنتدب لشركة أجيليتي طارق السلطان 
ان الشركة تعتزم ضخ استثمارات مستقبلية في الفترة 
املقبلة تركز على الدول الناشئة، باإلضافة إلى دول اخلليج. 
وأضاف على هامش فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي 
املنعقد في إسطنبول، أن العالم العربي بحاجة إلى نحو 
100 مليون وظيفة حتى 2020، وهذا يعني أن السوق تتجه 
للنمو بشكل كبير، وهذا يعني أن نسب النمو ستصل إلى 
20%، ولتوفير كل هذه الوظائف البد من توفير بنية حتتية 
تس���توعب كل هذا النمو. وقال إن اإليرادات من األسواق 
الناشئة متثل 50%، من إيرادات الشركة. وأوضح »لم نصل 
بعد لتوفير هذه البيئة التي تستوعب كل هذا النمو، وال بد 
من توفير أمور أساسية قبل الوصول إلى هذه املرحلة«. 
وأشار إلى أن شركة أجيليتي تركز على منطقة اخلليج، 
حيث يوج���د ارتباط بني دول اخلليج والصني، والبد من 
تسهيل األعمال بني هذه الدول ودول اخلليج، كما أن دول 
غرب افريقيا مهمة أيضا بالنسبة لدول اخلليج، الفتا إلى 

أن السعودية واإلمارات لديهما بيئة أعمال جيدة.
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.120.150.230.330.58الدوالر األميركي

0.010.000.050.140.30-اليورو
0.480.500.560.711.06اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.050.16الفرنك السويسري

2.612.722.652.652.67الدوالر االسترالي
0.001.251.271.371.47الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25299الدوالر االسترالي0.07754الريال السعودي
0.7743الدينار البحريني0.28960الدوالر األميركي

0.0799الريال القطري0.36753اليورو
0.7559الريال العماني0.47008اجلنيه االسترليني
0.0792الدرهم اإلماراتي0.30449الفرنك السويسري

0.0411اجلنيه املصري0.00265الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

94.190.05النفط الكويتي
0.19-94.65برنت

0.40-95.35غرب تكساس م

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

1219.850.84الذهب
0.04-17.75الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
52.49-7.608.56الكويت

4.997.917.19دبي
5.102.3227.55أبوظبي

1.476.620.76البحرين
13.844.089.07قطر

7.463.265.56عمان
2.80-1.170.74لبنان
3.55-2.116.54األردن
9.778.88175.79مصر

10.013.8222.35املغرب
5.11-4.592.22تونس

17.113.15167.35داو جونز
4.512.1945.45ناسداك م
S&P5001.982.8516.86

6.649.399.68فاينانشال ت
32.80-9.457.75داكس
21.57-4.373.18كاك40

8.781.507.14السويسري
16.310.6480.78نيكاي225

1.337.305.35توبكس
449.20-23.229.21هانغ سينغ

بنهاية األسبوع املاضي على خلفية عمليات جني أرباح قوية

»بيتك لألبحاث«: األسواق اخلليجية فقدت %2
من القيمة السوقية لتبلغ  1.19 مليار دوالر

25 سبتمبر 2014. وقد شهدت 
معظم أسواق األسهم اخلليجية 
تراجعا في نشاط التداول، في 
حني أن أسواق اإلمارات العربية 
وقطر تراجعت من املستوى 
املرتفع املسجل خالل األسبوع 
السابق، بعد أن شهدت ارتفاعات 
بعد تدفقات اس���تثنائية من 
الصنادي���ق األجنبية عندما 
قررت س���تاندر اند بورز داو 
جونز ومؤشر فايننشال تاميز 
إجراء تعديالت على األسواق 
ف���ي أعقاب إع���ادة تصنيف 
املؤشرات. وشهد كل من مؤشر 
بورصة قطر ومؤشر السوق 
السعودي حركة تصحيح هذا 
األسبوع بعد أن سجل املؤشر 
القطري أعلى مستوياته على 
اإلطالق في حني جنح مؤشر 
تاسي السعودي في الوصول 
إلى مس���توى قياسي مرتفع 
لم يشهده منذ أكثر من ست 
سنوات ونصف السنة. وقاد 
مؤش���ر بورصة قطر تراجع 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي لألسبوع متراجعا 
بنسبة 3.31%. فخالل جلسة 
يوم األربعاء، تراجع مؤش���ر 
البورصة القطرية إلى أدنى من 
مستوى 14.000 نقطة للمرة 
األولى منذ 9 سبتمبر 2014. 
تبعه مؤشر تاسي السعودي 
متراجعا بنس���بة 2.69% من 
قيمته. تاس���ي س���جل أكبر 
انخفاض له في يوم واحد منذ 
16 يونيو وذلك يوم األربعاء 
24 س���بتمبر، بالتزام���ن مع 
تأخر أخبار الطرح العام ألكبر 

بنك في اململكة، البنك األهلي 
التجاري، والتي سوف متتص 
الس���يولة من السوق مؤقتا. 
وقد واجه السوق السعودي 
عملية تصحيح بعد سلسلة 
االرتفاعات التي بدأت منذ 22 
يوليو عندما أعلنت اململكة عن 
نيتها عن فتح سوق األسهم 
أمام االستثمار األجنبي املباشر 
مطلع الع���ام املقبل. أما على 
اجلانب اإليجابي، فقد واصل 
سوق الكويت لألوراق املالية 
)البورص���ة( أداءه اجليد في 
ظل تفاؤل املستثمرين بشأن 
الوضع املالي للبالد والشركات 
املدرجة في البورصة. تباين 
الت���داول في س���وق الكويت 
لألوراق املالي���ة )البورصة( 
خالل األس���بوع إال أن جميع 
مؤشرات الس���وق الرئيسية 
متكنت من أن تغلق عند قيم 
أعلى، متص���درة بذلك قائمة 
مؤش���رات نظرائها من دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
حيث االرتفاع.  وفي غضون 
ذلك، جنحت بورصة البحرين 
في عكس اجتاهها لهذا األسبوع 
بعد أن كانت قد واصلت أداءها 
النزولي ملدة أربعة أس���ابيع 
على التوالي، بدعم من سهم 
شركة أملنيوم البحرين )ألبا( 
ذات الثقل في املؤشر. وكانت 
الش���ركة أعلن���ت أنها تلقت 
موافق���ة حكومة اململكة على 
تخصيص الغ���از الضروري 
لدعم خط إنتاجها الس���ادس 
البدء في تشغيله في  املزمع 

.2018

10% أخرى في صندوق الدولة. 
وم���ن املتوقع أن يكون طرح 
البنك واحدا من أكبر عمليات 
بيع األسهم على اإلطالق في 
منطق���ة اخلليج. في غضون 
ذلك، شهدت وحدة مجموعة 
إعمار ملراكز التسوق )مولز( 
طلبا قويا قبل إغالق الطرح 
العام والذي كان يوم األربعاء 
24 سبتمبر في الوقت الذي بقي 
فيه يومان للشراء للمؤسسات 
االستثمارية. في الوقت ذاته، 
تخطط إعمار العقارية، أكبر 
شركة تطوير عقارية مدرجة 
في سوق دبي املالي، لبيع %15 
من ش���ركة مولز التابعة لها 
والتي ستبدأ التداول في الثاني 
من أكتوب���ر 2014. يتبع هذا 
الطرح العام اكتتاب ملجموعة 
دبي لألغذية واملطاعم )ماركا( 
في دبي، حيث بدأ السهم في 
التداول يوم اخلميس املوافق 

قال تقري����ر تقني صادر 
عن ش����ركة »بيتك لألبحاث« 
احملدودة التابعة ملجموعة بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« عن 
التعاون  أداء أسواق مجلس 
في أسبوع إن معظم عمليات 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي أظهرت جني أرباح 
قوية هذا األسبوع قبل عطلة 
عيد األضحى املبارك، والتي 
ردعت املستثمرين عن فتح 
صفقات شراء جديدة، خاصة 
بالوق����ت الراه����ن مع وجود 
التطورات اجليوسياس����ية 
ف����ي املنطقة. وهن����اك عامل 
آخر من ش����أنه أن يؤثر على 
دوران أسواق مجلس التعاون 
اخلليجي وه����و االكتتابات 
األولي����ة اجلاري����ة واملقبلة 
ف����ي املنطقة، حيث إن بعض 
السحب النقدي يجري حاليا 
للدخول في االكتتابات الضخمة 
الواعدة، وفقدت إجمالي القيمة 
السوقية جلميع أسواق األسهم 
اخلليجية السبعة 2.06% من 
قيمتها كما في األسبوع املنتهي 
في 25 سبتمبر لتبلغ 1.193.45 
مليار دوالر مقارنة مببلغ ال� 
1.218.54 مليار دوالر املسجل 

في 18 سبتمبر 2014.
وفي األسبوع املاضي صرح 
البنك األهلي التجاري، أكبر بنك 
في السعودية من حيث األصول 
بأنه سيطلق طرحا عاما أوليا 
في أكتوبر، مما دفع املستثمرين 
لبدء جتميع السيولة. األهلي 
س���يطرح 15% من أس���همه 
لالكتتاب العام مع تخصيص 

تابعة لـ »الوطنية الدولية« تشتري أراضي بجبل علي
أعلنت الش���ركة الوطنية الدولية القابضة 
)وطنية د.ق( أن إحدى شركاتها التابعة »العال 
الوطنية العقارية« واململوكة بنسبة 100% قامت 
بشراء عدد 12 قطعة أرض مبنطقة جبل علي 
باإلمارات، وبإجمالي 18.7 مليون درهم أي ما 

يعادل نحو 1.4 مليون دينار كويتي. 
وأوضحت الشركة أنه قد مت سداد 30% من 
إجمالي السعر بقيمة 5.9 ماليني درهم إماراتي، 
ما يعادل نحو 441 ألف دينار كويتي، على أن يتم 

سداد باقي املبلغ على دفعات خالل 15 شهرا.

تبدأ من 10 دنانير وخيارات بني 5 هواتف ذكية

Ooredoo: هواتف ذكية
مجانية مع باقات »شامل«

طرح���ت Ooredoo ف���ي 
الكويت عرضا جديدا لباقات 
»شامل«، والذي يعد األول من 
نوعه في الكويت، حيث يشمل 
أجهزة ذكية مجانية. ومتنح 
الشركة عمالءها اخليار بني 

واحد من بني خمس أجهزة 
ذكية عند االشتراك في أي من 
باقات شامل 10، شامل 15، أو 
شامل 20. وتأتي باقة شامل 
10 م���ع جهاز iPhone 5C أو 
Huawei Ascend P7 مع 300 
دقيقة محلية، 300 رس���الة 
قصي���رة، و2 جيجاباي���ت 

.LTE إنترنت
 أما باقة شامل 15 فتشتمل 
  Galaxy Note 3على جه���از
مع 550 دقيقة محلية، 550 
رسالة قصيرة، 10 جيجابايت 
إنترنت LTE، م���ع إمكانية 
تقاسم اإلنترنت مع مستخدم 

واحد آخر.
وتق���دم باقة ش���امل 20 
أو   5S  iPhone خياري���ن: 
Galaxy S5 مع 1200 دقيقة 
محلية، 1200 رسالة قصيرة، 
 LTE 30 جيجابايت إنترنت
مع إمكانية تقاسم اإلنترنت 

مع مستخدمني آخرين.
العرض باقة  كما يشمل 
جتوال خليجي���ة تقدم 30 
دقيقة مكاملات مع 30 رسالة 
قصي���رة و200 ميجابايت 
إنترن���ت. وتعليقا  جتوال 
على هذا العرض املميز، قال 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
ثاني، املدير العام والرئيس 
 Ooredoo التنفيذي لشركة
في الكويت: »يش���هد قطاع 
االتصاالت تطورات سريعة 
خصوصا في مجال الهواتف 
الذكية، ويعد السوق الكويتي 
من أكثر األس���واق متابعة 
العاملية في هذا  للتطورات 
املجال، ونحن كمؤسس���ة 
تؤمن بإثراء حياة األفراد عن 
التكنولوجيا، قررنا  طريق 
طرح هذا العرض مع باقاتنا 
التي تعتبر أكثر تنافسية في 

»األولى للوقود« تعيد افتتاح محطة مبارك الكبيراألسعار«.
مبارك الكبير ثاني احملطات 
التي مت تطويرها وإعادة 
افتتاحها بالشكل واخلدمات 
اجلديدة بعد محطة العمرية 
حيث تعمل »األولى للوقود« 
على سلسلة من اخلطوات 
التطويري���ة الت���ي تهدف 
إل���ى تطبيقها ف���ي جميع 
محطاته���ا تنفيذا لرؤيتها 
اإلستراتيجية وعزم مجلس 

إكمال اخلطة  اإلدارة على 
التي وضعت من  الزمنية 
اجل تطوير جميع محطات 
الشركة وتعزيزها بخدمات 
فائق���ة اجل���ودة. وحول 
إع���ادة افتت���اح احملط���ة 
وخطتها التطويرية حتدث 
الس���لطان،  عبداحلس���ني 
رئي���س مجل���س اإلدارة 
للش���ركة قائال: »إننا في 

»األولى للوقود« حريصون 
على االلتزام براحة عمالئنا 
وتزويدهم بخدمات تتسم 
مبواصفات اجلودة واألمان. 
من هنا لم ن���أل جهدا في 
ضخ االستثمارات الالزمة 
لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي 
العمل على تطوير محطاتنا 
مبا يتناسب مع تطلعات 

عمالئنا واحتياجاتهم«.

االستفادة من خدمات غسيل 
الس���يارات ومركز خدمة 
السيارات والسوق املركزي. 
وكانت »األولى للوقود« قد 
عملت عل���ى إغالق محطة 
مبارك الكبير كليا من اجل 
تطوي���ر ش���امل للمحطة 
إلى  الرامية  وفقا خلطتها 
حتوي���ل كل محطاتها إلى 
منوذجية. وتعتبر محطة 

أعلنت الشركة األولى 
للتسويق احمللي للوقود عن 
إعادة إطالق خدمة التزود 
بالوقود في محطة مبارك 
الكبي���ر الواقعة بقطعة 3 
العلي  مقابل منطقة جابر 
وذلك عق���ب انتهاء أعمال 
التجديد املتعقلة مبنطقة 
الوقود، كما سيس���تطيع 
العم���الء في وق���ت قريب 

أداء جيد للسوق 
الكويتي في 
ظل التفاؤل 

بالوضع املالي 
للبالد والشركات 

املدرجة
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قال مدير إدارة العمليات في 
اإلدارة العامة للطيران املدني 

باإلنابة أحمد الهويدي ان 
إجمالي عدد الرحالت اجلوية 

في مطار الكويت الدولي 
خالل اجازة عيد األضحى 
بلغ 841 رحلة موزعة على 

784 رحلة أساسية من تاريخ 
2014/10/1 الى غاية 2014/10/11 

وعدد 93 رحلة اضافية 
ما بني مغادرة وقادمة من 

تاريخ 2014/09/22 الى غاية 
.2014/10/12

واضاف الهويدي في 
تصريح خاص لـ»االنباء« 
ان اجمالي عدد املسافرين 

املتوقع خالل االجازة سوف 
يبلغ 149 ألف مسافر، 

مشيرا إلى ان اكثر الوجهات 
املفضلة خالل اجازة العيد 

هي كل من: اسطنبول ودبي 
ومشهد وبيروت والشارقة 

وشرم الشيخ والبحرين.
وذكر ان مطار الكويت 

الدولي يقدم كل التسهيالت 
واخلدمات الالزمة لتدفق 
وانسياب حركة الركاب 
القادمني واملغادرين في 

مرافقه على كل الرحالت 
اجلوية التي يبلغ عددها 

اكثر من 75 الف رحلة جوية 
سنويا من دون اي معوقات.

