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نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة يضع حجر أساس مشروع »األڤنيوز البحرين«
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الكويتي يستهلك 10 آالف كيلوغرام 
من منتجات الطاقة سنويًا

أكد أنها تتخذ كل اإلجراءات وتبذل أقصى جهد ملنع املتطرفني من الذهاب إلى سورية والعراق

السفير البريطاني لـ »األنباء«: الكويت حتمي نفسها من »داعش«

جتاوزات املكتب الصحي في واشنطن أمام »النيابة«
حنان عبدالمعبود 

 عبدالكريم العبداهلل

ف���ي الوقت ال���ذي انهى فيه 
وزير الصح���ة د.علي العبيدي 
ندب امللحقني، الصحي د.عبداهلل 
الوطيب واملالي حنان الش���رف 
النيابة  في واشنطن، تس���لمت 

التي  القانونية  املذك���رة  العامة 
تتضمن ش���بها لله���در في املال 
العام والتجاوزات املالية واالدارية، 
فضال عن شبه التزوير من قبل 
املكت���ب الصحي  العامل���ني في 
التحقيق بها. بواش���نطن ليتم 
وذك���رت مصادر صحية مطلعة 
ل���� »األنب���اء« أن ه���ذه املذكرة 

جاءت بناء عل���ى تقرير الفريق 
املالي والقانوني الذي مت ارساله 
مؤخرا ال���ى املكتب الصحي في 
واش���نطن للنظر والتحقيق في 
تلك التجاوزات، والتي مت اعداد  
مذكرة ش���املة بها، وإرس���الها 
للنيابة العامة. وأفادت املصادر 
بأن ارسال الفريق السابق الذكر 

جاء بناء على ما ورد من شكاوى 
عدة من قبل املواطنني املبتعثني 
للعالج في اخلارج بواشنطن على 
املكتب الصحي هناك والعاملني 
فيه، فضال ع���ن املعلومات التي 
وردت ح���ول وج���ود جتاوزات 
مالية وإدارية في املكتب الصحي. 
ل� »األنباء«  املصادر ذاتها اكدت 

أن وزارة الصحة تتجه الى ندب 
ادارة رعاية املس���نني في  مدير 
الوزارة د.خالد عبدالغني ملحقا 
صحيا ف���ي واش���نطن بدال من 
امللحق السابق، وندب رئيس قسم 
احلسابات مبنطقة الصباح الطبية 
التخصصية حبي���ب صرخوه 

ملحقا ماليا في املكتب ذاته.

السفير البريطاني ماثيو لودج                                              )محمد خلوصي(

الصانع لـ »األنباء«: اجتماع نيابي ـ حكومي موسع بعد عطلة العيد لالتفاق النهائي على جدول أولويات السلطتني

»اإلعالم اإللكتروني« في عهدة املجلس

التعاون األمني، مبينا انشغال 
الس����فارة في الوق����ت احلالي 
امني  بالتحضير لتوجه وفد 
كويتي للتدريب في بريطانيا.  
واعتبر الكويت مبنزلة جزيرة 
محاطة بالعديد من املشكالت 
وحتتاج الى املزيد من العناية 
واملساعدة »ولنا مصلحة كبيرة 
ف����ي اعتبارها مبنزلة حليف، 
ولذلك نح����رص على احلفاظ 
امنه����ا واس����تقرارها«.  على 
وبخص����وص تأجيل تطبيق 
النظام االلكتروني للتأشيرة 
في البالد والذي كان من املنتظر 
العام احلالي،  تشغيله نهاية 
ذكر السفير لودج ان »تأخير 
تطبيقه ليس له عالقة بأحداث 
املنطقة وإمنا ألس����باب تقنية 
انهم »يعملون  بحتة«، مبينا 
بش����كل جدي حلل املشاكل«، 
متمني����ا »التغلب عليها بداية 

العام املقبل«.
التفاصيل ص 23 ٭

بيان عاكوم

أبدى الس����فير البريطاني 
اجلديد لدى البالد ماثيو لودج 
ثقة كبيرة بالكويت في التعامل 
مع املجموعات املتطرفة، مشيرا 
ال����ى ان »الكوي����ت تتخذ كل 
االجراءات التي تؤّمن بها نفسها 
من »داعش« وتبذل أقصى جهد 
ملنع املتطرفني م����ن »تنظيم 
الدولة« من الذهاب الى سورية 
والعراق«، ولكنه استدرك »بأن 
مسألة األمن يوجد بها عامل 
غير محسوب«، الفتا الى ان »كل 
ما علينا فعله اتخاذ احتياطيات 
معقولة والعمل قدر استطاعتنا 
ف����ي إط����ار املجتم����ع الدولي 
ومصلحة الدول االطراف للتأكد 
من عدم امتداد خطر »داعش« 
الى مناطق أخرى«، وشدد لودج 
في لقاء خ����اص مع »األنباء« 
على حرص بالده على التشاور 
مع الكويت في مختلف أوجه 

سلطان العبدان

بحث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع 
وزير اإلعالم والشباب والرياضة الشيخ سلمان 

