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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم درعا تذكارية من رئيس مجلس إدارة احتاد 
مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل حمد املرزوق

األمير تسلم 
تقريرًا حول 

الدور االجتماعي 
للبنوك الكويتية 

باحلقائق 
02واألرقام

بقل�ب مل�ؤها الر�ضا بق�ضاء اهلل تعاىل وقدره

تنعى 

عائــلـــة اجلــار الله اخلــرافــي 
اإبنها البار

عبدالله عبداحملسن اجلار الله اخلرافي
الذي سيتم تشييع جنازته بعد صالة العصر 

اليوم األربعاء 2014/10/1 في مقبرة الصليبخات
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»اخلدمة املدنية«: سُلّم درجات وظيفية جديد للموظفني يبدأ من الدرجة األولى حتى الدرجة الـ 15 أو الـ 18

45 مليون دينار تكلفة البديل اإلستراتيجي للرواتب
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الزمالء نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني ومدير اإلنتاج موسى عبدو 
يتسلمون جائزة أفضل موقع إلكتروني بني الصحف واملجالت للعام 2014 املمنوحة لـ »األنباء«    )قاسم باشا(

رياضة
القادسية في نهائي 

كأس االحتاد 
اآلسيوي ويواجه 
أربيل في األردن

الرشيدي يهدي 
الكويت ذهبية 

»السكيت« 
41في إينشيون 40

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

نظ���را للظ���روف احمليطة 
بالكويت واملنطقة. أكدت مصادر 
تربوي���ة ل� »األنب���اء« ان هناك 
مناقشات جترى بني املسؤولني في 
وزارات التربية والدفاع واحلرس 
الوطني والصحة، لبحث اآللية 
املناسبة في تخصيص ساعات 
محددة بعد انتهاء اليوم الدراسي 
الثانوية  لتدريب طلبة املرحلة 
على التمرينات العس���كرية في 
املش���اة وفك وتركيب الس���اح 
والرماي���ة، اضافة الى تدريبات 
على اإلسعافات األولية لطالبات 
املرحلة ذاتها، بهدف إعداد الكوادر 
الوطنية التي حتمل املسؤولية 

والهم الوطني جتاه »الديرة«.
الى ذلك اكد مدير عام منطقة 
حولي التعليمية انور العنجري 
أهمية األنشطة املدرسية ومالها 
من دور ف���ي العملية التربوية 
القدرات  والتعليمية وحتفي���ز 
واملواه���ب للمتعلمني، مش���ددا 
في كتاب حصلت »األنباء« على 
نسخة منه على اعتبار األنشطة 
املدرسية اجتاها حديثا يدخل في 
العملية التعليمية بجميع أشكالها 
لذلك تقرر تطبيق آلية النشاط 
الدراسي  املدرس���ي وفقا للعام 
2015/2014 من خال اس���تقطاع 
5 دقائق من كل حصة دراس���ية 
يومي���ا لتوفير 35 دقيقة يوميا 
في كل يوم دراس���ي تخصص 
للنشاط املدرسي ويضاف اليها 
5 دقائ���ق تس���تقطع من وقت 
»الفرصة« بالنس���بة للمرحلة 
االبتدائية و10 دقائق بالنس���بة 
للمرحلتني املتوسطة والثانوية 
حتى يصبح عدد دقائق النشاط 
املدرسي 40 دقيقة لابتدائي و45 
دقيقة للمتوسط والثانوي يوميا 
وذلك بدءا من نوفمبر 2014 حتى 

مارس 2015.
التفاصيل ص12 ٭

»التربية« تدرس عودة 
التدريبات العسكرية 

لطالب املرحلة الثانوية

افتتح محطة البث الفضائي اجلديدة في»اإلعالم«

احلمود: نؤيد فكرة تأسيس هيئة مستقلة لإلذاعة والتلفزيون
قال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود: إننا نؤيد فكرة تأسيس هيئة مستقلة 

 لإلذاعة والتلفزيون تستطيع ان تقدم منوذجا أكثر 
 قدرة على التنافسية مع اإلعالم اجلديد، ونسعى 

الى حتقيق ذلك. وذكر الشيخ سلمان في كلمة له  مبناسبة 
افتتاح محطة البث الفضائي اجلديدة في وزارة اإلعالم 

امس اننا نسعى دائما الى األفضل، مشيرا الى ان النسق 
العاملي يتجه نحو اعادة اجلدولة والهيكلة للقطاعات 

لتكون في شكل هيئات وأجهزة متلك املزيد من القدرات 
واحلرية اإلدارية والفنية اخلارجة عن البيروقراطية 

الرسمية واحلكومية التي قد تعوق في جزء ما العمل الفني 
املتخصص.  وبني ان الهدف هو أن يكون لدينا تلفزيون 

قادر على ان يعطي الزيادة في الشكل واحملتوى من خالل 
برامج ممتازة وحتقيق مستوى مرتفع من املشاهدة، 

مشيرا إلى ان تلفزيون الكويت استطاع خالل السنوات 
املاضية ان يحقق نسب مشاهدة عالية بشكل غير مسبوق.  

وأوضح الشيخ سلمان ان هذه النسب مرتبطة باإليرادات 
اإلعالنية التي قفزت من 100 ألف دينار قبل ثالث سنوات 

إلى أكثر من مليون و300 ألف دينار لهذه السنة.
التفاصيل ص11 ٭

عل���ى الكوادر اخلاص���ة وكذلك 
القطاع���ات النفطية واملصرفية 
 والطبية والهيئات واملؤسسات.

6 - اقتراح مزايا محددة للموظفني 
الهيئات واملؤسسات  اجلدد في 
احلكومي���ة التي لديه���ا كوادر 
خاصة وكذلك القطاعات النفطية 
والطبية واملصرفية. وردا على 
سؤال حول ما نش���ر عن إلغاء 
البديل اإلس���تراتيجي للرواتب 
واالستعاضة عنه بنظام النقاط، 
أجابت املصادر بأن االثنني شيء 
واحد، فالبديل اجلديد للرواتب 
التي  النقاط  يعتمد أساسا على 
س���يحصل عليها املوظف طبقا 
للتوصي���ف الوظيفي للوظيفة 

التي يعمل فيها.

3- عدم االعتم���اد على املؤهل 
الدراس���ي في ترتي���ب درجات 
املوظف���ني واالس���تعاضة عنه 
باملس���مى والتوصيف الوظيفي 
بحسب 8 نقاط أساسية توضح 
أهمية العم���ل، واجلهد املبذول، 
وميدانيا ام مكتبيا وفنيا ام اداريا، 
وموقع العمل في املناطق النائية، 
وعاقة العمل بتخصص املوظف 
وحاجة سوق العمل للتخصص 

واملسؤوليات املنوطة به.
 4- تقليص وسد الفوارق بني 
املس���ميات الوظيفية نفسها في 

جميع اجلهات احلكومية.
5- ع���دم خص���م أي ميزة 
مالي���ة او وظيفية من املوظفني 
احلاليني في احلكومة او العاملني 

املش���روع.  وأوضحت املصادر: 
استعرض املجلس في اجتماعه 
امس املامح الرئيس���ية للبديل 
 االستراتيجي الذي تبلغ تكلفته 
45 مليون دينار سنويا ومامحه 

الرئيسية هي: 
1-وضع سلم درجات جديد 
للموظفني يبدأ من الدرجة األولى 
حتى الدرجة ال� 15 او ال� 18 بحسب 
االتفاق الذي تتوصل اليه الفرق 
التي يضم أحدها ممثلي النقابات 

العمالية.
2- زي���ادات خفيفة لبعض 
الدرجة  املسميات الوظيفية من 
األولى حتى الدرجة الثامنة تعتمد 
على طبيعة العمل وسيكون اكثر 
املس���تفيدين حامل���ي الدبلوم. 

مريم بندق 

بخطوات مدروس���ة تعكف 
احلكومة على إجناز مشروع البديل 
االستراتيجي للرواتب لرفعه إلى 
مجلس األمة في املوعد الذي قطعه 
وزي���ر املالية أنس الصالح على 
نفسه وهو أكتوبر املقبل. في هذا 
الصدد، قالت مصادر رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان 
وزير املالية انس الصالح ترأس 
املدنية  اجتماعا ملجلس اخلدمة 
امس لاط���اع على ما توصلت 
اليه فرق العمل األربعة املشكلة 
البديل  لتقدمي مقترحاتها حول 
االستراتيجي للرواتب الى الشركة 
احلكومية املكلفة رسميا بإجناز 

زيادات للعاملني 
حتى الدرجة الثامنة 
وأكثر املستفيدين 

حاملو الدبلوم

الشيخ سلمان احلمود

»األنباء« حصدت »التميّز«

»خليجي 23« في الكويت باإلجماع
أكد سكرتير عام االحتاد سهو السهو ان 
اللجنة الدائمة لألمناء العامني لدول مجلس 
التعاون والعراق واليمن قررت اس���تضافة 
الكويت ل�»خليجي 23« باإلجماع ورفع توصية 
إلى املؤمتر العام لرؤساء االحتادات القادم املقرر 
انعقاده في الرياض على هامش بطولة خليجي 
22، وذل���ك خال االجتماع الدوري الذي عقد 
صباح امس في العاصمة السعودية الرياض. 

وأكد السهو حرص رئيس وأعضاء جلنة األمناء 
الدائمة على استقرار البطولة واحملافظة على 
املشاركة، بعد التقارير األمنية التي رفعت من 
اللجنة األمنية املكلفة مبتابعة الوضع األمني 
في مدينة البصرة. وتابع السهو: نظرا لعدم 
اس���تقرار الوضع األمني حتى هذه اللحظة، 
فقد جاء الق���رار باإلجماع لتحتضن الكويت 

النسخة ال� 23 من البطولة.
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02
ولي العهد استقبل احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

الشمري: 300 ألف زائر
ملنصة »صباح األحمد للعمل 

اإلنساني« خالل 21 يوماً
قال عضــو اللجنة العليا املنظمة جلائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلومـــاتية م.بسام الشــــمري 
إن عدد زوار »منصة الشـــيخ صباح األحمد للعمل 
اإلنســـاني« تخطـــى 300 ألف زائر خـــال 21 يوما 

فقط. 
وأضــاف الشمري في تصريح لـ»كونا« ان املنصة 
الرقمـــية واكبت احلــدث الكبــير واملنعطف املهم 
متمثا بالتكرمي األممي لصـــاحب الســـمو األمـــير 
الشيخ صباح األحمد »قائدا للعمل اإلنساني« ودولة 
الكويـــت »مركـــزا للعمل اإلنســـاني« منذ حلظاته 

األولى. 
وأوضـــح أن املنصة بدأت تتلقـــى التهاني بهذه 
املناســـبة منذ إطاقها في التاســـع من هذا الشهر 
بالتزامن مع التكرمي األممي من خال العدد الكبير 
للرســـائل املعبرة بالصوت والصورة والكلمة من 
مختلف دول العالم عن البهجـــة والفرح بالتكرمي 

األممي املستحق لصاحب السمو األمير. 
ولفت الى أن عـــدد زوار املنصة تخطى الـ 300 
ألف زائر خال 21 يوما فقط وسيكون اليوم الثاثاء 
آخر موعد للمشـــاركة فيها، مشيرا الى أنها املنصة 
الرقمية األولى من نوعها وأطلقتها رئيسة مجلس 
أمناء اجلائزة الشـــيخة عايدة سالم العلي الصباح 

بالتزامن مع التكرمي األممي. 
وذكر أن املنصة جسدت محبة الكويت وصاحب 
السمو األمير لدى أبناء الشعب الكويتي واملقيمني 
وجمهور مســـتخدمي شـــبكة اإلنترنت من الوطن 
العربي والعالم اإلسامي وبقية دول العالم، معربا 
عن الشكر لكل من شارك وتفاعل مع املنصة وقدم 
تهنئته من خالها سواء من الكويت أو الدول العربية 

أو األجنبية.

صاحب السمو استقبل احملمد وهنأ رئيس أفغانستان بأداء اليمني الدستورية ورئيس بوتسوانا بالعيد الوطني

األمير تسلم تقريراً حول الدور االجتماعي للبنوك باحلقائق واألرقام

لقب »قائد للعمل االنساني« 
تقديرا للجهود الكبيرة لسموه 
وللكويـــت علـــى الصعيـــد 
العاملي، مشـــيدا  االنســـاني 
بجهود واسهامات سموه في 
مساندة العمل االنساني التي 
عـــززت من املكانـــة العاملية 
للكويـــت ومتمنيا لســـموه 
دوام الصحة وموفور العافية 
ولدولة الكويـــت كل الرفعة 
واالزدهـــار في ظـــل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وبعث حضـــرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من 
تهان رقيقة ومتنيات صادقة 
مبناســـبة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
االنساني« واطاقها على سموه 
لقب قائد للعمل االنساني«، 
مثمنا سموه ما أبداه من اشادة 
الذي تقوم  بالدور االنساني 
به الكويت في مجال االغاثة 
والعمل االنساني ومقدرا سموه 
الكرمية املجســـدة  مبادرته 
للعاقات الطيبة التي جتمع 
البلدين والشعبني الصديقني، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.

ولدولة الكويـــت كل الرفعة 
واالزدهـــار في ظـــل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
شكر جوابية ضمنها سموه 
خالص شكره وتقديره على 
ما عبـــر عنه من تهان رقيقة 
ومتنيات صادقة مبناسبة قيام 
االمم املتحدة بتسمية الكويت 
»مركـــزا للعمل االنســـاني« 
واطاقها على ســـموه لقب 
»قائـــد للعمل االنســـاني«، 
مثمنا سموه ما أبداه من اشادة 
الذي تقوم  بالدور االنساني 
به الكويت في مجال االغاثة 
والعمل االنساني ومقدرا سموه 
الكرمية املجســـدة  مبادرته 
للعاقات الطيبة التي جتمع 
البلدين والشعبني الصديقني 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.
وتلقـــى صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقيـــة تهنئة مـــن الرئيس 
ممنون حسني رئيس جمهورية 
باكستان االسامية الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناســـبة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
االنساني« واطاقها على سموه 

وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

العهد  وبعث ســـمو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس سريتسي 
ايـــان خامـــا رئيس  خامـــا 
جمهورية بوتسوانا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده 
متمنيـــا له موفـــور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
من جانـــب آخـــر، تلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمـــد برقية تهنئة 
امللـــك جيغمي كيســـار  من 
ملك مملكـــة بوتان الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناســـبة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل 
االنساني« واطاقها على سموه 
لقب »قائد للعمل االنساني« 
تقديرا للجهود الكبيرة لسموه 
وللكويـــت علـــى الصعيـــد 
العاملي، مشـــيدا  االنســـاني 
بجهود واسهامات سموه في 
مساندة العمل االنساني التي 
عـــززت من املكانـــة العاملية 
للكويت، ومتمنيا لســـموه 
دوام الصحة وموفور العافية 

ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئـــة الى الرئيس 
ايان خاما  سريتســـي خاما 
رئيس جمهورية بوتسوانا 
الصديقة عبر فيها ســـموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده متمنيا 
له موفـــور الصحة والعافية 

اســـتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس ادارة احتاد مصارف 
الكويت ورئيس مجلس ادارة 
بيت التمويـــل حمد املرزوق 
وأعضاء االحتاد، حيث قدموا 
لسموه التهاني مبناسبة قيام 
االمم املتحدة بتسمية الكويت 
»مركـــزا للعمل االنســـاني« 
واطاقها على ســـموه لقب 

»قائد للعمل االنساني«.
كما اهدوا ســـموه تقريرا 
حول الدور االجتماعي للبنوك 
الكويتية باحلقائق واالرقام.
حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصـــر بيان صبـــاح امس 
الشيخة د.ميمونة الصباح، 
حيث اهدت سموه كتابا حمل 
عنـــوان »الكويت بني االمس 

واليوم«.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئـــة الى الرئيس 
أشـــرف عبدالغنـــي رئيس 
جمهورية أفغانستان االسامية 
الصديقة عبر فيها ســـموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
الدســـتورية  اليمني  ادائـــه 
الدســـتورية  وتوليه مهامه 
رئيسا جلمهورية أفغانستان 
االسامية الصديقة، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد 

ودوام الصحة والعافية.
العهد  وبعث ســـمو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
الرئيس أشـــرف  الى  تهنئة 
عبدالغني رئيس جمهورية 
أفغانستان االسامية الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناسبة 
الدســـتورية  اليمني  ادائـــه 
الدســـتورية  وتوليه مهامه 
رئيسا جلمهورية أفغانستان 

االسامية الصديقة.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال رئيس مجلس ادارة احتاد مصارف الكويت ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل حمد املرزوق واعضاء االحتاد

صاحب السمو االمير يتسلم كتاب »الكويت بني االمس واليوم« من د. ميمونة الصباح 

صاحب السمو 
تسلم كتابًا من 
ميمونة الصباح
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عبد اللطيف السريع يقدم درعا تكرميية للدكتورة فريال بوربيع

السريع: اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
حريص على تأمني مشاركة املشروعات احمللية 

06البارزة في اجلوائز العاملية املتميزة

مجلس الوزراء تلقى مذكرة من اللجان املختصة تعنى بالتركيز على املشاريع ذات الطابع التنموي واملتميزة في أفكارها

دراسة لرفع متويل املشاريع الصغيرة إلى مليون دينار
اخلالد يتابع أحوال البعثة ويوجّه بتسهيل جميع أمور احلجاج

الرومي لـ »األنباء«: اكتمال وصول جميع حجاجنا إلى مكة
ولم نبلغ بإعادة كويتيني أو وافدين باحلمالت الرسمية

عودة 40 حاجا من الوافدين، 
قال الروم���ي: لم تبلغنا أي 
حملة بعودة أي حاج سواء 
كان كويتيا أو وافدا أو إداريا 
من حمالت احلج الرسمية، 
وهناك اتصاالت مكثفة مع 
الس���لطات السعودية لعدم 
عودة اي ح���اج حيث قمنا 
ف���ي املطار  بوض���ع جلنة 
ملتابعة أحوال جميع حجاج 
احلمالت الرسمية واإلداريني 

التابعني لها ولم نبلغ بعودة 
أي منهم.

وأشار الى انه قد مت توزيع 
جميع مواقع احلمالت في منى 
وعرفات واملزدلفة ومت جتهيزها 
وترتيب جميع اخلدمات بها، 
مشيدا في هذا اإلطار باجلهود 
الضخمة التي تبذلها حكومة 
خادم احلرمني الشريفني خاصة 
وزارة احلج وعلى رأسها وزير 
احلج السعودي لتسهيل أمور 
ضيوف الرحمن. ولفت الى اتخاذ 
السلطات السعودية اإلجراءات 
القانونية جتاه احلجاج غير 
الرسميني، حيث تقوم بإعادتهم 
مرة اخرى وعدم السماح لهم 
بدخول مكة املكرمة. وش���دد 
الرومي في ختام تصريحاته 
على ان جميع حجاج الكويت 
بخي���ر وهلل احلم���د وجميع 
الطبية واإلدارية  التجهيزات 
لبعثة احلج الكويتية على أعلى 

املستويات.
التفاصيل ص13 ٭

ووزير األوق���اف بالوكالة 
الشيخ محمد اخلالد يتابع 
أح���وال حج���اج بيت اهلل 
احلرام، ويج���ري اتصاالت 
دائمة ومتابعة حثيثة ويطلع 
أوال بأول على أمور احلجاج 
ويوجه بتس���هيلها وتذليل 
العقبات وتوفير كل  جميع 
اإلمكانيات التي متكنهم من  
تأدي���ة ش���عيرة احلج بكل 
سهولة ويسر. وعما أثير عن 

أسامة أبوالسعود

دعا وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية ورئيس 
بعثة احلج الكويتية د. عادل 
الف����الح حج����اج الكويت الى 
االلتزام بحمل تصاريح احلج 
النظامية والتأكد من االلتحاق 
بحم����الت حج معتم����دة من 

الوزارة. 
من جهت����ه، أعلن رئيس 
وفد وزارة األوق����اف ومدير 
إدارة احلج رومي الرومي ان 
اكتمال  اليوم األربعاء يشهد 
وصول جميع حجاج بيت اهلل 
احلرام من الكويت الى األراضي 
املقدس����ة ألداء فريضة احلج 
لهذا العام، مشيرا الى ان عدد 
حجاج الكويت هذا العام يبلغ 

6400 حاج.
وقال الرومي في اتصال 
مع »األنباء« من مكة املكرمة 
امس ان نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 

ماضي الهاجري

ت���درس احلكومة حاليا عدة 
اقتراحات تتعلق بتطبيق قانون 
دع���م املش���روعات الصغيرة، 
خصوص���ا ما يتعل���ق بقضية 

الدعم املادي.
أبلغ »األنباء«  مصدر مطلع 
بأن اللجان املختصة رفعت الى 
مجل���س الوزراء مذك���رة تعنى 
بإمكانية رفع قيمة الدعم املادي 
لبعض املشاريع الصغيرة ذات 
الطبيع���ة اخلاص���ة واملتعلقة 
بالبرامج التنموية أو التي توفر 
فرص عمل للشباب الكويتي بشكل 
أكبر أو تلك التي متتاز بطابعها 
الفني البح���ت الذي يرتكز على 
أسس تكس���بها التفرد والتميز. 
وأضاف املصدر ان احلكومة تدرس 
اقتراحات العتماد ميزانية لدعم 
الشباب في مشروعاتهم الصغيرة 
ليصل التمويل كحد أقصى الى 
مليون دينار بدال مما كان عليه 
في السابق 400 ألف دينار كحد 

أقصى لتمويل أي مشروع.
وأكد املصدر ان تلك اخلطوة 
تأتي لتحقي���ق أهداف احلكومة 
لتشجيع مهارات الشباب الكويتي، 
ومن ثم زي���ادة وتنويع قاعدة 
اإلنتاج واخلدمات لتنمية اقتصاد 
الدولة واتاحة الفرص للكويتيني 
إلقامة مشاريع متنوعة في مجاالت 
اإلنتاج واملهن واخلدمات والصيانة 
مبا يساعد على تطوير املهارات 
الشخصية والفنية لديهم وغرس 
قيم العمل احلر في نفوس الشباب 
الكويتي واحملافظة على احلرف 

واملهارات التراثية.

رومي الروميالشيخ محمد اخلالد د. عادل الفالح
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100 كلم

آموس حتذّر من كسب التنظيم املزيد من األراضي في سورية

»داعش« يعزز تقدمه في »كوباني« 
ومحاربته تكلف 21 مليار دوالر سنوياً

عواص����م - وكاالت: عزز 
الدولة االس����المية  تنظي����م 
املعروف ب�»داع����ش« تقدمه 
نحو بلدة ع����ني العرب التي 
يسميها االكراد »كوباني« في 
شمال س����ورية قرب احلدود 
التركية، رغم الضربات التي 
نفذها التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة على مواقع 

للتنظيم في املنطقة نفسها.
الس����وري  وقال املرصد 
حلقوق االنسان: ان مقاتلي 
داعش اصبح����وا »على بعد 
2-3 كلم فقط من عني العرب 
حيث لم يعد يفصل التنظيم 
عنها س����وى سهل في اجلهة 
الشرقية«. وفي هذه االثناء، 
ق����ّدر أحد مراكز الدراس����ات 
االستراتيجية األميركية أن 
العمليات  املوجة األولى من 
اجلوية ضد مواقع »داعش«، 

كلفت اخلزانة األميركية نحو 
مليار دوالر، قد ترتفع إلى 21.6 
مليار دوالر سنويا. وذكر مركز 
التقييم االستراتيجي واملالي 
أن هذه التكلفة قد ترتفع إلى 

1.8 مليار دوالر ش����هريا، في 
حال زاد اجلي����ش األميركي 
عدد قواته على األرض إلى 25 
ألف جندي، بحسب اقتراحات 
قدمها خبراء عسكريون إلى 
إدارة الرئي����س باراك أوباما. 
م����ن جه����ة أخ����رى، حذرت 
فاليري آموس، وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنس����انية واإلغاثي����ة، من 
سيطرة »داعش« على املزيد 

من األراضي في سورية.
وقالت خالل جلسة ملجلس 
األمن الدولي حول الوضع هناك: 
إنه »ونتيجة لتقدم داعش في 
شمال حلب، فر أكثر من 160 
ألفا من السوريني إلى تركيا، 
مع احتمال فرار عشرات اآلالف 
اآلخرين إذا استمر »داعش« في 

كسب مزيد من األراضي«.
التفاصيل ص31 ٭

بورصة األضاحي خارج نطاق السيطرة

ارتفاع ملحوظ في أسعار األضاحي                                                                )أسامة أبو عطية(

أسامة دياب

قبي����ل عي����د األضحى 
املب����ارك، وكالعادة في كل 
عام، جند أنفسنا »ضحية« 
لهوامير السوق وسماسرة 
اجلش����ع املهيمن����ني على 
أسواق األضاحي، فرغم كل 
التحذيرات التي أطلقت منذ 
فترة، ورغم الوعود املتكررة 
من اجلهات املسؤولة خالل 
األيام املاضية بشأن ضبط 
السوق ومراقبة األسعار، 
إال ان األمر خرج عن نطاق 

الوصف. 
ل� »األنباء«  ففي زيارة 
الى صف����اة الغنم مبنطقة 
الش����ويخ، رصدن����ا كيف 
يتحكم عدد من السماسرة 
والتجار في األسعار، ورغم 
توافر األغنام إال ان األسعار 
بدت أعلى بكثير من معدالتها 
وسط توقعات باملزيد من 
اليومني  االرتف����اع خ����الل 

املقبلني.
العربي« ظل  »اخلروف 

تسويات بـ 240 مليون دينار 
بني البنوك والشركات املدرجة

سحوبات العيد تصل إلى 170 مليون دينار

شريف حمدي

أغلق الربع الثالث من هذه السنة على مؤشرات إيجابية في البورصة 
الكويتية، متهد ملرحلة جديدة من التفاؤل بس����وق األسهم فيما تبقى 
من السنة احلالية. وشهد سبتمبر املاضي تسويات ديون بني البنوك 
والشركات املدرجة بلغت 240 مليون دينار، أو نحو 850 مليون دوالر، 
وهي أعلى ب� 60% من التسويات املبرمة منذ بداية السنة حتى نهاية 
أغسطس. وجاءت أكبر التس����ويات لشركة الوطنية العقارية بحجم 
 154 مليون دينار، تلتها تس����وية لش����ركة الساحل لالستثمار بحجم

60 مليون دينار، كما أنهت شركة األمان لالستثمار التابعة ملجموعة بيت 
األوراق املالية اخلصومة مع بيت التمويل الكويتي )بيتك( بتوقيعها 

أمس تسوية لكامل ديونها ب� 17.2 مليون دينار.
التفاصيل ص 32 ٭

محمود فاروق

رفعت البنوك احمللية حالة التجهيز القصوى قبل الدخول في 
عطلة أيام عيد األضحى التي ستبدأ من مساء غد وتستمر حتى 
مساء الس����بت 11 اجلاري. وباملقارنة بعطلة العيد السابقة، فإن 
التوقعات حس����ب مس����ؤولني في البنوك تشير إلى ارتفاع حجم 
الس����حوبات النقدية لتلبية متطلبات العيد بنس����بة 10% لتصل 
الى 170 مليون دينار. وجهزت ش����ركة اخلدمات املصرفية اآللية 
املشتركة )كي نت( عربات خاصة لنقل األموال الى ماكينات الصرف 
اآللي حتس����با ألي قصور في السيولة ضمن هذه املاكينات خالل 
العطلة. من ناحية أخرى، أعلنت جميع البنوك احمللية في وقت 
سابق عن تقدمي جانب كبير من خدماتها املتنوعة لعمالئها داخل 
الكويت وخارجها عبر مواقعها اإللكترونية التي يصل عددها إلى 

أكثر من 150 خدمة مجانية.

متربعا على شعبية املطلوب 
من األضاحي في ظل غياب 
»املهجن«، ويتراوح سعر 
اخل����روف ب����ني 125 و180 
دين����ارا. أما اإلبل فلم تكن 
أحسن حاال، حيث هاتفت 
»األنباء« بعض جتار اإلبل 
وتأكدت منهم أن األسعار 

حتركت هي األخرى.
املنتظر ان تكون  ومن 
الكويت  مزارع األبقار في 
»قبل����ة« لع����دد كبير من 
الراغبني في أداء ش����عيرة 
األضحية، والذين يفضلون 

حلوم العجول.
التفاصيل ص15 ٭

التفاصيل ص32 ٭

الفنانة القديرة حياة الفهد

حياة الفهد لـ »األنباء«: 
ال للمخدرات في أعمالي 

25الفنية!
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وزير الديوان استقبل وفد »هيئة الفجيرة«

وتلقى إهداء الرشيد »املوسوعة امليسرة«

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال سعيد السماحي والوفد املرافق 

استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد، املدير العام 
لهيئة الفجيرة للسياحة واآلثار في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة س���عيد عبداهلل 
السماحي يرافقه كل من عائشة سالم الكعبي 
الكعبي وهدى املسماري  وجميلة جمعة 

وخديجة املسماري. 
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 

ومناقشة األمور ذات االهتمام املشترك. 
واستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد 
الباحث خالد الرشيد الذي أهداه املوسوعة 
امليسرة أللفاظ احلياة االجتماعية في البيئة 

اخلليجية. 
كما اس���تقبل شروق بدر العرادة التي 
قدمت له رسالة الدكتوراه بعنوان »الكويت 

واالتفاقيات الدولية«.

سليمان يستقبل املهنئني أول أيام العيد

الفيلكاوي: الكويت حريصة
على دعم االقتصاد املصري

ف����ي الوقت ذات����ه بالتهنئة 
للجالية املصري����ة املقيمة 
على أرض الكويت والبعثات 
الديبلوماس����ية واجلاليات 
العربي����ة واإلس����المية في 

الكويت الشقيقة.
املباركة  املناسبة  وبهذه 
يستقبل سليمان املهنئني أول 
أيام العيد اعتبارا من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الثانية 
عش����رة ظهرا وذلك في دار 
سكن السفير )بيان � ق6 � 

طريق 22 � ڤيال 39(.

والهيئة العامة لالس����تثمار 
والقط����اع اخلاص الكويتي 
على املس����توى الدولي في 

مجاالت دعم االستثمار.
من جهة أخ����رى، تقدم 
السفير املصري لدى البالد 
عبدالكرمي سليمان بأطيب 
التهان����ي القلبي����ة وأصدق 
التمنيات الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
الوزراء  املب����ارك وجمي����ع 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وأعضاء مجلس األمة 
والشعب الكويتي مبناسبة 
قرب حل����ول عيد األضحى 
املبارك، متمنيا دوام التوفيق 
واالزدهار والتقدم للكويت 
حكومة وشعبا، كما يتقدم 

القاهرة � كونا: أكد مدير 
إدارة الوط����ن العرب����ي في 
الس����فير  وزارة اخلارجية 
عبداحلميد الفيلكاوي أمس 
الكوي����ت على دعم  حرص 
االقتصاد املصري، موضحا 
أن هذه املسألة »نعيها جميعا 
وغير قابلة للنقاش والتاريخ 

أثبت ذلك«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
الفيلكاوي خالل افتتاح أعمال 
االجتم����اع الثاني للفريقني 
املختصني الكويتي واملصري 
لدعم االقتصاد املصري، والتي 
تأتي استكماال لالجتماع األول 
للفريق����ني الذي عقد في 25 

يونيو املاضي.
وقال »إن مصر تس����ير 
بخطى ثابت����ة وتنتقل من 
حسن الى أحسن رغم األحداث 
املتسارعة«، معربا عن االمل 
في ان تستعيد مصر دورها 
االقليمي والدولي س����ريعا 
باعتبارها ركيزة من ركائز 

االستقرار في املنطقة.
الفريق  الفيلكاوي  ودعا 
املصري إلى التقدم باملشاريع 
الت����ي يرغب في  التنموية 
تنفيذها حتى يتسنى للقائمني 
عل����ى الصن����دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
دراستها والبت فيها. ولفت 
إلى الدور »املهم« الذي يؤديه 
عبدالكرمي سليمانالصندوق الكويتي للتنمية   عبداحلميد الفيلكاوي

املطيري: تعاون بحثي مع اليابان
أبرم معهد األبحاث ومركز التعاون الياباني 
للبترول عقدا أمس إلجراء مشروع بحثي جديد 
يتعلق باملعاجلة الهيدروجينية الفعالة للنفوط 

الثقيلة.
وقال املدير العام للمعهد د.ناجي املطيري ان 
الهدف من العقد يتمثل في التعرف على خصائص 
النفوط الثقيلة ودراس����ة سلوكيات مشتقاتها 

باملعاجلة الهيدروجينية.

وأضاف أن نتائج املش����روع ستكون مفيدة 
جدا بالنسبة للقطاع النفطي في الكويت السيما 
لدى تشغيل وحدات منطية في مشروع املصفاة 
اجلديدة في البالد. وأوضح أن مدة إجناز املشروع 
البحثي 3 سنوات بتكلفة 580 ألف دينار يساهم 
فيها معهد البت����رول الياباني ب� 280 ألف دينار 
وش����ركة نفط الكويت ب� 185 ألف دينار ومعهد 

األبحاث مببلغ 115 ألف دينار.

املستشار يوسف املطاوعة في اجتماع اجلمعية العمومية حملكمة التمييز

الفهد استعرض الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية في الكويت خالل زيارته لهولندا

محكمة التمييز شكلت دوائرها ووزعت اختصاصاتها

العدل باإلضافة  األمن وإقامة 
الى ش���رح آليات عمل النظام 
التابعة  القضائي واألجه���زة 
له وكذلك دور النيابة العامة 
وهيكلها التنظيمي وابرز مهام 
الهيئة الوطنية لشؤون األمن 

الوطني ومكافحة اإلرهاب.
كما قام املستشار عبدالعزيز 
الفهد بتقدمي شرح عن التجربة 
القضائية في الكويت والهيكل 
القضائية  التنظيمي للسلطة 
باإلضافة الى التطور التاريخي 

للنظام القضائي والذي أصبح 
ميثل أحد الدعامات الرئيسية 
لدولة القانون ومثاال يحتذى 

به في املنطقة.
وش���ارك في االجتماع كل 
من وكي���ل محكم���ة التمييز 
ورئيس املكتب الفني والتفتيش 
املستش���ار فؤاد خالد الزويد 
ووكيل محكمة االس���تئناف 
املستش���ار الدكت���ور ناي���ف 
املطيري واملستشار بالسفارة 

علي سالم الذايدي.

القضاء األعلى  عضو مجلس 
التمييز قام  ووكيل محكم���ة 
أم���س بزي���ارة وزارة العدل 
واألم���ن الهولندية حيث كان 
في استقباله منسق السياسة 
اخلارجية بالوزارة هانز يونكر 
ومستشارة العالقات اخلارجية 

إلس ريب.
وأضافت السفارة في بيان ل 
»كونا« أنه مت خالل اللقاء تقدمي 
عرض حول دور وزارة العدل 
الهولندي���ة في حفظ  واألمن 

انعق���دت اجلمعية العامة 
حملكمة التمييز أمس برئاسة 
نائب رئيس احملكمة املستشار 
يوسف املطاوعة، وذلك لتوزيع 
العمل على دوائر احملكمة مع 
بداية العام القضائي اجلديد.

حض���ر االجتم���اع وكالء 
وأعضاء احملكمة واملستشار 
عصام الفهد ممثال لنيابة التمييز 
إدارة  الوهي���ب مدير  وأحمد 
مكتب رئيس املجلس األعلى 
للقضاء أمني س���ر االجتماع، 
واس���تهل االجتماع املستشار 
املطاوعة رئيس اجلمعية بكلمه 
هنأ فيها أعضاء احملكمة بالعام 
القضائي اجلديد، متمنيا لهم 
التوفيق والسداد في مهامهم 
وان يكون اإلجناز حليفهم خالل 

ذلك العام.
وعرض املستشار املطاوعة 
على اجلمعية العامة وأعضائها 
توزيع العمل خالل ذلك العام 
القضائي 2015/2014 وتشكيل 
الدوائر واختصاصاتها وعدد 
جلس���اتها ومواعيد انعقادها 
والذي حظي مبوافقة اجلمعية 

العامة باإلجماع.
من جه���ة أخ���رى، قالت 
س���فارتنا في الهاي ان وفدا 
قضائي���ا كويتي���ا برئاس���ة 
الفهد  املستش���ار عبدالعزيز 
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سفارتا تركيا وپولندا افتتحتا معرض »املساجد والكنائس« املشترك مبناسبة ذكرى مرور 600 عام على العالقات الديبلوماسية بينهما

تامير: العالقة بني تركيا وپولندا اتسمت دائمًا بالعمق والتعاون املشترك 
أولزاك: املساجد والكنائس دليل على التسامح الديني والتعايش بني البلدين

في املعرض هي مبان تاريخية 
داخل����ة ضمن الئح����ة التراث 
اإلنساني اخلاصة باليونسكو، 
مضيفا أن هذا ميثل لنا أهمية 

أكبر.
وأعلن ع����ن توجه املجلس 
الوطن����ي للثقاف����ة والفن����ون 
واآلداب للعمل على إدراج أبراج 
الكويت في ه����ذه القائمة بعد 
النجاح الذي حتقق في جزيرة 
فيلكا في هذا اجلانب، مؤكدا أن 
الصيف املقبل سيش����هد البدء 
الترشيح وسنبذل  في عملية 
كل جه����د ممكن إلجن����اح هذه 
اجلهود ورفع اسم الكويت عاليا، 
داعيا اجلمهور لزيارة معرض 
»املساجد والكنائس« املقام حاليا 
في قاعة أحمد العدواني بتنظيم 
سفارتي تركيا وپولندا للتعرف 
على هذا اجلانب املش����رق من 
حياة الشعوب، مشيرا إلى أن 
املعرض مفتوح للجمهور ملدة 

أسبوع كامل.
م����ن جهته، عبر الس����فير 
األميركي في الكويت دوغالس 
سيليمان عن سعادته بحضور 
هذا املعرض، وقال في تصريح 
ل� »األنباء« إنه ميثل إش����راقة 
جميلة تبرز العالقة املتميزة بني 

الوطن����ي للثقافة  للمجل����س 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة 
عن سعادته باستضافة الكويت 
ممثل����ة في املجل����س الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب هذا 

املعرض الفني اجلميل.
وق����ال اليوحة في تصريح 
ل� »األنب����اء« إن فكرة املعرض 
جاءت من قبل سفيري تركيا 
وپولندا، ولم نت����ردد أبدا في 
املشاركة فيها نظرا لكونها فكرة 
إنسانية رائعة هي من صميم 
ثقافتنا الكويتية ويحث عليها 
دستورنا الذي ينص صراحة 
الديانات وهو ما  على احترام 
يترجمه فعال وجود الكنائس 
الكويت بتع����دد طوائفها،  في 
وأكد أن هذا التس����امح الديني 
مفيد ج����دا للحياة االجتماعية 

ألي مجتمع.
اليوح����ة على هذه  وأثنى 
الفكرة وهذا املعرض قائال إن 
الپولندي والسفير  الس����فير 
التركي قد وفقوا فعال باختيار 
هذا املعرض إلبراز التس����امح 
الديني واالنفتاح الثقافي كأفضل 
تعبير عن عمق العالقات بينهما، 
مشيرا إلى أن كثيرا من املساجد 
والكنائس املعروض صورها 

ومع هذا احلضور املتميز من 
األصدقاء والزمالء فرصة جيدة 
للتعبير عن شكرنا وتقديرنا 
لدور الكوي����ت املتميز في هذا 

اإلطار.
الس����فير  ألقى  من جانبه، 
الپولن����دي جريج����ور أولزاك 
كلمة قال فيها أشعر بالسعادة 
السفير  الغامرة عندما أخبره 
التركي مراد تامر بفكرة إقامة 
املعرض الفوتوغرافي للمساجد 
الپولندية  التركية والكنائس 
لالحتفال مبناسبة مرور 600 
عام من العالقات بني البلدين، 
بني أن إحدى القصائد الپولندية 
تقول »الناس مختلفون، ويجب 
أن يكون����وا مختلفني، لكن من 
املهم أن يك����ون هذا االختالف 

جميال«.
وتاب����ع: انن����ا نختلف عن 
العالم  األتراك، وكل ش����عوب 
لديها اختالفاتها، وهذا املعرض 
يعكس بوضوح جانبا من هذا 
االختالف، لكن املهم انه اختالف 
جمي����ل، اختالف يكش����ف عن 
املتبادل  التس����امح واالحترام 
والتن����وع الثقافي الذي يغني 

جتاربنا اإلنسانية.
من جهته عبر األمني العام 

محمد هالل الخالدي

في تظاه����رة فنية جميلة 
الكويت أحد  احتضنت فيه����ا 
مظاه����ر التعاون والتس����امح 
ب����ني جمهورية تركيا  الديني 
وجمهورية پولندا الصديقتني، 
حيث أقامت سفارتا البلدين في 
الكويت وبالتعاون مع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
معرضا للصور الفوتوغرافية 
حول »املساجد والكنائس« في 
تركيا وپولندا مساء أمس األول 
مبناسبة ذكرى مرور 600 عام 
على العالقات الديبلوماس����ية 
والتعاون املشترك بني البلدين، 
وق����د ن����ال املع����رض إعجاب 
البعثات  احلضور من أعضاء 
الديبلوماسية واجلمهور مبا 
تضمنه من أعمال فنية ساحرة، 
واألهم مبا يحمله املعرض من 
رسالة تسامح ديني وانفتاح 
ثقافي رائع يعبر بوضوح عن 
دور الكوي����ت ومنهجها الداعم 

للمحبة والسالم.
وف����ي كلمته قال الس����فير 
التركي م����راد تامي����ر إن هذا 
املعرض ه����و محاولة إلظهار 
عمق العالقات املتينة التي تربط 
تركيا وپولندا خالل هذه الفترة 
الزمنية الطويلة، والتي اتسمت 
دائما بالتسامح والتعاون بني 
الشعبني حتى في أثناء اخلالفات 

العابرة.
أنه تناقش  وأوضح تامير 
مطوال مع سفير پولندا حول 
الطريق����ة األمثل إلب����راز تلك 
أنه  املتميزة، فوجدوا  العالقة 
ال يوجد أفض����ل من إبراز قيم 
الديني والتعايش  التس����امح 
السلمي بني الشعوب خاصة في 
هذا التوقيت وفي هذه املنطقة 
من خالل إقام����ة هذا املعرض 
الذي يوثق تلك  الفوتوغرافي 
القيم من خ����الل دور العبادة 
وخاصة املس����اجد والكنائس 
في هذين البلدين والتي ميتد 
كثير منها إلى مئات الس����نني، 
مضيفا أن هذه األمسية اجلميلة 

م.علي اليوحة والسفير التركي مراد تامير والسفير الپولندي جريجور أولزاك يقصون شريط افتتاح املعرض

سفيرا العراق والصومال وعدد من الديبلوماسيني 

السفير التركي مراد تامير وحرمه مع السفير الپولندي جريجور أولزاك

إحدى الصور الفوتوغرافية املعروضة

)محمد هاشم( م.اليوحة وسفيرا تركيا وپولندا في جولة باملعرض  

..وأخرى تدل على التسامح الديني بني الشعوب

اليوحة: التسامح 
الديني متجذر في 

ثقافتنا ودستور 
الكويت يدعو لالنفتاح 

على اآلخر

تركيا وپولندا، وتؤكد كذلك على 
انفتاح الكويت التي يقام فيها 
هذا املعرض مبناسبة االحتفال 
مبرور 600 عام من العالقات بني 

تركيا وپولندا.
التش����كيلي  الفنان  وأبدى 
الكويتي محمد الشيباني إعجابه 
املع����رض واحتضان  بفك����رة 

املناس����بات  الكويت ملثل هذه 
واألنشطة الثقافية التي تعبر عن 
أصالة وروح املجتمع الكويتي 

املتسامح واحملب للسالم.

املعتوق: بيت الزكاة حريص على عقد 
امللتقيات للتوعية مبحاسبة الزكاة

ضمن استعدادات بيت الزكاة لعقد ملتقى محاسبي 
زكاة الشركات في األسبوع األخير من شهر أكتوبر 
اجلاري، والذي س����يقام حتت رعاية مدير عام بيت 
الزكاة إبراهيم أحمد الصالح، صرح مدير إدارة املوارد 
البشرية رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى بدر محمود 
املعتوق بان امللتقى الذي 
الفترة من  سيعقد خالل 
26 إلى 30 أكتوبر اجلاري، 
والذي يعكس حرص بيت 
الزكاة على نش����ر الوعي 
احملاسبي لزكاة الشركات 
مبختلف أنواعها س����واء 
كانت جتارية أو صناعية 
أو اس����تثمارية في ضوء 
التطبيق����ات املعاص����رة 
وبيان األسس واملعايير 
احملاس����بية الحتس����اب 

الزكاة.
واشار إلى ان هذا امللتقى 
من املقرر أن يشارك فيه عدد من املتخصصني احملاسبني 
واملاليني املرشحني من عدة شركات ومؤسسات جتارية 
وجمعيات تعاونية، وس����يضم محاضرين ومدربني 

متخصصني في فقه الزكاة وفي محاسبة الزكاة.
وأضاف املعتوق ان الهدف من إقامة هذا امللتقى هو 
تعريف وتأهيل وتدريب احملاسبني واملاليني العاملني 
في الشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية على 
كيفية استخراج وعاء الزكاة واحتساب الزكاة الواجبة، 
طبقا للميزانية املعتمدة للجهة التي يعملون فيها، 

سواء كانت استثمارية أو جتارية أو صناعية.
وله���ذا فقد ح���رص بيت الزكاة عل���ى أن يكون 
االش���تراك في هذا امللتقى مجانا بش���رط أن يكون 
املشارك مرشحا من جهة عمله بكتاب رسمي موجه 

إلى بيت الزكاة.
وفي خت���ام تصريحه حث املعتوق الش���ركات 
التعاونية على ترشيح  واملؤسس���ات واجلمعيات 
احملاس���بني واملاليني العاملني فيها للمش���اركة بهذا 

امللتقى، ملا فيه من فائدة كبيرة.

بدر املعتوق
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خالل تكرمي جامعة الكويت لفوزها بجائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات »WSIS 2014« عن »املجهر اإللكتروني«

السريع: اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات حريص على تأمني 
مشاركة املشروعات احمللية البارزة في اجلوائز العاملية املتميزة

عبد اللطيف السريع يقدم درعا تكرميية للدكتورة فريال بوربيععبد اللطيف السريع ود. فريال بوربيع وعدد من ممثلي جامعة الكويت واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

ويساهم في تطوير التعليم 
األساسي في مجال العلوم من 
خالل إتاحة املجال للباحثني 
والطلبة الستخدام تقنيات 
مكلفة متطورة مثل املجهر 
اإللكتروني عن بعد من خالل 
اإلنترنت دون حتمل تكاليف 
ش����راء وصيان����ة مثل هذه 
التقنيات ودون احلاجة إلى 
االنتقال إلى مكان تواجدها. 
العاملني  وشكرت جميع 
باجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات  عل����ى جهودهم 
املتمي����زة التي كان لها أكبر 
األثر في فوز جامعة الكويت 
بهذه اجلائزة، وان هذا الفوز 
ليس تكرميا للجامعة فحسب 
بل هو تكرمي للكويت، مثمنة 
دور اجله����از وحرصه على 
مش����اركة اجلهات الكويتية 
التي  الدولية  في اجلوائ����ز 
تهدف إلى إبراز مكانة الكويت 
ورفع شأنها في جميع احملافل 
خاصة في مجال تكنولوجيا 

املعلومات.

الوطني واإلشراف على تنفيذ 
خطة ومش����اريع احلكومة 
اإللكترونية بالتنس����يق مع 
الوزارات ومؤسسات الدولة 
املختلف����ة، حيث قام اجلهاز 
من خالله بعرض إجنازات 
الكويت في مجال احلكومة 

اإللكترونية.
من جانبها عبرت د.فريال 
بوربيع عن سعادتها حلصول 
الكويت على جائزة  جامعة 
أفضل تطبيق عن مش����روع 
»املجه����ر اإللكترون����ي عن 
بعد«، حيث تتلخص فكرة 
املشروع في السماح للباحثني 
والطلب����ة بالتحكم عن بعد 
من خالل اإلنترنت في جهاز 
املايكروسكوب اإللكتروني 
ومالحظة ص����ور تقريبية 
دقيقة للعينات املراد اختبارها 
أنه  بشكل حي، عالوة على 
يساهم في تقدمي تكنولوجيا 
متطورة غير مكلفة للباحثني، 
كما يساعد على حتفيز الطالب 
ملزي����د من البح����ث العلمي 

فاز في العام املاضي مشروع 
»التوظيف اإللكتروني« الذي 
يشرف عليه ديوان اخلدمة 
املدني����ة باجلائزة نفس����ها 
عن فئة أفض����ل تطبيق في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
ف����ي مج����ال  واالتص����االت 

التوظيف اإللكتروني.
وتاب����ع: ان أهمي����ة هذه 
اجلائزة تنبع من أنها تأتي 
املنتدى  كجزء من فعاليات 
العاملية  الس����نوي للقم����ة 
 )WSIS( ملجتمع املعلومات
ال����ذي يحظ����ى مبش����اركة 
واسعة من ممثلي القطاعني 
العام واخل����اص ومنظمات 
املدني واألفراد من  املجتمع 
جميع دول العالم باإلضافة 
إلى املنظم����ات الدولية ذات 
العالق����ة، هذا ولقد ش����ارك 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات في هذا املنتدى في 
إطار مسؤولياته عن وضع 
خطط وسياسات تكنولوجيا 
املعلوم����ات على املس����توى 

يق����وم به اجله����از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات مع 
جميع اجله����ات احلكومية 
واألكادميية في البالد لتأمني 
مشاركة املشروعات البارزة 
التي تنفذها هذه اجلهات في 
املتميزة  العاملي����ة  اجلوائز 
حرصا على إبراز التطور الذي 
مت حتقيق����ه في الكويت في 
مجال تطبيقات واستخدامات 
تكنولوجيا املعلومات، حيث 
شارك اجلهاز في جائزة القمة 
العاملية ملجتمع املعلومات ب� 12 
مشروعا مقدمة من القطاعني 
الع����ام واخل����اص موزع����ة 
على فئات اجلائزة اإلحدى 
عشرة التي تغطي تطبيقات 
تكنولوجي����ا املعلومات في 
جميع املجاالت مثل: الصحة 
والتعليم والتوظيف والعلوم 

وغيرها.
وأضاف: أن هذه هي املرة 
الثانية التي يفوز بها مشروع 
كويتي بجائزة قمة مجتمع 
املعلومات منذ إطالقها، حيث 

حمد العنزي

ق����ام مدير ع����ام اجلهاز 
لتكنولوجي����ا  املرك����زي 
عبداللطي����ف  املعلوم����ات 
السريع بتكرمي نائبة مدير 
جامعة الكويت د.فريال نادر 
بوربيع مبناسبة فوز اجلامعة 
بجائزة القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات )WSIS( لعام 2014 
والتي ينظمها سنويا االحتاد 
الدولي لالتصاالت على هامش 
قمة مجتم����ع املعلومات في 
جنيڤ، حيث فاز هذا العام 
مشروع »املجهر اإللكتروني 
 Remotely( بع����د«  ع����ن 
 Operable Scanning Electron
Microscope( عن فئة العلوم 

.)E-Science( اإللكترونية
واس����تهل السريع كلمته 
الكويت  بتهنئ����ة جامع����ة 
العاملني فيها بنيل  وجميع 
هذه اجلائزة العاملية الرفيعة، 
حي����ث ج����اء ه����ذا اإلجناز 
ثمرة للتع����اون البناء الذي 

بوربيع: »املجهر 
اإللكتروني« يتيح 
للباحثني والطلبة 

التحكم عن 
بعد في جهاز 

املايكروسكوب 
وأخذ صور تقريبية 

دقيقة للعينات 
املراد اختبارها 

بشكل حي

اجليش يفرج عن املوقوفني 
انضباطياً مبناسبة العيد

السفير الفلسطيني يستقبل 
املهنئني أول أيام العيد

 مبناس���بة قرب عيد األضحى املبارك وبناء على 
توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ خالد اجلراح، وإميانا منه مبشاركة أبنائه 
العسكريني ذويهم فرحة العيد، أصدر نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد اخلضر، 

أم���را باإلف���راج عن 
العسكريني املوقوفني 
وبهذه  انضباطي���ا، 
املبارك���ة  املناس���بة 
هنأ س���عادته أبناءه 
متمنيا  العسكريني، 
من اهلل العلي القدير 
أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على اجلميع 
واليم���ن  باخلي���ر 
والبركات وعلى وطننا 
الغالي بالعزة والرفعة 
واالزدهار حتت ظل 
قي���ادة القائد األعلى 

للقوات املسلحة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وسمو ولى العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك حفظهما اهلل.
الى ذلك استقبل نائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلض���ر مبكتبه صباح امس 
نائب امللحق العسكري جلمهورية الصني الشعبية 

لدى الكويت املقدم ركن شيا كلني.
 حيث مت خالل اللقاء تب���ادل األحاديث الودية، 
ومناقشة أهم األمور والقضايا ذات االهتمام املشترك 
السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها 
وتعزيزها، مشيدا سعادته بعمق العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وحرص الطرفني على تعزيزها 

وتطويرها.
كما اس���تقبل سعادة نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه، 
رئيس مكتب االتصال العس���كري املصري العميد 

حامت عاشور.
حيث مت خ���الل اللقاء تب���ادل األحاديث الودية 
ومناقش���ة أهم األمور ضمن محور الزيارة وبحث 
املواضيع ذات االهتمام املش���ترك الس���يما املتعلقة 
باجلوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بني 

البلدين الصديقني.
حضر اللقاء معاون رئيس األركان العامة لهيئة 

العمليات واخلطط اللواء الركن بدر حجي املزي

مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك يستقبل سفير 
دولة فلس���طني د. رامي طهبوب املهنئني أول أيام العيد 
املبارك يوم الس���بت 2014/10/3 ما بني الس���اعة 10.00 

صباحا و12.30 ظهرا.
وبهذه املناسبة توجه السفير طهبوب بأحر التهاني 

والتبريكات إلى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وإلى 
الرئيس محمود عباس 
رئيس دولة فلسطني 
وإلى الشعبني الشقيقني، 
العيد  متمنيا أن يأتي 
العلم  القادم وقد رفع 
الفلسطيني فوق أولى 
القبلتني وثالث احلرمني 
مس���رى  الش���ريفني 
القدس  الرس���ول ژ، 

الشريف.

 الشيخ خالد اجلراح 

د. رامي طهبوب

فريق الغوص يصدر بوسترات 
تثقيفية عن اجلزر اجلنوبية الكويتية

»املهندسني« وقعت عقدًا 
للخدمات الرياضية مع »أي فتنس«

أصدر فري���ق الغوص الكويت���ي التابع للمبرة 
التطوعية البيئة اليوم ثالثة بوس���ترات تثقيفية 
عن اجل���زر الكويتية اجلنوبية حتتوي صورا لكل 
جزيرة وأشهر أنواع املرجان واألسماك املستوطنة 

فيها. 
 وقال مسؤول املشاريع البيئة في الفريق محمود 
أشكناني في تصريح صحافي إن هذه البوسترات 
التوعوية تندرج ضمن سلس���لة إصدارات الفريق 
املعنية بتثقيف املجتمع عن بيئة الكويت البحرية 
حيث يحتوي كل بوستر على صورة جوية الحدى 

اجلزر اجلنوبية )كبر - قاروه - أم املرادم(. 
 واضاف اش���كناني ان الص���ورة اجلوية تظهر 
جماليات وش���كل وطبيعة اجلزيرة وما يحيط بها 
من ش���عاب مرجانية إضافة إلى صور أهم واشهر 
أربعة أنواع من املرجان واألسماك التي تعيش في 

تلك اجلزر. 
 وذكر أن الفريق يتبنى مشروعا خاصا بالتوعية 
والتفاعل املجتمعي يهدف إلى نشر الثقافة التطوعية 

والبيئية بني جميع شرائح املجتمع الكويتي. 
 وبني ان املش���روع يش���مل العديد من األنشطة 
والبرامج التي تختص كل منها ببيئة معينة كالبيئة 
الس���احلية واملتكشفة التي حتس���ر عنها املياه في 
اجلزر وتغمر في املد اضافة الى بيئة القعيان التي 
ينمو فيها احملار والطحالب العشبية وبيئة الشعاب 

املرجانية. 
 وأوضح ان الفريق كثف إصداراته اخلاصة ببيئة 
الشعاب املرجانية وتعريف املجتمع بها منذ سبتمبر 
2010 عقب ظاهرة االبيضاض التي ظهرت في جميع 
مواقع الشعاب املرجانية ما أدى إلى نفوق ما يزيد 

على 60% من املرجان في الكويت. 
 ولفت الى انه بعد بروز تلك الظاهرة اس���تدعى 
االمر تكثيف الوعي لدى مرتادي البحر وخصوصا في 
اجلزر الكويتية اجلنوبية ومواقع الشعاب املرجانية 
والغواصني والصيادي���ن للمحافظة على ما تبقى 

من املرجان. 
 وأكد أهمية الشعب املرجانية ودورها الكبير في 
توازن وتوطني ماليني الكائنات البحرية واألسماك 
وما توفره من استقرار للجزر والسواحل من تأثيرات 
التيارات املائية واألمواج العاتية إضافة الى ما تتمتع 

به من جماليات طبيعية وخالبة. 
 واشاد باجلهود التي بذلت من أجل احملافظة على 
البيئة البحرية الكويتية وأتت بثمارها من خالل نشر 
الوعي لدى مرتادي اجلرز من املتنزهني والصادين 

والغواصني بأهمية الشعاب املرجانية.

جددت جمعية املهندسني حرصها على حتقيق 
مزيد من املكاسب ألعضائها، وتوفير خدمات وعروض 
خاصة لهم بالتعاون مع عدد من اجلهات والشركات 
العامة واخلاصة، الفتة الى توفيرها خدمة جديدة 
ألعضائها بالتعاون مع نادي »أي فتنس« الصحي 

مبنتجع سليل اجلهراء.
وقال مدي����ر عام اجلمعية م.أن����س احلربي: إن 
اجلمعي����ة وقعت مع إدارة املعه����د ممثلة في أحمد 
الذايدي عقدا يتيح لألعضاء التدريب وممارس����ة 
مختلف أن����واع الرياضات املتاحة في »أي فتنس« 
الصحي مبنتجع س����ليل اجلهراء بإشراف مدربني 
متخصصني توفرهم إدارة النادي، الفتا الى أن العقد 
يتضمن 3 أنواع من االش����تراكات اخلاصة ألعضاء 
اجلمعية والتي متتد من 3 ش����هور الى سنة كاملة، 
وش����ارك في توقيع العقد عضو رابطة املهندسني 

البحريني م.جالل الفضلي.
وقال احلرب����ي: ان العقد املبرم مع »أي فتنس« 
الصحي سيكون ساريا اعتبارا من اليوم األول من 
ش����هر أكتوبر اجلاري، وللمهندسني الذين ميلكون 
عضوية س����ارية املفعول، مع االلتزام باشتراطات 
النادي مثل عدم التدخني وعدم اصطحاب األطفال 
حرصا على سالمتهم، مضيفا أنه ال ميكن للعضو 
املشترك واحلاصل على هذه اخلدمة التنازل عنها 

ألحد غيره سواء من األقارب أو األصدقاء. 
وتوجه الى إدارة النادي بالش����كر على تعاونها 
مع اجلمعية، مضيفا: اننا لن نألو جهدا في خدمة 
زمالئنا وزميالتنا سواء في أماكن عملهم أو خارجها، 
مش����يرا الى مس����اع إضافية يقوم بها األعضاء في 
اللجان والروابط وفرق العمل املتخصصة باجلمعية 
لدى بعض اجلهات العامة واخلاصة لتوفير مزيد 
من اخلدمات للمهندس����ني واملهندس����ات مبختلف 

املجاالت.

احد بوسترات فريق الغوص التثقيفية 

جانب من تبادل وثائق العقد بني »املهندسني« و»اي فتنس«
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ق على النسخة العربية اإلعالمي يوسف مصطفى تكلف 5 ماليني دوالر إلنتاجه واستغرق تصويره 10 أشهر ويعلِّ

املطوع: »عجائب الطبيعة« عيدية املركز العلمي لزواره

لميس بالل

استعد املركز العلمي التابع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الس���تقبال زواره في فترة عيد األضحى املبارك بتدش���ن فيلم 
جديد على شاش���ة آي ماكس العمالقة، وهو فيلم ثالثي األبعاد 
يعرض الطبيعة الس���احرة في جزر احمليط الهادي، مبا شهدته 
من حتديات عقب تعرضها للبراكن. وعلى هامش حفل افتتاح 
الفيل���م، أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعض���و املنتدب للمركز 
العلمي م.مجب���ل املطوع عن أن عيدية املرك���ز العلمي لزواره 
س���تكون فيلم »غاالباغوس: عجائب الطبيع���ة« ثالثي األبعاد 
الذي يعرف املشاهد على مجموعة من اجلزر في احمليط الهادئ 
نشأت عن براكن عاتية، ورغم ذلك، استطاعت تلك احليوانات 
تنفيذ استيطانها وقاومت املتغيرات فعاشت وترعرعت، وكذلك 
مجموعة من النباتات العجيبة تكيفت ومنت وازدهرت في هذه 
البيئة. ويروي لنا هذا الفيلم نشأة هذه اجلزر، التي تبعد قرابة 
األلف كيلومتر عن سواحل أميركا اجلنوبية، وكيفية وصول تلك 
النباتات واحليوانات لها وكيف تطورت هذه الكائنات لتتعايش 

مع بيئات وموائل جديدة.
وأضاف م.املطوع أن الفيل���م تكلف أكثر من 5 مالين دوالر 
إلنتاجه، واستغرق تصويره 10 شهور باستخدام أحدث كاميرات 
التصوير بالبعد الثالثي وأجهزة فائقة الدقة، متكن فريق التصوير 
خاللها من تس���ليط الضوء على بعض املخلوقات املميزة التي 
تكش���ف لنا حقيقة تشكل احلياة على س���طح األرض.  وبينما 
علق على النس���خة العربية للفيلم اإلعالمي يوسف مصطفى، 
ق���ام بترجمة النص عماد حمزة وراجع الترجمة كل من الزمالء 
عبداهلل الشتيل ونواف الرديني وهبة أبو الريش، وأجنز التدقيق 
اللغوي عبدالعال رزق، ومتت دبلجة الفيلم في استوديو التسجيل 

الصوتي اخلاص باملركز العلمي.
وفي اخلتام، تقدم املطوع بأصدق التهاني والتبريكات بهذه 
املناس���بة متمنيا للجميع عيدا س���عيدا، مش���يرا إلى أن جميع 
ع���روض آي ماكس خالل عطلة عيد األضحى املبارك س���تكون 
للفيلم اجلديد »غاالباغوس: عجائب الطبيعة« ويستقبل املركز 
العلمي زواره في أول أيام العيد من الس���اعة الثانية بعد الظهر 
وحتى احلادية عشرة مساء، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى 
الس���اعة احلادية عشرة مس���اء في باقي أيام العطلة.  وميكن 
لزوار املركز العلمي حجز تذاكرهم ملشاهدة فيلم »غاالباغوس: 
عجائب الطبيعة« أو أي من املراف���ق األخرى عبر موقع املركز 
العلمي على ش���بكة االنترنت www.tsck.org.kw أو عبر تطبيق 
 )TSCK املركز العلمي على أجهزة اآليفون واآلندرويد )بحث عن

أو باالستفسار على 1848888.

م.مجبل املطوع ملقيا كلمته

جانب من اجلمهور قبل بداية العرض

لقطة من الفيلم

م.مجبل املطوع وجنالء النقي ونعيمة احلاي وعدد من احلاضرات

)أسامة أبوعطية( م.مجبل املطوع وم.نواف الرديني  
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العمل على إيقاف القرار احلالي وتأجيله لعدم اإلضرار مبرتادي البر

مطالبات بوضع ضوابط جديدة إلقامة املخيمات الربيعية
2014/184 بتعديل قرار رئيس 

البلدية رقم 2000/61؟
ثانياً: ما األسباب في تخطي 
املكلفة للقيام  اللجن���ة  قرار 
باختصاصات املجلس البلدي 
رق���م ل.ق.م.ب/ 2013/11/183 
باملخالفة للقانون رقم 2005/5 

في شأن بلدية الكويت؟
ثالثا: ما األسباب في قيام 
مدي���ر عام البلدي���ة بإصدار 
التعميم اإلداري رقم 2014/21 
اللجن���ة  لق���رار  باملخالف���ة 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 
2013/11/183 وباملخالفة للمادة 
12 من القانون رقم 2005/5 في 

شأن بلدية الكويت؟
مع إفادتنا عن هذه األسئلة 
م���ع التقي���د بأح���كام املادة 
الثانية والسبعني من الالئحة 
الداخلية لتنظيم أعمال املجلس 

البلدي.

باإلضافة إلى تصريحاتهم 
بأن أجهزة البلدية املختلفة لن 
الرسوم  تتمكن من حتصيل 
الواردة لهذه القرارات الصادرة 
أخيرا، نظرا لعدم تواجد العدد 
الكافي من املفتشني املعنيني 
بالكش���ف على ه���ذه املواقع 
املخصص���ة للتخيي���م وال 
الكافية  بالسيارات واآلليات 

لذلك.
لكل ذل���ك فاألمر يقتضي 
طبقا للقانون إيقاف مشروع 
القرار الوزاري رقم 2014/184 
البلدية  بتعديل قرار رئيس 
رقم 2000/61 س���الف البيان 
وإيقاف التعميم اإلداري رقم 
2014/21 حل���ني االنته���اء من 
دراس���ة هذا املوضوع بكامل 
أبعاده لذل���ك فنحن نتوجه 

بالسؤال التالي:
أواًل: ما السند القانوني الذي 
استند إليه القرار الوزاري رقم 

2013/11/183 املتخ���ذ بتاريخ 
2013/9/26 � األم���ر الذي يعد 
مخالفة صريحة للمادة رقم 
12 من القان���ون رقم 2005/5 
في ش���أن بلدية الكويت مما 
يستوجب إيقاف هذه القرارات 
وتعاميم مدير عام البلدية في 
ه���ذا اخلصوص حلني وضع 
الضوابط املستدمية لتنظيم 
الربيعية بالدولة،  املخيمات 
مما ال يعود بأي أضرار ملرتادي 

هذه املخيمات.
إل���ى  باإلضاف���ة  ه���ذا 
التصريح���ات األخيرة لكبار 
املسؤولني بالبلدية باجلهاز 
أكدوا فيها  التنفيذي والذين 
ان بلدي���ة الكويت لن تكون 
مهيأة لتطبيق القرار اخلاص 
باملخيمات الربيعية باملوسم 
احلالي والذي سيبدأ في مطلع 
نوفمب���ر املقبل وحتى مطلع 

شهر أبريل 2015.

رقم 15 من البند.
ثاني���ا: من تعمي���م مدير 
ع���ام البلدية رق���م 2014/21 
س���الف الذكر انه ال يجب أن 
تزيد مساحة املوقع بالنسبة 
للمخيم���ات اخلاص���ة ع���ن 
1000م2 باملخالفة لقرار اللجنة 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 

سالف الذكر لقرار اللجنة املكلفة 
وهو الق���رار الواجب تنفيذه 
طبقا للقانون رقم 2005/5 في 
شأن بلدية الكويت. ومما هو 
جدير بالذكر أن قرار اللجنة 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البلدي سالف الذكر لم 
يتطرق إلى مساحات املخيمات 
� في حني أنه جاء باملسلسل 

الوزاري رقم 2014/184 املشار 
إليه تبني لنا أن تعديله لقرار 
رئيس البلدية رقم 2000/61 في 
حني أنه قد صدر قرار اللجنة 
املكلفة بالقيام باختصاصات 
املجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 
2013/11/183 املتخ���ذ بتاريخ 

.2013/9/26
ولم يتطرق القرار الوزاري 

دعا 4 أعضاء في املجلس 
إيقاف  إلى ض���رورة  البلدي 
القرار اخلاص بإقامة املخيمات 
الربيعية حلني وضع الضوابط 

التي تنظم تلك املخيمات.
وقال األعضاء فهد الصانع، 
أسامة العتيبي، نايف السور، 
مانع العجمي في كتابهم: صدر 
الوزاري رقم  القرار  مشروع 
2014/84 بتعديل قرار رئيس 
البلدية رقم 2000/61 بش���أن 
الرس���وم املس���تحقة مقابل 
اخلدمات التي تؤديها البلدية، 
ذل���ك بخص���وص املخيمات 

الربيعية.
كم���ا أص���در مدي���ر عام 
البلدية التعميم اإلداري رقم 
2014/21 بشأن تنظيم املخيمات 
الربيعية املوسمية 2015/2014، 
وذلك بناء على مشروع القرار 

الوزاري سالف الذكر.
القرار  ومبطالعة مشروع 

مانع العجميفهد الصانع نايف السوراسامة العتيبي 

د.حسن كمال

كمال إلطالق اسم الراحل حسن السلمان 
على أحد الشوارع في منطقة العاصمة

بقل���وب يعتصره���ا األلم 
واألسى ونفوس راضية بقضاء 
اهلل وقدره، فقدت الكويت يوم 
21 سبتمبر 2014 عضو املجلس 
البلدي السابق واملربي الفاضل 
العم حسن حبيب السلمان، أحد 
ابنائها البررة والذي ولد في عام 
1945 وع���اش وتربى في أحياء 
الكويت القدمية حتى انتقل هو 
وعائلته إلى املناطق احلديثة. 

واملرحوم حس���ن السلمان 
رحم���ه اهلل كان رائدا من رواد 
العمل اخليري واإلنساني وكانت 
له إس���هامات كبيرة وواضحة 
في العمل الوطني والعديد من 
املج���االت، حيث كان نبراس���ا 
ينير الدرب لكل من ضاقت به 
السبل وس���ندا لكل من أعوزه 
الده���ر، وتخطى عطاؤه حدود 
الكويت فكان عونا لكل احملتاجني 
واملستضعفني حول العالم، وكان 
أبا حانيا لأليتام ويدا مبسوطة 

للفقراء واحملتاجني، وش���معة 
تضيء درب الهداية واالس���الم 
في أرجاء املعمورة، وكان عضوا 
في املجلس البلدي في عام 1980م، 
ومن األعضاء البارزين والنشطني، 
حيث ساهم بآرائه ومقترحاته 
ومداخالته في جلسات املجلس 
وجلان���ه في تطوير الكثير من 
القرارات التي تخ���دم الكويت 
وأهلها، وكان له الدور البارز في 
توضيح قرارات املجلس للناس 
الطالعهم عل���ى ما هو الصالح 
لهم وساهم في توعية املواطنني 
للطرق الس���ليمة واالجراءات 
القانونية الصحيحة، ومنذ صغر 
سنه كان مهتما بالتعامل احلسن 
مع جميع من يخالطهم، سواء 
كانوا من اسرته او اصدقائه او 
حتى الناس الذين ال يعرفهم وال 
يعرفونه باألسواق وغيرها من 
األماكن، وكان دائم البحث عن 
العلم واملعارف اإلسالمية على 

وجه التحديد. وعرف عنه التزامه 
الديني واخللق الرفيع ومواظبته 
على الصلوات في املسجد وكان 
من أهل التقوى والورع والعبادة 
وصاحب قلب كبير وحنون ال 
يرد س���ائال وال يبخل على أحد 
بالنصيحة والتوجيه واإلرشاد، 
في فترة الغزو العراقي الغاشم 
على الكوي���ت، كانت للمرحوم 
مس���اهمات كبيرة ف���ي توفير 
املستلزمات األساسية للصامدين 
في بلدهم، حيث كان يتنقل بني 
مناطق الكويت خلدمة الصامدين 
من أهل الكويت وساهم في غسل 
وتكفني ودفن الشهداء الى يوم 
حتري���ر الكوي���ت، وكان يقوم 
بتصوير الشهداء قبل دفنهم حتى 

يتعرف عليهم أهلهم الحقا. 
ل���ذا اقت���رح: تس���مية احد 
الش���وارع الرئيسية في مدينة 
العاصمة باس���م حسن حبيب 

السلمان.