تذاكر اسطنبول تسجل ارتفاعا 500% خالل اجازة العيد 

أحمد الهويدي

منى الدغيمي

في الوقت الذي تقوم فيه 
العديد من شركات الطيران 
العاملة في مط���ار الكويت 
الدولي بتسيير رحالت مكثفة 
إلى األراضي  لنقل احلجاج 
املقدسة، شهد سوق السياحة 
والس���فر تزايدا كبيرا على 
احلجوزات من قبل املواطنني 
والوافدين الراغبني في قضاء 
عطلة العيد التي متتد ل�9 أيام 
ابتداء من األسبوع املقبل مع 
األهل واألحباب في بلدانهم، 
وباتت جميع الشركات التي 
حتط في الكويت االستعداد 
العيد مبكرا وذلك  ملوس���م 
لالستفادة بأكبر قدر ممكن 
العالي وحتقيق  الطلب  من 
األرب���اح والف���وز بكعك���ة 

العيد.
الكبير  وفي ظل اإلقبال 
للس���فر خالل ه���ذه الفترة 
التذاك���ر  ش���هدت أس���عار 
ارتفاعات قياسية تراوحت 
بني 150% وقد تصل إلى %500. 
إل���ى الوجهات الس���ياحية 
الت���ي يفضلها  الرئيس���ية 
املواطنون والوافدون على 
حد س���واء خالل فترة عيد 
األضحى املبارك، وذلك وفقا 
ل� »األنباء«  ملصادر خاصة 
في أكثر من مكتب للسياحة 

والسفر.
في البداية، قال مسؤولو 
بعض تلك املكاتب إن من أكثر 
إقب���اال من طرف  الوجهات 
املس���افرين الكويتيني ممن 
فضلوا قضاء اإلجازة خارج 
الديرة في العيد هي إمارة دبي 
ثم تليه���ا البحرين وبعض 
البلدان األجنبية التي باتت 
مبنزلة تقليد لإلقامة فيها في 
اإلجازات لدى بعض املواطنني 
الكويتيني ومنها لندن وتركيا، 
مرجعني االرتفاع في أسعار 
التذاكر واإلقامة إلى الطلب 
العالي على حجوزات السفر 
خالل فترة عطلة العيد التي 
متتاز مبدتها الطويلة )تسعة 
أيام( وتعطل فيها اجلهات 
احلكومية واملدارس وبعض 

شركات القطاع اخلاص.
وشدد مسؤولو مكاتب 
السياحة والس���فر على أن 
املسافر هو املسؤول األول 
عن تلك الربكة التي شهدها 
البعض  أن  املوسم، السيما 
الس���فر متأخرا  يأخذ قرار 
قبل الس���فر بأي���ام قليلة، 
مؤكدي���ن عل���ى أن هن���اك 
مقاعد في طائرات العيد مت 
بيعها بأسعار توازي نصف 
القيمة احلالية، وفاز بها من 
يحرص���ون على التخطيط 

املسبق للسفر قبل أشهر.
وعزوا ارتفاع األس���عار 
إل���ى احلجز  اللجوء  إل���ى 
الس���ياحية  الوجهات  على 
التي تش���هد طلب���ا كبيرا 
اللحظ���ات األخيرة أي  في 
العيد بأسبوع، وهذا  قبيل 
من ش���أنه أن يكون عامال 
م���ن عوامل رفع األس���عار 
الكبير  الطلب  واس���تغالل 
على احلجوزات التي تفتقر 
إلى املراقبة من طرف جهات 
رقابية مختصة وتس���تند 
إلى قاعدة العرض والطلب، 
موضحني أن املسافرين سواء 
املقيمني  أو  الكويتي���ني  من 
قصدوا بشكل رئيسي وعلى 
الترتيب ف���ي وجهاتهم كال 
من: دبي والعاصمة التركية 
إسطنبول والقاهرة وبيروت 
وعمان ولندن لقضاء عطلة 
إل���ى درجة أن  العيد فيها، 
غالبية حجوزات السفر لتلك 
الوجهات نفدت قبل حوالي 

أسبوع من بداية العطلة.
ومن منطلق اإلحصائيات 

الصادرة عن قطاع السياحة 
بوزارة التجارة والصناعة، 
يغ���ادر البالد خ���الل فترة 
األعي���اد اكثر م���ن 140 ألف 
مسافر، فيما تؤكد مؤشرات 
دولية لصناعة الس���ياحة، 
أن الس���ائح الكويت���ي يعد 
»األعلى« إنفاقا خالل الرحالت 
السياحية وما يعادل ضعف 
إنفاق السائح األوروبي، في 
حني يتجاوز اإلنفاق السياحي 
من الكويت سنويا ما قيمته 
2.4 مليار دينار على تذاكر 

السفر والفنادق.
من جانب���ه، يقول مدير 
مبيع���ات مجموع���ة بودي 
للطي���ران خال���د صوفان 
ان���ه وف���ق اإلحصائي���ات 
األخيرة التي تس���تبق عيد 
األضحى بحوالي أس���بوع 
فإن احلجوزات التي شهدت 
طلبا عاليا من قبل الكويتيني 
للوجهات اخلليجية هي دبي 
والتي مازالت حتظى باملرتبة 
االولى من حيث احلجوزات 
ثم تليها البحرين، مش���يرا 
إل���ى أن وجهة اس���طنبول 
ولندن وأميركا عليها إقبال 
من الكويتيني الذي تعودوا 
قض���اء عطالته���م فيها مع 

عائالتهم.
الوافدين  أما بخصوص 
فكش���ف صوف���ان أن اكثر 
طلب كان عل���ى 3 وجهات 
رئيسية هي القاهرة وعمان 

وبيروت.
وتعليقا على ارتفاع تذاكر 
السفر في فترة اجازة العيد، 
قال صوفان إن األسعار ترتبط 
باستراتيجية شركات الطيران 
التي ترفع من األسعار كلما 
تأخر املس���افرون في حجز 

رحالتهم مع استغالل مواسم 
األعياد.

فيما ذكر مس���ؤول في 
ش���ركة عال���م الصاحلي���ة 
للسياحة والسفر أن غالبية 
املس���افرين إلى القاهرة هم 
من املقيمني الذين وجدوا في 
عطلة العيد فرصة مناسبة 
للسفر إلى موطنهم وكانت 
اكثر  القاهرة واإلسكندرية 
الوجه���ات قص���دا من قبل 
الوافدين املصريني إلى جانب 
وجهة شرم الشيخ البحرية 
الت���ي ع���ادة م���ا تقصدها 
العائالت الكويتية والشباب 

الكويتي.
وذكر أن فنادق العاصمتني 
العربيتني )القاهرة وبيروت( 
تقيم عروض���ا خالل عطلة 
العيد بغية اجتذاب السياح 
إليها، وعن حجوزات وجهات 
العواصم األوروبية قال إن 
وجهة لندن استحوذت على 
القسم األكبر منها ثم تليها 

أميركا.
أما بالنسبة لدبي، فقال 
إن أس���عار فنادقها تتراوح 
ب���ني 80 و150 دينارا الليلة 
الواحدة وهي وجهة مفضلة 
من طرف أغلبية الكويتيني 
لقرب املسافة ولتوفر معالم 
ترفيهي���ة متنوع���ة تلبي 

مختلف األذواق.
على صعيد متصل، قال 
القاهرة وش���رم  إن فنادق 
الشيخ ذات 5 جنوم و4 جنوم 
تتراوح أسعارها بني 80 و250 
دينارا لليلة الواحدة، وتوقع 
أن ترتفع حركة الس���فر في 
عطلة عيد األضحى بنسبة 
80% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.

دبي وإسطنبول ولندن الوجهة املفضلة للكويتيني.. والوافدون إلى بلدانهم

عطلة عيد األضحى تشعل أسعار التذاكر
والسبب حجوزات اللحظة األخيرة

أسعار التذاكر »نار« لوجهات مصر ودبي
من منطلق قائمة األسعار اخلاصة بالوجهات 

األكثر طلبا بالنسبة للكويتني والوافدين، 
أظهرت بيانات حصلت عليها »األنباء« من 
مكاتب السياحة والسفر ان أسعار التذاكر 

إلى مصر ودبي واسطنبول ارتفعت بنسبة 
150% الى 500%، حيث جتاوز سعر التذكرة 

على وجهة القاهرة مثال نحو 220 دينارا في 
املدة الفاصلة بني آخر اسبوع من سبتمبر 
الى بداية االسبوع الثاني من اكتوبر وهي 

في االيام العادية سعرها يتراوح ما بني 70 
و90 دينارا على الدرجة السياحية كذلك دبي 

جتاوزت أسعار التذاكر سعر 150 دينارا 

التذكرة في الفترة املتراوحة بني 1 أكتوبر 
الى غاية 10 اكتوبر مقارنة بنحو 50 دينارا 
في االيام العادية. ويقدر سعر التذكرة الى 
اسطنبول بنحو 580 دينارا أي من تاريخ 
1 اكتوبر الى غاية 10 اكتوبر املقبل مقارنة 
بنحو 103 دنانير التذكرة باأليام العادية، 

وهي بالتالي قد سجلت ارتفاعا بنسبة %500، 
اما الوجهة املفضلة لدى نخبة من العوائل 

الكويتية لقضاء اجازاتهم هي لندن التي 
شهدت تذاكرها ارتفاعا في االسبوع السابق 

للعيد الى غاية االسبوع الثاني من اكتوبر 
القادم بنسبة 130% ليبلغ سعر التذكرة نحو 

400 دينار على الدرجة السياحية.

وفقا إلحصائية حصلت عليها »األنباء« من 
اإلدارة العامة للطيران املدني ان عدد رحالت 

احلج املغادرة إلى األراضي املقدسة ستبلغ 
17 رحلة حج من تاريخ 22 سبتمبر إلى 8 

أكتوبر املقبل بعدد ركاب اجمالي سيبلغون 
6835 حاجا، وبخصوص عدد الرحالت 

القادمة فهي نحو 26 رحلة حج بإجمالي عدد 
قادمني من البقاع املقدسة نحو 7875 حاجا.

الهويدي: 149 ألف مسافر خالل إجازة العيد

أسعار التذاكر »نار«

17 رحلة لنقل 6835 حاجًا إلى األراضي املقدسة

2.4 مليار دينار 
حجم اإلنفاق 
السنوي على 
تذاكر السفر 

والفنادق

ارتفاع قياسي 
ألسعار التذاكر 

تراوح بني %150 
و500% للوجهات 

الرئيسية

تتيح لمجموعة 
من المغامرين فرصة الفوز برحلة إلى الفضاء

أعلنت شركة الند روڤر عن إطالق املسابقة املتميزة »غاالكتيك 
ديسكڤري« التي ستتيح ألربعة أصدقاء فرصة الفوز برحلة العمر 
إلى الفضاء، حيث ستبحث الشركة عبر اإلنترنت عن مجموعة 

من رواد الفضاء الواعدين إلرسالهم في مغامرة إلى الفضاء.
ومت اإلعالن عن هذه اجلائزة املذهلة، وهي عبارة عن رحلة 
إلى الفضاء م����ن ڤيرجني غاالكتيك، للجمهور في جميع أنحاء 
العال����م من خالل فيلم يضم مجموعة م����ن أبرز املغامرين في 
العالم حاليا، مثل الس����ير ريتش����ارد برانسون، وبير جريلز، 
والس����ير رانولف فينيس. وستكون هذه املسابقة األولى التي 
تتيح الفرصة أمام مجموع����ة من أربعة أصدقاء للفوز برحلة 
إلى الفضاء. وس����ينضم الفائزون إلى أول دفعة من املسافرين 
الذين سيتسنى لهم مشاهدة األرض من الفضاء وجتربة انعدام 
اجلاذبية. وتقدم هذه الفرصة املميزة شركتا الند روڤر وڤيرجني 
غاالكتيك احتفاال بالكش����ف عن مركبة الدفع الرباعي املدمجة 
متعددة األغراض ديس����كڤري س����بورت اجلديدة، التي تعتبر 
أول عضو ضمن عائلة ديس����كڤري اجلديدة. ومت الكشف عن 
املركبة عامليا م����ن خالل فيلم مت تصويره في امليناء الفضائي 
األميركي »Spaceport America« بوالية نيومكس����يكو، والذي 
سيكون قاعدة لرحالت ڤيرجني جاالكتيك الفضائية. ويشكل 
الفيلم جزءا من أكبر حملة رقمية تطلقها الند روڤر على اإلطالق 
بهدف الكشف ألول مرة عن مركبة ديسكڤري سبورت اجلديدة 
حصريا جلمهورها عبر اإلنترنت. وخالل األشهر األربعة املقبلة، 
ستستخدم العالمة التجارية تقنيات وسائل اإلعالم االجتماعية 
والعالقات العامة والتسويق الرقمي عبر 40 دولة إلطالق مركبتها 
اجلديدة ديسكڤري سبورت، والبحث عن أبرز محبي املغامرات 
في العالم. وسوف تختتم احلملة باإلعالن عن أسماء الفائزين 
األربعة في شهر ديسمبر 2014. وللمشاركة في املسابقة، ميكن 
جلمي����ع رواد الفضاء الواعدين من مختلف أنحاء العالم إعداد 
مقطع ڤيديو مدته 30 ثانية، أو صورة ثابتة، يبرزون من خالله 
روح املغامرة لديهم، مع اختيار ثالثة أصدقاء ملرافقتهم في هذه 
املغامرة الفضائية، وتقدمي أعمالهم عبر املوقع اإللكتروني لشركة 
الند روڤر: »http://www.landrover.com/gotospace«. وتتوقع 
الند روڤر استقبال عشرات اآلالف من الطلبات من أكثر من 40 
بلدا حول العالم. وفي تصريح له حول املس����ابقة، قال يوسف 

القطامي، مدير عام شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 
الوكيل احلصري لسيارات الند روڤر في الكويت: 

»إنها فرصة رائعة تقدمها الند روڤر وڤيرجني 
غاالكتيك حصريا لرواد الفضاء الطامحني من 
الكويت، ليكونوا في طليعة من يخوضون 
هذه الرحلة إلى الفضاء. وكلنا ثقة بأن 
الفائز قد يأتي من هذا البلد الذي يزخر 

بالعقول اخلالقة املبدعة«. 
ودع����ا القطام����ي الس����وق الكويتي 
للمشاركة في هذه املسابقة، وقال: »نحن 
في شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 

فخورون وسعداء حقا بتحالفنا مع الند روڤر إلتاحة املشاركة 
في مثل هذه املسابقة الرائدة بالكويت«. وفي هذه املناسبة، قال 
فيل بوبهام، مدير التسويق في مجموعة جاكوار الند روڤر: »ال 
ميكن سوى لشركة مثل الند روڤر أن توفر فرصة مميزة كهذه 
للفوز ب����أروع رحلة جماعية في العمر. وتعتبر روح املغامرة 
واالستكشاف والرغبة بالوصول إلى أبعد احلدود جزءا متأصال 
من تراثنا، وال شيء يجسد روح االكتشاف هذه بشكل أفضل من 
رحلة إلى الفضاء«. وسوف يلعب املغامر البريطاني وسفير الند 
روڤر، بير جريلز، دورا في التدريب العملي ملساعدة املجموعة 
الفائزة على االس����تعداد لرحلتهم خارج حدود الكوكب. وقال: 
»متثل هذه اجلائزة بالفعل املغامرة النهائية التي ال تكرر سوى 
مرة واحدة في العمر. لقد وقفت على قمة إيفرست ونظرت إلى 
الفضاء فوقي، وكنت أفكر آنذاك: »هناك مكان واحد فقط لم أصل 
إليه حتى اآلن«. إن طبيعتنا كبش����ر تدفعنا للذهاب إلى أماكن 
لم تطأها قدم اإلنس����ان من قبل، واآلن سيحظى أربعة أصدقاء 

بالفرصة لتحقيق ذلك«. 
وتعلن مسابقة »غاالكتيك ديسكڤري« املشتركة عن بداية 
عصر جديد للشركتني الرائدتني الند روڤر وڤيرجني غاالكتيك، 
حيث ستعمالن معا لالرتقاء بآفاق السفر واملغامرات إلى مستوى 
جديد. ومت اإلع����الن عن هذه الش����راكة العاملية بني العالمتني 
التجاريتني في نيويورك خالل شهر إبريل من هذا العام، وعند 
انطالق الرحالت الفضائية، سيشارك أسطول من مركبات الند 
روڤر في جتربة ڤيرجني جاالكتيك الفضائية، حيث سيقودها 
رواد الفضاء املستقبليون من امليناء الفضائي في نيومكسيكو 

إلى سفينة الفضاء لالنطالق في رحلتهم الفريدة.
من جانبه، قال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذي لشركة 
ڤيرجني غاالكتيك: »نحن نشترك مع الند روڤر بنفس روح املغامرة 
واالستكش����اف التي تعتبر مص����در إلهامنا في كل ما نقوم به. 
ويتمثل جوهر مهمتنا كشركة متخصصة في الرحالت الفضائية 
في إتاحة الفرصة أمام جميع البشر من مختلف مناحي احلياة 

حول العالم لزيارة الفضاء ورؤية األرض من األعلى«.