احلمود خالل اجتماعهما أمس في املجلس 
أبرز املواد الواردة في مسودة قانون اإلعالم 
اإللكتروني. مصدر نيابي أبلغ »األنباء« بأن 

املقترح احلكومي للقانون اليزال لدى الفتوى 
والتشريع، وان احلكومة تريد ان تستشف 

رأي املجلس والنواب واللجنة املختصة حول 
مواد القانون للمساعدة في صياغته بشكل 

يعكس التوافق بني السلطتني متهيدا إلقراره. 
من جانب آخر، قال النائب يعقوب الصانع في 

تصريح خاص لـ »األنباء«: إن أبرز مالمح 

أولويات دور االنعقاد املقبل ترتكز على 
استكمال اإلجناز في القضية اإلسكانية والبديل 

االستراتيجي وتنظيم القضاء بحيث يعطى 
للقضاء احلرية في امليزانية اخلاصة. وكشف 
الصانع عن اجتماع سيعقد بعد عيد األضحى 
بني فريق من النواب واحلكومة لالتفاق على 

األولويات النهائية لدور االنعقاد املقبل.

الكويت مثل جزيرة 
محاطة بالعديد 
من املشكالت

ولنا مصلحة كبيرة
في اعتبارها مبنزلة 

حليف

تأجيل تطبيق النظام 
اإللكتروني للتأشيرة 

ليس له عالقة 
بأحداث املنطقة

مزودة بطائرات ومستعدة للتحرك ملواجهة »حدث غير متوقع«

ترشيح 2000 للتوظيف اليوم

الصالح: البديل اإلستراتيجي للرواتب
جاهز لعرضه على مجلس األمة

»الپنتاغون«: الكويت مقر لقوة تدخل سريع 
لـ »املارينز« قوامها 2300 عنصر

مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة ان ديوان اخلدمة 
املدنية سيعلن اليوم دفعة جديدة من املواطنني 
واملواطنات املرشحني للتوظيف في الوزارات 

واملؤسسات واجلهات احلكومية.

وقالت املصادر: سيتراوح عدد املرشحني 
ما بني 2000 و2500 مواطن ومواطنة.

وأوضحت املص����ادر أنه س����ُيطلب من 
املرش����حني مراجعة جهات العمل بعد العيد 
من دون احلاجة الى مراجعة الديوان، حيث 

سيتم إرسال األسماء مباشرة.

عبدالهادي العجمي ـ عبدالعزيز فرحان

أعلن وزير املالية أنس الصالح أن البديل 
االستراتيجي سيكون معروضا على جدول أعمال 
مجلس األمة في دور االنعقاد املقبل. وجاء هذا 
التصريح خالل احتفال اإلدارة العامة للجمارك 
بتدشني الربط اإللكتروني بني الكويت واململكة 
العربية السعودية لألنظمة اجلمركية بحضور 
مدي����ر اإلدارة العامة للجمارك خالد الس����يف 

والعضو املنتدب لشركة »جلوبال كليرجن هاوس 
سيستمز« عبداهلل املسباح. وأكد الصالح أن 
احلكومة قد تعهدت بحل املشاكل التي يعاني منها 
موظفو اجلمارك، نظرا للفروقات في الرواتب 
والبدالت مع نظرائهم في جهات العمل األخرى، 
أمال في انتهاء مشكلة الفوارق في الرواتب من 
خالل البديل االستراتيجي الذي سيتم طرحه 

خالل دور االنعقاد املقبل.
التفاصيل ص 28 ٭

أعلنت وزارة الدفاع األميركية أن سالح مشاة 
البحرية )املارينز( ينوي نش����ر قوة من 2300 
عنصر في الشرق األوسط تكون مهمتها التدخل 
السريع عند اندالع أزمات في املنطقة. وأوضح 
املتحدث باسم »الپنتاغون« جون كيربي أن وحدة 
التدخل هذه لن تك����ون مرتبطة ب� »العمليات 
اجلارية حاليا في العراق«، وستزود هذه القوة 
بطائرات عدة، وستكون مستعدة للتحرك سريعا 
في ح����ال وقوع »حدث غير متوقع« بحس����ب 

املتحدث. هذا، وأوضح ضابط في مشاة البحرية 
األس����بوع املاضي أن هذه القوة ستتمركز في 
الكويت، وتعود فكرة إنشاء وحدة مماثلة الى 
العام املاضي، قبل ان تقرر الواليات املتحدة شن 
ضربات جوية في العراق وسورية، وطرحت هذه 
الفكرة لدى العسكريني االميركيني بعد الهجوم 
الذي تعرضت له القنصلية األميركية في بنغازي 
11 سبتمبر 2012، وسبق أن أنشئت قوة مماثلة 

ملنطقة أفريقيا مقرها في إسبانيا.