مشعل اجلويسري

محمد العازمي

الطرق الصحيحة لتقطيع الذبيحة الكشف على الذبائح والتأكد من سالمتها 

طال���ب نائ���ب رئيس 
البلدي مش���عل  املجل���س 
الكويت  اجلويسري بلدية 
بتكثيف الدور الرقابي على 
املس���الخ التابع���ة لبلدية 
الكويت استعدادا الستقبال 
عيد األضحى املبارك، نظرا 
ملا تش���هده هذه األيام من 
الش���ديد على تلك  األقبال 
املسالخ لذبح األضاحي من 

املواطنني واملقيمني.
وش���دد اجلويسري في 
تصري���ح صحاف���ي على 

العالقات  إدارة  أعلنت 
العامة ببلدية الكويت عن 
إمتام البلدية استعداداتها 
الس����تقبال عيد األضحى 
املب����ارك، وذل����ك بإعالن 
حالة الطوارئ القصوى 
في جميع األجهزة الرقابية 
وتنفي����ذ خطة ش����املة 
للتنس����يق والتعاون بني 
العامة وجميع  العالقات 
األجهزة الرقابية لتكثيف 
احلمالت على املس����الخ 
واألسواق ومحال اجلزارة 
للتأك����د م����ن صالحي����ة 
الغذائية واللحوم  السلع 
املعروضة لضمان جودة 
ما يتم عرضه باألسواق 
واجلمعيات التعاونية إلى 
جانب القضاء على ظاهرة 
»القصابني اجلائلني« الذين 
ال يحملون شهادات صحية 
وغير مصرح لهم بالذبح. 
الفتا إلى أن هناك تواجدا 
دائما ملفتشي البلدية سواء 
باملسالخ أو في الشوارع 
لرصد جمي����ع املخالفني 
وأخذ جمي����ع اإلجراءات 

القانونية ضدهم. 
وفي هذا السياق أوضح 
رئيس مس����لخ العاصمة 
محم����د العازم����ي انه مت 
إخطار مراقب����ة األغذية 
واألس����واق بخص����وص 
عم����ل خط����ة تضمن����ت 
مخاطبة األطباء البيطريني 

ض���رورة تص���دي ف���رق 
التابعة لبلديات  الطوارئ 
للجزاري���ن  احملافظ���ات 
املخالفني ممن ميارس���ون 
عملية الذبح خارج املسلخ 
دون ترخيص لعدم توافر 
االشتراطات الصحية التي 
تضمن سالمة األضحية من 

األمراض واألوبئة.
إلى ض���رورة  وأش���ار 
تكثيف اجلوالت التفتيشية 
على محالت اجلزارة وبيع 
اللحوم محذرا من األضرار 

واملفتشني للتواجد خالل 
أيام عيد األضحى املبارك 
وعدم التقي����د بالنوبات، 
وذل����ك للكش����ف عل����ى 
العمل  الذبائح لتيس����ير 
وع����دم تعطيل املواطنني 
واملقيمني، الى جانب وقف 
الذبحات اخلاصة  جميع 
باملالحم واملعارض يوم 
وقفة عرفات وأول وثاني 
أيام العيد، ووقف إرساليات 
اللحوم املستوردة وذلك 
بالتنس����يق مع الشركات 
أيام  املعنية مل����دة ثالثة 
الفني  النش����غال اجلهاز 
بالكشف على األضاحي، 
باإلضافة الى التنسيق مع 
مستثمر الصاالت الداخلية 
ومستثمر صالة األهالي 
القصابني  أع����داد  لزيادة 
وعمال التحميل والتنزيل 
أرق����ام خاصة  وتوفي����ر 
للذبائح، مش����يرا إلى انه 
سيتم فتح جميع صاالت 
العيد  الذبح بعد ص����الة 
مباشرة وحتى الساعة 6 
مساء، وسيتم تخصيص 
صال����ة لذبح����ات اللجان 
اخليري����ة وبي����ت الزكاة 
في الفترة املس����ائية، الى 
جان����ب مخاطبة ش����ركة 
النظاف����ة املس����ؤولة عن 
تنظيف املس����لخ لزيادة 
العمال����ة وتوفير جميع 
املع����دات واآللي����ات ملنع 

الصحية والبيئية الناجمة 
لعملية الذبح خارج املسالخ 

املعتمدة من قبل البلدية.
ودع���ا البلدية الى رفع 
حالة الطوارئ في املسالخ 
وحظ���ر اإلج���ازات عل���ى 
اجلميع لتسهيل األمور خالل 
الى أهمية  العطلة، مشيرا 
توفير أطباء بيطريني في 
املسالخ بعدد كاف لفحص 
الذبائ���ح وتعقيم األجهزة 
واملعدات املس���تخدمة في 

عملية الذبح.

ومت  املخلف����ات  تراك����م 
الداخلية  مخاطبة وزارة 
لتوفير دوري����ات أمنية 
لتنظيم حركة السير عند 

البوابات. 
وتابع بالقول إن القدرة 
االستيعابية لصاالت الذبح 
)2000( ذبيح����ة خالل 12 
ساعة وسيتم إغالق صالة 
ذبح األهال����ي بعد صالة 
املغرب للتنظيف والتعقيم 
التالي،  للي����وم  للتجهيز 
مشيرا الى أنه مت دمج 3 
نوبات خالل العيد، مضيفا 
انه سيتم فتح صالة ذبح 
العيد  ي����وم  األهالي أول 
وثاني يوم س����يتم فتح 
صاالت الش����ركات للذبح 
للجان اخليرية وذلك بعد 

فترة الظهيرة.
وطالب املواطنني بأن 
يك����ون الذب����ح من خالل 
املس����لخ واالبتع����اد عن 
ظاهرة القصابني ألنهم ال 
يحملون شهادات صحية 
ووجود الكثير من األمراض 
لديهم مما ينقلها بسرعة 
أو  الذبيحة  الى  وسهولة 
اللحم والصبر على الوقت 
أثناء العمل لضغط الذبائح 
من صالة العيد حتى صالة 
املغرب وال بد من االنتظام 
الى املس����لخ  في املجيء 
ألن له طاقة اس����تيعابية 

محددة.

اجلويسري لتشديد الرقابة على املسالخ في العيد

العازمي: 2000 ذبيحة خالل 12 ساعة مبسلخ العاصمة

السور: اتخاذ إجراءات صارمة بحق عصابة اللحوم الفاسدة
استغرب عضو املجلس 
البل���دي ورئي���س جلنة 
محافظ���ة الفروانية نايف 
الس���ور من تداول عصابة 
الفاس���دة وحلوم  اللحوم 
الكالب لبضاعتهم الفاسدة 
ملدة سنتني دون حترك جاد 
من بلدية الكويت واإلدارات 
التابع���ة له���ا، مثمنا بذلك 
جهود رجال وزارة الداخلية 

والتي ألقت القبض عليهم 
خالل األيام املاضية ووضع 

حد لهذا األمر املؤسف.
وقال السور في تصريح 
صحافي إن مواقع التواصل 
االجتماعي والصحف تناقلت 
القبض على  خبر مف���اده 
عامل���ني في مطع���م نادي 
ضباط اجليش، وذلك بعد 
ورود بالغ بأنهم يبيعون 

الشاورما بلحوم الكالب منذ 
سنتني مضتا، والسيطرة 
على التشكيل العصابي الذي 
يتألف من خمسة أشخاص، 
متمني���ا أن يتخ���ذ بحقهم 
اإلجراءات الصارمة نتيجة 

ما اقترفوه من ذنب.
وتساءل عن حجم هذه 
امتدت على  الكارثة والتي 
مدى سنتني، وما هو ذنب 

البشر الذين أكلوا من هذه 
اللحوم، دون فحصها من قبل 
اجلهات واإلدارات املختصة 
في البلدية، مطالبا مبحاسبة 
املتس���ببة  اإلدارات  جميع 
في متري���ر ه���ذه اللحوم 
دون اس���تيفائها للشروط 
املطلوب توافرها حول هذا 

املوضوع.

تواجد دائم 
ملفتشي البلدية 
لرصد املخالفات 
واتخاذ اإلجراءات 

القانونية
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طاقم عمل مستشفى دار الشفاء

تكرمي املستشفى في أحد األنشطة

إجنازات وجناحات متالحقة ملركز التصوير التشخيصي في املستشفى

دار الشفاء املستشفى األول في الشرق األوسط
 والرابع عاملياً احلاصل على اعتماد الكلية األميركية لألشعة

أحدث األجهزة

يواصل مركز التصوير 
التشخيصي مبستشفى دار 
الشفاء مسيرته الناجحة في 
تق����دمي كل ما هو حديث في 
مجال التصوير التشخيصي، 
وذلك بتجهيز املركز بأحدث 
واملع����دات  التكنولوجي����ا 
املتطورة م����ع توافر الطاقم 
الطبي ذوي الكفاءة العالية 
من خب����راء وفنيي أش����عة 
ذوي خبرة عاملية من داخل 
وخارج البالد وطاقم مساعد 
عال الكفاءة ومدرب على أعلى 

املعايير املعتمدة دوليا.
وألن القسم يسعى دوما 
لتوفير آخر ما توصلت إليه 
العالم  التكنولوجيا ح����ول 
ف����ي مجال األش����عة فقد مت 
 3T MRI« اس����تقدام جه����از
Skyra للتصوي����ر بالرن����ن 
املغناطيسي، والذي يعتبر أول 
جهاز ذي مجال مغناطيسي 
عالي الدقة في القطاع اخلاص 
والذي يستخدم في تشخيص 
الدماغية،  الس����كتة  حاالت 
القل����ب، الصرع،  أم����راض 
مرض باركنسون، تصوير 
الوظيفي، وتقدمي  األعصاب 
صور توضيحية وإرشادية 
للمخ قبل اجلراحة، والذي 
الس����ريرين  يوفر لألطباء 
صورا أكثر كفاءة لألعصاب، 
العظام والعضالت،  القلب، 

وغيرها من احلاالت.
وألن وقتكم يهمنا، فإن 
مركز التصوير التشخيصي 
مبستشفى دار الشفاء يوفر 
 Vue تقني����ة حديث����ة تدعى
Beyond وه����ي عب����ارة عن 
شاشة تقوم بعرض إحصاءات 
لع����دد املرض����ى اخلاضعن 
للفحص وعدد املرضى على 
قائمة االنتظار ومدة االنتظار 
والتقاري����ر الطبية وغيرها 
والتي متك����ن الطاقم الطبي 
من تقدمي خدمة أفضل وأسرع 
وتنظيم مسار العمل وتقليل 
أوقات االنتظار على املرضى، 
وباإلضاف����ة إلى ذلك أصبح 
باستطاعة املريض االطالع 
عل����ى نتيجة فحوصاته في 

أي مكان.
وفي ه����ذا الصدد، صرح 
د.محمد اسماعيل رئيس مركز 
التصوير التش����خيصي في 
مستشفى دار الشفاء، قائال: 
»تتوافر ميزة خاصة ومفيدة 
جدا للمرض����ى اخلاضعن 
جلميع فحوصات األش����عة 
في دار الشفاء، فكل مريض 
يحصل على حساب خاص في 
موقع إلكتروني عالي األمان، 
حتى يدخل عليه عبر كلمه 
س����رية ويطلع على نتائج 
فحوصاته أو يرس����لها إلى 
أي ش����خص أو طبيب حول 
العالم. وتوفير هذه اخلدمة 
للمرضى سهل عليهم االطالع 
عل����ى نتائ����ج فحوصاتهم 
واحلصول على استشارات 
طبيه عاملية«. وتطبيقا لشعار 
مركز التصوير التشخيصي 
)D.I.C( في مستش����فى دار 
الشفاء »اجلرأة في احللم«، 
يفخر املستشفى بحصوله 
على شهادة االعتماد الذهبي 
للكلية األميركية لألش����عة 
)ACR(، لفت����رة 3 س����نوات 
خلدمات الرنن املغناطيسي 
)MRI(، وذلك بعد حصوله 
على شهادة االعتماد الذهبي 
للكلية األميركية لألش����عة 
)ACR(، لفت����رة 3 س����نوات 
 )CT( للتصوي����ر املقطع����ي
للكب����ار واألطفال وتش����مل 
الفحوصات مبا فيها  جميع 

أمراض القلب عام 2013.
ومن خالل هذا االعتماد، 
ق����درات مركز  وعبر جناح 
التصوير التش����خيصي في 
املستشفى، يتطلع مستشفى 
دار الشفاء إلى مواصلة تطبيق 
أعلى معايير اجلودة في مجال 

األشعة والتصوير.
ويعد مرك����ز التصوير 
التشخيصي في املستشفى هو 
األول والوحيد من نوعه في 
الشرق األوسط، والرابع على 
مستوى العالم، احلائز على 
الكلية  الذهبي من  االعتماد 
األميركية لألشعة خلدمات 

الرنن املغناطيسي واألشعة 
املقطعي����ة. وبالتالي، يوفر 
املركز أعلى معايير التصوير، 
متاشيا مع املعايير العاملية 
املراكز  أكبر  املستخدمة في 
املوجودة في الواليات املتحدة 
إلى كادر  األميركية، إضافة 
طبي من استشارين وأطباء 
واختصاصي����ن على درجة 
الكفاءة واخلبرة  عالية من 

العاملية.
وأوضح د.محمد إسماعيل 
مدي����ر مرك����ز التصوي����ر 
التشخيصي مبستشفى دار 
الشفاء انه بحصول مستشفى 
دار الشفاء على اعتماد الكلية 
األميركي����ة لألش����عة ميكن 

للمرضى التمتع بأعلى معايير 
السالمة من اإلشعاع وجودة 
الصورة خ����الل خضوعهم 
 CTو MRI للفحص بجهازي
Scan والتيقن من أن اخلدمات 
املقدمة لهم مت اإلشراف عليها 
من خ����الل مجل����س معتمد 
من خب����راء وفنيي أش����عة 
معتمدين في مجال التصوير 

التشخيصي.
رحل����ة  »ان  وأض����اف: 
احلصول على اعتماد الكلية 
لألشعة لم تكن لتتحقق لوال 
توافر اخلبرات الشخصية 
للعامل����ن باملركز من أطباء 
وفنين، أحدث املعدات الطبية 
التي تضاه����ي تلك املعدات 
املتواجدة ف����ي أعرق مراكز 
التصوير حول العالم، ضمان 
اجلودة وبرامج ضبط ومراقبة 
اجل����ودة التي تتم من خالل 
عملية مراجعة دقيقة للغاية 
جلميع اإلجراءات والعمليات 
داخل املركز، وجتدر اإلشارة 
إلى أن ثقتنا فيما نقدمه من 
خدمات جعلتنا نقرر اخلضوع 
إلى اعتماد الكلية األميركية 
لألشعة الذي يعتبر أحد أكثر 
برامج االعتماد صرامة وجدية 

وصعوبة في التحقيق«.

س����راييڤو � كونا: بحث سفيرنا لدى البانيا 
جنيب البدر مع املدير العام لوكالة األنباء االلبانية 
جازمي بودغوريتسا في تيرانا العالقات الثنائية 
بن البلدين وسبل تطويرها في مختلف املجاالت، 
السيما االعالمية.  وقال السفير البدر في اتصال 
هاتفي مع »كونا« انه بحث مع بودغوريتسا في 
مقر الوكالة في العاصمة تيرانا برنامج الزيارة التي 
يعتزم املدير العام لوكالة األنباء األلبانية القيام بها 
الى الكويت في أكتوبر املقبل.  وأوضح انه سيتم 

خالل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بن وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( ووكالة األنباء األلبانية بهدف 
تطوير التعاون اإلعالمي بن اجلانبن، السيما فيما 
يتعلق بتبادل املواد واملعلومات اإلخبارية وتوسيع 

آفاق التعاون اإلعالمي والفني والتقني. 
وقال ان بودغوريتسا أعرب خالل اللقاء عن 
تطلعه ال����ى تعزيز التعاون م����ع وكالة »كونا« 
واالستفادة من اخلبرات املشتركة التي اكتسبتها 

الوكالتان خالل مسيرتهما اإلعالمية الطويلة.

البدر بحث 
مع مسؤول إعالمي 
بارز في ألبانيا أوجه 

العالقات الثنائية
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»كيدزانيا« تبحث عن مرشحني لالنضمام 

إلى أول كونغرز لكيدزانيا في الشرق األوسط
تدعو كيدزانيا الكويت، مدينة 
األلعاب الترفيهية والتعليمية 
الرائ����دة، جميع األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني 7 و12 عاما، 
للترش����ح النتخابات كونغرز 
كيدزانيا، وذلك في خطوة تعد 
األولى من نوعه����ا في منطقة 

الشرق األوسط. 
وستقوم االنتخابات على 
اختيار 20 طفال من بني املرشحني 
ليصبحوا أعضاء في الكونغرز، 
وهو الهيئة الرسمية احلاكمة 
في مدينة كيدزانيا. وسيشترك 
األطفال املنتخبون إلى الكونغرز 
املناس����بة  القرارات  اتخاذ  في 
إلثراء جتربة األطفال والزوار 
إلى كيدزانيا، كما سيتم تدريبهم 
ألداء مهامهم كقادة املستقبل في 
العالم احلقيقي، خارج حدود 
مدينتهم الصغيرة، عبر فتح 
باب املشاركة الفاعلة أمامهم في 
احلوارات واجللسات النقاشية، 
وغيرها من األنشطة اجلماعية 
البناءة.  وميكن لألطفال الذين 
تت����راوح أعمارهم ب����ني 7و12 
عاما، تقدمي طلباتهم للترشح 
لالنتخاب����ات، في الفترة بني 2 
و12 أكتوبر 2014، على أن يتم 
اختيار املشاركني في االقتراع، 

من قبل جلنة حتكيم تعتمد في 
قراراتها على إمكانيات األطفال 
في التعبير، واحلوار، والتفاعل 
ضم����ن النقاش����ات اجلماعية. 
وعقب االنتخابات التي ستقام 
في مدينة كيدزانيا بني 18 و27 
أكتوبر 2014، سيلتقي األعضاء 
املنتخبون كل 3 أشهر، ملناقشة 
األف����كار وتب����ادل اآلراء حول 
السبل املثلى للحفاظ على روح 
التميز واحليوية في مدينتهم 
املفضلة، واالنسجام مع محيطها 
االجتماعي.  وفي هذا السياق، قال 
فرناندو ميدروا، نائب الرئيس 

في قطاع الترفيه والتسلية في 
شركة محمد حمود الشايع: »إن 
إطالقنا هذه املبادرة املبتكرة، 
يجسد عمق التزامنا برسالتنا 
الرامية للمساهمة في دعم منو 
األطفال على جميع املستويات، 
من خالل توفير جتربة تعليمية 
وترفيهية متكاملة ضمن مدينة 
كيدزانيا. ونحن على ثقة بأن 
هذا البرنامج سيشجع األطفال 
على االضطالع بأدوار قيادية 
حقيقية، وحتقي����ق تغييرات 
إيجابية س����واء ضمن حدود 
مدينتهم املفضلة أو خارجها«.  
وعقب االنتخابات، سيقام حفل 
رسمي ألداء القسم، بحضور كل 
من حاكم وعمدة مدينة كيدزانيا، 
والعديد من كبار املس����ؤولني. 
وميكن لألطف����ال الراغبني في 
االنضمام إلى كونغرز كيدزانيا، 
التس����جيل لالنتخاب����ات عبر 
تعبئة منوذج الطلب من مكتب 
املعلومات الواقع ضمن منطقة 
املطار ف����ي كيدزانيا الكويت، 
ومركز طلبات الكونغرز الواقع 
مقابل نافورة االس����تقالل، أو 
عبر املوقع اإللكتروني اخلاص 
بكيدزانيا الكويت على الرابط 

.www.kidzania.com.kw

سهاد القناعيمحمد الفهيم

أعلن����ت مصمم����ة العطور 
الكويتي����ة س����هاد القناعي أن 
اتفاقا جرى بينها وبني سلسلة 
متاجر باريس غاليري الشهيرة 
أصبحت مبوجبه األخيرة وكيال 
حصريا لعطورها على مستوى 
العالم، حيث طرحت »باريس 
غاليري« عطور »س����هاد« في 
سلسلة متاجرها في اإلمارات 
والبحرين كمرحلة أولى، على 
أن يتم طرح العطور تباعا في 
متاجرها في بقية دول اخلليج 
ومن ثم طرحها خارج اخلليج، 
وتعد عطور »سهاد« اول عالمة 
عطور عربية حتصل »باريس 
غالي����ري« عل����ى وكالتها علما 
بأن »باري����س غاليري« وكيال 
لكب����رى العالم����ات التجارية 
العاملية مثل أرماني وايف سان 

لوران وغوتشش����ي وشوبارد 
وفيرساتشي وغيرها من أكبر 
العالمات التجارية في العالم، 
وقامت باريس غاليري بطرح 
11 عطرا مختلفا يحمل العالمة 
التجارية »سهاد« فيما تستعد 

حاليا لتخصي����ص بوتيكات 
خاص����ة بعطور س����هاد داخل 
متاجرها، وسيتم افتتاح البوتيك 
األول في فرع باريس غاليري ب� 
»دبي مول«، وتعد سهاد القناعي 
أشهر مصممة عطور عربية وأول 
من حمل لقب مصممة عطور في 
منطقة اخلليج، كما كانت أول 
عضو من منطقة الشرق األوسط 
ينض����م الى مجل����س العطور 
العاملي في لن����دن. بدوره، قال 
محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة شركات باريس غاليري: 
»نحن فخورون بالتعاون مع 
سهاد القناعي، فموهبتها الفذة، 
وشغفها الكبير جتاه العطور، 
جعال منها اسما المعا في عالم 
صناعة العطور له مكانته بني 

األسماء العاملية.

اتفاق تعاون بني مصممة العطور سهاد القناعي و»باريس غاليري«

 NINA تقدم شركة روائع جنيڤ للساعات هدايا العيد من
RICCI، حيث يتم تقدمي نظارة شمسية ماركة Nina Ricci عند 

شراء أي ساعة من املاركة نفسها لتكتمل بهجة العيد.
NINA RICCI الدار التي استأنفت قمة القيم األنثوية الراقية 
عبر العقود، تركز  اليوم على تنصيب نفسها بيتا للموضة 
الفاخرة ف����ي أعلى املراتب يجذب امل����رأة العصرية، بابتكار 

مجموعات تراعي اجلمهور النسائي األوسع.
مصمم دار Nina Ricci بيتر كوبينغ الذي واكب مس����يرة 
 Louis Vuitton مارك جايكوبس عل����ى مدى 12 عاما ف����ي دار

 Nina جسد أناقة األنوثة بلمس����ات امتزجت بعراقة
Ricci وتاريخه����ا احلافل باالبت����كار، لذلك 

ال عج����ب أن ن����رى Nina Ricci اليوم 
الساعات  وقد تربعت على عرش 

الفاخرة بساعاتها املبتكرة التي 
تتسم بروح االبداع واحلداثة، 
ملبية بذلك ما تتطلبه أذواق 
النساء العصريات الراقيات، 
ومستجيبة لتجسيد األنوثة 
أيقونتني راقيتني  من خالل 
متثالن أناق����ة جيلني، وهما 

املمثل����ة االس����ترالية نيكول 
البريطانية  كيدمان والنجم����ة 

كاري موليغ����ان اللتني تتبختران 
بتصاميم Nina Ricci في كل حني.

روائع جنيڤ مالكة البوتيكات الراقية، 
أطلقت تشكيلة من س����اعات Nina Ricci التي تتسم 

بالعصرية واتقان الصنع، لتزين معاصم األميرات الراغبات 
في مزيد من الترف. لذلك تطرح Nina Ricci موديالت مرصعة 
 )VVS( باألملاس الذي ميتاز بدرجة عالية من النقاء واجلودة

املصقولة.
جميع موديالت س����اعات Nina Ricci تسر األنظار بألوان 

خالبة تتألأل على معصم الفاتنات. أشرقي بأناقتك واسطعي 
جنمة بني النساء باختيارك صفوة النخبة من إحدى مجموعات 

.Nina Ricci .ساعات
باإلضافة إلى أن ساعات Nina Ricci مجهزة بنظام حركة 
كوارتز، ذات صناعة سويس����رية مبه����رة، ملتزمة مبعايير 
اجلودة الفائقة التي تشتهر بها ساعات Nina Ricci، فتعكس 
روحا تنبض باحلياة لس����اعات Nina Ricci، متمثلة باألرقام 
االستثنائية، واالنحناءات الرائعة باإلضافة إلى علبة الساعة 
املصنوعة من الفوالذ الصلب املغطى بزجاج الزفير غير القابل 
للكسر أو اخلدش، واملقاومة للماء حتى 30 مترا حتت 
س����طح البحر. وكذلك فإن Nina Ricci تهدي 
الرجال تش����كيلة واسعة من الساعات 
التي  الرجالي����ة الفخم����ة والراقية 
تتناسب مع جميع الشخصيات 
واألذواق منها الضخم والكبير 
البارز، ومنها صغيرة احلجم 
الفوالذ  بألوان مختلفة م����ن 
الصلب، الفوالذ املطلي بالذهب، 
وسوار الساعة الفوالذ الصلب 
أو الفوالذ املطلي بالذهب، كما 
إنها متوفرة باجللد الطبيعي ملن 

يفضلون اجللد عن الفوالذ.
وتتوفر أروع تش����كيله ساعات 
 ،Nina Ricci من بيت األزياء الفرنس����ي
شاهدوها وانتقوا ما يلهب مشاعركم لتحصدوا 

هدايا العيد وتتألقوا بأبهى طلة.
س����اعات Nina Ricci متوفرة لدى مح����الت روائع جنيڤ 
للساعات وبكافة تشكيالتها لدى فرع جراند أڤنيوز � بوتيك 
فان دير بويد. كما ترحب روائع جنيڤ بجميع العمالء لزيارة 
أفرعها املنتشرة في مختلف أرجاء الكويت للتمتع برؤية املزيد 

من املوديالت احلديثة ألرقى الساعات.

روائع جنيڤ للساعات تهديكم
نظارات  NINA RICCI للعيد

أعل����ن ب����روي � »ليتس 
بالي«، الوجه����ة األمثل في 
عال����م األطفال، ع����ن افتتاح 
فرعني جديدين وذلك خالل 
الشهرين املاضيني، ففي 28 
يوليو املاضي مت افتتاح فرع 
»بروي مارين����ا مول«، الذي 
يعتبر من أهم املراكز والوجهة 
األمثل للتسوق وذلك لوجوده 
في قلب مدينة الكويت، ولهذا 
األمر أرادت إدارة بروي تعزيز 
التواصل مع شريحة مؤثرة 
من املجتمع الكويتي، حيث 
يوفر معرض بروي اجلديد 
أكبر تش����كيلة م����ن األلعاب 
املميزة، وتش����كيلة مدهشة 
من احللويات والسكاكر ذات 
اجلودة العالية من خالل محطة 
ال� Candy Station. باإلضافة إلى 
ذلك، يوجد في بروي منطقة 
ثقافي����ة متخصصة لتعليم 

يبرع فن����دق كراون بالزا 
دائما ف����ي إضاف����ة البهجة 
والس����عادة لضيوفه الكرام 
وقضاء وقت ممتع بصحبة 
األهل واألصدقاء، ولهذا قام 
الفندق بتقدمي باقة مخصصة 
لعيد األضحى املبارك لضمان 
أحلى األوقات املمتعة في فندق 
كراون بالزا. سعر العرض يبدأ 
من 65 د.ك تشمل الدخول لسبا 
أكواتونيك، باإلضافة الى وجبة 
اإلفطار ووسائل للراحة داخل 
الغرفة. وملزيد من الترفيه هذا 
العيد فقد خص����ص الفندق 
العديد من األنشطة املمتعة.

وجتعل غرف الفندق املميزة 
واملجهزة بأحدث وسائل الراحة 
من فندق كراون بالزا الوجهة 
املفضلة لقضاء عيد األضحى، 
كما ميك����ن لضيوف الفندق 
االستفادة من مرافق الفندق 
الترفيهي����ة والتي خصصت 
إلرض����اء اجلمي����ع مبختف 
أعماره����م، مع باق����ة الغرف 
حتصل على إفطار لشخصني 
في مطعم األحمدي للبوفيه 
الدولي، مع العلم أن األطفال 
األقل من 4 سنوات سيحصلون 
على إفطار مجاني، باإلضافة 
الى وجود النادي الصحي إدج 
واملفتوح على مدار 24 ساعة 
ليساعدك على احلصول على 

الألطف����ال بطريقة مس����لية 
وفعال����ة، وهناك أيضا لعبة 
»التسلق على اجلمل« محاطة 
بأشجار اصطناعية ومساحة 
واسعة متكن األطفال من اللعب 

واالستمتاع بوقتهم. 
وفضال عن ذلك، سيقدم فرع 
بروي اجلديد في املارينا مول 

لعبة »سنو دوم«، وهي األولى 
من نوعها في الكويت.

أما بالنسبة إلى فرع منطقة 
اجلهراء، فقد فتح الفرع اجلديد 
أبوابه بتاريخ 3 سبتمبر 2014 
في فندق ومنتج سليل اجلهراء،  
وذلك على مساحة قدرها 1630 
مترا مربعا، ليعد ثاني أكبر 
موقع بعد فرع بروي في مجمع 
األڤنيوز والذي يعتبر عالمة 

فارقة لدى محالت بروي.
جدي����ر بالذكر أن »بروي 
اجلهراء« س����يوفر لزبائنه 
أحدث وأرق����ى املنتجات من 
املالبس واحتياجات األطفال 
الرض����ع واأللعاب مبختلف 
أنواعها لتلبي����ة احتياجات 
مواطن����ي ومقيم����ي منطقة 
اجلهراء، وفريق بروي يرحب 
باجلميع وبانتظاركم في أفرعه 

اجلديدة.

جسم رياضي متناسق، وملن 
يبحث عن الهدوء واالسترخاء 
سبا أكواتونيك هو االختيار 
األمثل ملا يقدمه من جلسات 
املس����اج والعناية بالبشرة، 
باإلضافة الى وجود مسبح 
األكواتونيك املشهور عامليا، مع 
عيد األضحى املبارك سيحصل 
ضيوف الفندق على عروض 
رائعة. ومع وجود 8 مطاعم 
بفندق كراون بالزا يقدم الفندق 
ألذ النكهات من جميع أنحاء 
العالم ليرضي جميع األذواق 
من املطبخ الياباني األصيل 
في مطعم س����اكورا الياباني 
لش����رائح اللحم اللذيذة في 
مطعم ريب اي ستيك هاوس 

واألكل الفارس����ي من مطعم 
شبستان اإليراني ومن مطعم 
جاماوار الهندي يقدم الكباب 
الش����هي ومأك����والت الكاري 
الغنية بالنكهات اللذيذة، ومن 
املأكوالت اللبنانية التقليدية 
في مطعم أيام زمان اللبناني 
وحتى املأك����والت البحرية 
الطازجة مقدم����ة من مطعم 
النوخذة ومن مطعم األحمدي 
الشهير بالبوفيه الدولي الغني 
بأشهى األطباق. مع كل هذه 
اخلي����ارات واملوجودة حتت 
س����قف واحد، فندق كراون 
بالزا اليزال الوجهة املفضلة 
دون منازع هذا العيد جلميع 

ضيوفه األعزاء.

»بروي« يفتتح فرعني في مارينا مول و»سليل اجلهراء«

بهجة عيد األضحى املبارك في فندق كراون بالزا
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تق���دم رئيس احلرس الوطني س���مو 
الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي عهده، وإلى منتسبي احلرس الوطني 
من قادة وضباط وضب���اط صف وأفراد 
مبناس���بة عيد األضحى املبارك، سائلني 
اهلل العلي القدير أن يعيده على الكويت 

واألمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات.

 وبهذه املناسبة السعيدة أصدر وكيل 
احلرس الوطني الفريق ناصر الدعي قرارا 
باإلفراج عن جميع منتسبي احلرس الوطني 
املوقوفني انضباطيا، بناء على تعليمات 
القيادة العليا للحرس الوطني اكتفاء باملدة 
التي قضاها كل منهم ليش���اركوا أسرهم 

فرحة العيد.

»الزراعة« تهنئ القيادة السياسية بعيد األضحى

عوض: نناشد اجلمهور احملافظة
على احلدائق العامة واملرافق الزراعية

محمد راتب

قال مدير إدارة العالقات العامة بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ش����اكر عوض إن الهيئة تتقدم بالتهنئة 
والتبري����كات لكل املواطن����ني واملقيمني 
املبارك  مبناس����بة حلول عيد األضحى 
أعاده اهلل عليهم وعلى األمة اإلسالمية 
والعربية باخلير واليمن والبركات وإنها 
تنتهز هذه املناس����بة الطيبة واملباركة 
لتهيب باملواطنني واملقيمني بكل فئاتهم 
باحملافظة على املرافق الزراعية اخلدمية 
منها والترفيهي����ة املتمثلة في احلدائق 
العامة وحديقة احليوان واملنتزهات وكل 

الزراعات التجميلية.

وأش����ار إلى أن احملافظ����ة على هذه 
املرافق تعد من الس����لوكيات املتحضرة 
كونها تعك����س الوجه احلضاري للبالد 
وان تعرضها للتخريب والتدمير ميثل 
إهدارا للمال العام وسلوكا غير حضاري 
يحاس����ب عليه القانون ويعرض فاعله 

للمساءلة القانونية.
وأكد مدير العالقات العامة مناشدته 
ملرتادي هذه املرافق بالتعامل معها بشكل 
التدمير  حضاري واحملافظة عليها من 
والتخريب وردع من يحاول العبث بها، 
متمنيا للمواطنني وكافة املقيمني إجازة 
س���عيدة وأن يعيد اهلل هذه املناس���بة 
املباركة عليهم وه���م ينعمون باخلير 

والسالم.

ً احلرس يفرج عن املوقوفني انضباطيا

عليك���م مبوفور الصحة 
والعافية وأن يدمي علينا 
نعمة األمن واالس���تقرار 
حتت ظل القيادة احلكيمة 
الس���مو األمير  لصاحب 
الش���يخ صباح األحمد«، 
وكل عام وانت���م بخير. 
كما هنأت اخلليل س���مو 
الوزراء  رئيس مجل���س 
املبارك في  الشيخ جابر 

برقية مماثلة.

القدير أن يرعاكم  العلي 
ويحفظكم ومين عليكم 
مبوفور الصحة والعافية 
وأن يعي���د علين���ا تلك 
املناسبات الكرمية وبالدنا 
تنع���م باألمان واالزدهار 
حتت ظل قيادتكم احلكيمة، 

وكل عام وانتم بخير«.
كم���ا بعث���ت اخلليل 
ببرقية التهنئة إلى سمو 
العهد األمني الشيخ  ولي 
نواف األحم���د قال فيها: 
»يطيب لي أن أتقدم إلى 
س���موكم باألصال���ة عن 
نفس���ي وبالنياب���ة عن 
أعضاء مجل���س اإلدارة 
وكاف���ة العاملني بالهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة عيد األضحى، 
املول���ى علين���ا  أع���اده 
وعليك���م وعلى ش���عب 
الكويت واألمتني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات وندعوه العلي 
القدير أن يحفظكم ومين 

محمد راتب

بعثت رئيس مجلس 
اإلدارة � املدير العام للهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية نبيلة 
عل���ي اخللي���ل ببرقيات 
تهنئة إلى صاحب السمو 
العهد  األمير وسمو ولي 
الوزراء  ورئيس مجلس 
مبناس���بة عيد األضحى 

املبارك.
وجاء في نص برقية 
التهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ما يلي: »يطيب لي أن أتقدم 
الى مقام سموكم باسمي 
وباس���م كاف���ة العاملني 
بالهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة لسمكية 
التهاني  آي���ات  بأس���مى 
مبناس���بة  والتبريكات 
عيد األضحى، أعاده اهلل 
علينا وعليكم وعلى شعب 
الكويت واألمتني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن 
نبيلة اخلليلوالبركات، سائلني املولى 

الفريق ناصر الدعي الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي 

الشيخ سلمان احلمود خالل اجتماعه مع رئيس وأعضاء فريق اإلعداد ملشاركة الكويت في إكسبو 2015

طالب اللجنة املكلفة باإلعداد للمشاركة فيه بالتركيز على التكرمي األممي لصاحب السمو وللكويت

احلمود: إعداد الكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في إدارة
جناح الكويت خالل إكسبو 2015 ونقل الصورة املشرقة عن البالد

الصورة احلقيقية املشرقة لها 
مع وجوب توفير كوادر إعالمية 
ناطق���ة باللغ���ات األجنبية 

الستقبال ضيوف اجلناح. 
وتتكون الفرق املنبثقة عن 
اللجنة العليا لإلعداد والتنظيم 
للمشاركة في معرض »اكسبو 
ميالن���و 2015« م���ن الفريق 
الفني برئاسة الوكيل املساعد 
لشؤون املياه بوزارة الكهرباء 
واملاء محمد بوشهري والفريق 

املالي برئاسة الوكيل املساعد 
للش���ؤون اإلداري���ة واملالية 
بوزارة االعالم محمد الشمري 
والفريق االعالمي برئاس���ة 
الوكي���ل املس���اعد لالع���الم 

اخلارجي طارق املزرم. 
ومن املقرر أن يقام معرض 
»اكس���بو ميالنو 2015« في 
األول من مايو املقبل مبدينة 
ميالن���و االيطالي���ة بعنوان 
)تغذية الكوكب..طاقة للحياة( 
مبش���اركة 147 دولة إضافة 
العديد من املؤسس���ات  الى 

واملنظمات الدولية. 
ويعتبر معرض »اكسبو« 
املع���ارض حول  من أضخم 
العالم ويتم تنظيمه كل خمس 
سنوات في إحدى املدن الكبرى 
في العالم من���ذ القرن ال� 19 
ويحمل كل معرض ش���عارا 
يعتمده بغية إيصال رسالة 

من خالله الى العالم. 
ويهدف معرض »اكسبو« 
إلى تثقي���ف اجلمهور وبذل 
اجلهود باملوارد املتاحة لإلنسان 
من أج���ل تلبي���ة املتطلبات 
احلضارية واألنشطة البشرية 
لتحقي���ق التقدم وصوال إلى 

اآلفاق املستقبلية.

عل���ى تك���رمي األمم املتحدة 
لس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد )قائدا للعمل اإلنساني( 
وتسمية الكويت )مركزا للعمل 

اإلنساني(. 
ودعا الفريق إلى االهتمام 
باإلعداد اجليد وتدريب الكوادر 
الوطنية الش���ابة في ش���تى 
القطاعات للمس���اهمة بإدارة 
الكوي���ت في املعرض  جناح 
ليكونوا سفراء للبالد وينقلوا 

اجتمع وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود مع رئيس 
وأعضاء فريق الكويت املشارك 
في معرض »إكس���بو ميالنو 
2015« لالط���الع عل���ى ما مت 

إجنازه أخيرا بهذا الشأن. 
وقال���ت وزارة اإلع���الم 
في بيان صحاف���ي أمس إن 
الشيخ سلمان احلمود اطلع 
خالل اللقاء من املفوض العام 
ملشاركة الكويت في املعرض 
وكي���ل وزارة اإلعالم صالح 
الفرق  املبارك���ي وأعض���اء 
العليا  اللجنة  املنبثقة ع���ن 
لإلعداد والتنظيم للمشاركة 
في املعرض على ما مت إجنازه 
وتنفيذه في املرحلة السابقة 
من املشروع عالوة على عرض 

اخلطط املستقبلية. 
وحث احلمود الفريق على 
االهتمام بالتس���ويق اجليد 
للمش���روع محليا وخارجيا 
التكنولوجي���ا  باس���تخدام 
احلديثة ووس���ائل التواصل 
االجتماعي في موازاة اجلانب 

اإلعالمي التقليدي. 
وأك���د ض���رورة التركيز 
خالل املش���اركة في املعرض 

 »السكنية« وّزعت بطاقات قرعة قسائم 
»غرب عبداهلل املبارك«

حمد العنزي

العامة  أعلنت املؤسس���ة 
للرعاية الس���كنية أنها قامت 
أمس بتوزيع بطاقات القرعة 
على الدفعة الثانية من القسائم 
احلكومية ف���ي منطقة غرب 
عبداهلل املبارك واشتملت على 
409 قسائم مبساحة تبلغ 400 

متر مربع. 
وقالت املؤسسة في بيان 
إن أسماء املواطنني املستحقني 
لدخول القرعة جاءت بناء على 
أولوية الطلب اإلسكاني والتي 
وصل التخصيص اإلسكاني 
إليها حتى تاريخ 1995/6/27 

وما قبل. 
وأضافت املؤسسة أن بطاقات 
االحتياط س���توزع اخلميس 
املقبل الساعة التاسعة صباحا، 
مبينة أن القرعة ستجرى في 

15 أكتوبر املقبل. 
وبينت أن من يتخلفون عن 
القرعة اخلاصة  تسلم بطاقة 
به خالل األيام احملددة ستقوم 
املؤسسة باستبعاد أسماءهم 
وإدخال األسماء التي تليهم في 
التخصيص ولن يدرجوا في 
الدفع���ات املقبلة إال بعد بيان 
سبب التخلف عن تسلم بطاقة 

القرعة. 
وفي بي���ان آخ���ر أعلنت 
املؤسس���ة عن توزيعها أمس 

أيضا بطاقات احتياط دخول 
القرعة على الدفعة الثانية من 
البيوت احلكومية في منطقة 
ش���مال غ���رب الصليبخ���ات 
واشتملت على 194 بيتا مبساحة 

400 متر مربع. 
وقالت املؤسسة في البيان 
إن موعد إج���راء القرعة على 
البيوت س���يكون في مسرح 
املؤسسة بجنوب السرة في 12 
فبراير املقبل الساعة التاسعة 

صباحا. 
وبينت أن مشروع شمال 
غرب الصليبخات أحد املشاريع 
اإلسكانية التي تتميز بالقرب 
من االمت���داد العمراني، حيث 
إنه قريب من منطقتي الدوحة 
والصليبخات، كما يطل املشروع 
من اجلهة الشرقية على شاطئ 
اخلليج العربي، ومن الناحية 
اجلنوبية امتداد طريق جمال 
عبدالناصر ومن الناحية الغربية 
طري���ق الدوحة ومن الناحية 
الشمالية املدينة الترفيهية، مما 
يعطي موقع املشروع متيزا من 
حيث اإلطاللة وكذلك الطرق 

الرئيسية القائمة.
وتقدر مس���احة املشروع 
ب�236.51 هكتارا، وتش���تمل 
على 1736 وحدة سكنية مقسمة 
إلى 1030 قس���يمة و396 بيتا 
و310 شقق مبساحة 400 متر 

مربع.

الشيخ سلمان احلمود أثناء افتتاح محطة البث الفضائي اجلديدة بوزارة اإلعالم 

افتتح محطة البث الفضائي اجلديدة بوزارة اإلعالم

وزير اإلعالم: نؤيد فكرة تأسيس هيئة مستقلة لإلذاعة والتلفزيون

في عملية التس���ويق وابراز 
اجنازات الدولة وايضا تقدمي 
برامج للمجتمع وللش���باب 
حتظى بقبولهم ونحقق هدفنا 
بتحقيق نقلة نوعية لإلعالم 

الكويتي ككل.
وبني أن الوزارة قامت بعمل 
متميز وهو إطالق مش���روع 
التلفزيون األرضي الرقمي »دي 
ڤي بي تي2« وهذه املنظومة 
س���توفر نظام���ا تلفزيونيا 
سياديا ال يرتبط بنظام النقل 
الفضائي بل يغطي ما داخل 
ح���دود الكوي���ت ككل وعلى 
أعلى درجة من تقنية اجلودة 
العالية وهذا سيوفر خدمات 
كثيرة نستطيع تقدميها حتى 

للقنوات اخلاصة.
وذك���ر أن هذا املش���روع 
سيوفر لنا قدرة على برامج 
ال نس���تطيع أن نوفرها اآلن 

أو  أو فنية  كبرامج رياضية 
ثقافية تخ���دم الكويت، لكي 
أقل  نبثها وننقله���ا بتكلفة 
مما ل���و كانت تنقل فضائيا، 
مشيرا إلى انه مت اجناز املرحلة 
األولى من املشروع وبدأ العمل 
جتريبيا وسننتقل للمرحلتني 
الثانية والثالثة في العام املقبل 
وبعدها سننتقل إلى منظومة 
فنية تلفزيونية متطورة تخدم 

هذه التطورات.
وأضاف أننا نس���عى إلى 
دعم القنوات اخلاصة بتوفير 
بنى فنية اقتصادية يستطيع 
االعالمي���ون م���ن خاللها أن 
يبدع���وا ببرامجهم وحتقيق 
الرس���الة اإلعالمية الوطنية 

التي نسعى لها جميعا.
وأثنى احلمود على جهود 
الهندس���ي بإجناز  القط���اع 
مشروع محطة البث الفضائي 
األرضي، بحي���ث يربط باقة 
العالم  الكويت مع  تلفزيون 
عبر األقمار الصناعية وهذا مهم 
جدا للتلفزيون، حيث يحوي 
أنظمة عالية اجلودة من البث 
الرقم���ي وأيضا جودة عالية 
للصورة والصوت وضمانات 
تقنية فنية ألي خلل فني قد 

يتعرض له ارسال الباقة.
وب���ني ان���ه اصب���ح لدى 
الوزارة ث���الث محطات من 
التكنولوجيا بالعالم  احدث 
ذات قدرة عالية بنظام عالي 
التقنية »اتش دي« وربطها مع 
األقمار الصناعية، حيث ميلك 
قدرة متعددة االستخدام متكنه 
من أن يرتبط بباقة »العرب 
س���ات« أو »النايل سات« أو 

حتى الباقة األميركية.

مشيرا إلى أن املنافسة لم تعد 
محصورة مع القنوات بل مع 
إعالم جديد وش���باب يتطلع 
إلى منظومات حديثة تستطيع 

أن جتذبه.
وأضاف أننا كدولة نسعى 
إل���ى أن نوص���ل لش���بابنا 
مجموعة من القيم والرسائل 
التوعوية وربطهم بهويتهم 
الوطنية حتى نحصنه من أي 
مخاطر كانت، ولذلك نحتاج 
إلى منوذج حديث وبالتالي 
وزارة اإلعالم تدرس جديا اآلن 
تفعيل موضوع هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون.
وقال إن قرارات تأسيس 
هيئة لإلذاع���ة والتلفزيون 
صادرة منذ ع���ام 2006 من 
ال���وزراء، فنح���ن  مجل���س 
نطم���ح إلى أن تك���ون لدينا 
ق���درة تلبي خط���ط الدولة 

قال وزي���ر اإلعالم وزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود إننا نسعى 
ونؤيد فكرة تأس���يس هيئة 
مستقلة لإلذاعة والتلفزيون 
تستطيع أن تقدم منوذجا اكثر 
قدرة وتنافس���ية مع اإلعالم 

اجلديد.
وبني احلمود في كلمة خالل 
افتتاح محطة البث الفضائي 
اجلديدة بوزارة اإلعالم أمس 
أنن���ا دائما نس���عى لألفضل 
مشيرا إلى أن النسق العاملي 
إع���ادة اجلدولة  يتجه نحو 
والهيكل���ة للقطاعات لتكون 
بشكل هيئات وأجهزة متلك 
املزيد م���ن القدرات واحلرية 
اإلدارية والفني���ة اخلارجة 
عن البيروقراطية الرس���مية 
واحلكومي���ة التي قد تعوق 
الفني  العم���ل  في جزء م���ا 
املتخص���ص. وأوض���ح أن 
الهدف أن يكون لدينا تلفزيون 
قادر عل���ى أن يعطي الريادة 
بالشكل واحملتوى ما يحقق 
برامج ممتازة مع مس���توى 
مش���اهدة عالية، مشيرا إلى 
أن تلفزيون الكويت استطاع 
خالل الس���نوات املاضية أن 
يحقق نسب مشاهدة عالية 
بشكل غير مسبوق. وذكر أن 
هذه النسب مرتبطة باإليرادات 
اإلعالنية التي قفزت من 100 
ألف دينار قبل ثالث سنوات 
إلى أكثر من مليون و300 ألف 

لهذه السنة. 
وبني احلمود أن هذه اجلهود 
اجلبارة التي يبذلها وكيل قطاع 
التلفزيون والعاملون فيه تأتي 
في ظ���ل الهيكلية التقليدية، 

نسعى لتوصيل 
مجموعة من القيم 
والرسائل التوعوية 

لشبابنا وربطهم 
بهويتهم الوطنية
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أعلن عن اعتماد الئحة السلوك الطالبي التي ستنظم العملية االنتخابية

األثري: ال عنف طالبياً في انتخابات احتاد التطبيقي
جديدة خاصة مع قبول عدد 

كبير من الطلبة اجلدد.
واشار الى ان هناك توجها 
جديدا ينظم آلية تس���جيل 
الدراس���ية، بحيث  الشعب 
اذا س���جل الطلبة في شعبة 
معينة وأغلقت على عدد 50 
طالبا فس���يتم وضع جدول 
آخر لالحتياط وبإمكان الطلبة 
استغالله للتسجيل، ففي حال 
لوحظ وجود رغبة طالبية 
سيتم فتح ش���عبه إضافية 
وه���ذه اآللية نعم���ل على 
تطبيقه���ا وفق خطة علمية 
بالتعاون مع عمادات الكليات 
وعمادة القبول والتسجيل.

وفيم���ا يخ���ص توفير 
خريج���ن م���ن املعلم���ن 
للتخصص���ات النادرة، أفاد 
د.االث���ري ان القبول األخير 
للطلب���ة املس���تجدين كان 
موجها بناء على احتياجات 
سوق العمل ورغبات الطلبة 
وللتخصصات النادرة حسب 
العلمية واألدبية  الشهادات 
وجمي���ع الطلب���ة الذين مت 

قبوله���م في كلي���ة التربية 
األساسية مت توجيهم حسب 
العلمي  الثانوي���ة  ش���هادة 
للعمل���ي واألدب���ي لألدبي، 
مؤكدا أن نس���بة القبول في 
التخصصات العلمية كالعلوم 
والرياضيات واللغة العربية 

ارتفعت.
وكش���ف االث���ري ع���ن 
وجود خطة إرشادية سيتم 
تنفيذه���ا عن طري���ق كادر 
متخصص سيزور مدارس 
الثانوية لتعريف الطلبة على 
التي يحتاجها  التخصصات 
سوق العمل وهذه ستساهم 
الطلبة بش���كل  في توجيه 
علمي، السيما أن تخصص 
العربية والعلوم والرياضيات 
جميعها تخصصات مرغوبة 
لدى س���وق العم���ل ونحن 
نشجع الطلبة على االنخراط 
بها ووظائفه���م جاهزة بعد 
التخرج الن هناك عجزا كبيرا 
من املعلم���ن الكويتين في 
وزارة التربية للتخصصات 

املذكورة.

كبيرة ومختلفة، وعندما يتفق 
الطلبة على متثيل شخص 
فهو سيمثل اجلميع وال ميثل 
أننا  شريحة واحدة، مؤكدا 
استطعنا التخلص من القبلية 
داخل الكليات واملعاهد، ولكن 
خارج أسوار الهيئة ليست لنا 
عالقة مبا يقومون وحتكمنا 

لوائح.
واضاف د.االث���ري، في 
تصريح خاص للصحافين، 
ان مجلس إدارة الهيئة األخير 
برئاسة وزير التربية والتعليم 
العالي باإلنابة اعتمد الئحة 
السلوك الطالبي وهذه الالئحة 
بها الكثير م���ن األمور التي 
العملية االنتخابية  ستنظم 
بعدة أم���ور، الفت���ا الى ان 
التسجيل والشعب  مشاكل 
الدراس���ية ليس���ت مشكلة 
فقط في التطبيقي وإمنا في 
التعليم  جميع مؤسس���ات 
العال���ي، ونحن نحاول حل 
هذه املشكلة من خالل زيادة 
أعضاء هيئة التدريس والعمل 
على التعيينات وفتح شعب 

ثامر السليم

نف���ى مدير ع���ام الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدري���ب د.أحمد األثري 
وجود أي عنف طالبي خالل 
انتخابات االحتاد التي اقيمت 
العام املاضي، ومن املتوقع 
كذلك مرور هذه االنتخابات 
هي االخرى بال عنف طالبي، 
حيث لوحظ وجود استيعاب 
الدميوقراطية بكل  للعملية 
الطلبة  أريحي���ة من قب���ل 
والطالب���ات، والهيئة قامت 
بكل االستعدادات لالنتخابات 
احلالية، مشيرا الى ان انتشار 
القبلية في انتخابات التطبيقي 
أمر غير صحي، السيما أننا 
نتحدث عن مؤسسة أكادميية 
وتربوية، فنح���ن في دولة 
مؤسس���ات ويجب ان نرقى 
في انتخابات ابنائنا الطلبة، 
لذلك نحن دائما نحثهم على 
التكاتف والعمل كفريق واحد 
واالبتعاد عن أمور القبلية، 
خاصة أن اجلموع الطالبية 

د. احمد االثري 

أعلن عن املؤمتر العلمي الرابع الذي سيقيمه قسم علم النفس 14 اجلاري

أسيري: اجلامعة تهدف للتواصل مع املجتمع وخدمته وتثقيفه

»بوكسهل« تنظم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع شركات عاملية

وايقاع احلياة فيه متسارع جدا 
والتغيرات كثيرة في املجاالت 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
والسياسية والرياضية وأن 
هذا االيقاع السريع لم يتعود 
عليه االنسان وباعتبار أساتذة 
علم النفس معنين بالظواهر 
النفسية وتشخيصها، رأينا ان 
ما يحدث اآلن له انعكاسات 
على نفسية وسلوك وتفكير 
اإلنسان فلذلك ارتأينا معاجلة 

هذه الظاهرة.
أن  اخلض����ر  وأض����اف 
املؤمتر الرابع س����يناقش 44 
ورقة علمي����ة منها 35 ورقة 
من خارج الكويت من مصر 
وأميركا وبريطانيا والسعودية 
وعمان ولبنان وفرنسا، وأن 
ما مييز هذا املؤمتر ان معظم 
األوراق العلمية فيه تصب في 
إلى جانب  التغيير  موضوع 
ذلك بن اخلضر أن هنالك 13 
ورش����ة عمل ومعرض يضم 
20 جهة مش����اركة من داخل 

الكويت وخارجها.
إدارة  مدي����ر  وأوض����ح 
العلمية مبؤسس����ة  الثقافة 
الكوي����ت للتق����دم العلم����ي 
د.سالم العبالني أن مؤسسة 
الكوي����ت للتق����دم العلم����ي 

واملهارات العملية التي يحتجن 
النجاح في  إليها لتحقي����ق 

مسيرتهن املهنية مستقبال.
وأشارت ماري ماكنيللي، 
مدير الش����ؤون الطالبية في 
الكلية، الى أن مشروع التدريب 
امليداني يعود بالفائدة على 
اجلانبن، فمن جهة تستفيد 
الكلية من توفير مكان لتدريب 
خريجاته����ا، يتعلم����ن فيه 
العملي والتطبيقي  اجلانب 
ملا درسناه نظريا، كما تستفيد 
التجربة املؤسس����ات  م����ن 
والش����ركات حي����ث تتعرف 
إلى اخلريجات وتعمل على 
استقطابهن، وقد شكرت جميع 
التي  الشركات واملؤسسات 
شاركت في برنامج التدريب 

درجت ومن خالل محاورها 
األربعة االس����تراتيجية على 
دعم كل ما له عالقة بالعلوم 
والتكنولوجيا وتقدم املجتمع، 
موضحا أن املؤسس����ة ومن 
خالل محورها االستراتيجي 
األول وهو الثقافة العلمية ال 
تألو جه����دا بأن تدعم جميع 
القطاعات س����واء األكادميية 
أو م����ن القط����اع اخلاص أو 
احلكوم����ي وه����ذا من صلب 

رسالة املؤسسة.
م����ن جهة أخ����رى، بينت 
املنسق العام للمؤمتر د.أمثال 
احلويلة أن قسم علم النفس 
حمل على عاتقه مس����ؤولية 
علمية ووطني����ة في اختيار 
الذي يتماشى  الش����عار  هذا 
الس����ريعة  التغييرات  م����ع 
والكبيرة واخلطيرة، فشعار 
التغييرات  املؤمتر يتن����اول 
التي أصاب����ت العالم العربي 
والعالم ككل بالنسبة لألحداث 
سواء على املستوى السياسي 
أو االقتصادي أو النفسي أو 
االجتماعي والتي ال ننكر أنها 
تصب او تؤثر على سلوكيات 
االنسان في أي مكان وزمان 
لكننا ننظر لهذه التغييرات 

من منظور علمي بحثي.

الصيفي على تبنيهن طالبات 
الكلية في البرنامج وبخاصة 
شركة نس����تله، كما أضافت 
أن ه����ذه البرام����ج جزء من 
مسؤولية الكلية جتاه املجتمع 
الوطنية  الك����وادر  بتطوير 
ودعمها للمبادرات التثقيفية 
والشبابية املختلفة. وقد علق 
املسؤول املباشر على الطالبات 
من قبل شركة نستله عن أداء 
املتدرب����ات اللواتي كن على 
استعداد دائم للتعلم وإبداء 
أفكار جديدة  الرأي وإضافة 
للعمل، مش����يدا باملس����توى 
الذي تتوافر  العالي  العلمي 
فيه كل الش����روط املشجعة 
والداعم����ة لبيئ����ة تعليمية 

مهنية.

املؤمترات كانت غالبيتها بدعم 
وتشجيع من املؤسسة.

وأكد أن رس����الة اجلامعة 
ه����و التواصل م����ع املجتمع 
وتعليم����ه وتثقيفه وخدمة 
الكويت والعلم واملتعلمن، 
مبينا أن الكلية ومنذ نشأتها 
سعت ألن يكون لها دور بارز 
بالقطاعات االنسانية والفكرية 

واالجتماعية والثقافية.
من جانبه، بن رئيس قسم 
النفس ورئيس املؤمتر  علم 
د.عثمان اخلضر ان هذا املؤمتر 
هو املؤمتر الرابع للقسم ويعقد 
حتت شعار » علم النفس في 
عالم متغي����ر«، موضحا أننا 
اليوم نعيش في عالم متغير 

وف����روع  االدارات  ضم����ن 
الشركة املختلفة. ومن خالل 
الكلية  املب����ادرة، تؤكد  هذه 
الطالبات  التزامها مبساعدة 
على اكتساب املعرفة العلمية 

عبداهلل الراكان

أقام قس����م عل����م النفس 
العل����وم االجتماعية  بكلية 
مؤمترا صحافيا حول املؤمتر 
العلمي الرابع الذي سيقيمه 
القس����م في 14 اجلاري حتت 
شعار »علم النفس في عالم 
متغير« والذي سيكون حتت 
رعاية نائ����ب رئيس مجلس 
التجارة  ال����وزراء ووزي����ر 
التربية  والصناعة ووزي����ر 
والتعلي����م العال����ي الرئيس 
األعل����ى للجامع����ة بالوكالة 

د.عبداحملسن املدعج.
وبهذه املناس����بة، أوضح 
عميد كلية العلوم االجتماعية 
الرئي����س األعل����ى للمؤمتر 
د.عبدالرضا أسيري أن كلية 
العلوم االجتماعية هذا العام 
س����تقيم ثالثة مؤمترات من 
ضمنها مؤمت����ر علم النفس 
الرابع إضاف����ة إلى تنظيمها 
العدي����د م����ن احملاض����رات 

والندوات.
وأثن����ى د.أس����يري على 
دور مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي الداعم الرئيسي لهذا 
املؤمتر، موضح����ا أن الكلية 
أقامت العام املاضي عددا من 

ف����ي اط����ار س����عي كلية 
بوكسهل الكويت الى تطوير 
مخرجاتها األكادميية وتوفير 
ممارس����ة مهنية وتدريبات 
علمية لطالباتها، نظم قسم 
الشؤون الطالبية في الكلية 
برنامجا تدريبيا مع ش����ركة 
العاملية  نس����تله للتج����ارة 
الطالبات باملقومات  لتزويد 
التي تؤهلهن ملواجهة حتديات 
العمل مستقبال وإعداد جيل 
جديد من الكفاءات املؤهالت 

لدخول معترك العمل. 
وفي إط����ار هذا البرنامج 
التدريبي، منحت املتدربات 
فرص����ة العمل لفت����رة أربع 
ساعات يوميا خالل الصيف 
العملية  الكتس����اب اخلبرة 

د.عبدالرضا أسيري خالل املؤمتر

من أعمال املشاركني 

املتعلم في اختيار املوضوع 
والتخطي���ط ل���ه وتنفي���ذه 
وتقوميه، في حن يكون دور 
املعلم واملدرسة في توجيه هذا 
النشاط، لذلك تقرر تطبيق 
آلية النش���اط املدرسي وفقا 
للعام الدراسي 2014/2015 من 
خالل استقطاع خمس دقائق 
من كل حصة دراسية يوميا 
لتوفي���ر 39 دقيقة يوميا في 
كل ي���وم دراس���ي تخصص 
للنشاط املدرسي ويضاف إليها 
5 دقائق تس���تقطع من وقت 
»الفرصة« بالنسبة للمرحلة 
االبتدائي���ة وعش���ر دقائق 
بالنسبة للمرحلتن املتوسطة 
والثانوي حتى يصبح عدد 
دقائق النش���اط املدرسي 40 
دقيقة لالبتدائية و45 دقيقة 

في إطار آلية األنشطة املدرسية

العنجري: استقطاع 5 دقائق لالبتدائية
و10 للمتوسط والثانوي من »الفرصة« من نوفمبر

للمتوسط والثانوي يوميا، 
وذلك بدءا من نوفمبر 2014 

حتى مارس 2015.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

أكد مدير عام منطقة حولي 
التعليمية أنور العنجري أهمية 
األنشطة املدرسية وما لها من 
التربوية  العملي���ة  دور في 
والتعليمية وحتفيز القدرات 
واملواهب للمتعلمن، مشددا في 
كتاب حصلت »األنباء« على 
نسخة منه موجه إلى عموم 
مديري املدارس التابعة ملنطقة 
حول���ي التعليمي���ة ملختلف 
املراحل التعليمية على اعتبار 
األنشطة املدرسية اجتاه حديث 
يدخل في العملية التعليمية 
بكل أشكالها وهي احد األشكال 
التي تكفل جودة عالية شاملة 
التعليمية، حيث في  للبيئة 
أنور العنجريإطار النشاط املدرسي يشترك 

انتخابات جمعية الطب اليوم
أكد املش����رف العام النتخابات اجلمعيات 
العلمية والرواب����ط الطالبية للعام اجلامعي 
2015/2014 محمد العجيان أن العملية االنتخابية 
بجامعة الكويت تس����ير بالش����كل املطلوب 
بفض����ل تضافر اجلهود ب����ن اللجان العاملة 
في االنتخابات والتي س����اهمت بشكل كبير 
خالل الفترة املاضية ف����ي اخلروج بالعرس 
الدميوقراطي الطالبي بأبهى صورة، موضحا 
أن اليوم سيش����هد انتخاب����ات جمعية الطب 
الكويتية والتي يتنافس عليها كل من القائمة 
الطبية والقائمة األكادميية، موضحا أنه متت 
تزكية القائمة املستقلة في انتخابات جمعية 
طب األس����نان، وذلك لعدم منافسة أي قائمة 

أخرى لها.
وبن العجيان أن اللجان العاملة في انتخابات 
اجلمعيات والروابط الطالبية للعام اجلامعي 
2015/2014، مس����تعدة للعرس الدميوقراطي 

الطالبي لهذا اليوم من خ����الل تنظيم أماكن 
االقتراع والفرز واجتماع رؤساء جلان االقتراع 
مع مندوبي القوائم املشاركة في مختلف الكليات 
وعمل قرعة الختيار أسماء القوائم في ورقة 
االقتراع وذلك من باب الدميوقراطية إلنصاف 
القوائم وجتنب املشاكل التي تتم بسبب وضع 
اسم قائمة معينة بالصدارة على حساب قائمة 
أخرى، مشددا على ضرورة التأكد من الهوية 

اجلامعية للطالب قبل التصويت.
من جهته، ق����ال رئيس جلنة االقتراع في 
انتخابات جمعية الطب الكويتية سلمان بوهادي 
إنه مت اختيار أماكن االقتراع النتخابات جمعية 
الطب الكويتية والتي ستكون قاعة »املطالعة« 
للطالب وقاعة »141« للطالبات، مضيفا أن عدد 
الطالب الذين يحق لهم التصويت بلغ 232 طالبا 
و410 طالبات سيختارون ممثليهم في مقاعد 

الهيئة اإلدارية جلمعية الطب الكويتية.

تزكية القائمة املستقلة في طب األسنان

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة املـــــانــــــع الگــرام
لـوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عميد العائلة
عبداملانع معجب املانع العجمي

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

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

مصادر تربوية لـ »األنباء«: عودة التدريبات 
العسكرية لطالب املرحلة الثانوية قيد الدراسة
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نظرا للظروف احمليطة بالكويت واملنطقة، 
اك���دت مصادر تربوية ل���� »األنباء« ان هناك 
مناقش���ات جترى بن املسؤولن في وزارات 
التربية والدفاع واحلرس الوطني والصحة، 
لبحث اآللية املناسبة في تخصيص ساعات 
محددة بعد انتهاء اليوم الدراسي لتدريب طلبة 
املرحلة الثانوية على التمرينات العسكرية في 
املشاة وفك وتركيب السالح والرماية، اضافة 
الى تدريبات على االسعافات االولية لطالبات 
املرحلة ذاتها، به���دف اعداد الكوادر الوطنية 

التي حتمل املسؤولية والهم الوطني جتاه » 
الديرة«. واشارت املصادر الى ان هذه اخلطوات 
ليست بجديدة، حيث فرضت احلكومة متمثلة 
بوزارة التربية بعد حرب يونيو 1967 نظام 
»الفتوة« على طالب الصف الثالث الثانوي، 
واستمرت حتى بداية الثمانينيات ثم توقفت، 
حيث كانت التدريبات تتم يومن في االسبوع 

بعد الدوام املدرسي ملدة 3 ساعات.
وقالت املص���ادر ان نظام »الفتوة« مطبق 
في العديد من الدول العداد الكوادر الشبابية 
وتعويده���م على التكيف عل���ى الظروف في 

حاالت السلم والالسلم.

بعد إيقافها في بداية الثمانينيات خالل رعايته حفل اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني مبناسبة التكرمي األممي لألمير

الشطي: هيئة املعاقني مقبلة على مرحلة جديدة 
محددة بجدول زمني لضمان اإلجناز وااللتزام

القانون وتنفيذ االستراتيجية 
وتقدمي اخلدمات األفضل للفئة 
املس����تهدفة. وأشار الشطي 
ال����ى أهمية االس����تفادة من 
التجارب األوروبية واألميركية 
واخلليجي����ة لنبدأ من حيث 

انتهى اآلخرون.
كما أش����ار الى ان تقدمي 
املزايا سيتم وفقا للقانون، 
أما تفنيد نوع اإلعاقة سيكون 
مهمة اللجان الفنية والطبية 
العمل  املزيد م����ن  وهن����اك 
املس����تمر لصالح هذه الفئة 
وفق����ا لإلس����تراتيجية التي 
هي عصب العم����ل لالرتقاء 
وأيض����ا هناك أم����ور تعتبر 
أولويات لدفع العجلة لألمام 
التنمية وخاصة األمور  في 
اإلدارية والفنية. وزاد الشطي 
ان جمي����ع جمعي����ات النفع 
العام واملؤسسات التي تعمل 

لصالح هذه الفئة نعمل معها 
بتعاون للصالح العام، مؤكدا 
ان بدية العمل في الهيئة له 
كانت مببادرة لتفعيل بعض 
املواد التي تأخر تفعيلها وهي 
ذات عالقة مباشرة وال تقل 
أهمية عن املزايا املادية لتفعيل 
االندم����اج املجتمع����ي ودور 

جميع مؤسسات الدولة.
وأش����ار الش����طي الى ان 
املؤش����ر احلقيق����ي ملعايير 
الدولة ه����و منظمة الصحة 
العاملي����ة مع احلف����اظ على 
مواءمته����ا للبيئة الكويتية 
وهي الفاصل الستحقاقه من 
عدمه وشخصيا أرى اننا منلك 
الطاقم الطبي إال اننا نحتاج 
الى تقنن العمل ونحن بدأنا 
العمل وج����ار التطبيق على 
ارض الواقع لوضع املعايير 

لكل إعاقة حسب مسارها.

إس����تراتيجية عم����ل الهيئة 
القان����ون رقم  منبثق����ة من 
2010/8 والتي تتماش����ى مع 
رؤية ورس����الة الهيئة التي 
مت رصده����ا بقانون خاص 
ونح����ن حاليا ف����ي املرحلة 
النهائية لها، حيث مت حتديد 
األهداف والرؤية التي ترتقي 
لها بالدنا لالرتقاء بفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، كما انها 
بلورة فكرة امليكنة ومشروعي 
التوعية والشراكة املجتمعية 
باإلضافة إلى مشاريع الفئة 
الفني����ة واإلدارية،  احملددة 
مشيرا الى ان الهيئة مقبلة على 
مرحلة جديدة محددة بجدول 
زمني محددة لضمان اإلجناز 
وااللت����زام بالوقت ولنكون 
محاسبن وفقا للجدول الزمني 
بالتعاون مع جمعيات النفع 
العام للس����عي ف����ي تطبيق 

عادل الشنان

أكد رئيس الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة د.طارق الشطي 
ان العمل في الهيئة حاليا أمام 
مفترق طرق ومير مبرحلة 
دقيقة، مشددا على احلرص 
عل����ى اتب����اع خارطة طريق 
لكل عمل نعت����زم القيام به. 
جاء ذلك خالل رعايته حفل 
اجلمعي����ة الكويتية ملتابعة 
قضاي����ا املعاقن مبناس����بة 
منح صاحب الس����مو األمير 
لقب قائد اإلنسانية واختيار 
الكويت كمركز إنساني عاملي 
مس����اء ام����س األول في مقر 
جمعي����ة املعلمن وبحضور 
عدد من املهتمن بقضايا ذوي 
االحتياجات اخلاصة تتقدمهم 

الشيخة شيخة العبداهلل.
ان  الش����طي  وتاب����ع 

د.طارق الشطي

مشاكل التسجيل 
والشعب الدراسية 

ليست فقط في 
»التطبيقي« وإمنا 

في جميع مؤسسات 
التعليم العالي



محليات
االربعاء 1 اكتوبر 2014

13

 كما تتجه بعد ذلك الى 
موقع آخر ف���ي أوروبا إلى 
مدينة »كافاال« في ش���مال 
اليونان حيث يعقد مؤمتر 
ف���ي 11 و12 اكتوب���ر حول 
احلدائ���ق وتصاميمها في 
العالم اإلسالمي من إسبانيا 

إلى جاكرتا.
 ويشارك في الندوة عدد 
من املتخصصني في العمارة 
والعلوم الصيدلية والبستنة 
ويقام املؤمتر بدعوة من »آنا 
مس���ريني« وبالتعاون مع 

اليونسكو. 
بالذك���ر أن مقر  اجلدير 
املؤمتر ه���و »قصر محمد 
علي« في »كافاال« الذي شيده 
والي مصر محمد علي الذي 
تولى احلكم في 1805، لوالدته 
تكرميا ملس���قط رأسها وقد 
قامت الس���يدة آنا بترميمه 

تشارك في مؤمتر حول تصميم احلدائق في العالم اإلسالمي

حصة الصباح إلى »جنوى« لزيارة متحف 
الفنون العثمانية في القرن السادس عشر

وإعادة احلي���اة له ليكون 
الفن  فندقا يستقبل عشاق 

والثقافة.