في أول مسابقة من نوعها في العالم

»الند روڤر« 
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ناصر احلمد يفوز بـ 250 ألف دينار 

من »جوهرة الوطني« ربع السنوية

»التجاري« يدعم الصندوق اخليري لدور الرعاية

تس����لم ناصر س����ليمان أحمد احلمد الفائز 
بجوهرة الوطني جائزته البالغة قيمتها 250.000 
دينار نقدا في الس����حب ربع السنوي حلساب 
اجلوهرة الذي أعلن عنه في املهرجان الضخم الذي 
أقامه بنك الكويت الوطني في غراند أڤنيو- مجمع 

األڤنيوز الختتام حملته الصيفية السنوية. 
وكان بنك الكويت الوطني قد أقام في نهاية 
األسبوع املاضي مهرجانه السنوي الضخم وسط 
أجواء احتفالية وترفيهية وإقبال جماهيري الفت 
ومبتابعة مباشرة عبر أثير مارينا أف أم ومواقع 
التواصل االجتماعي. وأعلن البنك الوطني خالل 
املهرجان الفائزين بحمالته األضخم هذا العام، 
وفي مقدمتهم الفائز بجائزة 250.000 دينار في 
السحب ربع الس����نوي حلساب اجلوهرة الذي 
جرى االتصال به وإبالغه بخبر الفوز مباشرة 
عبر إذاعة مارينا أف أم، إلى جانب الفائز بسيارة 
رولز رويس فانتوم املصممة حسب الطلب وهي 
اجلائزة الكبرى حلملة البنك الوطني الصيفية. 
كما شهد املهرجان العديد من املفاجآت والعروض 

واألنشطة الترفيهية.
وكان البن����ك الوطني قد عزز قيمة اجلوائز 
التي يقدمها حساب اجلوهرة عن طريق زيادة 
فرص الفوز ب� 5.000 دينار أسبوعيا و125 ألفا 

ش����هريا و250 ألف دينار ربع سنوي. ويؤهل 
حس����اب اجلوهرة جميع عم����الء البنك تلقائيا 
للدخول في الس����حوبات األسبوعية والشهرية 
وربع السنوية مقابل كل 50 دينارا فقط. وكلما 
ازداد رصيد العميل، ازدادت فرصه بالفوز بأحد 

هذه السحوبات.
ويحرص البن����ك الوطني على تقدمي أفضل 
اخلدم����ات املصرفية محافظا بذلك على الريادة 
املصرفية التي متيز بها على مر السنوات. كما 
يس����عى دوما إلى االرتقاء بجودة خدماته وفق 
أرقى املعايير العاملية مكرس����ا مكانته املرموقة 
ف����ي الصناعة املصرفية والتي عمل على بنائها 
والنه����وض بها واحلفاظ عل����ى عراقتها محليا 

وإقليميا.
ويعتبر حس����اب اجلوهرة من بنك الكويت 
الوطن����ي اخليار األفضل للعمالء بفضل مزاياه 
العديدة واجلوائز النقدية القيمة التي يقدمها من 
منطلق سعيه الدائم إلى مكافأة عمالئه ولتقدمي 
األفضل لهم مبا يكرس ريادته في السوق املصرفية 
احمللية. وجتدر اإلشارة إلى أن حساب اجلوهرة 
يتيح للعمالء إجراء عمليات السحب واإليداع في 
أي وقت ولدى أي من فروع الوطني املنتش����رة 

في كل أنحاء الكويت.

في إطار مبادرات البنك التجاري الكويتي 
اخليرية واالجتماعية الهادفة إلى تقدمي الدعم 
ومد يد العون واملساعدة لكافة فئات املجتمع، 
قام البنك بتقدمي دعم مادي للصندوق اخليري 
لدور الرعاية االجتماعية التابع لوزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل. 
وتعقيبا على هذا الدعم، قالت أماني الورع 
- مس���اعد مدير عام إدارة اإلعالن والعالقات 
العام���ة بالبنك التجاري الكويت���ي ان البنك 
التجاري ال يألو جهدا في تقدمي الدعم ومساعدة 
كافة ش���رائح املجتمع وعلى وجه اخلصوص 
الصندوق اخليري لدور الرعاية االجتماعية ملا 
يقوم به من مهام عديدة منها على سبيل املثال 
ال احلص���ر تلبية احتياجات األيتام واملعاقني 
عضويا ونفسيا وترتيب زيارات الفرق الطبية 
للمس���نني وإقامة الدورات الفنية والتدريبية 
للرقي باإلنس���ان املعاق فضال عن مساعدته 

لأليتام لالنخ���راط في املجتمع بتحمل بعض 
األعباء املعيشية اخلاصة بأسرهم وجميعها 
أهداف نبيلة تندرج ضمن برامج املس���ؤولية 

االجتماعية للبنك التجاري. 
 وقد قامت أماني الورع بتقدمي شيك املساهمة 
للدكتورة فاطمة عبداهلل مال أحمد الوكيل املساعد 
للرعاية االجتماعية ورئيس الصندوق اخليري 
لدور الرعاية االجتماعية وبحضور حمد صالح 
اخلالدي - مدير إدارة التأهيل املهني للمعاقني 
ونائب رئيس الصندوق اخليري لدور الرعاية. 
حيث أش���ادت د.فاطمة بدور البنك التجاري 
الكويتي في مج���ال العمل اخليري التطوعي 
واإلنساني كمؤسسة مصرفية تهدف إلى تقدمي 
سبل الرعايا والدعم ملؤسسات املجتمع املدني 
من خالل برامج مسؤولية اجتماعية تؤكد دور 
القطاع اخلاص وتكاتفه مع احلكومة لتحقيق 

التنمية االجتماعية املستدامة.

جانب من تقدمي شيك الرعاية 

الناشرون املستقلون، والكتاب 
املالية،  احملليون، واملؤسسات 

وشركات الطيران.
ومن املتوقع أن يساهم تركيب 
هذه الطابعة للمرة األولى في 
الشرق األوسط في زيادة قدرات 
الطلب من حيث  الطباعة عند 
السرعة واجلودة. وتستطيع 
الشركة املتحدة للطباعة والنشر 
اليوم أن تنتج مطبوعات عالية 
اجلودة مبرونة رقمية ملحوظة 

بفضل هذه الطابعة اجلديدة.
النعيمي،  وقال علي سيف 
الش����ركة  التنفيذي في  املدير 
املتحدة للطباعة والنشر: »ال 
ينفك خبراء كانون يقترحون 
أف����كارا جدي����دة ويقدم����ون 
االستش����ارات حول اجتاهات 
الس����وق، مما يتيح لنا القيام 
باستثمارات في الوقت الصحيح 
أرباح بسرعة كبيرة.  وكسب 
ويتميز حل Océ بقدرته املبهرة 
وتنوع وظائف����ه وموثوقيته 
الرائع����ة. فقد س����مح لنا بأن 
نستمر في توس����يع خدماتنا 
ونضمن جودة منتجاتنا العالية 
التي يجب أن نقدمها في خدمات 

»املتحدة« تطور الطباعة عند الطلب 
عبر حلول Océ من »كانون«

الطباعة عند الطلب«.
 Océ VarioPrint ويعد نظام
Ultra Line 6160 نظام الطباعة 
الرقمي األسرع واألكثر إنتاجية 
في العالم. ويستعني هذا النظام 
 Océ Gemini بتكنولوجي���ا 
Technology لتق���دمي حل���ول 
منخفضة الكلفة. ويستخدم هذا 
النظام محركا واحدا لتشغيل 
حزامي طباع���ة يطبعان على 
ف���ي متريرة  الورقة  جانب���ي 
واحدة. بالتالي تصبح وظائف 
طبع الدوبلكس أس���رع وأكثر 

موثوقية.
من جهته قال شادي بخور، 
املدير الع���ام لكانون اإلمارات: 
»تعتبر الشركة املتحدة للطباعة 
أكبر شركات  والنش���ر إحدى 
الطباعة الرائ���دة في اإلمارات 
العربي���ة املتحدة، ويس���عدنا 
أن تخت���ار تكنولوجيا كانون 
لدعم احتياجات الطباعة لديها 
ولتساعدها على تقدمي منتجات 
من أعلى نوعية بسرعة أكبر. 
فهذا اخليار مينحه���ا املرونة 
الالزمة ألداء مهام أكثر وبالتالي 

لتوسيع عملها«.

استحصلت الشركة املتحدة 
للطباعة والنش���ر، إحدى أكبر 
ش���ركات الطباعة والنشر في 
اإلمارات العربية املتحدة، على 
حل Océ Ultra Plus 6160 األحدث 
ضمن مجموعة منتجات كانون 
من كانون اإلمارات. وسيستخدم 
هذا اجله���از لتلبية احتياجات 
الكت���ب عند  الس���وق إلنتاج 
الطلب لقطاعات مختلفة، منها 

علي النعيمي

 »S كونسبت PHEV ميتسوبيشي« تكشف عن »آوتالندر«
مبعرض باريس الدولي

ملع���رض جني���ڤ 2013، 
وعلى االختباريات الثالثة 
 XR-PHEVو  GC-PHEV
وكونس���بت AR ملعرض 
طوكيو 2013. ولعل اجلديد 
ف���ي االختبارية آوتالندر 
كونس���بت S ه���و ظهور 
نفس األسلوب على تصميم 

اخللفية.
ولم تكشف ميتسوبيشي 
عن تفاصيل فنية الختبارية 
مع���رض باري���س ولكن 
املتوق���ع أن يتم تزويدها 
بنظام دفع هجني يتضمن 
محرك 2.0 ليت���ر رباعي 
األس���طوانات وموتورين 
كهربائيني وبقوة إجمالية 

205 احصنة.
وكانت ميتسوبيش���ي 
اعتم���دت معرض باريس 
الدولي للعام 2012 كمنصة 
للكشف العاملي األول للجيل 
األخير من ميتسوبيشي 
آوتالن���در وال���ذي قدمته 
لألسواق في 2014، حيث 
كش���فت عنه بآلية الدفع 

.PHEV الهجني املقبسية
ومنذ أن أسست مركز 
األبحاث والتطوير ملركبات 
التنقل الكهربائي في 1966، 
أخذت ميتسوبيشي زمام 
املب���ادرة نح���و تطوي���ر 
السيارات الكهربائية التي 
توجتها بتقدمي الصغيرة 
i-MiEV في ع���ام 2009. 
وقد ب���دأت بتطوير املزيد 
من التقنيات لتحسني كفاءة 
الدفع وخف���ض التلوثات 
فقدمت نظام الدفع الهجني 
HEV، ونظام الدفع الهجني 

.PHEV بالشحن املقبسي

اعتمدت نف���س النهج في 
التصمي���م على اختبارية 
 GR-HEV أب  البي���ك 

القادم���ة لتمن���ح إطاللة 
رياضية مثيرة.

وكانت ميتسوبيشي قد 

ش���رك�������ة  استبقت 
ميتسوبيش���ي موت���ورز 
فعاليات معرض باريس 
الذي  الدولي للس���يارات 
أبواب���ه للجماهير  يفتح 
خالل الفترة من 4 إلى 19 
القادم بالكش���ف  أكتوبر 
عن رس���ومات تشويقية 
لالختبارية اجلديدة كليا 
»آوتالندر PHEV كونسبت 
S« والتي تعتزم الكشف 

عنها في املعرض.
ه���ذه  خ���الل  وم���ن 
ستس���عى  االختباري���ة 
املدفوعة  ميتسوبيش���ي 
بأرباح كبيرة حققتها مؤخرا 
نح���و تعزي���ز حضورها 
العاملي، واالرتقاء مبكانة 
مركبتها النفعية الرياضية 
آوتالن���در، وكذل���ك إبراز 
مالمح هويتها اجلديدة التي 
بدأت تتبلور بشكل أفضل 
عبر مركباتها االختبارية 

األخيرة.
وقالت ميتسوبيش���ي 
عب���ر بيانها الصحافي ان 
املركبة االختبارية ملعرض 
باريس متثل حزمة خاصة 
ل���� آوتالندر وتس���تهدف 
تطوير وحتسني التصميمني 
اخلارجي والداخلي لطراز 
الدفع الهجني املجهز بشاحن 

كهرباء مقبسي.
التصمي���م  ويتمي���ز 
بلمسات رياضية وتفاصيل 
رياضية معق���دة متنحه 
املزيد من اجلرأة والقوة، 
وقد حملت املقدمة تشذيبات 
شكل احلرف C والتي يبدو 
أنها ستكون جزءا أساسيا 
من هوية ميتسوبيش���ي 

من فئة »النجمة الذهبية« وفقاً ملعايير مؤسسة »بي آي دي« العاملية

تتميز بقدرتها على التحمل خالل فترات االستخدام الطويلة

»الوطنية ملشاريع التكنولوجيا« 
حتصد اجلائزة العاملية جلودة األعمال

MG3 عادل الغامن للسيارات« تسلم مطاعم »فروج« سيارات«

كان القطاع املستهدف لهذا 
الع���ام هو قطاع ش���ركات 

التكنولوجيا. 
وبه���ذه املناس���ب������ة 

ألصحاب الذوق الراقي )مقاعد 
بلون أس���ود داكن- شاشة 
متعددة الوظائف- إضاءات 
املصابي���ح بتصمي���م حاد 

لتحسني الرؤية(.
أما عن مواصفات احملرك، 
فذكر صباغ أنه محرك بنزين 
بسعة 1300 سي سي، وقدرة 
 ،rpm 6000/91 حصاني����ة
ال����دوران 5000/118  وعزم 
NM، وناق����ل حركة مبيزة 
أتوماتيكية ويدوية. وفيما 
يخص املواصفات الداخلية، 
فاملقاعد مخملية، ومكيف 
هواء م����ع حتكم في درجة 
احلرارة، وإش����ارات تغيير 
املرايا  املس����ار مدمجة مع 
اجلانبية، وراديو مع مدخل 
USB وAUX، ولوحة قياس 

مسافات الرحالت.
وأكد أن السيارة حتظى 
األم����ان  بأعل����ى معايي����ر 
 ،ABS/ EBD والسالمة )فرامل
وأحزمة مقاعد مع ميزة الشد 
املس����بق، وعم����ود القيادة 
قابل المتصاص الصدمات 
في حالة احلوادث األمامية، 
ووس����ائد هوائي����ة أمامية 
للسائق والراكب األمامي، 
ومان����ع تش����غيل احملرك 

للحماية من السرقة(.
وأش����ار إلى أن تصميم 
الس����يارة له أبعاد مريحة 
ملزيد من املنفعة من حيث، 
 ،MM 2520 قاعدة عجالت
وأماكن متعددة للتخزين، 
وسعة خزان 256 ليترا ميكن 
زيادتها بإضافة 938 ليترا في 

حال طي املقاعد اخللفية.

التنفيذي  الرئي���س  أعرب 
الوطنية ملشاريع  للشركة 
التكنولوجي���ا أنس ميرزا 
عن س���عادته بهذا االجناز 
بقول���ه »نح���ن فخورون 
بحصولنا على هذه اجلائزة 
املرموق���ة« التي متثل خير 
الش���ركة  دليل على جناح 
في حتقيق أهدافها وجناح 
إس���تراتيجيتها احلديث���ة 
وخالل زمن قياسي ال يتجاوز 
3 سنوات منذ انطالقة تلك 

االستراتيجية.
النجاح  وأضاف أن هذا 
هو ثمرة جهود فريق عمل 
الش���ركة مثني���ا على دعم 
العامة لالس���تثمار  الهيئة 
ألعمال الشركة ومثمنا جهود 
وثقة مجلس ادارة الشركة في 
سبيل جناح أعمال الشركة 

على كافة األصعدة.

م���ن جهة أخ���رى، قال 
صباغ إن الش���ركة تسعى 
الى االنتشار داخل السوق 
الكويت���ي وزي���ادة ع���دد 
سيارات )MG(، باإلضافة 
الى توفير الصيانة وقطع 
الغيار بأس���عار تناس���ب 
اجلميع، ومن خالل فريق 
العمل داخل مراكز صيانة 
الذين يتمتعون  الش���ركة 

باخلبرة والكفاءة.
وأشار إلى أن فريق عمل 
قسم صيانة السيارات في 
الش���ركة يق���وم بتق���دمي 
 )MG( الصيانة لس���يارات
كل 10.000 كيلومتر حيث 
 )MG( تتمت���ع س���يارات
مبح���رك تس���تخدم في���ه 
 Synthetic( الزيوت من نوع
املرك���ب ليطيل عمر   )Oil
املركبة وتزيد كفاءة احملرك، 
وذلك ينعكس إيجابا على 
مستعملي السيارات حيث 
توفير الوقت لعمل الصيانة 
الدورية وتكاليف التشغيل. 
 )MG( كما متتاز س���يارات
بتوافر كافة عوامل األمان 
والس���المة العاملي���ة م���ع 
مس���احة صالون داخلية 
 )MG3( واسعة خصوصا
فمحركها 1.3 وناقل احلركة 
فيها 5 غيارات، وتعتبر من 
افضل السيارات في فئتها 
في مجال االستعمال اليومي 
املتكرر، وهي بطبيعة احلال 
األنسب للمطاعم وشركات 
التوصيل والبريد وغيرها 
التجارية  النش���اطات  من 

املختلفة.