الشعيب: »األوقاف« جتهز 78 مصلى 
ألداء صالة العيد

أسماء 207 مواطنني خصصت لهم »السكنية« 
قسائم في مدينة صباح األحمد

محليات

احلجيج يبدأون مناسك احلج 
بالصعود إلى منى

149 ألفاً يقضون إجازة العيد خارج الكويت
فرج ناصر

أكد مدير ادارة العمليات في مطار الكويت باإلنابة أحمد الهويدي ان 
عدد املسافرين الذين سيقضون إجازة العيد خارج الكويت يبلغ 149 ألف 
راكب. واضاف ان اكثر الوجهات املفضلة هي: اسطنبول ودبي وشرم 
الشيخ ومشهد والشارقة والبحرين. وقال الهويدي ان عدد الرحالت 
االساسية بلغ 784 رحلة. واشار الى ان الرحالت االضافية من تاريخ 

22/9 الى 12/10 بلغت 93 رحلة اضافية ما بني مغادرة وقادمة.

أسامة أبوالسعود وكونا

يب���دأ حجاج بيت اهلل احلرام اليوم اخلميس أول مناس���ك احلج 
بالصعود إلى مش���عر منى لقض���اء يوم »التروية« اقتداء بالس���نة 
النبوية، وأعلنت اجلوازات السعودية في بيان انها أنهت حتى فجر 
األربعاء إجراءات قدوم عدد 1.388.246 حاجا عبر املنافذ الدولية كافة، 
مؤكدة أنه ل���م يتم رصد أي مالحظة. من جانب���ه، أكد رئيس بعثة 
احل���ج الكويتية د.عادل الفالح أهمي���ة التعاون بني بعثات احلج في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي لتبادل اخلبرات بينها بهدف تطوير 
األداء وحتسني اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام. على صعيد 
متص���ل، قال نائب رئيس بعثة احل���ج خليف االذينة إن بعثة احلج 
الكويتية غير مس���ؤولة عن أي ح���اج ال يحمل تصريحا معتمدا من 
وزارة األوقاف، داعيا احلجاج الكويتيني الى االلتزام بحمل تصاريح 

التفاصيل ص15 ٭احلج النظامية واملوثقة.

يعقوب الصانع
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ً اجلاراهلل: نتمنى أن يعود السفراء إلى قطر قريبا
بيان عاكوم

متنى وكيل وزارة اخلارجية 
الس���فير خالد اجلاراهلل، خالل 
االحتفال بالعيد الوطني جلمهورية 
كوريا، ان يعود السفراء الى قطر 
قريبا، مشيرا الى ان »هذه امنية 
كل خليجي بأن يعودوا ويعود 
الود والوئام واالجواء االيجابية، 

وننقي اجواءنا من كل الشوائب«، 
معربا عن اعتق���اده بأن مجلس 
التع���اون يس���ير ف���ي االجتاه 
الصحي���ح لتحقي���ق ذلك. وعن 
موعد عودة السفراء، قال »لسنا 
بصدد حتديد مواعيد، ولكن نقول 
في القريب العاجل ان شاء اهلل«. 
وفي تعليقه حول ما يتردد عبر 
مواقع التواصل االجتماعي عن أن 

الشيخ احمد الفهد حصل على ختم 
اخلارجية بشأن االحكام الصادرة 
في بريطانيا، قال اجلاراهلل »في 
الواقع وزارة اخلارجية تصادق 
على صحة االخت���ام والتواقيع 
الرسمية للدول وال نعنى اطالقا 
باملضمون وال نلتفت اليه«، مبينا 
ان »املضمون هو مسؤولية جهات 
اخرى كاحملاكم والعدل وغيرها، 

نحن نص���ادق.. مرة اخرى هذه 
مس���ؤولية اخلارجية ودورها، 
وحتدي���دا االدارة القنصلية في 
وزارة اخلارجي���ة تصادق على 
صحة االختام والتواقيع دون النظر 
الى املضم���ون«. وعن االتهامات 
املوجهة من قبل البعض بأن وزارة 
اخلارجية لم تطلع على مضمون 
الوثائق، قال اجلاراهلل: »عندما 

تأتي شهادة على سبيل املثال ال 
ندقق في هذه الشهادة وصحتها 
وصحة ارقامها، نحن ندقق على 
اخلتم الرسمي والتوقيع للدولة 
التي جاءت منها هذه الش���هادة 
وسفارة الدولة التي تنتمي اليها 
هذه الشهادة فقط«، مضيفا »عندما 
نختم بختم فهذا يتم دون ادنى 

مسؤولية على الوزارة«.
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الصالح: بث 8 عمليات
على الهواء خالل املؤمتر اخلامس 

ألمراض الثدي التقوميية
حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم عبداهلل

أكدت األستاذ املساعد بقسم اجلراحة واستشاري اجلراحة 
العامة وأورام الثدي مبستشفى مبارك الكبير د.ميرفت 
الصالح  أن املؤمت����ر اخلامس ألمراض الثدي التقوميية 

اللجنة  ت����رأس  الذي 
املنظمة له ويقام حتت 
رعاية وزارة الصحة 
وبالتع����اون مع كلية 
الطب يوم����ي 19 و21 
أكتوب����ر، جنحت  من 
اللجن����ة املنظم����ة له 
باستضافة أساتذة من 
اململكة املتحدة واململكة 
العربية الس����عودية 
واطباء متخصصني في 
هذا املجال، باإلضافة 
الى مشاركة عدد كبير 
من ألطب����اء من داخل 

الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي. وبينت الصالح 
في تصريح لها أن أنش����طة املؤمتر تعقد على مدار ثالثة 
أيام وتناقش خاللها عدة موضوعات كما تقيم ورش عمل 
لعرض آخر التطورات واملستجدات ألمراض الثدي بصفة 
عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة، كما أن املؤمتر سيوضح 
خطوات التعامل املثلى مع اجلراحة التقوميية التجميلية 
ويتخلل املؤمتر بث مباشر لثماني عمليات جراحية من 
غرفة العمليات مبستشفى مبارك إلى قاعة العبدالرزاق 
بكلي����ة الطب يومي 19 و20 أكتوبر وعلى مدار أيام ثالثة 
أيام املؤمتر يقام معرض في مدخل كلية الطب »اللوبي« 
تشارك فيه ش����ركات متخصصة لعرض أحدث األجهزة 
الطبية املستخدمة لهذه العمليات. وأضافت: من املتوقع أن 
يساهم املؤمتر في رفع املستويني العلمي والعملي لألطباء 
الكويتيني، كما سيكون له دور مباشر وفعال في إيضاح 
املفاهيم التقليدية اخلاطئة أو املش����كوك في جدواها من 
الناحية الطبية ويخاطب املؤمتر قطاع كبير من السيدات 
ويناقش ضرورة الفحص الدوري الدائم للكش����ف املبكر 
عن املرض وطرق العالج احلديث ووضع أسس لتوحيد 

طرق معاجلة أورام الثدي بالكويت.

د.ميرفت الصالح

مشروع محاضرة طويلة ملدة سبعة أشهر يحكي عن ذوي اإلعاقات الذهنية وعن املتطوعني من جمعيات النفع العام والتجمعات الشبابية

قارب »رحلة األمل« وصل إلى اإلسكندرية: جتربة رائدة لدعم ذوي اإلعاقة
أجل دمجهم باملجتمع.

ولفت في الوقت ذاته الى 
أن املعاقني على مستوى مصر 
وجميع الدول العربية حصلوا 
في البطوالت الرياضية على 
ميداليات ل���م يحصل عليها 
أقرانهم األسوياء، معربا عن 
فخره باستقبال »رحلة األمل«. 
وح���ول التع���اون بني مصر 
والكويت قال عثمان إنه »التقى 
القائم بأعمال سفارتنا بالقاهرة 
باإلناب���ة املستش���ار محمد 
احملمد وسيتم إعداد مسودة 
بروتوكول تعاون بني البلدين 
الشقيقني فيما يتعلق بدمج 
املعاقني ف���ي املجتمع وكذلك 
تبادل اخلبرات والزيارات بني 
الشباب املعاقني وتقدمي جميع 

اخلدمات لهم«.

اإلنساني( نتيجة إصرار سموه 
وحرصه الشديد على رعاية 
جميع اجلوانب اإلنس���انية 

ومنها )رحلة األمل(«. 
 من جهته، اكد وكيل وزارة 
التضامن االجتماعي ممثال عن 
محافظ االس���كندرية محمد 
عثمان ل� »كونا« احلرص على 
استقبال قارب »رحلة األمل« 
من منطلق العالقة الوثيقة التي 
تربط بني الشعبني الشقيقني 

املصري والكويتي. 
 ووصف عثم���ان »رحلة 
األمل« بأنه���ا »جتربة رائدة 
وجديرة باالحترام« قامت بها 
الكوي���ت، معربا عن أمله في 
أن تتاح تلك التجربة جلميع 
الدول لتسليط الضوء على 
فئة ذوي االعاقة الذهنية من 

ومنظومة مميزة.
من جانبه، أكد ممثل املكتب 
العسكري في القاهرة العقيد 
ركن بحري بشار عبد احلسني 
عبدالرضا في تصريح مماثل ل� 
»كونا« أن )رحلة األمل( حتظى 
برعاية كرمي���ة من صاحب 
الس���مو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة حيث »اوعز 
سموه جلميع اجلهات املعنية 
بتسهيل مهمة قارب رحلة األمل 
انطالق���ا من حرص س���موه 
على رعاي���ة أبنائه من ذوي 
االحتياجات اخلاصة السيما 

ذوي االعاقة الذهنية«.
وقال ان »جهود سمو األمير 
في العمل اإلنس���اني توجت 
مبنح سموه من قبل منظمة 
األمم املتحدة لقب )قائد للعمل 

الذهنية وعن  ذوي االعاقات 
املتطوع���ني م���ن جمعي���ات 
الع���ام والتجمعات  النف���ع 

الشبابية«.
كما أثنى على املساهمات 
أولياء  املقدم���ة من  الكبيرة 
األمور واملؤسس���ات الدولية 
األم���ل( متوجها  الى )رحلة 
الوزارات  الى جميع  بالشكر 
الداعمة لهذه  واملؤسس���ات 
الرحلة مثل مؤسسة الكويت 
للتق���دم العلمي ومؤسس���ة 

البترول الكويتية.
وأشار الى أن هذه اجلهود 
اجلماعية ساهمت في احداث 
»نقل���ة نوعية« ف���ي العمل 
االجتماعي، مبينا أن )رحلة 
األمل( انتقلت من عمل شبه 
فردي واسري الى عمل وطني 