تغادر املشرف العام في 
دار اآلثار اإلسالمية الشيخة 
حصة الصباح إلى »جنوى« 
املدين���ة  اإليطالي���ة تل���ك 
املس���ترخية عل���ى ضفاف 
البحر املتوسط ومسقط رأس 
»كريستوفر كوملبوس« الذي 
اخترق عباب البحر ليضع 
أميركا على خارطة العالم، 
هذة املدينة حتتفي مبعرض 
للفنون العثمانية في القرن 
السادس عشر من مجموعة 
التح���ف الش���هير  جام���ع 
بروس���كيتيني، وذلك غدا 

الثاني من أكتوبر اجلاري.
وتشارك الشيخة حصة 
املهتمني  الصباح نخبة من 
حول العالم باآلثار اإلسالمية 
في حف���ل االفتتاح ملعرض 
العثمانية  يحتفي بالفنون 

الشيخة حصة الصباح في »جنوى«.

»دار اآلثار« افتتحت موسمها الثقافي الـ 20
انطلقت اول من امس فعاليات املوس���م 
الثقافي العش���رين لدار االثار االس���المية 
مبحاضرة افتتاحي���ة ألقاها عضو مجلس 
ادارة متحف طارق رجب زياد طارق رجب 
وتناولت سيرة س���يدة اجنليزية وحملت 

عنوان »ليدي جني دغبي«. 
 وحتدث رجب خالل احملاضرة عن حياة 
الليدي جني دغبي التي ولدت عام 1803 في 
طبقة ارستقراطية وعاشت معظم حياتها 
في دمش���ق والبادية حتى توفيت، مشيرا 
الى ان دغبي كانت تؤرخ مبذكراتها تفاصيل 
حياة الش���رق اضافة الى رسومات ملعالم 
احلياة فيها والتي التزال موجودة في عدد 

من متاحف العالم. 
 وقد دأبت دار االثار االسالمية منذ اعوام 

على افتتاح موسمها الثقافي بليلة متحف 
الراحل  طارق رجبتخليدا وتكرمي���ا لدور 
طارق رج���ب وجهوده ف���ي رعاية التراث 
والفنون باعتباره اول مدير ملتحف الكويت 
الوطني وصاحب متحف طارق رجب للفنون 

االسالمية. 
 وتقدم ال���دار خالل موس���مها الثقافي 
اجلديد الذي سيس���تمر حت���ى مايو القادم 
32 محاضرة أس���بوعية يقدمها نخبة من 
االكادميي���ني العرب والعاملي����ني وبرنام�ج 
الديبلوماس���ي�ة بالت�عاون م�ع  املوسيقى 
أكثر من 19 س���فارة تقدم موسيقى بالدها 
الى جانب 32 أمس���ية موسيقية كالسيكية 
فضال عن 15 ورش���ة عمل فنية مبش���اركة 

نخب شبابية.

أكد استكمال الترتيبات اخلاصة مبوسم احلج في املشاعر املقدسة مبكراً

الفالح للحجاج الكويتيني: االلتحاق باحلمالت 
املعتمدة من »األوقاف« وحمل التصاريح النظامية

والتي حتظ����ر عليهم دخول 
اململكة مرتدين لباس االحرام 
كما حتظر عليهم النزول في 
صالة احلج والعمرة مبطار 
املل����ك عبدالعزيز الدولي في 
ان »البعض  ج����دة، مبين����ا 
منه����م اجته����دوا وج����اءوا 
محرمني ولذلك متت اعادتهم 
الى الكوي����ت كونهم اداريني 
فق����ط وال يحملون تصاريح 
خاصة باحلج بخالف تعليمات 
السلطات السعودية املشددة 

في هذا الشأن«.
وتابع: أن جميع شؤون 
حجاج الكويت في مكة املكرمة 
تسير بش���كل جيد نتيجة 
التعاون التام والتكامل بني 
بعثة احلج الكويتية ووزارة 
احلج في الس���عودية، وان 

»الترتيبات اخلاصة مبوسم 
احل���ج احلالي اس���تكملت 
مبكرا في املش���اعر املقدسة 
لق���دوم حجاج  اس���تعدادا 
بيت اهلل احلرام بالتعاون 
ب���ني البعثة وحمالت احلج 
الكويتية واملس���ؤولني في 

وزارة احلج السعودية«.
املواقع  وأكد أن تس���لم 
اخلاص���ة بحم���الت احلج 
الكويتية في املشاعر املقدسة 
هذا العام مبكرا ساعد البعثة 
وأصحاب احلمالت في اتقان 
العم���ل وضم���ان أن تكون 
الترتيبات اخلاصة بخدمة 
احلجاج أكثر جودة بخالف 
ما كان األمر عليه في األعوام 

املاضية.
اتفاق جميع  الى  وأشار 
احلمالت مع مؤسسة مطوفي 
حجاج الدول العربية ومقاول 
هذه املؤسسة لتجهيز جميع 
املخيمات اخلاصة بحجاج 
الكويت في مشعر عرفات، 
مبينا أنه تفقد يوم أمس األول 
تل���ك املخيمات واطلع على 
التجهيزات احلديثة  جميع 
املتوافرة فيها لتوفير أفضل 

اخلدمات للحجاج.
وذكر أن مسؤولي البعثة 
تفقدوا جاهزية جميع املباني 
املخصصة لسكن احلجاج 
واصفا استعدادات حمالت 
احل���ج له���ذا الع���ام بأنها 

»ممتازة«.

من أن »مس����ألة املرور بغير 
تصري����ح الى مك����ة املكرمة 
واملشاعر املقدسة صعبة جدا«، 
مضيفا »ان كان بعض احلجاج 
استطاعوا ذلك في السنوات 
املاضية فاألمور مختلفة في 
العام احلالي وهو ما ملسته 
ش����خصيا إذ مت التدقيق في 
اسمي وبياناتي رغم حملي 
جواز س����فر ديبلوماس����يا 
وتصريح����ا رس����ميا للحج 

وشهادة رئاسة البعثة«.
واضاف: أن البعثة عاجلت 
مشكلة أخرى تخص بعض 
اداريي حم����الت احلج الذين 
الرسمية  التعليمات  خالفوا 
املبلغ����ة لهم من الس����لطات 
السعودية عن طريق وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 

مكة املكرم����ة � كونا: دعا 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية ورئيس بعثة احلج 
الكويتي����ة د. ع����ادل الفالح 
حج����اج الكويت الى االلتزام 
بحمل تصاريح احلج النظامية 
والتأكد من االلتحاق بحمالت 

حج معتمدة من الوزارة.
وحذر الفالح في تصريح 
ل� »كون����ا« الراغبني في أداء 
فريض����ة احل����ج م����ن حمل 
تصاريح حج مزورة للدخول 
بها الى األراضي السعودية، 
الى جل����وء بعض  مش����يرا 
احلجاج حلمل نسخ مصورة 
من تصاريح حج بعد طمس 
اسم احلاج املصرح له الوارد 
في التصريح األصلي وكتابة 
اسم شخص آخر في النسخة 

املصورة.
وق����ال: »بع����ض االخوة 
احلجاج وقعوا في حرج مع 
السلطات السعودية نتيجة 
ثقتهم بأناس آخرين أعطوهم 
تصاريح مزورة دون علمهم 

بحقيقة تزويرها«.
الس����لطات  وكش����ف أن 
الس����عودية أعادت خمس����ة 
حجاج كويتيني فقط بسبب 
حمله����م تصاري����ح مزورة، 
مشيرا الى أن اجراءات التدقيق 
في املنافذ احلدودية للمملكة 
مشددة وال تستثني أحدا مبن 
فيهم مسؤولو بعثات احلج 
الرس����مية، وح����ذر احلجاج 

د. عادل الفالح أثناء تفقده مخيمات حجاج الكويت في مشعر عرفات

الفريق الطبي تفقد العيادات وتأكد من جتهيزاتها الطبية وتوافر األدوية الالزمة بها

العجمي: حجاجنا بخير واستكملنا  جميع االستعدادات خلدمتهم
من قبل وزير الصحة د.علي 
العبيدى ووكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي في جتهيزات 
فريق اخلدمات الطبية داخل 
الكويت ومبكة املكرمة باململكة 

العربية السعودية.
وأوضح ان فريق اخلدمات 
الطبية ببعثة احلج الكويتية 
يضم التخصص����ات الطبية 
العالجية املختلفة إلى جانب 
أطباء صحة وقائية ومفتشني 
صحيني وفنيي طوارئ طبية 
وأعضاء الهيئة التمريضية 
وصيادل����ة وفني����ي صيدلة 
وإداريني، مش����يرا في الوقت 
ذاته الى انه مت اعتماد الكادر 
الطبي املرافق حلمالت احلج 
الكويتية والذي����ن يقدمون 
خدمات الرعاية األولية حلجاج 
احلمالت وحتويل احلاالت التي 
تتطلب ذلك إلى عيادات فريق 
اخلدمات الطبية بالنسيم أو 
التحوي����ل إلى املستش����فى 
مباش����رة، مؤكدا ان هناك 4 
عيادات تابعة للفريق الطبي 
لتقدمي اخلدمة للحجاج مجهزة 
بالكامل ممثلة بعيادتني للرجال 
وللنساء، حيث حتتوي كل 
عيادة عل����ى غرفة مالحظة 
متواف����ر فيها جهاز للضغط 
وجهاز لفحص احلرارة وفحص 

السكر، كما حتتوي أيضا على 
أسرة، مشيرا في الوقت نفسه 
الى أن هناك غرفة للعمليات 
الصغ����رى لعم����ل الغيارات 
وخياطة الغرز، باإلضافة الى 
غرفة إلنعاش القلب وصيدلية، 
عالوة على انه مجهز بعدد من 
فنيي الطوارئ الطبية، وعدد 2 
من سيارات اإلسعاف للحاالت 
الطارئة. من ناحيته، ذكر نائب 
رئيس فريق اخلدمات الطبية 
لبعثة احلج الكويتية مغير 
الش����مري انه مت االنتهاء من 
االس����تعدادات والتجهيزات 
الطبية بعيادات بعثة احلج 
الكويتي����ة، والتنس����يق مع 
وزارة الصحة باململكة العربية 
السعودية الشقيقة وتنفيذ 
التعليمات واإلرشادات الصحية 
الصادرة عن السلطات الصحية 
باململكة حلماية حجاج بيت 
اهلل احل����رام واحملافظة على 
صحتهم، داعيا حجاج بيت 
اهلل احلرام وأصحاب حمالت 
احل����ج الكويتية لتنفيذ تلك 
االشتراطات الصحية والتواصل 
املس����تمر مع فريق اخلدمات 
الطبية ببعثة احلج الكويتية 
طوال فترة أداء مناسك احلج 
لتق����دمي كل اخلدمات الطبية 

التي يحتاجونها.

الطبية يق����وم حاليا بتوزيع 
األدوية املخصصة على حمالت 
احلج الكويتية من مقر البعثة 
بالنسيم، مبينا انه مت توفير 
س����يارات إس����عاف مطابقة 
لش����روط السلطات الصحية 
باململكة العربية السعودية 
نتقل احلاالت املرضية التي 
حتتاج إلى التحويل املستشفى. 
وأفاد بأن فريق اخلدمات الطبية 
ببعثة احلج الكويتية والكادر 
الطبي املرافق حلمالت احلج 
الكويتية يقوموا بتقدمي الرعاية 
الصحية املطلوبة جلميع حجاج 
الكويت طوال فترة أداء املناسك 
وحتى عودتهم للكويت بسالمة 
اهلل وحفظة، مشيدا بالدعم 
املطلق لفريق اخلدمات الطبية 

حنان عبدالمعبود 
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أكد رئيس فريق اخلدمات 
الطبية ببعثة احلج الكويتية 
د.مبارك فه����د العجمي على 
ان احلجاج الكويتيني بخير، 
مشيرا الى وصول جميع حمالت 
احلج الكويتية الى مكة املكرمة، 
مشددا على اكتمال االستعدادات 
والتجهيزات الطبية مبقر بعثة 
احلج الكويتية بالنسيم مبكة 
املكرمة، وذلك لتقدمي الرعاية 
الصحية حلج����اج بيت اهلل 
املنتس����بني حلم����الت احلج 

الكويتية.
وذكر العجمي في تصريح 
صحافي بأنه ق����ام مع نائب 
رئيس فريق اخلدمات الطبية 
مغير الشمري ود.محمد حسني 
الكن����دري رئي����س األطب����اء 
بالفريق الطبي بتفقد العيادات 
واالطمئنان على جتهيزاتها 
الطبي����ة والتأكد م����ن توافر 
األدوية الالزم����ة وبالكميات 
املطلوبة للتعامل مع احلاالت 
املرضية املختلفة واالستعداد 
للتفتيش على العيادات من 
السلطات الصحية السعودية 

متهيدا لترخيص العيادات.
وبني ان فري����ق اخلدمات 

مرضياتهم احلد املس����موح 
باخلصم من الراتب واحالتها 
الى املجل����س الطبي في حال 
تعدت فترة الشهرين، ما يوضح 
وجود رقابة من الديوان على 
املرضيات من خالل اخلصومات 
واحالتها للمجلس الطبي. وجدد 
مطالبته وزارة الصحة بإيقاف 
هذا الق����رار اخلاص مبعاقبة 
االطباء الذين جتاوزت نسبة 
منحهم االجازات املرضية %15 
من عدد املراجعني لعياداتهم، 
وحرمانهم من االعمال املمتازة، 
وعدم التعس����ف مع االطباء  
ومنحهم »الثقة« وتشجيعهم 

خلدمة املرضى.

العمل. وافاد بأن نسبة منح 
االج����ازات املرضية تختلف 
حسب الفئة العمرية للمرضى 
واملواسم، علما ان اغلب املواسم 
التي يتقلب فيها الطقس تكثر 
فيها االمراض مما يتوقف عليه 
احلاجة الى منحهم املرضيات، 
هذا باالضافة الى ان هناك اطباء 
يعاينون اكثر من 100 مريض 
في اليوم، واغلبهم يحتاجون 
الى مرضيات تفوق نسبتها ال� 
15%، ما يستوجب على الطبيب 
منحهم هذه املرضيات، علما أن 
قرار اخلدمة املدنية اخلاص 
باالجازات املرضية يحاسب 
املوظف����ني الذي����ن جتاوزت 

الواق����ع بصلة، مبينا أن هذه 
النسبة غير موجودة عامليا، 

ويجب العدول عنه.
ودعا د.املطي����ري وزارة 
الصحة الى إعطاء الثقة الطبائها 
وتش����جيعهم وحتفيزه����م 
ملمارس����ة عملهم النبيل في 
عالج املرضى وتقدمي جميع 
اخلدمات الطبية لهم حسب 
االطر العالجية املتفق عليها 
عاملي����ا، بدال م����ن معاقبتهم 
وحرمانهم من االعمال املمتازة، 
مطالبا في الوقت ذاته ايضا 
بعدم التضييق عليهم بهذه 
القرارات غير املدروسة التي ال 
تخلق لهم سوى »الربكة« في 
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استنكرت اجلمعية الطبية 
الكويتية قرار وزارة الصحة 
اخل����اص مبعاقب����ة االطباء 
الذين جتاوزت نسبة منحهم 
االجازات املرضية 15% من عدد 
املراجعني لعياداتهم وحرمانهم 
من االعمال املمتازة، مطالبة 
الوزارة بإعادة النظر وإيقاف 

هذا القرار بأسرع وقت.
واش����ار رئيس اجلمعية 
الطبي����ة الكويتي����ة د.محمد 
املطيري الى ان هذا القرار غير 
»مدروس«، وغير مبني على اي 
اسس علمية، وال ينتمي الى 

د.مبارك العجمي

د.محمد املطيري

مغير الشمري

املطيري: ضرورة منح الثقة لألطباء لتشجيعهم على العمل

»الطبية«: قرار »الصحة« بحرمان األطباء ممن جتاوزت نسبة 
منحهم املرضيات للمراجعني 15% من »املمتازة« غير مدروس

كشف مدير مستشفى »زين« رئيس 
مجلس أقسام األنف األذن واحلنجرة 

في وزارة الصحة د. باسل الصباح عن 
جناح املستشفى في إجراء عملية صعبة 
ودقيقة مت خاللها استخراج طلق ناري 
من داخل اجليوب األنفية لطفل كويتي 

يبلغ سبع سنوات.
وقال الصباح في تصريح صحافي: 

ان تلك العملية املعقدة التي تتم للمرة 
االولى في مستشفى »زين« اجراها 

بنجاح وفي وقت قياسي، مضيفا ان 
الطفل املريض وصل إلى املستشفى 

وكان يعاني آالما أسفل العني اليسرى.
وأوضح ان الطفل كان لديه جرح اعلى 

األذن ولم يكن يعلم سبب إصابته أو 
آالمه، مبينا أنه لدى قيامه بفحص الطفل 

املصاب أثبتت األشعة التي أجريت على 
كل من الوجه والرأس وجود جسم 
صغير تبني انه طلق ناري مستقر 

في اجليوب األنفية بالقرب من العني 
اليسرى. وذكر انه طلب سرعة إجراء 

أشعة مقطعية دقيقة ملزيد من التأكد من 
نوعية اإلصابة وقد أثبتت االشعة وجود 

طلق ناري باجليوب األنفية للطفل.

مستشفى زين يستخرج طلقاً نارياً من اجليوب األنفية لطفل عمره 7 سنوات

الشمري: نسقنا 
مع »الصحة« 

السعودية ونفذنا 
كل االشتراطات 

الصادرة عنها

السلطات السعودية 
أعادت 5 حجاج 
بسبب التصاريح 

املزورة

د. باسل الصباح 

بن دبالن: إزالة مواقع بيع األعالف تنذر 
بأزمة ارتفاع أسعارها ألرقام فلكية

حذر رئيس االحتاد الكويتي لتجار األعالف 
سعد بن دبالن من ارتفاع أسعار األعالف إلى 
أرق���ام فلكية إن لم يتم احتواء األزمة بإزالة 
مواقع االعالف واإلسراع في توفير مواقع بديلة 
للمواقع التي مت���ت إزالتها أخيرا، الفتا إلى 
أن ارتفاع أسعار األعالف سينعكس مباشرة 
على أسعار اللحوم، خصوصا مع اقتراب عيد 

األضحى املبارك. 
وطالب بن دبالن في تصريح صحافي وزير 
النفط د.علي العمير بس���رعة التدخل إلنقاذ 
جتار األعالف واحليلولة دون ارتفاع أسعار 
اللحوم بشكل غير مسبوق نتيجة عوامل تخرج 
عن ايدي مربي املاشية، مشددا على ضرورة 
تخصيص مواقع بديلة وتخصيص س���وق 

صفاة أعالف في املناطق التي تعرضت إلزالة 
ومنها مواقع في منطقة الصليبية والوفرة 

والعبدلي.
وقال بن دب���الن ان وزير النفط هو الذي 
بإمكانه معاجلة األزمة القائمة بني جتار األعالف 
وفريق اإلزالة التابع لبلدية الكويت، متمنيا 
عليه مراعاة الظروف الطارئة التي مير بها جتار 
األعالف، خصوصا بعد اخلسائر الفادحة التي 

تكبدها الكثير منهم جراء عمليات اإلزالة.
وأش����ار إلى ح��ل املش���كل��ة يك�من في 
توفير مواقع بيع قانونية يسمح فيها للتجار 
بتصريف أعالفهم، داعيا الي تذليل العقبات 
التي يعاني منها مربو املاش���ية بهدف تأمني 

الثروة احليوانية في الكويت.

إزالة مواقع بيع األعالف يؤدي الى ارتفاع اسعارهاسعد بن دبالن
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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.

66434433لالستفسار :

للبــــــــيــــــــــع أرض 
فـي لؤلــؤة اخليـران - املـرحلة األولـى

مساحتها 1200م2 على البحر مباشرة
موقــع ممـيــز 

مراجعة: 320 ألفاًمن املالــك مــبـاشـرة

اإلجنليزية ومدرس����ة الكويت 
الوطنية االجنليزية واملعرفة 
النموذجية لالحتياجات اخلاصة 
- بنني ودس����مان النموذجية 
ومدرسة معهد فوزية السلطان 
التخصصي ومدرسة منارات. 
واشارت الساير ان التسجيل 
للمس����ابقة والترشح للجائزة 
للعام الدراسي القادم 2015/2014 
بدأ من خالل املوقع اإللكتروني 
للجمعية ويتوقع ان تكون هناك 
زيادة ملحوظة في عدد املعلمني 
الذين س����يتم ترشيحهم لنيل 
اجلائزة من قبل مدارسهم بعد 
أن اكتسبت هذه اجلائزة ثقة 
املدارس  ف����ي  العاملني  معظم 
الكويت وقامت  ف����ي  اخلاصة 
امل����دارس باعتم����اد من����وذج 
ش����ارلوت دانيلسون للتقييم 
الذاتي واملعتم����د في اجلائزة 

في تقييم أداء معلميهم.
الس����اير ان »فكرة  وقالت 
تخصيص جائزة كالد للمعلم 
املتمي����ز في مج����ال صعوبات 
التعل����م واضطراب تش����تت 
النشاط نابعة  االنتباه وفرط 
من إدراك القائمني عليها بأهمية 
ال����ذي يلعبه  الدور احملوري 
املعلم في ش����تى نواحي حياة 

لتخصيص 3 منافذ بيع برية مع 
قدوم فصل الشتاء، كما قامت 
بالعديد من املهرجانات وأبرزها 
مهرجان »السعد في مدينة سعد« 
برعاية كبرى الشركات ومت عمل 
سحوبات على 3 سيارات وتوزيع 
جوائز جتاوزت 30 ألف دينار، 
باإلضافة إلى مهرجان »مس����ك 
اخلتام« لنهاية الس����نة املالية 
والذي يستمر حتى الثاني عشر 
من أكتوبر اجلاري، حيث تشمل 
التخفيضات اكثر من 150 سلعة 
باإلضافة إلى مهرجان القرطاسية 
واملهرجانات اخلاصة باملساهمني 

حاملي بطاقات اخلصومات.

ثانوية صالح الدين � بنني في 
منطقة الزهراء وانطلق احلجز 
حتت إشراف اجلمعية بالتعاون 

مع وزارة الشباب.
وزاد ب����أن مجل����س اإلدارة 
يقوم حاليا باالستعدادات إلقامة 
حفل لتكرمي الطلبة والطالبات 
املتفوقني مبنطقة الزهراء للعام 
الدراسي 2013-2014 وذلك في 
قاعة الراية بفندق الراية يومي 
13 و14 اكتوبر اجلاري، كاشفا 
في جانب آخر عن قيام اجلمعية 
بشراء سيارة جديدة خصصت 
خلدمات مس����توصف الزهراء 
الصح����ي خلدم����ة املرضى من 

أهالي املنطقة.

يقام احلفل برعاية صاحب السمو نهاية اجلاري

»كالد« تكرم الفائزين بجائزة املعلم املتميز
في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم

الالمي: 32% زيادة نسبة املبيعات في تعاونية 
سعدالعبد اهلل وتسلم صالة األفراح نوفمبر املقبل

العصفور: إطالق رحلة العمرة في جمعية الزهراء
3 ديسمبر وتكرمي املتفوقني 13 و14 اجلاري

كالطالب األكادميية والنفسية 
واالجتماعية. وال يخفى على احد 
ان ما مييز مدرسة عن مدرسة 
أخ����رى ليس حج����م أو تنوع 
مرافقها بل هو كفاءة املعلمني في 
تلك املدرسة وحبهم وإخالصهم 

لعملهم«.

بشرى شعبان 

أك����دت رئيس����ة اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالف����ات 
»كالد« آمال الساير ان اجلمعية 
ستنظم في نهاية أكتوبر اجلاري 
حفال كبيرا لتك����رمي املعلمني 
املتميزين ف����ي مجال تدريس 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
واضطراب تشتت االنتباه وفرط 
النش����اط في املدارس اخلاصة 
ف����ي الكويت وس����يقام احلفل 
الس����مو  حتت رعاية صاحب 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
وسيتم خالل احلفل إعالن أسماء 
املعلمني الفائزين الثالثة بجائزة 

كالد للمعلم املتميز.
وأوضح����ت الس����اير ف����ي 
تصري����ح صحافي ان ش����ركة 
املتنقلة زين قامت  االتصاالت 
الدعم لهذا  مش����كورة بتقدمي 
احلف����ل، والذي س����تكرم من 
خالله املدارس التي شاركت في 
اجلائزة وهي مدرسة أكادميية 
الدولية والرس����الة  س����لطان 
ثنائية اللغة واألطفال املبدعني 
العاملية والفحيحيل النموذجية 
والقب����س األهلي����ة والكويت 
الدولية  اإلجنليزية والكويت 

محمد راتب

أكد أمني السر ورئيس جلنة 
املش����تريات في جمعية سعد 
العب����داهلل التعاونية عبداهلل 
الالمي أن اجلمعية حققت زيادة 
في املبيعات بنسبة 32% عن العام 
املاضي، تزامنت مع ارتفاع في 
إيرادات الفروع املستثمرة بنحو 
101567 دينارا، موضحا انه سيتم 
تسلم أول صالة أفراح للرجال في 
املدينة بعد إجنازها من املقاول 

بداية نوفمبر املقبل.
وأشار في تصريح صحافي 
إلى أن اجلمعية خاطبت البلدية 

محمد راتب

أعلن رئيس جلنة اخلدمات 
وأمني السر في جمعية الزهراء 
التعاونية صالح العصفور أن 
اجلمعية تستعد لتنظيم رحلة 
عمرة إلى االراضي املقدسة خالل 
الفت����رة من 3 إلى 6 ديس����مبر 
املقبل على أن يتم اإلعالن عن 
بدء التسجيل للمساهمني خالل 
الفترة املقبلة، كاش����فا عن انه 
سيجري كذلك تنظيم رحلة إلى 
شاليهات منتزه اخليران في شهر 

مايو املقبل.
وتابع في تصريح بأنه جرى 
االنتهاء م����ن جتهيزات ملعب 

آمال الساير 

عبداهلل الالمي

صالح العصفور

دعا »احملاسبة« إلى القيام بدوره في املنطقة املقسومة حلفظ املال العام من الهدر

أكدت مبناسبة اليوم العاملي للمسنني أن الكويت سبّاقة في رعاية هذه الشريحة

العجمي: إلزام موظفي »عمليات اخلفجي«
بالعمل خالل العيد تصرف مُهني

الصبيح: ارتفاع عدد كبار السن يتطلب سياسات وخططًا 
لتأكيد  فعاليتهم وحتقيق مشاركتهم الكاملة في التنمية

جسيمة في بعض العقود 
واملش����تريات، قائال: إن لم 
يكن لديوان احملاسبة وقفة 
لردع مثل هذه التصرفات 
فإن ألعضاء مجلس األمة 
الكلمة الفص����ل في إيقاف 
أي ه����در أو جت����اوز على 

املال العام.
كم����ا ش����دد د.العجمي 
على أن هناك من املديرين 
واملديري����ن  التنفيذي����ني 
باخلفجي من وصل بسرعة 
البرق إلى هذا املكان وغيرهم 
الكادحني  العامل����ني  م����ن 
ينتظرون سنوات طويلة 
وهم يطالبون باحلصول 
عل����ى حقهم ف����ي الترقية 
لدرجة واحدة فقط، وتساءل: 
اللوائح تنص  إذا كان����ت 
العامل على  على حصول 
الدرجة بعد 4 سنوات فكيف 
ببعضهم يقفز في كل سنة 
من درجة إلى أخرى حتى 
وصلوا إلى نهاية الدرجات 
الوظيفية في سلم الدرجات؟ 
أال يستحق هذا األمر عناء 
البحث والتحري إلنصاف 
املظلومني من العاملني الذين 
اليزالون على درجة واحدة 

منذ عشر سنوات؟
كم����ا اس����تغرب قي����ام 
التنفيذي  الرئي����س  نائب 
املالية واإلدارية  للشؤون 
في األحمدي بإصدار التعميم 
رقم 2014/29 بشأن عطلة 
عي����د األضحى ملدة 9 أيام، 
وإرسالها للعاملني باخلفجي 
متسائال: هل يعني ذلك أن 
القرار يشملهم في تصرف 
ش����جاع من����ه أو كالعادة 
خطأ من قبل املس����ؤولني 
أو الس����تثارة العاملني في 

اخلفجي؟
وأكد رئيس النقابة في 
ختام تصريحه على إصرار 
العاملني بالش����ركة  نقابة 
الكويتية لنف����ط اخلليج 
على إص����دار قرار من قبل 
العملي����ات بعطلة  رئيس 
العيد أسوة بجميع العاملني 
في الكوي����ت والعدول عن 
سياسته واحترام سياسة 
احلكومتني الرشيدتني التي 
راعت حق����وق العامل من 
خالل القوانني والتشريعات 
والت����ي اس����تقرت عليها 
اإلدارية  اللوائ����ح والنظم 

في الشركات النفطية.

ممتلكات وحصة الكويت من 
الهدر غير املبرر والتي يعلم 
بها القاصي والداني، حتى 
وصل األمر برئيس عمليات 
اخلفجي بدعم إس����طبالت 
اخلي����ل باخلفج����ي إلى ما 
يقارب املليون، وذلك على 
حساب املال العام واحلساب 
املش����ترك حلصة الكويت 
في املنطقة املقسومة دون 
رادع ودون حسيب أو رقيب 
ودون تدخل من قبل ديوان 
احملاسبة الذي يغض الطرف 
عن هذه املنطق����ة وكأنها 
منطقة محرم دخولها، ناهيك 
عن املصروفات اإلدارية غير 
املبررة والتي تتجاوز حد 

املعقول.
الدعوة  أن تل����ك  وذكر 
تأت����ي انطالقا من احلفاظ 
على املال العام وعلى مصدر 
رزقنا وهو إنتاج النفط من 
خالل قيام ديوان احملاسبة 
الكويت����ي باالط����الع على 
تقاري����ر التدقيق الداخلي 
أرامكو  لشركات عدة مثل 
ومؤسس����ة  الس����عودية 
التي  الكويتية  البت����رول 
إلى وجود أخطاء  أشارت 

في مد ي���د العون واإلغاثة 
ملش���ارق األرض ومغاربها 
العطاء  واستمرارا ملسيرة 
التي تنطل���ق لتعم العالم 
كافة باخلير وتش���ارك في 
البناء والتعمي���ر والرقي 
والتطوير.. فهنيئا للكويت 

بأميرها.
وأضافت الصبيح أنه من 
الفخر واالعتزاز لنا جميعا 
ما أكده دستورنا الكويتي 
من حقوق املساواة واملعونة 
في الشيخوخة أو املرض أو 
العجز لكل مواطن وحقه في 
التعليم والرعاية الصحية 
والتأمينات االجتماعية والتي 
تعتبر عالم���ة من عالمات 

العرف���ان والوفاء  مظاهر 
ملا بذلوه من جهد وقدموه 
م���ن عط���اء فوضعت لهم 
اخلطط واتخ���ذت تدابير 
وقائية للرعاية والتأهيل 
لتأكيد فعاليتهم وحتقيق 
الكامل���ة في  مش���اركتهم 
التنمي���ة واندماجه���م في 

املجتمع.
وبين���ت أن ما حظي به 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد )حفظه اهلل 
ورعاه( مبنحه لقب »قائد 
للعمل اإلنس���اني« واتخاذ 
الكوي���ت مرك���زا للعم���ل 
اإلنساني لدليل على الدور 
العظي���م للكويت وأميرها 

قال رئيس مجلس إدارة 
العاملني بالش����ركة  نقابة 
الكويتية لنف����ط اخلليج 
إن  العجم����ي  د.فدغ����وش 
رئيس عملي����ات اخلفجي 
الكويتيني  العاملني  يجبر 
على العمل في عطلة العيد 
بينم����ا يقضيها بني أبنائه 
في تص����رف غريب ومهني 
من قبله للعاملني الكويتيني 
والس����عوديني عل����ى حد 

السواء.
وبني أنها ليس����ت املرة 
األول����ى التي يق����وم فيها 
العمليات بالتعدي  رئيس 
العاملني وقد  على حقوق 
كرر فعلت����ه أكثر من مرة، 
وان دل هذا على شيء فإمنا 
يدل على استهتاره بقطاع 
النف����ط وبإنتاج العمليات 
وبالعاملني في هذه املناطق 

دون رادع أو حاكم.
وطال����ب د.العجمي من 
خ����الل تصريح����ه ديوان 
احملاسبة الكويتي بالتحرك 
والدخول في عمليات اخلفجي 
املش����تركة، والقيام بدوره 
املنوط به وفق����ا للقانون 
رقم 1964/30 حفاظا على 

الرق���ي والتحضر وتظهر 
م���دى االهتم���ام والتقدير 
للمواطن���ني، الفتة إلى أن 
من مظاهر االهتمام املختلفة 
ونظم الرعاية املتكاملة التي 
ينعم بها اآلب���اء واألمهات 
من كبار السن في الكويت 
وم���ا كلفه لهم الدس���تور 
وما تتوارث���ه األجيال من 
أصيل الع���ادات والتقاليد 
وجميل القيم وما أوصت به 
شريعتنا اإلسالمية ينعكس 
جميعا فيما يتمتع به كبار 
السن في كويتنا من تقدير 
وإحسان وتكرمي وعرفان 
في كنف األسرة ومبا تقدمه 
إدارة رعاية املسنني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
من خدمات صحية ونفسية 
واجتماعية وإرشاد ووعظ 
ديني وتوعية غذائية من 
خالل فرق زائرة مبحل إقامة 
الس���ن حرصا على  كبير 
تواجده في بيئته الطبيعية، 
وتكلفت الدولة برعاية من 
ال عائل له باإليواء وتقدمي 
كاف���ة اخلدم���ات الصحية 
واالجتماعية والنفس���ية 
وتوفير الراحة والطمأنينة 

واألمان له.
نحن اليوم نحتفل جميعا 
بذكرى اليوم العاملي للمسنني 
ونؤكد وجندد العهد بالعطاء 
والوف���اء والعمل املخلص 
اجلاد إلسعاد األمهات واآلباء 
وحتسني أوضاعهم وحفظ 
كرامتهم سائلني اهلل العون 

والتوفيق.

بشرى شعبان 

قالت وزيرة الشؤون هند 
الصبيح في كلمة لها ملناسبة 
اليوم العاملي للمسنني انه 
في األول من أكتوبر من كل 
عام تش���ارك الكويت دول 
العال���م االحتف���ال بذكرى 
الي���وم العاملي للمس���نني 
الذي خصصته منظمة األمم 
املتحدة ليكون يوما عامليا 
حتتفل به جميع دول العالم 
اعترافا بقدرهم وتكرميا لهم 
وتعزيزا ملكانتهم وتدعيما 

لدورهم في املجتمع. 
وأشارت الى أن التزايد في 
أعداد كبار السن في العالم 
التي تقدر بنحو 600 مليون 
مسن ممن بلغوا اخلامسة 
والستني واملتوقع أن يصل 
املليارين ف���ي عام 2050م 
السياسات  تتطلب رس���م 
ووضع اخلط���ط لتوفير 
االحتياج���ات والتوعي���ة 
والوقاية والتأهيل صحيا 
ونفسيا واجتماعيا، ودولة 
الكويت في مقدمة رواد العمل 
االجتماعي في املنطقة ولها 
من املنجزات ما يتخذ نبراسا 
ومرشدا للتعامل مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة عامه، 

وكبار السن خاصة.
وأكدت الصبيح اهتمام 
الكوي���ت بقضاي���ا كب���ار 
الس���ن باعتباره���م موردا 
بشريا ومصدرا من مصادر 
واملش���اركة  االس���تثمار 
ف���ي التنمي���ة ومظهرا من 

د.فدغوش العجمي

ابراهيم البغلي

هند الصبيح

البغلي: انطالق أنشطة اجلمعية الكويتية 
للمسنني بالتزامن مع اليوم العاملي للمسنني

بشرى شعبان

كشف رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية لرعاية وتأهيل 
املسنني الراعي الرسمي جلائزة البغلي لالبن البار إبراهيم 

البغلي عن أن اجلمعية وبعد إشهارها من قبل وزارة الشؤون 
أرادت أن تطلق أول نشاط لها مبناسبة اليوم العاملي للمسنني 

وهي لهذه الغاية تقيم اليوم ملتقى الرعيل األول في فندق 
الكروان بالزا الفروانية الساعة العاشرة صباحا.

واكد البغلي أن الكويت من الدول املتميزة والسياقة في مجال 
االهتمام بكبار السن انها وعلى مختلف املستويات احلكومية 

واألهلية واخليرية لن تألو جهدا في توفير ودعم هذه الفئة 
العزيزة على قلوب اجلميع الذي قدمت الكثير للمجتمع.

إيرادات الفروع املستثمرة زادت 101567 ديناراً
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ال اقبال كثيرا على االضاحي حتى االن

جتار االغنام يراهنون على االقبال خالل االيام القادمة مصطفى رباحأضاح جاهزة

أسامة دياب

مع حلول عيد األضحى املبارك، تتجه األنظار إلى س���وق األضاحي وبورصتها التي س���جلت 
مع���دالت عالية من حيث حجم املعروض الذي يلب���ي احتياجات املواطن واملقيم إلحياء 

هذه الشعيرة املهمة، وسط حالة من ضعف اإلقبال من قبل املواطنني واملقيمني على 
الس���وق باملقارنة باألعوام السابقة، إال انه من املتوقع ان يزداد االقبال على مدى 

اليومني املقبلني.
»األنباء« زارت سوق األغنام وتابعت احلركة فيه، والتقت عددا من الباعة 
والتجار الذين أكدوا أن »اخلروف العربي« هو ملك السوق املتوج وصاحب 
الش���عبية األكبر ويتراوح س���عره بني 125 و180 دينارا، بينما يتراوح سعر 
اخلروف اإليراني بني 75 و90 دينارا، أما األس���ترالي فيتراوح سعره بني 45 
و60 دينارا، واخل���روف الصومالي بني 45 و50 دين���ارا، أما التيس العربي 

فيتراوح سعره بني 90 و130 دينارا.
ويخشى البعض من االرتفاع بحنون االسعار في ظل التوقع بزيادة االقبال، 

لذا طالبوا اجلهات املعنية بتكثيف الرقابة، فإلى التفاصيل:
في البداية، وصف أبو محمد � أحد الباعة في س���وق األغنام بالش���ويخ � حالة 

السوق بالفقيرة واملثيرة للشفقة باملقارنة بالعام املاضي نظرا لضعف اإلقبال بصورة 
ملحوظة، الفتا إلى أن املعروض في السوق أقل من الطلب بكثير.

ولفت أبو محمد إلى أن األس���عار هذا العام ال تختلف كثيرا عن العام املاضي أو رمبا تفوقها 
بقليل، مش���يرا إلى أن س���عر اخلروف العربي يتراوح بني 140 و150 دينارا وقد يصل إلى 180 

دينارا على حسب حجم اخلروف ومطابقته للمواصفات الشرعية لألضحية، بينما تراوح 
سعر اخلروف اجليفالي املعلوف داخل الكويت من 100 إلى 110 دنانير، وبلغ سعر 

اخلروف اإليراني من 75 إلى 90 دينارا، أما األس���ترالي فيتراوح س���عره بني 45 
و60 دينارا، واخلروف الصومالي يتراوح سعره بني 45 و50 دينارا، أما التيس 

العربي فيتراوح سعره بني 90 و130 دينارا.
وأشار أبو محمد إلى أن ارتفاع أسعار األعالف من أهم العقبات التي تواجه 
املربني، حيث إن أغلب األعالف املوجودة في السوق تستورد من دول اجلوار 
وترتفع خصيصا في املواس���م واألعياد، موضحا أن الشعير موجود بكثرة 

وبأسعار تدعمها الدولة.
أما وحيد طلعت � أحد الباعة في س���وق األغنام � فأكد على ضعف األقبال 

باملقارنة مع األعوام الس���ابقة، متوقعا أن تكون البداية احلقيقية للسوق يوم 
غد، الفتا إلى أن األس���عار زادت زيادة طفيفة عن أسعار العام املاضي إال أنها في 

مجملها معقولة وفي متناول املواطن واملقيم، مش���يرا إلى ان سعر اخلروف العربي 
النعيم���ي يتراوح بني 125 و180 دينارا، أما اجليفالي فيت���راوح بني 110 و120 دينارا، أما 

اخلروف اإليراني فيتراوح س���عره بني 90 و100 دينار، وأخيرا اخلروف األس���ترالي الذي وصل 
س���عره بني 50 و60 دينارا، موضحا أن اخلروف اإليراني ال تتوافر فيه شروط األضحية، مشيرا 

إلى أن اخلروف املهجن هو أبرز الغائبني عن السوق هذا العام.
وأشار طلعت إلى أبرز عوامل ضعف اإلقبال على السوق ومن أهمها اإلقبال الشديد 

على مشاريع ذبح األضاحي خارج الكويت والتي توفرها اجلمعيات اخليرية.
أما مصطفى رباح � أحد الباعة في السوق � فأكد على أهمية أن ينتبه املواطن 

واملقيم إلى توافر الشروط الشرعية في األضحية كعنصر مهم من دعائم اكتمال 
الش���عيرة، موضحا أن احلركة في سوق األغنام هذا العام ضعيفة ولم ترق 
إلى درجات اإلقبال التي ش���هدتها األعوام الس���ابقة بالرغم من كثرة وتنوع 

املعروض وعدم اختالف األسعار كثيرا عن العام املاضي.
ولفت رباح إلى أن س���عر اخلروف العربي احملل���ي يبدأ من 140 الى 180 
دينارا، بينما يصل س���عر اجليفالي املعلوف داخ���ل الكويت من 110 إلى 120 

دينارا، واإليراني غير املعلوف في الكويت من 75 إلى 95 دينارا.
من جهته، أكد محمود عبدالهادي � أحد الباعة في السوق � أن الكمية املعروضة 

من األغنام داخل السوق كبيرة وتغطي الطلب احمللي ولكن اإلشكالية في ضعف 
اإلقبال باملقارنة باألعوام السابقة، متوقعا أن يبدأ اإلقبال احلقيقي على السوق بداية 

من اليوم، موضحا أن األسعار لم تشهد تغيرا كبيرا عن العام املاضي ولكنها تظل في حدود 
املتناول واملتاح بالرغم من غياب اخلروف املهجن الذي يحظى بش���عبية كبيرة في أوساط رواد 
السوق. وأشار عبدالهادي إلى أن اخلروف العربي هو ملك السوق املتوج وصاحب الشعبية األكبر 
فيه ويتراوح سعره بني 125 و180 دينارا وقد يصل إلى 200 دينار إذا كان كبشا مكتمل الشرائط 
الش���رعية، أما اخلروف اإليراني املعلوف داخل الكويت فيتراوح سعره بني 110 و120 دينارا، أما 

اإليراني غير املعلوف في الكويت فيبدأ من 75 إلى 95 دينارا حسب احلجم.
أما عبدالناصر النجار � أحد الباعة في السوق � فأكد على أن األسعار مرتفعة عن العام املاضي 
بسبب ارتفاع أس���عار األعالف على املربني، معزيا ضعف اإلقبال إلى نقل السوق من مكانه أكثر 

من مرة مما أضعف قوته الشرائية وأثر على اإلقبال عليه.
وأش���ار إلى أن اس���عار اخلروف العربي تتراوح بني 100 و135 دينارا واإليراني املعلوف في 

الكويت من 100 إلى 110 دنانير، أما األسترالي فما بني 55 و60 دينارا.
بدوره، أكد أبو عيس���ى أن املعروض من األغنام يتالءم مع حجم املناسبة ويغطي احتياجات 
املواطنني واملقيمني من األضاحي، الفتا إلى أن األسعار هذا العام زادت عن العام املاضي قليال، إال 

أن اخلروف املهجن أبرز الغائبني عن السوق واثر في حركته قليال نظرا لإلقبال عليه.

بورصة األضاحي
العرض يفوق الطلب واملهجـن  أبرز الغائبـني

سوق االضاحي ينتظر نهاية االسبوع

أغنام من السعودية واالردن في السوق

جتار لـ »األنباء«: »العربي« ملك السوق املتوج 
وصاحب الشعبية األكبر  ويتراوح سعره بني 125 و180 ديناراً

أكد عدد من الباعة في سوق األغنام بالشويخ أن السماسرة 
هم السبب املباشر الرتفاع األسعار عن العام املاضي، حيث 
يالحقون رواد الس��وق من مواقف السيارات إلى األماكن 
املخصصة للبيع ومن ثم يبيعونهم للتجار في مقابل نسبة 
من التاجر يتحملها املستهلك، ناهيك عن استخدامهم اساليب 
الغش التجاري وبيعهم اخلراف املس��توردة للزبائن على 
أنها عربية، كل ذلك في وس��ط حالة غياب من الرقابة على 
السوق، مناشدين اجلهات املعنية ضرورة تشديد الرقابة 

على السوق حلماية املستهلك.

السماسرة 
يشعلون أسعار السوق واملستهلك الضحية

وحيد طلعت

)تصوير: أسامة أبو عطية(

محمود عبدالهادي

ابو عيسى
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استغرب النائب السابق حسني مزيد ما طالب به احد 
النواب بإغالق كلية الشريعة، متسائال عن الهدف الذي 

يسعى له من يطالب بهذا الطلب الغريب بالرغم من 
املنهج الوسطي الذي متتاز 

به مناهج كلية الشريعة 
بالكويت واالشادة بهيئتها 

التدريسية ومخرجات 
التعليم منها دائما ما تكون 
مفيدة ومؤثرة ايجابيا في 

املجتمع الكويتي املسلم 
فترى خريجي الشريعة 

ينخرطون في العديد من 
اهم الوظائف سواء وكالء 
النيابة ومن ثم يصبحون 

قضاة وايضا ضباط سواء 
باجليش او الشرطـة 

وايضا معلمون افاضل 
وغير ذلك.

وقال مزيد في تصريح صحافي: ان املطالبة بإغالق كلية 
الشريعة هي مطالبة بإغالق الكلية املتخصصة الوحيدة 

بالكويت في تدريس ديـــن اهلل وشريعته وهــذا 
اعظــم علم يتعلمه االنسان، ألم يدرك من يطالــب 

بإغالقها اننا في أمس احلاجـــة الى شباب يحملــون 
شريعــة اهلل الوسطية في وقت متــر فـيه املنطقــة 

احمليطـــة بالكويت بظروف اقليمية شديدة اخلطــورة 
تشتعل بها حروب طائفية وارهاب يكاد يعصف باالمة 

وشبابها؟
وحذر مزيد من مثل هذه املطالب التي تضرب الوحدة 

الوطنية بالفرقة الطائفية البغيضة في وقت نحن بحاجة 
فيه الى توحيد الصف الوطني.

متسائال: ألم يئن للجميع ترك الطائفية واملصالح 
االنتخابية والعمل لصالح املصلحة الوطنيــة؟

مرزوق الغامن صالح عاشور

الغامن يهنئ نظيرته
في جمهورية بوتسوانا بـ»العيد الوطني«

عاشور: نطالب بإغالق كلية الشريعة بجامعة الكويت نهائياً

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة الى 
رئيسة املجلس الوطني في جمهورية بوتسوانا مارغريت 

نانانيانا ناشا، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

أدلى النائب صالح عاشور بتصريح 
صحافي طالب فيه بإغالق كلية 

الشريعة بجامعة الكويت ألن خريجي 
هذه الكلية ال يحتاج لهم سوق العمل، 
وال داعي لتخريج املزيد من الطلبة من 

خالل هذه الكلية.
وقال عاشور: إن هناك من استغل 
الشهادة التي حصل عليها من هذه 

الكلية وعن طريق الضغط السياسي 
بإدخال نفسه في العمل بالنيابة العامة 
وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع 

بالرغم من عدم تخصصهم بالقانون، 
باإلضافة لذلك عدم رغبة اخلريجني 
بالعمل في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية كأئمة للمساجد.
وأضاف قائال: إن مستوى الكلية 

وخريجيها دون املستوى املطلوب 
في هذا التخصيص ويفتقرون 

الى الكثير من القدرات القانونية 
واإلدارية باإلضافة الى أنها أصبحت 
مكانا للمحسوبية وبعض التوجهات 

املتشددة والداعمة لألفكار الشاذة 

واملنحرفة.
وختم عاشور قائال: نطالب بإغالق 

كلية الشريعة نهائيا ودمجها مع 
كلية احلقوق، حيث التخصص 

الفعلي الحتياج املجتمع الكويتي، 
كما طالب احلكومة بعدم املجاملة في 

هذا املوضوع والنظر في مصلحة 
البلد العليا بعيدا عن الضغط 

السياسي وعدم االستجابة ألي 
ضغوط والعمل على إغالق كلية 

الشريعة.

إلــــى ان العالقــــات الكويتية ـ 
البحرينيــــة قد عبرت التاريخ 
وهي تزهو بفضل التوجيهات 
السديدة من القيادة احلكيمة في 
كال البلدين، مؤكدا ان التالحم 
اخلليجي ضرورة حتتمها دقة 

وحتديات املرحلة الراهنة.
وأشاد الهاجري بالسياسة 
احلكيمــــة واملتزنــــة ململكــــة 
البحرين، مشــــيدا بالعالقات 
األخوية التي جتمع بني الكويت 
والبحرين وأنها تشــــهد على 
الــــدوام تطــــورا ملحوظا في 
مختلف املجاالت وانعكاس ذلك 
على الزيــــارات املتبادلة بيننا 
باســــتمرار، مؤكدا ان البلدين 
يربط بينهمــــا تاريخ ومصير 
مشــــترك، كما ان »أي إســــاءة 
ألشقائنا في البحرين هي إساءة 

للكويت«.

معهم؟
4- على اي اساس يرشح القسم 
العلمي عــــدد املبتعثني للجنة 

البعثات في الكلية؟
5- ما معايير وأســــس اختيار 
املعيدين املبتعثني من قبل جلنة 

البعثات في الهيئة؟
6- هل هذه املعايير واألســــس 
مختلفة عن معايير وأسس القسم 
العلمــــي ام ال؟ وإذا كان هنــــاك 

اختالف فما االختالف بينهما؟
7- يرجى تزويدي بنسخة من 
التعاميم والقــــرارات الصادرة 
واخلاصة بتشكيل جلان مقابالت 
البعثــــات مــــع بيــــان اعضائها 
وتوضيح الســــيرة الذاتية لهم 
وتدرجهــــم الوظيفــــي مع ذكر 

املبررات واملعايير الختيارهم.
8- تزويدنــــا بأســــماء جميع 
املتقدمــــني للبعثــــات والكليات 
التي تقدموا لها وتخصصاتهم 

الدقيقة.
9- يرجــــى تزويدي بالدرجات 
التفصيليــــة اخلاصــــة بتقييم 
املتقدمني كل على حدة )الدرجة 
التحريرية ـ الدرجة الشــــفوية 
العمليــــة( موزونة  الدرجــــة  ـ 
بالدرجات لكل عنصر باإلضافة 
املعتمــــدة  النهائيــــة  للدرجــــة 
لــــكل عضو من اعضــــاء جلنة 

املقابالت.
10- تزويدي بالتقرير اخلتامي 
املعتمد للجنة املقابالت وأسماء 
املرشــــحني الذين متت املوافقة 

عليهم لالبتعاث.
11- تزويدنا بأسماء املتظلمني على 
قرارات جلنة البعثات، وما االجراء 

املتخذ إلنصاف املتظلمني؟
12- هل يتم رفض ترشــــيحات 
القســــم العلمي مــــن قبل جلنة 
البعثات فــــي الكلية؟ وعلى اي 

الهاجري: العالقات بني الكويت والبحرين 
تاريخية وعميقة ومتجذرة

عبدالصمد: ما أسس اختيار
املبعوثني في »التطبيقي«؟

اساس يتم رفض ذلك؟
13- هل ترشيحات القسم العلمي 
ملزمة للجنة البعثات في الكلية 

ام ال؟
14- إذا مت قبــــول املبتعــــث من 
القسم العلمي ومت رفضه من قبل 
جلنة البعثات، هل يحق للمترشح 
املتبعة  التظلم؟ وما االجراءات 

في هذه احلالة؟
15- بعد ان قامت الهيئة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليم 
بنشر االعالن اخلاص بالبعثات 
والــــذي يتضمن العدد املطلوب 
لكل قسم وبناء عليه تقدم العديد 
من املواطنني لشغل تلك املقاعد، 
هل مت تغيير بنود االعالن او عدد 
املقاعد املخصصة لكل قسم؟ وهل 
مت إلغاء بعــــض املقاعد التي مت 
االعالن عنها؟ إذا كانت االجابة 
بنعم في اي من البنود السابقة 
فما االسباب واملبررات وكيف مت 

التعامل مع املتقدمني؟

أكد النائب ماضي الهاجري 
ان التصريــــح الذي صدر عن 
نــــواب مجلــــس األمة ال  أحد 
ميثل املجلس وال ميثل الشعب 
الكويتــــي، مشــــددا على عمق 
العالقــــات األخويــــة الوطيدة 
البحرين  القائمة بني مملكــــة 
الشقيقة والكويت، وما تتمتع 
به هذه العالقات من منو بفضل 
البلديــــن احلكيمتني،  قيادتي 
مشــــيرا الى ان تلك العالقات 
التاريخية املتجذرة لن تتأثر 

بتصريح هنا أو هناك.
الهاجري  النائــــب  وقــــال 
في تصريــــح صحافي انه قام 
باالتصال بصفته الشخصية 
برئيس مجلس النواب البحريني 
خليفة الظهراني وأكد له تقدير 
مجلس األمة والشعب الكويتي 
ململكة البحرين الشقيقة، الفتا 

وجه النائب عدنان عبدالصمد 
سؤاال الى وزير التربية والتعليم 
العالــــي د.عبداحملســــن املدعج 
جاء فيه: منى الى علمي وجود 
العديد من الشكاوى والتظلمات 
من قبــــل املتقدمــــني للحصول 
على البعثات في الهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقي والتدريب، 
حيث مت إخضاع جميع املتقدمني 
لالختبــــارات العلمية والعملية 
باإلضافة الى املقابالت الشخصية، 
وحرصــــا منا على التأكد من ان 
جلان املقابالت قد حافظت على 
احليادية في عملها ولم توقع ظلما 
على اي من املتقدمني وأن اللجان 
لم تخضع ألي ضغوط اثرت سلبا 
على عملها، ما قد يســــبب عدم 
قبول بعض املستحقني، وحرصا 
منا علــــى ان اللجان املعنية قد 
اخذت بعــــني االعتبار املقومات 
الكويتي  األساســــية للمجتمع 
التــــي تعتبر العدل واملســــاواة 
من دعائم مجتمعنــــا وأن مبدأ 
تكافؤ الفرص وعدم التمييز بني 
املتقدمني للبعثات هو االساس، 
وحيــــث ان الكفاءة العلمية هي 
املعيار الوحيــــد للمفاضلة بني 
املتقدمــــني للحصول على املنح 
والبعثات الدراســــية، لذا ارجو 
التالية مع  االجابة عن األسئلة 

إرفاق املستندات ذات الصلة:
1- هــــل هناك خطــــة لالبتعاث 
في كل قسم علمي؟ وكيف يتم 
توزيع عدد املقاعد على األقسام 

والكليات؟
2- ما األســــس واملعايير التي 
مبوجبها يتم اختيار املبعوثني 

في كل قسم علمي؟
3- على اي اســــاس يختار كل 
قسم عددا من املعيدين املبتعثني 
بعد اجراء املقابالت الشخصية 

ماضي الهاجري

عدنان عبدالصمد

دعوات نيابية لوقف السجال حول كلية الشريعة
حفاظا على الوحدة الوطنية

الكلية اصحــــاب فكر متزن، 
كما ان أســــاتذتها يجتهدون 
الوســــطية  في غــــرس قيم 

واالعتدال.
النائب  من جهته، رفض 
د.احمد مطيع بكل شدة جميع 
التصريحــــات التــــي تطالب 
بإغــــالق كلية الشــــريعة ملا 
فيهــــا من طائفيــــة وحزبية 
وشق لصف املجتمع الكويتي 

املترابط. 
وفــــي الســــياق ذاته قال 
النائــــب راكان النصــــف: إن 
الطائفي حول كلية  السجال 

الشــــريعة يجب ان يتوقف 
حفاظا علــــى وحدة الصف. 
من جانبه، قال النائب نبيل 
الفضل ان خريجي الشريعة 
لم ينفعونا حتى في املساجد، 
والكلية لم تخرج سوى دعاة 
التطرف. بدوره، قال النائب 
في املجلس املبطل األول محمد 
الدالل: من املؤسف ان تكون 
التعليمية ككلية  املؤسسات 
الشــــريعة عرضــــة للطرح 
الطائفي أو املزاجية السياسية 
ومخز أن تكون السلطة أسيرة 

لهذا الطرح.

أعرب النائب حمود احلمدان 
عن أمله في ان يركز أعضاء 
املجلس على تقدمي مقترحات 
تنفــــع الوطــــن واملواطنني، 
واالبتعاد عن كل ما من شأنه 
إثارة النعرات والفرقة داخل 
الكويتي. وأضاف  املجتمــــع 
في تصريح صحافي رد فيه 
النائب صالح  على مطالبته 
عاشور بإغالق كلية الشريعة، 
ان ممارسة النواب ألدوارهم 
الرقابيــــة والتشــــريعية ال 
التقــــدم مبقترحات  تعنــــي 
مثيرة للجــــدل او تؤدي الى 
انقسامات داخل املجتمع. ورأى 
احلمدان ان مطالبة عاشــــور 
مردود عليها، مؤكدا انها ليست 
مبنية على دراسة او تقارير 
واقعية، السيما مع عدم وجود 
إحصائيات واضحة تدلل على 
ان خريجي الشريعة ال يجدون 

وظائف لهم لدى تخرجهم.
وأضــــاف احلمــــدان ان 
القول ان الكلية تخرج ذوي 
فكر متشدد هو قول مخالف 
للحقيقــــة متامــــا، وعار عن 
الصحة، مؤكــــدا ان خريجي 

د.أحمد مطيعحمود احلمدان

محمد الدالل
حسني مزيد

احلويلة: إحالة جتاوزات املكتب الصحي
بواشنطن للنيابة العامة قرار طال انتظاره

وجه حزمة أسئلة لوزير الصحة

املخطئني ومكافأة املخلصني 
وتفعيــــل مبــــدأ الثــــواب 
والعقــــاب، مشــــددا على 
ضرورة عدم التهاون في اي 
تعد على املال العام، معربا 
عن أمله اال يتم التهاون او 

التقصير مع أي متجاوز.
هذا وقد وجــــه النائب 
احلويلــــة ســــؤاال برملانيا 
لوزير الصحة على خلفية 
هذه القضية قــــال فيه ما 
يلي: طالعتنا الصحف في 
تاريخ 2014/9/27 بتصريح 
لوزير الصحة مفاده »انه قد 
متت احالة العاملني باملكتب 
الصحــــي بواشــــنطن الى 
النيابة العامة بشبهة هدر 
مال عام وجتاوزات مالية 

وإدارية وتزوير«.
لذلك يرجــــى تزويدي 

باالتي:
1- منى الــــى علمنا ان 
هذه التجاوزات مضى عليها 
اكثر من سنة وبعلم قياديي 
الوزارة رغم تنبيههم لها فما 
أسباب عدم تفعيل تطبيق 
القانــــون علــــى مرتكبيها 
واملتورطني بهــــا منذ علم 
بهــــا؟ وهل هناك  الوزارة 
عالقة بني أي من مسؤولي 
الوزارة بأي طرف في هذه 

القضية؟

2- منى الــــى علمنا ان 
وزير الصحة الســــابق قد 
قــــرارا بإنهاء ندب  اصدر 
مســــاعد امللحــــق الصحي 
للشؤون املالية اعتبارا من 
يناير 2014 اال انه مت سحب 
هذا القرار قبل تنفيذه من 
قبلكم استنادا لتقرير جلنة 
حتقيق كلفت بهذه القضية، 
فمن هــــم أعضــــاء جلنة 
التحقيق وهل هناك صلة 
بأي من أعضائها بأي من 

أطراف هذه التجاوزات؟
3- كم بلغت قيمة هذه 
املالية؟ ومن  التجــــاوزات 
هم املستفيدون منها؟ وهل 
هم من العاملني في املكتب 
الصحي أو ممن لهم عالقة 

به؟
4- ما طبيعة التجاوزات 
اإلدارية األخرى في املكتب 
الصحي بواشنطن والتي 
شــــكلت جرمية؟ ومن هم 
أطرافها وما اإلجراءات التي 

اتخذت حيالهم؟
5- يرجــــى تزويــــدي 
بنســــخة من تقرير جلنة 
التحقيق وكافة الشكاوى 
والكتب املرسلة من العاملني 
املبتعثني للعالج حول  او 
عمل املكتــــب الصحي في 

واشنطن.

قام مبخاطبة كل من وزير 
الصحة آنذاك ووكيل وزارة 
الصحة للوقوف على حجم 
هذه التجاوزات واتخاذ ما 
يلزم، مستغربا ان يطول 
الفســــاد وزارة الصحــــة 
ومرافقها وهي التي تعتبر 
من اهم القطاعات املتعلقة 

باملواطنني.
وأضــــاف: اآلن مــــا دام 
ثبت ان هناك فســــادا، إذن 
فهناك فاسدون وعلى وزارة 
الصحة مســــؤولية كبيرة 
في متابعــــة كل اإلجراءات 
في هذه القضيــــة بعد ان 
اصبحــــت مبعيــــة جهاز 
النيابــــة العامة خاصة في 
دور الوزارة املفترض بدعم 
كل اجراء من شانه ان يعزز 
الفساد وان يأخذ  مكافحة 
القانــــون مجراه في اظهار 
أي محاوالت او وقائع تعد 
على املال العام ومحاسبة 
املسؤولني عن ذلك وحتقيق 
مبدأ الردع لكل من تسول 
له نفسه االعتداء على املال 

العام.
اننا  واكد د.احلويلــــة 
ســــنتابع هذه القضية في 
مجلس األمة بعد ان احالها 
الوزير الى النيابة العامة، 
متمنيا ان تتم محاســــبة 

قــــال النائــــب د.محمد 
احلويلــــة ان قــــرار وزير 
العبيدي  الصحة د.علــــي 
بإحالة التجاوزات االدارية 
واملاليــــة باملكتب الصحي 
النيابة  إلــــى  بواشــــنطن 
العامة قرار مستحق وان 
طال انتظاره، مشــــيرا الى 
ضــــرورة تطبيق القوانني 
ومحاسبة املسؤولني عن كم 
هذه التجاوزات ومن يثبت 

تعديه على املال العام.
وأشــــار د.احلويلة في 
تصريح صحافي الى ان ما 
يحدث في املكتب الصحي 
في واشنطن أمر ال ينبغي 
الســــكوت عنه خصوصا 
ان هنــــاك محــــاوالت كما 
نسمع لتمييع وقائع هذه 
التجاوزات إال ان ثقتنا في 
الذي  العامة  النيابة  جهاز 
سيباشر التحقيق في هذه 
التجــــاوزات كبيــــرة النه 
سيطبق القانون، مبينا ان 
هذه التجــــاوزات ما كانت 
لتكتشف لوال تصدي مدير 
املكتب الصحي لها د.عبداهلل 
الوطيب منذ العام املاضي 
ما يؤكد حرصه على املال 
العام ونحن نقدر ونشيد 
العاملني  بجهوده وجهود 
اثر ذلك  معه حيث علــــى 

د.محمد احلويلة

مزيد: كلية الشريعة متتاز بالنهج الوسطي 
ومخرجاتها إيجابية في املجتمع

د. مبارك الهاجري

الهاجري لعدم الرد حفاظاً على وحدة املجتمع
ثامر السليم

 
استغرب عميد كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت 
د.مبارك الهاجري من هذا الرأي حول 
كلية الشريعة خصوصا دون غيرها 
من الكليات اإلنسانية مثال، مشيرا 

الى أنه لن يرد على مثل هذه اآلراء.
كما نصح الهاجري اجلميع 

بعدم الرد على مثل هذه اآلراء 
والتصريحات غير املدروسة التي 

من املمكن ان تشق وحدة الصف في 
املجتمع.

من جانبها، قالت قائمة الشريعة التي 

تخوض انتخابات جمعية الشريعة 
إنها لن تسمح بالزج بكلية الشريعة 

بأطروحات طائفية من البعض، 
مستغربني ما دعا إليه النائب عاشور، 
وان كلية الشريعة مهمة ومخرجاتها 

متد سوق العمل بالدعاة وطلبة العلم، 
وان إغالقها ضرب من اخليال.

املالي في راتبـــه منذ تعيينه 
وحتـــى تاريخـــه واجمالـــي 
قيمة املكافآت املالية املتنوعة 
املصروفة له خالل الســـنتني 
املاضيتـــني، ويرجى تزويدنا 
بأسباب حفظ التحقيق اخلاص 
القانوني لالمني  باملستشـــار 
العـــام بديوان اخلدمة املدنية 
بعد اكتشـــاف استيالئه على 
مبالغ مالية من دون وجه حق 
واالكتفـــاء بـــرد املبالغ فقط، 
علما ان ذلك يعد جرمية تعد 
على املال العام يعاقب عليها 
القانون، ويرجى تزويدنا بكل 
العمل )تنموي  قرارات فريق 
وغير تنموي( واللجان بأنواعها 
)وزارية وداخلية( ومحاضر 
اجتماعاتها التي يترأسها االمني 
العام احلالي خالل الســـنتني 
املاضيتـــني واجمالـــي قيمة 
املكافآت املصروفة له عنها، وما 
مالحظات ديوان احملاسبة على 
فرق العمل واللجان املشكلة في 

املعيوف: ما عدد املستشارين واملوظفني 
غير الكويتيني في برنامج إعادة الهيكلة؟

البرنامج وما االجراءات التي 
اتخذها االمـــني العام ملعاجلة 
تلك املالحظات؟ مع تزويدنا 
بصورة من مالحظات ديوان 

احملاسبة.

وجـــه النائـــب عبـــداهلل 
املعيوف سؤاال برملانيا لوزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح جاء فيه: يرجى 
تزويدنا بعدد املستشـــارين 
واملوظفني غير الكويتيني الذين 
مت تعيينهم في برنامج اعادة 
هيكلة القـــوى العاملة خالل 
السنوات الثالث االخيرة وحتى 
تاريخ ورود السؤال مع تزويدنا 
بالســـيرة الذاتيـــة لكل منهم 
وقرارات تعيينهم ورواتبهم 
وميزاتهم، وما مبررات تعيني 
مستشارين لدى البرنامج مت 
انهاء عقودهم مؤخرا من االمانة 
العامة للتخطيط بسبب ضعف 
ادائهم خالل اخلطة االمنائية 
السابقة مع تزويدنا بنسخة 
من قرارات تعيينهم وسيرتهم 
الذاتية، وما الســـيرة الذاتية 
القانوني اخلاص  للمستشار 
باالمني العـــام لبرنامج اعادة 
عبداهلل املعيوفالهيكلة مع تزويدنا بالتدرج 

نبيل الفضل

راكان النصف
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شيخة أحمد الجيران
وددت لو أن بيني وبني االستقرار صداقة، فعندما 

تتبدل األحوال أتوق ألوضاع استقرار جديدة 
وأحن ألحوال االستقرار السابقة. هذه احلياة 

تشاكس رغبتي في الثبات وتدعوني للقلق أحيانا 
وللشغف أحيانا أخرى، بني ليلة وأخرى يزداد 
يقيني بأن دوام االستقرار ليس سوى حرمان 

من التطور وفقدان للعزمية. تخيل لو أنك تعيش 
بهناء طوال سني عمرك، ستضمن راحة البال 

وستكون على ما يرام لكني أشك في دوام 
شعورك بذلك. أظن أن إدمان الشعور باالستقرار 

يجعلك باردا في همتك، قانعا، متكاسال وإن نظرة 
سريعة في مشاكلنا القدمية بإمكانها أن ترينا كم 

لها من أثر إيجابي في دفعنا نحو التطور والتعلم. 
من رحمة اهلل بنا أن قدر لنا شيئا مما ال نريده 

أو نرغب فيه، فعندما نحاول أن نحل مشكلة 
أو نبحث عن أكثر من حل، أو نساعد غيرنا 

فإننا نقاوم الركود والذي هو سبب في التخلف 
والتأخر. وحتى نكون متيقظني أودع اهلل في 

نفوسنا حاجات نسعى لسدها في كل حال ووقت، 
هكذا يزودنا اهلل مبا يعيننا على العيش في 

حياة متغيرة باحثني بها عن االستقرار الذي من 
مصلحتنا أنه ال يدوم.

في كل مشكلة تذكر أن في التغيير دائما فرصة 
أفضل للتطور والتعلم، إننا حينما نرى املشكالت 

من هذا املنظور سنفرح بها وننقل مشاعر 
استيائنا إلى مشروع تنموي، هكذا نحن نسير 

وفق ما نريد حتقيقه ساعني مجاهدين في سبيل 
إراحة ذواتنا. فليس أصعب من أن نطور أنفسنا 

في وقت املشكلة، خاصة أن الناس مفطورون 
على الشكوى وتكرارها. 

مآل االستقرار

سقاية

سوق السمك تديره مجموعة من الوافدين العرب من جنسية 
محددة، هم من يقومون برفع أسعار السمك واملزايدة عليه 
سواء بصفتهم داللني او صيادين او شريطية، في اخلفجي 

سعر كيلو الزبيدي بـ 30رياال لدينا سعر كيلو الزبيدي يصل 
أحيانا الى 17 دينارا، والسبب هو التالعب واملضاربات غير 
املنطقية التي يجريها اولئك الداللون والشريطية، ووزارة 
التجارة ال تفعل شيئا، ولن تفعل شيئا، واال هل يجوز ان 

سعر كيلو الزبيدي في اخلفجي دينارين ونصف وفي سوق 
السمك في العاصمة الكويت التي ال تبعد عن اخلفجي سوى 

150 كيلومترا اكثر من 17 دينارا، ناهيك عن ان مافيا سوق 
السمك تقوم بتهريب كميات من الربيان والزبيدي من السوق 
عبر سيارات مغلقة، والتجارة يعلمون هذا األمر ولكن ال احد 
يتحرك، وال احد يفعل شيئا وسيرتفع سعر الزبيدي من 20 
الى30 دينارا ما لم تتحرك وزارة التجارة لوقف املضاربات 
غير القانونية التي يجنيها أبناء تلك اجلالية العربية والكل 
يعلم أنهم مخالفون لقانون اإلقامة، وال بد من منعهم من 

ممارسة هذا العمل، وترحيلهم اذا ما استدعى األمر فهم ليسوا 
مخالفني لقانون اإلقامة بل يتالعبون باألسعار وميارسون 

الغش وكأنهم فوق القانون، وانا اسأل احلكومة هل هم فوق 
القانون حقا؟

كذلك األمر في سوق األغنام سواء في اجلهراء او األحمدي 
فابتداء جالية آسيوية بعينها هم من يتحكم بأسعار األغنام 

حتى بلغ سعر النعيمي احمللي اكثر من 160 دينارا، واهلل يعلم 
كيف يتالعبون باألسعار ويرفعونها ويقومون باملزايدة على 
أسعار رؤوس األغنام قبل ان تدخل السوق وينسقون بينهم 

لرفع السعر وال يسمحون الي بائع من الباعة في صفاة الغنم 
بان يقوم بتخفيض السعر الذي يحددونه، طبعا كل هذا يتم 
حتت سمع وبصر اجلهات املعنية مبراقبة السوق، ويستمر 

السوق باالرتفاع في املواسم وغير املواسم بشكل غير 
منطقي، طبعا باإلضافة الى أسباب أخرى هي تعاون التجار 

معهم.
األمر ذاته يحصل في سوق اخلضار أحيانا، ولكن األدهى 

واألخطر ان مافيات اجلاليات هي اآلن التي تتحكم في أسعار 
اإليجارات وهم من يقومون برفعها بصفتهم سماسرة 

ملكاتب عقارية سواء كانت مرخصة او غير مرخصة، وهم 
من يقومون بالتحكم في سوق إيجارات السكن اخلاص، 

وقد تسبب تنسيقهم طوال سنوات في رفع إيجارات السكن 
اخلاص في اقل من 5 سنوات الى اكثر من ٪200.