س���نويا لش���ركات منتقاة 
من 46 دولة ح���ول العالم 
وحسب قطاعات متخصصة 
يتم اختيارها كل عام، وقد 

مثالية سهلة التنقل وبحجم 
يرضي 4 ركاب مع رحابة في 
الداخل وسعة صندوق األمتعة 
اخللفي م���ع متانة وجودة 
تعكس���ها اجتيازها ل� 3000 
اختبار في الظروف القاسية 
عل���ى الطرقات، هذا عدا عن 
التصميم امللهم والذي خصص 

منحت مؤسسة »بي آي 
دي« العاملي���ة املتخصصة 
األعم���ال  تقيي���م  ف���ي 
الش���ركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا اململوكة للهيئة 
العامة لالستثمار اجلائزة 
العاملي���ة في جودة األعمال 
)فئة النجمة الذهبية( وذلك 
خ���الل حفل تكرمي أقيم في 
مدينة جنيڤ السويسرية 
مؤخرا حيث تسلم اجلائزة 
نيابة عن الشركة املستشار 

التنفيذي طارق إبراهيم.
الش���ركة  وحص���دت 
الكويتية اجلائزة لتميزها 
في مج���ال نوعية وجودة 
التنفيذية،  القيادة  اعمالها، 
التكنولوجيا واالبتكار. وجاء 
ذلك عبر تقييم باستخدام 
معايي���ر مح���ددة تقوم به 
مؤسسة »بي آي دي« العاملية 

أعلن���ت ش���ركة عادل 
الوكيل  الغامن للسيارات- 
 )MG( احلصري لسيارات
الفاخرة- عن  البريطانية 
تسليمها عددا من سيارات 
)MG3( لسلس���لة مطاعم 
»فروج«، وذلك الستخدامها 
في توصي���ل الطلبات إلى 
الزبائن، حيث تتميز السيارة 
بقدرتها على التحمل خالل 
فترات االستخدام الطويلة.  
الش���ركة وقعت  وكان���ت 
مؤخرا عقدا مع سلس���لة 
الشهيرة وهو من  املطاعم 
ضمن العقود التي وقعتها 
»عادل الغامن للس���يارات« 
مع عدة شركات محلية في 
القطاع اخل���اص. وصرح 
مدير مبيعات السيارات في 
الشركة السيد علي صباغ 
 )MG( قائ���ال: »إن دخ���ول
التأجير يأتي  إلى س���وق 
لتلبية احتياجات السوق 
النوعية  احمللي من ه���ذه 
من الس���يارات التي جتمع 
الق���وة واإلمكانات  ما بني 
والفخام���ة واجل���ودة في 
الهندس���ي«.  التصني���ع 
وأضاف صب���اغ انه وبعد 
إطالق عالمة )MG( منذ ثالث 
سنوات أثبتت خاللها أنها 
السيارات التي يحق لها أن 
تنافس نظيراتها في السوق 
احمللي بل وتتفوق عليها، 
من حيث املميزات والتقنيات 
العالية واملتطورة باإلضافة 
إلى األسعار املنافسة التي 

تناسب جميع الشرائح.
واعتبر أن )MG3( سيارة 

طارق ابراهيم خالل تسلم اجلائزة في حفل توزيع اجلوائز بجنيڤ

جانب من تسليم السيارات
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كامل العوضي وعبدالواحد العوضي يباركان

احمد باقر مهنئا

صالح العوضي وفريد العوضي واملعرس عبداهلل العوضي وزياد العوضي ووالد العروس مالك بركات

فراس اسحق ود.عادل اسحق يباركان

املعرس عبداهلل صالح العوضي مع األهل في لقطة تذكارية

تهنئة من األهل واألصدقاء للمعرس ووالده

د.شفيق الغبرا يبارك

كامل العوضي يبارك لوالد املعرس صالح العوضي

املعرس متوسطا والده ووالد العروس

.. ولقطة للذكرى باملناسبة السعيدة

قطامي القطامي مع والد املعرس

الفريق سليمان الفهد يقدم التهاني  )هاني عبداهلل(

د.محمد اجلار اهلل مباركا

ناصر البناي مباركا

مباركة للمعرس وشقيقه عمر العوضي من األصدقاء

جانب من احلفل.. ولقطة للذكرى

.. وألف مبروك

د.عبداهلل العوضي مباركا

أفراح العوضي 
وبركات

احتفل صالح عبداهلل 
محمد هادي العوضي 

بزفاف جنله عبداهلل على 
كرمية مالك عبداحلليم 
بركات بحضور جمع 

من النواب والشخصيات 
واالهل واالصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة..
الف مبروك.

املعرس عبداهلل صالح العوضي 
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ريتزولي يدير سان جرمان وبرشلونة
يدير احلكم اإليطالي نيكوال ريتزولي مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة ضمن اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
فيما اسندت مهمة ادارة لقاء باتي بوريسوف الروسي وأثلتيك بلباو ضمن املجموعة الثامنة 
للفرنسي ستيفان النوي. ويدير اإلسباني أنطونيو كاتيو الوز لقاء سبورتنغ لشبونة 
وتشلسي ضمن منافسات املجموعة السابعة بينما عندما يدير مواطنه كارلوس فيالسكو 
كاربايو مباراة شالكه األملاني وماريبور السلوفيني في إطار املجموعة ذاتها. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
»قياصرة روما«

تشن حربًا 
على»صقور االحتاد«

 beIN SPORTS
2HD

9:45
 beIN SPORTS

4HD

9:45

 beIN SPORTS
6HD

9:45
 beIN SPORTS

4HD

7:00

تتجه األنظار مس���اء اليوم الى ملعب »االحتاد«، حيث تقام 
قمة من العيار الثقيل بني مان سيتي االجنليزي وروما االيطالي، 
ضمن اجلولة الثانية من دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
ويخوض الس���يتي بطل اجنلترا اختبارا صعبا أمام ضيفه 

روما وصيف الدوري االيطالي في قمة املجموعة اخلامسة.
ويدخ���ل فريق »صقور ملعب االحتاد« املباراة حتت ضغط 
كبير كونه مطالبا بتحقيق الفوز لإلبقاء على آماله في تخطي 
الدور االول وتكرار اجناز املوس���م املاضي خاصة انه خس���ر 
القم���ة االولى أمام مضيفه بايرن ميوني���خ في اجلولة االولى 

قبل أسبوعني.
وضرب رجال املدرب التشيلي مانويل بلليغريني بقوة في 
مباراتيهم االخيرتني بتسجيلهم 11 هدفا )7-0 في مرمى شيفيلد 
في كأس احملترفني، و4-2 على حساب هال سيتي في الدوري 
احمللي( بيد ان املهمة لن تكون كذلك أمام روما الذي حقق العالمة 
الكاملة في املباريات اخلمس االولى في »الكالتش���يو« كما انه 

اكرم وفادة ضيفه سسكا موسكو الروسي بخماسية )5-1( في 
اجلولة االولى من املس���ابقة القارية، وهو ما أكده مدافع سيتي 

الدولي االرجنتيني بابلو زاباليتا.
ويعول السيتي على عاملي األرض واجلمهور وقوته الهجومية 
الضاربة بقيادة الدولي االرجنتيني سيرخيو اغويرو والبوسني 
ادين دزيكو ال���ى جانب صانعي االلعاب العاجي يحيى توريه 
واالس���باني دافيد س���يلفا اليقاف سلس���لة انتصارات »ذئاب 

روما«.
وف���ي املجموعة ذاتها، يحل باي���رن ميونيخ حامل اللقب 5 
مرات آخرها املوس���م قبل املاضي، ضيفا على سس���كا موسكو 

اجلريح.
وميني الفريق »الباڤاري« تكرار اجنازه املوسم املاضي عندما 
تغلب على سسكا موسكو ذهابا وايابا في دور املجموعات )0-3 
في ميونيخ، و3-1 في موس���كو(، بيد انه يعاني من االصابات 
آخره���ا ملدافعه الدولي جيروم بواتنغ ال���ذي غاب عن املباراة 

االخيرة في الدوري.

ويغيب أيضا بسبب االصابة املدافع هولغر بادشتوبر باالضافة 
الى اجلناح الفرنسي فرانك ريبيري وباستيان شفاينشتايغر، 
بيد ان بايرن ميلك االسلحة الالزمة ملواصلة انطالقته اجليدة في 
املسابقة في مقدمتها جنمه الدولي توماس مولر واجلناح الهولندي 

اريني روبن واملهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي.
في املقابل، يأمل سسكا موسكو تخطي الفترة الصعبة التي 
مير بها والتي تأكدت في مباراته االخيرة في الدوري عندما فاز 

بصعوبة على مضيفه اورال اوبالست املتواضع 3-4.
ويغيب عن سسكا، السويدي راسموس إلم والبرازيلي فيتينيو 
بس���بب االصابة فيها يحوم الش���ك حول مشاركة الكسندرس 

كاونا.
وفي املجموعة السابعة، يعود املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الى العاصمة لشبونة عندما يلتقي فريقه تشلسي االجنليزي 

مع سبورتينغ لشبونة على ملعب »جوزيه الفاالده«.
وعمل مورينيو مس���اعدا لالجنليزي بوبي روبسون خالل 
اشراف االخير على تدريب سبورتينغ لشبونة قبل عقدين من 

الزمن )1992 و1993(.
ويدرك مورينيو جيدا ان اخلسارة أمام سبورتينغ وصيف 
بط���ل الدوري البرتغالي املوس���م املاضي، س���تعقد مهمته في 
املسابقة القارية العريقة التي ظفر بلقبها للمرة االولى واالخيرة 
عام 2012، خاصة انه س���قط في فخ التعادل أمام ضيفه شالكه 

االملاني 1-1 في اجلولة االولى.
ويخوض النادي اللندني مباراته مبعنويات عالية بعد فوزه 
الكبير على ضيفه استون فيال 3-0، لكن الشك يحوم حول مشاركة 

هدافه الدولي االسباني دييغو كوستا بسبب االصابة.
وبدوره يسعى لش���بونة الى الفوز بعد تعادله في مباراته 
االولى أمام ماريبور السلوفيني )1-1(، معوال على سجله الرائع 
على ارضه أمام االندية االجنليزية حيث لم يخسر سوى مرة 

واحدة في 9 مباريات.
وفي املجموعة ذاتها، يلعب شالكه مع ماريبور في مباراة تبدو 
فيها كفة أصحاب األرض راجحة بعد فوزين متتاليني في الدوري 

احمللي وتعادل ثمني أمام تشلسي في ستامفورد بريدج.

سيعود املدرب التشيلي مانويل 
بلليغريني لقيادة مان سيتي من 

على مقاعد البدالء بعد انتهاء ايقافه.
وشاهد بلليغريني )61 عاما( فريقه 

من املدرجات وهو يخسر مباراته املاضية 0-1 أمام مضيفه بايرن 
ميونيخ االملاني قبل أسبوعني لكنه يأمل ان يفوز بطل اجنلترا 
مبواجهته االفتتاحية على أرضه في البطولة للمرة األولى بعد 

الفشل في هذا آخر ثالثة مواسم.
واذا فشل سيتي في الفوز على روما وتغلب بايرن على سسكا 

موسكو الروسي فان بطل اجنلترا سيواجه مهمة صعبة في 
التأهل للدور الثاني.

وقال بلليغريني: »نلعب في مجموعة صعبة للغاية. نعرف ان 
سسكا موسكو وبايرن من املوسم املاضي. روما فريق قوي 

للغاية احتل املركز الثاني في الدوري االيطالي املوسم املاضي«.
وأضاف »لذلك جند ان بطل اجنلترا يواجه بطل أملانيا ووصيف 

بطل ايطاليا. كل املواجهات ستكون صعبة حتى اذا كانت أمام 
نفس املنافسني من املوسم املاضي«.

بلليغريني:
مجموعتنا صعبة للغاية

دعا رودي غارسيا مدرب روما 
العبيه لالستفادة من الضغط 
الكبير الواقع على مان سيتي 

خصمهم القادم في دوري أبطال 
أوروبا واالستمتاع بهذه اللحظات.

وقال مدرب اجليالوروسي الذي حقق حتى اآلن العالمة 
الكاملة في ست مواجهات محلية وأوروبية »سيكون لقاء 

استثنائيا، سيكون عليهم الكثير من الضغط للفوز بالنقطة 
األولى على ملعبهم وأمام جماهيرهم«.

وكانت روما قد تصدرت مجموعة املوت بعد الفوز على 
سيسكا موسكو في األوملبيكو 5-1 باملشاركة مع بايرن 

ميونيخ الذي فاز في اللحظات األخيرة على مان سيتي 0-1.
وختم غارسيا حديثه: »نحن مجموعة صلبة وأثبتنا قدراتنا 

وإمكانياتنا وسنكون قادرين على التعامل مع اللحظات 
الصعبة عندما تأتي، نحن محظوظون ملواجهة اثنني من 

أفضل الفرق األوروبية يجب علينا أن نستمتع بهذه 
اللحظات«.

غارسيا: محظوظون
ملواجهة بايرن والسيتي

قد يضطر مدرب تشلسي جوزيه 
مورينيو لتغيير خياراته الهجومية 

عندما يعود الى بالده ملواجهة سبورتنج 
لشبونة في دوري ابطال اوروبا بسبب 

اصابة مهاجمه املتألق دييغو كوستا.
ورغم التألق الواضح لالسباني دييغو كوستا مع تشلسي هذا 

املوسم اال ان معاناته املستمرة مع عضالت الفخذ اخللفية قد ترجح 
اختيار مورينيو لديدييه دروغبا أو الفرنسي لوك رميي إلعادة 

التوازن ملشوار الفريق في اوروبا بعد التعادل في اجلولة االفتتاحية 
للمجموعة السابعة مع شالكه االملاني على أرضه.

ولم يخسر سبورتنج في 16 مباراة اوروبية على ملعبه في آخر 
أربع سنوات وهي مسيرة تتضمن 13 انتصارا.

وأشار املدرب البرتغالي الى ان آالم كوستا في عضالت الفخذ 
اليسرى متنعه من التدريب بشكل جيد بني املباريات.

وقال مورينيو »ال ميكنه الوصول الى أعلى مستوياته. انه ال يفعل 
أي شيء تقريبا في التدريبات. انه يحصل على راحة ويتعافى من 

الشد الذي يعاني منه. أريد اختياره. دعنا نرى ماذا سيحدث«.

كوستا.. صداع
في رأس مورينيو

طالب الهولندي اريني 
روبن جنم وسط بايرن 
ميونيخ األملاني فريقه 
بضرورة أن يستعدوا 

نفسيا من أجل مباراة سسكا موسكو الروسي في 
دوري أبطال أوروبا. 

ونقل موقع فور تو تصريحات روبن والذي قال: علينا 
أن نعلم أن البايرن سيلعب اللقاء دون جمهوره، حيث 
سيلعب في روسيا وعلينا أن نفوز بالنقاط ألننا نلعب 

في مجموعة قوية. 
وكان الفريق البافاري قد جنح في الفوز على مان سيتي 
بهدف نظيف في اجلولة األولى من دور املجموعات في 

دوري األبطال. 
يذكر أن بايرن عوقب بعدم اصطحاب أي من جمهوره 

في مبارياته خارج أملانيا بسبب األعمال العنصرية 
التي قام بها جمهوره في ديسمبر املاضي خالل لقاء 

فيكتوريا بلزن التشيكي في البطولة ذاتها.

روبن يحذر
من التهاون

ڤالنسيا سقط أمام سوسيداد

سوسييداد يوقف انطالقة ڤالنسيا في »الليغا«
أسدى ريال سوسييداد خدمة 
لبرشلونة بإجبار ضيفه ڤالنسيا 
على االكتفاء بالتعادل معه 1-1 
اول من امس على ملعب »انويتا« 
في املرحلة السادسة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
ودخ����ل ڤالنس����يا الى هذه 
املباراة وهو يبحث عن حتقيق 
ف����وزه اخلامس عل����ى التوالي 
واللح����اق مج����ددا بالصدارة 
مشاركة مع برشلونة، لكن فريق 
املدرب البرتغالي نونو سانتو 
اكتف����ى بالتعادل الثاني له هذا 
املوسم )بعد املرحلة االفتتاحية( 
رغم انه كان املتقدم في الدقيقة 
15 بتسديدة »طائرة« من داخل 
املنطق����ة لكارلي����س خيل بعد 
متريرة رأسية من باكو الكاسير. 
لكن سوس����ييداد خرج بنقطة 
بفضل العب ڤالنس����يا السابق 
سيرخيو كاناليس الذي سجل 
هدف التعادل ف����ي الدقيقة 36 
بتسديدة بعيدة بعد متريرة من 
البرتو دي ال بيال، حارما »لوس 
تشيه« من نقطتني مهمتني جدا 
قبل مواجهتهم السبت املقبل مع 
اتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي 

اصبح يتخلف عنهم في املركز 
الثالث بفارق االهداف فقط.

وانتزع قرطبة متذيل الترتيب 
نقطة من ضيفه اسبانيول هي 

الثالث����ة له حت����ى اآلن، وذلك 
بإجب����اره على التع����ادل معه 
0-0 ليبقى النادي الكاتالوني 
بدوره عند انتصار واحد مقابل 
3 تعادالت وهزميتني، قابعا في 
املركز الثاني عش����ر برصيد 6 

نقاط.

فرنسا

واصل مرسيليا انتصاراته 
بتحقيقه فوزه الس����ادس على 
التوالي وجاء على حساب احد 
ابرز منافسيه لهذا املوسم ضيفه 
س����انت اتيان 2-1، فيما حقق 
بوردو ف����وزا في الوقت القاتل 
على ضيفه رين 2-1 في املرحلة 

الثامنة من الدوري الفرنسي.
ورفع مرسيليا رصيده الى 19 
نقطة في الصدارة بفارق نقطتني 
عن بوردو الثاني، فيما جتمد 
رصيد سانت اتيان عند 14 نقطة 
وتراجع حتى املركز السادس بعد 
ان كان ثالثا االسبوع املاضي، 
وذلك بف����ارق 5 نق����اط خلف 
مرسيليا و3 خلف بوردو ونقطة 
خلف ليل واالهداف خلف سان 

جرمان ومتز على التوالي.