االسكندرية � »كونا«: ثّمن 
عض���و مجلس أمن���اء قارب 
»رحلة األم���ل« رئيس فريق 
اإلبحار جاس���م البدر جهود 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د ودعمه غير 
احملدود ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة السيما ذوي االعاقة 

الذهنية.
 وقال الب���در في تصريح 
ل� »كونا« عقب وصول القارب 
الى ميناء االسكندرية في إطار 
رحلته االنسانية العاملية ان 
» الرحل���ة داعمها األكبر هو 
صاحب الس���مو األمير ماديا 

ومعنويا«.
ووصف البدر )رحلة األمل( 
بأنه »مشروع محاضرة طويلة 
القائم بأعمال سفارتنا في القاهرة باإلنابة املستشار محمد احملمد مع عدد من أفراد رحلة األململدة س���بعة أشهر يحكي عن 

ضمن سلس����لة اللقاءات واالجتماعات املوسعة التي 
يعقدها احتاد البترول على املس����توى العمالي فقد عقد 
نائب رئيس احتاد البت����رول وصناعة البتروكيماويات 
ارشيد محمد الهاجري لقاء مع رئيس املجلس التنفيذي 
لالحتاد العربي لعمال النفط واملناجم والكيماويات أحمد 
الفيلكاوي، وذلك لبحث آخر املس����تجدات على الساحة 
العمالية وما يثار حول مكاف����أة نهاية اخلدمة للعاملني 
في القطاع النفطي حتت ما يسمى البديل االستراتيجي.

وق����ال الفيلكاوي اننا نراقب ع����ن كثب ما يدور على 
الساحة العمالية وان اجتماعاتنا هذه بينت ان مستوى 
الرواتب واألجور في القطاع النفطي الكويتي يعتبر األقل 
مقارنة بالدول اخلليجية والعربية التي متنح عمال النفط 
امتيازات ومستوى رواتب يعتبر األعلى في مستوى الرواتب 
بالبالد نظرا لطبيعة عملهم اخلاصة وما يتعرضون له 
من أخطار محدقة ومشاق عمل تستحق أن يقابلهم أرباب 

العمل مبنحهم امتيازات خاصة.
وأوضح ارش����يد الهاجري أن هذا األمر أحدث ظاهرة 
عزوف كبيرة عن القط����اع النفطي وأن هجرة اخلبرات 
من الش����ركات النفطية جراء االستقالة أو التقاعد املبكر 
إمنا ي����دل على أن القرار األخي����ر بنهاية اخلدمة خطوة 
أضرت بأجيال املستقبل وأن البديل االستراتيجي خطر 
على القطاع ويضعفه من اخلبرات املطلوبة التي تعتبر 

عصبا اقتصاديا مهما.
وبني الفيلكاوي أن االحتاد العربي لعمال النفط واملناجم 
والكيماويات يقف جنبا إلى جنب مع أعضائه في االحتادات 
والنقابات العمالية السيما النفطية منها، والذي يؤكد من 
خالله االحت����اد العربي أن مطالبات العاملني في الكويت 
مشروعة وأن أي انتقاص وإن كان مستقبليا يعتبر إجحافا 
بحق العاملني وتهميشا لدور الطبقة الكادحة وجهودهم 

املبذولة خلدمة وطنهم وقطاعهم النفطي.
واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على مطالبة وزير النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية بالدفاع عن عمالهم من موقع 

عملهم وسلطتهم املسؤولة لدى اجلهات املختصة.

أرشيد الهاجري خالل لقائه مع أحمد الفيلكاوي

احتاد البترول وعمال النفط 
واملناجم: نرفض البديل اإلستراتيجي
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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال مرزوق الغامن 

صاحب السمو االمير خالل استقباله جاسم اخلرافي 

صاحب السمو هنأ رؤساء الصني وقبرص ونيجيريا بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلرافي واخلالد

اجلاراهلل التقى سفيري طاجيكستان واملكسيك
وزارة  وكي����ل  بح����ث 
اخلارجية خالد اجلاراهلل مع 
سفير جمهورية طاجيكستان 
د.زبيد اهلل زبيدوف عددا من 

أوجه العالقات الثنائية بني 
البلدين، إضافة إلى تطورات 
األوض����اع على الس����احتني 

اإلقليمية والدولية.

كم����ا اجتم����ع اجلاراهلل 
الواليات املتحدة  مع سفير 
البرتو  املكس����يكية لويس 
باريرو ستاهل وذلك مبناسبة 

انته����اء مهام عمله س����فيرا 
لبالده ل����دى الكويت حيث 
متنى له التوفيق في حياته 

العملية.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في قصر 
بيان صباح امس س����مو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه في قصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس 
االمة مرزوق الغامن.  واستقبل 
سموه امس رئيس مجلس األمة 
السابق جاس����م اخلرافي، كما 
استقبل سموه رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
الى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس 
شي جني بينغ رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
ل����ه موف����ور الصحة  متمنيا 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس ش����ي جني 
بينغ رئيس جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
الس����مو  وبع����ث صاحب 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس 
نيكوس اناستاسياديس رئيس 
جمهورية قب����رص الصديقة، 
عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف االحمد ببرقية 
الرئيس نيكوس  ال����ى  تهنئة 

اناستاسياديس رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
الس����مو  وبع����ث صاحب 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس 
ج����ودالك جوناث����ان رئي����س 
جمهوري����ة نيجيريا الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده. 

وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف االحمد ببرقية 
الرئيس جودالك  ال����ى  تهنئة 
جوناث����ان رئي����س جمهورية 
نيجيريا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير ضيف النبهان الشمري

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بي����ان صباح أم����س رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واستقبل سمو ولي العهد 
بقص����ر بيان صب����اح أمس 
رئيس مجلس األمة السابق 

جاسم اخلرافي.
واس����تقبل سموه بقصر 
بي����ان صباح أم����س رئيس 
ال����وزراء باإلنابة  مجل����س 
الش����يخ  ووزير اخلارجية 

صباح اخلالد.
كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 

بقصر بيان صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

محمد اخلالد.
كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
بقص����ر بيان صب����اح أمس 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج.
واستقبل سمو ولي العهد 
بقص����ر بيان صب����اح امس 
القنصل العام لدى جمهورية 
الس����فير  الصني )غوانزو( 

ضيف النبهان الشمري.

سموه التقى وزير الداخلية والدعيج وقنصلنا في غوانزو

ولي العهد استقبل الغامن واخلرافي واخلالد

الشيخ محمد اخلالد لدى مغادرته البالد أمس

غ����ادر الب����الد مس����اء 
أمس نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والشئون 
اإلسالمية بالوكالة ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ محمد 
اخلالد متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
حلضور اجتم����اع وزراء 

الداخلي����ة ب����دول مجلس 
التع����اون ل����دول اخلليج 
العربي����ة واملقرر انعقاده 
في مدينة جدة ويستغرق 
يوما واحدا وذلك للتشاور 
في االوضاع املستجدة التي 
تشهدها املنطقة وتنسيق 
آليات العمل والبحث فيما 
يجب اتخاذه من إجراءات 

موحدة.
كان في وداعه على أرض 
مطار الكويت الدولي وكيل 
الفريق س����ليمان  الوزارة 
فهد الفهد وس����فير اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
الب����الد د.عبدالعزيز  لدى 
ابراهيم الفايز وعدد من كبار 
القيادات األمنية بالوزارة.

 اخلالد يشارك في اجتماع وزراء داخلية »التعاون«

مرمي العقيل 

العام  املدي����ر  أعلن����ت 
املركزية لإلحصاء  لإلدارة 
م����رمي العقي����ل أن اإلدارة 
ستبدأ مرحلة إجراء التنفيذ 
امليداني ملسح القوى العاملة 
)أكتوبر � ديس����مبر 2014( 
بدءا من 12 أكتوبر اجلاري 
حتى نهاية شهر ديسمبر 
املقب����ل. وقالت العقيل في 
إن  تصريح صحافي أمس 
املسح يس����تهدف التعرف 
على اخلصائص االقتصادية 
واالجتماعية للقوى العاملة 
الب����الد م����ن كويتيني  في 
وغي����ر كويتيني من خالل 
حتديد خصائص العاملني 

واملتعطلني.
وأضافت أن املسح سيتم 
إجراؤه وفق أسلوب العينة 
املمثلة التي تش����مل 4960 
أس����رة خاص����ة )كويتية 
وغير كويتية( و188 أسرة 

جماعية.
وأوضحت أن املس����ح 

يهدف أيض����ا الى التعرف 
على حجم العمالة وتوزيعها 
حسب النوع والفئة العمرية 
واحلالة التعليمية واحلالة 
العملي����ة اضافة الى املهنة 
والنشاط ومستويات األجور 
حس����ب املهنة والنش����اط 
االقتصادي للكويتيني وغير 

الكويتيني.
ولفتت الى أن البيانات 
واملعلومات املس����تخلصة 
ميكن االس����تفادة منها في 
العاملة  التخطيط للقوى 
على أسس علمية ووضع 
الت����ي تكفل  السياس����ات 
رب����ط مخرج����ات التعليم 
باحتياج����ات ومتطلب����ات 

سوق العمل.
وأكدت على خصوصية 
وس����رية املعلومات كافة 
الت����ي س����يتم االدالء بها 
حس����ب املادة السابعة من 
القانون رقم )1963/27( التي 
تنص على أن تكون جميع 

البيانات الفردية التي تتعلق 
باإلحصاء أو التعداد »سرية 
ال يجوز نش����رها ويحظر 
اطالع الغير عليها أو تبليغه 
بها سواء كان فردا أو هيئة 
عامة أو خاصة إال مبوافقة 
صاحب الش����أن وال يجوز 
استخدامها لغير األغراض 

اإلحصائية«.
وقال����ت العقيل إن هذا 
املسح يش����كل جزءا مهما 
من قاع����دة بيانات مكملة 
للبيانات املتاحة حول سوق 
العمل وذلك من خالل إيضاح 
اخلصائ����ص االقتصادية 
واالجتماعية للقوى العاملة 

في الكويت.
وذكرت أن املس����ح من 
شأنه املس����اهمة في دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل في اجلهات غير 
احلكومية عالوة على احلد 
من ظاهرة البطالة وتخفيض 

معدالتها بني املواطنني.