كل تلك األسواق السمك واألغنام وإيجارات السكن اخلاص 
يتحكم فيها مافيات وافدة، وال توجد جهة رقابية واحدة 

ترصدهم او ترصد نتيجة أفعالهم التي تسببت في غالء املأكل 
واملسكن في البلد سواء على املواطنني او الوافدين بشكل 

خيالي.
وعبر هذه املقالة أدعو احلكومة الن تقوم بتشكيل جلنة 

متخصصة لدراسة األسواق الثالثة والتي متس األمن الغذائي 
في البلد واألمن االجتماعي، فال يعقل ان يكون مصير األمن 

الغذائي واألمن االجتماعي بيد مجموعة من مخالفي قانون 
اإلقامة، وميكن للحكومة ان تفتح هذا الباب على مصراعيه 

لتكتشف حجم الكارثة التي تسبب فيها مجموعات من املافيات 
التي شكلها وافدون خارج نطاق قانون العمل بل وخرجوا 

على القانون مبمارساتهم.

كثير ممن يسمع بقصص األولني حب عنترة لعبلة، وحب 
قيس لليلى.. يتمنى ولو كان مكان أحدهم، فال مخلوق على 

وجه األرض ال يتمنى أن يحب أو يُحب.
ولكن ليسأل كل واحد منكم نفسه لو ظفر قيس بليلى 

وعنترة بعبلة هل سيكتب كل واحد منهم بيت شعر واحدا؟
ليس ألنهم كرهوا بعضا بل »ألن كما قال ابن مفلح: العني ترى 

على غير اصلها فان ملكته رأته على أصله« وهذا ال يقتصر 
على النساء فقط بل على كل شيء في احلياة.

اسأل نفسك: عندما أحببت السيارة الفالنية واملالبس تلك التي 
كانت من أفضل املاركات عندما ملكتها هل استمر حبك لها كما 

هو أم قل؟
فأسمى ما في الوجود )احلب( فهو كما قال احدهم: اعشقوا 
وال تعشقوا حراما.. فان عشق احلالل »يطلق اللسان العيي 

ويرفع التبلد ويسخي كف البخيل ويبعث النظافة ويدعو إلى 
الذكاء.

وكلما أطلقت عينيك هوى قلبك، فغض ما استطعت، وان 
ابتليت فاعف نفسك رجاء ثواب ربك وصونا حملارمك.

قال ابن عباس: من عشق وكتم وعف وصبر غفر اهلل له 
وادخله اجلنة.

استدالله بقوله تعالى: )وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فإن اجلنة هي املأوى(.

فاصبر نفسك عن احلرام يرزقك سبحانه من افضل احلالل 
ألم يقل سبحانه )واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني(.

ومن رأى فتاة ما يدعو إلى نكاحها فليخبر أهله عنها ال 
اصدقاءه، وليأت البيت من بابه ال من النافذة فإن أتيت أنت من 

نافذة احداهن فرغم أنفك سيأتي من يتسول إلى نافذتك وان 
لم تكن لديك نافذة »كما تدين تدان«.

واعلمي يا أختي أن صالح الرجال وفسادهم بيدك أنِت..
فاهلل عز وجل في أمور الفاحشة قدم املرأة فقال »الزانية 
والزاني« ولكن في امور املادة قال »والسارق والسارقة« 

فالرجل لو اراد ما أراد من تالعب وفاحشة ورأى االبواب 
مغلقة امامه الستقام.

ولكن املرأة لو أرادت هي ستجد ألف ألف رجل يلبي طلبها.
وأنا اعلم جيدا ان: )اقصى اماني املرأة رجل يخاف اهلل فيها 

واطفال يبرونها اذا احدودب ظهرها(.
ولكن كما قال سبحانه )ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب 

من يعمل سوءا يجز به(.
فإن اردِت ذلك؟ ال تصغي ملن هم دونك ويريدونك أن تكوني 

مثلهم بال سمعة وال زواج )ودة الزانية لو كل النساء زناة 
مثلها(.

وثقي كل الثقة بأن الذي يبتدئ باحلرام ال ينتهي إال بدمعات 
ندم وحسرة في الظالم.

twitter: @Y_Alotaibi91

طارق ماجد بورسلي

يوسف فيصل العتيبي

»مافيا« اجلاليات 
تتالعب باألمن الغذائي 

واالجتماعي

»ذم الهوى«

سلطنة حرف

مجرد رؤية

حسن الهداد
ماذا حل بك يا بستان »اخلير«؟ بستان اخلير 
هو بستان األولني، الزمن اجلميل، الذي كان 

يعيش فيه الطيبون، من مجاميع متعددة 
االطياف، مجاميع بسيطة ومتواضعة تعمل في 

عتمة البحر وفي قساوة الصحراء، تعمل من 
أجل احلصول على لقمة العيش باحلالل، ومن 
أجل بناء مستوى معيشي مالئم يستر احلال.

بستان اخلير..
كانت تسوده عالقة محبة ومودة وتعاون 

واحترام بني احلاكم واحملكوم، وهذا األمر أدى 
إلى قفزة متميزة في زراعة البستان بالورود 

على سواعد أهله حتى أصبح آنذاك مفخرة 
تاريخية، ومنوذجا رائعا يضرب به األمثال في 

كل البلدان املجاورة.
وبعد سنوات، اهلل سبحانه رزق أهل بستان 

اخلير نعمة الذهب األسود )النفط(، الذي وفر 
عليهم درب العناء ومعاناة احلياة، وبحبهم 
واحترامهم بعضهم لبعض وعشقهم بلدهم 
استثمروا طاقاتهم حتى استطاعوا تطوير 
بستانهم بكل االصعدة، تنمويا واجتماعيا 
ورياضيا وفنيا، فضال عن تطور نظامهم 

السياسي حتى أصبح هذا البلد محل أنظار 
اهتمام العالم.

فماذا أصاب هذا البستان؟
من طبيعة احلياة أن ترحل أجيال وحتل 

مكانها أجيال أخرى، وقد رحل الطيبون 
وتركوا لألحفاد ورثا من اخليرات واإلمكانيات 

والعالقات الطيبة، فماذا صنع األحفاد؟
لألسف جتاهلوا السيرة األولى، ولم يسيروا 

على نهج أجدادهم بسبب أطماع وجشع 
بعضهم، حتى حولوا بستانهم إلى كتل من 

الصراعات السياسية طمعا بالغنائم، واملشهد 
لألسف حتول إلى لوحة من السيوف احلادة 
التي تفترس بعضها بعضا من أجل املكاسب 

اخلاصة.
كل هذا يحدث اليوم نتيجة رغبة مرضى 

السيطرة على النفوذ وحصد املال بال حدود 
وال ضوابط، ومن ثم الهيمنة، ولألسف 

فإن هناك مجاميع مؤثرة ولها كلمتها في 
الساحة، ولكن قبلوا على انفسهم لعب دور 
»كومبارس« وحتولوا ملجرد أداة في اللعبة، 
ودورهم ممثلني يجيدون هز الرقاب سمعا 

وطاعة ألبطال مسرح الصراع، وحقيقة هؤالء 
ما هم إال وباء ينتشر في الساحة للتكسب 

على املستوى الشخصي في كل زوايا الدولة، 
وأما املصلحة العامة فضرب بها عرض احلائط.

وهناك آخرون، وهم مجموعة من اجلنود 
املقنعني الذين مت شراؤهم بأبخس األثمان، 
وهؤالء يلعبون دورا رخيصا في معصية 

اخلالق، ودورهم هو نشر الشائعات وضرب 

اخلصوم بأبشع األلفاظ في ساحات التواصل 
االجتماعي، فضال عن مجاميع أخرى وهم 

مجاميع »ثرثرة دواوين« يلعبون دورا 
غير مقصود، وهم بال أدنى دراية يقومون 

بتشجيع أطراف الصراع على مبدأ »مع اخليل 
يا شقرا«، وهناك مجاميع معدنها طيب تسعى 

إلصالح ما أفسده مرضى الوادي، ورغم 
ضعف نفوذهم واتهامهم بأبشع الصفات إال 

أنهم مازالوا يقاومون أعاصير املتسلقني، 
ودائما يسعون إلى دفع السفينة إلى بر األمان 

بأقل اخلسائر في ظل هبوب الرياح امللوثة 
باملصالح.

الطيبون يتساءلون: إلى أين نحن ذاهبون؟ هل 
مازال البستان بأمان؟

الرياح تضربه واملصائب حتل على أهله، 
واملشاكل تنتشر كالوباء في ظل الصراعات.
ألم يحن الوقت لتشييد سدود معقودة لسد 
قوة الرياح؟ فما عاد أهل البستان يتحملون 

شراسة الفوضى نتيجة رياح أشخاص يُعدون 
على أصابع اليد.

األولون أسسوا لنا بستان اخلير، ومن أجل 
مصالح دنيوية ضيقة، هناك من حولوا 

البستان إلى ساحة مشوهة بالصراعات، 
وسئمت الناس هذه الصراعات، لذا حان وقت 

حسمها.

بستان األولني.. 
رحل

شرارة قلم

Nermin-alhoti@hotmail.com 
د.نرمين يوسف الحوطي 

هي قصة قصيرة مبا حتتويه من كلمات وبرغم 
من حروفها البسيطة إال أنها حتمل الكثير من 
املعاني التي أصبحنا نفتقدها في ذلك الوقت، 

تدور أحداث قصتنا بني شخصيتني 
ال ثالث لهما جتمعهما مشاعر وأحاسيس تتوج 

عالقتهما الزوجية.
تبدأ القصة بظهيرة يوم الـ 9/29 ويبدأ السرد 

مع احلوار القليل بني الزوجة وشخوص 
ال نراهم وال نسمعهم فقط نستنتج من ردود 

الزوجة عند محادثتهم عبر الهاتف، ومن 
تلك املقدمة السريعة التي احتوت الكثير من 
املعلومات التي جعلتنا من خاللها نعلم بأن 
بطلتنا تقوم بالتجهيز الحتفال عيد ميالد 

زوجها، ومن احلوارات والتجهيزات تكشف لنا 
الكاتبة الكثير من األشياء ومدى العالقة بينها، 
حيث إننا جند الزوجة عندما تقوم بالشراء أو 
الطلب من احملالت كانت بعد االنتهاء تذكر لنا 
من خالل محادثتها مع نفسها ماذا تعني تلك 
األشياء لزوجها و ما تربطت به من ذكريات 

بينهما.
أحداث قصتنا لم تتعد 24 ساعة واألحداث لم 
تتعد غرفة املعيشة ومطعم على هضبة جبل 

وبرغم من حدود األماكن والساعات القليلة إال 
أننا لم نشعر بامللل، فبحرفية الكاتبة ونقلها 

للصورة الشاعرية للقارئ بصورة تقترب من 
الواقع جعلتنا نشعر بحميمية املكان ودفء 

املشاعر لتلك الكلمات التي نقرأها، ها هي 
الزوجة تنتهي من جتهيزات عيد امليالد وها 
هي تذهب لتجهز نفسها الستقبال زوجها 

وأثناء انتظارها وترقبها لدخول احلبيب عليها 
يأتي رنني الهاتف ونفهم من احملادثة أن زوجها 
يستدعيها للخروج حيث ينتظرها خارج املنزل 

للذهاب لتناول العشاء فتوافقه وتذهب إليه 
وعند غلقها لباب املنزل تقول »نحتفل عندما 

نرجع«.
 املنظر الثاني أحداثه بسيطة وتدور بني 

الزوجني اللذين يجلسان على طاولة في أحد 
املطاعم الذي تطل نوافذه على جمال الطبيعة 

الشاعرية، ومع تلك الصورة اجلمالية ومع 
الذكريات التي تدور بينهما من خالل حديثهما 

الذي لم يحتو إال قصائد شعرية في احلب 
وذكريات بداياته إلى أن يدخل السفرجي املطعم 

وهو يحمل قالبا من احللوى، وهنا تندهش 
الزوجة فتكتشف بأن عيد زواجهما غدا، 

فتضحك وزوجها يندهش من ضحكتها لم جتد 
من الكلمات إال جملة واحدة: غدا ميالدي.

املنظر الثالث واألخير تبدأ أحداثه عندما يدخل 
الزوج منزله ويفاجأ بالترتيبات التي قامت بها 
زوجته احتفاال بعيد ميالده فتقترب منه وهي 

قائلة: اليوم ميالدك وغدا ميالدي.
تنتهي قصتنا التي ليست سطورها من اخليال، 

بل هي من واقعنا عندما كانت صديقتي تقوم 
بسردها لي وحتكي لي عن احتفالية عيد ميالد 

زوجها وعيد زواجهما الذي ال يفرق بينهما 
غير يوم واحد، واملفاجئة بأنها لم تتذكر عيد 
ميالد زواجهما وهي تقوم بتجهيز عيد ميالد 
زوجها وفي اجلهة األخرى جند الزوج أيضا 

لم يتذكر يوم ميالده فقط كان مهتما بعيد 
زواجهما. جميل بأن نتذكر االيام التي جتمعنا 
على احلب وجميل بأن يكون احلب هو محور 

الصراع بني األبطال فاحلب هو حرفني بني 
شخصني جمعهما اهلل ليدوم بينهما ليس فقط 

اليوم بل للغد.
مسك اخلتام: اهلل يتمم على كل من يحب، وكل 

عام وأنتم بخير، وحج مبرور وذنب مغفور 
لكل من حج بيت اهلل سبحانه.

اليوم ميالدك 
وغداً ميالدي

محلك سر
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@a_el2012  عبداهلل دليهي

@H_ALJ  حمود العجمي

أحمد الصانع

@SaadBarrak  سعد براك العازمي

الناس

أخاف األيّام

ما أبيها 
وصارت

ك�����ٍل ي���ه���ن���ي ص���اح���ب���ه ف����ي ض���ح���ى ال��ع��ي��د
وان����������ا ان�����اظ�����ره�����م وق����ل����ب����ي ح���زي���ن���ي 

ب��ع��ي��د دارة  ص�����اح�����ٍب  آت�����ذك�����ر  ق����م����ت 
وح����ال����ت ظ�������روف ال����وق����ت ب���ي���ن���ه وب��ي��ن��ي

ج���م���ر ال�����ف�����راق ب����وس����ط ق���ل���ب���ي م���واق���ي���د
ل����ع����ل ق����ل����ب ص����وي����ح����ب����ي ل������ي ي��ل��ي��ن��ي

ي�����اوج�����د روح��������ي ع�����د م����اب����ي ت��ن��اه��ي��د
واع����������داد م�����اج�����ادت ب�����ه ادم���������وع ع��ي��ن��ي

وع������د ال����ه����م����وم ال����ل����ي ل���ف���ت���ن���ي م����واري����د
����ه ي���دي���ن���ي واع������������داد ط�����ي�����ٍف ص����اف����ح����نِّ

ل�������وال ال����س����ل����وم وع����رف����ن����ا وامل���ن���اق���ي���د
ي��ج��ي��ن��ي اله�������و  ق���������دام  أن�������ا  آج�����ي�����ه  ال 

أغ����ل����ي����ه وأب�����ع�����د ع�����ن ح�����اي�����اه وآح����ي����د
ي���ح���دي���ن���ي دوم  مل������اق������اه  وال�������ش�������وق 

ل����ق����ى ال����ق����ل����وب ال����ل����ي ب���ل���ي���ا م���واع���ي���د
م����ن ص������ادق إح����س����اس ال���ق���ل���وب وي��ق��ي��ن��ي

الشاعرة حمدونه  ٭
@bgggh77

ت�������ق�������ول م����ل����ي����ت����ن����ي وأق�����������������ول م���������ا م�����ّل�����ك
وش�������ل�������ون أّم�����������ل ال������غ������ا ي�����اث�����ال�����ث اع������ي������ادي

أدّل�����������������ك أض�������ّي�������ع�������ك واض���������ي���������ع وأدّل��������������ك
ف�����������ؤادي داخ��������������ل  واآل  ال�������ع�������ن  م������ك������ان������ك 

ح���ّل���ك ع����ل����ى  ال�����ل�����ي  ال����ق����ص����ي����د  ت���س���ت���ث���ي���ر  ال 
ان����������ت ال�������ق�������واف�������ي وج�������م�������ه�������وري ون������ق������ادي

خ�������ل امل������ش������اع������ر ت������ن������ام ال������������ود ف�������ي ظ����ّل����ك
وت����ص����ب����ح����ك م������ع ص�����ب�����اح اخل�����ي�����ر ي������ا ب������ادي

ال����ن����اس ص�������ارت حت���س���ب امل�������دح جت��ري��ح
ط���ورت���ه���م! ال�����ع�����ومل�����ه..  ان  ل�����و  ش�����ان�����وا 

واآلخ���������ره ت���ش���ك���و م����ن ال����ن����اس وت��ص��ي��ح
ل���ي���ت ال���ب���ش���ر ت������درك ح���ص���اد أل��س��ن��ت��ه��م!

وال�����ل�����ي ع���ل���ى ه����ف����وات����ي ت���ك���ن وت��ب��ي��ح
ع�����ش�����ان م�����ان�����ي م���ت���ج���ه م������ع ج���ه���ت���ه���م!

أق�����ول�����ه�����ا وأص������������رح األم����������ر ت���ص���ري���ح
ع����ن����دي ث���ق���ة م����اه����ي ب���ت���ش���ب���ه ث��ق��ت��ه��م!

أن�������ا ل����ي����ا وق�����ف�����ت ص����ع����ب ان�������ي أط���ي���ح
حت��ت��ه��م! م����ن  اجل���ب���ل  ه���دي���ت  ط���ح���ت  وان 

وأه������ل امل���ص���ال���ح ق����د ن���ص���ون���ي م��ش��اف��ي��ح
وم�����ا ش��ف��ت��ه��م م����ن خ���ل���ص���ت م��ص��ل��ح��ت��ه��م!

رب������ع ال���س���ع���ه وع�����ي�����ال ع�����م امل���ف���اط���ي���ح
م���ع���رف���ت���ه���م! ث���������را  ي����س����ق����ي  ال  اهلل 

ال��ش��ي��ح ع����ن  األزرق  ال����ع����ود  ف�����رق  ي���اب���ع���د 
ج������ه������ال.. ب���ق���ع���ا م�����ا ب����ع����د درس����ت����ه����م!

ش���ف���ي ال�����رج�����ال ال���ط���ي���ب���ن ال���ط���ح���اط���ي���ح!
ال����ل����ي ال���ع���ل���وم ال���غ���امن���ه م����ن ص��ف��ت��ه��م!

امل��ف��ال��ي��ح ال�����رج�����ال  ع����ن  س����ول����وف����وا  ان 
س���ال���ف���ت���ه���م! ت���ن���ت���ه���ي  ان�����ه�����ا  ودك  م�����ا 

راح��������وا ب���س���رع���ة ك���ن���ه���ا س����رع����ة ال���ري���ح
ب����س ال����ع����رب م����ن ط��ي��ب��ه��م م����ا ن��س��ت��ه��م!

ال����زح����ازي����ح ت���ش���ي���ل  ال  أزرت  األرض 
ت���ض���اي���ق���ت م�����ن ث���ق���ل���ه���م وادف����ن����ت����ه����م!

ه������ي وي�������ش االش�������ع�������ار ف������ي ن���ف���س���ي وس����ل����واه����ا
ي������ا غ����ي����ر ح��������������زٍن.. م������ن اّي�������ام�������ي ت����ب����ّن����ان����ي!

اس�������ّل�������ي ال�����ن�����ف�����س ب�������� اش��������ع��������اري وذك�������راه�������ا
واش����������وف ن�������آي احل���������زن ي�����ع�����زف ع����ل����ى احل����ان����ي

م������ا اظ��������ن االي���������������ام.. جت���م���ع���ن���ي ب������� ش�����رواه�����ا
جت����ب����ر خ������واط������ر ف������������ؤادي، وت����ك����س����ر اوزان�����������ي!

ت�����زي�����ح ع�����ّن�����ي غ����ث����ا ال������دن������ي������ا.. وم����س����راه����ا
ل����س����ان����ي! ع������ن  ق����ل����ب����ي  ف�������  اح�����ب�����ك  ق�����ال�����ت  ال 

ف�������ي ك�������ل ي�����������وٍم مي�����������ر.. ام�����������وت واح�����ي�����اه�����ا
ف����ان����ي ال�����ع�����م�����ر  آح���������س  ع�����ي�����ن�����ي/  ن�������اظ�������رت  ال 

أرواه������������ا ال  ع������اج������ز  ن�����اظ�����رت�����ه�����ا  م�������ا  ك�����ث�����ر 
أح����������س ف����ي����ه����ا ج������م������ال ي�����ك�����ّس�����ر أح������زان������ي

ت���ب���ل���ي���ن���ي ال��������ذك��������رى، وي��������ا زي��������ن ب����ل����واه����ا!
م������ن ب����ع����ده����ا ص��������در ض���ي���ق���ي م������اه������وب ح����ان����ي،

اخ������������اف االي��������������ام م������������دري خ������اي������ف ان����س����اه����ا
وف������راق������ن������ا االوّل��������������ي ي�����ف�����رق ع������ن ال����ث����ان����ي!

ص��������ار إل�����ل�����ي ص��������ار وان����ت����ه����ي����ن����ا ع����ل����ى خ��ي��ر 
ودارت وش��������اف��������ت/  ع�������اش�������ت/  وْع������ي������ون������ن������ا/ 

ي���ص���ي���ر الزم  إب�����ك�����ي�����ف�����ن�����ا،  ش��������ي  ك��������ل  م��������و 
أش�������ي�������اء واج���������������د.. م�������ا ن����ب����ي����ه����ا، وص�����������ارت!

ت���غ���ي���ي���ر أي  م������ث������ل:  م�������و  َس��������ّم��������ه،  ت����غ����ي����ي����ر 
غ������ص������ٍب ع����ل����ي����ن����ا/ ه�������� ال������ع������اق������ه ت�����������واَرت

ب����ب����ق����ى أح�������ب�������ك، ه���������ذي م�������ن غ�����ي�����ر ت���ف���ك���ي���ر
ح�����ت�����ى ول���������و ه�����ال�����دن�����ي�����ا ع�������ّي�������ت، وج�����������اَرت

ق���������ال: اف����ت����رق����ن����ا؟ ق����ل����ت ل��������ه: خ����ي����ر ي������ا ط��ي��ر
ح�����اول�����ن�����ا من�����س�����ك ه������ال������س������ع������ادة، وط�������������اَرت!

ي���ص���ي���ر الزم  م�������و  ي�����ص�����ي�����ر؟  ت����ب����ي����ه  إل������ل������ي 
أش�������ي�������اء واج���������������د.. م�������ا أب�����ي�����ه�����ا، وص�����������ارت!

أضيع وأدلّك

وعد الهموم

أنام ملء جفوني عن شواردها       ويسهر اخللق جراها ويختصُم
من هذا البيت الرائع للشاعر املتنبي اخترنا عنوان هذه الصفحة وهي )شوارد(

أي نوادر اللغة وغرائبها. أردنا بذلك أن جنعل اسم هذه الصفحة بعنوانها الواسع لنسلط الضوء 
على الشعر والشعراء مبختلف انتماءاتهم وأطيافهم وبجميع أنواعه وبحوره، هنا نسعى وراء الكلمة 
والفكرة بعيدا عن أي شيء آخر نبحث عن الكيف ال الكم، نغوص في بحور األدب واإلبداع بجميع 

مراحله )املاضي - احلاضر - الرؤية املستقبلية(. نستنشق رحيق األدب من محابر املبدعني والرائدين 
من شعراء وأدباء ونقاد لكي نرى اإلبداع بكل جترد بعيدا عن العاطفة واالنتماء.

إعداد: محمد عبيد املجول
mohd-almajwal@hotmail.com

االربعاء 1 أكتوبر 2014

هتان المطر
 ذب�����ل�����ت اغ������ص������ان امل�������واص�������ل ل��ل��ج��ف��ا

واش����ت����ع����ل ف�����ي وس������ط خ���ف���اق���ي ح���ن���ن!
ك����ن����ت ذآخ�������ره�������م ع����ل����ى ن����ف����س����ي وف����ا 

ك����ن����ت واف���������ي ل����ك����ن ج�����ح�����اف ال���س���ن���ن!
>>>

ان����زف����ت ح�����زن ال���ق���ص���اي���د ف����ي ط�����رف ك��ل��م��ة
م������رة ش���ف���ات���ك س��ل��ي��ل��ة ت����وص����ل ل��س��م��ع��ي

ي���اك���ي���ف ه���ان���ت ع���ل���ى ق��ل��ب��ك وه�����و س��ل��م��ه
ط��ب��ع��ي ج���ف���ا  ل����و  احمل����ب����ة  اال  ي���ع���ط���ي  م����ا 

 ي����ا س���ي���د ال���������روح.. ف���ي���ك ال�������روح م��ه��ت��م��ه
وم���رج���ع���ك ضلعي ال����ف����راق  ت���ب���دي  ك��ي��ف  ي���ا 

اس��ق��ي��ت��ك اح���ل���ى ع���ط���اي���ا احل�����ب ف����ي ض��م��ه
ش��رع��ي وال  ح���ق���ي  ال  ك�����اس  واس���ق���ي���ت���ن���ي 

>>>
ب���ال���غ���ي���اب خ�����ف�����وق  اال  اخ����������ذت  م������ا 

ب����ال����ه����وى ص�����وي�����ب  اال  ت�����رك�����ت  وال 
ال���ع���ت���اب ط��������ال  وان  وص��������ل  احمل�����ب�����ة 

ان����ك����وى ب���ال���ه���ج���ر  ال����ق����ل����ب  ان  اع��������رف 

اص����ع����ب م���ش���اع���رن���ا س���ك���ن ب��ي��ت��ه��ا خ���وف
ب�����ن ارب�����ع�����ه ج����������دران ق���ل���ب���ي ذخ����ره����ا

ال���ش���وف ت��ل��ح��ق  وال  ل���ن���اس  ت��ن��ح��ك��ى  م����ا 
ال�����دي�����ن وال�������ع�������ادات س�������اس وح���ج���ره���ا

>>>
ع��ش��ان ال��ب��اك��ر امل���وع���ود ذخ���رن���ا ك���ل ام��ان��ي��ن��ا

نعيشه ب��اح��ام��ن��ا  ل��ق��ى  م��وع��د  ل��ن��ا  ورت��ب��ن��ا   ..
فينا تنتهي  وح��ك��اي��ة  وش����وق  ع��ن��اق  ب��داي��ت��ه��ا 

وي��ج��ي ب��اك��ر وام��ان��ي��ن��ا ت��ط��اي��ر ك��ن��ه��ا ري��ش��ه..
>>>

اع�������وذ ب������اهلل م����ن ح����زن����ي وت���ق���ص���ي���رك..
وم�����ن ش����ر ه�����رج ال�����ع�����واذل الح����ك����وا ف��ي��ن��ا!

ي���ام���ا ب���ص���وت احمل���ب���ة ق���ل���ت ل�����ك: ه���ج���رك.. 
مت��ح��ي��ن��ا! ال����ع����وج  وال���س���ن���ن  ي����أخ����ذك  ال 

هتان المطر  ٭
 @htanalmtar
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»التمييز« تلغي حكمًا بتعويض شركة 
مليون دينار إلثراء الطاعنة

املدعى عليه في قضية خطف 
عسكري يكشف تفاصيل 

الواقعة في بالغ رسمي

مجهوالن سلبا مصريًا
320 ديناراً في الساملية

طالبة تتهم طليقها بالشروع
في خطفها وابنها وسلب هاتفها

عامل محطة وقود في النقرة: وانيت 
عبأه صاحبه بـ 7 دنانير وهرب

حريق عمد لـ»فارهة« موديل 
2013 في صباح السالم 

وأخرى بالروضة

تصادم وانقالب دورية في العبدلية

سرقة صور طالب في »االنستغرام« 
وإساءة عن طريق »تويتر«

نصب واحتيال مبركبة
»غير نظيفة« في السرة

مباحث وّبخ مواطنة وأجبرها
على اخلروج من مصفط

وركن محلها

عاق »لَكم« والدته وسلب سيارتها 
في منطقة صباح السالم

سرقة هاتف وافدة مصرية
داخل مول شهير في العقيلة

أمير زكي

قبل أيام طرحت وس����ائل اإلعالم قضية تتعلق بادعاء 
عسكري في قطاع األمن العام بتعرضه للضرب واخلطف 
من قبل قوة مباحث األحمدي، وامس تقدم املدعى عليه ببالغ 
رسمي قال فيه انه شاهد مركبة متعطلة ومعطوبة اإلطار 
وخالل قيامه باستبدال اإلطار حضر عسكري في سيارة من 
نوع جيب وأبلغه بأنه مباحث رغم كونه عسكريا ويعمل 
في قطاع األمن العام ولكونه »أي املدعى عليه« رجل مباحث 

اتصل وأبلغ عن انتحال شخص صفة مباحث.

محمد الجالهمة

أقدم مجهوالن على سلب وافد من اجلنسية  املصرية 
في منطقة الساملية مبلغ 320 ديناراً من داخل سيارته 

ومت تسجيل قضية رقم 407.
وقال مصدر أمني إن بالغ���ا تقدم به وافد مصري 
مواليد 1978 حيث أفاد بأن ش���خصني قاما باستيقاف 
مركبته أثناء عودته إلى املنزل واعتديا عليه بالضرب 
حتى استطاعا أن يستوليا على املبلغ املذكور من داخل 

مركبته والذا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

عبدالعزيز فرحان

تقدمت مواطنة من مواليد 1986 وهي طالبة في 
جامعة الكويت، وقالت انها كانت برفقة ابنها، حيث 
اوقفها طليقها عنوة وشرع في خطفها وابنها، كما 
سلب حقيبة يدها وكان بداخلها مبلغ مالي وهاتف 
نقال ومستندات رس���مية، وسجلت قضية شروع 
في خطف وس���لب بالقوة، وجار اس���تدعاء طليق 

الطالبة.

هاني الظفيري

تقدم وافد هندي الى مخفر ش���رطة النقرة واتهم 
ش���خصا مجهوال يقود مركبة اميركية وانيت بتعبئة 
السيارة بنزين خصوصي بقيمة 7 دنانير ثم هرب من 
احملطة دون دفع قيمة الوقود، وقال املبلغ ان اجلاني 
ومبجرد ان انتهى من التعبئة حتى انطلق بس���رعة 
جنونية ومتكن الوافد من التقاط رقم لوحة املركبة.

محمد الجالهمة

سجلت قضية حريق عمد ملركبة فارهة تصل قيمتها 
إلى 20 ال���ف دينار، حيث كانت مواطنة قد جلأت الى 
مخفر صباح السالم وأبلغت ضد مجهول أحرق مركبتها 
طراز 2013 ، وذلك خالل توقف املركبة مقابل منزلها.

وأرفقت املواطنة تقريرا صادرا عن اإلدارة العامة 
لإلطفاء يؤكد ان احلريق بس���بب سكب مادة سريعة 
االشتعال وحريق املركبة. كما تقدم مواطن الى مخفر 
الروضة وأبلغ عن احتراق مركبته األملانية، مشيرا إلى 
ان احلريق طال س���قف السيارة بعد سقوط لهيب من 

دون عمد، وسجلت قضية حريق مركبة.

هاني الظفيري

أصيب عسكري يعمل بأمن احلدود اثر تصادم وانقالب 
دوريته على طريق العبدلية التابع ملنطقة كبد.

وقال مص����در امني ان بالغا ورد ال����ى غرفة عمليات 
الداخلي����ة فجر امس عن وقوع حادث تصادم بني دورية 
تابعة ألمن احلدود ومركبة ش����خص تسبب في انقالب 

الدورية في منطقة العبدلية.

هاني الظفيري

تقدم مواطن الى رجال أمن مخفر العدان مس���اء 
امس االول وابلغ عن تعرضه لالساءة وسرقة صور 
من حس���ابه اخلاص في االنستغرام، وعليه سجلت 
قضية برق���م »334«. وأفاد مصدر أمني بأن املواطن 
وهو طالب من مواليد 1993 زود رجال األمن ببيانات 
حسابه لسرعة الوصول الى هوية اجلاني. من جانب 
آخر تقدم مواطن الى رجال أمن مخفر حولي ببالغ عن 
تعرضه الى االساءة من قبل حساب في »تويتر«، ومت 
تسجيل قضية. وعلى صعيد متصل ابلغ مواطن من 
مواليد 1970 ويس���كن في منطقة العدان عن تعرضه 
لالساءة عبر الهاتف من شخص قام بارسال رسائل 

تهديد.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

س���جلت قضية في مخفر الروض���ة حملت عنوان 
»نصب واحتيال«. وجاءت القضية في مضمونها غريبة، 
اذ تق���دم محام ببالغ، ومعه توكي���ل عن مواطن، قال 
فيه ان موكله اش���ترى مركبة من مواطن آخر بقيمة 
4 آالف دينار باعتبارها سيارة نظيفة وبحالة جيدة، 
مضيفا: بعد أن استخدم موكلي السيارة أليام اكتشف 
ان الس���يارة غير نظيفة متاما وبحاجة إلى إصالحات 

تكلف موكله أكثر من 2000 دينار.

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة ببالغ غريب الى مخفر شرطة الروضة 
حمل عنوان »انتحال صفة رجل أمن وسب وقذف«. 

وقالت املبلغة انها دخلت الى موقف مجمع جتاري 
وحينما ش���اهدت موقفا فارغا دخلت إليه بسيارتها، 
فجاءها ش���خص وطرق على زجاج مركبتها وصارخ 
عليها وأبلغها أنه مباحث وأجبرها على أن تخرج من 

املصفط ووضع سيارته مكان سيارتها.

محمد الدشيش

سجلت مواطنة قضية اعتداء بالضرب والسلب ضد 
ابنها العاق في مخفر ضاحية صباح السالم مساء امس 
االول وجار ضبط األبن العاق والتحقيق معه فيما نسب 
اليه. وفي التفاصي����ل التي يرويها مصدر أمني ان بالغا 
تقدمت ب����ه مواطنة في العقد الرابع من العمر الى رجال 
أمن مخفر ضاحية صباح السالم وافادت في شكواها بأن 
ابنها قام بتوجيه عدة لكمات اليها بعد خالف عائلي ولم 
يكتف بذلك حيث قام بسرقة سيارتها حيث حاولت منعه 

اال انه الذ بالفرار.

محمد الجالهمة

سجلت وافدة مصرية في مخفر الرقة قضية سرقة 
هاتفها. وقال���ت إنها دخلت الى مول جتاري ش���هير 
وخالل وجودها داخل احد احملالت وجدت شنطة يدها 
قد سرقت، مشيرة الى ان الشنطة كان بداخلها هاتف 

ذكي وبطاقة مدنية وبطاقة بنكية.

مؤمن المصري

ألغت محكمة التمييز العليا حكما صادرا من محكمة 
اول درجة ومؤيدا باالستئناف قضى بالتعويض إلحدى 
الشركات التجارية )وكيلة جتارية( مببلغ يزيد على مليون 
الفوائد  دينار بخ����الف 
القانوني����ة واملصاريف 
وبسقوط حقها في إقامة 
الدعوى بالتقادم الثالثي، 
وقد أفاد احملامي منصور 
عبدال )محامي الطاعنة( 
الواقع����ة وحقيقة  بأن 
الواقع في الدعوى ومن 
السبب الذي اسست عليه 
املطعون ضدها طلباتها 
عليه والذي اتخذت منه 
محكمة املوضوع سندا 
لقضائه����ا، ان احل����ق 
املطالب به هو التعويض 
الناش����ئ عن اثراء الطاعنة بعد انفرادها بأعمال الوكالة 
من قبل الش����ركة اجلديدة وبالتالي يكون سبب الدعوى 
اإلثراء بال سبب وينطبق عليها نص املادتني 262 و263 
من القانون املدني وهو األمر الذي راعته محكمة التمييز 
وطبقت����ه بدقة عالية في حكمها، ما ادى الى صدور حكم 
التمييز لصالح الطاعنة والقاضي بتمييز احلكم وبإلغاء 
حكم االستئناف وحكم اول درجة بسقوط حق املطعون 

ضدها في اقامة الدعوى بالتقادم الثالثي.

احملامي منصور عبدال

املشهد الذي بسببه شكل املجلس العسكري الشيخ محمد اخلالد

أمير زكي

ان نائب  علمت »األنب����اء« 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
اصدر امس قرارا وزاريا تضمن 
تشكيل مجلس عسكري برئاسة 
مدير ع����ام اإلدارة العامة ألمن 
املوانئ اللواء فيصل الس����نني 

وعضوية مدير عام اإلدارة العامة 
اللواء ماجد  لتنفيذ األح����كام 
املاجد والعميد ناصر احلوطي 
على ان يقوم املجلس بالتحقيق 
مع املالزم الذي اعتدى بالضرب 
على وافد نيبالي وأجبره على 
ممارس����ة متارين عنيفة ومت 
تداول املقطع على نطاق واسع 
والقى املقطع استياء عاما من  

املواطنني كافة.
وبحس����ب مص����در امن����ي 
فإن املجلس العس����كري وبعد 
التحقيق قد يخلص الى توصية 
ترفع الى الشيخ محمد اخلالد 
تتضمن تسريح الضابط او انهاء 
خدمته على ان يكون للشيخ 
محم����د اخلالد الق����رار االخير 

واحلاسم.

متهيداً إلنهاء خدمته وتسريحه من »الداخلية«

مجلس عسكري حملاكمة املالزم بقضية »ضرب النيبالي«

اللواء الشيخ مازن اجلراح

مباحث الهجرة وضعت أسماء املستفيدين على قوائم التوقيف

مندوبان مصري وعراقي »دبسا« VIP بـ 22 إقامة
وتقاضيا مبالغ قاربت الـ 30 ألف دينار

أمير زكي

 أجرى مدير إدارة البحث 
العقي���د حمدان  والتح���ري 
اخلشم حتقيقات مع مندوبني 
)مصري وعراقي(، اس���تغال 
ثقة الكفي���ل وزورا توقيعه 
واستطاعا استخراج 22 إقامة 
إلى  وتقاضيا مبالغ وصلت 
30 ألف دينار، حيث كشفت 
التحريات ع���ن أن اإلقامات 
التي استخرجت على كفالة 
املواطن صدرت عن إدارتي عمل 

العاصمة والفروانية.
وبحس���ب مص���در أمني 
فإن شخصية VIP تقدم إلى 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء الشيخ مازن اجلراح، 
حي���ث أبلغه بأنه اكتش���ف 
وجود وافدي���ن على كفالته 
دون أن يع���رف عنهم���ا أي 
ش���يء، وعليه أحال الشيخ 
اجلراح ملف القضية الى إدارة 
مباح���ث اإلقامة، ومت ضبط 
املندوبني، حيث اعترفا بأنهما 

استطاعا استخراج اإلقامات 
تلك بواقع 13 إقامة من إدارة 
إدارة  العاصمة و9 من  عمل 

عمل الفروانية.
هذا وأصدر العقيد اخلشم 
تعميما بضبط وإحضار جميع 
الوافدين الذين اس���تخرجت 
س���مات دخول لهم من قبل 
املندوبني، كم���ا تبني أن من 
أصل ال���� 22 إقام���ة وافدين 
مصريني لم يحضرا بعد، ومت 
إدراج اسمهما على قوائم إلقاء 

القبض أيضا.

 الفريق الفهد ووكالء »الداخلية« املساعدون خالل االجتماع 

»الداخلية« ناقشت اخلطط األمنية في عطلة العيد
ترأس وكيل الوزارة الفريق 
س����ليمان الفهد، اجتماعا ضم 
ال����وزارة املس����اعدين  وكالء 
للقطاع����ات األمني����ة في إطار 
الداخلية  اس����تعدادات وزارة 
لعطلة عي����د األضحى املبارك 

وموسم احلج.
ومت خالل االجتماع مناقشة 
املوضوعات املدرجة على جدول 
األعمال واالطالع على اخلطط 
األمني����ة واملرورية املوضوعة 
للتعام����ل م����ع موس����م احلج 
وعطلة عي����د األضحى املبارك 
وما تش����هده املنافذ احلدودية 

البرية واجلوية من كثافة عددية 
من قب����ل املغادرين والقادمني 
واملستقبلني، وضرورة استخدام 
أحدث تقنيات املعلومات لتسهيل 
عمل املراكز احلدودية ودعمها 
الالزمة  البش����رية  بالك����وادر 

ملواجهة املوسم.
وقد أب����دى الفري����ق الفهد 
توجيهاته ومالحظاته للقيادات 
األمنية لتوفير كل عوامل األمن 
والسالمة للمواطنني واملقيمني 
في جميع مناطق احملافظات، 
القرارات  العديد من  اتخذ  كما 

والتوصيات الالزمة بشأنها.

 سرقة 1500 دينار من شركة عسكري بـ »الداخلية«

سلب هندية 2500 دينار في الفحيحيل

ضبط 106 مخالفني لقوانني اإلقامة في الشويخ
أسفرت حملة لرجال مباحث 
ش���ؤون اإلقاصمةف���ي منطقة 
الش���ويخ عن ضبط عدد 106 
مخالفني منهم عدد 2 نساء من 
مخالفي قوانني االقامة واملطلوبني 

واملتغيبني والعمالة السائبة ومن 
بني املضبوطني أشخاص من دون 
اقام���ة، ومن يعمل لدى الغير، 
والعمل في غير املهنة املذكورة 
بالبطاقة املدنية باالضافة الى 

خدم منازل مادة 20 مت حتويلهم 
الى جهة االختصاص. وقد أكد 
اللواء اللميع أن أجهزة األمن في 
تنس���يق تام وتواصل مستمر 
لتنفي���ذ حمالته���ا على جميع 

املناطق بش���كل مفاجئ في كل 
احملافظات وذلك ضمن س���عي 
وزارة الداخلي���ة للقضاء على 
الس���لبية املتعلقة  الظواه���ر 

مبخالفة قوانني االقامة.

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

تقدمت وافدة هندية تدعى 
مارياب���ا بب���الغ ال���ى مخفر 
الفحيحيل وس���جلت قضية 
سلب بالقوة، وقالت الوافدة ان 
مركبة يابانية لونها رصاصي 
كان بداخلها ش���خص حيث 
اوقفه���ا بدعوى االطالع على 
هويتها وخالل ثوان نزع منها 
احلقيبة، مشيرة، على حسب 

زعمه���ا، الى ان احلقيبة كان 
بداخلها 2500 دينار.

م����ن جه����ة اخرى، س����رق 
مجموعة من اللصوص شركة 
تعود ملكيتها لعسكري يعمل 
ف����ي وزارة الداخلي����ة صباح 
أم����س األول حيث اس����تولوا 
على مبلغ 1000 دينار وكروت 
تعبئة بقيم����ة 500 دينار ومت 
تسجيل قضية رقم 213. وقال 
املصدر إن عسكريا يعمل بوزارة 

الداخلية تقدم ببالغ إلى رجال 
أمن مخفر اجلابرية وأفاد بأن 
عماله أبلغوه صباح أمس األول 
عن تعرض الشركة إلى السرقة 
عن طريق الكس����ر فتوجه إلى 
املخفر وس����جل قضية، ومن 
جانب آخر فقد تقدمت موظفة 
في وزارة الصحة وأبلغت عن 
تعرضها للسرقة عبر حسابها 
البنكي واالستيالء على مبلغ 

1300 دينار وسجلت قضية.

وم����ن جانب آخر فقد تقدم 
مواطن ببالغ إلى مخفر الفردوس 
وأبل����غ عن س����رقة كاميرتني 
نوع »كانون« من داخل منزله 
وسجلت قضية وإلى اجلليب 
فقد أبلغ وافد سوري عن تعرض 
سيارته موديل 2002 إلى السرقة 
من أمام منزله وسجلت قضية 
رقم 317 حيث أفاد بأن اللصوص 
قاموا بكسر الزجاج واالستيالء 

على »دربيل« وهيلتي.

املسعفون يعاجلون أحد املصابني 

إصابة 6 باختناق في حريق بناية في الرقعي

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان 

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع في بناية 
في الرقعي. وبحسب مصدر في إدارة الطوارئ الطبية فإن 
احلريق أسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناق وقام ضابط 

املوقع املسعف سعد الشمري باإلشراف على عالج املصابني. 
وبحسب مصدر في اإلطفاء فقد تلقت غرفة العمليات بالغا 

عن نشوب حريق صباح امس في عمارة مساحتها ما يقارب 
400 متر مربع في منطقة الرقعي بالدور األرضي وامتد 
الى الدور االول حيث يحتوي الدور األرضي على بعض 

األخشاب وأدوات النجارة مخزنة بطريقة مخالفة.

قضية ضرب حتولت إلى جناية 
وخطيب مصرية ضربها وسبها

محمد الجالهمة

اتهمت وافدة مصرية في مخفر ميدان حولي خطيبها 
السابق، وهو مصري، بالتعرض لها خالل خروجها من 
مسكنها وضربها وسبها، واكدت ان حارس البناية كان 

شاهدا على الواقعة.
من جهة اخرى، امر وكي���ل نيابة االحمدي بإعادة 
تصنيف قضية اعتداء بالضرب من جنحة الى جناية 
وذلك بعد ان قدمت مواطنة تقريرا طبيا حافال باالصابات، 
مشيرة الى ان هذه االصابات حلقت بها جراء ضربها 

من زوجها.

فلبينية ودعت احلياة
دهساً في الروضة

محمد الدشيش

نقلت جثة وافدة من اجلنسية الفلبينية الى الطب 
الشرعي بعد تعرضها للدهس في منطقة الروضة ومت 

تسجيل قضية.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود حادث دهس، وعليه توجه رجال 
االمن واالسعاف، فتبني ان املدهوس وافدة من اجلنسية 
الفلبينية لفظت انفاسها االخيرة جراء االصابات التي 

حلقت بها ومت رفع اجلثة عن طريق الطب الشرعي.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

38
7219

1493
251

68
6893

89352
56
24863

325761
472359

5162
8321
983

7
625

784
138526

8347
784

13
948

791
259

56
385

1728

أفقياً:

عمودياً:

األفضل
التمثيل
مخرج

موسيقا
تصوير

جهل
كرم

ورق
شهرة

السينما
املسرح

هديل
هواء

هالة
شهد
فناء

فصل
فرح
فن
قد

شط
ربيع

الشرق
حقيقي

القهر
ود

٭ سنة االكتشاف: 1811
اجل��زيء هو مجموعة من 
الذرات املتصل��ة مع بعضها، 
ال��ذرة تعرف بش��كل وحيد 
واحدا من العناصر الكيميائية 
التي تشكل كوكبنا والتي يزيد 
عددها قليل على املائة، ربط عدد 
من ذرات مختلفة مع بعضها 
بش��كل جزئيا يعرف بشكل 
وحيد واحدا م��ن آالف املواد 

التي ميكن وجودها.
٭ اكتشفه: أميديو أفوغادرو.

مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 
اكتشاف؟

٭ اذا كانت ال��ذرات هي كتل 
البناء األساس��ية لكل عنصر 
فإن اجلزيئات هي كتل البناء 
األساسية لكل مادة على األرض. 
العلماء مقيدين بعجزهم  كان 
عن التخيل الدقيق � فما بالك 
باالكتشاف � جلسيمات بصغر 
ذرة أو جزيء. أدى اكتشاف 
أفوغ��ادرو الى فهم أساس��ي 
للعالق��ة ب��ن مالي��ن املواد 
املوجودة عل��ى األرض وبن 
بضعة عناصر أساسية، وعدل 
النظرية املوجودة ليستنتج ان 
كل ليتر م��ن أي غاز )بنفس 
درج��ة احل��رارة والضغ��ط( 
يحوي نفس ع��دد اجلزيئات 
بالضبط سمح هذا االكتشاف 
للعلماء بالقيام بحسابات مهمة 
باس��تخدام الغ��ازات وحولها 
ومكنهم من فه��م طبيعة كل 
اكتش��اف  امل��واد، وأصب��ح 
أفوغادرو  أفوغادرو )وع��دد 
املتعلق بهذا االكتشاف( واحدا 
للكيمياء  من حجارة األساس 
العضوي��ة وغي��ر العضوية، 
باإلضافة الى انه أصبح األساس 
لقوانن الغازات وللقسم األكبر 

من تقدم الكيمياء الكمية.
ابتك��ر أفوغ��ادرو كلم��ة 
ج��زيء molecule وهي كلمة 
اغريقي��ة تعني »التنقل داخل 
الغاز بحرية« بعد ذلك خربش 
معادالت على ورقة حتى وجد 
طريق��ة حلس��اب كل الذرات 
واجلزيئات في جتارب دالتون 
وغ��ي لوس��اك. اذا حوى كل 
جزيء من الهيدروجن ذرتن 
من الهيدروجن وكل جزيء من 
األكسجن ذرتن من األكسجن 
فعندئذ يحوي كل جزيء من 
بخار املاء ذرتن من الهيدروجن 
وذرة واحدة من األكسجن مثلما 
روى كال العاملن فإن كل ليتر 
من الهيدروجن وكل ليتر من 
األكسجن يجب ان يحويا عدد 
اجلزيئات نفسه بالضبط، كما 
في كل من الليترين الناجتن 
من بخار املاء )على الرغم من 
أنهما يحويان عددا مختلفا من 
الذرات(. وبذلك اكتشف اميديو 
أفوغ��ادرو � دون ان يلم��س 
أنبوب��ة اختب��ار أو إجراء أي 
جتربة من أي نوع وحتى دون 

امتالك أرضية في الكيمياء.
٭ حقائ��ق طريف��ة: أصغ��ر 
جزيء هو جزيء الهيدروجن 
الذي يحوي فق��ط بروتونن 
وإلكترونن، جزيء DNA هو 

أكبر جزيء.

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 ـ ذهـــب مـــع الريـــح، 2 ـ ليرة 
ـ دو، 3 ـ ياقـــوت ـ فـــا، 4 ـ االمل 
)معكوســـة( ـ يبلي )معكوسة(. 
5 ـ ان )معكوســـة( ـ احمـــر، 6 ـ 
اللسان  7ـ سلو )معكوسة( ـ سل 
)معكوسة( - وحل )معكوسة(، 8 
ـ احمد شوقي، 9 ـ سطا ـ ااا ـ مل، 

10 ـ عبدالكرمي.

عموديًا:
1 ـ ذليلة ـ واســـع، 2 ـ هيام ـ احلطب، 3 ـ 
برقان ـ سماد، 4 ـ الوهم )معكوسة(، 5 ـ 
ات )معكوسة( ـ الشال، 6 ـ اا ـ السواك، 7 
ـ حلاف )معكوسة( ـ راق )معكوسة(، 8 ـ 
املسلي، 9 ـ يد ـ حارب )معكوسة( ـ م م، 

10 ـ حولي ـ نوال.

حل عينك .. عينك

1ـ  روايــــة عاملية حتولت الى فيلم ســــينمائي، 2ـ  
عملــــة عربيةـ  عالمة موســــيقية، 3ـ  حجر كرميـ  
عالمة موســــيقية، 4ـ  الرجاء )معكوســــة(ـ  يفني 
)معكوسة(، 5 ـ للنصب )معكوسة( ـ من االلوان، 
6 ـ في الفم، 7 ـ نسيان )معكوسة( ـ مرض صدري 
)معكوسة(ـ  طني )معكوسة(، 8ـ  شاعر مصري، 9 
ـ سرق وسلب ـ متشابهة ـ ضجر، 10 ـ االسم االول 

ملطرب كويتي شهير.

1ـ  عكس عزيزةـ  فسيح، 2ـ  عشقـ  االغصان اجلافة 
واملكسرة، 3ـ  حقل نفط كويتيـ  لتحسني التربة، 4 
ـ السراب )معكوسة(، 5ـ  مقبل )معكوسة(ـ  تضعه 
املرأة، 6ـ  متشـــابهانـ  من شـــجر االراك، 7ـ  غطاء 
النوم )معكوســـة(ـ  متطور )معكوسة(، 8ـ  املمتع 
واملزاجي للوقت، 9ـ  من االطرافـ  قاتل )معكوسة(ـ  
متشابهان، 10 ـ محافظة كويتية ـ مطربة كويتية.

احلل  أسفل الصفحة

وجود اجلزيئات

حل أعرف الشخصية:
ابراهيم احلكمي

حل كلمة السر:
عبدالعزيز النمش

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ممثل كويتي 
راحل من 14 حرفاً

ادهـشعرهـقلا
لحرفاقيسوم

يقيقحريوصت
طشامنيسلاب
المسرحليدهـ
دقرولاءاوهـ
لصفعوءانفق
شهـرةدعيبرد
شقرشلامركن

ليثمتلازنف
هـالةلضفألا

زجرخممجهـلي

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
هناك أن��واع عديدة من 
الدمى املتحركة، كما نعلم ، 
فمنها ما يوضع باليد، ومنها 
ما يحرك بالقضبان، وبعضها 
باخلي��وط، والنوع االخير 

يستخدم الظالل.. الخ.
والواق��ع ان هذه الدمى 
ليس��ت جدي��دة، ب��ل هي 
مرتبط��ة بالفترة التي ظهر 
فيها املس��رح نفسه. وقد 
متك��ن العلماء م��ن اقتفاء 
اثرها التاريخي، فوجدوا ان 
اولى هذه الدمى قد ظهرت 
في مصر والهند، باالضافة 
الى ذلك فقد عرف انه كانت 
هناك مسارح لعروض الدمى 
املتحركة في هذين البلدين 
تعود آلالف السنن، اما الدمى 
املتحركة باخليوط من مكان 
ما فوق املسرح، فقد بدأت 
اول االمر في ايطاليا، حيث 
كانت تستخدم في احتفاالت 

عيد امليالد.
اما في الص��ن واليابان 
وجاوا، فقد ق��ام محترفو 
الدم��ى بصناعة  ع��روض 
اش��كال متث��ل اخلي��ول 
واآلله��ة واحليوان��ات من 
صميم عقائدهم واساطيرهم 

الدينية.

متى بـــدأت عـــروض الدمى 
املتحركة؟

سميرة صابر:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي



مجتمع
االربعاء 1 اكتوبر 2014

21

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد والشيخ محمد اخلالد يقدمان التهاني

انس الصالح مباركا

د.احمد مطيع يبارك للمعرس ووالده شريدة املعوشرجي

مرزوق الغامن مباركا          )محمد هاشم(

عبدالعزيز الغنام مهنئا

الشيخ سالم العبدالعزيز يبارك

حسني احلريتي مهنئا

الشيخ فيصل السعود والسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز 

املعرس مع والده وعمه مبارك املعوشرجي وابن عمه عبداهلل املعوشرجي ووالد العروس محمد السبت

سمو الشيخ ناصر احملمد مباركا 

د.نايف احلجرف مباركا

احمد باقر مهنئا

الشيخ فهد السالم مباركا

مصطفى الشمالي مهنئا

احمد السعدون مباركا

سعد البوص واحمد املليفي يباركان

أفراح املعوشرجي 
والسبت

بحضور ومباركة 
سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد احتفل 
شريدة عبداهلل املعوشرجي 

بزفاف جنله عبداهلل على 
كرمية محمد جاسم السبت، 

وحضر احلفل جمع من 
الشيوخ والنواب واالهل 
واالصدقاء الذين قدموا 

املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة الف مبروك.

املعرس عبداهلل شريدة املعوشرجي

عبداهلل الرومي والشيخ علي اجلابر يباركانالشيخ محمد العبداهلل متوسطا املعرس ووالدهاملستشار فيصل املرشد وعبداللطيف الروضان يباركان

محمد الهدية ومحمد الفجي يباركاند.محمد الهيفي متوسطا شريدة املعوشرجي وسعد املعوشرجيعيسى الكندري وناصر الصانع يباركان
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نتسلح بكل 
املعايير املهنية 

وخاصة املصداقية 
واملوضوعية 

للوصول إلى أعلى 
املراتب

بتكرمي موقعها اإللكتروني في دبي على أساس معايير أبرزها اجلودة وسهولة االستخدام واملصداقية

»األنباء« حصدت »التميّز«

الزميل عدنان الراشد متحدثا شعار »األنباء« حاضر في احلفل

شهادة »األنباء«

جانب من احلضور..والدرع التكرميية

نتميز بخلطتنا التي جتمع 
الكويتي واللبناني واملصري 
والفلس����طيني والس����وري 
والعراقي في كويت احملبة 

وكويت العرب كلهم.
م���ن جانبه، ق���ال مدير 
التحري���ر الزمي���ل محم���د 
احلسيني: إنه لطاملا حرصت 
جري���دة »األنب���اء« ضمن 
استراتيجيتها للحفاظ على 
موقعها املتقدم في الكويت، 
على مجاراة العصرنة بكل 
التطور  تفاصيلها ومواكبة 
التكنولوجي الذي يش���هده 
العال���م والذي جع���ل منه 

قرية صغيرة ال تعرف فيها 
املعلومة حدوداً جغرافية.

وتابع: م���ن هنا، وعلى 
م���ر الس���نوات كان تركيز 
»األنباء« على تطوير موقعها 
اإللكترون���ي بالتزامن مع 
تطوير النس���خة الورقية، 
وه���ا نحن الي���وم نحصد 
نتائج هذه اجلهود بتتويج 
موق���ع »األنب���اء« كأفضل 
موقع في العالم العربي بني 
مواقع الصح���ف واملجالت 
من قب���ل »أكادميية جوائز 
التمي���ز العربي في املنطقة 

العربية«.
وأش���ار احلس���يني إلى 
ان ه���ذه النتيجة هي ثمرة 
جهد جماع���ي كبير لفريق 
مميز من الكوادر وأصحاب 
الكفاءة الذين تضمهم أسرة 
»األنباء« والذين يطمحون 
املراتب  إلى أعلى  للوصول 
في العالم، متس���لحني بكل 
املعايير املهني���ة وخاصة 
املصداقي���ة واملوضوعية، 
وهما صفتان، وهلل احلمد، 
ارتبط اس���م »األنباء« بهما 
أن  على مر السنوات ومنذ 
أسس���ها العم خالد يوسف 
املرزوق - رحمه اهلل - عام 
1976 وأرس���ى املبادئ التي 
سارت عليها، والتي يستمر 
اجليل احلاضر وعلى رأسه 
الزميل  التحري���ر  رئي���س 
يوس���ف خالد املرزوق في 

تطبيقها واتباعها.

قال: ان أسرة »األنباء« سعيدة 
باجلائزة وبأن يكون التنظيم 
بهذا املستوى وهذه املعايير 
الهادفة إلى التحفيز من خالل 
املتميزة على كل  إمارة دبي 

الصعد.
وتابع الراشد: أشكركم نيابة 
عن أسرة »األنباء« والصحافة 
الكويتية بشكل عام وننقل لكم 
حتيات رئيس التحرير الزميل 
يوس����ف خالد املرزوق ونؤكد 
استمرار »األنباء« على األسس 
التي وضعها مؤسسها العم خالد 
يوسف املرزوق - رحمه اهلل - 
عندما أسسها عام 1976 ونحن 

دبي: كانت »األنباء« مساء 
أمس األول على موعد جديد مع 
التميز عندما حصدت جائزة 
أفضل موق���ع إلكتروني بني 
الصحف واملجالت للعام 2014، 
وحصلت على تكرمي خاص 
من أكادميية جوائز التميز في 
املنطقة العربية، وذلك خالل 
حفل خاص نظمته األكادميية 
في فندق املروج روتانا في 
دبي بحضور ممثلني عن بلدية 
دبي والهيئات الديبلوماسية 
املعتمدة ف���ي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
وقد أعلن مسؤولو األكادميية 
التي تعلن عن جوائزها السنوية 
للعام ال����� 11 أن معايير عديدة 
تعتمدها جلنة التحكيم املختصة 
إلى  املواق����ع املكرمة  الختيار 
جانب كونها واسعة االنتشار، 
وهي: اجلودة وسهولة التصفح 
واملصداقي����ة والش����فافية في 
القوي  املعلوم����ات والتواجد 
ف����ي محركات البح����ث، وكلها 
عناصر مّيزت موقع »األنباء«، 
التي ش����هدت حضورا متناميًا 
العربي خالل  العالم  بقوة في 

السنوات املاضية.
وباملناس���بة ق���ال نائب 
رئيس حترير »األنباء« الزميل 
عدنان الراشد، والذي حضر 
احلفل ممثال لرئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
م���ع كل من مدي���ر التحرير 
الزميل محمد احلسيني ومدير 
اإلنتاج الزميل موسى عبدو 
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مكرزل: نشيد بجهود 
دبي لتحقيق التنمية 

املستدامة واملكرمون 
الليلة متميزون جنحوا 

في جعل مواقعهم 
إستراتيجية على 
املستوى العربي

م »األنباء« ثمرة جهد جماعي كبير لفريق مميز من الكوادر وأصحاب الكفاءة احلسيني: تقدُّ

الراشد: نسير على املبادئ الثابتة التي أرساها مؤسس »األنباء« منذ 1976

تكرمي مركز سرطان األطفال في لبنان جلهوده على مستوى العالم العربي

منصة كبار احلضور

)قاسم باشا( الزمالء نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني ومدير اإلنتاج موسى عبدو يتسلمون جائزة »التميز« املمنوحة لـ »األنباء«  تكرمي فريق بوابة الكويت اإللكترونية: د. احتاد البحر وابتسام العوضي وجنلة الدويهيس وفوزية النخيالن 

الزميل موسى عبدو ود. داليا محمود إحدى املشاركات في تأسيس وإطالق موقع »األنباء«

جانب من الفريق املنظم

رئيس أكادميية دبي للتميز بيار مكرزل

متابعة من احلضور

وبات���ت جمي���ع القطاعات 
في املنطقة ت���درك األهمية 
احليوية لتقنية املعلومات 
عب���ر املواق���ع اإللكترونية 
الهادفة إلى تعزيز الشفافية 
ال���ذي  ورض���ا اجلمه���ور 
يتوق إل���ى معايير اجلودة 
وسهولة االستخدام ووفرة 

املعلومات.
وباملناسبة، حتدث سفير 
العربي في املنظمة  التعاون 
العربية للمسؤولية االجتماعية 
د.محمد عيس���ى من األردن، 
مؤكدا أهمية تكرمي املتميزين 

في جميع املجاالت.

هذا، وش���هد احلفل تكرمي 
موقع آخر ف���ي دولة الكويت 
عن فئة املواقع الرسمية وهو 
الرسمية  البوابة اإللكترونية 
لدول���ة الكوي���ت وحضر عن 
البوابة فريق ض���م: د.احتاد 
البح���ر مدي���ر إدارة البوابة، 
وابتسام العوضي مراقب تطوير 
الدويهيس  اخلدمات، وجنلة 
النش���ر اإللكتروني  مراق���ب 
وفوزية النخيالن رئيس قسم 

إعداد وإدارة احملتوى.
كما مت تكرمي جريدة البيان 
اإلماراتية وبنك دبي التجاري 
عن فئة البنوك وموقع شرطة 
الشارقة عن املواقع اخلدمية 
وموقع فندق أتالنتس عن 
قطاع الفنادق ومركز سرطان 
األطفال في لبنان، حيث ألقت 
ممثلة املرك���ز كلمة مؤثرة 
أكدت على أهمية التفاعل مع 
املركز الذي يحتاج سنويا 15 
مليون دوالر من التبرعات 
يجمعها ملعاجلة 250 طفال من 
مختلف أنحاء العالم العربي 
وتقدمي املساعدة واالستشارة 
ل� 4000 آخرين، مشيرة إلى 

ما لذلك من أهمية.
وكان احلف���ل ق���د ب���دأ 
باستعراض للنسخ السابقة 
من اجلائ���زة وانتهى بقطع 
الفائزي���ن املكرم���ني لقالب 
احلل���وى وأخ���ذ الص���ور 
التذكارية وج���رى عرض 
فيل���م خاص ع���ن جريدة 

»األنباء«.

وأضاف مكرزل: إن هذا 
احلفل يعتب���ر تكرميا من 
أكادميي���ة جوائز اإلنترنت 
العربي���ة  املنطق���ة  ف���ي 
واملنظمة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمتميزين في 
جعل مواقعهم اإللكترونية 
مواقع استراتيجية مؤثرة، 
ملتزمني باملعايير واألصول 
في نش���ر اخلب���ر تعزيزاً 

للشفافية.
وأش���ار مك���رزل إلى أن 
معدالت اس���تخدام ش���بكة 
اإلنترن���ت تتزايد بش���كل 
تصاعدي في عاملنا العربي، 

وختم احلس���يني قائال: 
باسم أسرة »األنباء« نتوجه 
بالشكر إلى أعضاء األكادميية، 
ونشكر ثقتكم التي نعتبرها 
فوزا ل� »األنباء« وللصحافة 
الكويتية والكويت عموما، 

وشكرا.
وب���دوره أش���اد رئيس 
التميز  أكادميي���ة جوائ���ز 
بي���ار مكرزل باجلهود التي 
قامت بها حكومة دبي جلهة 
حتقيق التنمية املس���تدامة 
من خالل بناء ثروة بشرية 
مبدعة، مشيرا إلى أنه لوال 
التقنية املتطورة التي سهلتها 
احلكوم���ة والبيئة احملفزة 
لالبتكار والعمل على خلق 
بيئة إلكترونية نظيفة وفق 
أحدث التقنيات، ملا وصلنا 
اليوم إلى ما نراه من إبراز 

إلبداعات املواقع الفائزة.
وأضاف: بناء على خبراتنا 
خالل 11 سنة كمنصة إلطالق 
العديد من مبادرات التكرمي 
بدءا من املواقع اإللكترونية 
مواق���ع  إل���ى  ووص���واًل 
التواصل االجتماعي وانتهاء 
باحلكوم���ات اإللكترونية، 
نفخر الليلة بتكرمي مميزين 
م���ن اجله���ات احلكومي���ة 
واخلاص���ة وتتويجه�������م 
كمرجعي���ات مهمة لنش���ر 
املعلومات ذات األخبار املهمة 
مقرونة باملصداقية العالية 
عبر مواقعهم اإللكترونية 

االستراتيجية.
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حبيب: تكتك للسبيطي واستمتع 
بضربة الچنعد والسكن

غايتي أسماك 
السكن والچنعد 

عشقت لون 
البحر األزرق 

ومسكت اخليط 
»طمعت« بالصيد 
واشتريت طرادا 
ثانيا، خطواتي 

األولى في الصيد 
كانت مع خالي، 
صفحة »بحري« 

تلتقي اليوم 
باحلداق علي 

حبيب الذي حدثنا 
عن أماكن الصيد 
املميزة وأسباب 
غرامه بأسماك 

الچنعد والسكن 
والسبيطي وأين 

تتواجد ومتى، كما 
أطعلنا احلبيب 

على أفضل أماكن 
استخدام الصيد 
بطريقة التريث 

وأين تتواجد 
أسماك الهامور 
والفسكر وثور 
العندق وأشياء 
أخرى مفيدة.. 

فإلى احلوار:

متى كانت خطواتك في عالم الصيد؟
٭ أول خطوات مشيتها في عالم الصيد كانت وأنا بعمر 9 سنوات 
مع خالي عادل كرم مع أسياف الدوحة وصوب اجلزيرة اخلضراء 
وصوب األبراج والفنطاس، واخلال اهلل يحفظه تعب في تعليمي 
هواي����ة احلداق ولم يترك فرصة صغيرة أو حلظة حتى يس����ارع 
الى تعليمي شيئا جديدا في عالم الصيد، ومع مرور الوقت كبرت 
وكبرت معي هواية احلداق اش����تريت طرادا بحجم 14 قدما وبدأت 
به في صيد الغّبه مع األصدقاء وأغلب طلعاتنا كانت للحيش����ان 
والفنطاس والرشدان والدردور، وبعدها انتقلت الى مرحلة جديدة 
وعلى ما يقولون »طمعت« واش����تريت طرادا ثانيا بحجم اكبر 26 
قدما وبدأت رحالتي في الصيد تأخذ منعطفا جديدا وأصبحت أذهب 
وأصل الى أماكن بالصيد أبعد مما كانت في الس����ابق حتى وصلت 
ألكثر األماكن التي فيها السمكة حاضرة والصيد حاللي مثل قاروه 

وأم املرادم وعموم احملادق اجلنوبية والشمالية.

صيدك أين يكون عادة بالشمال أم باجلنوب ومتى؟
٭ شوف أخي الكرمي احلداق يصيد بأي مكان فقط  يحتاج الواحد 
إلى احلسبة املضبوطة واملاية الصح التي يخرج بها للصيد ويختار 
املكان الطي����ب والباقي بيد رب العاملني وأنا صيدي عادة ما يكون 
باحملادق الشمالية مثل عوهة والرشدان واحليشان صيفا وبالشتاء 
ر من وجهتي وأذهب إلى الركس����ة واألطيان والدفان، ومحادق  أغيِّ
اجلنوب أذهب إليها بالصيف مثل أم املرادم وقاروه حق ممارس����ة 

طريقة التشخيط.

ييمتك وخيوطك؟
٭ ع����ادة ما يكون اختيار نوع الييم وحجم اخليوط على حس����ب 
املكان ونوع السمكة املطلوب صيدها وأنا بالصف استخدم خيوطا 
بحجم 28 � 50 حق احملادق الشمالية وخصوصا باحليشان والرشدان 
اعتمد أكثر شيء على ييم الشريب حق صيد الشعم واملصير حق 
صيد الس����بيطي واملزيزي وفي الشتاء استخدم ييم صالخة امليد 
والربيان. وفي اجلنوب استخدم خيوط من 50 � 70 وييمتي تكون 

الربيان واخلثاق وخالصة امليد صيفا وشتاء.

ذكرت قبل اللقاء أن اسماك السكن والچنعد هما غايتك ملاذا؟
ا يا معش����ر احلداقة ال يحب ضربة  ٭ نعم كالمك صحيح ومن منَّ
الچنعد وشوفة حجمه الطيب وسدحته بالطراد؟ ومن منا ال يستمتع 
بسحبه السكن للسنارة وقوتها العجيبة، السكن والچنعد غايتي في 
جميع الرحالت ودائما اختار الصطيادهما الوقت واملكان املناسبني 
وذلك بسبب أن صيدتهما فيها اكشن وتعب وجهد، وال تنس أخي 
الفاضل ان الش����يء الذي تتعب عليه يكون غاليا وايضا من انواع 
االسماك التي أتكتك بصيدتها  هي أسماك السبيطي والسبب هو ان 

صيد السبيطي يحتاج إلى جتهيز مسبق وفن وحسبه.
متى ميكن للشخص الطامع في صيد السكن والچنعد 

والسبيطي أن يذهب؟

٭ بالنسبة 
السكن  حق 

لچنع����د  ا و
الراغب  انصح 

فيهم����ا ان يذهب 
إل����ى الضبيعي����ة 

اجل����زر  وح����ول 
اجلنوبية وحتديدا في 

شهري يوليو وأغسطس 
والطمعان في صيد السبيطي 

عليه أول ش����يء بحسبة املايه 
الصح والييمة العدلة الفرش أفضل 

شيء حق السبيطي وعليه باحليشان 
تراها يا جماعة مركز السبيطي.

اعطني من خبرتك عن كيفية الصيد بـ »التريش« وأين 
أفضل أماكن استخدامها؟

ريش تس����تخدم في أماكن ال ينفع استخدام  ٭ طريقة الصيد بالتَّ
اخليط العادي بها ومن طبع احلداق الناجح ان يكون بجعبته دائما 
شيء جديد ويستخدم بالتريش ميادير عليها ريش صناعي بألوان 
معينة ويتم انزال هذه امليادير دفعة واحدة إلى املاء ويتم حتريكها 
صعودا ونزوال، وال تنس أن لهذه الطريقة في الصيد أوقاتا معينة 
ولها أسماكها وأكثر أنواع األسماك التي يتم اصطيادها بالتريش هي 
اسماك احلمام اما بالنسبة حق اماكن استخدامها فتكون باألرياف 

وطبعانة قاروه وعريفجان.