»الدون« يحقق ما عجزماتا .. مصير غامض مع »الشياطني«
عنه أساطير الليغا يواجه مدرب مان يونايتد لويس فان غال العديد من 

القرارات املهمة في فترة االنتقاالت القادمة في يناير.
وذكرت صحيفة »الديلي ستار« أن ماتا يواجه مصيرا 
غامضا في اليونايتد في ظل عدم معرفة موقفه في الفريق 

في ظل وجود فالكاو وفان بيرسي ودي ماريا وروني.
ويواجه الالعب االسباني 
مصي����را مجه����وال داخ����ل 

النادي.
خصوصا أن هناك أندية 
اسبانية تخطط خلطف ماتا 
في انتقاالت يناير على سبيل 

اإلعارة.
أكد موق����ع »غول«  كما 
أن نادي ڤالنسيا يتحضر 
لتق����دمي ع����رض بقيمة 38 
مليون يورو الستعادة جنمه 
الس����ابق ماتا خالل سوق 
االنتقاالت الصيفية القادمة 
ولكنه عليه االنتظار حتى 
يتم املالك اجلديد بيتر ليم عملية تنصيبه كرئيس لنادي 
اخلفافيش بشكل كامل بتسديد ديون النادي للبنك وإنهاء 

قضية حقوق ملكية أراضي املستايا اجلديدة.
وقد لعب رجل األعمال املرموق دورا في وصول ألفارو 
نيغريدو على سبيل اإلعارة لفالنسيا من مان سيتي وكذلك 
وصول رودريغو وأندريه غوميز من بنفيكا، ويذكر أن 
النادي لديه خيار في عقد إعارة »نيجريدو« لتحويله إلى 
عقد شراء دائم مقابل 32 مليون، ولكن ينبغي الوصل بعد 

لالتفاق مع »بانكينا« إلكمال عملية تنصيبه نهائيا.

واصل أفضل العب في العالم كريستيانو رونالدو 
مسلسل حتطيم األرقام القياسية اخلاصة، وهذه املرة 
تفوق على كل أساطير الليغا في آخر 60 عاما، حيث 
أصبح الهداف األفضل في آخر 60 عاما بفضل أهدافه 
العش����رة التي س����جلها بعد انتهاء اجلولة السادسة 

لليغا.
ووفق����ا مل����ا ذكرت����ه 
صحيفة ماركا، فإن قائد 
املنتخب البرتغالي البالغ 
م����ن العم����ر 29 عاما، قد 
تساوى مع جنمي الريال 
في حقبة اخلمس����ينيات 
كوباال وباهين����و، حيث 
س����جل كالهما 10 أهداف 
ع����ام 1953، وتفوقا على 
زارا ودي ستيفانو، ومنذ 
ذلك احلني ل����م ينجح أي 
مهاجم في الوصول لهذا 
التهديفي في ست  املعدل 

مباريات.
وبإحراز رونالدو 10 أهداف في ست مباريات فقط، 
ويكون قد تفوق على غرميه التقليدي ليونيل ميسي 
الذي سجل خمسة أهداف بعد انتهاء األسابيع الستة 
األولى من الليغا، وعلى الكتالوني اآلخر »نيمار« الذي 
وصل لهدفه الس����ادس في سهرة السبت املاضي أمام 

غرناطة التي حسمها البلوغرانا بخماسية نظيفة.

هل يعود ماتا لناديه السابق؟

رونالدو
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم معركة 
»حديقة األم���راء« في باريس، حيث يس���تضيف باريس 
سان جرمان الفرنس���ي نظيره برشلونة االسباني ضمن 
الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وستكون العاصمة الفرنسية مسرحا لقمة ملتهبة بين 
بطل فرنسا في العامين االخيرين بقيادة مدربه لوران بالن 
وفريقه السابق برش���لونة بقيادة مدربه الجديد وزميله 

السابق في النادي الكاتالوني لويس انريكي.
والتقى الفريقان في الدور ربع النهائي قبل 18 ش���هرا 
وانته���ت مباراتا الذهاب واالياب بالتعادل وكان الحس���م 

لفائدة »البلوغرانا« بفارق االهداف.
ولكن مواجهة الفريقين اليوم مختلفة تماما عن سابقتيها 
ألن الفريق الباريسي ال يدخلها في قمة مستواه فهو عانى 
االمرين في مبارياته الخمس االخيرة، حيث حقق فوزا واحدا 

وسقط في فخ التعادل 4 مرات، فيما حقق برشلونة بداية 
قوية بتعادله مرة واحدة وفوزه 6 مرات آخرها عندما سحق 
ضيفه غرناطة 6-0 الس���بت الماضي بهاتريك للبرازيلي 
نيمار وثنائية لصانع ألعابه االرجنتيني ليونيل ميسي.

واعت���رف بالن بالظروف الصعبة التي يمر بها فريقه، 
وقال عقب التعادل مع تولوز »سيطرنا على مجريات الدوري 
بأكمله الموسم الماضي، ولكننا هذا الموسم نعاني بالفريق 

ذاته والمدرب ذاته وال نفوز بالمباريات بسهولة«.
وأض���اف »هل نحن متخوفون ألننا ل���م نفز؟ لو فزنا 
لكانت ثقتنا كبيرة، وبرشلونة فريق جيد والجميع يعرفون 

ذلك«.
وأضاف »مواجهة برشلونة ستكون في مسابقة مختلفة، 
وحتى لو اننا نواجه صعوبات وبعض االمور تخيفني فان 
الروح المعنوية لالعبين جيدة ويبذلون جهودا كبيرة على 

االرجح انها اكثر من الموسم الماضي.

ويعاني سان جرمان أيضا من اإلصابات التي تعرضت 
لها صفوفه منذ بداية الموسم في مقدمتها قائده البرازيلي 
تياغو سيلفا والمهاجم االرجنتيني ايزيكييل الفيتزي وهدافه 
العمالق السويدي زالتان ابراهيموڤيتش العب برشلونة 

السابق، والشك يحوم حول مشاركة هذا الثالثي.
في المقابل، يستعيد برشلونة خدمات مدافعيه جيرار 
بيكي���ه وجوردي البا بعدما أراحهم���ا لويس انريكي امام 

غرناطة.
ويعول المدرب الجديد كثيرا على ميسي الوحيد الذي 
لعب أساسيا في المباريات الس���بع التي خاضها الفريق 
حتى اآلن هذا الموس���م، وقال: »افضل رؤيته على أرضية 
الملعب حتى الدقيقة االخيرة من اجل الضغط والمساهمة 

في أسلوب لعبنا الجماعي«.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي ابويل القبرصي مع اياكس 
امستردام الهولندي في مواجهة متكافئة مع أفضلية للفريق 

القبرصي المنتشي بأدائه الرائع امام »البارسا« في المباراة 
االولى وخسارته بصعوبة 0-1 باالضافة الى ريادته الدوري 

المحلي في بالده.
ويع���ول ابويل على ارضه وجماهي���ره لتحقيق الفوز 
لإلبقاء على آماله في منافسة برشلونة وباريس سان جرمان 

المرشحين بقوة للظفر ببطاقتي الدور الثاني.
في المقابل، يس���عى اياكس الق���ادم من فوز كبير على 
بري���دا 5-2 في الدوري المحلي، الى انتزاع 3 نقاط ثمينة 
لتعويض سقوطه في فخ التعادل على ارضه أمام باريس 

سان جرمان 1-1 في الجولة االولى.
وفي المجموعة الثامنة، يلعب شاختار دونيتسك االوكراني 
مع بورتو البرتغالي، وباتي بوريش���وف البيالروسي مع 

اتليتك بلباو االسباني في مواجهتين متكافئتين.
وكان بورتو س���حق باتي بوريشوف 6-0 في الجولة 

االولى، فيما تعادل اتلتيك بلباو وشاختار 0-0.

»حديقة األمراء«
مسرح النجوم
في قمة نارية

»حديقة األمراء«
مسرح النجوم
في قمة نارية

ماثيو: أمتنى
غياب إبرا

بالن يؤكد
مشاركة 

»السلطان«

إنريكي يحّضر 
مفاجآته

إبراهيموڤيتش يوضح
عدم فوزه بـ »األبطال«

أوضح الفرنسي مع برشلونة
جيرميي ماثيو مدافع 

نادي برشلونة 
االسباني أن باريس 

سان جرمان ليس 
خطيرا في حال غياب 

مهاجمه السويدي زالتان ابراهيموڤيتش عنه.
وقال ماثيو: بطل فرنسا فريق قوي وموهوب وعندما 

يغيب عن صفوفه السويدي القناص ابراهيموڤيتش 
يختلف أداء الفريق الباريسي كثيرا وال يكون بنفس 

القوة في حال غياب املهاجم عنه. 
وأكد مدافع »البارسا« أن فريقه سيركز بقوة لعبور 
مباراة سان جرمان ويحقق نتيجة ايجابية ترضي 

عشاقه، الفتا إلى أن »البلوغرانا« حتت قيادة لويس 
انريكي تطور كثيرا من الناحية الدفاعية وزادت قوته 

الهجومية بشكل واضح.

أعلن مدرب باريس سان جرمان 
لوران بالن أن العبه زالتان 
ابراهيموڤيتش سيكون من 

ضمن خططه األساسية ملواجهة 
برشلونة على الرغم من عدم تعافيه بنسبة %100.

وقد غاب زالتان ابراهيموڤيتش عن مباراة ضد تولوز 
الذي انتهت بالتعادل اإليجابي 1-1 بسبب مشاكل في الكعب 

األيسر.
واعتبر املدرب لوران بالن أن ابراهيموڤيتش سيكون من 

الركائز األساسية للتغلب على برشلونة بقيادة املدرب لويس 
انريكي.

ويعتقد لوران بالن أن ابراهيموڤيتش بإمكانه السيطرة على 
الكرات لباريس فهو قادر على السيطرة على الكرة وإزعاج دفاع 

برشلونة في ظل غياب الفيتزي عن املالعب ملدة 3 أسابيع.
وسيغيب الفيتزي وتياغو سيلفا عن مواجهة برشلونة.

يحضر مدرب برشلونة لويس 
إنريكي لبعض املفاجآت في 

املباراة ضد باريس سان 
جرمان في بطولة أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة املوندو ديبورتيفو الكتالونية أن إنريكي 
يعد حارس املرمى األملاني تير شتيغن ملباراة باريس كما 

حدث في مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي والذي ظهر 
فيها شتيغن مبظهر طيب.

ويذكر ان شتيغن ال يشارك في املباريات لوجود 
كالوديو برافو إال أن السياسة التي يتبعها لويس إنريكي 
في إشراك جميع الالعبني في املباريات قد تدفع بشتيغن 

في مباراة باريس.
وباإلضافة إلى شتيغن ميكن أيضا أن يلعب بيكيه إلى 
جانب ماتيو في الدفاع إليقاف كافاني وإبراهيموڤيتش.

ويشار إلى أن البرسا لم يدخل مرماه هدف في 7 
مباريات متتالية، وهذا أداء جيد يعبر عن التوازن في 

الفريق.

عاد النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش ليثير اجلدل بتصريحاته حول 
حقبته في برشلونة، حيث أشار مرة أخرى بطريقة مبطنة إلى املدرب 

اإلسباني جوسيب غوارديوال محمال إياه سبب الفشل في الفوز بدوري 
أبطال أوروبا خالل املوسم الذي قضاه برفقة نادي الكامب نو.  زالتان 

حتدث لقناة »كنال+« الفرنسية، فبدأ كالمه بالتطرق إلى حقبته مع النادي 
الكتالوني: عندما كنت في برشلونة كنا نتفوق على أفضل فريق في العالم، 

لكننا فشلنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا بسبب قرارات خاطئة من 
طرف بعض األشخاص )غوارديوال؟(. ثم تطرق إلى باريس سان جيرمان، 
حيث قال »باريس مازال في مرحلة التعلم، والفريق يتقدم خطوة لألمام 

كل موسم وأعتقد أننا اكتسبنا بعض اخلبرة. متكنا من بلوغ ربع النهائي 
في مناسبتني، وأمتنى أن نتخطى ذلك الدور هذه السنة، لكننا نعلم أن 

التفاصيل الصغيرة تكون حاسمة في هذه البطولة، أمتنى أن تسير األمور 
لصاحلنا هذه املرة«. وأنهى حديثه قائال: »سأكون سعيدا جدا إن متكنت 

من الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن عدم الفوز به لن يعد فشال في 
مسيرتي«.

هازارد: أنا سعيد في تشلسي رئيس نابولي
اس���تبعد صانع ألعاب تشلسي إيدين هازارد أي يبحث عن بديل لبينيتيز

فرص���ة للرحيل عن الن���ادي اللندني على الرغم من 
االهتمام املستمر من باريس سان جرمان لضمه، إال 
أن الالعب أكد في الوقت نفس���ه أنه لن يلعب سوى 
لناديه الس���ابق ليل إذا ما عاد إلى الدوري الفرنسي 

وذلك على حد قوله.
ل� »كنال  وقال هازارد 
بلوس«: »في كل عام أرتبط 
بباريس سان جرمان، لكني 
في تشلسي وهذا هو املكان 
الذي أريد أن أتطور معه. 
ال أفكر في باريس س���ان 

جرمان«.
وأضاف »عندما كنت 
ف���ي لي���ل، أردت مغادرة 
أن  فرنسا، لذلك ال ميكن 
أوقع لباريس سان جرمان، 
لكن في كل عام أسمع أنني 
عل���ى رأس أولوياته. أنا 

بخير في تشلسي وأريد التطور مع النادي. لكن إذا 
عدت إلى الدوري الفرنسي فسأعود إلى ليل الفريق 

الذي مازلت أحبه وأشجعه«.
وتابع »الدوري الفرنسي هو واحد من الدوريات 
الكبيرة، لكنه ل���ن يكون أفضل دوري ألنه ال ميتلك 
القوة املالية مثل الدوريات األخرى. إنها بطولة جيدة 
لالعبني الشباب، كانت جيدة بالنسبة لي، األمر نفسه 
بالنس���بة لديفوك أوريجي الذي بقي أكثر من سنة 

في ليل«.

ذك���رت تقارير صحافية إيطالية أن اوريليو دي 
لورنتيس رئيس ن���ادي نابولي يعتزم التعاقد مع 
م���درب جديد خلفا لرافاييل بينيتيز املدرب احلالي 

للفريق. 
وكان »البارتينوبي« قد ظهر بصورة هزيلة منذ 
بداية املوسم احلالي، 
حيث خرج من بطولة 
أبطال أوروب���ا، كما 
ان���ه ل���م يحصل إال 
على سبع نقاط فقط 
من خم���س مباريات 
خاضها حتى اآلن في 

الدوري اإليطالي. 
وذك���رت ش���بكة 
»سبورت ميدياست« 
االيطالية أن اختيار 
دي لورينت���س وقع 
بالفعل عل���ى اثنني 
م���ن املدربني خلالفة 
االس���بانى بينيتيز وهما فينشينزو مونتيال مدرب 
فيورنتينا ويورغن كلوب مدرب بروسيا دورمتند غير 
انه يبدو أن اسهم مونتيال اعلى من املرشح اآلخر. 
وأضافت الش���بكة ان���ه من املرج���ح أن ينتقل 
بينيتيز الى الدوري االجنليزي، حيث تش���ير أنباء 
الى أن ليڤربول ومان سيتي مهتمان باحلصول على 

خدماته.

إيدين هازارد

رافاييل بينيتيز
سيرينا تواصل انطالقتها القوية

سيرينا تبدأ حملة الدفاع عن لقب »بكني« بنجاح
بدأت االميركية س���يرينا 
الدفاع عن  وليامس حمل���ة 
لقبها بنج���اح عندما تغلبت 
على االسبانية سيلفيا سولير 
اسبينوزا 7-5 و6-2 في الدور 
االول من دورة بكني للتنس 
البالغة قيمة جوائزها 5 ماليني 

و427 ألفا.
وكانت وليام���س حاملة 
اللقب 2004 أحرزت لقب العام 
املاضي بفوزها على الصربية 
يلينا يانكوفيتش بطلة عام 

2008 في املباراة النهائية.
وتلتقي سيرينا في الدور 
الثاني مع البلغارية تسفيتانا 
الفائ���زة على  بيرونكوف���ا 
الروس���ية ماريا كيريلينكو 

6-4 و1-6.
وبلغت الدور الثاني أيضا، 
ايفانوفيتش  آن���ا  الصربية 
املصنفة تاسعة بفوزها على 
السويسرية بليندا بنسيتش 
والتش���يكية  و1-6،   2-6
لوسي سافاروفا الثالثة عشر 
بفوزها على االيطالية كاميليا 
جيورجي 7-6 )7-3( و4-6، 
واالملانية منى بارتيل بفوزها 

على االميركية بيتاني ماتيك 
ساندز 4-6 و6-1 و4-6.

وتلعب ايفانوفيتش مبارتها 
املقبلة مع السويسرية رومينا 
اوبراني وسافاروفا مع بارتيل 

الصاعدة من التصفيات.
ول���دى فئة الرج���ال كان 
الكرواتي مارين سيليتش أول 

املتأهلني الى الدور الثاني بعد 
فوزه على الصيني باي يان 

6-3 و4-6.
ويلعب سيليتش في الدور 
املقبل م���ع البرتغالي جواو 
س���وزا او الروسي تيموراز 
غاباش���فيلي الصاع���د م���ن 

التصفيات.
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»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

ً حسم السكيت في »األبراج الطائرة« ..والرامي حبيب ثالثا
منتخبن���ا بط���ل املجموعة 
االخرى وسيعلب امام كوريا 

اجلنوبية او ايران.