للتعرف على حجم العمالة وتوزيعها حسب النوع والفئة العمرية

»اإلحصاء« تبدأ مسحاً للقوى العاملة في البالد 12 اجلاري

السفير جمال الغنيم 

جنيڤ � كونا: أش����ادت 
الكويت بال����دور »الكبير« 
الذي تقوم ب����ه املفوضية 
ل����المم املتحدة  الس����امية 
لشؤون الالجئني في رعايتها 
لالجئني واملشردين داخليا 
وتعامله����ا »املنهجي« مع 
األزمات اإلنس����انية بشكل 
»فعال«.وأكد مندوبنا الدائم 
لدى االمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيڤ السفير 
جم����ال الغنيم ف����ي كلمة 
الكوي����ت امام ال����دورة ال� 
65 للمجل����س التنفي����ذي 
للمفوضي����ة الس����امية ان 
املفوضي����ة ه����ي »الداعم 
األساسي في توفير احلماية 
لالجئني في مختلف بقاع 

العالم«.
الغنيم  الس����فير  وقال 
ان »تاري����خ الكويت حافل 
بالعطاء اإلنساني ويتضح 
الذي  النهج  ذلك من خالل 
اتخذت����ه ف����ي سياس����تها 
ال����ذي يرتكز  اخلارجي����ة 
بشكل أساسي على مد يد 
العون واملس����اعدة جلميع 
ال����دول احملتاج����ة بعيدا 

عن أي محددات جغرافية 
أو ديني����ة أو عرقية وذلك 
انطالقا من قناعتها بأهمية 
الشراكة الدولية ودعم العمل 
اإلنساني لرفع املعاناة عن 
الالجئني والنازحني داخليا 

وضحايا الكوارث.
وأكد »ح����رص الكويت 
على دعم الدور اإلنس����اني 
لألمم املتحدة منذ انضمامها 
لها«، مشيرا الى انها أولت 
ايضا »أهمية خاصة لغوث 
املنكوب ومساعدة احملتاج 
ودعم الدول التي تسير نحو 

التنمية«.
وأشار السفير الغنيم الى 
قي����ام الكويت بدعم جهود 
الدول في حتقيق  مختلف 
التنمي����ة بعد أن أنش����ئ 
)الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية( حيث 
قدم قروضا بلغت 17.6 مليار 
دوالر أميركي اس����تفادت 
منه����ا 103 دول إضافة الى 
املس����اعدات الت����ي تقدمها 
الش����قيقة  الكويت للدول 
والصديقة على مس����توى 

ثنائي.

ان����ه »وإميانا  وأضاف 
منها بال����دور الكبير الذي 
تلعبه هيئات األمم املتحدة 
ووكاالتها املعنية بالشؤون 
اإلنس����انية فق����د اتخذت 
الكويت قرارا في عام 2008 
بتخصيص 10% من إجمالي 
التي  املساعدات اإلنسانية 
لل����دول املتضررة  تقدمها 
م����ن الك����وارث الطبيعية 
أو الك����وارث التي هي من 
صنع اإلنسان إلى منظمات 
األمم املتح����دة ووكاالته����ا 

املتخصصة«.
وأوضح السفير الغنيم 
أن هذه اخلط����وة تبعتها 
مضاعفة املساهمات الطوعية 
الثابتة لعدد من  السنوية 
الوكاالت واملنظمات الدولية 
السامية لألمم  كاملفوضية 
املتحدة لشؤون الالجئني 
الدولية للصليب  واللجنة 
األحم����ر وصن����دوق األمم 
املتحدة للطفولة )يونسيف( 
ما منح العمل اإلنساني أفقا 
أبع����د في مج����ال التعاون 
املباشر مع اجلهات الدولية 

في مختلف األزمات.

الكويت: دور مهم ملفوضية الالجئني الدولية 
للتعامل مع األزمات اإلنسانية
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اسماك امليد نبيلة اخلليل

»الزراعة«: ال مانع من صيد امليد في املياه اإلقليمية
 محمد راتب

أيام معدودات  لم متض 
على إص���دار الهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لش���ؤون 
السمكية قرارا بوقف صيد 
سمك امليد بسبب ورود أنباء 
عن اكتش���اف حاالت نفوق 
لألس���ماك وتش���كيل فريق 
للتعرف على األسباب حتى 
الهيئة أمس االحتاد  أعلمت 
الكويتي لصيادي األسماك 
أنه ال مانع م���ن صيد امليد 
في املي���اه اإلقليمية. ويأتي 
القرار بعد قيام رئيس  هذا 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والث���روة الس���مكية نبيلة 

اخلليل بالتأكيد على اتخاذ 
الهيئة كل االحتياطات الالزمة 
لضمان سالمة املصيد وعدم 
تعريض املواطنني ألي مخاطر 

املي���اه اإلقليمية  وتنظيف 
واإلعالن عن تشكيل غرفة 
عمليات وفريق طوارئ في 

حال ثبوت ظاهرة النفوق.