من يكون معك أغلب رحالت صيدك؟
٭ انا ال اذهب بأي رحلة صيد اال ومعي أصدقائي النوخذة مشعل 
الديقان وعبداهلل العجمي وفيصل حيدر وسعد العجمي وال أستغني 
عن أي أحد منهم بأي رحلة صيد ألنهم بصراحة الطلعة ما حتلى 

اال معهم.

أفضل أماكن تواجد أسماك الفسكر والهامور وثور العندق؟
٭ بالنسبة حق أماكن أسماك الفسكر فهي تتواجد باألرياق وصيدتها 
تكون ما بني املايتني بهذه املنطقة وتتواجد أيضا بأم ديرة وصيدتها 
تكون بجفة القصار، اما بالنس����بة ألسماك الهامور فهناك نوعان، 
النوع األول وهو الهامور الرعوي وهذا النوع ليس له مكان معني 
للتواجد فهو دائم التنقل من مكان إلى آخر باحثا عن مراع جديدة 
ويتم صيده بأي مكان، والنوع اآلخر وهو هامور القوعة ويتواجد 
بكثرة بامليافر والطبعانان اما بالنس����بة حق اسماك ثور العندق 

فتتواجد بكل مكان وخصوصا بعريفجان.
كلمة أخيرة؟

٭ أوجه كلمتي الى اخوان����ي احلداقة وأرجو منهم االهتمام بعدة 
الس����المة واالس����عافات األولية كاملة دون نقصان، كما أرجو من 
املسؤولني ايجاد حل ملشكلة املسنات وتطويرها، وفي اخلتام أدعو 

للجميع بالصيد والسالمة.
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أكدت على أهمية وجود الرقابة حلماية املجتمع 

حياة الفهد لـ »األنباء«: ال للمخدرات في أعمالي الفنية!
لعق����د اجتم����اع للوقوف 
التفاصيل، وهو  على كافة 
اجتماع����ي معاصر يناقش 
ايضا قضايا واقعية باسلوب 

شائق.
يذكر ان الفنانة القديرة 
الفهد ستبدأ تصوير  حياة 
مسلس����ل »اجلدة لولوة« 
بعد عي����د األضحى املبارك 
العم����ل على  وس����يعرض 
الفضائيات خارج رمضان، 
الكاتب دخيل  وهو قص����ة 
النبهان، وي����دور في إطار 
اجتماع����ي إنس����اني حول 
جدة لديها أحفاد لكل منهم 
متطلبات����ه وأفكاره التي ال 
تس����تطيع مجاراتها لفارق 
السن، ما يجعلها حتاول أن 
تغير من نفسها والنزول إلى 
عق����ول أحفادها لتقوميهم، 
وهنا حتدث مواقف كثيرة 

ستفاجئ املشاهدين.
وع�رض ل�ها في رمضان 
املاض�ي مس�لسل »ريحانة« 
وه�����و من تأليف حس����ن 
املهدي، وإخراج سائد بشير 
الهواري، وشاركها بطولته: 
صالح املال، زهرة عرفات، 
عبير أحمد، عبداحملس����ن 
النمر، محمود بوش����هري، 
أحم����د الس����لمان، عبداهلل 
بوشهري، أس����يل عمران، 
فاطمة احلوس����ني، غرور، 
سالي القاضي، مي عبداهلل، 

وعدد آخر من النجوم..
العم����ل معاناة   ورصد 
امل����رأة وتفاعلها مع قضايا 
املجتمع، من خالل شخصية 
»ريحانة« التي جسدتها أم 
سوزان، وهي مسؤولة عن 
»دار األم����ان« للمعنف����ات، 
حيث تدفع ض�ريبة عملها 
امل�رأة  ومطالبتها بحق�وق 
التي تعي����ش ح��الة ع��دم 
استقرار نفسي بس�بب قسوة 
الرجل عليها، وتتش�����ابك 
األحداث واخليوط ال�درامية 
ل�تب����ن من����اذج أخرى من 

النساء املضطهدات.

ذاتية على أنفسهم ويعلمون 
دورهم ورسالتهم؟

وح����ول جديده����ا غير 
»اجلدة لولوة«، ردت: لدي 
»فال مناير« مع الكاتب فهد 
العليوة، حي����ث انتهى من 
كتابة 20 حلقة منه، ونستعد 

اإلعالم بذلك عند لقائي به 
بعد ان طالب بعض الزمالء 
بإلغائها، حيث أصررت على 
وجودها حلماية املجتمع، 
لكن التساؤل: من الذي يجب 
ان يخضع للرقابة في ظل 
وجود فنانن لديهم رقابة 

منها الكثيرات دون ان يجدن 
جهة تدافع عنهن وترد عنهن 
الظلم، وف����ي املقابل توجد 
نصوص »هش����ة« وليس 
لها هدف، مستدركة: لذلك 
أنا مع الرقابة على األعمال 
الفني����ة، وقد أخبرت وزير 

نص مسلسل »ريحانة« الذي 
عرض رمضان املاضي وقدم 
قضية مهمة جدا وهي العنف 
ضد املرأة سواء من الزوج 
أو األه����ل، ووضعنا ايدينا 
على اجل����رح لوضع حلول 
ملثل هذه املشكلة التي تعاني 

كلها مواضيع موجودة عند 
الكثيرين، ومثل هذه القصص 

متابعة بشكل كبير.
وعن النصوص الدرامية 
وكيف ترى مستواها حاليا 
قالت الفنانة القديرة: هناك 
نصوص »تس����تاهل« مثل 

عبدالحميد الخطيب

أكدت س����يدة الشاش����ة 
القديرة  الفنانة  اخلليجية 
حياة الفهد ان قصة مسلسلها 
اجلديد »اجلدة لولوة« متس 
الواقع ألنه����ا حتدث لكثير 
من األس����ر، وقال����ت: دائما 
ابحث عن األشياء الواقعية 
وابتعد عن اخليال لذلك احب 
تقدمي الدرام����ا االجتماعية 
القريبة من املجتمع ومشاكل 

الناس.
وأضافت أم سوزان في 
تصريح خاص ل� »األنباء«: 
أناقش في مسلسالتي العديد 
من القضايا لكنني ابتعد عن 
قضية املخدرات ألنني أؤمن 
بأن مناقش����ة هذه القضية 
ووضع احللول لها مسؤولية 
الدول����ة، وأرى أن تقدميها 
ف����ي أعمال فنية ق����د يأتي 
بأثر عكسي سلبي بدال من 
تسليط الضوء عليها وعلى 
مضارها، حيث يقوم الشباب 
بتجريبه����ا وه����ذا أمر غير 
مقبول، كما انني ابتعد عن 
قضايا اجلرمية التي تهدف 
الى اإلثارة واألكشن واقدمها 
فقط بحدود وتكون مغلفة 
وتخدم املجتمع في محاربة 

اخلارجن على القانون.
وبسؤالها عن رأيها فيمن 
ب����ان هن����اك عزوفا  يقول 
م����ن الناس عن مش����اهدة 
املسلس����الت االجتماعية، 
أجابت: ه����ذا غير صحيح، 
اجلمهور يعشق هذه النوعية 
من األعمال ألنها نابعة من 
احلياة، وتنبههم الى بعض 
املشكالت فيأخذون حذرهم 
منها، وأعود هنا الى »اجلدة 
لولوة« ففيه سيجد اجلمهور 
حبكة مختلفة صاغها الكاتب 
دخيل الدخيل بطرقة واقعية 
جميلة، فالسفر وترك األهل 
لألبناء عن����د اجلد واجلدة 
واحل����وادث والصراع على 
اإلرث وحضان����ة األبن����اء، 

الكاتب فهد العليوة

الفنانة القديرة حياة الفهد أم سوزان وعبير أحمد في »ريحانة«

ممثل رفض انه يتحچى 
عن احد املنتجني في لقاء 
تلفزيوني ألنه مصلحته 
عنده مثل ما يقول وما 

يبي يشهر فيه.. 
ودي اصدق!

ممثلة خليجية ما فادها الدلع 
اللي مثلته على احد املخرجني 

علشان تضمن مشاركتها 
بعمله اليدي ألنه هاملخرج 

حافظ حركاتها.. 
الشرهة على اللي دخلچ الفن!

مدير إنتاج هاأليام ميدح منتج 
يديد في الساحة والسبب انه 
هاملنتج موقع معاه لإلشراف 

على مسلسله اليديد اللي راح 
يتصور بعد العيد.. بوطبيع 

ماييوز من طبعه!

مصلحةحركات إشراف هيفاء وهبي: لن أتعامل مع محمد سامي
وليس لدي أي شروط ملصاحلة إليسا!

انها تعاطفت مع ما حصل 
للمطربة أصالة في مطار 
بيروت، مضيفة: عتبي على 
اصالة أمر سطحي وليس 
ضخما، ال أقبل ألصالة أبدا 
أن تعامل بهذه الطريقة في 
مط����ار بلدي خاصة وانهم 
يتهمونه����ا عل����ى موقف 
شخصي ورأي خاص بها 

فهي لم ترتكب جرمية.
اذا كانت حتضر  وعما 
لعم����ل درام����ي لرمضان 
املقبل وإذا كان سيكون مع 
محمد س����امي اجابت: كان 
لدي جتربة اعتبرها مهمة 
جدا مع س����امي في مرحلة 
حساسة في حياتي اذ كنت 
التمثيل ألول  ادخل مجال 
مرة في رمضان، فال شك ان 
الصدى كان كبيرا، فسامي 
وضعن����ي في م����كان مهم 
جدا على خريطة التمثيل، 
وبالتالي ال ميكنني ان انكر 
له ذلك بغ����ض النظر عن 
التي حكي  األمور األخرى 

عنها في املسلسل ولكن هذا 
العام »مش مساقبن« مع 
بعض ألنه برأيي على املمثل 
اال يعمال دائما  واملخ����رج 
مع����ا، وهناك عدة عروض 
املقبل  متثيلية لرمض����ان 
اكثر من ثالثة مسلسالت، 
اذا كان  وسأختار األنسب 
مناسبا وإال ال داعي لذلك 
فلست مجبرة على االختيار، 
فاذا وج����دت عمال جميال 
ومتكامال م����ن القصة الى 
اإلخراج وكاستينغ املمثلن 
فطبعا سأوافق عليه، فأنا 
لدي شغف في التمثيل لم 
اكتشفه من قبل، فكان يجب 

أن يكتشفه بي احدهم.
وفي سياق آخر وردا على 
سؤال عما إذا كانت توافق 
على مصاحلة اليسا إذا بادر 
احد احملبن الى مصاحلتهما 
أم انها تضع شروطا معينة 
أجابت هيف����اء: ليس لدي 
اي شروط، كما ليس لدي 

مشكل كبير معها.

ملاذا عاد وانتشر هذا الڤيديو 
اليوم ولكن ال مشكلة لدي 
بنشره من جديد، فأنا كنت 
س����هرانة كم����ا كل الناس 
وكانت حفلة جميلة ولذيذة، 
فال أعرف ملا هذا التوقيت، 
فقد مر عليه الوقت وكان 
قد مت محوه عن االنترنت 

واليوم عادوا ونشروه.
وحول عدم غنائها في 
النجمة  ابنة  زفاف ش����ام 
الس����ورية أصال����ة علقت 
هيفاء: دائما يعرض علي 
ان اغني في حفالت زفاف 
كثي����رة، ولك����ن أحيانا ال 
يك����ون باس����تطاعتي ان 
ألب����ي الطلب وكل عروس 
تعلم ذلك، إضافة الى انني 
علم����ت بزفاف ش����ام قبل 
فترة قصيرة، ولكنني أعد 
شام  بزيارة لها حن ازور 
مصر، ألنها شخص عزيز 
جدا على قلبي وأنا أحبها 
أبدا ان  كثيرا، ولم أتقصد 
اكس����ر بخاطرها، مؤكدة 

حلت الفنانة هيفاء وهبي 
ضيفة على احللقة الثانية من 
برنامج »بصراحة« عبر اذاعة 
»fame fm«، وحتدثت خالل 
ألبومها اجلديد،  اللقاء عن 
قائل���ة: يحمل نكهة جديدة 
ألنه يتضمن ستايل هيفاء 
وفيه أيضا س���تايل جديد 
بعيدا عني، أما املوسيقى فهي 
ملعبي أحب كثيرا ان انوع 
بها واكون جريئة باقتحام 
أماكن موسيقية جديدة ألنها 
تتوافق مع ما أقدمه وطبعا 
هناك مفاجآت جميلة على 
صعيد املواضيع، وال يخلو 

األمر من بعض الشقاوة.
وردت هيفاء على الڤيديو 
الذي انتشر مؤخرا عن حفلة 
عمرو دياب ودينا التي كانت 
متواجدة فيها والتي مضى 
عليها بعض الوقت فقالت: 
كنت في حفلة مع أصدقاء 
لي من لبنان وسورية في 
أبوظبي، ونحن نقيم هذه 
احلفل����ة كل عام، فال أدري 

هيفاء وهبي  اليسا محمد سامي

عتبي على أصالة 
أمر سطحي 

وليس ضخما.. 
وعلمت بزفاف 
شام قبل فترة 
قصيرة ولكنني 

أعدها بزيارة لها 
حني ازور مصر

»املدين����ة«، وذكر موقع »أنا 
زه����رة« أن جن����م »س����تار 
الفت����رة  أكادمي����ي« أحي����ا 
القليلة املاضية حفل زفاف 
شقيقة املمثلة ليليا األطرش 
في فندق »ش����يراتون« في 
دمش����ق، علما أنه ينش����غل 

خبر وفاة ناصيف زيتون.. مجرد إشاعة

شيرين تعود حلفالت القاهرة

ه����ذه األي����ام بالتحضيرات 
ألغنية »سينغل« من ألبومه 

اجلديد.

انتشر خبر مقتل الفنان 
الس����وري ناصيف زيتون 
إثر تعرضه حلادث س����ير 
على طريق دمشق � بيروت. 
وأسهمت مواقع كثيرة وبعض 
التواصل  صفحات مواق����ع 
االجتماع����ي ف����ي انتش����ار 
الشائعة، حتى ظن كثيرون 

أنها خبر مؤكد.
الفنان السوري  وسارع 
إلى نفي اخلبر عبر  الشاب 
صفحت����ه الرس����مية عل����ى 
»فيس����بوك«، حي����ث كتب: 
»ش����كرا لكل احملب����ن يلي 
اتصل����وا واتطمنوا من عدم 
صح����ة اخلبر اللي طلع، أنا 
بخير واحلمدهلل، واخلبر ما 
هو إال إشاعة كاذبة، وأنا في 
طريقي اآلن إلى الشام احلبيبة 

إلحياء حفل زفاف«.
وبعد دقائق، عاد مجددا 
إذاعة  ناصيف زيتونلينف����ي اخلبر عب����ر 

لدي »فال مناير« 
مع العليوة وهو 
اجتماعي معاصر

الفنان����ة  تع����ود 
عبدالوهاب  شيرين 
إلحياء احلفالت في 
القاه����رة مجددا بعد 
توقف دام عدة شهور، 
حيث حتتف����ل بعيد 
األضحى املبارك مع 
جمهورها في مصر 6 
أكتوبر الذي يصادف 
العيد.  أي����ام  ثال����ث 
وسيقام بأحد الفنادق 
الكبرى التي اشتهرت 
بتنظي����م احلف����الت 
الضخمة في  الفنية 
القاهرة، علما أن عدد 
ل����ن يزيد  احلضور 
على ألف وخمسمائة 
شخص، ويبلغ ثمن 
التذكرة أكثر من 200 
دوالر تتضم����ن ثمن 
العش����اء في السهرة 
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عاصي احلالني: لن أرد على الفضيحة اإلباحية!

كشف الفنان اللبناني عاصي احلالني 
عن سبب عدم رده على الشائعة التي 
طالته وهي زج اسمه في فضيحة اباحية 
ضمن أحد البرامج التلفزيونية. وقال 
عاصي: هناك حدود لكل شيء، وعند 
ذكر اسمي في فضيحة خادشة للحياء، 

مت تكذيب اخلبر، خصوصا أن املوضوع 
غير منطقي ومت توضيح ذلك من خالل 
البرنامج نفسه والقناة نفسها، مؤكدا أن 
صداقة وطيدة تربطه بصاحب القناة، 
متمنيا أن يضع القائمون رقابة على 
مضمون البرامج، كما برر عدم رفعه 

دعوى قضائية باعتذار القناة والرجوع 
عن كالمه����ا. وأكد احلالن����ي - خالل 
استضافته في برنامج »احلكم« الذي 
تقدمه االعالمية املصرية وفاء الكيالني 
على قناة »MBC مصر« - أنه لم يرفض 
غناء ابنته مارينتا في البداية، لكنه كان 

يريد أن تبني مستقبلها وحياتها ثم 
تختار الغناء ولكنه تراجع بعد إصرارها 
وقرر مساندتها وأن يكون العني املراقبة 
لها وأن تكون في أيد أمينة، مشيرا إلى 
أن صعودها على مس����رح بعلبك كان 
هدية منه، نافيا أن تكون زوجته تتمنى 

الغناء، مؤكدا أنها تلقت عروضا للتمثيل 
ال للغناء، مازحا: »زوجتي تخاف مني 
أكثر من ابنتي«. وعن اتهامه باإلساءة 
للمرأة املغربية في أغنية »الساطة«، قال: 
»بعضهم ظن أن كلمة »الساطة« »كلمة 
شارعية«، لكنها تعني الفتاة اجلميلة 

ولو كانت فيها إساءة، هل كانت اإلذاعة 
في املغرب تبثها؟«، وأضاف: »من حبي 
وتقديري للمغرب، أردت أن أقدم أغنية 
باللهجة املغربية، وبعضهم اعتبر أنه 
يج����ب أن يكتب األغنية كاتب مغربي 

عاصي احلالني بدال من كويتي«.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -
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مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

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

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

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

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

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

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

4 أفالم تخرج من سباق عيد األضحى املبارك
األفالم االستعراضية االجتماعية 
املختلفة، والتي تطرح العديد من 
القضايا املهمة، وفي الوقت نفسه 
به بع����ض من كوميديا املوقف 
املقبولة. ويش����ارك في بطولة 
الفيلم محمد نور وأمينة وأحمد 
الشامي ورامي غيط وسليمان 
عيد وإمي����ان أبو طالب وأحمد 
راتب، ومن تأليف أحمد البيه 

وإخراج محمد حمدي.
أما املخرج تامر محسن فأكد 
االنتهاء م����ن عمليات مونتاج 
فيلمه السينمائي اجلديد »قط 
وفار« للكاتب الكبير وحيد حامد، 
حيث يتبقى له مرحلة اجلرافيك 
ووضع املوسيقى التصويرية 
فقط، ليك����ون العم����ل جاهزا 
للعرض بعيدا عن موسم عيد 
األضحى السينمائي. يذكر أن 
فيلم » قط وفار« تأليف وحيد 
حام����د، إخراج تامر محس����ن، 
ويش����ارك في بطولته محمود 
حميدة وسوسن بدر وسوزان 

جنم الدين ومحمد فراج.

تأليف محمد عالم وإخراج أحمد 
عبد الباسط.

أما فيلم »من أول السطر« فمن 
الصعب أن يتم عرضه في املوسم 
بس����بب عدم انتهاء التصوير 
حت����ى اآلن، والذي يحتاج إلى 
فترة أكبر حتى يخرج بالشكل 
اجليد، خاص����ة أنه من نوعية 

التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
أن الفيلم لن يستطيع اللحاق 
مبنافس����ة أفالم عيد األضحى 
املبارك، نظرا لعدم االنتهاء من 
تصوير جميع مش����اهده حتى 
اآلن. وفيلم »خطة بديلة« بطولة 
خالد النبوي وتيم حسن وفريال 
يوسف وعزت أبو عوف، ومن 

فيلم »أسوار القمر« منى زكي 
وآسر ياس����ن، وعمرو سعد، 
وهو من تأليف محمد حفظي، 
وتامر حبيب، ومن إخراج طارق 
العريان. وثاني األفالم التي تأكد 
خروجها فيل����م »خطة بديلة« 
للفنان خالد النبوي الذي أعلن 
على صفحته الرسمية على موقع 

قصة شابة جتتمع مع أصدقائها 
على ظه����ر مرك����ب وتعاودها 
الذكريات، وتعيش حياة جيدة، 
ويقع رجالن في حبها، وتتعلق 
بأحدهما، إال أنها تتعرض حلادث 
فتفقد بصرها، وتكتشف بعد 
جتربتها لهذه احلياة أنها أسوأ 
بكثير. ويش����ارك ف����ي بطولة 

أحداثه تقع في عرض البحر، مما 
دفع املخرج الستخدام تقنيات 
اجلرافيك وبالتالي قرر أن يكون 
العرض بعد عيد األضحى حتى 
ينال الفيلم أكبر عدد ممكن من 
القاعات، وال يدخل في منافسة 

مع أي فيلم آخر.
والفيلم تدور أحداثه حول 

القاهرة � أ.ش.أ: في الوقت 
الذي يسابق فيه املخرجون الزمن 
للحاق مبوس����م عيد األضحى 
الذي ينطلق بع����د أيام، بدأت 
قائمة األفالم التي ستخرج من 
السباق تتحدد بدرجة كبيرة، 
وتأكد خ����روج أربعة أفالم من 
السباق. وقررت بعض شركات 
اإلنتاج تأجي����ل عرض أفالمها 
إلى مواسم أخرى بسبب عدم 
االنتهاء من التصوير أو لنيل 
أكبر فرصة من العرض، ومن 
أبرز الغائبن فيلمان ملنى زكي 

وخالد النبوي.
ويقول املنتج والسيناريست 
فاروق صبري، إن فيلمه »أسوار 
القمر« لن يطرح في موسم العيد، 
ورمبا يتم طرحه مع بداية العام 
املقبل، مشيرا إلى أن قرار التأجيل 
جاء بحثا عن موسم أفضل يصلح 
لعرضه، ولف����ت إلى أن الفيلم 
تكلف ميزانية كبرى جتاوزت 28 
مليون جنيه، حيث مت بناء ديكور 
كامل لسفينة، فضال عن أن معظم 

منى زكيسوزان جنم الدينخالد النبوي 
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اعتمدها يوسف مصطفى لتشارك اجلمهور فرحة العيد ملدة أربعة أيام

»إجازة سعيدة« مع دورة تلفزيون الكويت في »األضحى«
بشار جاسم

اعتمد الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى دورة عيد 
األضحى املبارك والتي ستعرض ملدة أربعة أيام، وهي كالتالي: »إجازة 

سعيدة« وهو برنامج مباشر يهدف إلى تسليط الضوء على األماكن 
واملرافق الترفيهية في البالد خالل أيام العيد، واألوقات املمتعة التي 

تقضيها العائلة من املواطنني واملقيمني، حيث سيتم إجراء اللقاءات مع 
املسؤولني عن املرافق واألماكن السياحية وعرض تقرير مصور عن 
املرافق مثال »شركة السينما مرافق املشروعات السياحية احلدائق 

املتاحف« إضافة إلى مواطنني ميلكون متاحف ممكن زيارتها من قبل 
اجلمهور، والبرنامج من إعداد سعد اخللف، سارة القليش، وإخراج 

فواز العيدروسي، أيضا برنامج »عصرية العيد« وهو ترفيهي عائلي 
ينقل فعاليات عيد األضحى، بعمل برنامج  ترفيهي باملسابقات والفرق 

الغنائية والثقافة الكويتية العامة ومشاركة العائالت والتعبير عن فرحتهم 
ومشاركة جميع الفئات من الكبار أو األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة 

إضافة إلى فقرات تناسب موسم العيد، وهو من إعداد محمد بوحمد، 

لولوة صفر وتقدمي: فهد العتيبي، منية احلجي، وإخراج: جوهر اجلويهل، 
سعيد مبارك. 

ومن برامج دورة العيد أيضا »النيرة« والذي حاز إعجاب اجلمهور وهو 
يقدم املعلومة الكويتية إضافة إلى مسابقات معلوماتية للجمهور يناسب 
عيد األضحى املبارك، والبرنامج إعداد سعود سردي، ريهام الصقعبي 

وإخراج: جابر املروان، و»زوارة عيد« وهو برنامج منوع يتم تصويره في 
اجلمعيات التعاونية مع اجلمهور من خالل سؤال وجواب وجوائز فورية 
مقدمة من الشركات الراعية، وهو إعداد خوله عبداهلل، محمد الشيباني، 

كذلك برنامج »العيد بني املاضي واحلاضر« وتصور فكرته العيد في املاضي 
وفرحة األطفال باستقباله والعادات التي كانت األسرة حترص عليها في 
العيد في الكويت، مع عرض مشاهد مصورة لتلك العادات مع استضافة 

إحدى الشخصيات في املجتمع الكويتي للتحدث عن العيد في املاضي 
واحلاضر، وهو إعداد سالم الكعبي، بلقيس مجيد وإخراج علي العرادة. 
وتضم الدورة برنامج »غناوي الشوق« والذي يتطرق للفنون الشعبية، 

وهو من البرامج املنوعة الشعبية واملستمرة على القناة األولى الكويتية، 
وهو إخراج عامر النوري وتقدمي وإعداد منى طالب.

الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى

نانسي عجرم تطلق هواتف احملمول من دبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة نانسي  تس���تعد 
عجرم للمشاركة في املؤمتر 
الصحافي بدبي إلطالق نسخة 
جديدة م���ن هواتف محمول 
نقالة، كما حتيي نانسي حفلة 
انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 
2014 ف���ي 5 أكتوبر اجلاري، 
حيث ستش���ارك 16 فتاة في 
املباريات، وس���تفوز واحدة 
منهن بلقب ملكة جمال لبنان 
لعام 2014، باإلضافة إلى اللقب 
واجلوائز القيمة التي ستكون 

من نصيب امللكة.
وعلى صعيد متصل كشف 
امللحن املصري محمد رحيم 
التحضيرات للعمل  عن بدء 

مع نانسي.
يذكر ان نانسي كانت قد 
أصدرت ألبومها األخير »نانسي 
8« خالل مارس املاضي وقد 
صورت منه أغنيات »ما تيجي 
هنا«، »مش فارقة كتير«، و»ما 
أوعدك«، باإلضافة إلى أغنية 
التي س���تصدر خالل  »يال« 
األش���هر املقبلة على طريقة 

نانسي عجرم الڤيديو كليب.

معروفة ومحبوبة لها تأثير 
على املرأة العربية مثل مايا 
دياب، نضال األشقر، هالة 

عجم وهاديا سنو.

مايا دياب تساند الناجيات من سرطان الثدي
التوعي����ة على  به����دف 
س����رطان الثدي، مت اطالق 
حملة »Pink Stands 4« ضمن 
مؤمتر صحافي في بيروت، 
وتعد ه����ذه احلملة األولى 
من نوعها حيث جمعت بني 
الفن، التمثيل، فن التجميل 
وفن األزياء، وعلى رأس����ها 
الناطقة الرسمية الفنانة مايا 
دياب التي وقفت إلى جانب 
املمثلة نضال األشقر وخبيرة 
التجميل هالة عجم وخبيرة 
املوضة هاديا سنو، حيث 
ستستخدم كل واحدة منهن 
رسالتها الفنية لتكون مبنزلة 
وسيلة توعية للوقاية من 

مرض سرطان الثدي.
وتعود فكرة احلملة إلى 
لبيب الش����وفاني، مؤسس 
شركة »بوبولينك«، الذي قال، 
في تصريحات له، أن هذه 
احلملة كانت حلمه منذ عدة 
الناجيات  أن  سنوات، غير 
من هذا املرض اخلبيث أدين 
دورا رئيس����ا ف����ي حتقيق 
هذا احللم وجعله حقيقة، 
وأض����اف: بغية تثبيت هذا 
احللم وترسيخه في ذهن كل 
مايا دياب سيدة، استعنا بشخصيات 

يارا تسبق زميالتها الفنانات.. وهذه هديتها
بع���د ط���ول انتظار، س���بقت النجمة 
اللبنانية يارا زميالتها الفنانات وأصدرت 
ألبومها الغنائي اجلديد الذي يحمل عنوان 
»عايش بعيوني«. وأكد مدير أعمال يارا 
امللحن طارق أبو جودة أن األلبوم سيكون 
هدية يارا جلمهوره���ا في عيد األضحى، 
وهو عمل لبناني وقد صورت منه أغنية 
»عايش بعيوني« عل���ى طريقة الڤيديو 
كليب وستكون جاهزة لإلصدار أو النشر 
على مواقع التواصل االجتماعي ابتداء من 

عطلة عيد األضحى. 
وستكون يارا إلى جانب الفنان ملحم 
زين والظاهرة الفنية باسم فغالي في حفلة 
واحدة ضمن ليالي العيد في فندق لو رويال 
في منطقة الضبية في لبنان، واحلفل من 
تنظيم شركة روتانا، التي تتعامل مع يارا 
من���ذ فترة لكنها لم تنضم إليها وال حتى 
على صعيد توزي���ع األلبومات الغنائية. 
وقال أبوجودة، حس���ب موقع »نواعم«، 
إن األلبوم س���يكون متوف���را على جميع 
املنصات الرقمية والرن���ات الهاتفية في 

منطقة الشرق األوسط والعالم ابتداء من 
اخلميس املقبل.

وكانت شركة »وتري« قد أطلقت، منذ 
أسبوع، أول ڤيديو كليب وهو مقتطف من 
األلبوم حمل العنوان نفسه عبر قناة يارا 
الرسمية على موقع »يوتيوب«، وقد حصد 
الڤيديو، الذي قام بإخراجه جاد شويري 
في تعاونه األول مع يارا، العديد من ردود 
الفعل اإليجابية، من اجلمهور والصحافة. 
أما األلبوم، الذي يحتوي على إحدى عشرة 
أغني���ة معظمها من كلمات الراحل إلياس 
ناص���ر وأحلان طارق أبو ج���ودة، وقام 
بتوزيعها املوس���يقي جان ماري رياشي، 
فسيكون متوفرا في جميع األسواق العربية 

خالل عطلة عيد األضحى املبارك.
يذكر أن يارا كانت قد انقطعت عن تقدمي 
األغنيات اللبنانية لفترة سنوات وجلأت 
إلى الغناء اخلليجي الذي أرسى وجودها 
في املنطقة اخلليجية وأصبحت من األرقام 
الصعبة ال بل تعد في املراتب األولى بني 

يارا جنمات اخلليج.

نيللي كرمي غابت عن »يال نرقص«.. والسبب!
أث���ارت احللقة األولى من 
برنامج »يال نرقص«، النسخة 
 So U Think U« العربي���ة من
Can Dance« العاملي، تساؤال 
عن غياب النجمة نيللي كرمي 
التي حتدثت في بداية البرنامج 
وأعلنت اعتذارها عن حضور 
االختب���ارات األولى ووعدت 
بأن تكون عودتها في احللقة 
الثالثة النش���غالها بتصوير 
فيلم. وكانت االختبارات قد 
أجريت في بيروت قبل وقت، 
إذ كانت نيللي كرمي مشغولة، 
فجلست النجمة روجينا بدال 
منها وذلك بتنس���يق تام مع 
محطة النه���ار املصرية التي 
تشارك Mtv اللبنانية في بداية 
هذا املوسم من »يال نرقص«، 
وبالتالي ستكون نيللي قريبا 
إلى جانب بيار دولني وشارل 

ماكريس. 
وكان واضحا أن البرنامج 
يلقى إقباال كبيرا عند الشباب، 
أن���ه مختلف عن  خصوصا 
»رق���ص النج���وم« ويعتمد 

على املواهب الراقصة لصقل 
املوهب���ة وإبرازها من خالل 
مسابقة الليالي املباشرة قريبا 
ليخرج الرابح مببلغ مائة ألف 

دوالر.

نيللي كرمي 

فريق عمل »أسرار« مستاء من نادية اجلندي
ال صوت يعلو في مسلسل »أسرار« 

على صوت بطلته نادية اجلندي، فهي 
اآلمر الناهي في كل تفاصيل العمل. 
فال املخرج وائل فهمي عبداحلميد 

أو املنتج محمد مختار له القرار في 
أي تفصيل من تفاصيل العمل، إذ 
انه ومنذ مساهمة اجلندي مببلغ 

مادي كبير لتمويل املسلسل إلنقاذه 
من اإليقاف، أصبحت، حسب موقع 
»سيدتي نت«، هي املتحكمة في كل 

شيء، فهي تفكر حاليا في توقيت 
عرض املسلسل سواء في أكتوبر أم 
في رمضان املقبل، كما انها هي من 
تقرر متى سيتم استئناف التصوير.

كل التفاصيل إذن في يد عرابة العمل 
نادية اجلندي وفق ما صرحت به 

مصادر في العمل، حيث تسود حالة 
من التململ بني العاملني في املسلسل، 
بسبب ما أسموه بتحكم نادية اجلندي 

الزائد عن حده في العمل.
نادية اجلندي 

 »MBC« األنباء« تكشف تفاصيل البرنامج اجلديد لـ«
لفضح النجوم العرب وعالقات املشاهير العاطفية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

 
اعتبارا من األسبوع االول 
من هذا الش����هر تبدأ شاشة 
»MBC« بع����رض النس����خة 
العربية من البرنامج االميركي 
»Entertainment Tonight« بعد 
ان امتلكت حقوق العمل في 
الشرق االوسط شركة »كاريزما 
لالنتاج« )شركة خاصة ميتلكها 

االردني أمين الزيود(.
والبرنامج ترفيهي يومي 
متج����دد، ويقدم بأس����لوب 
احترافي، معتمدا على إخراج 
مميز، بنس����خته األميركية، 

يغطي العمل أنشطة مشاهير 
هوليوود، ويفترض بالنسخة 
العربية أن تقدم تقارير عن 
مش����اهير الغناء والس����ينما 
والتلفزيون الع����رب، ملقية 
الضوء على مختلف جوانب 
حياته����م، وتعط����ي الفقرة 
الرئيسية »cover story« نظرة 
خاصة على أهم األحداث الفنية، 
من دون أن ننس����ى اللقاءات 
اخلاص����ة م����ع الضي����وف، 
واإلعالنات الترويجية لألفالم 
اجلديدة. ويس����لط البرنامج 
الضوء على تقارير يقدمها من 
لبنان أحم����د كجك ومن دبي 
صبحي عطري وايضا هنالك 

مراس����ل من مصر، العالقات 
العاطفي����ة للمش����اهير في 
السينما والتلفزيون والغناء 
وزواجاته����م وطالقاتهم هي 
فقرات حتظى مبتابعة كبيرة 
وتعتبر االكثر جذبا للمشاهد 
االميرك����ي والعربي على حد 
سواء، كما يركز على فضائح 
وقضايا وعالقات املش����اهير 
العاطفية، وال ش����ك ان هذه 
الفقرات ستكون نقطة دقيقة 
جلهة معاجلتها في النسخة 
العربية من البرنامج، خاصة ان 
احلياة اخلاصة والفضائح التي 
عادة تلقى متابعة عامليا، لكنها 
تعتبر خط����ا أحمر في الدول 

العربية ال ميكن الولوج اليها 
بسهولة. كما يسلط الضوء 
على قضية شائكة في هوليوود 
مث����ل العملي����ات التجميلية 
لنجوم هوليوود، وال شك ان 
النجمات العربيات يعترفن 
بإجرائهن لعمليات التجميل، 
وتعط����ي الفقرة الرئيس����ية 
»cover story« نظ����رة خاصة 
على أهم األحداث الفنية، من 
دون أن ننسى اللقاءات اخلاصة 
م����ع الضي����وف، واإلعالنات 
الترويجية لألفالم اجلديدة. 
هذا، ومت تنفيذ الديكور اخلاص 
بالبرنامج الذي سيتم تصويره 
في أبوظب����ي، ليكون مطابقا 

للنسخة األصلية، مع االعتماد 
على أسلوب الغرافيكس نفسه، 
وكان فريق إنتاج العمل في 
»كاريزما« قد أمضى ثالثة أشهر 
متتالية في الواليات املتحدة، 
وأخضع لتدريبات مكثفة من 
قبل شبكة cbs التلفزيونية 
)منتجة وموزعة البرنامج(، 
لتخرج النسخة العربية من 
دون ش����وائب، ويرأس إدارة 
 Entertainment« حتري����ر 
Tonight« أدهم الزيود )شقيق 
أمي����ن الزي����ود(، وتتول����ى 
زوجته اإلعالمي����ة األردنية 
شروق القاسم اإلشراف على 

املشروع.

هند صبري: خالد صالح تنبأ بوفاته

»خس����ارة خالد صالح على 
الفني واإلنساني  املستويني 
خسارة كبيرة جدا، لقد كان 
صديقا مخلصا وإنسانا رائعا 

يصعب تعويض����ه، وفنانا 
عبقريا لن يتكرر وأعتقد ان 
اسمه سيظل خالدا في تاريخ 

الفن املصري«.

وكأنه كان يتنب����أ برحيله، 
ولم أفه����م أنا وبقية زمالئنا 
تلك النكت����ة إال مع رحيله، 
رحمة اهلل عليه«. وتابعت: 

كشفت املمثلة التونسية 
هند صبري عن تنبؤ النجم 
املصري الراحل خالد صالح 
بوفاته، قبل خضوعة للعملية 
اجلراحية التي أجراها بالقلب 
ف����ي مركز مج����دي يعقوب 
بأسوان، وقالت: خالد صالح 
العملية  ب����أن  كان يش����عر 
اجلراحية لن متر على خير، 
وقال لي في كواليس تصوير 
فيلم »اجلزيرة 2« »ادعيلي أنا 
تعبان جدا وقلق جدا«، ولم 
يخف تردده من إجراء اجلراحة 
على الرغم من حاجته املاسة 
لها وآالم����ه، التي لم تتوقف 

طوال عام كامل.
وأضاف����ت صب����ري، في 
تصريحات له����ا: »خالد قال 
لن����ا نكتة خ����الل التصوير 
لها عالقة باحلي����اة واملوت 

هند صبريالراحل خالد صالح
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كاميرون يعرب عن 
قلقه العميق

من االشتباكات

»الصحة« اليمنية: 
247 قتياًل خالل 

املواجهات
في صنعاء

جتديد حبس رئيس حزب »الوسط« املصري 
45 يوماً في أحداث »بني السرايات«
القاهرة ـ األناضول: قررت محكمة مصرية امس جتديد حبس رئيس حزب الوسط )إسالمي(

ابو العال ماضي 45 يوما على ذمة قضية أحداث »بني السرايات« )في محافظة اجليزة غرب القاهرة(، 
التي وقعت يوم 2 يوليو املاضي، بحسب مصدر قضائي. وقال املصدر: مت جتديد حبس ابو العال 
ماضي على ذمة التحقيقات معه بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى مبنطقة »بني 
السرايات« عقب عزل الرئيس األسبق محمد مرسى، وراح ضحيتها وأصيب خاللها العشرات.

حتسباً حلملة أمنية إلخالء الطرق قبل العيد القومي للصني اليوم

احملتجون يواصلون إغالق هونغ كونغ بـ »املتاريس«
والرئيس التنفيذي يطالبهم بإنهاء تظاهراتهم فوراً

احلكوم���ة أصغ���ت ملطالب 
أهالي هونغ كونغ، واحترمت 
حرية تعبيرهم، متمنيا على 
املتظاهرين أن يكونوا على 
نف���س الدرجة من االحترام 
حلقوق مستخدمي الطرقات 

التي يشغلونها.
وكانت الشرطة الصينية 
قد بدأت في وقت سابق امس 
االنسحاب من بعض األحياء 
في هونغ كونغ، في خطوة 
لتهدئة حدة التوتر، وترطيب 
األجواء، بعد مواجهات جرت 
بني املتظاهرين، والشرطة، 
اس���تخدمت فيه���ا األخيرة 

الغازات املسيلة للدموع.
ورغم ذلك، ساد احساس 
متزايد بأن االحتجاجات قد 
تتجه نح���و املواجهة قبل 

احتفاالت العيد الوطني.
واحتشد املتظاهرون في 
أربع على األقل من املناطق 
األكثر ازدحاما في هونغ كونغ 
هي منطقة أدميرالتي حيث 

املالي  مقر احلكومة واحلي 
املركزي ومنطقة كوزواي باي 
وهي منطقة تسوق ومنطقة 

مونغ كوك.
من جانبه، أعرب رئيس 
البريطاني ديڤيد  ال���وزراء 
كامي���رون امس ع���ن قلقه 
العميق إزاء االشتباكات في 
هونغ كونغ بني قوات مكافحة 
الشغب واملتظاهرين، وقال 
كاميرون، لش���بكة »سكاي 
نيوز« اإلخبارية، »إنه شعر 
بأنه مجبر على التحدث عن 
املوقف في هون���غ كونغ«، 
وأضاف »عندما وصلنا إلى 
اتفاق مع الصني كانت هناك 
تفاصيل لهذا االتفاق حول 
أهمية إعطاء ش���عب هونغ 
كونغ مستقبال دميوقراطيا 
في إطار دولة واحدة ونظامني 
وبالتالي بطبيعة احلال أنا 
أش���عر بقلق بال���غ إزاء ما 
يحدث وآمل أن يتم حل هذه 

املشكلة«.

التحرير الصيني.
وقال للصحافيني خالل 
مؤمتر صحافي امس »عندما 
حتدث مش���كلة ف���ي هونغ 
كون���غ تس���تطيع قواتن���ا 
للشرطة حلها، ال نحتاج الى 
استقدام جنود جيش التحرير 
الصيني«، ودعا ليونغ تشون 
التنفيذي،  الرئي���س  يينغ، 
لهونغ كونغ، منظمي حركة 
إنهاء  إلى  املرك���ز«  »احتلو 
الذي تسبب  حتركهم فورا، 
في تعطيل احلياة في أجزاء 

واسعة من املقاطعة.
ونقلت وكالة »شينخوا« 
الصينية الرسمية لألنباء، عن 
ليونغ قوله: »إن املتظاهرين 
تسببوا في تعطيل الشرايني 
الرئيسية في املقاطعة، مشيرا 
أثرت  أن املظاه���رات  ال���ى 
سلبا على خدمات اإلطفاء، 
واإلسعاف، خالل استجابتها 

لألوضاع العاجلة.
أن  ليون���غ  وأض���اف 

عواص����م � وكاالت: مد 
عشرات اآلالف من احملتجني 
املطالب����ني بالدميوقراطية 
ام����س اغالقهم لش����وارع 
هونغ كونغ وخزنوا املؤن 
املتاريس حتسبا  وأقاموا 
حلملة تش����نها الش����رطة 
إلخالء الط����رق قبل العيد 

القومي للصني.
وأطلقت شرطة مكافحة 
الش���غب مس���حوق الفلفل 
والغاز املسيل للدموع على 
احملتجني في مطلع األسبوع 
لكنها انسحبت أمس األول 
لتهدئة التوتر مع ازدياد أعداد 

احملتجني.
وأمضى احملتجون ساعات 
ليل امس األول إما في النوم 
أو في اقامة الصلوات دون أن 
يتعرض لهم أحد في الشوارع 
التي عادة ما تكون مزدحمة 
في قل���ب املرك���ز التجاري 

العاملي.
وانتشرت شائعات عبر 
حشود احملتجني بأن الشرطة 
رمبا تعد للتحرك مرة أخرى 
قبل ذكرى تأسيس احلزب 
الشيوعي جلمهورية الصني 
الش���عبية عام 1949 والتي 

حتل اليوم.
ي���طال���ب احملتج���ون 
وم��ع�ظ��م��ه���م طل�������اب 
بالدميوقراطية الكاملة ودعوا 
زعيم »هونغ كونغ« ليونغ 
تشون-ينغ بالتنحي بعد أن 
قالت بكني الشهر املاضي إنها 
ستختار املرشحني للمنصب 

ليخوضوا انتخابات 2017.
وفي الوقت الذي قال فيه 
ليون���غ إن بكني لن تتراجع 
التي  في وجه االحتجاجات 
وصفتها بأنها غير مشروعة، 
قال أيضا ان قوات ش���رطة 
هون���غ كونغ ق���ادرة على 
احلف���اظ على األم���ن دون 
مس���اعدة من جنود جيش 

املتظاهرون يتجمعون في منطقة مونغ كوك في هونغ كونغ امس                                                                                                  )أ.ف.پ(

تظاهرة في صنعاء للمطالبة بإخراج املسلحني منها

مفاوضات تشكيل احلكومة اليمنية تدخل مراحلها احلاسمة 
وواشنطن تنفي استهداف سفارتها بهجوم صاروخي

وزارة الشباب والرياضة في 
شارع الزبيري وسط صنعاء، 
شعارات تطالب من وصفوهم 
ب� »امليليش����يات املس����لحة« 
باخل����روج من العاصمة، في 
إشارة ملسلحي جماعة احلوثي 
التي س����يطرت على صنعاء 

مطلع األسبوع املاضي.
كما انطلق املتظاهرون في 
مسيرة عبر شارع »هائل«، 
الوطنية،  رافع����ني األع����الم 
أغان����ي وأناش����يد  ورددوا 
وطنية متجد الثورة اليمنية 
التي أزاحت حكم اإلمامة في 
العام 1962، مطالبني األجهزة 
األمني����ة بالعودة ملمارس����ة 
مهامها وتأمني شوارع وأحياء 
العاصمة، ورفعوا الفتات »ال 
للميليشيات، نعم للعاصمة 
ب����ال س����الح«، و»أخرج����وا 
ميليشياتكم من عاصمتنا«.

الى ذلك، أعلن وزير الصحة 
اليمن  العامة والس����كان في 
الطبيب أحمد العنسي امس 
أن حصيلة املواجهات األخيرة 
في صنعاء بلغت 274 قتيال، 
و470 جريحا، بينهم أطفال 
ونس����اء، رصدتهم األجهزة 

التابعة لوزارة الصحة.
وفي تصريحات نش����رها 
موقع »26 سبتمبر« اإللكتروني 
التاب����ع للجيش اليمني، قال 
الفرق  العنس����ي ان »أعمال 
الطبية املكلفة بانتشال جثث 
القتلى واجلرحى من املناطق 
التي شهدت مواجهات شمال 
غرب العاصمة صنعاء، توقفت 
البالغات  منذ يومني بتوقف 
عن وج����ود مزيد من القتلى 
واجلرحى في هذه املناطق«.

العنس����ي أن  وأوض����ح 
»س����يارات اإلسعاف التابعة 
لوزارة الصح����ة، نقلت 274 
جثة، و470 جريحا بينهم أطفال 

ونساء إلى املستشفيات«.
إل����ى أن »هناك  وأش����ار 
جثث����ا مت دفنها ع����ن طريق 
القتلى، وجثثا أخرى  أقارب 
دفنتها األطراف املتصارعة، 
فيما مت نقل جرحى إلى عدد 
من املستش����فيات«، لم يذكر 

تفاصيل بشأن أعدادهم.
وبحسب العنسي، فإن هذه 
احلصيلة في الفترة منذ بدء 
املواجهات في 16 س����بتمبر 
املاضي وحتى سقوط صنعاء 

21 سبتمبر.
الى ذلك، نفت اخلارجية 
األميركية تقاري����ر إعالمية 
حتدثت عن استهداف السفارة 
األميركية في العاصمة اليمنية 

صنعاء بهجوم صاروخي.
وقال����ت املتحدثة باس����م 
اخلارجية األميركية جنيفر 
بساكي، في املوجز الصحافي 
للوزارة اول من امس »التقارير 
ووسائل التواصل االجتماعي 
عن أن مبنانا كان هو الهدف 

مزيفة«.
وكانت قذيفة قد انفجرت 
ي����وم الس����بت املاضي قرب 
الس����فار األميركية، تداولتها 
التواصل اإلعالمي  وس����ائل 
قائلة ان مطلقيها هم عناصر 
تنتمي لتنظيم القاعدة في شبه 

اجلزيرة العربية.

االنتش����ار األمن����ي حلماية 
املواطنني وممتلكاتهم.

ومنذ دخ����ول احلوثيني 
صنعاء واألم����ن مختف وال 
وجود لش����رطي أو عسكري 
مرور، األمر الذي دفع بجماعة 
أنصار اهلل احلوثيني إلى ملء 
الفراغ األمني والقيام بدوريات 
العاصمة  أنح����اء  في جميع 
حلفظ األم����ن والتواجد أمام 
املنشآت احلكومية املدنية أو 
العسكرية بدعوى حمايتها، بل 
ذهب األمر إلى قول قيادتها انه 
لوال قيام »اللجان الشعبية« 
بحماية هذه املؤسسات لقام 
الس����يئة  أصحاب األغراض 
بنهب هذه املنش����آت خاصة 

البنوك.
في س����ياق متصل، نظم 
عشرات الش����باب املستقلني 
في العاصم����ة اليمنية امس 
مظاهرة ووقفة احتجاجية، 
للمرة الثانية خالل أس����بوع 
للمطالبة بإخراج املسلحني 
املنتشرين في شوارع وأحياء 

العاصمة.
وردد املش����اركون ف����ي 
التي نظموها بجوار  الوقفة 

� وكاالت: دخلت  عواصم 
مش����اورات اختي����ار رئيس 
اليمن  ف����ي  لل����وزراء  جديد 
النهائية واحلاسمة  مراحلها 
بعد اختصار قائمة مرشحي 
إلى  املكون����ات السياس����ية 
اثنني هما: محمد أحمد لقمان 
مدير منظمة العمل العربية، 
ومحمد محمد مطهر نائب وزير 
التعليم العالي املستقيل، ما 
لم حتدث مفاجأة في اللحظات 
األخيرة ويتم اختيار شخصية 
من قب����ل الرئي����س عبدربه 

منصور هادي. 
ومن املقرر ان يعقد الرئيس 
اليمنى اجتماعا ثانيا مع هيئة 
مستشاريه لإلعالن عن اسم 
رئيس احلكومة اجلديد الذي 
الق����ى إجم����اع كل األطراف 
السياس����ية ولن يس����تغرق 
تشكيل احلكومة اجلديدة وقتا 
طويال إذ ان املشاورات اجلارية 
تتضم����ن حصص كل مكون 
سياسي مع احتفاظ الرئيس 
باحلق في اختيار 4 وزارات 
سيادية هي: الدفاع والداخلية 

واخلارجية واملالية.
وتش����ير أنب����اء إل����ى أن 
الرئي����س س����يقوم بتغيير 
وزي����ري الدف����اع والداخلية 
لدورهما السلبي في األحداث 
آراء بعض  االخيرة � حسب 
املراقبني لتطورات األوضاع 
على الساحة � وهي التي أدت 
الى سقوط العاصمة صنعاء 
في أيدي جماعة أنصار اهلل 
احلوثيني، األمر الذي أصاب 
املواطنني في صنعاء بصدمة، 
ولن يكون في مقدور الرئيس 

أن يدافع عن الوزيرين.
ولعل أخطر املهام املوكلة 
للوزراء في احلكومة اليمنية 
اجلديدة س����تكون لوزيري 
الدفاع والداخلية ملا يطالب 
به أبناء العاصمة صنعاء من 
بسط هيبة الدولة وظهورها في 
الشوارع بعد اختفاء تام منذ 
21 سبتمبر املاضي وتكثيف 

مينيون يتظاهرون في صنعاء امس للمطالبة باخراج احلوثيني منها                                              )رويترز(

أوكرانيا تدخل احلملة االنتخابية
ومعارك مستمرة في الشرق

كييڤ � أ.ف.پ: تبدو الهدنة الهشة في أوكرانيا 
وعملية س����حب القوات من خ����ط اجلبهة امس 
مهددة مع اكبر هجوم دموي يش����نه املتمردون 
املوالون لروسيا في خالل شهر، وقد اسفر عن 

مقتل تسعة جنود أوكرانيني.
وجتدد أعمال العنف في معقلي االنفصاليني 
يلقي بثقله أيضا على انطالقة احلملة االنتخابية 
لالحزاب املش����اركة في انتخاب����ات 26 أكتوبر 
البرملانية مع انتهاء مهلة تسجيل الترشيحات 

ليلة امس.
وأبلغ الرئيس األوكراني بترو بوروش����نكو 
امس االول املستشارة االملانية اجنيال ميركل- 
اقرب حليف أوروبي له- ان روس����يا تتجاهل 
بنود اتفاق الس����الم الذي مت التوصل اليه في 5 

سبتمبر في مينسك.
وشدد بوروشنكو على انه »يتوقع ان تلتزم 
روسيا ببروتوكول مينسك وان تسحب قواتها 
وتضمن اغالق احلدود وتقيم منطقة عازلة« كما 

أعلنت الرئاسة في بيان.
وأعلن اجليش األوكراني ان ميليشيات شنت 
هجوما قرب منطقة مطار دونيتس����ك وأصابت 

قذيفة آلية تنقل قوات حكومية.
وقتل تسعة جنود في الضربة، وقال مسؤولون 
محليون ورسميون أوكرانيون ان أربعة مدنيني 
قتلوا أيضا في هجمات صاروخية وبقذائف الهاون 

في معقلي املتمردين دونيتسك ولوغانسك.
وق����ال املتحدث باس����م اجلي����ش األوكراني 
فالديسالف سيليزنيوف امس حملطة التلفزيون 
األوكرانية اخلامس����ة ان املتمردين يستخدمون 
مجددا صواريخ غراد التي أدت في السابق الى 

تدمير عشرات منازل املدنيني.
وقد هيمن عرض بوروش����نكو منح مناطق 
االنفصاليني حكما ذاتيا مقابل تخليهم عن املطالبة 
باالس����تقالل، على النقاش السياسي الدائر قبل 

االنتخابات البرملانية.
لكن املتمردين املوالني لروسيا رفضوا املشاركة 
ف����ي انتخابات 26 اكتوبر واعلن����وا عن تنظيم 
انتخابات تشريعية في مناطق نفوذهم ورئاسية 

في 2 نوفمبر.
وواجه الرئيس األوكراني عدة انتقادات لقراره 
هذا بعد س����بعة اش����هر على إقالة سلفه املوالي 

لروسيا فيكتور يانوكوڤيتش.
وقامت كييڤ واالحتاد األوروبي بتنازل آخر 
كبير عبر القبول بإرجاء دخول اتفاق التبادل احلر 

بني الطرفني حيز التنفيذ حتى نهاية 2015.
لكن حزب املناطق الذي كان يرأسه يانوكوڤيتش 
ويسيطر على مقاعد البرملان املنتهية واليته، قرر 
مقاطعة االنتخابات التي يفترض ان تؤدي بالتالي 

الى جتديد كبير للبرملان.
وبحسب استطالع أجراه املعهد الدولي لعلوم 
االجتماع في كييڤ بني 12 و21 سبتمبر فإن حوالي 
40% من الناخبني الذين اكدوا انهم سيصوتون 
قالوا انهم سيختارون »كتلة بوروشنكو« التي 
أنشئت لدعم الرئيس الذي انتخب في نهاية مايو 

بحصوله على 55% من األصوات.
ومن املرتق����ب ان يقدم اكثر من ثالثني حزبا 
مرشحني لكن وحدها اللوائح التي تنال 5% من 
االصوات ميكنها املش����اركة لشغل نصف مقاعد 
البرمل����ان ال� 450، والنصف اآلخ����ر من النواب 

ينتخبون بالغالبية من دورة واحدة.

هجوم لالنفصاليني يُسقط العديد من اجلنود األوكرانيني

رداً على تشبيه نتنياهو حماس بالتنظيم املتطرف

عريقات: نتنياهو يقود إسرائيل
كما يقود البغدادي »داعش«

عواصم - أحمد عبداهلل ووكاالت

شبه كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب 
عريقات امس رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامني نتنياهو بزعيم تنظيم »داعش« عمر 
البغدادي ردا على تش���بيه نتنياهو حركة 
حماس بالتنظيم املتطرف لتبرير الهجوم 

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
وقال عريق���ات لوكالة فرانس برس ردا 
على خطاب نتنياهو امس االول أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة »ان نتنياهو أصر على 
حتويل الصراع في املنطقة من صراع سياسي 
الى صراع ديني«. وأض���اف ان »نتنياهو 
حاول تصدير اخلوف من الدولة اإلسالمية 
 التي يقودها عمر البغدادي، لكنه تناس���ى

انه ه���و، أي نتنياه���و من يق���ود الدولة 
اليهودية«.

وأوضح »نتنياهو يصر على تس���مية 
دولة اسرائيل دولة يهودية، ويؤيد ويدعم 
الذين  مجموعات املس���توطنني اإلرهابيني 
يقتل���ون ويدم���رون ويحرقون املس���اجد 
والكنائس، وهم من احرق الفتى محمد ابو 
خضير )في القدس في يوليو(، مثلما تقوم 
مجموعات البغدادي بالقتل واالرهاب«  وتابع 
ان »املس���توطنني ترجموا خطاب نتنياهو 
بدعمهم في إرهابهم باحتالل سبعة منازل 
امس في بلدة س���لوان في القدس الشرقية 

احملتلة«.
واعتبر عريقات ان »نتنياهو اغلق بخطابه 
كل األبواب أمام حل الدولتني على حدود عام 
1967 ويرفض أي حل سياسي جدي بل ويدعم 

ارهاب املستوطنني كما هو البغدادي«.

ومنذ أسابيع يقارن نتنياهو بني حماس 
وتنظيم »الدولة االسالمية« املعروف إعالميا 
باسم »داعش« املتطرف الذي يسيطر على 
مناطق شاس���عة في س���ورية والعراق ما 
استدعى الى  تشكيل ائتالف دولي حملاربته 

بقيادة أميركية.
وقال نتنياهو من على منبر األمم املتحدة 
امس االول ان »املعركة ضد االسالم املتطرف 
واحدة لهذا الس���بب فإن معركة إس���رائيل 
ضد حماس ليس���ت فقط معركتن���ا. انها 

معركتكم«.
وردا عليه قالت عضو اللجنة التنفيذية في 
منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي 
ان نتنياهو »ح���اول عبر خطابه ان يخدع 
اجلمهور عبر توسل لغة الكراهية واالفتراء 

واألعذار«.
ورأت عشراوي ان نتنياهو »فقد اإلحساس 
بالواق���ع حني رفض االعت���راف باالحتالل 
ومجازره وجرائم احلرب التي ارتكبها«، في 
وقت بدأ الفلسطينيون حملة ديبلوماسية 
ف���ي األمم املتحدة إلصدار قرار دولي يضع 
حدا لالحتالل اإلسرائيلي وينص على قيام 

دولة فلسطني ضمن حدود 1967.
ورد املتحدث باسم حماس سامي أبوزهري 
على خطاب نتنياهو معتبرا ان »تصريحاته 
بأن حماس وداعش )الدولة اإلسالمية( هما 
وجهان لعملة واحدة ه���ي محاولة خللط 
األمور«، مؤكدا ان »حماس هي حركة حترر 
وطني فلس���طيني« في حني ان »االحتالل 
اإلس���رائيلي هو مصدر الشر واإلرهاب في 
العالم وإرهاب )إسرائيل( هو عملة بوجه 

واحد فقط«.

توقيع اتفاقية أمنية بني واشنطن وكابول 
جتيز بقاء قوة أميركية في أفغانستان

كابول � أ.ف.پ: وقعت افغانستان والواليات 
املتحدة امس اتفاقية امنية ثنائية جتيز بقاء 
ق���وات اميركية في البالد عام 2015، ما يدل 
على رغبة الرئيس اجلديد اشرف غني في 

حتسني العالقات مع الواليات املتحدة.
وكان حميد كرزاي الذي سلم مهامه امس 
االول للرئيس االفغاني اجلديد، رفض توقيع 
االتفاقي���ة ما ادى الى توت���ر في العالقات 
االفغانية � االميركية بعد التقارب الذي حصل 

عام 2001 اثر االطاحة بنظام طالبان.
ووقع االتفاقية املنتظرة منذ فترة طويلة، 
السفير االميركي جيمس كانينغهام ومستشار 
االمن القوم���ي االفغاني حنيف امتار خالل 
حفل نظم في القصر الرئاس���ي في كابول 

بحضور الرئيس االفغاني اجلديد.
ووقع كانينغهام وامت���ار الوثيقة وفي 
الوقت نفسه اتفاقية مماثلة مع حلف االطلسي 
تلقي اس���س وجود احللف في افغانستان 

السنة املقبلة.
وكان داود سلطانزاي ابرز مساعدي اشرف 
غني صرح بأن »التوقيع يحمل رسالة بأن 
غني يفي بالتزاماته. فقد وعد بأن يتم التوقيع 

بعد يوم من تنصيبه«.
وقال: »كما يدل على التزام الرئيس بالقوى 
االمنية االفغانية والثقة في عالقتنا املستقبلية 

مع الواليات املتحدة. نحن نس���تبدل الشك 
باليقني«.

وأكدت املتحدثة باسم اخلارجية االميركية 
جنيڤ���ر بس���اكي ان االتفاقية »س���تخول 
افغانس���تان والواليات املتحدة واملجموعة 
الدولية احلفاظ على الشراكة التي اقمناها 
لضمان ان افغانستان ستحافظ وتوسع نطاق 
االجنازات التي حتققت في العقد املاضي«.

ومن املرتقب ان تنسحب القوة التي يقودها 
حلف شمال االطلسي بحلول نهاية السنة 
من افغانس���تان ما دفع في اجتاه التوصل 
سريعا الى اتفاقية حول القوة التي ستبقى 
في البالد. وستنضم قوات من أملانيا وايطاليا 
ودول اخرى من حلف االطلسي الى قوة من 
9800 جندي اميركي ما يرفع عدد القوة التي 

ستبقى في البالد الى 12500 عنصر.
وبعد انتهاء املهمة القتالية حللف االطلسي 
في ديسمبر ستتولى القوة اجلديدة تدريب 
ودعم اجليش االفغاني والشرطة في مواجهة 

متمردي طالبان.
وكانت املفاوضات للتوصل الى االتفاقية 
شهدت مماطلة من كرزاي الذي كان يضيف 
مطال���ب جديدة ما ادى ال���ى تغير املواقف 
واثارة غضب الواليات املتحدة، اكبر جهة 

مانحة الفغانستان.
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والعماد عون.
والصيغ����ة املطروح����ة 
لسلس����لة الرتب والرواتب 
تتضمن رفع كلفة السلسلة 
من 1807 مليارات ليرة كما 
حددته����ا اللجن����ة النيابية 
الفرعي����ة برئاس����ة النائب 
ج����ورج عدوان ال����ى 1940 

مليار ليرة.
الذي سيطرح  املشروع 
الدرجات  الي����وم يحج����ب 
الست التي ستمنح لالساتذة 
واالداري����ن ف����ي القط����اع 
العام عن اس����اتذة املدارس 

اخلاصة.
ارقام  وسيجري خفض 
سالسل العسكرين بنسبة 
15% مع متديد عمل موظفي 
الثالثة  العام حتى  القطاع 
والنصف من بعد الظهر من 
االثنن حتى اخلميس وحتى 
الساعة 11 من يوم اجلمعة 
على ان يصبح السبت واالحد 

يومي عطلة.
يض����اف الى ذل����ك رفع 
الضريبة على القيمة املضافة 
من 10 الى 11% ودون مفعول 
رجعي مع تقس����يطها على 
سنتن وزيادة الضريبة على 
ربح الفوائد من 5 الى 7% مع 
اعادة النظر بطريقة احتساب 
الضريبة على ارباح املصارف 
مما يؤمن 410 مليارات ليرة 
وستؤمن ضريبة التحسن 
العق����اري 2150 مليار ليرة 
والعودة الى فرض الغرامات 
على التعديات على االمالك 
 البحري����ة مب����ا يوفر مبلغ 

1035 مليارا.
واستبقت رابطة املوظفن 
الع����ام رفضها  القطاع  في 
لالقتراح، بينما هدد معلمو 
املدارس اخلاص����ة بإعالن 
االضراب املفتوح اعتبارا من 
صباح اليوم بس����بب الغاء 
السلس����لة للدرجات الست 
املمنوح����ة ملعلمي املدارس 

الرسمية.
وغ����دا ينعق����د مجلس 
الوزراء وعلى جدول االعمال 
ملفات س����اخنة منها طرح 
وزير الداخلية نهاد املشنوق 
اقام����ة مخيم����ات لالجئن 
السورين والذي تثار حوله 

آراء مختلفة ومتناقضة.
كما س����يناقش املجلس 
تطورات قضية العسكرين 
ل����دى داعش  املخطوف����ن 
والنصرة التي بلغت الذروة 
امس باقفال اهالي العسكرين 
الى  طريق املصنع املؤدية 

سورية لفترة وجيزة.
ورد االهال���ي خطوتهم 
اتهام���ات لالمن  ال���ى  هذه 
اللبنان���ي باعتقال  الع���ام 
معارضن سورين وتسليمهم 

لسورية.
وصدر نفي ع����ن االمن 
العام لهذه املزاعم، كما شمل 
النفي ما تردد عن تعرض 
املدي����ر العام لالم����ن العام 
اللواء عباس ابراهيم الطالق 
نار اثن����اء مرور موكبه في 

طرابلس.
وادى اقفال معبر املصنع 
الرئيس����ي الى سورية الى 
احراج احلكومة على نطاق 
واسع، وصدرت التعليمات 
الى قوى االمن الداخلي للعمل 
على فتحها بعد التنس����يق 
مع رؤساء بلديات املنطقة، 
ف����ي االتصاالت  وش����ارك 
رئيس بلدية مجدل عنجر 
التي يقع املصنع في نطاقها 
البلدي، ورفض االهالي بداية 
ان  الطريق، معتبرين  فتح 
هيبة الدولة س����قطت ومن 
دون رجع����ة حلظ����ة ذبح 
اجلندي الشهيد علي السيد، 
داعن مجل����س الوزراء الى 
املقايضة م����ن اجل االفراج 

عن اوالدهم.
واضاف هؤالء: نحن على 
ابواب عيد االضحى املبارك 
واملس����ؤولون السياسيون 
س����يحتفلون بالعي����د مع 
اوالدهم، اما نحن فسنحتفل 
الطرق����ات ومن دون  على 

اوالدنا.
وحص����ل ه����رج ومرج 
وتدافع عندما حاولت قوى 
األم����ن إبع����اد األهالي عن 
انته����ى بتوقيف  الطريق، 
شابن واقتناع األهالي بأن 
رسالتهم وصلت وعادوا إلى 
نقطة انطالقه����م في ضهر 
البيدر حيث الطريق الدولي 

مقطوع على اخلطن.

في غضون ذلك، تدرس 
األجهزة األمنية س����لة من 
اخليارات التي ستلجأ إليها 
القت����الع مجموعة متطرفة 
في منطقة باب التبانة في 
طرابلس يرأسها املطلوبان 
للعدال����ة ش����ادي املولوي 
وأس����امة منصور وتشكل 
النصرة في  نواة جلبه����ة 

شمال لبنان.
أمن����ي   وأك����د مص����در 
ل� »األنباء« أن ثمة قرارا اتخذ 
الجتثاث هذه املجموعة التي 
يتراوح عدد مس����لحيها ما 
بن 30 و50 مقاتال مدججن 
بالس����الح، قبل أن تتحول 
إلى  من ظاه����رة مرفوضة 
حالة أمر واقع يتأقلم معها 
الناس وتستهوي الشباب 
لالنضمام إليها عبر إغرائهم 
باملال وغسل أدمغتهم فكريا 
وعقائديا، وأشار إلى أن خيار 
احلسم العسكري عبر دخول 
اجلي����ش إلى ب����اب التبانة 
والقضاء عل����ى هؤالء كان 
متقدما خصوصا بعد خطف 
عنصرين م����ن قوى األمن 
الداخلي لساعات وتعذيبهما، 
وبعد ظه����ور املولوي في 
مقابلة تلفزيونية يعترف 
بأنه يش����كل فصيال جلبهة 
النصرة ف����ي التبانة، غير 
ان خيار احلسم العسكري 
مع هذه املجموعة س����حب 
مؤقتا لسببن: األول جتنب 
سقوط ضحايا من املدنين 
االبرياء في منطقة معروفة 
باكتظاظها السكاني والثاني 
حتى ال يفهم األمر أن اجليش 
يستهدف هذه املنطقة التي 
انفاسها من  لم تكد تلتقط 
مع����ارك مقاتليها مع جبهة 

جبل محسن.
وكشف املصدر االمني انه 
من بن االحتماالت االخرى 
يتقدم احتمال ان توكل هذه 
املهم����ة لبعض م����ن كانوا 
يعرفون بقادة احملاور في 
باب التبان����ة الذين مازالوا 
يحظون بالتعاطف الشعبي 
باعتبارهم قادة اجلبهة التي 
حمت منطقتهم من ارتكابات 
رفعت عي����د وحزبه طيلة 

السنوات الست املاضية.

احلفاظ على الرئيس بشار 
االسد هو االولوية بالنسبة 
اليران ولبنان جزء من هذا 

التوجه.
ويعت����رف ه����ؤالء بان 
ال����دور االيراني تراجع في 
العراق وان طهران تشعر بأن 
املنطقة تتغير بشكل سريع، 
ان  املتابعون  ولم يستبعد 
يكون ش����مخاني ابلغ بري 
وس����الم موقفا من رئاسة 
اجلمهورية اللبنانية جوابا 
على املس����اعدة بهذا الشأن 
التي طلبها الرئيس س����الم 
من الرئيس االيراني حسن 

روحاني.
في السياق الرئاسي، نقل 
الوزير اكرم شهيب رسالة 
خاص����ة من النائ����ب وليد 
جنبالط املوجود حاليا في 
فرنس����ا الى العماد ميشال 
عون في الرابية تشدد على 
اهمية االتفاق على رئيس 
للجمهورية مع التأكيد على 
املقايضة بالنسبة للعسكرين 

املخطوفن.
الى ذلك، تعود احلركة الى 
مجلس النواب اللبناني اليوم 
من خالل جلسة تشريعية 
حتمل عن����وان »تش����ريع 
الض����رورة« وعل����ى رأس 
جدول اعمالها مشروع قانون 

سلسلة الرتب والرواتب.
وحتضيرا للجلسة، عقدت 
اجتماعات بن رئيس جلنة 
امل����ال واملوازنة في مجلس 
النواب ابراهيم كنعان )كتلة 
التغيي����ر واالصالح( وبن 
النائب جورج عدوان )القوات 
اللبنانية( الستكمال البحث 

بتشريع الضرورة.
وواض����ح ان الغالبي����ة 
املطلوب����ة إلقرار سلس����لة 
الرت����ب والرواتب مؤمتنة 
بتفاهم كتل »املس����تقبل« 
والتنمية والتحرير والقوات 
اللبنانية ونواب مستقلن، 
في حن لن تكون كتلة اللقاء 
الدميوقراطي ضدها، بينما 
يغيب عن اجللس����ة نواب 
ح����زب الكتائ����ب اعتراضا 
على التشريع بغياب رئيس 
اجلمهورية في حن لم يحسم 
بعد موقف كتلتي حزب اهلل 

عمر حبنجر

اليوم االربعاء يعقد مجلس 
النواب جلسة تشريعية طال 
انتظارها م���ن فريق 8 آذار 
كونه���ا تكرس مش���روعية 
انعقاد مجل���س النواب في 
جلسة تش���ريعية متجاوزا 
كونه هيئ���ة ناخبة بغياب 
رئيس اجلمهورية بعدما امكن 
اقناع بعض كتل 14 آذار مببدأ 

»تشريع الضرورة«.
وغدا ينعقد مجلس الوزراء 
وعلى جدول اعماله مجموعة 
ابرزها ملف  ملفات ساخنة 
العسكرين االس���رى لدى 
داعش والنصرة واقفال اهالي 
هؤالء للطرق الرئيسية الى 
البقاع ومن ثم الى سورية 
عبر »بروڤ���ة« اقفال معبر 
املصنع امس نزوال عند طلب 
خاطفي ابنائهم واقتراح وزير 
الداخلية نهاد املشنوق نقل 
مخيمات الالجئن السورين 
من عرس���ال الى مكان آخر 
والذي تقابله وجهات نظر 

متناقضة ومختلفة.
وفي معلومات »األنباء« ان 
بعض الوزراء قرروا طرح لقاء 
وزير اخلارجية جبران باسيل 
بوزير اخلارجية السورية 
وليد املعلم في نيويورك دون 
علم مجلس الوزراء او رئيسه 
على النقاش من زاوية كونه 
خرق ملبدأ النأي بالنفس عما 
يجري في سورية الذي بني 
عليه البيان الوزاري حلكومة 

املصلحة الوطنية.
كما سيتناول النقاش الهبة 
العسكرية التي قررت ايران 
تقدميها للجي���ش اللبناني 

والتي تتضمن جتهيزات.
وتول���ى نق���ل العرض 
االيراني ال���ى بيروت امس 
اللواء علي شمخاني االمن 
القومي  العام ملجلس االمن 
الى رئيس  االيراني وابلغه 
الوزراء متام سالم  مجلس 
ورئيس مجلس النواب نبيه 

بري.
وقال شمخاني، وهو من 
اصول عربية، ان احلكومة 

اللبنانية رحبت بالهبة.
وبعد لقائه الرئيس نبيه 
ب���ري، قال ش���مخاني: لقد 
تطرقنا الى االئتالف الدولي 
الذي يرعى االرهاب من دون 
مس���وغ قانوني، نافيا اي 
صلة لطهران بتنظيم داعش 
وس���جلنا حاف���ل مبكافحة 

االرهاب.
ونفى ش���مخاني صحة 
االخبار التي زعمت ان طهران 
عرضت على الواليات املتحدة 
الدولي  املشاركة باالئتالف 
ضد داعش لقاء مرونة غربية 
النووي  في موضوع امللف 
الكالم  االيراني، واصفا هذا 
 بالهراء. ويق����ول متابعون 
ل� »األنباء« ان دور شمخاني 
في احلرس الثوري االيراني 
ال يق���ل اهمي���ة ع���ن دور 
اجلنرال قاس���م س���ليماني 
قائ���د فيلق القدس وكالهما 
مرتبط مباشرة باملرشد علي 

خامنئي.
واضاف هؤالء ان طهران 
اوفدت شمخاني الى العراق 
ملعاجلة املوقف بعد ظهور 
داعش، وهو الذي ادار عملية 
املالكي ألن  التخل���ي ع���ن 

رئيس احلكومة متام سالم مستقبال الوفد االيراني برئاسة اللواء علي شمخاني االمني العام ملجلس االمن القومي االيراني  

رسالة خاصة 
من جنبالط 

إلى عون حول 
الرئاسة ومقايضة 

العسكريني

أهالي العسكريني 
أقفلوا معبر املصنع 

ومصدر أمني 
يكشف لـ »األنباء« 
عن توجه إلجهاض 

محاولة تشكيل 
جتمع مؤيد للنصرة 

في طرابلس

لبنان يعالج وجعه من النزوح السوري مبسكنات منتهية الصالحية

رشيد درباس لـ »األنباء«: طرابلس لن تكون عبرا ثانية
لهم وال ذمة.