التايكوندو يبدأ مشواره في اآلسياد

يستهل منتخب التايكوندو 
اليوم في اآلسياد  مش���واره 
عندما يلعب الالعب سلطان 
املطيري في منافس���ات وزن 
حتت 74 كيلوغراما فيما يلعب 
بقي���ة الالعبني وهم مس���فر 
العجمي في وزن )حتت 58( 
وعبداهلل غلوم في وزن )حتت 
68( وعبدالعزيز عابد في وزن 
)حتت 54( في االيام التالية 
ملنافسات اللعبة التي تختتم 
في الرابع من اكتوبر املقبل.

الالعب املطيري ان  وقال 
الفريق اس���تعد بشكل جيد 
لهذه الدورة بع���د ان اجرى 
الكويت  تدريبات مكثفة في 
قب���ل ان ينتظ���م الفريق في 
معسكر خارجي في العاصمة 
الكورية سيئول ملدة اسبوعني، 
وكانت نتائج املعسكر مفيده 
العداد الالعبني بشكل مناسب 

لهذا االستحقاق املهم.
ان  املطي���ري  وأض���اف 
العزم  الالعبني عقدوا  جميع 
على حتقيق نتيجة ايجابية 
في نزاالتهم للمنافس���ة على 
امليداليات بالرغم من صعوبة 
املهمة بس���بب وجود العبني 
متميزين وهم من ابطال العالم، 
الس���يما من شرق القارة في 
كوريا واليابان والصني، معربا 
عن امله في ان يحالف التوفيق 
التجمع  الالعب���ني في ه���ذا 

اآلسيوي الكبير.

16 العبا مثلوا الصني واليابان 
وكوريا وماليزيا كازخستان 
والعراق تايبيه والسعودية 

والكويت وتايلند وسورية.
ويخوض العداء عبدالعزيز 
املنديل وزميله يعقوب اليوحة 
منافس���ات نهائ���ي 110 أمتار 
حواجز فيم���ا يدخل صالح 
احل���داد نهائ���ي منافس���ات 
الطويل ويدخل بطل  الوثب 
الكويت في س���باق 800 متر 
التي تبدأ  التصفيات االولى 
الي���وم مبش���اركة نخبة من 
العدائني اآلسيويني في هذه 

املنافسة املهمة للكويت.

أزرق الطائرة يخسر من تايلند

خسر منتخب كرة الطائرة 
مبارات���ه الثانية ضمن دور 
الثماني���ة )مجموعات( امس 
ام���ام تايلن���د بنتيجة ثالثة 
اشواط مقابل الشيء ، جاءت 
نتائجها بواقع )15/25 و17/25 

و18/25(.
وجاءت املباراة في مجملها 
التايالندي  الفري���ق  لصالح 
الذين قدم مباراة قوية فيما 
حاول العبو املنتخب العودة 
للق���اء، اال ان اخلصم فرض 
املباراة ليحتل  افضليته في 
بهذا الفوز املركز الثالث تاركا 
املرتب���ة الرابع���ة واالخيرة 

للمنتخب. 
وتص���در منتخب اليابان 
هذه املجموعة بع���د فوزها 
الصريح على الصني بثالثة 
اش���واط دون مقابل لتحتل 

الصني املركز الثاني.
وبهذه النتيجة س���يقابل 

وقط���ر واالم���ارات العربية 
املتحدة وباكستان والسعودية 
وبنغالدي���ش  والبحري���ن 

وسنغافورة واوزبكستان. 

خسارة جديدة لسيدات الطاولة 

الالعبة فجر  اس���تطاعت 
محمد ان تكس���ب شوطا في 
الت���ي جمعتها مع  املب���اراة 
نظيرتها من املالديف موايني 
محمد في اطار منافسات دور 
الستة واالربعني لفئة فردي 
كرة الطاولة للسيدات، وجنحت 
فجر في احلصول على الشوط 
الثالث لتمتد املباراة الى اربعة 
اشواط وتخسر الشوط االخير 

بنتيجة 11-12 نقطة.
الالعبة منوه  وخس���رت 
الدور  الش���مري في نف���س 
امام نظيرتها من الهند داس 
انكيتا بنتيجة 4-0 فيما خسر 
الزوج���ي املكون م���ن منوه 
امام  الش���مري وفجر محمد 
نظيره من سنغافورة بنتيجة 

ثالثة مقابل ال شيء.

منافسات ألعاب القوى 

الالعب���ان عل���ي  خ���رج 
الصباغة وفهد املرش���اد من 
مس���ابقة القفز بالزانة بدون 
أي نتيجة فيما توج الصيني 
كسوسي نفس���ه بطال لهذه 
املسابقة بعد ان سجل 5.55 
امتار، وج���اء خلفه الياباني 
س���وانو دي بتسجيله نفس 
االرتف���اع، فيما جاء الكوري 
اجلنوبي جني مي في املرتبة 
الثالثة بعد ان قفز ملسافة 5.45 
امتار. وشارك في املنافسات 

النهائية لديها ظروفها اخلاصة 
وتتطلب خبرة للحصول على 
اكبر قدر من الدرجات واصابة 

االهداف بدقة. 
وتعتب���ر ه���ذه ال���دورة 
اآلس���يوية فرص���ة للرماة 
الكويتيني لزيادة محصولهم 
من امليداليات ورفع الترتيب 
الكويت ف���ي قائمة الترتيب 

العام بني الدول املشاركة. 
يذكر ان عدد املشاركني في 
منافسات رماية السكيت يبلغ 
39 راميا ميثلون 13 دولة هي 
باإلضافة الى الكويت والصني 
كل م���ن كوري���ا اجلنوبي���ة 
والصني تايبيه وكازخستان 

ويعتبر املطيري هو صاحب 
الرقم القياس���ي في األلعاب 
اآلسيوية بحصوله على اعلى 
مجموع م���ن النقاط والبالغ 
123 نقطة، فيما يعتبر الرامي 
الرش���يدي  الطرقي  عبداهلل 
املصنف االول آسيويا وصاحب 
امليدالي���ة الذهبية في دورة 

األلعاب اآلسيوية االخيرة. 
وقد اثرت الظروف اجلوية 
الى حد كبير في تقليل التركيز 
عند بع���ض الرماة لكن رماة 
الكويت مازالوا مبعنوياتهم 
العالية وإمكانياتهم الطيبة، 
وثقتهم بأنفسهم كبيرة كأبطال 
للعبة، خاص���ة وان املرحلة 

عبداهلل الطرقي الرشيدي الذي 
اخفق في اصابة ثالثة اطباق، 
لكنه يبقى في دائرة التنافس 
في حال عدم خسارته ألي طبق 
وخس���ارة املتصدر لطبق او 

طبقني.
وج���اء الرام���ي ص���الح 
املطيري ف���ي ترتيب متأخر 
قليال في القائمة بعد اصابته 
66 طبقا في جوالته الثالثة، 
حيث اصاب في االولى 32 طبقا 
وفي الثانية 23 طبقا والثالثة 
22 طبقا وامامه فرصة جديدة 
عند استكمال اجلوالت االخرى 
ليحسن من ترتيبه والدخول 

في قائمة الراماة االوائل.

رسالة الوفد اإلعالمي
إنيشيون ـ كوريا 

من زيد السربل وفهد العنزي

الرماية  يخوض منتخب 
على االطباق الطائرة من االبراج 
)السكيت( املرحلة احلاسمة 
بعد ان انتهت اجلولة االولى 
مبنافس���ة حامية بني عشرة 
رماة من بينهم الراميان سعود 

حبيب وعبداهلل الرشيدي.
وكانت منافس���ات االمس 
قد جرت وسط اجواء ممطرة 
والرؤية فيها كانت ضبابية، 
لكن رماة الكويت اليزالون في 
دائرة املنافسة على اللقب وكان 
الرامي حبي���ب احد املتألقني 
في اجل���والت الثالث االولى 
ويتساوى في املرتبة الثالثة 
مع الرامي الصيني كسو يوجن 
في، وال يفصله عن صاحب 

املركز االول سوى طبقني.
وج���اءت نتائج اجلوالت 
التي  االولى لرماية السكيت 
جرت امس في ميادين الرماية 
بانشيون متقاربة الى حد كبير 
لكن الرامي الصيني هاجن فان 
انفرد بالصدارة لتس���جيله 
العالمة الكاملة واصاب االطباق 
جميعها والبال���غ عددها 75 
طبقا، فيما جاء مواطنيه جني 
دي وكسو ينج في املركزين 

الثاني والثالث مؤقتا.
واحتل الرامي سعود حبيب 
املرتب���ة الثالثة بعد اصابته 
73 طبقا في اجلوالت الثالث 
ليتساوى مع كسو الصيني 
وبفارق طبق عن اربعة رماة 
خلفه من بينهم زميلة الرامي 

النجمة فجر محمد قدمت مستوى جيدا

أزرق الطائرة اخفق أمام تايلند

جنوم التايكوندو عبداهلل غلوم ومسفر العجمي وسلطان املطيري مع مدربهم

خروج مبكر في لعبة القفز بالزانة.. واليوم نهائي 110 أمتار حواجز.. وآمال الوثب الطويل على احلداد
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يا األصفر.. »نبيها منك«
عبدالعزيز جاسم 

»سنساندك يا األصفر أينما كنت«، بهذه 
الكلمات س���يدخل ممثل الكرة الكويتية 

القادس���ية مواجهت���ه املرتقبة أمام 
بيرس���يبورا اإلندونيسي في إياب 

نص���ف نهائ���ي كأس االحتاد 
اآلسيوي على ستاد مانداال في 
جايبورا )الذهاب 4-2 لصالح 
األصفر(، وتضع اجلماهير 
الكويتية قاطبة آمالها على 
القادسية في حتقيق ما عجز 
عنه األبيض في الدور ربع 
النهائي عندما خرج على يد 

بيرسيبورا نفسه.

األصفر يريد النهائي 

ومن الواضح أن القادسية وضع 
جل اهتمامه في اآلونة األخيرة على كأس 

االحتاد اآلسيوي، وهو األمر الذي تسبب 
في تراجع نتائجه احمللية والذي جعله 
يحتل املركز اخلامس في سلم الترتيب 
وهو أمر لم تعتد عليه اجلماهير من قبل 
لكن في حال اجتياز بيرسيبورا صباح 
الي���وم والوصول إلى نهائي البطولة 
ستتحول كل تلك االنتقادات واحلسرة 
إلى إشادة وفرحة ألن االنتصار ال باب 

له سوى الفرح.
املتوقع أن يدخل انطونيو  ومن 
بوتش���ي مواجه���ة الي���وم بطريقة 
مختلف���ة عن مواجه���ة الذهاب ألنه 
سيفكر في تأمني الدفاع أوال حتى ال 
يقع في األخطاء السابقة وسيكون 
ذلك التعديل ليس في األس���ماء بل 
اللعب والذي سيكون  في طريقة 
من خالل توجيه الظهيرين خالد 
القحطاني وضاري س���عيد بعدم 
التقدم مع بعضهما البعض حتى 
الفريق عرضة للهجمات  ال يكون 

املرتدة التي من الس���هل تسجيلها 
للفريق االندونيسي كونه ميلك قوة 

هجومية ضاربة تس���تطيع التسجيل 
من الكرات الثابتة والعرضية.

ولن يغير األصفر كثيرا في تشكيلته 
التي لعب فيها باملباريات السابقة إال إذا اضطر املدرب بوتشي لتغيير 
اسم أو اثنني بسبب اإلصابة فحراسة املرمى ستكون محجوزة لنواف 
اخلالدي ومن أمامه خالد إبراهيم وسيلفا وضاري سعيد )عامر املعتوق( 
وخالد القحطاني وفي الوسط سيكون متواجدا طالل العامر )عبداهلل 
ش���يهو( وفهد االنصاري واحمد الظفيري وسيف احلشان أما املقدمة 

فس���يتواجد فيها جنم الفريق بدر املطوع ومعه الهداف السويس���ري 
دانييل س���وبوتيتش، ومن خالل نظرة س���ريعة على تلك األسماء جند 

أن الفريق قادر على اجتياز أي فريق آس���يوي وليس بيرس���يبورا لكن 
بش���رط أن يلعب الفريق بطريقة متوازنة بعيده عن املغامرة الهجومية 

التي يشتهر فيها بوتشي.
وعلى اجلهة األخرى يدرك بيرس���يبورا ومدربه جاكسون أن مهمتهم 
تعقدت كثيرا عندما استقبلت شباكهم الهدف الرابع في الذهاب األمر الذي 
وضعهم حتت ضغط كبي���ر بتحقيق فوز بفارق هدفني لكنهم في الوقت 
نفسه يهمسون بينهم وبني أنفسهم بالقول إننا استطعنا الفوز على حامل 
اللقب بالس���تة ما املانع من الفوز على فريق آخر من نفسي الديار بفارق 
هدفني، لكن الواضح من مباراة الذه���اب أن هناك فارقا كبيرا بينهم وبني 

األصفر وأن الفوز على األبيض جاء بضربة حظ ال أكثر لن تتكرر.
ويعتمد الفريق االندونيسي كثيرا على عاملي األرض واجلمهور والذي 

دائما ما يساهم في حتقيق الفريق لنتائج مميزة.

يواجه بيرسيبورا في إياب نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية بيرسيبورا

beInsport HD4 9:30 صباحا

بوتشي: منافسنا »شرس«.. جاكسون: نواجه فريقاً منظماً
قال مدرب القادسية اإلسباني انطونيو بوتشي إنه لن يغير 
فلسفته الهجومية ألنه يدرك متاما أن خير وسيلة للدفاع هي 
الهجوم، مشيرا إلى أن هناك أخطاء دفاعية في املباريات السابقة 
لكنه قام بتصحيحها بعد مباراة الذهاب أمام بيرسيبورا جاء 
ذل����ك في املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس في س����تاد املباراة 

مانديال بوتشي ومدرب بيرسيبورا البرازيلي جاكسون.
وأضاف بوتشي أنه ملس حماسا كبيرا ورغبة لدى الالعبني في 
حتقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية مضيفا أن خصمه »شرس« 
ولديه القدرة على التعامل بصورة مثالية مع الهجمات املرتدة 

لذلك وضعنا خطة مناسبة إليقافه والتأهل على حسابه.
من جهته رد السويسري دانييل سوبوتيتش على سؤال 
أحد الصحافيني »هل س����تتمكن من تس����جيل هدف؟« بالقول 

»مهمتي هي تسجيل األهداف«. 
من جهته أكد مدرب برس����يبروا البرازيلي جاكسون على 
صعوب����ة املباراة ألنه يلعب أمام فري����ق مميز ومنظم ولديه 

املدرب أنطونيو بوتشي مع دانييل سوبوتيتش وعبداحلميد الشطيأفضلية في مباراة الذهاب التي فاز فيها 2-4.

األصفر سيدخل املباراة على انها نهائي وعليه حتقيق الفوز لذلك سيعتبرها بدأت اآلن

متزق »أربطة« الزعبي.. وعودة العثمان

برقان أسقط كاظمة في دوري الرديف

الفرس »مستكة« األجمل في إيطاليا

أحمد السالمي

كشفت الفحوصات األولية التي أجراها العب 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية فراج 
الزعبي عن اشتباه بتعرضه لقطع في أربطة 
العضلة اخللفية، وهو ما دفع اجلهاز الطبي 
إلى اإلشراف على اإلصابة ومتابعتها للتأكد 
منه����ا، خاصة أنه لم يعد قادرا على اجلري، 
وهو ما يعني أن الفريق س����يفتقد خدمات 
أحد أهم الالعبني العائدين من اإلصابات، إذ 
سبق له أن توقف في املوسم املاضي نتيجة 

مبارك الخالدي

فّجر فريق برقان مفاجأة من العيار الثقيل 
بإسقاطه فريق كاظمة بعد التغلب عليه 0-2 
في املباراة التي جمعتهما مس���اء أمس األول 
على س���تاد الصداقة والسالم ضمن اجلولة 
السادس���ة لدوري الرديف ليرفع رصيده إلى 
7 نقاط، وجتمد رصيد البرتقالي عند 7 نقاط، 
وفي نتائج املباري���ات األخرى انفرد العربي 
في الصدارة بعد تغلب���ه على اليرموك 0-3 

أهدى عميد إس���طبل أطياب عواد العنزي 
اإلجناز الذي حققه في بطولة برجمو االيطالية 
جلمال اخليول العربية إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وإلى مربي اخليول العربية والى 
كل من سانده في احلصول على اللقب العاملي، 
وأشار العنزي الى أن الفرس مستكة انتازيا 
متكنت من التفوق على العديد من املشاركني 
واملش���اركات في البطولة العاملية بحصولها 

تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وأجرى 
عملية جراحية في أحد املستشفيات األملانية 

حينها.
وفي س����ياق متصل باشر ناصر العثمان 
تدريباته مع الفريق بعد أن بدأ يتماثل للشفاء 
من اإلصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته 
مع فريقه أمام القادس����ية ضمن منافس����ات 
دوري VIVA لك����رة القدم، وه����ي عبارة عن 
متزق بسيط في العضلة اخللفية للفخذ، ومن 
املتوقع أن يتمكن من املشاركة مع الفريق في 

مباراته املقبلة.

أحرزها أحمد هايل وحس���ني املوسوي وفهد 
احلشاش ليرفع األخضر رصيده إلى 16 نقطة 
مس���تفيدا من تعادل أق���رب مطارديه فريقي 
الكويت والنصر 2-2 ليصبح رصيد األبيض 

14 نقطة والعنابي 12نقطة.
ومتكن خيطان من الفوز على القادس���ية 
1-0 ليرتق���ي إلى النقطة ال� 7 وتوقف رصيد 
األصفر عند 7 نقاط وقفز اجلهراء إلى النقطة 
ال� 8 بفوزه على الساملية 2-0 ليتوقف رصيد 

السماوي عند 3 نقاط.

على املركز األول لفئة األربع س���نوات اضافة 
حلصولها على لقب بطل األبطال مبش���اركة 
العدي���د من املراب���ط من دول عدي���دة، وأكد 
العنزي حرص مربط أطياب على املش���اركة 
في العدي���د من البطوالت العاملية على الرغم 
من تكلفة املشاركة العالية وقلة الدعم ورغم 
ذل���ك تواجد العلم الكويت���ي في هذه احملافل 
العاملية، مختتما أن الفرس مستكة مقبلة على 
مشاركات واستحقاقات عاملية عديدة تسعى 

للمنافسة على ألقاب تلك البطوالت.

فراج الزعبي سيغيب لفترة عن »السماوي«

)موقع اجلمهور الكظماوي( العبو برقان أوقفوا خطورة عبداهلل الظفيري 

إسطبل أطياب استحق املركز األول 
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م مستقبلي املزين وأعضاء منتخب اإلسكواش العائدين بالذهب من اآلسياد تقدَّ

احلمود: نفخر بإجناز شبابنا.. والدولة حريصة على تسهيل مهامهم
جاء نتيجة جلهود تضافرت 
بني اجلهازين الفني واالداري 
والالعبني متمنيا احلفاظ على 
ه���ذا االجناز ف���ي البطوالت 

املقبلة.

 المزين يشكر

البطل  ق���ال  من جهت���ه، 
املزي���ن ان حضور  عبداهلل 
وزير االع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود والشيخ تركي اليوسف 
ومس���ؤولي الهيئة هو اكبر 

وسام اضعه على صدري.
وأض����اف الش����ك ان هذا 
االس����تقبال الكبير هو خير 
مكافأة وحتية لتعبنا وجهودنا 
كالعب����ني، مش����يرا الى دور 
اجلهازين الفني واالداري وقال 
لقد عمل اجلميع في االيام التي 
سبقت البطولة كخلية نحل 
للتحقيق االجناز في تصميم 
الفت لرفع اسم الكويت ونحمد 
اهلل عل����ى هذا التوفيق الفتا 
الى انه يس����تعد الى خوض 
العالم في  منافس����ات كأس 

نوفمبر املقبل في قطر.

واعضاء منتخب االسكواش 
وقال الشك ان االحتاد اجتهد 
في االستعداد للدورة وبفضل 
من اهلل متكن البطل املزين من 
تسجيل اسمه واسم الكويت 
في سجل االبطال محققا اجنازا 
نوعيا للعب���ة وتاريخها في 
البالد وق���ال ان هذا النجاح 

الدولية ب����ني الدول املتقدمة 
رياضيا قائال سيكون الساملية 
اول املبادرين في تكرمي املزين 
ورفاق����ه معلن����ا اقامة حفل 
النادي  لتكرمي االبط����ال في 

مساء اليوم.
بدوره، ثمن رئيس االحتاد 
وليد الصميعي اجناز املزين 

في ترجمة جهودة باحلصول 
على امليدالية الذهبية.

م����ن جهته، قال الش����يخ 
تركي اليوسف اننا في نادي 
الس����املية نفخ����ر بالعبينا 
وحسن اجتهادهم والتزامهم 
وحتقيقهم للنتائج التي ترفع 
اسم الكويت عاليا في احملافل 

ان  احلم����ود  واض����اف 
الدولة حريصة على توفير 
كل االمكانيات لتسهيل مهمة 
ش����باب الكوي����ت ورعايتهم 
ف����ي احملافل الدولي����ة وقال 
لقد استعد احتاد االسكواش 
قبل الدورة بتجهيز الالعبني 
واعدادهم االعداد االمثل وجنح 

 واش���اد احلمود باجناز 
املزين ورفاقه وقال لقد عودنا 
شباب الكويت على االجنازات 
الدائمة ف���ي احملافل الدولية 
ونحن فخورون بهذا االجناز 
الحتاد االس���كواش احلاصل 
على ذهبية الفردي وامليدالية 

البرونزية للفرق 

مبارك الخالدي

تقدم وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود مستقبلي البطل 
الذهبي عبداهلل املزين واعضاء 
منتخب االسكواش وذلك في 
قاعة التشريفات باملطار صباح 
امس اثر عودة بعثة منتخب 
االسكواش قادمة من مدينة 
اينشيون الكورية اجلنوبية 
متوجة مبيداليتني تاريخيتني 
االولى ذهبية الفردي والثانية 

برونزية الفرق.
املزين  وكان في استقبال 
التميمي وعلي  ورفاقه عمار 
الرندي وفالح فايز نواب مدير 
عام الهيئ���ة د.حمود فليطح 
وعصام جعفر واحمد خزعل 
ورئي���س مجلس ادارة نادي 
الساملية الشيخ تركي اليوسف 
النادي  ادارة  وعضو مجلس 
جواد الغريب ورئيس احتاد 
االس���كواش وليد الصميعي 
واعض���اء مجل���س االدارة 
الس���ابق لالحتاد  والرئيس 

حسني مقصيد.

عبداهلل املزين..بطل من ورد وذهب 

وفد االسكواش مع مستقبليه في قاعة التشريفات باملطار الشيخ سلمان احلمود يهنئ املزين ويشيد باجنازه 

الشيخ تركي اليوسف وجواد الغريب مع البطل 

املسلم:
 الرياضيون املجنسون في إينشيون استوفوا الشروط

اكد حسني املس����لم مدير عام املجلس االوملبي االسيوي ان 
الرياضيني املجنسني الذين يشاركون في دورة االلعاب االسيوية 
الس����ابعة عشرة في اينش����يون الكورية اجلنوبية استوفوا 

الشروط املطلوبة.
 وقال املسلم في مؤمتر صحافي امس ردا على سؤال 
يتعل����ق بالرياضيني 
املجنس����ني، »لق����د 
اس����توفوا الشروط 
املطلوبة للمش����اركة 
باسم الدول التي حصلوا 
على جنسياتها«.  وتابع »لقد حتققنا من أهلية الالعبني املشاركني، 
وواجهن����ا اكثر من 300 حالة من هذا النوع، فاملجلس االوملبي 
االسيوي يتبع قوانني اللجنة االوملبية الدولية، اي انه يشترط 
مرور 3 سنوات على حصول اي رياضي على جنسية 

دولة جديدة لكي يتمكن من متثيلها«.
 واضاف »تختلف القوانني بني االحتادات الرياضية 

الدولية، ففي العاب القوى مثال تكون سنة واحدة كافية لتمثيل 
البلد اجلديد، اما في كرة القدم فيحتاج الالعب الى خمس سنوات 
قبل ان يستطيع املشاركة مع منتخب آخر«.  واوضح املسلم »ال 
ميكننا منع اي العب من املشاركة بسبب جنسيته اجلديدة طاملا 
انه ليس هناك مخالفة«.  وش����هدت منافسات اسياد اينشيون 
استبعاد ثالثة العبني اماراتيني في رياضة اجلودو من املشاركة 
لعدم اهليتهم.  وكان سبب حرمان الالعبني الثالثة من خوض 
االسياد »عدم إكمالهم ثالث سنوات من تاريخ منحهم جنسية دولة 
االمارات حتى يحق لهم املشاركة في احلدث«.  والالعبون الثالثة 
هم فيكتور سكوربتوف وميخائيل مارشتان وايفان رميارنكو، 
وكان مقررا أن يستهلوا مشوارهم في الدورة في وزن 73 كلغ 
و81 كلغ و100 كلغ على التوالي، وكانوا حصلوا على اجلنسية 
االماراتية قبل عامني فقط.  وعما اذا كان الرياضي املجنس من 
دول غير اسيوية يضعف فرصة الرياضيني االسيويني باحراز 
امليداليات، قال املس����لم »املجلس االوملبي االسيوي يعمل وفق 

القوانني االوملبية، وليس مسؤوال عن جتنيس الالعبني.

الصفاء أسقط النجمة
بيروت ـ ناجي شربل

أكد الصفاء انه منافس عنيد وشرس على لقب الدوري 
العام اللبناني الـ 55 لكرة القدم باسقاطه النجمة حامل 

القب 1 - 0، في املباراة التي جرت بينهما بعد ظهر االحد 
املاضي على ملعب صيدا البلدي في ختام املرحلة 

االولى.  وسجل االصابة »النجماوي« السابق ابراهيم 
بحسون في الدقيقة 48 مستفيدا من خطأ ارتكبه 
حارس املرمى علي السبع، الذي أفلت الكرة من 

ضربة ركنية رفعها السوري طه دياب. وشهد 
املباراة 700 مفرج، سمحت القوى 

االمنية بدخولهم، وشكا النجمة 
من افتقاده حارس جيد للمرمى. 

واعتبر مناصرو الفريق ان 
»النبيذي« سيدفع هذا املوسم ثمن 

مبادرة رئيس نادي العهد متيم سليمان الى جمع حراس املرمى النخبويني 
في فريقه، وبينهم حارس النجمة السابق محمد حمود، الى حارس املبرة السابق 
حسن بيطار، وطالبوا بإعادة السماح بضم العب اجنبي في مركز حارس املرمى. 

وعلى ملعب صور البلدي، حقق النبي شيت، الصاعد حديثا الى الدرجة االولى، 
فوزا أول بقيادة مديره الفني موسى حجيج 2 - 1 على مضيفه التضامن صور. 
وكان تعادل السبت االنصار مع الراسينغ بيروت سلبا، وشكا الفريق االخضر 

من اخطاء حتكيمية. فيما فاز الشباب الغازية على االخاء االهلي عاليه 2 - 1.

 اثارة وندية 
في مباراة الصفاء 
والنجمة          
)عدنان الحاج علي(

األهلي في نهائي » الكونفيدرالية «
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعرب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق األول لكرة 
القدم في النادي األهلي، عن سعادته برضا اجلماهير 
احلمراء عن���ه، بعد ان قاد فريق���ه للتأهل إلى نهائي 
بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية، حيث كان أفضل 
العبي فريقه، رغم انه لم يهدف، إال انه صاحب هدف 
الف���وز في جاروا، وصاح���ب القذيفة التي ارتدت من 
القائم في مباراة القاهرة، وتابعها عمرو جمال محرزا 

الهدف الثاني لألهلي. 
وأشار إلى أن الفوز يحسب للفريق بأكمله وليس 
له بشكل منفرد، موضحا أن األهلي يلعب كرة جماعية 
وظهوره مبستوى جيد أمر طبيعي ألنه يسعى لتقدمي 

األفضل 
ومتنى سليمان العودة ملنتخب مصر في املرحلة 
املقبلة من عمر التصفيات املؤهلة لبطولة األمم األفريقية، 
مؤكدا أن املنتخب مازال ميلك األمل للتأهل إلى نهائيات 

البطولة.
تأه���ل األهلي املص���ري إلى نهائ���ي بطولة كأس 
الكونفيدرالية األفريقية بعد تغلبه على ضيفه القطن 
الكاميروني بهدف���ني مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم 
بستاد القاهرة في مباراة اإلياب بدور األربعة للبطولة، 
ليجدد فوزه على منافسه بعدما تغلب عليه ذهابا بهدف 
نظيف، في طريقه ملواجهة س���يوي سبور اإليفواري 

على اللقب.
تقدم القطن بهدف سجله مهاجمه جوزيف في الدقيقة 
14 ثم تعادل البوركيني موس���ى يدان في الدقيقة 41 

وأحرز عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 73.
فيما أعرب أحمد أيوب املدرب العام لفريق األهلي، عن 
سعادته بتأهل الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية 

األفريقية لكرة القدم. 
وقال أيوب عقب فوز األهلي على القطن الكاميروني 
بهدفني مقابل هدف إن الفريق يسعى بكل قوة لتحقيق 
لق���ب كأس الكونفيدرالي���ة األفريقي���ة، موضحا أن 
األهلي لديه الرغبة العارمة في إهداء هذا اللقب للكرة 

املصرية. 
وأش���ار إلى أن األهلي قدم عرضا جيدا رغم بعض 
األخطاء التي وقع به���ا الالعبون، موضحا أن القطن 
منافس عنيد وظهر مبس���توى جيد للغاية وبش���كل 

مغاير عن أدائه بلقاء الذهاب. 
وأشاد أيوب بالالعب البوركيني موسى يدان وأيضا 

وليد سليمان وجميع العبي الفريق بشكل عام.
وقدم خوان كارلوس جاريدو املدير الفني لألهلي 
التهنئة الى جماهي���ر الفريق بعد الفوز على القطن، 
بعد ان ابتس���مت له األقدار، وحتولت خسارة فريقه 
الى فوز ثمني جدا، وكانت اخلس���ارة كفيلة باإلطاحة 

به قبل ان يبدأ الدوري املصري.
قال جاريدو مخاطبا جماهير األهلي: »شكرا جلماهير 
األهلي على الدعم« ثم توجه بالشكر الى العبي الفريق 
على الروح القتالية والعمل اجلماعي مؤكدا انه فخور 

مبا قدمه الفريق على ارض امللعب.
وسيخوض األهلي أول مبارياته في بطولة الدوري 
املصري للموسم اجلديد أمام الرجاء مساء يوم اخلميس 
املقبل وبالتحديد في اخلامسة والربع، بعد أن أجلت 

له ثالث مباريات سابقة.

مباراة متقلبة

األهلي قدم بداية س���يئة في املباراة بعد أن تراجع 
الفريق للدفاع بال مبرر، وشن القطن عدة فرص مؤكدة 
في الربع ساعة األولى على املرمى األهالوي من خالل 

الثالث���ي الهجومي اخلطير س���يدريك وداودا كاميلو 
وجوزيف.

وأنقذ شريف إكرامي حارس األهلي فرصة حقيقية 
للتقدم من القطن من خالل انفراد للخطير سيدريك، 
وشهدت الدقيقة 14 من عمر املباراة هدف التقدم للقطن 
عن طريق املهاجم جوزيف بخطأ دفاعي ساذج نتيجة 
عدم التفاهم بني احلارس إكرامي وسعد سمير ليهدي 

الدفاع األحمر هدفا لبطل الكاميرون. 
وحتس���ن أداء األهلي نسبيا عن طريق حتركات 
من جانب محمود حسن »تريزجيه« الذي سدد كرة 
قوي���ة علت العارضة ثم أهدر عم���رو جمال ضربة 
رأس فوق العارضة ثم أضاع وليد سليمان فرصة 

أخرى ألهلي بتس���ديدة علت العارضة. وشهدت 
الدقيقة 35 إلغاء هدف لألهلي من جانب احلكم 
الزامبي س���يكازوي بدع���وى التحام من جانب 

عمرو جمال جتاه 
حارس القطن.
وقبل نهاية 

الش���وط 
 ، ل و أل ا
جن���ح 

األهل���ي 
في إدراك 
التعادل 

نطالقة  با
ليدان  رائعة 
اجلبهة  م���ن 
اليس�������رى 

مستغال متريرة 
متقنة من باسم 

علي ليراوغ دفاعات 
القطن ويعبر احلارس 

اله���دف ف��ي  ويس���جل 
الدقيقة 41.

وب���دأ الش���وط الثاني 
بندية ف���ي أداء الفريقني 
هجوم���ي  أداء  وس���ط 
واضح من األهلي والقطن 
الذي ظه��ر مسيطرا في 
الدقائ����ق األولى من عمر 

الشوط.
وأهدر وليد سليمان فرصة 
للتقدم من متريرة موسى يدان 
ثم أضاع الالعب فرصة جديدة 
بعد أن اصطدمت تس���ديدته 
القوية في الدقيقة 57 بالقائم 

ليكشر األهلي عن أنيابه.
وأش���رك املدرب االسباني 

الفن���ي  املدي���ر  جاري���دو 
لألهل���ي العب الوس���ط 
محمد فاروق على حساب 
موس�����ى يدان املتألق في 
الدقيق�������ة 73، وجنح 
عمرو جمال في إحراز 
الهدف الثاني لألهلي في 

الدقيقة 77 مستغال 
معان���دة القائ���م 
لوليد س���ليمان 
الذي س���دد كرة 

رائعة.
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اخلروف وصل 180 دينارًا قبل العيد بأيام.. 
والزبيدي يقفز إلى 18 ديناراً للكيلو.

 تقريـر: احلـرب فـي املنطقـة العربية
بـ »نكهة« مجهولة املصادر.

٭ شكلنا هالسنة بنعيد على »مموش«! ٭ وبالنهاية ستحترق »الطبخة«!