وعن التوت���ر األمني في 
طرابلس حي���ث االعتداءات 
تالح���ق مراك���ز اجلي���ش 
الت���ي تق���ل  واحلاف���الت 
الوزير  عس���كرين، خت���م 
درباس مؤكدا أن املؤسسة 
العسكرية تقف باملرصاد لتلك 
األيادي السوداء وتصر على 
مالحقتها أينما وجدت على 
اللبنانية، مشيرا  األراضي 
الى أن ما ُيسهل على اجليش 
مهمته ف���ي طرابلس هو أن 
الطرابلس���ين ال ُيشكلون 
على اإلطالق بيئة حاضنة 
للفكر الداعشي الغريب عن 
ثقافتهم املساملة واملتميزة 
بدعم الشرعية، جازما بأن 
طرابلس لن تشهد جولة عنف 
جديدة ولن تكون عبرا ثانية، 
ألنها بأهاليه���ا وفعالياتها 
السياسية ترفع الغطاء عن 
كل من تسّول له نفسه اإلخالل 
باألمن أو التعدي على وحدات 
اجليش، ومتمسكة باخلطة 
األمني���ة دون أي حتفظ أو 

اعتراض.

اخلاطفن من قتل أبنائهم أو 
أقله يؤخر إعدامهم، »إال أن 
على األهال���ي أن يدركوا أن 
لبنان كله مخطوف بخطف 
أبنائهم، وهي حلظة تستجوب 
وحدة غير مسبوقة وليس 
إقامة املتاريس في مواجهة 

بعضنا البعض«.
وع���ن مقاربت���ه ملوقف 
الدميوقراطي  اللقاء  رئيس 
النائ���ب ولي���د جنب���الط 
الذي طال���ب فيه مبقايضة 
العسكرين مبوقوفي سجن 
رومية، لفت درباس الى أن 
جنب���الط يرفع الصوت من 
خارج مجلس الوزراء الذي 
لن يت���ردد مبناقش���ة هذا 
االقتراح اجلنبالطي بصورة 
حرة وبدون تشنج وضغوط 
حال طرح���ه على الطاولة، 
خصوصا أن احلكومة تبحث 
الوسائل وأسلم  عن أفضل 
العس���كرين  الطرق إلنقاذ 
وعودتهم ساملن، معربا في 
املقابل ع���ن وجود مخاوف 
كبيرة على مصير العسكرين، 
السيما أن اخلاطفن ال عهد 

األميري د.عبداهلل معتوق 
لدى زيارتهم���ا لبنان، لكن 
االختالف في وجهات النظر 
بن اللبنانين أدى الى تعليق 
الى  هذه املساعدة األميرية 
حن حصول غطاء سياسي 
كام���ل دون أي حتف���ظ من 

أحد.
على صعيد آخ���ر وردا 
على س���ؤال، أعرب درباس 
عن عدم اعتقاده بأن يؤول 
موضوع خطف العسكرين 
الى انفجار أزمة سياس���ية 
ف���ي لبن���ان، خصوصا أن 
اللبنانين يدركون  الفرقاء 
الى  متاما خطورة االنزالق 
ما ال ُيحم���د عقباه، ويعون 
جيدا أن اجله���ات اخلاطفة 
متلي برامجه���ا على أهالي 
العسكرين لتحويل األمر من 
مجرد احتجاجات شعبية في 
الشارع الى خالفات عمودية 
القوى السياس���ية في  بن 
لبنان، مشيرا الى أن أهالي 
العس���كرين ال لوم عليهم 
فيما يتصرفون، العتقادهم 
أن قط���ع الطرقات قد مينع 

الس���وري يتطلب معاجلة 
بطريقة مغاي���رة ومختلفة 
جذريا عن الطريقة املعتمدة 
حاليا، »فلبنان ولألس���ف 
يعالج هذا الوجع مبسكنات 

منتهية الصالحية«.
ولفت درباس في تصريح 
ل� »األنباء« الى أن االقتراح 
الذي كان قد تقدم به سابقا 
الى احلكومة لتنظيم جلوء 
النازحن عبر إنشاء مخيمات 
في مكان واحد، لقي رفض 
بعض القوى السياسية، ما 
ح���ال دون تطبيق االقتراح 
ونفاذه، بالرغم من أن فريقا 
متخصصا من وزارة الشؤون 
االجتماعية أجرى مسحا على 
تل���ك األماكن وح���دد أرقام 
العق���ارات، وبالرغم من أن 
صاحب السمو أمير الكويت 
أبدى  الشيخ صباح األحمد 
استعداده مشكورا لتمويل 
االقت���راح املذكور، مش���يرا 
الى أنه أج���رى لقاءين في 
هذا اخلص���وص مع رئيس 
مجلس األمة الكويتي مرزوق 
الديوان  الغامن ومستش���ار 

بيروت ـ زينة طبارة

الش���ؤون  وزي���ر  رأى 
االجتماعية د.رشيد درباس 
النازحن  أن ملف مخيمات 
الس���ورين على خطورته، 
متجه الى مزيد من املعاجلة 
والضبط والتنظيم، وان قرار 
احلكومة بوقف اس���تقبال 
النازحن سُيترجم في أقرب 
وقت الى جلان مشتركة من 
السامية لشؤون  املفوضية 
الالجئن ووزارة الش���ؤون 
االجتماعية اللبنانية، والتي 
التأكد  أبرز مهامها  ستكون 
من مدى انطباق مواصفات 
النزوح على املوجودين حاليا 
في املخيمات، معتبرا من جهة 
ثانية أن ما صدر عن وزير 
الداخلي���ة بش���أن مخيمات 
عرسال هو تدبير أمني وقائي 
ال يخضع لرقابة وسياسة 
وزارة الش���ؤون، خصوصا 
أن الوضع في عرسال بات 
ُيشكل ورما متفاقما أو قنبلة 
موقوتة قابلة لالنفجار في أي 
وقت، موضحا أن ملف النزوح 

د. رشيد درباس

بري يربط بني الرئيس التوافقي 
وموافقة عون وال يرى جديدًا 

في مبادرة 14 آذار
بيروت: خالل اللقاء الذي جمعهما السبت املاضي في 
عن التينة، بحضور علي خليل ونادر احلريري )ممثال 
الرئيس احلريري(، قال الرئيس فؤاد السنيورة للرئيس 
نبي����ه بري في مداخلة مطول����ة إن 14 آذار قدمت مبادرة 
للخروج من املأزق الرئاسي عبر استعدادها لسحب ترشيح 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، واملطلوب 
م����ن الفريق اآلخر بدوره أن يتقدم خطوة الى األمام، من 
خالل الضغط على العماد ميشال عون إلقناعه باالنسحاب 
أيضا، متهيدا للتفاهم على مرش����ح توافقي، ونبه الى ان 
استمرار الشغور الرئاسي س����يولد فراغات وأزمات من 

شأنها أن ترتد سلبا على الوضع العام في البالد.
أبدى بري تقديره من حيث املبدأ حملاولة إيجاد كوة 
ف����ي جدار األزمة، لكنه لفت انتباه ضيفه الى أن املبادرة 
ليست جديدة في عمقها، وأن سمير جعجع نفسه سبق 

له أن طرحها قبل فترة.
وقال بري للسنيورة ما معناه: إذا كان قد سبق للرئيس 
سعد احلريري أن أكد أنه شخصيا لن يبلغ العماد عون 
ردا سلبيا على طلب دعمه لبلوغ رئاسة اجلمهورية، فهل 
تنتظرون مني أن أفعل ذلك، علما أن »اجلنرال هو األكثر 
متثيال على الساحة املس����يحية؟« وذكر رئيس املجلس 
الس����نيورة مبا قاله للحريري بأن شهورا من الغزل مع 
ع����ون صارت محرجة له فكيف إذا كان املعيار س����نوات 
بيننا وبينه. وتقول أوس����اط قريب����ة من عن التينة إن 
بري ما يزال عند الطرح الذي أبلغه الى عون خالل اللقاء 
األخي����ر بينهما في عن التين����ة، وفحواه املضي في دعم 
وصول »اجلنرال« الى الرئاسة ما دام مرشحا، واالستعداد 
للموافقة على أي اس����م يرشحه في حال قرر االنسحاب، 
وقد حرص بري على إب����الغ كل من احلريري وجنبالط 
بوجهة نظره.  ويش����ير العارفون الى أن موقف رئيس 
املجلس يكاد يسبق موقف األمن العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل،  فيما يخص تأييد انتخاب عون، ويروى 
أنه عندما اطلع نصراهلل على مضمون اللقاء السابق بن 
بري وعون، ابتسم، وقال: »يبدو أن دولة الرئيس )بري( 

ذهب أبعد منا«.

٭ سباق بني »االعتدال والتطرف«: يجري مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ مالك الشعار اتصاالت مع أطراف 
سياسية ودينية لعقد لقاء وطني جامع للدفاع عن 

طرابلس وأهلها.
ويهدف هذا اللقاء الى إشراك كل الطوائف في مهمة 

حماية املسيحيني، إضافة الى تأكيد االعتدال والتنوع 
القائم في املدينة ومحو كل الصور املشوهة لها.

وتقول مصادر مطلعة على أجواء هذه االتصاالت إن 
وثيقة سياسية ستصدر عن اللقاء تنص على رفض 

كل أنواع التطرف والعنف والتقاتل الطائفي واملذهبي 
ودعم اجليش ووضع حد لكل التوترات األمنية في 

عاصمة الشمال.
وقد استهل الشعار جوالته التحضيرية للقاء بزيارة 
الرئيس جنيب ميقاتي الذي أثنى على جهوده واضعا 

كل اإلمكانيات املتاحة بتصرفه إلجناح هذا اللقاء 
الذي سيحضره شخصيا، ومشددا على إبعاده عن 

التجاذبات السياسية.
واقتراح املفتي الشعار برأي مصدر طرابلسي مهم 

جدا، وال بد من املسارعة الى عقد هذا اللقاء قبل فوات 
األوان حيث بدت املدينة في غياب أصوات االعتدال أنها 

تفسح املجال ألصوات التطرف كي تسيطر وتتوسع.
ويشير املصدر الطرابلسي الى أن الرايات السوداء 
التي يعتمدها »داعش« شعارا له لم تعد حصرا في 

التبانة بل باتت ترفع في أحياء أخرى كشارع احلرية 
خلف قصر الرئيس كرامي وفي منطقة القبة وأبي 

سمراء، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على واقع 
متدد احلالة »الداعشية«.

ويرى املصدر أن طرابلس تعاني من أمرين خطيرين 
ومعظم الطرابلسيني قلقون على مصير مدينتهم جراء 

هذين األمرين: 
- األمر األول هو مسألة النازحني السوريني الذين 

تسللوا الى مختلف الوظائف واألعمال في املؤسسات 
اخلاصة واإلدارات، وتفاقم أزمة الشقق السكنية.

- األمر الثاني أمني بامتياز وذو شقني: الشق 
األول يتعلق بارتفاع منسوب السرقات واجلرائم 

واالعتداءات.
والشق الثاني يتعلق بالبؤرة األمنية في التبانة التي 

باتت منطقة مغلقة ومحاطة بحراسة مسلحني ملثمني 
تابعني لـ »أسامة منصور وشادي مولوي« قيل إنهم 

ينتمون الى »جبهة النصرة« والبعض أشار الى 
انتمائهم الى »داعش«.

٭ جولة مسيحية: يزور النائب وليد جنبالط في إطار 
جولته املسيحية الدكتور سمير جعجع في معراب بعد 

عطلة عيد األضحى، ويختتم هذه اجلولة بزيارة بكركي 
للقاء البطريرك الراعي الذي هو على تواصل دائم مع 
جنبالط، وكان أوفد الى كليمنصو قبل فترة املطران 

بولس مطر.
٭ ملفات دولية: يستمر الوزير وائل بو فاعور في 

تولي ملف العالقة بني جنبالط والسعودية، بينما ينتقل 
النائب غازي العريض من هذا امللف الذي كان يتواله 

سابقا الى تولي ملف العالقة مع إيران وحزب اهلل.
٭ انتخابات: جتري انتخابات املجلس األعلى لطائفة 
الروم الكاثوليك اليوم على أساس اتفاق مت التوصل 

إليه بني الوزيرين ميشال فرعون والياس سكاف 
على تقاسم أعضاء املجلس األعلى وهيئة املكتب، 

برعاية بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم امللكيني 
الكاثوليك غريغوريوس الثالث حلام، أبرمت التسوية 

في اجتماع عقد أمس في منزل سكاف في زحلة 
بحضور فرعون وحلام )الرئيس األعلى للمجلس( حيث 
مت التوافق على ان يكون فرعون نائب رئيس املجلس، 
في حني توكل الى العميد شارل عطا املسمى من قبل 

سكاف مهام األمني العام، وكانت الفتة لالنتباه مشاركة 
كل من النائبني مروان فارس وإدغار معلوف والوزير 
السابق نقوال صحناوي في االجتماع الى جانب عدد 

من الشخصيات الكاثوليكية، وأعلن عضو مجلس 
الروم الكاثوليك ميشال ضاهر املوجود خارج لبنان، 
مباركته »ألي توجه يصب في خانة توحيد الطائفة«.

أخبار وأسرار لبنانية

عون يفصل قيادي التيار فادي اجلميل
بيروت: بع���د أيام على دعوة القي���ادي في التيار 
الوطني احلر فادي اجلميل عددا من أعضاء التيار الى 
عقد مؤمتر في باريس لدرس مس���ودة النظام اجلديد 
ووض���ع مالحظاتهم عليه، صدر قرار من العماد عون 

بفصله من التيار!
وتقول صحيفة األخبار، انه س���بق للعماد ميشال 
عون ان كلف اجلميل عام 2006 بترؤس جلنة لوضع 

نظام جديد للتيار.
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بيروت: تأخرت تركيا بإعالن عزمها االشتراك في التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش لكن موقفها 

مازال ملتبسا ومازالت تركيا تقف في منطقة رمادية ومتسك 
العصا من وسطها وتسعى الى فرض أجندتها اخلاصة. وهذا 

ما يفسر الغموض الذي أحاط نتائج االتصاالت األميركية 
املكثفة مع أنقرة التي زارها وزيرا اخلارجية والدفاع وعادا 

منها بخفي حنني وبالتزام تركي مبهم هو دعم احللف الدولي 
حملاربة »داعش« على أن يتحدد الحقا شكل هذا الدعم 

وحجمه.
تسوق تركيا موقفها املتحفظ وتقدم التبريرات واحلجج 

التالية: 
- اخلشية من أن تكون احلكومة السورية املستفيد األكبر 
من هذه احلرب وأن تؤدي الى تقويتها عبر ملء الفراغات 

التي ستتركها احلرب على »داعش«. كما أن النظرة التركية 
الى احلرب على اإلرهاب ال تتم من زاوية »داعش« فقط وإمنا 

أيضا من زاوية حزب العمال الكردستاني.
- اخلشية من وصول السالح الى يد حزب العمال 

الكردستاني وحليفه حزب االحتاد الدميوقراطي السوري، 
واخلشية بالتالي من قيام كيان كردي في سورية يشكل 

خطرا أكبر من خطر كردستان العراق على تركيا التي تخشى 
أن يؤدي الوضع اجلديد الى نسف عملية السالم اجلارية مع 
األكراد، خصوصا أن هذه احلرب وضعت العالقة بني تركيا 

وإقليم كردستان في مهب الريح واالختبار االستراتيجي.
فاإلقليم الكردي ينظر بعني الشك والريبة الى املوقف التركي 

الذي تقاعس عن جندته.
وباختصار، فإن نقطة االرتكاز في التفكير التركي في املرحلة 

الراهنة تتلخص في أن العدو الرئيسي لتركيا هو احلكومة 
في دمشق وحزب العمال الكردستاني، وال يريد  رجب 

طيب أردوغان إعطاء شرعية لهذا احلزب الذي يحارب الى 
جانب قوات »البشمركة«، كما أنه ال يريد تعزيز موقع إقليم 

كردستان العراق ومده بالسالح بعدما كان رفض سابقا، وفي 
ذروة تهديد »داعش« ألربيل، مد األكراد بالسالح.

ولكن السبب األهم واملباشر هو أن أي إضعاف لـ »داعش« 
سوف يصب في مصلحة النظام السوري الذي ال يزال 
إسقاطه يتقدم على أي أولوية أخرى لتركيا في املنطقة.

هذه هي اخللفية التي حترك تركيا وموقفها من التحالف 
وحربه على »داعش«، وما حتاوله اآلن هو أن يكون انخراطها 

في هذه احلرب بشروطها وعلى طريقتها ومبا يخدم 

مصاحلها، ألن احلاجة الدولية إليها في هذه احلرب تتيح لها 
إمالء الشروط ووفق التحليل والتصور التالي: 

- األميركيون يطالبون رئيسهم بحسم سريع للحرب، وهذا 
احلسم ال يكون إال من خالل تدخل فاعل ومباشر وليس من 
خالل ضربات من بعيد ال تؤدي إال الى إفادة النظام وإضعاف 

املعارضة.
- احلرب البرية على األرض للتحالف غير ممكنة وغير 

ناجحة من دون تركيا التي لديها جيش قوي وكبير، وهي 
األقرب جغرافيا الى سورية والعراق.

- تركيا لديها شروط للتدخل، هي أيضا شروط حتقيق 
االنتصار على اإلرهاب، وهي: إقامة منطقة عازلة )مع حظر 

الطيران فوقها( على احلدود مع سورية الستضافة الالجئني 
وحمايتهم، وتدريب املعارضة السورية املعتدلة وتسليحها، 

ودفع النظام الى القبول باحلل االنتقالي وفق اتفاقية »جنيڤ-
.»1

فما تريده أنقرة هو حتديد األفق السياسي للحرب ضد 
»داعش« في سورية ومعرفة ما إذا كان ما جرى في العراق 

من إزاحة املالكي ينطبق على سورية في إزاحة األسد، أو على 
األقل في قيام حكومة انتقالية بصالحيات كاملة. اقامة املنطقة 

العازلة احلدودية داخل األراضي السورية هو الهدف املركزي 
لتركيا حاليا.

ولكن هذا املشروع املرفوض من سورية واألكراد، ليس 
مطروحا على األجندة األميركية وليس جزءا من خطة عمل 
التحالف، كما يقول رئيس األركان األميركي اجلنرال مارتن 

دميبسي.
وإذا لم تنجح تركيا في إقناع الواليات املتحدة بـ »املنطقة 

العازلة« ال يبقى أمامها إال إنشاء هذه املنطقة على طريقتها 
وبقواتها البرية وحتت إشراف سالحها اجلوي.

خطط التدخل أو الغزو التركي في شمال سورية باتت جاهزة 
إلقامة النطقة العازلة ونقل الالجئني السوريني إليها وإضعاف 

خطر تنامي قوة حزب العمال الكردستاني.
وهذه اخلطة التي تتم مبعزل عن التحالف الدولي تعلن تدخل 

وتورط تركيا في النزاع السوري ألول مرة بشكل مباشر 
ورسمي منذ تفجر هذا الصراع قبل أكثر من ثالث سنوات.
ولكن الدخول الى احلرب إذا كان سهال ومتاحا حتت غطاء 

التحالف واحلرب ضد »داعش«، فإن اخلروج لن يكون سهال 
من احلرب التي يعرف اجلميع كيف بدأت وال أحد يعرف 

كيف ستنتهي ومتى وبأي أثمان وتسويات؟.

حتليل إخباري

تركيا على أهبة تدخل عسكري في شمال سورية.. »منطقة عازلة« و»انخراط مشروط« في التحالف

البيشمركة تشن هجوماً ضد التنظيم على 3 جبهات في العراق وتعلن استعادة »ربيعة« احلدودية

ً غارات التحالف تطول مواقع »داعش« قرب »كوباني« وتقتل قياديا

تقدمها متهيدا لتحرير سنجار 
في محافظة نينوى. 

واشار الى مقتل نحو 100 
من مسلحي التنظيم كحصيلة 
للعمليات العسكرية والقصف 
اجل���وي ف���ي املنطقة خالل 

اليومني املاضيني. 
البيش���مركة  كما اعلنت 
حترير عدد من القرى التابعة 
لقضاء داقوق جنوبي كركوك 
في شمال العراق اثر هجوم 

شنته من عدة محاور. 
واوضح املصدر ان قوات 
البيشمركة متكنت من حترير 
قريتي سعد وخالد التابعتني 
لداق���وق عقب اش���تباكات 
عنيفة انتهت بطرد عناصر 

داعش. 
من جهته، أعلن خميس 
اجلب���ارة، رئي���س مجلس 
ش���يوخ عش���ائر محافظة 
صالح الدين شمالي العراق 
أمس، عن تشكيل مجموعات 
عش���ائرية مسلحة ملساندة 
القوات احلكومية في هجماتها 
ضد تنظي���م »داعش«، فيما 
الفريق رش���يد فليح  أعلن 
قائ���د عملي���ات األنبار، عن 
البريطانية  املقات���الت  بدء 

طلعاتها االستطالعية فوق 
مناطق ف���ي محافظة األنبار 
لتحديد مواقع التنظيم. وفي 
تصريح ملراسل »األناضول«، 
قال اجلبارة إن مجلس شيوخ 
عشائر صالح الدين عقد أمس، 
اجتماعا لبحث كيفية مساندة 
القوات احلكومية في حربها 
ضد تنظيم داعش »اإلرهاب«، 
مشيرا إلى أن جميع شيوخ 
العشائر املجتمعني اتفقوا على 
تشكيل مجموعات مسلحة 
من عشائرهم ملساندة قوات 
اجليش والشرطة في قتالها 
ضد التنظيم مبختلف مناطق 
احملافظة. واضاف اجلبارة، أن 
وجود عناصر تنظيم داعش 
»لن يطول كثيرا في صالح 

الدين«.
من جانب آخر، قال الفريق 
رش���يد فليح قائد عمليات 
األنب���ار )إحدى تش���كيالت 
اجليش العراقي(، إن مقاتالت 
بريطانية بدأت صباح أمس 
أولى طلعاتها االستطالعية 
فوق مدينة الفلوجة وناحية 
الكرم���ة ش���رقيها ومدينة 
الرم���ادي مرك���ز محافظة 

األنبار.

حمزة« الذي قتل في قصف 
طيران التحالف على مواقع في 
كوباني، على ما اعلنت مصادر 
املعارضة السورية في الداخل، 
وقالت املعارضة في بيان ان 
ب�  الشعيبي املعروف كذلك 
»الشيخ عثمان« يعتبر من 
ابرز قي���ادات تنظيم الدولة 
االس���المية.  وف���ي العراق، 
بدأت القوات الكردية هجومها 
فجر أمس في ش���مال مدينة 
املوصل اخلاضعة لسيطرة 
داعش، وجنوب مدينة كركوك 
الى بلدة  النفطية باالضافة 
ربيعة على احلدود السورية. 
وقال مصدر رفيع ان قوات 
البيشمركة اقتحمت ربيعة 
عل���ى احلدود ب���ني العراق 
وسورية بعد سيطرتها على 
بلدتي املسعودية واحملمودية. 
وأعلن���ت في وق���ت الحق 
اس���تعادة س���يطرتها على 

ربيعة. 
وقال مص���در في قوات 
البيشمركة في تصريح لوكالة 
ان  الكويتية )كونا(  االنباء 
»قوات البيشمركة متكنت من 
تطهير بلدة ربيعة من عناصر 
داعش، مؤكدا مواصلة القوات 

عواص���م - وكاالت: نفذ 
التحال���ف الدول���ي حملاربة 
االره���اب بقي���ادة الواليات 
املتح���دة ضرب���ات بالقرب 
العرب، بعد  من بلدة ع���ني 
املعلومات الت���ي افادت عن 
وصول داع���ش الذي يطلق 
على نفسه »الدولة االسالمية« 
على اب���واب البلدة املتاخمة 
للح���دود التركية، في وقت 
اعلنت الق���وات الكردية في 
انها  العراق »البيش���مركة« 
ش���نت هجوما عل���ى ثالث 
جبه���ات ض���د التنظيم في 

شمال العراق. 
وبات مقاتلو داعش على 
بعد كيلو مترات قليلة جدا 
فقط من بلدة عني العرب التي 
يس���ميها االكراد »كوباني« 
بالقذائ���ف  واس���تهدفوا 
الصاروخية مركزها للمرة 
االولى منذ ان شنوا هجومهم 
عليها في منتصف سبتمبر. 
وقال���ت مص���ادر لوكال���ة 
األناضول ان التنظيم متكن 
أمس من السيطرة على قرية 
»قازقان«، ليصبح على بعد 

4 كيلومترات عنها.
وجلأ قسم من أهالي القرية 
الفارين من االشتباكات إلى 
الشريط احلدودي مع تركيا، 
في انتظ���ار حصولهم على 
إذن بالدخ���ول إلى األراضي 

التركية.
وف���ي محاول���ة لوق���ف 
تقدمهم، ق���ال مدير املرصد 
الس���وري حلقوق االنسان 
رام���ي عبدالرحم���ن لوكالة 
فرانس ب���رس ان »طائرات 
تابعة للتحال���ف العربي - 
الدولي قصفت قريتني يتمركز 
بهما مقاتلو تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« احداهما بالريف 
الش���رقي واالخرى بالريف 
الغربي ملدينة عني العرب«.

ونفذت ق���وات التحالف 
كذلك ضرب���ات في بلدة تل 
املتاخم���ة للحدود  ابي���ض 
التركي���ة والتابعة حملافظة 
الرقة معقل التنظيم في شمال 

سورية.
الطائرات  اغ���ارت  كم���ا 
الغربية على بلدتني خاضعتني 
للتنظيم ف���ي محافظة دير 
الزور واس���تهدفت معسكرا 
ومبنى بلدية اخلريطة الذي 
يتخذه التنظيم مقرا له، في 

غرب دير الزور.
التي  واسفرت الضربات 
ش���نها التحالف الدولي في 
سورية منذ اسبوع عن مقتل 
211 من مقاتلي التنظيم و22 
مدنيا، بحسب املرصد، وبني 
القتلى القي���ادي في داعش 
صالح الشعيبي امللقب ب�»ابو 

23 رجل دين وشخصية معارضة بينهم اخلطيب وراجح والعريضي 
يدعون إلى هدنة »عيد األضحى« لـ 5 أيام في سورية

عواصم � وكاالت: دعا أكثر 
من 23 رجل دين وشخصية 
معارضة بينهم معاذ اخلطيب 
الرئيس الس���ابق لالئتالف 
الوطني، والشيخ كرمي راجح 
شيخ قراء الشام، وآخرون، 
جميع أط���راف الصراع في 
س���ورية مبا فيهم »داعش« 
الدولي« ضده،  و»التحالف 
إلى هدنة ووقف إطالق النار 
مبناسبة عيد األضحى مدتها 

5 أيام.
وف���ي بي���ان مش���ترك 
أصدروه، ونشره اخلطيب 
على صفحته الشخصية على 
»فيسبوك«، قال املعارضون 
ورج���ال الدين »نوجه نداء 

إلى قوى الثورة العسكرية، 
النظام في دمش���ق  وإل���ى 
لتخفيف املعاناة عن شعبنا 
وأهلنا وشيوخنا ونسائنا 
وأطفالنا جميعا، وذلك من 
خ���الل وقف إلط���الق النار 
على كل األراضي السورية 
بدءا من الس���اعة السادسة 
املقبل  من صباح اجلمع���ة 
بتوقيت دمشق )يوم احلج 
األكبر والوقوف بعرفات(، 
ولغاية الساعة السادسة من 
صباح األربعاء املقبل«. كما 
دع���ا املوقعون على البيان، 
القوى العسكرية األخرى التي 
دخلت الب���الد وذكروا منها 
»الدولة اإلسالمية، وحزب 

اهلل اللبنان���ي والتحال���ف 
الدولي« إلى »االلتزام الكامل 
بوقف إطالق النار، واحترام 
خيارات ش���عبنا وإرادته«. 
وأضاف البيان »نرجو اهلل 
أن مي���ر عيدنا بال مزيد من 
الدم���اء واأليت���ام والثكالى 
والضحاي���ا األبرياء، ونأمل 
أن يكون ذلك فاحتة خلطوات 
أخ���رى حتفظ األرواح دون 
أن تضي���ع املطالب أو تهدر 
احلقوق«. وختم بالقول: »إن 
قدرة ش���عبنا العنيدة على 
جتاوز احملن، وصبره املذهل 
عل���ى كل ما مر به لهو أكبر 
برهان على أنه لن يتنازل عن 
كرامته وحقوقه، وسيحقق 

العدالة  هدفه لبناء مجتمع 
واملساواة لكل أبنائه، ودولته 
احلرة املس���تقلة على تراب 
بلدنا الطاهر الذي ارتوى من 

دماء شهدائه وجرحاه«.
وأطلق املوقعون حملة 
الش���أن أطلقوا عليها  بهذا 
»ألمان ش���عبنا مدوا يدا«، 
التأيي���د من جميع  طالبني 
األطراف. ومن أبرز املوقعني 
ال���ذي وصل  البيان  عل���ى 
األناضول نسخة منه »الشيخ 
محمد كرمي راجح )شيخ قراء 
الشام(، الشيخ أسامة  بالد 
الرفاعي )رئي���س املجلس 
اإلسالمي السوري(، الشيخ 
محمد راتب النابلسي )الداعية 

والكاتب السوري املعروف(، 
الل���واء محمد احل���اج علي 
الوطني  الدفاع  )مدير كلية 
سابقا(، اللواء محمد فارس 
)رائد الفضاء الس���وري(«، 
إضافة إلى يحيى العريضي 
)عميد كلية اإلعالم بدمشق 
سابقا(، عماد الدين الرشيد 
)نائب عميد كلية الشريعة في 
جامعة دمشق سابقا(، نزار 
احلراكي )مستشار سياسي 
وسفير االئتالف لدى قطر(، 
أحمد رياض غن���ام )كاتب 
سياسي وعضو غرفة صناعة 
دمشق(، الشيخ أحمد معاذ 
اخلطيب )الرئيس األسبق 

لالئتالف الوطني(«.

بابا الڤاتيكان يستدعي سفراءه
في الشرق األوسط لبحث صعود »داعش«

لندن: »احملافظني« يغازل الناخبني ويعد مبنح 
الشرطة صالحية سحب جنسيات املتطرفني

الڤاتيكان � رويترز: ق���ال الڤاتيكان أمس 
إن البابا فرنسيس األول استدعى سفراءه في 
منطقة الشرق األوسط لعقد اجتماع نادر يناقش 
أزمة صعود جماعة داعش »الدولة اإلسالمية«. 
ويشارك في االجتماع الذي يبدأ غدا ويستمر 
حتى الرابع من أكتوبر اجلاري سفراء الڤاتيكان 
لدى األردن والعراق وإيران ولبنان وسورية 
وتركيا وإسرائيل والفلسطينيني باإلضافة إلى 

ممثلني لألمم املتحدة واالحتاد األوروبي.
وس���يعقد هؤالء محادثات مع أكثر من 10 
من كبار مسؤولي الڤاتيكان من بينهم وزير 
اخلارجية الكردينال بيترو بارولني الذي ألقى 
كلمة أمام األمم املتحدة عن أزمة الشرق األوسط 

يوم االثنني. وفي وقت سابق من الشهر اجلاري 
وجه البابا انتقادا شديد اللهجة للمتشددين 
اإلسالميني خالل زيارته أللبانيا التي تعيش 
فيها غالبية مس���لمة، قائال إن ما من جماعة 
دينية تستخدم العنف والقمع ميكنها أن تزعم 

أنها حتارب من أجل اهلل.
وعندما سئل البابا لدى عودته من زيارة 
لكوريا اجلنوبية الش���هر املاضي عن الدولة 
اإلس���المية أيد حترك املجتمع الدولي لوقف 
»العدوان الظالم«. وقال وزير خارجية الڤاتيكان 
للجمعية العامة لألمم املتحدة أمس األول إن 
»وقف العدوان مشروع وملح من خالل حترك 

متعدد األطراف واستخدام متناسب للقوة«.

لندن ـ عاصم علي

وعد حزب »احملافظ���ني« احلاكم الناخبني 
البريطانيني مبنح الش���رطة صالحية سحب 
جنس���يات مواطنني يش���تبه في محاولتهم 
االنضمام الى تنظيم داعش )الدولة االسالمية( 
في العراق أو س���ورية، بحسب خطة أعلنتها 
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي. وجاء 
في اخلطة أن احلكومة، في حال اعادة انتخاب 
حزب »احملافظني« عام 2015 وهو املرجح حاليا، 
ستمنع املجموعات اليمينية واالسالمية املتطرفة 
من الظهور في وسائل التواصل االجتماعي وفي 

وسائل االعالم، وخصوصا املتلفزة منها.
كما ستطول مشاريع القوانني أي محاولة 
لتمويل جماعات متطرفة، وستمنع املتحدثني 
الذين يحملون آراء متش���ددة من التحدث أو 

االجتماع في مكان عام، ونش���ر أفكارهم على 
مواقع التواصل االجتماعي، إال أن وسائل اعالم 
بريطاني���ة رأت أن أوامر املنع التي تقترحها 
احلكوم���ة لعام 2015 قد حتت���اج إلى موافقة 
مسبقة من احملكمة العليا، نظرا لوقوعها ضمن 

اختصاصها.
وسبق أن استخدمت احلكومة البريطانية 
صالحيتها في سحب جنسيات متشددين مشتبه 
بهم ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم »الشباب« 
بالصومال وبلدان أخرى، دون اعتراض منظمات 
حقوقية على املس���ألة، ألنها محصورة فيمن 
يحمل جنسية ثانية أو من حصل عليها بعد 
والدته، إال أن منح الشرطة البريطانية وليس 
احلكومة، صالحية سحب اجلنسيات يعني وفقا 
ملراقبني احتمال استخدامها على نطاق واسع 

بحق االسالميني ومن تشتبه به السلطات.

عشائر صالح الدين 
تشكل جماعات 

مسلحة لقتال 
»داعش«

بيروت ـ أ.ف.پ: يبدو ان حملة الغارات 
اجلوية التي بدأها التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة قبل اسبوع في سورية 

اليزال تأثيرها محدودا على تنظيم داعش 
»الدولة االسالمية« الذي قام بإخالء البنى 
التحتية الظاهرة، بينما يندس مقاتلوه بني 

السكان احملليني، بحسب خبراء.
هل تباطأ تقدم تنظيم الدولة االسالمية؟
٭ يعتبر اخلبراء انه من املبكر معرفة 
النتيجة االولية للضربات التي اجبرت، 

منذ 23 سبتمبر، تنظيم »الدولة االسالمية« 
على اخالء مواقعه البارزة للعيان.

ويقول مدير املرصد السوري حلقوق 
االنسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس 

برس »لم يعد ممكنا رؤيتهم كما من قبل، 
كنا نشاهدهم وهم يقومون بدوريات في 

املدن التي يسيطرون عليها، لكنهم اختفوا 
اآلن عن االنظار«.

ويضيف ان »اجلهاديني تغلغلوا بني 
السكان«، مشيرا الى انهم وضعوا 

دباباتهم بني السكان في احدى النواحي 
الواقعة شرق سورية ما اثار غضب 

االهالي.
واعتبر اخلبير في شؤون االسالم في 

جامعة ادنبره توماس بييريه »اننا ال 
نتحدث عن جيش نظامي ولكن عن تنظيم 

مرن الى حد ما وغير مرتبط، بالتالي 
بالبنى الثابتة«. واخالء املقاتلني لبعضها 

»ليست بالقضية الشائكة«.
وأسفرت ضربات التحالف عن مقتل 

200 منهم، بحسب حصيلة للمرصد اال 
انها احرزت القليل من اجل ضبط تقدم 
التنظيم وبخاصة على اجلبهة الكردية.

ومتكن التنظيم املتطرف من التقدم نحو 
بلدة عني العرب )كوباني بالكردية( وهي 

ثالث جتمع لالكراد في سورية والتي 
يحاصرها التنظيم بشكل شبه كامل منذ 

16 سبتمبر واملتاخمة للحدود التركية، 
وبات على بعد 5 كلم فقط شرقي هذه 
البلدة، كما سيطر على خمس قرى في 
املنطقة منذ بدء ضربات التحالف، كما 

قام بقصف البلدة نفسها للمرة االولى. 
كما تقدم التنظيم ايضا باجتاه احلدود 
العراقية محكما سيطرته على عدد من 

البلدات في محافظة احلسكة )شمال 
شرق( وقتل نحو خمسني مقاتال كرديا.

هل ازداد عدد مناصريه؟
٭ يعتبر اخلبراء انه على الرغم من ان 

املعارضة »املعتدلة« رحبت بالضربات اال 
ان التنظيم استقطب مناصرين جددا بني 

بعض التنظيمات العاملية املعادية له والذين 
يشاطرونه العداء للواليات املتحدة.

ويكن مقاتلو املعارضة الكره للتنظيم 
متهمني اياه بسرقة »الثورة«.

ويشير املختص بالشؤون السورية في 
معهد كارنيغي ارون الند ان »اجلماعة 
اجلهادية ترص صفوفها االن وان كان 
بدرجة محدودة«، مشيرا الى ان »دعاة 

اجلهاد يحجمون االن عن انتقاد التنظيم 
الذي يواجه بشكل مباشر الواليات 

املتحدة«.
كما استهدفت الضربات مقاتلي »جبهة 

النصرة« ما اثار غضب مقاتلي املعارضة 
الذين فوجئوا بها، معتبرين ان مقاتلي 

اجلبهة حلفاء اقوياء لهم من اجل محاربة 
القوات احلكومية.

كما اسهم مقتل 22 مدنيا واستهداف 
الضربات للبنى التحتية االقتصادية وعدم 

تعرضها ملواقع اجليش النظامي بوالدة 
ضغينة جتاه احلملة.

هل تضررت موارد التنظيم؟
٭ استهدفت الضربات بعض محطات 

تكرير النفط احمللية التي يسيطر عليها 
التنظيم في شرق سورية والتي كانت 

حتقق له ايرادات بنحو 2 مليون دوالر 
يوميا.

اال ان اغلب النفط الذي كان التنظيم 
يبيعه هو من النفط اخلام غير املكرر يتم 

استخراجه من نحو مائة بئر اغلبها ال 
يزال منتجا.

ويقول اخلبير باحلركات اجلهادية رومان 
كاييه »ان الضربات لم تؤثر على اقتصاده 

بصورة حاسمة«.
واضاف ان كونيكو وهو اكبر معمل للغاز 

والذي يسيطر عليه التنظيم واستهدفته 
الضربات »ال ميثل سلة كبيرة للجماعة« 

بخالف »الكهرباء املتولدة والتي تغذي 
القطاع اخلاضع حتت سيطرته«.

تأثير محدود لضربات التحالف ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«

تقرير إخباري
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االقتصادية

اللجنة تناقش 
إصدار التراخيص 
من الباطن خالل 

اجتماعها اليوم

تزايد إقبال 
املستثمرين على 

املنطقة بعد صدور 
املخطط التنظيمي

السوق يعطل أعماله 
من 5 حتى 9 أكتوبر
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية مبناسبة عيد 
األضحى املبارك أنه سيعطل السوق أعماله اعتبارا 
من األحد 5-10-2014 حتى اخلميس 9-10-2014، على 
أن يستأنف الدوام الرسمي كاملعتاد اعتبارا من األحد 
.2014-10-12

احلرة اجتماعهــــا الـ 10 بداية 
األســــبوع اجلــــاري بحضور 
ممثلي وزارة التجارة والهيئة 
العامة للصناعة وبلدية الكويت 
وبعض اجلهات املعنية، حيث 
متت مناقشــــة إمكانية إصدار 
وجتديــــد التراخيــــص ملدة 4 
سنوات، واطلعت اللجنة على 
عقود املســــتثمرين اجلدد في 
التنسيق  املنطقة احلرة، ومت 
مع البلدية فيما يخص إصدار 
التراخيص الصحية واإلعالنات، 
ومت التطرق ملواضيع »النظافة 
واإلنــــارة وعمليــــات األمــــن 
والسالمة« في املنطقة احلرة.

ومن املقرر أن تعقد اللجنة 
اجتماعهــــا اليــــوم »األربعاء« 
التراخيص  ملناقشــــة إصدار 
بشكل عام، وإجراءات إصدار 

التراخيص من الباطن.
وأوضح مسؤول الوزارة أن 
أعمال املنطقة احلرة مستمرة 
واملستثمرون يدخلون املنطقة 
بكل سالســــة، وهناك طلبات 
استثمار تتلقاها اجلهات املعنية 
بشكل يومي، ومن املالحظ أن 
هناك عودة للنشاط واإلقبال 

تسوية 100% من املديونية بـ 17.2 مليون دينار

محاوالت لـ»التجارة« لوقف حكم »املنطقة احلرة«

»األمان« تنهي اخلصومة مع »بيتك« 
وتربح 5 ماليني دينار

»جلنة املناطق احلرة« تبحث
 إمكانية جتديد التراخيص لـ 4 سنوات

املتزايــــد حاليا علــــى املنطقة 
احلرة من قبل املســــتثمرين 
بشكل كبير خاصة بعد صدور 
املخطط التنظيمي واالستعماالت 

والنسب.

وقعت شـــركة األمان لالستثمار )األمان( 
عقد تسوية بكامل مديونيتها مع بيت التمويل 

الكويتي )بيتك( مببلغ 17.2 مليون دينار. 
وأوضحت الشـــركة أن »بيتك« هو البنك 
الدائن الوحيد للشركة، وال يوجد على الشركة 
أي ديون من بنوك محلية أو أجنبية، ويتضمن 
أحد بنود عقد تسوية املديونية ترك اخلصومة 
بالدعاوى القضائية بني الطرفني فور توقيع 

عقد التسوية. 
كما أوضحت الشركة أنه سينتج عن تلك 
التسوية ربح مببلغ 5 ماليني دينار مبا يعادل 
ربحية للســـهم 25 فلسا، وسيتم إدراجه في 

البيانات املالية للشـــركة للربع الثالث لعام 
2014، علمـــا أن هذه األرقام خاضعة ملراجعة 

مراقبي حسابات الشركة اخلارجيني. 
وطالبت الشركة بناء على ما سبق، إعادة 
سهمها للتداول بالبورصة الكويتية بعد أن كانت 
طلبت إيقافه صباحا إليضاح التسوية، وهو 
ما استجابت له إدارة السوق وأعلنت عن إعادة 

سهم الشركة للتداول اعتبارا من اليوم. 
وكانت إدارة السوق قد قررت خالل جلسة 
أمـــس إلغاء جميع الصفقات التي مت تنفيذها 
على السهم، وذلك بعد أن طلبت الشركة إيقاف 

السهم بشكل مؤقت.

عاطف رمضان

علمــــت »األنباء« أن وزارة 
التجــــارة والصناعــــة تتجه 
لالستعانة بالفتوى والتشريع 
قــــرار محكمة  لوقــــف تنفيذ 
االستئناف اخلاص بإلغاء قرار 
وزارة التجارة والصناعة رقم 
507 لسنة 2006 القاضي بفسخ 
عقد املنطقة احلرة مع الشركة 

الوطنية العقارية.
وقال مسؤول في »التجارة« 
لـ »األنباء« إن القرار لن يحدث 
ربكة أو مشكالت للمنطقة احلرة 
وأنه في حال صدر حكم نهائي 
لصالح الشركة سيتم »تبديل 
مدير املــــكان كمدير للمنطقة 

احلرة«.
فــــي حال كســــبت  وقال: 
الشركة القضية سيفسر ذلك 
بأن قرار وزير التجارة الصادر 
عام 2006 كان خاطئا، ومن حق 
الشــــركة املطالبة بالتعويض 
نظرا لتضررها من القرار وذلك 

وفق اإلجراءات القانونية.
من جهة اخرى عقدت اللجنة 
الدائمة للمناطق  اإلشــــرافية 

170 مليون دينار متوقع سحبها خالل عطلة العيد
محمود فاروق

بدأت البنوك احمللية 
كعادتها رفع احلالة 
القصوى للتجهيز 

لعطلة العيد األضحى، 
التي ستصل إلى 6 أيام 

)مضافا إليها يومي اجلمعة 
والسبت(، حيث تشهد 
البنوك حاليا تزايدا في 

أعداد املراجعني قبل العطلة، 
إذ تنوعت أسباب وجودهم 

ما بني السحب النقدي أو 
اإليداع وصرف شيكات. 

وهو ما دعا البنوك 
إلى إجراء مجموعة من 

التجهيزات املتنوعة لتلبية 
احتياجات جميع العمالء 

خالل العطلة.
ويتوقع أن يبلغ حجم 

السحوبات النقدية نحو 
170 مليون دينار خالل 

عطلة العيد.
وعلى الرغم من اختالف 

اخلدمات املقدمة من البنوك 
لعمالئها إال أنهم اجتمعوا 
على تقدمي خدمة االتصال 
»online« بشكل متواصل 

خالل العطلة، باإلضافة 
إلى اخلدمات التي توفرها 

املواقع اإللكترونية اخلاصة 
بكل بنك.

وهناك مجموعة جديدة 
أضافتها البنوك ضمن 
تطبيقاتها على األجهزة 

 »Android« الذكية بنظاميها
و»ios« منها حتويل 

العمالت النقدية مبختلف 
فئاتها ألي حساب بنكي 
في العالم بطريقة سهلة 

متكن اجلميع من إجرائها 

على القضاء على أي مشاكل أو 
معوقات في سير العمل سواء 

لعمالئها أو للبنوك.
كما أكد مسؤولو الشركة على 

أنه مت جتهيز عربات خاصة 
بتحويل األموال ووضعها 

ضمن مكائن السحب اآللي 
حتسبا ألي تكدس أو نفاد 
األموال من مكائن السحب 

اآللي، خاصة أن العطلة تتزامن 
مع سحوبات رواتب شهر 

سبتمبر للقطاع اخلاص، وسط 
توقعات بأن يتم سحب سيولة 
عالية خالل فترة ما قبل العيد 
األضحى وخالل العطلة نظرا 

المتدادها إلى 6 أيام وفي 
بعض اجلهات إلى 9 أيام 

متواصلة لتتجاوز مستويات 
السحوبات التي متت خالل 

عطلة عيد الفطر املاضي بنسبة 
تصل إلى 10%، لذا قامت البنوك 
وشركة كي نت بالتنسيق فيما 

في سرية تامة وآمنة دون أي 
خلل.

باإلضافة إلى جتهيز ماكينات 
السحب اآللي لعمليات اإليداع 
النقدي خاصة العملة اجلديدة، 

وهو األمر الذي شهد لغطا 
خالل اآلونة األخيرة بسبب 

مواصفات العملة اجلديدة 
إال أن البنوك قامت بإجراء 

بعض التعديالت الفنية على 
أجهزتها ملواءمة العملة اجلديدة 

والقدمية على أجهزتها.
وفيما تقوم البنوك باتخاذ 

التدابير الالزمة لتلبية جميع 
متطلبات العمالء، وضعت 
شركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشتركة »كي نت« 
مجموعة من التجهيزات 

واالستعدادات اخلاصة بها 
منها جتهيز غرفة دائمة تعمل 
على مدار الـ 24 ساعة لتلقي 
أية شكاوى أو أعطال والعمل 

بينهما وبجداول زمنية 
بتجهيز ماكينات السحب 
وتغذيتها باألموال، وذلك 
تالفيا لتوقف أي ماكينة 
سحب عن العمل خالل 

فترة العطلة.
من ناحية أخرى أعلنت 

جميع البنوك احمللية في 
وقت سابق عن تقدمي 

جانب كبير من خدماتها 
املتنوعة لعمالئها داخل 
الكويت وخارجها عبر 

مواقعها اإللكترونية التي 
يصل عددها إلى أكثر 
من 150 خدمة مجانية 

مبستوى عال من السرعة 
واملرونة واألمان، فضال 
عن االستعدادات التقنية 

والتجهيزات املختلفة 
خلدمة العمالء خالل فترة 
العطلة، وجتنب أي مشاكل 

قد تعترض العمالء.

انتظروا.. 150 
خدمة مصرفية 

جديدة تطرحها 
البنوك في 
تطبيقاتها 

الذكية

»السكب« تؤسس شركة في مصر 
بـ 100 مليون دوالر

بنك وربة يربح 680 ألف دينار من بيع عقار

»االمتياز« تتخارج من »أجوان« وتربح 355 ألف دينار

»نور« تسدد 5 ماليني دينار لـ »األهلي الكويتي«

أعلنت شركة السكب الكويتية أن مجلس إدارتها 
وافق على تأسيس شركة تابعة لها مبصر حتت 
مسمى »الشركة املصرية الكويتية للمسبوكات« 
تعمل على تصنيع جميع املسبوكات والقيام بجميع 
األعمال املتممة واملكملة لها. وقد أعلنت الشركة 
عن انتهائها من اإلجــــراءات القانونية، ومت أخذ 
موافقات اجلهات املختصة، كما انعقدت اجلمعية 
العمومية غير العادية للمؤسسني الثالثاء املاضي 
مبدينة 6 أكتوبر مبصــــر، وأنه حتدد رأس املال 
املرخص للشركة بـ 100 مليون دوالر، فيما بلغ 

رأس املــــال املصدر 20 مليون دوالر. ومت حتديد 
حصص املساهمني، حيث حصلت شركة السكب 
الكويتية على 50% من األسهم بقيمة 10 ماليني دوالر، 
وحصلت الشركة املصرية األملانية للسيارات على 
25% بقيمة 5 ماليني دوالر، باإلضافة إلى الشركة 
الوطنية للســــيارات »ناتكو« التي حصلت على 
نسبة 25% من األسهم بقيمة 5 ماليني دوالر. اجلدير 
بالذكر ان شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات، 
ذراع مجموعة اخلرافي االستثمارية، تعد أكبر مالك 

بشركة السكب الكويتية بنسبة %40.

أفاد بنك وربة )وربـــة(  بأنه قام   ببيع عقار 
استثماري مملوك له في اململكة املتحدة مببلغ  10.7  
ماليني دينار، وقد نتج عن عملية البيع  حتقيق 

صافي ربح بلغ   680   ألف دينار، علما أن األثر من 
عملية البيع سينعكس  على البيانات املالية اخلاصة 

ببنك وربة للربع الثالث  من عام 2014. 

أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 
)االمتياز( أنها قامت ببيع ملكيتها في شركة 
أجوان اخلليج العقارية )أجوان(، والتي تبلغ 
نسبة 19.7% من رأسمال الشركة، وذلك مببلغ 

1.6 مليون دينار، حيث نتج عن عملية البيع 
حتقيق أرباح تقدر بـ 355 ألف دينار، وسيتم 
تسجيله في البيانات املالية للشركة في الربع 

الثالث من السنة املالية احلالية.

أفادت شركة نور لالستثمار املالي )نور( 
بأنه مبوجب خطة إعادة جدولة ديون الشركة 
لدى البنوك احمللية، قامت الشركة بسداد 5.2 

ماليني دينار للبنك األهلي الكويتي، بتاريخ 
االستحقاق 30-09-2014 وذلك سدادا جلزء 

من أصل الدين املستحق للبنك املذكور.

بزيادة 60% عن االتفاقيات بني البنوك والشركات منذ بداية 2014

سبتمبر.. شهر تسويات الديون بـ 240 مليون دينار

٭ أعلنـــت شـــركة األمان 
لالســـتثمار أمس عن عقد 
التمويل  تســـوية مع بيت 
الكويتـــي »بيتـــك« بـ 17.2 

مليون دينار.
نـــور  ٭ ســـددت شـــركة 
لالستثمار 5.2 ماليني دينار 
للبنـــك األهلـــي فـــي إطار 

التسوية بني الطرفني.
٭ أبرمت شركة اكتتاب عقد 
تســـوية مع بنك بوبيان بـ 
3.2 ماليني دينار خالل الشهر 

املاضي.
إلى ذلك، كان ملؤشـــرات 
إيجابية عدة في البورصة، 
أثرت بشـــكل مباشـــر على 
مستوى الســـيولة النقدية 
التـــي مت ضخها بالبورصة 

الكويتية خالل شهر سبتمبر 
املاضي، حيث زادت 40% عن 

شهر أغسطس املاضي.
فالســـيولة في سبتمبر 
بلغـــت 578 مليـــون دينار 
مبتوسط 26.3 مليون دينار، 
فيما بلغت في أغسطس 414 
مليون دينار مبتوسط 19.7 

مليون دينار.
وأبـــرز هـــذه العوامـــل 
هو ترقب الســـوق الصفقة 
املليارية احملتملة بني مجموعة 
»صافوال« السعودية والشركة 
الكويتية لألغذية »أمريكانا«، 
حيث تنشط أسهم مجموعة 
اخلرافي على إثر املعلومات 
املتواترة بني احلني واالخر، 
وهو ما انعكس بشكل واضح 

على ســـيولة السوق خالل 
الشـــهر املاضي. ويرجح ان 
تستمر هذا العامل اإليجابي 
الى أن تتضح صورة الصفقة 

املرتقبة بشكل نهائي.
العوامل املهمة في  ومن 
الربع الثالث من هذه السنة 
وضوح صورة اجلهة الرقابية 
للبورصة، حيث مت انتخاب 
مجلس مفوضني جديد لهيئة 
أســـواق املال، وتنتهج هذه 
اإلدارة اجلديـــدة سياســـة 
األبواب املفتوحة مع األطراف 
ذات العالقـــة بالبورصـــة. 
وهناك عوامـــل أخرى على 
حتـــرك إيجابي ملشـــاريع 
تنموية عمالقة قد يكون لها 

تأثير على املدى املتوسط.

شريف حمدي

يستحق شـــهر سبتمبر 
املاضـــي ان يطلـــق عليـــه 
شهر التسويات، حيث شهد 
العديد من إبرام العقود بني 
شركات مدرجة في البورصة 
الكويتيـــة، وأغلبها تندرج 
ضمن القطاع االســـتثماري 
وبني عدد من البنوك احمللية 
الدائنة، حيث بلغ حجم هذه 
التسويات نحو 240 مليون 
دينار تعادل نحو 850 مليون 

دوالر.
وفي رصد لــــ »األنباء« 
تبـــني ان هـــذا املبلغ يفوق 
بنسبة 60% ما مت االتفاق على 
تسويته من ديون لشركات 
مدرجة في البورصة احمللية 
خالل األشهر الـ 8 األولى من 
العام احلالي، وذلك استنادا 
الى قاعدة معلومات مجمعة 

مسبقا لدى »األنباء«.
ويظهر مما سبق ان هناك 
حتوال من قبل اجلهات الدائنة 
حللحلة ملف الديون لديها، 
خصوصـــا على شـــركات 
االستثمار، بعد أن ظل امللف 

عالقا لسنوات.
التوجه اجلديد  ويأتـــي 
بقبول أصول عينية )أسهم 
وعقارات خصوصا( مقابل 
تســـديد قـــروض، بعدمـــا 
ارتفعت قيمة هذه األصول 
في الســـنة احلالية، إضافة 
الى اقتنـــاع البنوك بخطط 
إعادة الهيكلة املالية واإلدارية 
للشركات التي مت متديد آجال 
قروضها، وهو مؤشر ان هذه 
الشركات أصبحت لديها قدرة 
على توليد النقد من أعمالها 
والقدرة على التسديد خالل 

السنوات املقبلة.
ويتوقع ان ترتفع نسبة 
القروض املوجهة لقطاعات 
عدة مع نهاية السنة احلالية، 
إذ إن إعادة اجلدولة تسجل 

عادة كقروض جديدة.
وكانت أبرز التســـويات 
الشـــهر املاضي ما  خـــالل 

يلي:
أبرمتها الشركة  ٭ تسوية 
الوطنيـــة العقاريـــة هـــي 
األكبر خالل 2014 بقيمة 154 
مليون دينار مع أحد البنوك 

الدائنة.
٭ أبرمت لشـــركة الساحل 
لالستثمار تسوية مع عدد 
من البنوك الدائنة بقيمة 60 

مليون دينار.

قناعة لدى البنوك 
بأسعار األصول.. 

وخطط إعادة 
الهيكلة املالية 

واإلدارية

أكبر تسوية 
لـ»الوطنية العقارية« 

بـ 154 مليون دينار
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الكويت تسجل 
أعلى معدل 

للتضخم بارتفاع 
بلغت نسبته ٪3 

تلتها قطر
بـ ٪2٫8

بفضل التنويع االقتصادي والثقة في السوق السعودي

»كامكو«: قريباً.. اقتصاد دول اخلليج إلى انتعاش تدريجي
796.7 مليون دينار بحريني 
خ���ال الرب���ع األول من عام 
2014 إلى 859.7 مليون دينار 
بحريني خال الربع الثاني من 
عام 2014 مسجا زيادة كبيرة 

تبلغ نسبتها %7.9.

عمان

واصل���ت امل���وارد املالية 
لسلطنة عمان االرتفاع خال 
الثاني م���ن عام 2014  الربع 
حيث أفادت التقارير بارتفاع 
اإليرادات ربع السنوية بقيمة 4 
مليارات ريال عماني باملقارنة 
مع 3.2 مليارات ريال عماني 
خال الربع األول من عام 2014 
مسجلة منوا ملحوظا مقداره 
23.8%. ومع ذلك، كانت الزيادة 
ارتفاعا  أكثر  في املصروفات 
بنس���بة بلغت 31.6% حيث 
ارتفعت من 3 مليارات ريال 
عماني إلى 3.9 مليارات ريال 
عماني مما أدى إلى تآكل منو 

اإليرادات.

مما س���يكون له تأثير مماثل 
على وتيرة منو التس���هيات 

االئتمانية.

البحرين

يتوقع أن تسجل البحرين 
منوا كبيرا في الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 4.69% لعام 
2014 باملقارنة مع االقتصادات 
اخلليجية األخ���رى. وارتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي خال 
الربع الثاني من عام 2014 إلى 
3.2 ملي���ارات دينار بحريني 
مس���جا منوا كبي���را بلغت 
نسبته 4.12% على أساس ربع 
سنوي باملقارنة مع الربع األول 
من العام نفسه حني سجل 3.1 
مليارات دينار بحريني. عاوة 
على ذلك، شهد مكونا الناجت 
احمللي اإلجمالي وهما الناجت 
النفطي وغير النفطي ارتفاعا 
كبيرا خال الربع الثاني من 
هذا العام، حيث ارتفع الناجت 
النفطي من  احمللي اإلجمالي 

من عام 2014، بفضل السيولة 
النقدية الوفيرة لدى البنوك 
الكويتية والنم���و امللحوظ 
الذي س���جلته قاعدة الودائع 

والتسهيات االئتمانية. 

اإلمارات العربية المتحدة

جت���اوز الن���اجت احملل���ي 
اإلجمال���ي لدول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة املستوى الذي 
كان علي���ه قبل األزمة املالية 
العاملية م���ع حلول عام 2011 
حيث س���جل منوا في الناجت 
احمللي اإلجمالي االسمي بلغ 
348.6 مليون دوالر أميركي. 
واستنادا إلى تقديرات النمو 
املراجعة الصادرة عن صندوق 
النقد الدولي، التي تشير إلى 
منو الن���اجت احمللي اإلجمالي 
لإلمارات بنسبة 3.2% خال عام 
2013 ومن املتوقع أن يسجل 
منوا أكبر بنسبة قد تصل إلى 
4.1% في عام 2014. ومن ناحية 
املوازنة، ينصب  اعتم���ادات 
تركي���ز الباد عل���ى تطوير 
القطاعات غير النفطية من أجل 
املتوقع في  التراجع  مواجهة 
منو القطاع النفطي الذي يشكل 
ثلث الن���اجت احمللي اإلجمالي 

لاقتصاد اإلماراتي. 

قطر

نظرا لتحس���ن النش���اط 
القط���ري، فقد  االقتص���ادي 
ارتفع الطلب على التسهيات 
االئتماني���ة في قطر مما أدى 
إلى ارتف���اع العرض النقدي 
واإلقراض. كما يواصل القطاع 
اخلاص االستحواذ على اجلزء 
األكبر م���ن اإلقراض، غير أن 
تزايد االستثمارات في مجال 
البنية التحتي���ة قد أدى إلى 
زيادة القروض املمنوحة إلى 
القطاع العام. ولم تشهد قطر 
أي تأجيل في تنفيذ املشروعات 
مما تسبب أيضا في تصاعد 
التكالي���ف، غير أن احلكومة 
القطرية قامت بتسريع وتيرة 
العم���ل في مش���اريع البنية 
التحتية ف���ي الفترة األخيرة 

)ن2( للربع الثالث على التوالي، 
وإن كان ارتفاع���ا متدنيا إلى 
حد ما، مس���جا زيادة بلغت 
حوالي 518 مليون دينار كويتي 
أو ما يعادل 1.53% في الربع 
الثاني من ع���ام 2014 ليصل 
عند مستوى 34.3 مليار دينار 
كويتي بحلول نهاية ش���هر 
يونيو من عام 2014. وتعود 
هذه الزيادة في عرض النقد 
)ن2( بصف���ة أساس���ية إلى 
النقد املتداول بنسبة  ارتفاع 
27.2% أو ما يعادل 404 مايني 

دينار كويتي.

المملكة العربية السعودية

شهد اقتصاد اململكة العربية 
السعودية خال الربع الثاني 
من ع���ام 2014 انخفاضا في 
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
اجلارية بنس���بة 3.3% وذلك 
نتيجة االنخفاض الكبير في 
الناجت احمللي في كل من القطاع 
النفطي والقطاع اخلاص حيث 
تراجعا بنسبة 3.5% و%5.2 
خال الربع الثاني من عام 2014 
الربع األول من  باملقارنة مع 
العام نفسه. ويعود السبب 
في االنخفاض الكبير في الناجت 
احمللي من القطاع النفطي إلى 
تراجع أسعار النفط وبالتزامن 
مع انخفاض الطلب على النفط 
التعاون  من قب���ل منظم���ة 
 .)OECD( والتنمية االقتصادية
من جهة أخرى، برز نش���اط 
القطاع اخلاص بش���كل كبير 
من خ���ال األداء القوي الذي 
سجلته الصناعات التحويلية 
كما تبني من مؤش���ر مديري 
املش���تريات الصادر عن بنك 
ارتفاعا  الذي سجل   »HSBC«
جتاوز 58 نقط���ة في معظم 
فترات العام املالي 2014-2013. 
وارتفع عرض النقد باملفهوم 
املتداول )ن2(  الواسع للنقد 
في اململكة العربية السعودية 
بنسبة 2.9% خال الربع الثاني 
من عام 2014 ليصل إلى 1.450 
مليار ريال سعودي بعد منوه 
بنسبة 4.8% في الربع األول 

ما ميثل 80% من منو إجمالي 
التسهيات االئتمانية في الربع 
الثان���ي من ع���ام 2014. وقد 
حافظ معدل منو التسهيات 
الش���خصية على مس���تواه 
باملقارنة مع املستوى املسجل 
الس���ابقة مسجا  الفترة  في 
ارتفاعا بلغت نس���بته %2.8 
العام  الثاني من  الربع  خال 
2014. إضافة إلى ذلك، ارتفعت 
التسهيات االئتمانية املوجهة 
إلى قطاع العقار بحوالي %3 
في الربع الثاني من عام 2014 
الهامشي  النمو  باملقارنة مع 
الذي سجلته في الربع األول من 

عام 2014 والبالغ %0.8.
وعلى الرغم من سياسات 
اإلقراض املتحفظة التي تتبعها 
البنوك الكويتية وعزوفها عن 
منح تسهيات ائتمانية، إضافة 
إلى االستمرار في إعادة جدولة 
ديون بعض الشركات والتأجيل 
املستمر في تنفيذ الكثير من 
التحتية  البنية  مش���روعات 
واملش���روعات االقتصادية، 
فإن س���وق االئتمان قد شهد 
انتعاش في عام 2013  بوادر 
وفي النص���ف األول من عام 
2014 ومن املرجح أن يستمر 
هذا االنتعاش طوال عام 2014 
بفضل العودة التدريجية للثقة 
في القطاع اخلاص وانتعاش 
س���وق املمتل���كات العقارية 

والبورصة احمللية. 
ارتفع عرض النقد الكويتي 
باملفهوم الواسع للنقد املتداول 

في ذلك بسياس����ات تستهدف 
قطاع����ات بعينها.  وفي نهاية 
الرب����ع الثاني من ع����ام 2014 
احلالي، تراوحت معدالت منو 
التضخم في دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي ما بني 1.2% و%3.0 
على أساس سنوي، وشهدت 
الكويت تس����جيل أعلى معدل 
تضخم بارتفاع بلغت نسبته 
3.0%، تلتها دولة قطر بنسبة 
2.8% في حني بل����غ التضخم 
في اململكة العربية السعودية 
أكبر اقتصادات منطقة اخلليج 
- نسبة 2.7%. وكانت نسبة 
ارتفاع األس����عار أعلى بشكل 
عام في كل من قطاعات العقار، 

واألغذية، واألثاث.

الكويت

التس���هيات  واصل���ت 
االئتمانية املقدمة من البنوك 
الثاني  الربع  الكويتية خال 
من ع���ام 2014 في النمو على 
النحو نفسه الذي شهدته في 
العام األسبق مسجلة منوا ربع 
سنوي بلغت نسبته %2.34 
لتصل إلى 30.24 مليار دينار 
في نهاية شهر يونيو من عام 
2014 احلالي. وكانت التسهيات 
الش���خصية والتس���هيات 
االئتماني���ة املمنوحة لقطاع 
العقار هي احملرك األساس���ي 
التس���هيات  لنم���و إجمالي 
االئتمانية، حيث ساهما في منو 
إجمالي التسهيات االئتمانية 
بحوالي 551 مليون دينار أو 

توقع تقرير صادر عن إدارة 
بحوث االس���تثمار في شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية 
»كامكو« أن يحقق الناجت احمللي 
اإلجمال���ي ف���ي دول مجلس 
ارتفاعا  التعاون اخلليج���ي 
في ع���ام 2014 عق���ب النمو 
الكبير الذي ش���هده في عام 
2013، كما يتوقع أن يستعيد 
النشاط االقتصادي في منطقة 
اخلليج قوته في املدى القريب، 
حيث بدأت مبادرات التنويع 
التي مت اتخاذها  االقتصادي 
في اآلون���ة األخي���رة تؤتي 
النتائج املرجوة منها إضافة 
إل���ى االنتع���اش االقتصادي 
الذي تشهده دول  التدريجي 
املنطقة. عاوة على ذلك، في 
داللة على ثقت���ه باالقتصاد 
السعودي، رفع صندوق النقد 
الدولي في شهر يوليو من عام 
2014 احلالي سقف توقعاته 
الناجت احمللي اإلجمالي  لنمو 
للمملكة العربية الس���عودية 
أكب���ر اقتصادات  التي متثل 
منطقة اخلليج إلى 4.6% في عام 
2014 مقابل توقعاته السابقة 
للنمو البالغة 4.1% نتيجة لنمو 
القطاع اخلاص مبعدالت أعلى 

من النمو املتوقع. 
وتشير األرقام ربع السنوية 
في آخر تقرير صدر عن مصلحة 
اإلحصاءات العامة واملعلومات 
السعودية إلى انخفاض الناجت 
احمللي اإلجمالي باألس���عار 
اجلارية بنسبة 3.3%، وذلك 
نتيجة االنخفاض الكبير في 
الناجت احمللي في كل من القطاع 
النفطي والقطاع اخلاص، حيث 
تراجعا بنسبة 3.5% و%5.2 
خال الربع الثاني من عام 2014 
الربع األول من  باملقارنة مع 

العام نفسه. 
وعلى الرغم من أن التضخم 
ال يش����كل عاما رئيس����يا في 
التعاون  اقتصاد دول مجلس 
الهيئ����ات  اخلليج����ي، إال أن 
التنظيمية اخلليجية حترص 
باس����تمرار عل����ى التحكم في 
مستويات األسعار مستعينة 

للعام الثاني على التوالي في التصنيف السنوي ملؤسسة »أرابيان بيزنس«

»زين« تفوز بجائزة أفضل مشغل لالتصاالت في الكويت

»األرجان« حتصد أفضل مطور عقاري من »أرابيان بيزنس«

الشرق األوس����ط مع شركة 
»هواوي«، والذي وفر منصة 
ديناميكية متكاملة لعمليات 
الش����ركة، مبا يساعدها على 
تطوير ش����بكتها وخدماتها 
لتقدمي أفضل جتربة اتصاالت 

متكاملة لعمائها.
وأشار الى ان شركة زين 
عززت م����ن مواقع انتش����ار 
فروعها بافتتاح أكثر من فرع 
لها في مناطق جديدة خال هذا 
العام، فقد بني أنه في موازاة 
ذلك قامت زين بتوسيع شبكة 
وكائه����ا املعتمدي����ن لتكون 
األقرب دائم����ا لكافة عمائها 

أينما كانوا.
واختتم العمر قائا: »مرة 
أخرى نش����يد بجهود فريق 
العم����ل املتميز لدين����ا، فهم 
أصحاب املجه����ود احلقيقي 
له����ذا اإلجناز، كما انتهز هذه 
الفرصة لتوجيه الشكر لعماء 
الش����ركة الذين ميثلون أكبر 
الكويت  عائلة مشتركني في 
عل����ى ثقته����م، وه����ي الثقة 
التي س����تعززها زين مبزيد 
م����ن اإلجنازات ف����ي املرحلة 

املقبلة«.

االقتصادية الشاملة في دول 
مجلس التع����اون اخلليجي، 
مم����ا يغذي طموح الش����ركة 
بالتوس����ع ف����ي العدي����د من 
األسواق اجلديدة التي تشكل 
محيطا خصبا لاس����تقطاب 
التنموي والبش����ري، بهدف 
حتقيق رؤيته����ا الرامية إلى 
تأمني منتجات عقارية تضمن 
األمن االجتماعي وتساهم في 
الهيكلية  معاجلة االختاالت 
وإيجاد حلول عملية للقضية 
اإلس����كانية، م����ع مراعاة كل 
املتطلبات العصرية في القطاع 
العقاري«. يذكر أن النش����اط 
العاملية  العقاري لألرج����ان 
العقارية ميتد ليشمل كا من: 
الكويت، سلطنة عمان، البحرين 
واململكة العربية السعودية، 
كما كانت لها مشاركات عديدة 
في معارض عقارية متنوعة 
أبرزها معرض الكويت الثاني 
للمباني اخلضراء، مما عزز 
مكانتها في مج����ال التطوير 

العقاري.

محموم باملنافسة الشديدة في 
قطاع االتصاالت الكويتي وما 
يشهده من حتوالت وتطورات، 
وهو السباق الذي حافظت فيه 
الشركة على مكانتها الرائدة 
املنتجات  العديد من  بإطاق 
واخلدمات اجلديدة واملبتكرة 
والتي جنحنا من خالها في 
التوسع والدخول في قطاعات 
جديدة بالس����وق لم تسبقنا 
إليها أي جهة«. وتابع: »لقد 
عززنا من عملياتنا التشغيلية 
والتقنية وفق آخر ما توصلت 
إلي����ه صناع����ة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وقد 
التطوير ش����بكتنا  منح هذا 
كفاءة أفضل، فنحن اآلن في 
كامل جهوزيتنا التامة إلطاق 
املكامل����ات الصوتية  خدم����ة 
الفائقة اجلودة عبر ش����بكة 
الرابع 4G LTE، وهي  اجليل 
اخلدمة التي تقدم أعلى درجات 
الوضوح وأفضل مستويات 
األداء للمكاملات الصوتية عن 

طريق الهواتف الذكية«.
وكش����ف ان ش����ركة زين 
تفردت بتدشني مركز االبتكار 
املشترك األول من نوعه في 

التوازن في السوق العقاري 
وأهمي����ة ت����دارك العراقي����ل 
التي تعوق مسيرة التطوير 
العقاري في الكويت، من خال 
العمل على طرح تصميمات 
أقل  ذكي����ة صديق����ة للبيئة 
تكلفة واستهاكا للطاقة وذات 
مواصفات تصميمية وإنشائية 
عاملية، وقد اس����تحق مقرها 
الرئيس����ي اجلديد في مجمع 
األرجان لألعمال في املنطقة 
التجارية احلرة في الشويخ 
عن جدارة التصنيف الباتيني 
لشهادة القيادة في مجال الطاقة 
والتصميم البيئي »LEED« من 
قبل املجلس األميركي للمباني 
الصديقة للبيئة، كونه املبنى 
األول من نوعه على مستوى 
الكويت«. وأضاف املشعان: 
»كذل����ك وف����رت »األرجان« 
منتجات سكنية عالية اجلودة 
في السوق بأسعار تنافسية 
تلبي مختلف الشرائح في كل 
مناطق تواجدها، من منطلق 
إميانها بش����مولية األس����س 

وإمكانيات فريق عملنا الذي 
يعمل بروح العائلة الواحدة، 
فنحن إذ نفخر في زين بهذه 
اجلهود املضنية، فإننا على 
ثق����ة كبي����رة ب����أن كل أفراد 
العم����ل قادرون عل����ى إثراء 
مسيرة الش����ركة نحو مزيد 
م����ن النجاح����ات«. وبني هذا 
التقدير يأتي وس����ط سباق 

وتابع املش����عان: »وعلى 
الصعيد احمللي، فقد رسخت 
األرج����ان العاملي����ة العقارية 
تواجدها في السوق العقاري 
كش����ركة كويتية تدرك دور 
القطاع اخل����اص في حتقيق 

العمر في هذه املناسبة: »الفوز 
الكويت  باملش����غل األول في 
للعام الثاني على التوالي هو 
مبعث فخر لنا جميعا في زين، 
فهذه اجلائزة تضاف إلى رصيد 

سلسلة إجنازاتنا«.
وأضاف: »إن هذا التتويج 
يبرز مدى جناحنا في حتقيق 
االس����تفادة املثلى من قدرات 

واستثمارات متنوعة في كل 
مناطق تواجدها، مع مراعاة 
اختاف التركيب الدميوغرافي 
ب����ني بلد وآخر،  واجلغرافي 
مما يعكس خبرة »األرجان« 

ومتيزها في هذا املجال«.

أعلنت زين ان مؤسس����ة 
 Arabian( »أرابيان بيزنس«
Business( قد منحتها جائزة 
أفض����ل مش����غل خلدم����ات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت 
العام 2014، وذلك للعام  عن 

الثاني على التوالي.
وذكرت الشركة التي متلك 
أكبر عائلة مشتركني في الكويت 
ان فوزها ج����اء على هامش 
الس����نوي الضخم  احتفالها 
الذي أقامته املؤسسة املرموقة 
مس����اء أمس األول في فندق 
كراون بازا، والذي شهد توزيع 
اجلوائز للعديد من الشركات 
الرائدة في املجاالت االقتصادية 
واالستثمارية املتعددة على 
مستوى الكويت. وأفادت زين 
بأن فوزها بهذه اجلائزة بقدر 
ما يضي����ف لها إجنازا جديدا 
الناجحة، فهو  إلى مسيرتها 
يبرز مدى جناحاتها في تدشني 
العديد من اخلدمات املطورة 
واملبتكرة في عالم االتصاالت، 
وقدرتها في البحث عن كل ما 

ينال رضا عمائها.
وقال الرئيس التنفيذي في 
شركة زين الكويت عمر سعود 

حصدت ش����ركة األرجان 
العاملية العقارية جائزة »أفضل 
مطور عقاري في الكويت« لهذا 
العام من قبل مجلة »أرابيان 
بيزنس« الصادرة عن مجموعة 
)ITP( للنشر، خال حفل أقيم 
في فندق كراون بازا بحضور 
حشد كبير من رجال األعمال 
واملسؤولني في قطاعي العقار 
واألعم����ال ونخبة من إداريي 

الشركة. 
وقد تسلم اجلائزة بالنيابة 
عن األرجان العاملية العقارية 
مشعان محمد املشعان، مدير 
إدارة تطوي����ر األعم����ال في 
الش����ركة، الذي علق بالقول 
»إن هذه اجلائ����زة املرموقة 
تع����د تقديرا جدي����دا يضاف 
إلى سجل »األرجان« الرائدة 
في مج����ال التطوير العقاري 
ف����ي دول مجل����س التعاون 
اخلليج����ي، بفضل اخلدمات 
العقارية املميزة التي تقدمها 
ابتكار  ورؤيتها احلكيمة في 
حلول عقارية عالية اجلودة 

الرئيس التنفيذي في الشركة عمر العمر والرئيس التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية شفيق السيد عمر مع اجلائزة

مشعان املشعان مدير إدارة تطوير األعمال في األرجان العاملية العقارية يتسلم اجلائزة

صناديق »ثروة لالستثمار«
 تتجه نحو أسواق اخلليج

»إريكسون« تفتتح مركز جتارب في باكستان

أعلنت شركة ثروة لاستثمار انها اجتهت بجزء من استثمارات 
صناديقها احمللية إلى أسواق اخلليج لارتقاء باألداء، مبا يتوافق 

مع النظام األساسي وجمعية حملة الوحدات.
وح����ول هذا املوضوع، قال � مس����اعد نائ����ب الرئيس � إلدارة 
االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا( في شركة ثروة 

لاستثمار عبداللطيف املزيني، 
لقد قمنا بإعادة هيكلة الصناديق 
جغرافي����ا، حي����ث مت توزيع 
مكونات الصندوق على معظم 
أس����واق اخلليج، وذلك لتنوع 
الفرص االس����تثمارية البديلة 
واحلفاظ على األداء املتميز الذي 
عودنا عليه عماءنا، خاصة بعد 
ندرة الفرص االستثمارية في 

السوق احمللي.
وأضاف املزيني ان بعض 
أس����واق املنطقة سوف حتقق 
نتائج إيجابية حتى نهاية 2014، 
وذلك بسبب عدة عوامل منها 

انضمام أس����واق اإلمارات وقطر الى مؤشرات األسواق الناشئة، 
وكذلك السماح للمستثمرين األجانب بالدخول للسوق السعودي، 
باإلضافة الى حتسن نتائج الشركات بشكل عام وقطاعي البنوك 
والعقار بشكل خاص. وأشار املزيني الى ان صناديق ثروة حققت 
أداء جيدا كما في 31 أغسطس املاضي، حيث حقق صندوق ثروة 
االس����تثماري 9.5% وحقق صندوق ثروة اإلسامي عائدا بواقع 
13.54%، ويعود ذلك لفريق العمل الذي يسعى الى حتقيق تطلعات 

العماء في ظل استمرار أداء أسواق اخلليج اإليجابي.
يذكر ان شركة ثروة لاستثمار حصلت على جائزة »زاوية« 
و»ليبر« للصناديق لعام 2014 كأفضل صناديق لألسهم في الكويت 

لصندوقي ثروة االستثماري وثروة اإلسامي.

أعلنت شركة إريكسون عن افتتاحها مركزا للتجارب في 
مدينة إسام آباد الباكستانية بهدف توفير أحدث ابتكاراتها 
على مقربة من عمائها في املنطقة واملساهمة في دفع عجلة 
التحول نحو املجتمع الشبكي على املستوى اإلقليمي. ويرتبط 
املركز اجلديد مباشرة مع أستوديو إريكسون في ستوكهولم 
ومركز إريكسون الدولي للخدمات املدارة في رومانيا، األمر 
الذي يعزز من قدراته وإمكانياته لضمان جتارب رائدة تصب 

في مصلحة العماء.
وفي هذا الس����ياق قالت رئيسة شركة إريكسون في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وباكس����تان فيكتوريا س����تراند: 
»تسير املنطقة بخطوات ثابتة نحو حتقيق رؤيتنا للمجتمع 
الشبكي، حيث سيس����اعد افتتاح مركزنا اجلديد للتجارب 
ف����ي دفع هذه اخلطى وتوفير أحدث االبتكارات التي نطلقها 
عامليا على مقربة من عمائنا. من جهة أخرى، سيتيح املركز 
اجلديد لعمائنا أن يلعبوا دورا فاعا في مراحل وضع األفكار 
خلدماتنا وحلولنا، ويطلعهم بشكل واضح على السبل التي 
ميكنن����ا فيها تقدمي الدعم لهم لتلبي����ة مختلف احتياجاتهم 
ومتطلباتهم، واملساهمة في تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في املنطقة من خال االبتكار«.
ويعد مركز إريكس����ون اجلديد للتج����ارب منصة دولية 
لابتكار تتصل مع بقية منصات الشركة حول العالم بهدف 
ضمان أفضل اخلدمات للعماء والهيئات التنظيمية ومتخذي 
القرار على مس����توى قطاع االتصال في باكستان. وتسخر 
إريكسون املركز لتصميم وتطوير التجارب التي من شأنها 
دعم مناقش����ات رجال األعمال، وتعزيز العاقات مع العماء 
احلاليني واملس����تقبليني، ودعم الشركاء والقطاع بأسره في 

جميع أنحاء املنطقة.

عبداللطيف املزيني



اقتصاد
االربعاء 1 اكتوبر 2014

34

أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.110.150.230.330.57الدوالر األميركي

0.020.000.050.140.30-اليورو
0.480.500.560.711.06اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.050.16الفرنك السويسري

2.612.712.642.642.67الدوالر االسترالي
0.001.251.271.371.46الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25268الدوالر االسترالي0.07753الريال السعودي
0.7743الدينار البحريني0.28960الدوالر األميركي

0.0798الريال القطري0.36475اليورو
0.7559الريال العماني0.46886اجلنيه االسترليني
0.0792الدرهم اإلماراتي0.3036الفرنك السويسري

0.0411اجلنيه املصري0.00264الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

94.940.80النفط الكويتي
96.020.56برنت

0.10-94.48غرب تكساس م

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

8.50-1207.19الذهب
0.22-17.24الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.621.5112.95الكويت

5.042.9245.01دبي
5.106.293.97أبوظبي

0.60-1.476.02البحرين
115.77-13.728.31قطر

7.484.1720.91عمان
1.170.740.00لبنان
1.56-2.114.98األردن
9.826.0946.14مصر

10.045.4629.30املغرب
4.77-4.579.97تونس

41.93-17.071.22داو جونز
6.34-4.505.85ناسداك م
S&P5001.977.80-5.05

2.79-6.646.60فاينانشال ت
9.468.1045.19داكس
4.400.9742.90كاك40

8.816.4939.76السويسري
137.12-16.173.52نيكاي225

11.01-1.326.29توبكس
296.23-22.932.98هانغ سينغ

عدد جديد من »املصارف« يبرز تكرمي أمير اإلنسانية

صرخوه: األسواق اخلليجية »شفطت« سيولة كبيرة من البورصة
عبر مواصل����ة تطوير خطة 
عملها وتنفيذها متاشيا مع 
البيئة التنظيمية والتشريعية 
املتنامية، ويرى أن هناك تفوقا 
واضحا ألداء األسواق املالية 
الكويتية،  اخلليجية عل����ى 
الفتا إلى أن الكويت خسرت 
جزءا كبيرا من رؤوس األموال 
احمللية لالستثمار في البورصة 
احمللية عبر توجه جزء كبير 
منها نحو األسواق اخلليجية، 
مؤك����دا ض����رورة اإلس����راع 
ف����ي تنفيذ خط����ط التنمية 
االقتصادية وتفعيل املشاركة 
بني القطاعني اخلاص والعام، 
كما أكد صرخوه أن تنمية ثقة 
املستثمرين بقطاع االستثمار 
التي  التحديات  يعد من أهم 
تواجهها الشركات االستثمارية 
من خالل عودة منو األصول 
املدارة والتي تعتبر من أهم 
التش����غيلية  موارد األرباح 
للقطاع، وفيما يتعلق بالقانون 
اجلديد للشراكة بني القطاعني 
اخل����اص والعام، ق����ال إنها 
خطوة في االجتاه الصحيح 
وان املس����ؤولية تق����ع على 
عاتق احلكومة لوضع قواعد 
ومب����ادئ توجيهية واضحة 

لهذه الش����راكة، كم����ا تناول 
في حديثه بيئة األعمال التي 
ينبغ����ي تطويرها وحتديث 
التي  قوانينها الس����يما تلك 
تعنى باإلفالس واملس����تثمر 
األجنبي، كما يرى أن الكويت 
بحاج����ة إلى تطوي����ر قطاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
باعتباره من أكثر القطاعات 
الت����ي تخلق فرص����ا للعمل 
واالستثمار اجلديد.  وتضمن 
العدد أيض����ا مقالتني باللغة 
العربية، أوالهما مقالة حملمد 
العريان بعنوان »األس����واق 
الوردي« وثانيتهما  وعاملها 
النظام املصرفي  عن إصالح 
لعامر التميمي باإلضافة إلى 
أربع مقاالت باللغة اإلجنليزية 
من بروجكت سينديكت وهي 
»الوزن الصحيح ملخاطر الرهن 
العقاري« بقلم أميت تياجي 
ومقالة بعنوان »إعادة تشكيل 
س����وق املال« بقلم مارك ريو 
إلى مقالة بعنوان  باإلضافة 
»مجموعة العشرين لإلنقاذ« 
للكاتب وين س����وان وأيضا 
مقال����ة للكات����ب أدير تورنر 
الواقع في  بعنوان »مواجهة 

منطقة اليورو«.

العمل اإلنساني.
من ناحية أخرى، كان حوار 
العدد، مع الرئيس التنفيذي 
الكويت  لش����ركة مش����اريع 
االستثمارية إلدارة األصول 
)كامك����و( فيص����ل صرخوه 
الذي أكد على جناح ش����ركة 
»كامكو« في مواجهة التحديات 

صدر ع����دد أكتوبر 2014 
ملجل����ة املص����ارف، متضمنا 
أب����رز التط����ورات املصرفية 
العاملية منها  واالقتصادي����ة 
افتتاحية  واحمللية، وجاءت 
العدد بقل����م رئيس التحرير 
د.حمد احلس����اوي بعنوان 
»الكويت وس����مو األمير درر 
في تاج اإلنس����انية«، أشار 
فيها إل����ى أن تكرمي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد »قائدا للعمل اإلنساني« 
وتسمية الكويت »مركزا للعمل 
انعكاس����ا  اإلنس����اني« جاء 
للسمعة الطيبة التي حتظى 
بها الكويت في مختلف أنحاء 
العالم، مؤكدا أن رفع اس����م 
الكويت ينبغي أن يكون هدفا 
أعلى لدى كل أفراد الش����عب 
الكويتي، متخذين سمو األمير 
قدوة. أما موضوع العدد فجاء 
ليتناول املوضوع نفسه والذي 
كان بعن����وان »أميرنا.. قائدا 
للعمل اإلنس����اني وكويتنا.. 
مركزا له«، حيث مت إلقاء الضوء 
على تفاصيل تكرمي وتسمية 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد »قائدا للعمل اإلنساني« 
تقديرا جلهوده وإسهاماته في 

معرض ومؤمتر سيتي سكيب ينطلق في دورته األولى بالكويت
األول����ني في صناع����ة العقار 
املختصني في التصميم والبناء 
س����واء من القط����اع العام أو 

اخلاص للتطوير العقاري.
الدورة األولى من  وحول 
معرض سيتي س����كيب في 
الكويت، حت����دث مدير إدارة 
املجموعة في »انفورما« ديب 
مروح����ا، قائال: »ان س����يتي 
سكيب ملتزمة بتنظيم معارض 
ريادية لتحقيق هدف أساسي 
يتمحور حول دعم التطوير 
وتساعد على إضفاء الشفافية 
على الصناعة كما تشجع على 
التعاون والشراكات، ونحن 
على ثقة من أن سيتي سكيب 
� الكويت سيتحول سريعا الى 
معرض راسخ ملجتمع العقار 
الدولي واالستثماري ملا يحظى 
به من دعم م����ن قبل هيئات 
العقار الكويتية واملطورين 
والهيئات التشريعية باإلضافة 

الى دعم اجلهات الدولية«.
وح����ول مش����اركتهم في 
املع����رض، حت����دث الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة املزاي����ا 
القابضة م.إبراهيم الصقعبي 
قائال: »ان شركة املزايا القابضة 
حريصة على املش����اركة في 
معرض سيتي سكايب الكويت 
نظ����را الى املكان����ة الريادية 
ملعارض س����يتي سكايب في 
املنطقة ودورها األساسي في 
تطوير البنية التحيته للعقار، 
كما أن املزايا حريصة أيضا 
على املش����اركة في معارض 
اس����تراتيجية مثل س����يتي 
سكايب وتسعى من خالل ذلك 
الى تعزيز مكانتها في سوق 
العقار وأيضا في النشاطات 
املرافقة واخلدمات في قطاعات 
العقار املتنوعة وتشمل العقار 
السكني والتجاري والصحي 

واللوجستي.

ممتازة للمشاركني من الكويت 
واملنطق����ة والعالم الباحثني 
عن فرص عقارية استثمارية 
نوعية وخلق إمكانيات شراكات 
مس����تقبلية عب����ر التواصل 
املباش����ر والتباحث في آخر 
املستجدات في صناعة العقار. 
ويجمع املعرض حتت سقف 
واحد مستثمرين ومطورين 
ومهندسني ومصممني وجهات 
حكومية باالضافة الى نخبة 
من أصحاب القرار والتنفيذيني 

تنطلق أنش����طة معرض 
ومؤمت����ر س����يتي س����كيب 
الكويت، معرض االس����تثمار 
والتطوير العقاري االول من 
نوعه ف����ي الكويت بتاريخ 7 
ديسمبر وتستمر على مدى 
3 أيام الى 9 من الش����هر على 
أرض مركز معارض الكويت 
الدولي في مشرف. ويعتبر 
املعرض واملؤمتر في الكويت 
هو األحدث في محفظة معارض 
سيتي سكيب العاملية ويتوقع 
له أن يكون األكبر من نوعه 
التي  بني املع����ارض األخرى 
تستضيفها الكويت في مجال 
االستثمار والتطوير العقاري. 
ويؤم����ن املعرض الذي يعقد 
بتنظيم من ش����ركة انفورما 
العاملية للمعارض وبالتعاون 
املشترك مع ش����ركة مكسب 
إلدارة املشاريع على مساحة 
أكثر من 7000 متر مربع، فرصة 

التعاون املشترك مع مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
للس���يارات، وكالء س���يارات 
»تويوتا« جاء ليلبي احتياجات 
ش���رائح العمالء الراغبني في 
اقتناء سيارات »تويوتا« بطرق 
سهلة وميسرة، ليحصل العميل 
على باقة من املزايا عند متويل 
س���يارته مع منتج »مرابحة 
التزام  الدولي«، مؤك���دا على 
البنك اجلاد واملس���تمر على 
تسخير كل السبل التي ترسخ 
تقدي���ر بنك الكوي���ت الدولي 
الكبير لعمالئه، وتوفير أفضل 

الفرص والعروض لهم«.

»الدولي« يواصل عروضه مع »تويوتا« الساير
أعلن بنك الكويت الدولي عن 
مواصلة تعاونه مع مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
للس���يارات، لتقدمي عروض 
متويلية خاصة على سيارات 
»تويوتا« املميزة، وذلك انطالقا 
من سعي »الدولي« الدائم إلى 
تقدمي أفضل عروض »مرابحة 
التي تتضمن أفضل  الدولي« 
املالية األكثر  املزايا واحللول 

مرونة للعمالء.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
عام اإلدارة املصرفية لألفراد 
في بنك الكويت الدولي خالد 
العلي قائال: »ان استمرار هذا  خالد العلي 

أعلن قطاع التسويق العاملي في مؤسسة 
البترول الكويتية عن مشاركته في فعاليات 

املؤمتر اآلسيوي للنفط »أبيك« املقام في 
سنغافورة خالل الفترة من 30 سبتمبر الى 
2 أكتوبر 2014 بوفد يترأسه ناصر املضف 

العضو املنتدب للتسويق العاملي.
وجريا على عادتها السنوية وحرصا منها 

على توطيد العالقات مع العمالء الرئيسيني 
وبناء روابط عمل جديدة، تقيم مؤسسة 

البترول الكويتية من خالل مكتبها اإلقليمي 
في سنغافورة حفل استقبال على شرف 

املشاركني في املؤمتر والذين ميثلون 
كبريات شركات النفط والغاز في العالم. 

وميثل حفل االستقبال سنويا فرصة قيمة 
للتعارف وتبادل اخلبرات والوقوف على 
أوضاع الصناعة النفطية العاملية وأحدث 
املستجدات العاملية بصورة مباشرة مع 

خبراء الصناعة النفطية.

»التسويق العاملي« يشارك في مؤمتر أبيك النفطي
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35
»بيتك« يواصل خدماته إلكترونياً في العيد

إقبال الفت على جناح »التجاري« مبول 360

فرع »بيتك« في املطار مستمر خالل العيد في تقدمي خدماته

 فرع »التجاري« في مول 360

يواصل بي����ت التمويل الكويتي )بيتك( 
خدمة عمالئه الكتروني����ا خالل عطلة عيد 
 kfh.com االضحى، عبر موقعه االلكتروني
الذي يقدم أكثر من 150 خدمة مجانية مبستوى 
عال من الس����رعة واملرونة واألمان، وعبر 
العديد من قن����وات اخلدمة البديلة األخرى 
الت����ي تضمن متتع العم����الء مبجموعة من 
اخلدمات واملنتج����ات الضرورية على مدار 
الساعة طوال فترة العطلة، باالضافة إلى فرع 
»بيتك« ف����ي املطار الذي يقدم خدماته على 
مدار 24 ساعة. واستكمل »بيتك« االستعدادات 
التقنية والتجهيزات املختلفة خلدمة العمالء 
خالل فترة العطلة، وجتنب أي مش����اكل قد 
تواجههم لضمان انسيابية اخلدمات من داخل 
الكويت وخارجها وتوفير األمان واالطمئنان 
لهم، وفي هذا الصدد يواصل مركز االتصال 
بقسميه الرجال والسيدات تقدمي اخلدمات 
على مدار الس����اعة لتلقي اتصاالت العمالء 
واالستماع ملطالبهم والعمل على التجاوب 
معها بأسرع وقت ممكن، من خالل طاقم عمل 

مؤهل وتقنية متطورة تسهل مهامه.
كما يواصل »بيتك« تقدمي اخلدمة الهاتفية 
اآللية 1803333 التي تعمل على مدار الساعة، 

بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع احتياجات 
العمالء ومتطلباتهم من عمليات حتويل بني 
احلسابات واالستفسار عن العمليات املالية 
والتحويل للج����ان اخليرية ودفع الفواتير 
وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها 
م����ن اخلدمات املتنوعة. كم����ا ميكن لعمالء 
»بيتك« وغيرهم االستفادة من خدمات أجهزة 
الشامل، التي توفر بديال جلزء مهم من عمل 
الفروع في مثل هذه املناسبات، حيث تغطي 
هذه األجهزة اغلب الفروع املنتشرة في مختلف 
املناطق احليوية، وتق����دم حلوال مصرفية 
متنوعة بأفضل تقنية من بينها خدمات إيداع 
األموال والشيكات، وتتيح لعمالء »بيتك« 
إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور 
إيداعها. وتلعب سيارات »موبي بيتك« ال� 6 
التي تعد مبنزلة فروع متنقلة منتشرة في 
مختلف املناط����ق دورا مهما في تقدمي عدد 
من اخلدمات في مقدمتها الس����حب واإليداع 
واالستعالم عن الرصيد وتغيير كلمة السر 
وغيرها حيث تتميز سيارات »موبي بيتك« 
بتنوع انتشارها وخضوعها جلدول انتشار 
مرن يستهدف أماكن مختلفة منها البعيدة 

ومنها التجمعات واألسواق.

ش����هد جناح البنك التجاري والذي أقيم 
ملدة ثالثة أيام ضمن فعاليات حملة »متتع 
بالرفاهية مع بطاقات التجاري االئتمانية إقباال 
الفتا من قب����ل مرتادي وزوار مجمع 360«، 
حيث قام العديد من عمالء البنك ومرتادي 
املجمع باالستفس����ار عن احلملة واجلوائز 
املقدمة وقد أبدوا إعجابهم بالسيارة املعروضة 
التي رصدها البنك ضمن جوائز احلملة من 
نوع مرسيدس L S400 الفخمة والتي سوف 
تكون من نصيب الرابح في السحب الثالث 
واألخير الذي س����يجريه البنك بتاريخ 28 
ديسمبر 2014، علما أن السحب الثاني على 
 ML350 سحب مرسيدس طراز الدفع الرباعي

سيجريه البنك بتاريخ 2 نوفمبر. 
وقد قام موظف����و البنك املتواجدون في 
اجلناح بشرح كيفية الدخول في السحوبات 
وسهولة فتح حس����اب لدى البنك وإصدار 
بطاقة مسبقة الدفع بدون احلاجة إلى حتويل 
الراتب واالستفادة بالعديد من املميزات التي 
تقدمها بطاقة الفيزا املسبقة الدفع من التجاري 
وأهمها إعفاء العميل من عناء حمل األموال 
النقدية عند سفره، حيث تتيح له السحب عبر 
أجهزة السحب اآللي بعملة الدولة التي يقضي 
فيها إجازته بدون أي عموالت على السحب 

النقدي. ومن املعروف أن العمالء يتأهلون 
تلقائيا لدخول السحب على السيارات عند 
استخدامهم بطاقاتهم االئتمانية أو البطاقات 
مس����بقة الدفع، حيث ان كل 10 دنانير يتم 
إنفاقها باستخدام بطاقات االئتمان أو البطاقات 
مس����بقة الدفع داخل الكويت تؤهل العميل 
لفرصة واحدة لدخول الس����حب، بينما كل 
10 دنانير يتم إنفاقها في اخلارج باستخدام 
تلك البطاقات متنح العميل فرصتني لدخول 
السحب والفوز بإحدى السيارات التي رصدها 
البنك. وكلما زادت عدد مرات استخدام بطاقات 
االئتمان في عمليات الشراء، كلما ازدادت فرص 
العمالء للدخول في الس����حب على اجلوائز 
التي رصدها البنك لهذه احلملة.  وفي سياق 
متصل س����يقيم البنك جناحا له في مجمع 
الصاحلية ابتداء من اخلميس 9 أكتوبر وملدة 
3 أيام، ويدعو البنك عمالءه لزيارة جناحه 
ملعرفة املزيد عن تفاصيل احلملة والبدء في 
استخدام بطاقات االئتمان والبطاقات مسبقة 
الدفع الصادرة عن البنك التجاري والتي تعد 
الرفيق األمثل في احل����ل والترحال ومتنح 
مميزات عديدة كدخول صاالت درجة رجال 
األعمال وخدمة املساعد الشخصي باإلضافة 

إلى التأمني املجاني ملخاطر السفر.

وسيم عرابي يتسلم اجلائزة نيابة عن »الشايع«

 »أرابيان بيزنس« متنح »الشايع« جائزة »الشركة األولى بتجارة التجزئة«
الشباب وتوفير فرص واعدة 

لتنمية مهاراتهم.
أتوود، محرر  إدوارد  وقال 
أرابيان بيزنس، »يلعب قطاع 
جتارة التجزئة دورا حيويا ليس 
في االقتصاد الكويتي فحسب، 
بل أيضا على مستوى منطقة 
اخلليج بالكامل. وأثبتت شركة 
الشايع أنها من أكبر الشركات 
في قطاع جت����ارة التجزئة في 
املنطقة، كما أنها أس����همت في 
جذب أشهر العالمات التجارية 
العاملي����ة إلى منطقة الش����رق 

األوسط«.
وتعقيبا على فوز شركة 
الش����ايع بهذه اجلائزة، قال 
وسيم عرابي »تسهم جتارة 
التجزئة بدرجة كبيرة في منو 
اقتصاد القطاع اخلاص، ونحن 
التكرمي لش����ركة  نعتز بهذا 
الش����ايع الذي ج����اء نتيجة 
إلس����هامات آالف املوظف����ني 
الذين عملوا معا بتفان خالل 

الس����ابقة لضمان  السنوات 
حصول زبائننا على جتربة 
تسوق فريدة وخدمة متميزة، 
ونحن س����عداء حقا بتكرمي 
جهودنا وإجنازاتنا في هذه 

االحتفالية«.
وأثبتت شركة الشايع، منذ 
افتتاحه����ا ألول مح����ل لعالمة 
جتارية عاملية في العام 1983، 
أنها إحدى الشركات الرائدة في 
قطاع جت����ارة التجزئة. وتعد 
شركة الشايع الوكيل ألكثر من 
70 عالمة جتارية  وتدير أكثر من 
2.600 محل ومطعم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وروسيا وتركيا وأوروبا.
وتوظف الش����ركة أكثر من 
40.000 موظف من 110 جنسيات 
مختلفة ضمن قطاعات متنوعة 
تشمل املالبس واألحذية والصحة 
واجلمال واألغذية والبصريات 
والصيدلة واملفروشات واألثاث 

املنزلي والترفيه العائلي.

الشباب الكويتي. وأشاد فريق 
أرابيان بيزنس ببرنامج التدريب 
الصيفي لدى شركة الشايع في 
الكويت وال����ذي أثبت جناحه 
التوالي،  الس����ابع على  للعام 
وهو أح����د األمثلة على التزام 
الشايع باالستثمار في  شركة 

حصدت شركة محمد حمود 
الشايع، إحدى الشركات الرائدة 
عامليا في قطاع جتارة التجزئة، 
جائزة »الشركة األولى في جتارة 
التجزئة لهذا العام« خالل حفل 
توزيع اجلوائ����ز الذي أقامته 
مجل����ة أرابيان بيزنس مؤخرا 
في الكويت. وتس����لم اجلائزة 
نيابة عن الشركة وسيم عرابي، 
الرئيس التنفيذي لشركة محمد 
حمود الشايع، ضمن حفل عشاء 

أقيم في فندق كراون بالزا.
وجاء اختيار فريق أرابيان 
بيزنس لشركة الشايع تقديرا 
لتأثيرها اإليجابي على االقتصاد 
الكويتي وشراكاتها الناجحة مع 
العالمات التجارية العاملية في 
قطاع جتارة التجزئة والتزامها 
الزبائن واس����تثمارها  بخدمة 
املتواصل في تدريب وتطوير 
املواهب الوطنية، خاصة فيما 
يتعلق بتوفي����ر فرص العمل 
وااللت����زام بتطوي����ر مهارات 

»كواليتي نت« تطرح »أهال مبوسم الهدايا«
ومتطور في السوق، ولهذا 
أتت ع����روض كواليتي نت 
الترويجية لهذا العام والتي 
صممت خصوصا لتلبي كافة 
احتياج����ات ورغبات عمالء 
الش����ركة من خ����الل تقدمي 
سحوبات اسبوعية مقابل كل 
10 دنانير وكوبونات شهرية 
مقابل كل 30 دينار وذلك عند 
االشتراك أو جتديد االشتراك 
في خدمات االنترنت املنزلية. 
وأضاف الكوهجي، أن فترة 
العروض الترويجية تستمر 
 21 ملدة شهرين اعتبارا من 
س����بتمبر، وميكن للعمالء 
احلاليني أو اجلدد احلصول 
على العروض إما عن طريق 
االتصال مبركز خدمة العمالء 
الذي يعمل عل����ى مدار 24 
يوميا أو عن طريق زيارة أحد 
فروع كواليتي نت املتواجدة 
في كل من )مجمع اخلليجية 
منطقة شرق، مجمع صحاري 
في منطقة اجلهراء( أو عن 
املوق����ع االلكتروني  طريق 

.www.myqstore.com

الرياضية  الباقة  اشتراكات 
م����ن BeIN Sports والعديد 
من األجه����زة االلكترونية 
احلديثة، باإلضافة للكثير 
من القسائم الشرائية ألشهر 
امل����اركات واملطاعم ومراكز 
الترفي����ه العائلية وصاالت 
السينما، حيث يحصل عمالء 
كواليتي نت على كوبونات 
السحب األسبوعي والشهري 
أو  مع كل عملية اش����تراك 
جتديد اشتراك لكافة خدمات 
املنزلية خالل  البرودبان����د 
فترة العرض والتى تستمر 

لغاية 20 نوفمبر القادم.
وبه����ذا الص����دد ق����ال 
املبيعات  مدير عام قط����اع 
ف����ي كواليتي نت عيس����ى 
الكوهجي ان الشركة تسعى 
دائما وباستمرار إلى تقدمي 
أفضل العروض الترويجية 
أرق����ى اخلدمات  وتوفي����ر 
واملنتجات املقدمة بأسعار 
تنافس����ية، رغبة منها في 
تلبية تطلعات عمالئها الكرام 
ومواكبة كل م����ا هو جديد 

أطلق����ت كواليت����ي نت 
واحدا م����ن أقوى العروض 
الترويجية من نوعها »أهال 
الهداي����ا« والذي  مبوس����م 
يش����تمل عل����ى تش����كيلة 
القيمة  واسعة من اجلوائز 
واملتنوعة م����ن أجهزة ماك 
بوك والبتوب، تذاكر سفر، 

عيسى الكوهجي
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ترفع الستار عن »أوبتيما الهجينة« قبل إنتاجها للبيع في املستقبل

ً »كيا« تفاجئ معرض باريس بـ »سورينتو« اجلديدة كليا

كيا فينجا متعددة األغراض ذات الشعبية الواسعة كيا أوبتيما الهجينة اجلديدةسورينتو اجلديدة

نهارية بتقنية LED. وفي مؤخرة 
الس����يارة، تتالقى تطعيمات 
الك����روم األفقية م����ع األضواء 
اخللفية اجلدي����دة التي تعمل 
بتقنية LED كذلك. وتتوافر أيضا 
أكبر  تصاميم جديدة بأحجام 
للعجالت اخلالئطية )قياس 16 
و17 بوصة(. وتزهو مقصورة 
فينج����ا بتطعيم����ات معدنية 
باللون األسود مع ملسات براقة 
وخيارين جديدين من تطعيمات 
املقعد لرفع جودة املقصورة، 
إضافة إلى لوحة مركزية. ومن 
امليزات اجلدي����دة أيضا ميزة 
عجلة القيادة املدفأة املخصصة 
للطقس البارد، واجليل اجلديد 
من نظ����ام املالح����ة الصوتي 
والبصري من كيا »AVN« مع 
شاشة عرض قياس 7 بوصات، 
وسرعة معاجلة معززة وعمليات 
حساب أسرع للطريق )يتوافر 

النظام في أسواق محددة(.

كيا فينجا معها األناقة والرقي 
إلى ما كان يعرف وقتها بفئة 
الس����يارات العادية. كما فازت 
فينجا بجوائز مرموقة في فئة 
التصميم، وضمنت أيضا حتقيق 
قيادة ممتعة للس����ائقني الذين 
تتطلب طبيعة حياتهم سيارات 

صغيرة متعددة األغراض«.
وأضاف: »تواصل كيا فينجا 
2015 تق����دمي كل م����ا يتوقعه 
األوروبيون منها بكونها عملية 
وموثوقة ومتعددة األغراض، 
غير أن التغيي����ر الطفيف في 
مظهرها سيزيد من جاذبيها في 

السنوات القادمة«.
وقد أعط����ى فريق تصميم 
كي����ا األوروبي، م����ن مقره في 
فرانكف����ورت، س����يارة فينجا 
شبكا أماميا يحاكي أنف النمر 
مع تغيير موضع ش����ارة كيا 
املنفصلة، إضافة إلى شبك سفلي 
بتصميم جديد ومصابيح ضباب 

التكنولوجي����ا ألول مرة  هذه 
في أوبتيما التربينية الهجينة 
التكلف����ة اإلجمالية  خلف����ض 
لسياراتنا، وستبقى متوافرة 
للعمالء كخيار مثالي بأسعار 

مقبولة«.
من جهة أخرى، وبعد خمس 
سنوات من إطالق كيا فينجا، 
تكشف كيا في معرض باريس 
الدولي للسيارات في 2 أكتوبر 
من هذا العام عن نسخة معدلة 
من سيارتها متعددة األغراض 
ذات الشعبية الواسعة. ويتميز 
الط����راز اجلديد بتصميم  هذا 
جديد للجزء األمامي واخللفي، 
م����ع مقص����ورة أكث����ر تطورا 
وعجالت جديدة من س����بائك 
امليزات  املعادن والعدي����د من 
املتنوعة. وق����ال مايكل كول، 
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
شركة كيا موتورز: »عند إطالقها 
للمرة األولى عام 2009، حملت 

سيارة كيا سورينتو اجلديدة، 
ولكنها هذه املرة ستكون متاحة 
إلى جانب مجموعة كيا الكاملة 
من املنتجات اجلديدة واملبتكرة 
حتى ملن ال يستطيعون حضور 
هذا احلدث«. وتعتزم كيا إطالق 
الهجينة  أوبتيما  س����يارة كيا 
اجلدي����دة املخصصة للعرض 
في معرض باريس للسيارات 
2014 في 2 أكتوبر، لتكون املرة 
األولى الستخدام وعرض نظام 
الدفع التربيني الهجني اجلديد 

واملبتكر من شركة كيا.
الرئيس  وقال مايكل كول، 
التنفيذي للعمليات في شركة كيا 
موتورز أوروبا: »سيوفر نظامنا 
الهجني في املستقبل أداء أقوى 
وتكاليف تشغيل أقل لعمالء كيا، 
دون التضحية مبزايا اجلودة 
التي يتوقعونها من سيارة كيا 
من حيث متعة التحكم والقيادة 
املريحة واجلودة العالية. وتظهر 

حضور املعرض مشاهدة عرض 
محيطي كام����ل لداخل وخارج 
 »Views« السيارة عبر صفحة

على غوغل.
كما ستستعرض كيا نظام 
الدفع اجلديد الهجني الذي يعمل 
بالديزل والكهرباء، وهو الذي 
ظهر للمرة األولى في س����يارة 
كيا أوبتيما التوربينية الهجينة 
الرائعة واملخصصة للعرض.

وقال أرتور مارتينز، نائب 
رئيس التسويق في شركة كيا 
موتورز أوروبا: »تعتبر معارض 
السيارات من أهم الفعاليات في 
برنامج نشاطاتنا التي نستغلها 
إلطالق طرازاتنا اجلديدة لإلعالم 
والعمالء، وستتيح لنا اجلولة 
االفتراضية عرض جناحنا في 
معرض باريس للسيارات لعدد 

أكبر من الزوار«.
وأضاف: »ستكون باريس 
املكان األول في أوروبا لعرض 

على أرضية اجلناح في مركز 
معارض بورت دو فرساي، بل 
وحتى إلقاء نظرة فاحصة داخل 

كل سيارة.
وس����يحصل املستخدمون 
على معلومات عن كل سيارة 
أثناء جتوالهم في اجلناح مع 
املزايا الرئيس����ية لكل سيارة 
بنق����رة واحدة فقط. وس����تتم 
ترجمة املعلوم����ات إلى لغات 
معظم األسواق األوروبية التي 
حتظى فيها كيا بشعبية كبيرة، 
وستكون الصور والتوصيفات 
متاحة للمش����اركة فورا على 

مواقع التواصل االجتماعي.
هذا وسيشهد معرض باريس 
للسيارات العرض األول للسيارة 
الرياضية متعددة األغراض كيا 
سورينتو اجلديدة في أوروبا، 
وس����تكون ه����ذه أول فرصة 
لإلعالميني والعمالء ملشاهدة 
السيارة. وميكن ملن ال يستطيع 

من املقرر أن يحظى عشاق 
كيا بفرصة استكشاف سيارة 
كيا س����ورينتو اجلديدة كليا 
واملجموعة الكاملة من طرازات 
كيا عن بع����د، وذلك من خالل 
جول����ة افتراضية تطوف على 
جناح كيا في معرض باريس 
للسيارت البالغ طوله 72 مترا 
واملتوقع إتاحتها على اإلنترنت 

في 9 أكتوبر.
وس����تكون جول����ة كي����ا 
االفتراضي����ة أول جول����ة يتم 
إنش����اؤها م����ن قبل ش����ركة 
مصنعة للس����يارة، وستكون 
 »Views« متاحة عل����ى صفحة
على موقع خرائط غوغل، حيث 
ينشر املس����تخدمون صورهم 

وعروضهم البانورامية.
وسيتمكن املستخدمون من 
خالل اجلولة االفتراضية للجناح 
في معرض باريس للسيارات 
من التنقل بني 23 س����يارة كيا 

»جنيسيس« اجلديدة كليا من »هيونداي«

عمالء السيارات الراقية في الكويت يحصلون على مزايا »هيونداي« اإلضافية

األوس����ط: »حتظ����ى مجموعة 
الراقي����ة بكثي����ر  س����ياراتنا 
التقدير على املس����توى  م����ن 
العاملي نظ����را مل����ا تتمتع به 
من معايي����ر عالية من ناحية 
اجلودة، التصميم والتقنيات 
الت����ي توفرها للعمالء. ومتثل 
»س����نتينيال« و»جنيسيس« 
اجلديدة كلي����ا كل ما هو جيد 
في توجه »الفخامة العصرية« 
الذي تعتمده العالمة التجارية، 
ولقد فزنا بعدد من أبرز اجلوائز 
السيارات في كل  ضمن قطاع 
من الشرق األوسط وباقي دول 
العالم. ويشكل »برنامج الضمان 
املتميز بالس« من »هيونداي« 
دليال آخر على مدى ثقتنا بهذه 
السيارات، ونعتبر أنه يضفي 
قيم����ة كبيرة ج����دا إلى املتعة 
الكاملة املرتبطة بتجربة ملكية 

هذه السيارات«.

ومن املزايا الرئيسية األخرى 
للبرنامج عقد الصيانة املجاني 
ملدة خمس سنوات أو ملسافة 
100.000 كيلومتر، وتأتي كل 
الط����رازات أيضا مع كفالة من 
املصن����ع ملدة خمس س����نوات 
دون حتديد املسافة املقطوعة. 
كما يحصل العميل على خدمة 
املساعدة على الطرقات لفترة 
خمس سنوات تعمل على مدى 
24 ساعة طيلة أيام األسبوع في 
حال حصول أي عطل بالسيارة، 
وخدمة توفير سيارة بديلة عند 
إجراء عمليات التصليح وذلك 
خالل فترة اخلمس س����نوات 
أيضا، إضافة إلى توافر مستشار 
خدمة خاص طيلة مدة ملكية 

السيارة.
وفي االطار، ق����ال توم لي 
مدير املكتب اإلقليمي لش����ركة 
»هيونداي« في افريقيا والشرق 

املنطقة السنة املاضية. ويتوافر 
ه����ذا البرنام����ج الرائد جلميع 
الذين يقومون بشراء  العمالء 
 )Genesis( »طرازي »جنيسيس
و»سنتينيال« )Centennial( من 
»هيونداي«، وهو مصمم ملنح 
العم����الء املزيد من راحة البال 
وال يزال املبادرة األش����مل من 

نوعها في الدولة.
وتتمتع كل من »سنتينيال« 
و»جنيس����يس« اجلديدة كليا 
بقيمة عالية ومضمونة إلعادة 
الشراء تتميز بكونها منافسة 
جدا، وهي تنطبق في حال رغبة 
العميل بإعادة بيع سيارته إلى 
وكيل »هيونداي«. وإضافة إلى 
زيادة راحة البال عبر التأكيد أن 
السيارة اجلديدة لن تفقد الكثير 
من قيمتها، فإن هذا يساعد أيضا 
في تسهيل عملية بيع السيارة 

عند رغبة العميل.

على أفضل اخلدم����ات، ولهم 
احلق بهذا طبعا. ومنذ أن قمنا 
بطرح »برنامج الضمان املتميز 
بالس« في السوق العام املاضي، 
ارتفعت مبيعات »جنيسيس« 
و»س����نتينيال« بش����كل كبير 
ونحن نلقى استجابة إيجابية 
جدا من قبل عمالئنا. وفي قطاع 
يتميز بالتنافسية العالية، تتيح 
البارزة  املب����ادرات  لنا بعض 
مثل »برنامج الضمان املتميز 
املنافسني  التقدم على  بالس« 
فيما يتعل����ق بخدمة العمالء، 
الكثي����ر من األثر  ولهذا األمر 
اإليجابي على مستويات والء 

العمالء«.
يس����تفيد عمالء السيارات 
الفاخرة في الش����رق األوسط 
من املعايي����ر العالية خلدمات 
العمالء بفضل »برنامج الضمان 
املتميز بالس« الذي مت طرحه في 

املمتاز  األداء  لطاملا ش����كل 
والتصميم العصري والتجهيزات 
التقنية احلديثة العناصر األهم 
بالنس����بة لعم����الء بالكويت 
والشرق األوسط الراغبني في 
شراء سيارة جديدة. لكن وفقا 
لشركة »هيونداي«، فإن هؤالء 
اليوم عن  العمالء ال يبحثون 
مجرد مركبة عالية اجلودة، بل 
أكثر  يسعون أيضا للحصول 
عل����ى اخلدم����ات الراقية التي 
يقدمها لهم مصنع الس����يارات 

التي يقومون بشرائها.
فلقد أشارت دراسة أجرتها 
شركة »هيونداي« في منطقة 
الشرق األوس����ط بالتزامن مع 
إطالق س����يارة »جنيسيس« 
اجلديدة كليا هذه الس����نة إلى 
أن التصميم الالفت، التقنيات 
احلديث����ة املتط����ورة أو األداء 
العالي ليست العناصر الوحيدة 
التي قد تقنع العمالء احملتملني 

بشراء سيارة فخمة.
وأظهرت نتائج دراسة خاصة 
مرتبطة بالعم����الء أن قرارات 
الشراء قد ارتفعت نسبتها بأكثر 
من الثلث )34%( بني األشخاص 
الذين خضعوا للدراسة عندما 
مت تقدمي شرح لهم حول منافع 
ومزايا »برنامج الضمان املتميز 
بالس« )HPAP+( الذي تقدمه 
الكورية  التجاري����ة  العالم����ة 
البارزة، وعن����د إجراء مقارنة 
بني ه����ذا البرنامج واخلدمات 
األخرى التي يوفرها مصنعون 

منافسون.
تعليقا على هذا، قال رائد 
ترجمان، املدير العام التنفيذي 
لشركة شمال اخلليج املوزع 
احلصري لسيارات هيونداي 
في الكوي����ت: »إن العمالء في 
الكوي����ت يتوقعون احلصول 

»هيونداي سنتينيال« طراز 2014
توم لي مدير املكتب اإلقليمي لشركة »هيونداي« في افريقيا والشرق األوسط 

مستعرضا مزايا »برنامج الضمان املتميز بالس« من »هيونداي«

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية عن طرح عرض 
خاص لعمالء الدفع املس���بق واآلجل مبناسبة العيد 
الوطني للصني، بحيث يتسنى جلميع املشتركني التواصل 
مع عائالتهم وأصدقائهم واحلصول على خمس دقائق 

مجانية مقابل كل اتصال مدته خمس دقائق.
يس���ري هذا العرض يوم 1 أكتوبر 2014 وملدة 24 
س���اعة. ويأتي هذا العرض نتيجة حرص VIVA على 
منح املقيمني من اجلالية الصينية في الكويت فرصة 
التحدث مع أحبائهم ومش���اركتهم فرحتهم بهذا العيد 
وكذلك حث املواطنني على تبادل التهاني مع أصدقائهم 

فقط بنصف السعر.
ومبناس���بة العيد الوطني للصني ، يس���ر VIVA ان 
تتقدم بأحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الصيني 
بأكمله وألبناء اجلالية في الكويت، مؤكدة التزامها بان 
تكون سباقة في تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر في عالم 
االتصاالت والعمل املستمر على منح عمالئها جتربة 

فريدة ال تضاهى.

أعلن بنك برقان انه سيتم اإلعالن عن الفائز اجلديد 
في سحب حساب الثريا قريبا والذي سيربح سيارة 

Audi R8 الفاخرة.
ويذكر أن حساب الثريا هو حساب الراتب الوحيد 
في الكوي���ت الذي مينح عمالءه ف���رص الفوز بأربع 
سيارات Audi R8 سنويا، حيث تعتبر من أكثر السيارات 
الرياضية إثارة في العالم. وتش���مل مميزات احلساب 
إمكانية إيداع األم���وال بالدينار الكويتي أو بالعمالت 
الرئيسة، واحلصول على القروض، والبطاقات املصرفية 

االئتمانية وغيرها الكثير.
وميكن فتح حساب الثريا بكل سهولة، يتعني على 
العمالء زيارة أي من فروع بنك برقان للحصول على 
كافة التفاصيل، أو عبر االتصال مبركز خدمة العمالء 
1804080. وللمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع 

.www.burgan.com اإللكتروني للبنك

»VIVA«: عروض خاصة مبناسبة 
العيد الوطني الصيني

»برقان«: قريبًا إعالن الفائز
في حساب »الثريا«

»فينجا«..جديد 
»كيا« متعددة 

األغراض بواجهة 
جديدة ومقصورة 

أكثر تطوراً
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Kim Jong Un lying low?

$1.5 million settlement for 
woman beaten by officer

(CNN) - North Korean leader, Kim 
Jong Un hasn’t been seen at a pub-
lic event for three weeks, including 
a prominent state meeting that he 
has attended every year since com-
ing to power in late 2011.

On Thursday, Kim was conspicu-
ously absent from the Supreme Peo-
ple’s Assembly, which is North Ko-
rea’s parliament attended by officials 
of the party, the military and various 
national organizations. A prominent 
seat remained empty on stage sur-
rounded by North Korea’s top brass. 
“We expected to see him at the Su-
preme People’s Assembly, because 
he had attended that session every 
time,” said Yoo Ho-Yeol, a profes-
sor of North Korean studies at Ko-
rea University in Seoul. “So we are 
speculating that he might have prob-
lems in his health.”

On Thursday, North Korean state 
TV referred to Kim, saying, “The 
wealth and prosperity of our social-
ism is thanks to the painstaking ef-
forts of our marshal, who keeps light-
ing the path for the people, like the 
flicker of a flame, despite suffering 
from discomfort.”

The 31-year-old leader’s absence 
has fueled speculation that Kim has 
a health problem, as some observers 
have pointed to weight gain, as well 
as a limp when he was seen walking 
in July. Korea’s state-run news agen-
cy, KCNA, routinely catalogs Kim’s 
activities and public appearances. 
A count of KCNA announcements 
about Kim’s public appearances went 
from 24 events in July to 16 in Au-
gust. It dwindled to just one event in 
September. His last listed public ap-
pearance was a September 4 concert, 
which he attended with his wife Ri 
Sol Ju, according to KCNA.

While it’s difficult to know what’s 
happening in North Korea, the ab-
sence of its leader from public view 
has given hints in the past.

“We had that kind of occasion 
when Kim Jong Il was seriously sick 
in 2008,” said Yoo.

That year, the elder Kim’s absence 
from parades and national events 
raised questions about the leader’s 
health. U.S. and South Korean in-
telligence believed that Kim Jong Il 
had suffered severe health problems 
and possibly a stroke.

(CNN) - A 51-year-old woman 
shown in a video being repeatedly 
punched by a California Highway 
Patrol officer has reached a $1.5 mil-
lion settlement with the law enforce-
ment agency, its media relations office 
said. The beating suffered by Mar-
lene Pinnock, a great-grandmother, 
took place in July along the Santa 
Monica Freeway and was caught on 
tape by a passing motorist.

Her family then vowed to bring a 
civil case against the agency.

As a result of the settlement, the 
officer involved, Daniel L. Andrew, 
has agreed to resign, the CHP media 
relations office said.

“When this incident occurred, I 
promised that I would look into it 

and vowed a swift resolution.
Today, we have worked construc-

tively to reach a settlement agree-
ment that is satisfactory to all parties 
involved,” said California Highway 
Patrol Commissioner Joe Farrow in 
a statement. The bulk of the settle-
ment will be used to set up a spe-
cial needs trust for Pinnock “to pro-
vide a mechanism for her long term 
care,” he said. A police report re-
leased a few days after the incident 
said Pinnock posed a danger to her-
self and other drivers because she 
was “walking within traffic lanes” 
at times and when asked to stop she 
became “physically combative.” She 
was placed in a hospital under an in-
voluntary psychiatric hold.

Asia

Human Rights

Rohingya face detention
Islam

(Reuters) - The Obama 
administration urged the 
international communi-
ty Friday to view out-
breaks of Ebola, MERS 
and other deadly diseases 
as global security threats 
that require broad and 
rapid responses to pro-
tect the safety of popula-
tions and economies. Top 
U.S. officials from the 
White House, Pentagon 
and State Department met 
with representatives from 
44 countries and multilat-
eral agencies, including 
the United Nations and 
World Bank, to call for 
implementation of 7-year-
old global standards for 
dealing with deadly epi-
demics and other health 
dangers, including bio-
logical attacks.

President Barack 
Obama, who this week 
urged members of the 
United Nations to do 
more against the Ebola 
outbreak in West Afri-
ca, told Friday’s meeting 
that the current response 

(Reuters) - Myanmar’s 
national government has 
drafted a plan that will give 
around a million members 
of the persecuted Rohing-
ya Muslim ethnic minor-
ity a bleak choice: accept 
ethnic reclassification and 
the prospect of citizen-
ship, or be detained.

Most of Myanmar’s 1.1 
million Rohingya already 
live in apartheid-like con-
ditions in western Rakh-
ine, where deadly clashes 
with ethnic Rakhine Bud-
dhists in 2012 displaced 
140,000 people, mostly 
Rohingya.

The plan, shared with 
Reuters by sources who 
have received copies of 
the draft, proposes Rakh-
ine authorities “construct 
temporary camps in re-
quired numbers for those 
who refuse to be regis-
tered and those without 
adequate documents”.

Many Rohingya lost 
documents in the wide-
spread violence, or have 
previously refused to reg-
ister as “Bengalis”, as re-
quired by the government 
under the new plan, be-
cause they say the term 
implies they are illegal 
immigrants from neigh-
boring Bangladesh.

Despite winning praise 
for political and economic 
reforms introduced since 
military rule ended in 
March 2011, Myanmar has 
come under international 
pressure over its treatment 
of the Rohingya.

The plan says one of its 
aims is to promote peace-
ful co-existence and pre-

to disease outbreaks of-
ten amounts to an ill-co-
ordinated scramble with 
tragic consequences.

“With all the knowl-
edge, all the medical tal-
ent, all the advanced tech-
nologies at our disposal, 
it is unacceptable if, be-
cause of lack of prepared-
ness and planning and 
global coordination, peo-
ple are dying when they 
don’t have to,” the pres-
ident said.

The worst-ever out-
break of the deadly Ebo-
la virus, which has killed 
nearly 3,000 people in 

vent sectarian tension and 
conflict.

It includes sections on 
resolving statelessness 
through a citizenship ver-
ification program, as well 
as promoting economic 
development.

But rights advocates 
say it could potentially 
put thousands of Rohing-
ya, including those liv-
ing in long-settled vil-
lages, at risk of indefinite 
detention.

The government will 
offer citizenship for those 
that accept the classifica-
tion and have required 
documentation. That may 
encourage some to con-
sent to identification as 
Bengali.

Citizenship would of-
fer some legal protection 
and rights to those Roh-
ingya who attain it. But 
an official from Rakhine 
State who is part of the 
committee overseeing cit-
izenship verification said 
even that would not re-

West Africa over the past 
six months and could reach 
a total number of 20,000 
cases by November, was 
front and center in the 
discussion.

“If left unaddressed, 
Ebola has the potential to 
cause instability the likes 
of which we haven’t seen 
since Liberia’s civil war,” 
U.S. Secretary of State 
John Kerry told an audi-
ence that included health 
ministers and other offi-
cials from countries with 
a combined population of 
4 billion people.

The international com-

solve the simmering ten-
sions between Buddhists 
and Muslims in the state, 
or prevent a recurrence of 
the inter-community vi-
olence that plagued the 
country in 2012.

“Practically, even after 
being given citizenship 
and resettlement and all 
that, a Bengali with a cit-
izenship card still won’t 
be able to walk into a Ra-
khine village,” said Tha 
Pwint, who also serves on 
the committee that over-
sees humanitarian affairs 
in the Rakhine.

The plan was drafted 
at the request of the na-
tional government, said 
Tha Pwint and three other 
sources contacted by Re-
uters about the plan.

Myanmar government 
spokesman Ye Htut could 
not be reached for com-
ment on the plan, despite 
repeated efforts by Re-
uters to contact him by 
telephone and email.

Many Rohingya fam-

munity is mobilizing thou-
sands of personnel and 
pouring billions of dol-
lars into an Americana-
led effort to control the 
Ebola outbreak, which 
the U.S. Centers for Dis-
ease Control and Preven-
tion (CDC) says could 
infect 550,000 to 1.4 mil-
lion people by January if 
nothing is done.

Experts say the world’s 
response to Ebola was 
months late and it now 
faces enormous challenges 
recruiting adequate num-
bers of volunteers and 
funding for a long-term 
initiative that needs to 
address pervasive eco-
nomic and cultural is-
sues if it is to contain the 
disease.

“This is probably the 
most difficult global health 
security challenge that we 
have faced in our life-
time,” said Dr. Keiji Fu-
kuda, assistant director-
general for health security 
at the World Health Or-
ganization (WHO).

ilies have lived in Rakh-
ine for generations and 
are part of a small minor-
ity in the predominately 
Buddhist Myanmar.

They are stateless be-
cause the government does 
not recognize the existence 
of the Rohingya ethnici-
ty, and has to date refused 
to grant the majority of 
them citizenship.

Accepting the term Ben-
gali could leave the Roh-
ingya vulnerable should 
authorities in future at-
tempt to send them to 
Bangladesh as illegal im-
migrants, said Phil Rob-
ertson, deputy director 
for Asia at Human Rights 
Watch.

“One of human rights’ 
core principles is the right 
to determine one’s ethnic 
and social identity and 
this is precisely what the 
Myanmar government is 
doggedly denying the Ro-
hingya,” he said.

“So it’s no wonder that 
the Rohingya completely 
reject the national govern-
ment’s efforts to classi-
fy them as ‘Bengalis’ be-
cause they know that is 
the starting point for an ef-
fort to confirm their state-
lessness and eject them 
from Myanmar.”

The draft plan states 
that the authorities would 
request the U.N.’s refu-
gee agency, the UNH-
CR, to “resettle illegal 
aliens elsewhere”. That 
might leave them facing 
indefinite detention, Rob-
ertson said, as the UN-
HCR would be unable 
to assist.

Ebola is a security threat
Health
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

vs اتليتكو مدريد

  beIN SPORTS  HD1            الساعة 9:45

يوڤنتوس

تش����هد اجلولة الثانية من دور املجموعات ملس����ابقة 
دوري أبط����ال أوروبا لكرة القدم قمة نارية بني أتلتيكو 

مدريد الوصيف ويوڤنتوس اإليطالي.
وسيكون ملعب »فيس����نتي كالديرون« في العاصمة 
اإلس����بانية مسرحا لقمة كبيرة في املجموعة األولى بني 

»االتلتي« الوصيف و»اليوفي«.
ويسعى رجال املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني الى 
استغالل عاملي األرض واجلمهور وصحوتهم في اآلونة 
األخيرة بعد فوزين متتاليني على امليريا 2-0 واشبيلية 
4-0، إلحلاق اخلس����ارة األولى بيوڤنتوس واللحاق به 

الى صدارة املجموعة.
ومني أتلتيكو الذي يعاني نسبيا هذا املوسم بسبب 
رحيل مهاجمه الدولي دييغو كوستا الى تشلسي، بخسارة 
مفاجئة أمام أوملبياكوس اليوناني 2-3 في اجلولة االولى 

وهو ميني النفس باإلطاحة بيوڤنتوس لتعويضها.
وقال س����يميوني: »األجواء حالي����ا مواتية لتحقيق 
االنتصارات، هذا ما كنا نبحث عنه، وهناك تضامن كبير 
بني الالعبني ونحن نعول الى تشجيعات اجلماهير التي 
حتمس����نا كثيرا على أرضية امللعب«. وأضاف: »عندما 
نواجه ريال مدريد او برشلونة او يوڤنتوس فإننا منلك 
حظوظا في حتقيق الفوز ألن األمر يتعلق مبباراة واحدة، 
لكن األمر مختلف عندما تنافس على موس����م بأكمله«. 
ويخوض أتلتيك����و مدريد املباراة في غياب قائده غابي 
املصاب بينما تنفس الصعداء بعودة مهاجمه الكرواتي 
ماريو ماندزوكيتش الذي لعب بقناع أمام إشبيلية بسبب 

إصابته بكسر في االنف.
في املقابل، يدخل »البيانكونيري« املباراة مبعنويات 

عالية كون رجال املدرب ماس����يميليانو اليغري حققوا 
العالمة الكاملة حتى اآلن في املباريات ال� 6 التي خاضوها 
هذا املوسم في مختلف املسابقات بينها 5 محلية، وميلك 
يوڤنتوس أسلحة فتاكة في خط الهجوم أبرزها األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز الذي سجل ثنائية الفوز على ماملو السويدي 
)2-0( ف����ي اجلولة األولى، و6 أهداف في املباريات ال� 4 
األخيرة، الى جانب االسباني فرناندو لورنتي والتشيلي 
ارتورو في����دال وصانع األلعاب الفرنس����ي بول بوغبا 
وكالوديو ماركيزيو، فيما يستمر غياب صانع األلعاب 

املخضرم اندريا بيرلو املصاب.
وفي املجموعة ذاتها، يلعب ماملو مع اوملبياكوس في 
مواجهة متكافئة على غ����رار مباراتي املجموعة الثالثة 
بني زينت سان بطرسبورغ الروسي وموناكو الفرنسي، 

وباير ليڤركوزن األملاني وبنفيكا البرتغالي.

»السيدة« 
في جحيم 
»الكالديرون«

األملاني بريش يدير لقاء يوڤنتوس ـ أتلتيكو
أعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم عن قائمة احلكام ضمن اجلولة الثانية في 
دوري ابطال اوروبا موسم 2014-2015 حيث سيدير احلكم األملاني فيليكس 
بريش مباراة اتلتيكو مدريد ضد يوڤنتوس على ملعب فيسنتي كالديرون.
ويعتبر بريش من أبرز احلكام في القارة األوروبية والعالم، وهو احلكم 
األفضل في البوندسليغا، وقد ادار بريش مباراة نهائي الدوري األوروبي 
بني اشبيلية وبنفيكا املوسم املاضي.

 beIN SPORTS  HD3            الساعة 9:45

beIN SPORTS  HD7            الساعة 9:45

beIN SPORTS  HD8            الساعة 7:00

vs

vs

vsموناكو

اوليمبياكوس

بنفيكاباير ليڤركوزن

ماملو 

زينيت

الضعف الهجومي أبرز مخاوف أتلتيكو
ستكون مباراة اتلتيكو مدريد على ملعبه في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد يوڤنتوس 
فرصة لبطل اس����بانيا من أجل إثبات امتالكه 
للق����وة الالزمة للمنافس����ة القارية مرة أخرى 

هذا املوسم.
ورحل دييغو كوستا - هداف اتلتيكو املوسم 
املاضي حني بلغ النهائي القاري - إلى تشلسي 
وأدى غياب األه����داف مؤخرا إلى تكهنات بأن 
الفريق س����يواجه صعوبات م����ن دون مهاجم 

اسبانيا املولود في البرازيل.
وبدا أن اكتساح اش����بيلية 4-0 في دوري 
الدرجة األولى االسباني يشير الى العكس رغم 
أن دفاع يوڤنتوس - الذي لم يتلق مرماه أي 
هدف حتى اآلن ف����ي خمس مباريات بالدوري 
االيطالي - س����يكون أصعب كثيرا من الفريق 
األندلسي. وأكد دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو 
أن العبي الوسط هم سبب تفوق فريقه وأشاد 
مبعدل اجلهد الذي بذل����ه فريقه وهو أمر كان 

حاسما في جناحه املفاجئ املوسم املاضي.

وأضاف سيميوني أن خط الوسط اخلماسي 
املكون من س����ول وغابي وكوكي واردا توران 
وتياغو أعطوا الفريق االستقرار الذي رمبا كان 

يفتقده في املباريات السابقة.
وقال املدرب االرجنتيني في مؤمتر صحافي 
»منحنا ذلك صالبة في األداء وس����اعدنا على 
استعادة الكرة. كان إيجابيا أن نقدم 90 دقيقة 
جيدة. رغم ذل����ك فمن الصحيح أيضا في كرة 
القدم أنه إذا كنت فعاال أمام املرمى فإن كل شيء 
يصبح سهال«. وأصيب الالعب الذي جلبه اتلتيكو 
ليحل محل كوستا وهو مهاجم كرواتيا ماريو 
مانزوكيتش بكسر في األنف خالل الهزمية 2-3 
أمام اوملبياكوس في اجلولة االفتتاحية لدوري 

األبطال واحتاج جلراحة.
ويعرف سيميوني يوڤنتوس جيدا بعدما 
لعب لثمانية مواسم في دوري الدرجة األولى 

االيطالي مع بيزا وانترناسيونالي والتسيو.
وس����اعد قائد منتخب االرجنتني الس����ابق 
يوڤنتوس على إح����راز اللقب عام 2002 حني 

سجل هدفا لصالح التسيو في فوزه 4-2 على 
انترناس����يونالي وهي نتيجة أدت الى تتويج 
يوڤنت����وس. وميتلك يوڤنت����وس - الذي فاز 
مبباراته االفتتاحية في املجموعة األولى ضد 
ماملو - العديد من الالعبني الذين لعبوا من قبل 
بستاد كالديرون ومن بينهم مهاجم ريال مدريد 
الس����ابق الفارو موراتا ومهاجم اتلتيك بيلباو 

السابق فرناندو يورينتي.
وأمضى موراتا عامني بني ناشئي اتليتيكو 
قبل انضمامه الى ريال وانتقل ليوڤنتوس في 

نهاية املوسم املاضي.
وبعد عودته مؤخرا من اإلصابة هز موراتا 
الشباك ألول مرة مع يوڤنتوس في الفوز 0-3 

على اتالنتا يوم السبت.
وقال موراتا للصحافي����ني »كانت اإلصابة 
صعب����ة.. انتكاس����ة بعد انضمامي مباش����رة 

للنادي«.
وأضاف »أي فريق نلع����ب ضده يحفزني 

ويجعلني أريد اللعب«.

ماركيزيو: نريد الفوز من أجل الثقةخوانفران: سنهزم يوڤنتوس
أتلتيكو  يعتقد مداف���ع 
مدريد خوانفران أن فريقه 
قادر عل���ى اخلروج بنقاط 
املب���اراة الثالث���ة عندم���ا 
يواجهون اليوڤنتوس على 
ملعب الفيسنتي كالديرون 
وأن ه���ذا أق���ل م���ا ميكن 
عمله بعد خس���ارة املباراة 
االفتتاحية أمام أوملبياكوس 

اليوناني.
وقال املدافع اإلس���باني 
ف���ي املؤمت���ر الصحافي: 
»نحن نع���رف أنه ال مجال 
خلسارة املزيد من النقاط، 
سنواجه واحدا من أفضل 
الفرق األوروبية لكننا منتلك 
فريقا مذهال وس���نفوز، ان 

في فريقنا أنن���ا نقدم أداء 
أفضل عندم���ا يكون لدينا 

الكثير من املشاكل«.
أتلتيكو مدريد  ويدخل 
املواجهة بع���د فوز  ه���ذه 
عريض على اشبيلية السبت 
املاضي، حيث شهدت املباراة 
عودة دييغو سيموني إلدارة 
امللعب  الفريق م���ن أرض 
امللعب  »رؤيت���ه بجان���ب 
القوة  املزيد م���ن  تعطينا 
والطاقة رغ���م أننا بحاجة 
اجلميع حتى من هم خارج 
امللعب، هن���اك العبون ال 
يلعبون كثيرا لكنهم يقدمون 
لنا الدعم طوال األس���بوع، 

نحن عائلة واحدة«.

اخلس���ارة مرة أخرى بعد 
خس���ارتنا قبل أسبوعني 
تعن���ي خروجنا عمليا من 
املنافسة أو رمبا ستصبح 
األمور أكثر صعوبة، اجلميل 

اعتب���ر الع���ب وس���ط 
يوڤنتوس اإليطالي كالوديو 
ماركيزي���و أن فريقه أمامه 
»حتد صع���ب للغاية« في 
أتلتيك���و مدريد  مواجه���ة 

اإلسباني.
وق����ال ماركيزي����و ف����ي 
تصريحات لقناة »س����كاي 
س����بورت«: »يج����ب علينا 
البحث ع����ن حتقيق نتيجة 
طيبة هن����اك ألن الفوز على 
فريق مثل أتلتيكو سيمنحنا 

ثقة كبيرة«.
وأردف: »جعل الفارق 
بيننا ست نقاط سيمثل 
خطوة كبي����رة لألمام 

التأه����ل، نتائج  نح����و 

اجلولة األول����ى جعلتنا 
ن����درك انه ل����ن توجد 
مبارايات سهلة وأن 
أوليمبياكوس قادر 
على وضع صعوبات 

أمامنا«. واعترف الالعب في 
الوقت نفسه ان يوڤنتوس 
خالل السنوات املاضية لم 
يق���دم: »األداء املنتظ���ر في 
الوقت  أوروبا«، مشيرا في 
نفس���ه إلى أن الفريق على 
عكس ما حدث س���ابقا، بدأ 
اجلولة األولى هذا املوس���م 
في دور املجموعات ب�»صورة 
جيدة«. وبخصوص دوره 
في الفريق أضاف: »أش���عر 
بأنني أحظى بثقة املدرب، 
إنه أمر مهم للغاية بالنسبة 
لي ويجعلني أشعر بالهدوء 
والعثور على نفسي في الدور 

الذي يطلبه املدرب مني«.