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عبداهلل مسلط غظيان املطيري ـ 71 عاما 
ـ الرجال: صباح الناصر ـ ق2 ـ ش9 ـ م41 
ـ ت: 67797790 ـ النساء: صباح الناصر ـ 

ق1 ـ ش27 ـ م10 ـ ت: 99899887.
عادل عبداللطيف ياسني محمد املسباح 
ـ 50 عاما ـ الرجال: ديوان خالد املسباح ـ 
الشعب ـ ق1 ـ ش املنامة ـ ت: 22654448 
ـ النساء: ضاحية عبداهلل املبارك ـ ق3 ـ 

ش305 ـ م13 ـ ت: 24350116.
أحمد محمد صالح املنصور ـ 54 عاما ـ 

الرجال: السالم ـ ق1 ـ ش121 ـ م35 ـ
ت: 98825554 ـ 97736565 ـ النساء: 

الزهراء ـ ق8 ـ ش817 ـ م21 ـ ت: 99761700.
محمد طالع ثامر املطيري ـ 84 عاما ـ 

 العقيلة ـ ق2 ـ ش229 ـ م26 ـ
ت: 51566169.

منيرة محمد عبداهلل اجلالهمة، أرملة 
محمد أحمد شاهني الغامن ـ 72 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ديوان الغامن ـ الدائري 
الثاني ـ ق2 ـ ت: 22575939 ـ 99726529 

ـ النساء: السرة ـ ق3 ـ شارع علي بن 
أبي طالب ـ م4 ـ ت: 99736933 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عبداهلل أحمد العيسى ـ 72 عاما ـ 

الرجال: الروضة ـ ق5 ـ شارع البارودي 
ـ ج65 ـ م19أ ـ ت: 22520037 ـ النساء: 

 خيطان ـ ق3 ـ ش91 ـ م66 ـ
ت: 24762010 ـ الدفن التاسعة صباحا.

السايرزمرماح
خلود عبداهلل الخميسسعد المعطش 

saad.almotish@hotmail.comtwitter@kholoudalkhames

في الثمانينيات وفي أوج الصراع الكردي 
مع نظام البعث البائد انتشرت قصيدة 

كردية مترجمة تقول كلماتها »رسم أميركي 
جسد رجل فرسم االجنليزي رأسه فرسم 
الياباني يديه فرسم األملاني قدميه ثم أتى 

الكردي فرسم البندقية على كتفه«.
لقد كان األكراد يتفاخرون بأنهم يناضلون 
من أجل أرضهم وأنا سأذكر لكم ما كتبته 

ردا عليهم.
لم أجد في العرب من يتفاخرون بحمل 

األسلحة أكثر من اليمنيني فتجد اخلناجر 
في أحزمتهم والرشاشات على ظهورهم 

وكان ردي على تلك القصيدة بأن يشاهدوا 
أي ميني حتى يعرفوا أن العرب مازالوا 

أهل احلرب.

وبعد أن شاهدنا اليوم ما يفعله احلوثيون 
في اليمن وكأنهم وحدهم وال يوجد شعب 

يردعهم فإنني أعتذر عن ردي على قصيدة 
الكردي بعد أن اتضح أن تلك األسلحة التي 

يحملها اليمنيون ما هي اال أسلحة للزينة 
فقط أو أسلحة لعب أطفال.

نصيحتي لليمنيني أن يتركوا التباهي 
بأسلحة الزينة ويريحوا ظهورهم من 

وزنها الثقيل وإن كانت أسلحة كأسلحة 
األطفال فإنني أتبرع لهم بدبابتني وتسعة 

رشاشات بعد أن آخذ االذن من حفيدي 
عبدالعزيز وسعود.

أدام اهلل الرجال الذين يدافعون عن 
أوطانهم من الضياع وال دام من يتباهى 

بأسلحة الزينة ولعب األطفال.

أي مسلم يستشعر معنى العنوان أعاله، 
كلما هبت نفحات الرحمة والعطاء في 

مواسم العبادات حتى يستثمر ثوانيها، 
أيامها ولياليها، ليتمرغ في يد اهلل 

املبسوطة ملسيء الليل والنهار بالعفو 
عن ذنوبه والتكفير عن سيئاته، وجبر 

انكساراته.
مواسم الفرح، فيها بهجة العشاق حيث 

لهفة اللقاء مبن يحب احملب، ورجاء 
املضطر لكشف ضر، وأمل ضائق في 
فرج، ويقني سائل بإجابة، إنها أيام اهلل.

في خضم التدافع الذي يحيا به 
البشر خالل احلياة وعراكه مع تالطم 

متناقضاتها، تأتي هذه املواسم وكأنها املاء 
البارد لتائه في صهد صحراء، مثل ظالل 

في يوم شمسه تكاد تلمس الرؤوس، 
سحاب يرافق مسافرا نسي أن يحمل معه 
جرة املاء، محارب ال درع تقيه بأس العدو 

إال حول اهلل وقدرته.
وعلى الرغم من أن األربعني هو عمر 

احلكمة، فكم من أربعيني كلما مرت عليه 
موعظة رد: ماذا يقول هذا آنفا؟! امتطى 

اجلهل أو ارتضاه اختياراً حتى يُعَذر، في 
زمن ال يُعذر أحد جلهالة، زمن التواصل 

حيث وسائل االتصال واملعرفة تكاد تتوسد 
وسائدنا، وتلتحف بديباجنا، ومترض 

وتصح معنا تضامناً.
فتأتي مواسم العبادة لتمنح الغافل الفرصة 

ليفتح قلبه للحب اإللهي، يشغل عقله 
بنعمة التفكر، هبة السالم الداخلي، هدية 

السكون والركون هلل وحده، وتبعث احلياة 
في أرواحنا الغارقة في تفاصيل التفاصيل 

لدرجة امللل والتيه.
مواسم التعبد ليست بديالً عن العبودية 

التامة التي يجب أن يعيشها املسلم 
باستمرار من مهده للحده، كأصل في 

عقيدة املسلم، وليست حجة لتأجيل بعض 
العبادات أو التوبات، بل تفضيلها جاء 
بنصوص شرعية حتى يتشجع الفرد 

ويشمِّر ويعلم أن الرب ال يعامله باملثل، 
تعالى وتقدس، بل يفتح له كل آن بابا 

ليعود منه إليه.
هذه األبواب هي املواسم العبادية التي 

نعيشها على مدار العام، مثالً ال حصراً: 
صيام رمضان وفضل العشر األواخر منه 
وأجر إفطار الصائم، صالة العيدين الفطر 
واألضحى وفضل األضحية، صيام ستة 
أيام من شوال، احلج وكفالة حاج محتاج 

واأليام العشرة من ذي احلجة، صيام يوم 
عرفة للمقيم وفضله الكبير للحاج، صيام 
االثنني واخلميس وثالثة أيام من منتصف 
كل شهر هجري )األيام البيض(، وصيام 

يوم عاشوراء وقيل معه تاسوعاء، وإخراج 
الزكاة عند احَلْول وأجر الصدقات على 

مدار العام.
مواسم الفرح ال تعد وال ُتصى ملن شاء 

أن يكون فرحاً بها، ومن أبى فقد خسر.
وهكذا تتالحق النفحات حتى كاد العام ال 

يخلو مما يهبط من السماء من رحمات 
ممن كتب على نفسه الرحمة جل جالله، 

وحسبنا أن لنا ربا ينزل كل ليلة في الثلث 
األخير من الليل إلى السماء األولى، نزوالً 
يليق بجالله، ليتوب على التائب، ويعطي 

السائل، ويغفر للمستغفر.
إن اهلل سابق باحملبة لقوله )يحبهم 
ويحبونه( وسابق بالكرم أن خلقنا 

مسلمني، وسابق بالنعم أنه يجرنا للصالح 
والفالح جراً بتلك املواسم التي يبشرنا 
فيها بالقبول والتكفير ورفع الدرجات، 
وهو الغني عنّا ونحن الفقراء إليه، فهل 

جنتهد بفهم الغرض من هذه املواسم حتى 
نستعد الستقبالها كضيف نؤجر على 

حسن استضافته، ال ثقيل ننتظر رحيله 
لنعود حلياتنا وعاداتنا؟

مواسم الفرح تستمر، ونحن نذهب، 
والفائز من اغتنمها ما دام فيه نََفس، 

فهناك من سيأتي ربه وهو يقول )يا ليتني 
قدمتُ حلياتي(.

سكن اإلنسان األول الكهوف وأكل األعشاب 
وارتدى أوراق األشجار وآمن باخلرافات 
ونقش الرموز على اجلدران قبل معرفة 

الكتابة. ومبرور الوقت تهذب اإلنسان وتعلم 
من جتاربه وتراكم خبراته، فتحدث اللغات 

املختلفة وشرع بتطوير العمران وتعلم طهو 
الطعام وصناعة النسيج والعطور والسالح 

واملالبس واملواصالت والصحة واملعارف 
والفنون.

>>>
 الفنون منتج بشري تتطور بتطور البشر 

وهذا يحدث في املسرح والسينما والرقص 
واألغنيات واملوسيقى وغيرها وكل جيل 

يضيف الى الفنون التي ورثها من األجيال 
السابقة، فهكذا متضي احلياة وهكذا يقتضي 

ناموسها سوى حياة الناس العرب، فقد الحظت 
هذه األيام وعبر الفضائيات أن العديد من 

األفالم العربية اجلديدة تعتمد على أغنيات 
قدمية!

>>>
ترتكز دعاية فيلم »النوبطشي« على واحدة من 
أغنيات الفيلم »اللي تعبنا سنني في هواه« وهي 

أغنية قدمية جلورج وسوف من أحلان شاكر 
املوجي. أما فيلم »عمر وسلوى« فأصل أغنيته 
األساسية إعالن جتاري قدمي »محمود ايه ده 
يا محمود« والذي حوله صانعه قبل سنوات 
إلى إعالن لسلعة أخرى في الكويت بصيغة 

»جسوم ايه ده يا جسوم«.
>>>

ليس »الدواعش« وحدهم من ميشون القهقرى، 
فاملاضوية تعيش أمجادها في الذهنية العربية.

أحفادي يتبرعون لليمن

مواسم الفرح

قهقرى
صالح الساير 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

خامت »كلوني - علم الدين« بـ 750 ألف دوالر
البندقيــــةـ  وكاالت: اقيمت 
مســــاء امس املراسم الرسمية 
لزواج جنــــم هوليوود جورج 
كلوني، أشهر عازب في العالم، 
على محامية حقوق اإلنسان أمل 
علم الديــــن، اللبنانية األصل، 
في مبنى بلدية البندقية بقصر 
كافارسيتي، الذي يعود إلى القرن 
الرابع عشر. وبحسب وسائل 
اإلعالم فإن خامت اخلطوبة الذي 
قدمه جورج كلوني ألمل علم 
الدين، وهو 7 قراريط، ثمنه 750 
ألف دوالر، ومحبس الزواج الذي 

قدمه لها ثمنه 30 ألفا.
وقد أعطى كلوني طاحونة 
البندقية  الشائعات في مدينة 
اإليطالية زخما وحتدثت وسائل 
اإلعالم عن اعتزامه هو وزوجته 
اللبنانية املولد إقامة حفل ثان 

في املدينة اإليطالية العائمة.
وذكرت وسائل إعالم إيطالية 
أن رئيس بلدية روما السابق 
والتر فالتروني، وهو صديق 
لكلوني سيقود املراسم. وأعلن 
البندقية إغالق عدد  مسؤولو 
من الشوارع الضيقة في املدينة 
ملدة ساعتني يوم االثنني. وقد 
وصف احلدث بأنه حفل العام 
الذي جعل من مدينة البندقية 
اإليطالية كأنها مدينة هوليوود 

خامت الزواجعلى البحر االدرياتي.

جنون التعصب.. مصري يعلن
»زملكاويته« في وثيقة زواجه!

القاهرةـ  وكاالت: تداول نشطاء مصريون 
ينتمون لنادي الزمالك على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« صورة من وثيقة زواج 
ملشجع زملكاوي، يدعى محمد مرجان أصر 
على أن تكون صورته هو وزوجته بالوثيقة، 

وهما يرتديان تي شيرت نادي الزمالك.
وتعود القصة حملمد الذي ارتبط بخطيبته، 
ولكنـــه الحظ أنها تشـــجع النادي املنافس، 
وهو النادي األهلي لذا أقنعها بترك تشجيع 
األهلي من أجل إمتام اخلطبة والزواج، وعندما 
اكتشفت أن شريكها متيم بعشق الزمالك أدركت 
أن الطريق لقلب محمد هو اللون األبيض من 

أجل إرضائه.
محمد لـــم يكتف بتحويـــل خطيبته من 
املعسكر األحمر لتشجيع األبيض، ولكنه طالبها 
بأن يكون ذلك موثقا على وثيقة زواجهما، كما 
طالبها بالدعاء للزمالك في كل مباراة ليفوز 
على كل منافسيه حتى ال يعود ذلك في النهاية 
عليها، ألنه »سيغضب منها« لو خسر الفريق 

األبيض ويحيل حياتها جلحيم.
تظاهرت خطيبته بأنها »زملكاوية«، لكنها 
ظلت تشـــجع األهلي ســـرا وفي أول مباراة 
بـــني الفريقني، وكانت قبل موعد عقد القران 
فاز بها األهلي فهللـــت وعبرت عن فرحتها 
بعفوية وتلقائية، ولم تستطع إخفاء مشاعر 
الســـعادة بفوز فريقها، هنا أدرك محمد أن 
زوجته مازالت عاشقة للنادي املنافس، ولذلك 
طلب منها تشـــجيع الزمالك أو إلغاء الزواج 

من األساس.
لم يكتف محمد بذلك بل طلب من خطيبته 
ارتداء »فانلـــة« الزمالك احلرميي، فرفضت، 
لكنها اقتنعت في النهاية إرضاء حملمد وتعبيرا 

عن حبها له.
بعد ذلك مت عقد القران وظهرت اخلطيبة 
مرتدية تي شيرت الزمالك احلرميي وارتدى 
محمد »تي شيرت« التشجيع الرجالي، متعهدا 
أن يطلق على أوالده مستقبال أسماء جنوم 

ناديه.

هل تنقذ بهارات
الكركم الدماغ؟

دبيـ  أ.ف.پ: يبدو أن التوابل التي تستخدم 
في صنع الكاري أو الكركم ميكن أن تساعد 
على شـــفاء الدماغ من خالل تشـــجيع منو 
اخلاليا العصبية، بحســـب ما خلصت إليه 
دراسة حديثة صادرة عن معهد علم األعصاب 

والطب في جوليتش بأملانيا.
فقد وجد الباحثون أن الفئران التي حقنت 
مبركب طبيعي موجود في الكركم، أظهرت 
زيادة في نشاط مناطق الدماغ املرتبطة بنمو 
اخلاليا العصبية، بحســـب ما نقلت مجلة 
»التامي«. وقال الباحثون إن املركب هذا ميكن 
أن يشجع على انتشار خاليا الدماغ - على 
الرغـــم من أنه لم يتضح مـــا إذا كان ميكن 
استخدامه للمساعدة في املماطلة أو تأخير 
أعراض أمراض الدماغ االنتكاسية، مثل مرض 

الزهامير أو اخلرف لدى البشر.

كلوني وعلم الدين
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

 تنعي عائلة املنصور
 ببالغ احلزن وعميق األسى فقيدهم الغالي 

املغفور له بإذن الله تعالى

املنصور ص���ال���ح  م��ح��م��د  أح���م���د 
 عن عمر يناهز 54 وقد ووري جثمانه الثرى

يوم أمس االثنني املوافق 29 / 9 / 2014 
في مقبرة الصليبخات

تقبل التعازي
35 م�����ن�����زل   121 ش���������ارع   1 ق���ط���ع���ة   ، ال������س������ام   : ل�����ل�����رج�����ال 
21 م�����ن�����زل   817 ش����������ارع   8 ق����ط����ع����ة  ال��������زه��������راء  ل����ل����ن����س����اء: 

تابعونا وتواصلوا معنا
alanbanews

alanba_news_kw

alanbaa.newspaper

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4:21 الفجر  
الشروق  5:40
الظهر  11:40
العصر  3:02
املغرب  5:36
6:52 العشاء 

أعلى مد: 2:20 ص - 
4:08م

أدنى ج���زر: 9:37 ص 
- 9:38م

العظمى: 41 - الصغرى: 25

حار ورطب والرياح جنوبية 
شرقية متقلبة االجتاه سرعتها 

من 6 إلى 26كم/س

خالص العزاء لوكيل 
»التعاون« علي الرومي

كان مقررا أن يحل الوكيل املساعد لقطاع 
التعاون في وزارة الشؤون علي الرومي ضيفا 
على »ألو األنباء« اليوم، إال أنه ولظروف وفاة 
عمته سيتم تأجيل اللقاء إلى موعد آخر يحدد 

الحقا.
»األنب��اء« تتقدم إل��ى الوكيل علي الرومي 
بخالص العزاء، متمنية للفقيدة الرحمة واملغفرة 

ولألهل حسن العزاء.
علي الرومي 

مقاالت األخيرة 
والوفيات
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