عندم���ا يلتقي فريق���ا أتلتيك���و مدريد 
ويوڤنتوس في مباراة دوري أبطال أوروبا 
على ملعب فيسينتي كالديرون سيكون لدى 
مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني سالح سري 

يواجه به ضيفه.
ونش���رت صحيفة »ماركا« اإلسبانية ان 
امل���درب الداهية دييغو س���يميوني يحضر 
سالحه الس���ري للمباراة املنتظرة في قمة 

املجموعة.
السالح السري هذه املرة سيكون الالعب 
اإليطالي اجلديد في »األتالتي« تشيرشي الذي 
يعرف الس���يدة العجوز جيدا بعد أن لعب 
أمامها العديد من اللقاءات ومنها 4 مباريات 

ديربي عندما لعب بقميص تورينو.
وميتلك الالعب رصيدا جيدا لدى مدربه 
والعبي الفريق، وقد ش���ارك في 3 مباريات 
كأساسي وسيكون إحدى األوراق املهمة للفريق 

اإلسباني للضغط على اليوڤي.

سيميوني يجهز سالحه السري
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يري املدير الفني لفريق 
بوروسيا دورمتوند األملاني 

يورغن كلوب ان فريقه ليس 
في الوضع املناسب له وعليه ان 

يحسن من طريقة لعبه.
وقال كلوب في تصريح للموقع الرسمي لدورمتوند: نحن 
لسنا في الوضع الذي نريده السيما على الصعيد احمللي، 
وعلينا ان نستعيد قوتنا بعد تلك األيام العصيبة ونحقق 

الفوز خارج ديارنا على منافسنا اندرخلت البلجيكي.
وأضاف املدرب: لدينا مباراة مهمة جدا مع اندرخلت اليوم، 
وعلينا ان نبدأ بالعودة لالنتصارات من تلك املباراة ومن ثم 

نفكر في استعادة بريقنا في البوندسليغا.
وتابع: ان إهدار اي نقطة في السباق القاري سيدخلنا في 
حسبة معقدة كون املجموعة تضم أندية كبيرة ولها تاريخ 

جيد في دوري األبطال.

كلوب: 
انتفضوا يا رجال

رمبا يكون الدولي الفرنسي كرمي بنزمية 
مؤخرا محط انتقادات الذعة من جمهور 
فريقه ريال مدريد والصحافة وهو الذي 
سجل فقط هدفني حتى اآلن في املوسم 

اجلديد وبال شك األهداف هي وقود املهاجم 
وقلتها يعني أنه سيتعرض لالنتقادات الكثيرة 

بيد أن الواقع الذي يفرض نفسه هو أن 
بنزمية يعد العبا رائعا في خط املقدمة يقدم 
لزمالئه الكثير من احلرية في احلركة فضال 

عن صناعة األهداف.
لسوء احلظ، اجلماهير والصحافة ال يرون 
هذا األمر في الفرنسي، ولكن حلسن حظ 

األخير كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق األبيض 
يرى هذا متاما ويؤمن بقيمة الالعب في 

تشكيلته املدريدية. وقال كارلو: مفتاح الفوز 

في املباراة أمام 
ڤياريال كان الهدف 

الثاني والذي أتى 
بفضل كرمي الذي 

صنع الهدف لكريسيتيانو رونالدو.
ويدرك أنشيلوتي متاما أن كرمي مهم جدا 

بالنسبة للمرينغي وبالرغم من كونه سجل 
فقط هدفني إال أنه صنع 5 إال أن هذا كله لن 
يكون ذا قيمة كبيرة إذا لم يحسن الفرنسي 

مستواه أمام مرمى اخلصوم ويزيد من 
فاعليته التهديفية.

وبعرض سريع ألرقام بنزمية في املوسم 
املنقضية جند أن الفرنسي في 52 لقاء ساهم 
بـ 40 هدفا مع الفريق من خالل تسجيل 24 

وصناعة 16 آخرين.

انصفوا 
»كرمي« مدريد

يبدو وصول ارسنال للدور الثاني في 
دوري أبطال أوروبا وكأنه من املسلمات 
تقريبا لكن طريقه الى دور الستة عشر 

قد يصبح »معقدا« إذا فشل في الفوز 
على غلطة سراي.

وأرسل العــب الوسط سانتي كازورال 
هذا التحذيــر قبل املواجهة ضد 

الفريق التركي بستـــاد االمارات، 
حيث سيحاول »الغانرز« إعادة تدشـني 

مشـــواره االوروبي بعد فشلــه 
أمــام بوروسيـــا دورمتونــد قبـل 

أسبوعـني.
وقال كازورال ملوقع ارسنال على 

االنترنت »نحن اآلن ندرك متاما أنه يجب 
علينا الفوز باملباراة القادمة في دوري 

األبطال ألننا 
رمبا نواجه 

أوقاتا معقدة 
إذا لم نفز 

لذلك فاألفضل أن ننتصر«.
وأضاف »نعــم ارسنال ميتلك سجال 

رائعا عندمـا يأتــي األمر الى دور 
املجموعات، لكــن كل التاريخ ال يهم 

اآلن«.
وقال كازورال »أهم شيء ألرسنال اآلن 
هو الفوز باملباراة القادمة وهذا سيبدل 

األمور متاما«.
وتابع قائال: »مبجرد أن نتجاوز دور 
املجموعات سيصبح الفوز باملباريات 

أكثر صعوبة«.

كازورال: 
ال بديل عن الفوز

الهولندي ڤان بيرسي يتلقى التهنئة بهدفه في مرمى وست هامدل بوسكي أيام الشباب

ڤان بيرسي: ما أجمل أيام »األبطال«ذكريات جميلة »للريال« في بلغاريا.. و»الدون« يترقب
عبر تاريخ ري����ال مدريد 
اإلسباني الطويل في البطوالت 
األوروبي����ة إال إن����ه ل����م يزر 
العاصم����ة البلغارية صوفيا 
س����وى مرة وحيدة منذ بدء 
املشاركات األوروبية منذ عام 
1955. ولع����ب »امللكي« ضد 
ليفيس����كي صوفيا البلغاري 
ف����ي مس����ابقة كأس االحتاد 
األوروبي موسم 1979 � 1980 
وفاز عليه بهدف نظيف لبرونو 
مارتيني����ز وك����رر الفوز في 
اإلياب على ملعب السانتياغو 
بيرنابيو بهدفني نظيفني لدل 
بوسكي مدربه السابق وروي 
كانينغهام. االحتاد األوروبي 
أنق����ذ ريال مدري����د من مغبة 
اللعب ف����ي ملعب ضيق ضد 
لودوجوريت����س رازجراد في 
اجلول����ة الثانية م����ن دوري 
أبط����ال أوروبا، حي����ث نقل 
»اليويفا« املباراة مللعب كبير 
في ليفيسكي البلغارية يتسع 
ل� 43 ألف مش����جع الستيفاء 
ش����روط االحت����اد ب����أال تقام 
مبارياته األوروبية في ملعب 

يقل عن 15 ألف مشجع.
ف����ي س����ياق آخ����ر، أبدت 
املدريدي����ة تفاؤلها  الصحف 
باألراضي البلغارية وطالبت 

الهولن���دي روبن  قال 
ڤان بيرس���ي مهاجم مان 
يونايت���د االجنليزي أن 
ل��ويس ڤ���ان خال مدرب 
»الشياطني احلمر« سيق���ود 
الفريق للتأه���ل الى دوري 
األبط������ال في املوس�����م 

املقبل.
ونقلت صحيفة »ديلي 
س���تار« تصريحات ڤان 
ق���ال:  بيرس���ي وال���ذي 
الرئيس���ي هو  هدفن������ا 
التأهل ال���ى دوري األبطال 
بالطبع خاصة أننا منتلك 
ملدرب رائع في املوس�����م 

احلال��ي.
مهاج���م  واض�������اف 
اليونايتد: م���ن الصعب 
علينا أال نرى مان يونايتد 
متواجدا في دوري األبطال 
لكن الوقت قد حان ملنافسة 
أفضل الفرق والتأهل الى 

التشامبيونزليغ.
انه  وأكد »روبن هود« 
يرغب خالل الفترة القادمة 
في تق���دمي كل م���ا لديه 
لصالح الفريق االجنليزي 
خصوص���ا بعدم��ا حقق 
الفوز في اجلولة السابقة 
من املسابق��ة بنتيجة 1-2 

كريس����تيانو رونال����دو جنم 
الفري����ق باقتن����اص الفرصة 
وتخليد اسمه. وقالت: هدفان 
فقط يفصالن الدولي البرتغالي 
كريستيانو عن معادلة الرقم 
امليرنغي  القياسي ألسطورة 
راوول غونزالي����س متصدر 
هداف����ي دوري أبطال أوروبا 

عبر التاريخ ب� 71 هدفا.
الفرصة  وتابعت: وتبدو 
أم����ام »ص����اروخ  مواتي����ة 

على حس���اب وست هام 
التي  املباراة  يونايتد في 
لعب���ت على ملع���ب اولد 

ترافورد.
وش���دد الهولندي على 
ض���رورة التركي���ز جيدا 
خالل الفترة املقبلة، السيما 
الى  الفري���ق يحتاج  وأن 
املزيد م���ن العمل واجلهد 
وهذا األم���ر سيصب في 
املصلحة قريب���ا، فقط ك���ل 

مادي����را« في موقع����ة فريقه 
املدريدي املرتقبة في بلغاريا 
أم����ام لودوجوريتس ملعادلة 
رقم راوول وتس����جيل هدفني 
املهمة السهلة بالنسبة  وهي 
لالع����ب الذي دك ش����باك كل 
اخلص����وم، موضحة ان على 
فريق لودوجريتش وحارس 
مرماه أن يتأهبا جيدا ملواجهة 
رونالدو الساعي ملعادلة رقم 

غونزاليس وحتطيمه.

ما نحتاج���ه هو أن نقوم 
ال���روح املعنوية  برف���ع 
جلمي���ع الالعبني ووقتها 
النتائ������ج  ستتحس���ن 
ب������دون أدن���ى ش������ك، 
ففري���ق بحجم اليونايت���د 
يجب ان يص�����ارع على 
لق���ب دوري األبطال، وأال 
يكون خ���ارج البطول����ة 
ويلعب دور املتف�رج على 

حد تعبيره.

سطوة »امللكي« بوجه البلغاري املغمور
يواجه حامل اللقب ريال مدريد في رحلته البلغارية نظيره 
لودوجوريتس رازجراد ضمن اجلولة الثانية حلساب املجموعة 

الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدخل »امللكي« اللقاء بعد ان حقق الفوز في اجلولة املاضية 
أمام جماهيره باكتساحه بازل السويسري بخمسة أهداف مقابل 
هدف وحيد ويأمل املدير الفني االيطالي كارلو انش����يلوتي الى 
حتقيق االنتصار الثاني للتفرغ ملواجهة نادي ليڤربول في اجلولة 

الثالثة والرابعة على التوالي.
ويأت����ي املرينغي بعد الفوز في اجلولة املاضية خارج الديار 

أمام نادي ڤياريال، ويضع املدرب االيطالي آماله على افضل 
العب في العالم البرتغالي 

نو  يس����تيا كر
و  ل����د نا و ر
يقدم  الذي 
رائعا  أداء 
ي����ة  للغا

حي����ث 

سجل حتى اآلن عشرة أهداف في الدوري ويحتل املركز االول في 
صدارة ترتيب الهدافني.

وفي املقابل يدخل النادي البلغاري اللقاء بعد ان خسر مباراته 
االولى أوروبيا أم����ام ليڤربول في اجلولة املاضية بهدفني مقابل 
ه����دف ويأمل أصحاب األرض الى حتقيق مفاجأة وإزعاج البطل 

العريق.
وف����ي املجموعة ذاتها، يأمل ليڤرب����ول حتقيق االنتصار 

الثاني على التوالي عندما يصطدم ببازل السويسري 
على ملعب »سانت جاكوب بارك«.

ويدخ����ل »الريدز« اللقاء بع����د ان حقق الفوز 
ف����ي مباراته االولى األوروبي����ة بعد غياب 
طويل عندم����ا انتصر على ضيفه نادي 
لودجوريتس رازجراد البلغاري بهدفني 
مقابل هدف في الوقت بدل الضائع كما 
شهد اللقاء تسجيل املهاجم االيطالي 
ماريو بالوتيلي الهدف االول مع 

فريقه اجلديد.
من جهته يدخل النادي السويسري 

اللقاء لتعويض الهزمية القاسية التي تلقاها 
خارج الديار أمام حامل اللقب ريال مدريد 

ويأمل أصحاب األرض 

في حتقيق نتيجة إيجابية.

)المجموعة الرابعة(

يسعى ارسنال االجنليزي لنسيان الهزمية في املباراة االولى 
عندما يستضيف مس����اء اليوم غلطة سراي التركي على ستاد 
االمارات. ويدخل الغانرز الواجهة بعد ان خسر في املباراة االولى 
له في دور املجموعات أمام بوروسيا دومتوند االملاني بهدفني 
مقابل الشيء ويأمل املدرب الفرنسي فينغر في ايجاد 
التوليفة املناسبة التي ستدخل الوقعة من اجل حصد 

النقاط الثالث وسيعتمد في خطة اللعب على 
املهاجم التشيلي الكسيس سانشيز 

باإلضاف����ة الى االملاني مس����عود 
اوزيل واالسباني كازورال ويأتي 
»املدفعجية« بعد التعادل في 

االخير ف����ي البرمييرليغ 
أم����ام جاره الل����دود نادي 
توتنهام بهدف مقابل هدف 
ويحتل االحمر واالبيض 
املركز الرابع برصيد عشر 

نقاط.

في حني يلعب النادي التركي اللقاء بعد ان فشل في حتقيق 
االنتصار في اجلولة االولى واكتفى بالتعادل أمام نادي اندرخلت 
البلجيكي بهدف مقابل هدف ويأمل املدرب االيطالي تش����يزاري 

براندلي الى حتقيق الفوز االول له أوروبيا رغم صعوبة اللقاء
وفي نفس املجموعة، يتطلع بوروسيا دورمتوند االملاني الى 
نسيان الهزائم التي يتعرض لها في الدوري عندما يلتقي مضيفه 

البلجيكي اندرخلت على ملعب كونستنت فاندن ستوك.
ويدخل النادي االملاني اللقاء بعد ان حقق الفوز االول أوروبيا 
بتغلبه على ضيفه ارسنال في لقاء شهد تسجيل املهاجم االيطالي 
تش����يرو اميوبيلي الهدف الرس����مي االول ل����ه أوروبيا مع 

فريقه.

»مدافع لندن« تتأهب لثورة »الفاحت األوروبي« .. و»الريدز« الستعادة ذكريات الهيمنة

 beIN SPORTS
12HD

9:45

 beIN SPORTS
4HD

9:45
 beIN SPORTS

2HD

9:45

 beIN SPORTS
5HD

9:45



االربعاء 1 اكتوبر 2014

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 40

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

الشيخ طالل الفهد مكرما الرامي الذهبي عبداهلل الرشيدي

فريق »السكيت« على منصة التتويج

قلوب اجلماهير الرياضية في 
الكويت. وقام الفهد كعادته دائما 
عقب انتهاء املنافس����ة بتكرمي 
األبطال ال� 3 تقديرا إلجنازهم 
الرياض����ي ولتحفيزه����م في 
املقبلة لرفع اسم  املنافس����ات 

وعلم الكويت عاليا.
وعبر عن ش����كره وتقديره 
للبطل الرشيدي وألبطال الرماية 
الذين وضعوا أسماءهم ضمن 
املصنفني األوائل في الدورة ولكل 
الطواقم اإلدارية والفنية التي 
كانت وراء وضع اسم الكويت 
في القائمة الذهبية، مشيرا الى 
ان اجلولة النهائية كانت بحد 
ذاتها بطول����ة وكان لنا موعد 
مع إجناز جديد وما يهمنا في 
ه����ذا املقام ه����و مكانة الالعب 
الكويتي ف����ي الرماية وغيرها 
الرياضية لتكون  من األلعاب 

في موقع الريادة.

الرشيدي يفي بالوعد

عقب تقلده للميدالية الذهبية 

بطال آسيويا للمرة الثانية في 
دورة األلعاب اآلس����يوية عبر 
الرامي عبداهلل الرش����يدي عن 
فرحته بهذا اإلجناز ألنه استطاع 
ان يحققه وس����ط هذا التجمع 
القاري ويحافظ على لقبه في 
ال����دورات اآلس����يوية، ويؤكد 

مكانته بطال آسيويا.
وقال الرشيدي انني في غاية 
السعادة لتحقيق هذا اإلجناز 
الرياضي اجلدي����د ولي الفخر 
بأن أوفي بالوعد الذي قطعته 
على نفس����ي الهدي اجلماهير 
الرياضية الهدية قبل حلول عيد 

األضحى املبارك.
انن����ي فخ����ور  وأض����اف 
باحلصول على الذهب وأهدي 
هذا اإلجناز للقيادة السياسية 
والرياضية واألسرة الرياضية 

والشعب الكويتي.
وقال الرشيدي وهو املصنف 
االول عامليا ان التوجيهات التي 
أسداها لي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وألبطال 

الكويت في دورة ألعاب غوانزو 
املاضية عقب استقبال سموه 
لهم، وعندها ق����ال ان حتقيق 
الفوز صعب ولكن األصعب هو 
احملافظة عليه وأن احملافظة على 
اإلجن����از يحتاج الى عمل أكثر 
وكانت تلك الكلمات أكبر دافع 
لتكرار اإلجناز وإدخال الفرحة 

على أهل الكويت.
وأضاف ان فوزه في الدورة 
كان متوقعا لكنه كان بحاجة 
الى مجهود مضاعف، السيما 
ان املشاركني من أبطال اللعبة 
املعروفني مبس����تواهم العالي 
من املصنفني دولي����ا ولديهم 
خب����رات ميداني����ة كبيرة وما 
زاد ه����ذا اإلجناز ح����الوة هو 
ان يتك����رر للمرة الثانية على 
التوالي، متمنيا التوفيق جلميع 
العبي الكويت اآلخرين لتحقيق 
اإلجنازات الرياضية التي تليق 
باس����م الكويت. وأشار الى ان 
املنافس����ات الت����ي اس����تمرت 
على مدى يومني ش����هدت عدة 
منعطفات وحتوالت وكان لسوء 
احلالة اجلوية في اليوم األول 
أثره البالغ في تراجع مستوى 
رماة الكويت ال����ى مراكز أقل 
من الطموح قبل ان تتحس����ن 
األجواء ام����س ليتمكن الرماة 
من التقدم إل����ى املركز الرابع 
والتأهل الى مرحلة الستة ثم 
التمكن م����ن التأهل الى الدور 
قبل النهائي قبل انتزاع الفوز 
في اجلولة النهائية أمام الرامي 
الصيني وبفارق 4 أطباق من 
أصل 16 طبقا. وذكر الرشيدي 
ان هذا العام كان حافال ومليئا 
باإلجن����ازات على املس����توى 
الش����خصي له، حي����ث أحرز 
العالم في الصني  لقب بطولة 
يولي����و املاضي وأخيرا افضل 
رام للسكيت في العالم ليتوج 
ه����ذا التمي����ز بتحقيق ذهبية 
الف����ردي لهذا احملف����ل القاري 
اآلس����يوي وامليدالية الفضية 

مع الفريق.
الرش����يدي بالشكر  وتقدم 
اجلزيل لكل من سانده لتحقيق 
هذا االنتصار الرياضي، ولوزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
بصفته قائد الرماية الكويتية، 
ورئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
طالل الفه����د ورئيس وأعضاء 
مجل����س إدارة احت����اد الرماية 
وللطاقم����ني الفن����ي واإلداري 
املراف����ق للفري����ق والذين كان 
لدعمه����م الكبير أكبر األثر في 

حتقيق الفوز.

ألعاب القوى

تأهل العداء جاس����م املاص 
امس الى نهائي سباق 400 متر 
حواجز بع����د ان احتل املركز 
الراب����ع في التصفي����ة الثالثة 
للس����باق بزمن وقدره 50.50 
ثانية في إطار منافسات ألعاب 

القوى.

طبق عن صاحبي املركز السابع 
والسادس وكان قريبا من التأهل 
للجولة النهائية، فيما جاء الرامي 
صالح املطيري في املرتبة 18 بعد 
تسجيله 114 طبقا متساويا مع 3 
رماة من السعودية وكازاخستان 

وتايبيه.

الفهد: فخورون

عبر رئيس اللجنة األوملبية 
الشيخ طالل الفهد عن فخره 
بتكرار الالعب الذهبي عبداهلل 
الرش���يدي إلجنازه في هذا 
الرياضي اآلس���يوي  احملفل 
الكبير ومب���ا حققته الرماية 
الكويتي���ة في ه���ذه الدورة 
اآلسيوية ومساهمتها بوضع 
الكويت على الالئحة الذهبية 
الفهد للشعب  للدورة. وبارك 
الكويتي بهذا اإلجناز الرياضي 
واعتبره  عالمة مضيئة وفارقة 
الرياضية، متمنيا ان  للحركة 
تتزايد االنتصارات واإلجنازات 
التي تسعد وتفرح  الرياضية 

رسالة الوفد االعالمي
اينشيون ـ كوريا

 زيد السربل وفهد العنزي
الكوي����ت ميدالية  أضافت 
ذهبي����ة جديدة وأخرى فضية 
ف����ي منافس����ات الرماية على 
الطائ����رة من األبراج  األطباق 
)السكيت( في آسياد اينشيون 
امس بحصول الرامي عبداهلل 
الرشيدي على امليدالية الذهبية 
الكويت  وحص����ول منتخ����ب 
امليدالية  لرماية السكيت على 
الفضية. وتوج الرشيدي نفسه 
بطال من ذهب آلسيا لثاني مرة 
على التوالي بعد إجنازه األول 
الذي حققه في مدينة غوانزو 
قبل 4 س����نوات واستطاع ان 
يذود عن لقبه ويحافظ عليه 
بجدارة بعد ان تفوق على نفسه 
وعلى الرامي الصيني في اجلولة 
النهائية احلاسمة بنتيجة 12-16 
ليؤكد انه املصنف األول آسيويا 

بال منازع.
وقاد فريقه للحصول على 
امليدالية الفضية لتصبح امليدالية 
الرابع����ة للرماية الكويتية في 
ال����دورة بعد ان حق����ق الرامي 
فهيد الديحاني وفريقا التراب 
والدبل تراب 3 ميداليات كان من 
املفترض ان تصبح ميداليات 

ذهبية لوال احلظ العاثر.
وتعتب����ر امليدالية الذهبية 
التي أحرزها الرامي الرشيدي 
هي امليدالي����ة الذهبية الثانية 
للكويت ف����ي الدورة بعد التي 
أحرزها العب منتخب االسكواش 
عبداهلل املزين لترتفع حصيلة 
الى  امليدالي����ات  الكويت م����ن 
8 ميداليات ملون����ة من بينها 
ميداليتان ذهبيتان و4 ميداليات 
فضية وميداليتان برونزيتان. 
الى  الكويت خطوات  وتقدمت 
األمام في قائمة جدول الترتيب 

للميداليات.
وقد مث����ل منتخب الكويت 
الفضي للسكيت الثالثي عبداهلل 
الطرقي وسعود حبيب وصالح 
املطي����ري واس����تطاع الثالثي 
ان يف����رض تواجده  الكويتي 
بقوة وحقق مركز الوصيف بعد 
إصابته 353 طبقا فيما سجل 
الفريق الصيني 366 طبقا وجاء 
املنتخب الك����وري في املرتبة 

الثالثة برصيد 351 طبقا.
وعلى النطاق الفردي جنح 
الرامي عبداهلل الطرقي الرشيدي 
من العودة الى موقع الصدارة 
بعد ان كان متأخرا في اجلوالت 
األولى ليفرض نفسه ويدخل 
النهائية احلاس����مة  اجلول����ة 
مع بط����ل الصني زه����اجن فان 
الذي ارتبك في مواجهته أمام 
الرشيدي واخفق في إصابة 4 
أطباق ف����ي مقابل جناح وثقة 
كويتي����ة أثمرت إصابة أطباق 

املرحلة النهائية بكل اقتدار.
وج����اء الرامي ف����ي املرتبة 
الثامنة برصيد 118 طبقا وبفارق 

خسارة »طاولة« الرجال في »الزوجي«

الكريكت يواجه بنغالديش في دور الثمانية

أزرق الطائرة في مهمة صعبة أمام إيران

انسحاب العداء الرشيدي

خسر منتخب كرة الطاولة رجال امس أمام سنغافورة 
بنتيجة 3 أشواط مقابل ال شيء في إطار دور الـ 32 من 
منافسات الطاولة لفئة الزوجي رجال في إطار منافسات 
آسياد اينشيون، وخسر الثنائي حسني البحراني وباسل 

األنصاري باألشواط الـ 3 بنتيجة )7-11 و6-11 و4-11( فيما 
يلعب البحراني اليوم آخر املباريات أمام نظير تشني سا من 

الصني تايبيه.

يلتقي منتخب الكريكت نظيره البنغالديشي اليوم في دور 
الـ 8 ملنافسات اللعبة على ان يتأهل الفائز الى الدور نصف 

النهائي.
وقال مدير الفريق عماد اجلسار ان منتخبنا سيواجه في 

مباراة اليوم احد الفرق املرشحة الـ 3 إلحراز اللقب بجانب 
الهند وسريالنكا، معربا عن أمله ان يقدم الالعبون مستوى 
جيدا ميكنهم من جتاوز هذا الدور بالرغم من صعوبة املهمة.

يواجه منتخب الطائرة اليوم املنتخب اإليراني املرشح األبرز 
لنيل ذهبية هذه املسابقة في مباراة غاية في الصعوبة والتي 

ستمنح الفائز فيها بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي.
وأوضح كابنت املنتخب عبداهلل جاسم ان الفريق يسعى الى 
تقدمي أفضل مستوى له لتقدمي وجه مشرف أمام بطل آسيا 

وخامس العالم، مؤكدا ان مثل هذه املباريات تساهم في 
إكساب الالعبني خلبرات كبيرة تفيدهم في االستحقاقات 

املقبلة.

في الوقت الذي كان يستعد فيه العداء عمر الرشيدي 
للمشاركة في نهائيات سباق 1500 متر بعد حصوله على 
املرتبة الرابعة في التصفيات بزمن 3.54.30 دقائق، قرر 
االنسحاب من السباق النهائي بصورة مفاجئة بدواعي 

اإلصابة.
وكان الرشيدي قد أجرى عملية التسخني واإلحماء التي 

تسبق النهائي استعدادا للدخول في السباق النهائي وأثناء 
املناداة على املشاركني تخلف عن دخول املضمار بحجة 
اإلصابة دون سابق إنذار مما أثار سخط مدربه وإدارته 

لهذا التصرف غير الالئق وغير املسؤول.
وعبر أمني السر باحتاد ألعاب القوى وعضو اللجنة 

األوملبية خالد خليفة عن استيائه من التصرف الذي قام 
به الالعب الرشيدي وكان من املفروض عليه املشاركة 

بغض النظر عن النتيجة النهائية له في السباق.
وقال ان مجلس اإلدارة في االحتاد سيناقش هذه املسألة 
عقب عودة الوفد للكويت وسيتخذ اإلجراء املناسب بحق 
الالعب بعد تشكيل جلنة للتحقيق وال يستبعد من توقيع 

عقوبة حرمانه من املشاركات القادمة.
وكان الرشيدي قد تأهل الى النهائي في املجموعة التي 
تصدرها البحريني رمزي بزمن 3.51.17 دقائق وضمت 

العبني باإلضافة إليهما من السعودية وقطر وڤيتنام 
وكازاخستان وطاجيكستان وكوريا ومنغوليا واملالديف.

وأوضح خالد خليفة ان خروج الالعبني فهد املرشاد 
وعلي الصباغة من منافسات القفز بالزانة كان غير مبرر 

وكان من األجدر بهما استخدام العصي التي وفرتها 
اللجنة املنظمة للدورة بدال من العصي اخلاصة بهما والتي 

لم تصل الى اينشيون بسبب رفض طيران اإلمارات 
لنقلها.

الرشيدي.. ذهب
في »السكيت«.. 

وفضية للفرق

خروج الالعبني 
املرشاد والصباغة 

من منافسات القفز 
بالزانة غير مبرر 
وكان من األجدر 

بهما استخدام 
العصي التي وفرتها 

اللجنة املنظمة 
للدورة



رياضة
االربعاء 1 اكتوبر 2014

41

صورة جماعية لالعبي القادسية مع اجلهاز االداري والفني

املطوع سجل 
هدفني وصنع 

4 أهداف

النواف يثمّن دور املجلس األوملبي اآلسيوي سمو األمير وولي العهد والغامن واملبارك يهنئون بطل الرماية الرشيدي
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

ببرقية تهنئة الى الالعب عبداهلل الطرقي الرشيدي عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه بامليدالية 

الذهبية في رماية السكيت بدورة االلعاب اآلسيوية 
السابعة عشرة )آسياد اينشيون( التي تستضيفها 

كوريا اجلنوبية، مشيدا سموه بهذا االجناز الرياضي، 
متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح وحتقيق 
املزيد من االجنازات الرياضية ورفع راية الوطن 

العزيز في احملافل الرياضية واالقليمية والدولية. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الالعب عبداهلل الطرقي الرشيدي ضمنها 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه بامليدالية الذهبية في 

رماية السكيت بدورة االلعاب اآلسيوية السابعة عشرة 
)آسياد اينشيون( التي تستضيفها كوريا اجلنوبية 

متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ رئيس 
مجلس األمة مرزوق علي الغامن الرامي عبداهلل الطرقي 

الرشيدي امس مبناسبة فوزه بامليدالية الذهبية.
ومتنى الغامن، في برقية تهنئة للرامي الرشيدي، 

التوفيق والنجاح ولسائر الالعبني الكويتيني املشاركني 
في االسياد مزيدا من التألق واالجناز.

واشار الغامن الى ان مثل هذه النجاحات ترفع اسم 
الكويت عاليا في مختلف امليادين الرياضية القارية 

والعاملية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

ثّمن رئيس االحتاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف دور املجلس 

األوملبي اآلسيوي في جناح دورة األلعاب اآلسيوية 
املقامة في اينشيون بكوريا اجلنوبية.

وشكر النواف املجلس األوملبي اآلسيوي على دعوة 
االحتاد الدولي الرياضي للشرطة حلضور فعاليات 
آسياد كوريا اجلنوبية وذلك في إطار تفعيل اتفاقية 
التعاون املبرمة بني االحتاد وبني املجلس األولومبي 

اآلسيوي.
وأكد أن حضور تلك الفعاليات الرياضية من شأنه 
أن يرتقي بأداء الرياضة الشرطية حيث يتم تبادل 

اخلبرات مع املنظمات الرياضية الدولية. 
وعلى هامش حضوره لدورة األلعاب اآلسيوية 

لبى النواف دعوة مدير مكتب شركة ناقالت النفط 
رياض السبيعي الذي أولم على شرف النواف 

بحضور موظفي املكتب واملتدربني.

»بدر القادسية« يسطع صباحًا 
في سماء إندونيسيا

البداية وحاول تقليص النتيجة، 
إال أن احلارس نواف اخلالدي وقف 
لها باملرصاد. وم����ن كرة مرتدة 
وصل����ت إلى املط����وع الذي مرر 
عرضية ارتدت من احلارس وصلت 
إلى صالح الشيخ على طبق من 
ذهب ليضعها باملرمى بس����هولة 
)55(، ولم يكتف املطوع بصناعة 4 
أهداف في املباراة عموما، وتسجيل 
هدف له فعاد ليسجل الهدف الرابع 

الذي  إبراهيم  البديل خالد  وكاد 
دخل بدال من النيجيري عبداهلل 
شيهو أن يحرز الهدف الثالث بعد 
انفراده باحلارس، إال أن تسديدته 
ارتطمت بالقائم )48(، ولم تسنح 
لبيرسيبورا في هذا الشوط أي 
فرصة محققة للتسجيل بسبب 
التنظيم الدفاعي املميز لالعبي بني 
قادس. وفي الشوط الثاني دخل 
الفريق االندونيسي ضاغطا منذ 

أن يخط����ف اله����دف الثاني من 
تسديدة قوية داخل منطقة اجلزاء 
أبعدها احلارس بصعوبة )17(، 
الهدف  القائم تسجيل  ثم رفض 
الثاني من تس����ديدة قوية )24(، 
العارضة تسديدة  وبعدها ردت 
فهد األنصاري )31(، حتى استخدم 
»البدر« بدر مهارته الفردية وراوغ 
املدافع وسدد كرة مخادعة سكنت 
الشباك اليسرى لبيرسيبورا )33(. 

واحلشان، لكن عاب األصفر فقط 
في هذا الش����وط إضاعة الفرص 
الكثيرة واحملققة للتسجيل. ولم 
يعط القادسية أي فرصة اللتقاط 
األنفاس في بداية الشوط وباغتهم 
بهدف رائع عن طريق »احلريف« 
سيف الذي استغل متريرة املطوع 
العرضية ويخطف الكرة من أمام 
دفاع بيرسيبورا ويضعها على 
ميني احلارس )7(، وكاد احلشان 

عبدالعزيز جاسم 

لم يخذل القادسية جماهير 
الكويت قاطبة وضرب بالستة 
بيرسيبورا االندونيسي في 
إياب نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم في مباراة 
تعتبر هي األجمل لألصفر منذ 
بداية املوسم ليبلغ على إثرها 
نهائي البطولة للمرة الثالثة 
في تاريخه، ورد الدين للفريق 
االندونيسي الذي أخرج حامل 
اللقب الكويت من ربع النهائي، 
وس����جل للقادس����ية سيف 
احلش����ان )7( وبدر املطوع 
الش����يخ  )33 و72( وصالح 
)55 و92( وفه����د األنصاري 
)75(. وسيواجه االصفر أربيل 
العراقي ف����ي نهائي البطولة 
18 الشهر اجلاري في االردن. 
وتالعب القادسية في الشوط 
األول مبضيفه كيفما شاء من 
الدقيقة األولى في الش����وط 
األول حتى نهاية هذا الشوط 
من خالل األداء املميز وتسجيل 
األهداف والتجانس الكبير بني 
جميع اخلطوط، باإلضافة إلى 
إبداع الثنائي املتألق املطوع 

جماهير بيرسيبورا مصدومة من النتيجةفرحة العبي القادسية في غرفة املالبس

رابع حالة منشطات في اآلسياد
اعل���ن املجلس االوملبي اآلس���يوي امس عن حالة 
منشطات ايجابية رابعة تتعلق بالعراقي جاسم محمد 
عبود في رياضة رفع االثقال ضمن آس���ياد اينشيون 

2014 بكوريا اجلنوبية.
وكشف املجلس ان العينة اخذت من الرباع العراقي 
قب���ل انطالق الدورة في 14 اجل���اري، وتبني فيها آثار 
مزيج من مادتي »اتيوش���االنولون واندراستيرون« 

احملظورتني.
وحسب االنظمة املعتمدة، سحب املجلس االوملبي 
بطاقت���ه وطلب من الهيئ���ات املختصة في بالده وفي 
االحتادين اآلسيوي والدولي اتخاذ االجراءات املناسبة. 
وقال رئيس البعثة العراقية الى اينشيون طالب فيصل 
في اتصال هاتفي مع وكال���ة فرانس برس »لم اتبلغ 

بالقرار رسميا بعد«.
وتابع »اذا ثب���ت أن الرياضي العراقي تناول مادة 
منش���طة فإن االمر يعود الى احت���اد اللعبة، حيث ان 
جميع االحتادات الرياضية متفقة تقريبا على انه في 
مثل هذه احلاالت يتخذ قرار باحلرمان ملدة سنتني او 

اربع سنوات«.
وكان اعلن امس ايضا عن سحب امليدالية الذهبية 
من املاليزية تش���و ش���وين تاي في رياضة الووشو 

بسبب وجود مواد ممنوعة في عينتها.
وحتولت الذهبية الى االندونيسية جويتا واسني 
والفضية الى الصينية هون���غ ويي والبرونزية الى 

التايوانية وين تشوان تساي. 
واوضح املجلس وجود آثار في العينة التي اخذت 
من تاي في العش���رين من س���بتمبر املاضي من مادة 
»س���يبوترامني« املمنوعة من الوكالة الدولية ملكافحة 

املنشطات )وادا( لعام 2014.
واكد املجلس ايضا س���حب امليدالي���ة الذهبية من 
تاي وابالغ السلطات الرياضية املعنية محليا ودوليا 

باالمر.
وتأخر االعالن عن هذه احلالة الن اللجنة االوملبية 

املاليزية طلبت فحص العينة »ب«.
وكان اعلن عن حالتني سابقتني، االولى تتعلق بالعب 
منتخب طاجيكستان لكرة القدم خورشيد بيكنازاروف 
الذي استبعد من الدورة لتناوله مادة »ميتيليكانيامني«، 
والثانية بالعبة السوفت بول الكمبودية يي سوفتامي 

التي تناولت ايضا مادة »سيبوترامني«.

على طريقته اخلاصة من تسديدة 
داخل منطقة اجلزاء سكنت في 
سقف املرمى )72(، ثم راوغ املطوع 
دفاعات بيرسيبورا وميرر كرة 
بينية متقنة إلى فهد األنصاري 
الذي وضع الكرة بهدوء في املرمى 
)75( وبعدها رفض الشيخ إال أن 
تنتهي املباراة بالستة عندما راوغ 
املدافع ووضع الكرة »لوب« من 

فوق احلارس )92(. 

دك مرمى بيرسيبورا بسداسية وبلغ نهائي كأس االحتاد اآلسيوي في األردن ليالقي  أربيل
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املجتمعون: االلتزام املطلق بالقوانني والتشريعات الكويتية

جميعها بأن يكون التعامل مع 
جميع االندية اعضاء اجلمعية 
العمومية باالحتاد بنفس املعيار 
دون متييز لناد على حساب آخر 
واحترام مبدأ الشفافية وتكافؤ 

الفرص بني جميع األندية.
7- تناشد األندية الكويتية 
املجتمعة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ووزارة الشباب وكافة 
اجلهات ذات العالقة في الدولة 
ضرورة ممارسة دورها الرقابي 
الذي كفل���ه القانون وفرضته 
األنظمة األساس���ية وعدم ترك 
األمور لكل من يتالعب بقوانني 
الدول���ة وأنديتها ومس���تقبل 
ش���بابها. وفي اخلت���ام، تؤكد 
األندي���ة املجتمعة على عزمها 
وعدم قبولها ألي سيادة أو والية 
خالل سيادة دولة الكويت ممثلة 
في دستورها والقوانني واللوائح 
واألنظمة الواجبة التطبيق مهما 
كانت النتائج، فشرف انتصارنا 
للكويت وقوانينها يسمو عندنا 
على اي بطولة أو نشاط مهما 
كبر ونعاهد ابناء الكويت جميعا 
على ان نظل دائما حصنا منيعا 
أمام احلف���اظ على هيبة بلدنا 
الغالي الكويت وأال ندخر جهدا 
في سبيل احلفاظ على قوانينها 
واحلفاظ على مكتسبات شبابها 
الرياضي الذي نؤمن بأنهم عماد 

هذه األمة.

بذلك وبالتالي ال سلطان ملجالس 
إدارات األندية على األعضاء فيما 
ل���م يرد به نص ف���ي القوانني 

والتشريعات الكويتية.
4- إن األندية الكويتية هي 
اندية شاملة وليست متخصصة 
في لعب���ة واح���دة وان طلب 
القدم  الكويتي لك���رة  االحتاد 
بإرسال النظم األساسية للفيفا 
للموافق���ة عليها قبل تطبيقها 
هو ضرب من اخليال وإال فإن 
الفيفا سيكون مضطرا لبحث 
النظم األساسية آلالف األندية 
بالعالم اجمع كذلك فإن االحتادات 
األخرى رمب���ا تطالب باعتماد 
النظام األساسي هي األخرى قبل 
تطبيقه امر يخرج عن املنطق 

واملعقول.
5- تؤكد االندية املوقعة على 
حرصها على الرياضة الكويتية 
الدولة  ومتس���كها بدس���تور 
وقوانينه���ا وتطال���ب االحتاد 
الق���دم بالعمل  الكويتي لكرة 
عل���ى صالح الك���رة الكويتية 
وإصالح ما اصابها من خلل خالل 
السنوات املاضية حتى اصبح 
تصنيف الك���رة الكويتية امرا 
مخجال خليجيا وعربيا وآسيويا 

ودوليا.
6- يطالب املجتمعون االحتاد 
القدم ممثال في  الكويتي لكرة 
مجلس إدارته وجلانه املختلفة 

البيان يؤكدون تضامنهم الكامل 
واتفاقهم على ما يلي:

1- الوق���وف وحدة واحدة 
وإعالن االلتزام املطلق بالقوانني 
والتشريعات الكويتية والنظم 
األساس���ية لالحتادات الدولية 
واآلس���يوية واحمللية وفق ما 
نصت عليه القوانني الكويتية 
والنظام األساسي لألندية الذي 
تواف���ق مع كافة التش���ريعات 

الدولية.
2- نستغرب دور االحتاد 
ومطالبته مجالس إدارات األندية 
الكويتي���ة بتوقي���ع تعهدات 
بضرورة ارسال النظام األساسي 
للنادي الى الفيفا قبل اعتماده 
او تطبيقه من قبل اجلمعيات 
العمومية، رغم علم االحتاد بأن 
هذا التعهد يخرج عن صالحيات 
اإلدارات وال ميكنها  مجال���س 
التقيد به كون تعديل األنظمة 
األساسية لألندية هو اختصاص 
اصيل للجمعيات العمومية فقط 
وال معقب عليها في ذلك وفق 

القانون رقم 2012/26.
3- نس���تغرب م���ن طلب 
االحتاد إلزام اعضاء اجلمعيات 
العمومية لألندية بتوقيعهم على 
تعهدات قبل جتديد العضوية 
او االنتساب لألندية حيث انه 
ال يوجد اي الزام قانوني على 
عضو اجلمعية العمومية للقيام 

الكرة البث التلفزيوني مشيرا الى 
ان احتاد الكرة اشترط حصول 
األندية عل����ى بطاقات الالعبني 
التعهدات  مقابل توقيعها على 
لتقدمي أنظمتها االساسية ورفض 
املجتمعون اإلدالء بأي تصريحات 
او التعليق على فحوى االجتماع 
مكتفني بإص���دار البيان ومنح 
التفويض المني السر العام في 
النادي العربي عبدالرزاق املضف 
ليكون ناطقا رسميا، وهذا نص 

البيان:
بس���م اهلل الرحمن الرحيم 
)واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال 

تفرقوا( صدق اهلل العظيم.
من منطلق مسؤوليتنا جتاه 
اجلماهير الرياضية، وسعيا نحو 
صياغة موقف موحد حملاولة 
تدارك ما يحدث في ساحة كرة 
القدم الكويتي���ة وما آلت إليه 
األمور من انح���دار وترد على 
النتائج واملنتخبات،  مستوى 
ونظرا ملمارسات االحتاد الكويتي 
لكرة القدم التي جتاهلت القوانني 
الكويتية وس���عي االحتاد الى 
فرض أوضاع غير معقولة وال 
الكويتية  القوانني  تتوافق مع 
مما يع���د قبوله���ا والرضوخ 
إليه���ا خروج���ا على س���يادة 
الدولة وحتديا للتش���ريعات 
الكويتية، لذا فإن ممثلي األندية 
املجتمعني واملوقعني على هذا 

البيان على استغرابه من طلب 
احتاد كرة الق����دم إلزام أعضاء 
اجلمعي����ات العمومية بتوقيع 
تعهدات قبل جتديد العضوية 
او االنتساب لألندية على الرغم 
من أن مجالس اإلدارات ال سلطة 
لها عل����ى اجلمعيات العمومية 
وهو ما يعد أمرا مخالفا للقانون 
وطالبت األندية اخلمس����ة في 
بيانها احتاد الكرة بأن يتعامل 
مع جمي����ع األندية دون تفرقة 
بينها، مشددين على حرصهم 
في اص����الح اخللل الذي تعاني 
منه للكرة الكويتية في السنوات 
املاضية، والذي أدى إلى تراجعها 
في التصنيف الشهري الصادر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم.

وناش����دت األندية اخلمسة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
ووزارة الشباب ممارسة دورها 
الرقابي وعدم ترك االمور على 
الغارب لكل من يتالعب بقوانني 
الدولة، مؤكدين على عدم قبولهم 
سيادة او والية أو وصاية من 
أي جهة كانت اال من قبل الكويت 
فقط، وقوانينها، التي تكن لها 

كل تقدير واحترام.
وأوضح املضف أن االجتماع 
املقبل سيش����هد مناقشة ردود 
األفع����ال الناجتة عن االجتماع 
االول ال����ذي تق����رر فيه تأجيل 
مناقشة سحب تفويض احتاد 

بالقوانني والتشريعات الكويتية 
والنظم االساس���ية لالحتادات 
الدولية واآلسيوية وذلك وفق 
ما تنص عليه القوانني احمللية 
والنظام األساسي لألندية. وأبدى 
املجتمعون استغرابهم في البيان 
من قيام احتاد كرة القدم بتوقيع 
تعهدات تقضي بإرسال األنظمة 
االساسية لألندية التي يعتزم 
الفيفا  ال���ى  االحتاد إرس���الها 
قبل اعتماده���ا محليا من قبل 
اجلمعي���ات العمومية وهو ما 
يعتبر تعديا على اختصاصات 
اجلمعيات العمومية وفق القانون 
2012/26، موضحني ان األندية 
الكويتية اندية شاملة وليست 
متخصصة كي ترسل تعهدات الى 
الفيفا بأن تأتي األنظمة األساسية 
متفقة مع نظيرتها الدولية. ونص 

أحمد السالمي

العرب���ي  أندي���ة  عق���دت 
والفحيحيل والكويت وكاظمة 
والساملية اجتماعا تشاوريا مساء 
امس االول مبقر النادي العربي 
بحضور رئيسه جمال الكاظمي 
ورئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
الرئيس خالد  املرزوق ونائب 
الساملية  الغامن ورئيس نادي 
الشيخ تركي اليوسف ورئيس 
نادي الفحيحيل حمد الدبوس 
وأمني الس���ر في نادي كاظمة 
يوسف بوس���كندر ومبشاركة 
عبدالعزيز عاشور وعبدالرزاق 
املضف وعبدالرزاق معرفي، حيث 
ناقشوا خالله 5 بنود مت االتفاق 
عليها مسبقا، ومت خالل االجتماع 
االتفاق على اصدار بيان موحد 
يحمل امضاء ممثل���ي االندية 
املش���اركة وتعيني عبدالرزاق 
املضف ناطقا رس���ميا واقامة 
اجتماعات تش���اورية بصورة 
دورية على ان يستضيف نادي 
الفحيحيل االجتماع التشاوري 
الثاني والذي سيحدد بناء على 

اجتماع مجلس االدارة.
وجاء في البيان الذي تاله 
امني الس���ر العام ف���ي النادي 
العرب���ي عبدال���رزاق املضف 
بحضور ممثلي وسائل اإلعالم 
االع���الن عن االلت���زام املطلق 

رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد الغامنرؤساء وممثلو أندية العربي والكويت وكاظمة والساملية والفحيحيل خالل االجتماع

صورة ضوئية للبيان

جنوم الرياضة واملشاهير البريطانيون لينكر وريدكناب ورايت وكيد ينضمون إلى بطل كأس أميركا املفتوحة للغولف جلمع التبرعات ملؤسسة »كيت آند جوستني روز« اخليرية

جوستني روز يضرب الكرة من على جناح طائرة اخلطوط اجلوية البريطانية بوينغ 747
وخدمة العمالء فرانك فان دير 
بوست »نشعر بالفخر للتحالف 
مع مؤسسة كيت آند جوستني 
روز اخليرية مرة أخرى، إذ إنه 
أبرز الشخصيات  يعتبر أحد 
البريطانية. ونحن  الرياضية 
مسرورون أيضا لتقدمي رحالت 
إلى مؤسسة جوستني  جوية 
آند كي����ت روز ودع����م العمل 
الرائ����ع الذين يقوم����ان به«. 
وسيسافر روز الذي بات أول 
العب بريطاني بعمر السابعة 
عش����رة يحقق إجن����ازا كبيرا 
عندما نال لقب بطولة أميركا 
املفتوحة للغولف إلى دبي في 
نوفمبر للمنافسة في بطولة 
دبي العاملية للغولف في ملعب 

جميرا غولف استيتس.

كل عام. ويقول في سياق حديثه 
»قدم الفريق أداء متميزا ومن 
الرائ����ع الش����عور باحلصول 
على لق����ب كأس رايدر للمرة 
الثانية. ومع ذلك، ش����عوري 
كان ال يوصف وأنا أقف على 
جناح طائرة اخلطوط اجلوية 
البريطاني����ة بوينغ 747 قبل 
العودة عبر احمليط األطلنطي. 
لقد اس����تمتعت بش����كل كبير 
بالتحدي وأنا ممنت للخطوط 
البريطانية لتبرعهم  اجلوية 
برحالت لصالح مؤسسة كيت 
آند جوستني روز اخليرية، فهذا 
األمر من شأنه أن يحدث تغيرا 

كبيرا على احلملة«.
ويقول مدير اخلطوط اجلوية 
التجارية  البريطانية للعالمة 

البريطانية  اخلطوط اجلوية 
747، والذي يصل ارتفاعه إلى 
6.1 أمتار فوق األرض وبطول 
64 مترا من اجلانبني، من ضرب 
سلسلة من الكرات على هدف 
يبعد مسافة 180 ياردة لتأمني 

رحالت للحملة اخليرية.
وتناوب لينكر وريدكناب 
ورايت وكيد، وهم من املهتمني 
الغولف، في ممارس����ة  بلعب 
الرياضة قبل تكرار جناح روز 
في إصابة هدف على بعد 160 
ياردة. ويشعر روز الذي ميثل 
أوروبا في كأس رايدر الثالثة 
ولكن املرة األولى في وطنه األم 
برغبة متقدمة في أعقاب فوز 
فريقه للمرة الثانية على التوالي 
في هذه البطولة التي تقام مرتني 

جودي كيد، حي����ث تواجدوا 
في حظيرة الهندس����ة التابعة 
البريطانية  للخطوط اجلوية 
في لندن. ومتك����ن روز الذي 
كان يقف عل����ى جناح طائرة 

اليوم« في قناة »بي بي سي« 
ومدافع نادي ليڤربول السابق 
جيم����ي ريدكن����اب، ومهاجم 
الس����ابق  اجنلترا وأرس����نال 
إيان راي����ت، وأيقونة األزياء 

التغذي����ة والتعليم  مبادرات 
والتج����ارب. وانضم إلى روز 
في هذه املبادرة كل من غاري 
لينكر، قائد الفريق االجنليزي 
سابقا، ومقدم برنامج »مباراة 

أميركا  أق����دم بط����ل كأس 
املفتوحة للغولف جوس����تني 
روز، وف����ي أعقاب دوره املهم 
الفريق األوروبي في  في فوز 
جلني إيجلز نهاية األس����بوع، 
على ضرب ك����رة الغولف من 
جناح طائرة اخلطوط اجلوية 

البريطانية بوينغ 747.
وحترص اخلطوط اجلوية 
البريطانية من خالل االحتفاء 
بش����راكتها مع العب الغولف 
البريطاني احملترف، البالغ من 
العمر 34 عاما، على املساعدة في 
جمع التبرعات وتعزيز املعرفة 
مبؤسسة »كيت آند جوستني 
روز« اخليرية، والتي أنشأها 
جنم الغول����ف مع زوجته من 
إلهام األطفال عبر تقدمي  أجل 

VIVA العربي الستعادة »النصر« في اجلولة الـ 6 لدوري 

الساملية وكاظمة يلتقيان التضامن والساحل
مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة السادسة 
لدوري VIVA، بإقامة 3 مباريات ال تخلو من اإلثارة 
والندية، ومت تقدمي منافسات اجلولة لتزامنها مع 
عيد األضحى املبارك، حيث يس���تضيف العربي 
اجلريح 13 نقطة فريق النص���ر 7 نقاط، ويحل 
الساملية 12 نقطة ضيفا ثقيال على التضامن بنقطة 
واحدة ويس���تقبل كاظمة 6 نقاط فريق الساحل 
5 نق���اط. وتتجه األنظار ص���وب لقاء األخضر 
والعنابي لرغبة العربي في استعادة نغمة الفوز 
بعد السقوط أمام الساملية 2-3 اجلولة املاضية في 

مباراة مثيرة. في املقابل يخوض النصر املباراة 
قادم���ا من فوز صعب عل���ى الفحيحيل 1-0 من 
توقي���ع العائد عبدالرحمن باني وس���اهم الفوز 
بالنق���اط ال� 3 في رفع ال���روح املعنوية لالعبني 
الذين يقودهم املتألق نواف املطيري واحمد عجب 
ومبارك البناي وعمر قمبر واحملترفون مصطفى 
العالوي وجنينيو والكرواتي غوران مونوفيك 
ويغيب عن الفريق دغيم الرشيدي لإليقاف. وفي 
اللقاء الذي يجمع الساملية مع التضامن تبدو كفة 
السماوي األرجح لعبور محطة أبناء الفروانية، 
حيث يخوض الس���املية املباراة منتشيا بفوزه 
املثير على العربي 3-2 بقيادة العاجيان جمعة 

سعيد وابراهيما كيتا واملتألق فيصل العنزي، كما 
يتواجد الظهيرين غازي القهيدي وفهد الهاجري 
واألردني عدي الصيف���ي. من جهتهم، يأمل أبناء 
التضامن في حتقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي 
وطامح لكسب نقاط املباراة. وفي املباراة األخرى، 
يبحث كاظمة عن الفوز أمام ضيفه الس���احل بعد 
تعادل البرتقالي املثير مع اجلهراء 3-3. واليزال 
كاظمة في رحلة البحث عن الفوز، بينما الساحل 
يدرك صعوبة املهمة، لكن مدربهم الوطني معضد 
العجمي يعتمد على الروح العالية لالعبني الشباب 
وخبرة س���الم الفيلكاوي ويعقوب سعد ومحمد 

العازمي واملالي تراوري.
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وكاالت: اهدت النجمة أنچلينا چولي زوجها 
النجم براد پيت مبناسبة زفافهما ساعة، ولكن 
الس���اعة ليست كأي ساعة فهي نادرة من العام 

1952 وثمنها ثالثة ماليني دوالر.
ومت الكشف عن االمر من خالل قيام صديق 
بأخذ الساعة إلى متجر للمجوهرات في جزيرة 

غوزو للكتابة عليها »من رولي إلى نيسا«.

باريس � وكاالت: التقطت عدسات كاميرات 
الباباراتزي صورا للنجمة شاكيرا مساء االثنني 
في باريس، وكانت شاكيرا تقوم بجولة تسوق في 
أهم املتاجر هناك، وبدت سعيدة بترحيب الناس 

بها وقامت بتوزيع ابتساماتها على اجلميع.

براد وچولي

شاكيرا أثناء التسوق

صورة زفاف كلوني وعلم الدين على غالف املجلة

أنچلينا تهدي براد ساعة 
نادرة بثالثة ماليني دوالر

شاكيرا تتسوق في باريس

حيوانات العالم في خطر 
أعدادها تتناقص

محاكمة فرنسي للمرة الثانية 
لنقله ڤيروس اإليدز عمداً

جني���ڤ � رويترز: أكد الصن���دوق العاملي للحياة 
البرية الثالثاء أن عدد األس���ماك والطيور والثدييات 
والبرمائيات والزواحف في العالم تراجع حوالي %52 
في الفترة من 1970 إلى 2010 وهو معدل أسرع بكثير 

مما كان متوقعا.
وجاء في التقرير الذي يص���در عن الصندوق كل 
عامني أن حاجات البش���ر أصبح���ت اآلن تفوق قدرة 
الطبيعة بأكثر من 50% في ضوء قطع األشجار وضخ 
املياه اجلوفية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبعدل 

أسرع مما تستطيع األرض تعويضه.
وقال ك���ني نوريس مدير العلوم بجمعية احليوان 
في لندن في بيان: »هذه األضرار ليست حتمية لكنها 
نتيجة للطريقة التي اخترنا العيش بها«. لكن التقرير 
قال إنه اليزال هناك أمل إذا اتخذ الساسة ورجال األعمال 

اخلطوات الصحيحة حلماية الطبيعة.
وس���جلت أعداد أنواع الكائنات احلي���ة في املياه 
املتجددة أس���وأ هبوط مع تراجعها بنسبة 76% على 
مدى العق���ود ال� 4 حتى 2010 بينما انخفضت األعداد 
في كل من البيئتني البحرية والبرية بنسبة 39%. أما 
السبب الرئيس���ي لتراجع األعداد، فكان فقدان بيئات 
طبيعية حاضنة واالستنزاف عن طريق الصيد البري 

أو البحري والتغير املناخي.

باريس � أ.ف.پ: يحاكم القضاء الفرنس���ي للمرة 
الثانية رجال متهما بنقل عدوى ڤيروس اإليدز إلى إحدى 

شريكاته جنسيا، بعدما سبق وأدين بتهمة مماثلة.
ويالحق املتهم كريستوف مورا )40 عاما( أمام محكمة 
اجلنايات في منطقة ب���وش دو رون )جنوب( بتهمة 
»حقن مواد ضارة بشكل متعمد أدت الى تشوه أو إعاقة 
دائمة«، وهو يواجه احتمال احلكم عليه بالسجن 30 
عاما. ويعرف املتهم سائق احلافلة بأنه إيجابي املصل 

منذ 1998، وهو موقوف منذ فبراير 2012.
وإلى جانب نقل العدوى عمدا الى إحدى شريكاته 
جنسيا، هو متهم أيضا مبمارسة اجلنس من دون حماية 

مع خمس نساء أخريات لم يصنب بالڤيروس.
وتوقفت هذه العالقات بعدما رفعت إحدى النساء 
كانت في السابعة عشرة عند حدوث األمر، شكوى بعدما 
نبهها زميل لها ومن ثم بعدما اكتشفت عبر اإلنترنت 

قصة كريستوف مورا.
وكانت محكمة االستئناف في كوملار )شمال شرق( 
ثبتت احلكم عليه بالس���جن 6 سنوات مع النفاذ ألنه 
نقل العدوى الى امرأتني مع أنه كان يعرف أنه مصاب 

بڤيروس اإليدز.
وبس���بب إعادته الكرة والعمد، يواجه كريستوف 

مورا إمكانية احلكم عليه بالسجن 30 عاما.

المبورغيني سعودية مطلية بالذهب تخطف األنظار في باريس
بيروت � إيالف: نش���رت 
وكاالت األنباء صورة لسيارة 
س���عودية مطلي���ة بالذهب، 
متوقفة قرب فندق باريسي 

فخم.
لكن مجلة »باري ماتش« 
الفرنسية نشرت صورة لها 
عن قرب، مركزة على رقمها 
السعودي »EDU 666«، قائلة 
إنها السيارة األغلى في العالم، 
متوقعة أن تبلغ قيمتها نحو 

6 ماليني يورو.
الس���يارة  وغطت ه���ذه 
بأش���واط عل���ى م���ا فعلته 
الروسية داريا راديونوفا، التي 
خطفت أنظار املارة في لندن 
بسيارتها املرسيدس سي أل 
أس 350 املغطاة مبليون قطعة 
من كريستال شواروفسكي، 
إلى 25 ألف  وصل س���عرها 

جنيه إسترليني.
وراديونوفا ليست ثرية 
كالس���عوديني، فه���ي طالبة 
روسية عمرها 21 عاما، مقيمة 
في لندن، وقد اكتسبت شهرة 
واسعة بعدما غطت سيارتها 
الذي  بالكريس���تال، األم���ر 

استغرق شهرين كاملني من 
العمل يوميا ملدة 12 س���اعة، 
حتت إش���راف فريق روسي 
لن���دن. وقالت  ف���ي  يعيش 

راديونوفا لصحيفة إندبندنت 
إنها ستتبرع بقيمة السيارة 
كاملة لألعم���ال اخليرية، إذا 

قررت بيعها.

كلوني وعروسه

جورج »بعقلوني« اسم الدلع بعد زواجه من علم الدين
بعقلني )لبنان( � العربية: 
رحب اللبنانيون بزواج ابنة 
بلدهم أمل علم الدين من األعزب 
األش���هر في هوليوود النجم 
العاملي جورج كلوني، فابنة 
ال� 36 عاما التي استطاعت أن 
تأسر قلب كلوني، باتت حتت 
املجهر منذ أبريل املاضي حني 

أعلن رسميا عن عالقتهما.
وإلى جانب كونها احلبيبة 
اجلديدة للنجم املفضل عند 
النس���اء، تعتب���ر علم الدين 
مص���در فخ���ر لكثي���ر من 
اللبنانيني ملركزها املرموق في 
الدولية ولعملها في  احملافل 
قضايا حقوق اإلنسان، حتى 
ان صحيفة »بزنس وومن« 
اإللكتروني���ة ه���زت مواقع 
التواصل االجتماعي بعنوانها 
املثير »احملامية املشهود لها 
عامليا أمل علم الدين تتزوج 
من ممثل«، في إشارة إلى أهمية 

دورها كمحامية مرموقة.
واملع���روف ان أم���ل من 
بلدة بعقلني في الشوف في 
جب���ل لبن���ان، حيث يوجد 
منزل العائلة غير مسكون، 
إلى  العائل���ة  فقد غ���ادرت 
لندن بعد سنوات قليلة من 
والدتها بسبب احلرب األهلية 

اللبناني���ة، لك���ن جيرانها 
يتذكرون كل ش���يء عنها. 
وفي منزل يحمل الفتة »بيت 
علم الدين«، ولدت وعاشت 
أمل علم الدين سنوات قليلة 
قبل أن تغادر لبنان لتصبح 
من أبرز وجوه احملاماة في 
العالم، وباتت بلدتها بعقلني 
مجرد ذك���رى من طفولتها. 
أبناء  ق���ال أحد  وللطرافة، 
بلدتها ممازح���ا إن جورج 

كلون���ي بعد زواجه من أمل 
علم الدين ابنة بعقلني، أصبح 

اسمه »جورج بعقلوني«.
من جهة اخرى مت الكشف 
عن الصورت���ني األوليني من 
زفاف كلوني وأمل علم الدين، 
وحصل على حصرية الصور 
 hello من الزفاف كل من مجلة
ومجلة people. وجتدر اإلشارة 
إلى ان فستان أمل من تصميم 

.Oscar de la Renta

صورة الزفاف حصرياً على غالف مجلتني

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

عبداهلل عبداحملسن عبداهلل اخلرافي ـ 24 عاما 
ـ الرجال: الشامية ـ ق5 ـ شارع الطبري ـ م1 ـ 

ت: 99751441 ـ 99191991، النساء: اخلالدية ـ ق2 
ـ ش21 ـ م2 ـ ت: 24846626 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
زهرة محمد جمعة، ارملة ابراهيم خضير 

الهويدي ـ 72 عاما ـ الرجال: السرة ـ ق3 ـ 
شارع علي بن ابي طالب ـ م31 ـ ت: 99999220، 

النساء: اجلابرية ـ ق6 ـ ش4 ـ م7.
صيته عيد صعينني العازمي، ارملة عواد مسباح 

اخلرفشي العازمي ـ 100 عام ـ الرجال: 
الصباحية ـ ق2 ـ ش13 ـ م780 ـ ت: 97853222، 

النساء: الصباحية ـ ق2 ـ ش2 ـ م641 ـ ت: 
.97888351

سعود عبداهلل صالح فهاد العجمي ـ 11 عاما ـ 
العزاء في املقبرة ـ ت: 99020300 ـ 99039944.
حمد سالم حمد املسباح ـ 29 عاما ـ الرجال: 
الشعب ـ ديوان املرحوم خالد املسباح ـ ق1 ـ 
شارع املنامة ـ ت: 55575767 ـ 22654448، 

النساء: صباح السالم ـ ق10 ـ ش1 ـ ج14 ـ م7 ـ 
ت: 25525107.

نوال بحر علي البحر، زوجة عادل نايف املزعل ـ 
56 عاما ـ الرجال: العديلية ـ ق3 ـ ش36 ـ م14 ـ 
ت: 97742228 ـ 99992445، النساء: بيان ـ ق5 

ـ ش3 ـ م13 ـ ت: 97656110 ـ 55277477.
جنيبة عبداحملسن دخيل، ارملة عبدالرزاق 

ابراهيم عبداللطيف الرقم ـ 68 عاما ـ الرجال: 
النزهة ـ ق1 ـ ش18 ـ م30 ـ ديوان الرقم ـ 

ت: 94999379، النساء: مشرف ـ ق2 ـ ش8 
ـ م8 ـ ج2 ـ الشارع الرئيسي مقابل ق4 ـ ت: 

.60690044
عبداملانع معجب املانع العجمي ـ 80 عاما ـ 
بيان ـ ق1 ـ الشارع الثاني ـ قسيمة 9 ـ ت: 

.99816543
محمد عبدالرزاق محمد الكندري ـ 72 عاما 
ـ الرجال: مشرف ـ ق6 ـ ش6 ـ م12 ـ ت: 

25386491، النساء: بيان ـ ق8 ـ الشارع االول 
ـ ج4 ـ م44 ـ ت: 25384177 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
احمد راشد عبدالعزيز الصيخان ـ 76 عاما ـ 

الرجال: مبارك الكبير ـ ق6 ـ ش15 ـ م1 ـ ت: 
65980999، النساء: مبارك الكبير ـ ق7 ـ ش24 
ـ م8 ـ ت: 99757576 ـ الدفن بعد صالة العصر.

سارة بدر احمد القبندي ـ 23 عاما ـ الرجال: 
ديوان القبندي ـ الفيحاء ـ ق9 ـ ش91 ـ م21 

ـ ت: 23909500، النساء: ابواحلصانية ـ 
ق10 ـ ش90 ـ م35 ـ العزاء ليوم واحد ـ ت: 

.99685806
نورة لعبوب عيد عيفان الرشيدي ـ 50 عاما 
ـ الرجال: اشبيلية ـ ق1 ـ ش100 ـ م7 ـ ت: 

99482335، النساء: اشبيلية ـ ق1 ـ ش100 ـ 
م281 ـ ت: 97780807.
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واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

مدرسة تطلب من الطالبات بحوثا 
«محددة» من مكتبة «محددة».

تقرير: السياسة في الشرق األوسط 
تشبه الطالسم.

٭ يا عيني ووزارة التربية.. 
تدري واال كالعادة ناميني؟!

٭ لهذا السبب ال ينفع معها إال سحرة 
وليس ساسة!
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hotmail.com@samialnesf١محطات
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سامي عبداللطيف النصف 

سنوات الغليان 
وما هو قادم!

يوم االثنني ٢٠١٠/٥/١٠ وقبل أحداث 
تونس بسبعة أشهر نشرت مقاال في 

جريدة «األنباء» الكويتية عنوانه «٢٠١١ 
أخطر أعوام العرب» ذكرت فيه أن لعبة 
األمم ستكون على أشدها باملنطقة في 

ذلك العام والذي ستنسينا أحداثه كوارث 
٤٨، ٦٧، ٧٥، ٩٠، ٢٠٠١ مجتمعة، وأضفت 
أن املشاركة في اللعبة ليست اختيارية، 
بل اجلميع العبون بها واملنتصر بها لن 

يحصد اجلوائز، بل يكفيه أن يكون قادرا 
على حتمل خسائرها.. انتهى!

<<<
اآلن وبعد تكشف احلقائق اجللية وتبدد 
األماني الوردية، ثبت بالفعل أن ما حدث 
عام ٢٠١١ يفوق جميع نكباتنا ونكساتنا 
وكوارثنا السابقة مجتمعة والتي كانت 

باملجمل هزائم عسكرية ميكن النتصار 
واحد الحق أن ميحو آثارها جميعا كما 
يحدث في جميع احلروب، كما ساهمت 

تلك الكوارث في توحدنا بينما اتضح أن 
أحداث ٢٠١١ هي بداية لتفرقنا وتشرذم 
أبناء الوطن الواحد وإعادة رسم خرائط 
بلداننا لألسوأ وانتقال مشاريع البلقنة 

واحلروب واإلرهاب واالغتياالت من 
موطنها التاريخي في أوروبا الى موطنها 

النهائي في منطقتنا.
<<<

وقد تكشف سريعا انه ال يوجد فيما 
حدث في أخطر سنوات العرب أي 

عام ٢٠١١ ما ميكن الفخر به، فلم تكن 
هناك ثورات شبيهة بالثورة الفرنسية 
أو البلشفية من حيث إحداث تغييرات 
هيكلية في البنى الفكرية والسياسية 

واالقتصادية في املجتمعات التي حدثت 
بها، بل ان ما جرى يقل كثيرا حتى 
عن تأثير االنقالبات العسكرية التي 

سميت مجازا بالثورات التي حدثت في 
اخلمسينيات والستينيات بتلك البلدان، 

حيث حولتها في األغلب من ملكيات 
دستورية دميوقراطية تعتمد النظم 

الليبرالية في السياسة واالقتصاد الى 
أنظمة ديكتاتورية اشتراكية ذات اقتصاد 

موجه.
<<<

آخر محطة: لن يعود الشرق األوسط 
قط الى ما كان عليه قبل عام ٢٠١١، ومما 
ذكرناه في املقال سالف الذكر نصا «اننا 

األمة الوحيدة التي تنتقل أوضاعها من 
السيئ الى األسوأ والتي تنتهي أمورها 
في العادة مبا يفوق أكثر سيناريوهاتها 

املتصورة واملتوقعة رعبا» لذا لم أكن 
متفائال عندما تفاءلت اجلموع عام ٢٠١١ 

ولست متفائال بالقطع مبا هو قادم، فكرة 
النار مازالت تتنطط باملنطقة واخلوف 

من محاوالت إيصالها لقرب منابع النفط 
إلشعال احلريق األكبر، وهو أمر لن ينجح 

إن شاء اهللا فاخلليج عصي على أعدائه!

الصفحة األمنية
43الوفيات

19

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
٥٫٥٥ ص ـ ٢٫١٢ م

أدنى جزر:
١٠٫٢٣ ص ـ ١٠٫٢٣ م

حالة الطقس

حـــار ورطـــب والرياح 
جنوبية شرقية سرعتها 
من ٦ إلى ٢٦ كلم/ ساعة.

الفجر   4:22
الشروق 5:41

الظهر   11:38
العصر   3:02
املغرب 5:34
العظمى: 40 - الصغرى: 24العشاء  6:51
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بيضة متحجرة لسمكة قرش عمرها 
٣١٠ ماليني عام

وكاالت: اكتشــــف علماء متحجرات بريطانيــــون من جامعة 
مانشستر، بيضة متحجرة لسمكة قرش قدمية، يبلغ عمرها ٣١٠ 
ماليني عام، وذلك بالقرب من مدينة دونكاستر مبقاطعة يوركشير 
اجلنوبية. ويعجز العلماء عن تفسير واقع بقاء هذه اللقية ساملة 
بعد مرور ماليني السنني، ألن حتجر البيض يعتبر عادة أمرا غير 
طبيعي. وجدت بيضة سمكة القرش القدمية داخل قشرة جلدية 
ومربوطة بأحجار القاع بواســــطة خيوط، ويقول املختصون إن 
الكثير من أسماك القرش املعاصرة تبيض بهذه الطريقة نفسها. 
الى جانب أقدم بيضة وجد علماء املتحجرات في موقع احلفريات 
املذكور بقايا القشريات والرخويات القدمية، وسلموها للعاملني 

في متحف محلي ملواصلة دراستها.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