الشيخة فادية السعد

د. ناجي املطيري

عقدت حتت شعار »مهارات التعليم والتعلم للقرن الـ21«

خالل ختام أعمال املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فادية السعد: اختتام الدورة التدريبية 
ملبادرة »ابتكار الكويت للطالبات« بنجاح

املطيري: 6 مشاريع وطنية متخصصة 
في عدة مجاالت بالتعاون بني الكويت »والطاقة الذرية«

قالت رئيسة مبادرة ابتكار 
الكويت ألبحاث ومش���اريع 
طالبات التعليم العام الشيخة 
فادي���ة الس���عد ان املبادرة 
اختتم���ت دورته���ا االخيرة 
بنجاح، معربة عن سعادتها 
لالقبال املتميز الذي حتظى به 
الدورات التدريبية التربوية 

التي تنظمها املبادرة. 
وقالت الس����عد ل� »كونا« 
امس ان ال����دورة التي عقدت 
حتت عنوان »مهارات التعليم 
والتعلم للقرن ال��21« وبدأت 
منتص����ف الش����هر املاض����ي 
واختتم����ت امس واحتضنت 
عددا من املتميزات من املعلمات 
واملشرفات اللواتي مت اعدادهن 
لالشراف الحقا على مشاريع 

ڤيينا � كونا: أش����اد مدير 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطي����ري بالتعاون 
القائم ب����ني الكويت والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا 
انه أدى الى مشروعات عادت 
الكويت ودول  بالنفع عل����ى 

املنطقة.
وقال املطيري في تصريح ل� 
»كونا« في ختام اعمال املؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في دورته ال� 58: »ان 
الوكالة »لديها خبرات مهمة 
وامكانيات متميزة في مجاالت 
االبحاث والصح����ة والطاقة 
والزراعة والبيئة«، مشيرا الى 
ان التعاون القائم بينها وبني 
الكويت أسفر عن برامج تعاون 
فني وتقني ومشرعات عادت 
الكويت ودول  بالنفع عل����ى 

املنطقة.
وأوضح ان املش����روعات 
التي اشرفت عليها الكويت من 
خالل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية س����اهمت في تعزيز 
مكانة الكويت على املستويني 
االقليم����ي والدولي، مؤكدا ان 
هذه املكانة بلغت موقعا رفيعا 
بإطالق دول العالم ممثلة في 
منظمة االمم املتحدة لقب »قائد 
للعمل االنساني« على صاحب 
السمو االمير وتسمية الكويت 

»مركزا للعمل االنساني«.
وح����ول مش����اركة معهد 
الكويت لالبحاث العلمية في 
اعمال ال����دورة ال� 58 للوكالة 
الدولية للطاق����ة الذرية، قال 
املطيري: ان وفد الكويت شارك 
بصفة مراقب في اجتماع اتفاق 
»عراسيا« )االتفاق االقليمي 
لل����دول العربي����ة في آس����يا 
للبحث والتطوير والتدريب 

الطالب����ات وابحاثهن ضمن 
برامج مبادرة ابتكار الكويت 
التي ستبدأ مباشرة بعد عطلة 

عيد األضحى املبارك. 
وش����ددت على ان مبادرة 
الكويت حترص على  ابتكار 
الدوليني  املدرب����ني  اختي����ار 
املعتمدين م����ن ذوي الكفاءة 
الى اقصى  العالية للوصول 
اس����تفادة مهني����ة وتربوية 
لتجهي����ز املش����رفات عل����ى 
الطالبات في الدورات املتنوعة 

املقبلة. 
واضافت ان البرامج شهدت 
تسجيل عدد كبير من الطالبات 
السيما انها تطبق خارج اوقات 
املدرسة مبا يسمح للطالبات 
باملشاركة الكتشاف افكارهن 

في مجال العلوم والتكنولوجيا 
النووي����ني( ال����ذي اقيم على 

هامش مؤمتر الوكالة.
وفي هذا اخلصوص، أشاد 
بال����دور الذي ق����ام به فريق 
الفنية  »عراس����يا« والبرامج 
املش����تركة مع إدارة التعاون 
التقني، مؤك����دا اهميتها في 
تنمية هذه الدول في مجاالت 
عدة منها معاجلة املياه وتنمية 

موارد الغذاء.
واضاف ان مشاركة املعهد 
في اعمال املؤمتر العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في دورته 
ال� 58 تزامنت مع ذكرى مرور 
50 عاما على انضمام الكويت 
للوكالة في 14 سبتمبر 1964، 
وان انضمام الكويت للوكالة 
تبعه تأسيس وتنمية عالقاتها 
م����ع ه����ذه املنظم����ة الدولية 
التي حتظ����ى بتقدير  الفنية 
العاملي  واسع على املستوى 
واثبتت حيادها ومهنيتها في 
التعامل م����ع امللفات النووية 
احلساسة.  وردا على سؤال 
حول اهمي����ة برامج التعاون 
التقني الت����ي تنفذها الوكالة 
مع الدول االعض����اء، قال: ان 
برامج التعاون التقني تعد احد 
االسس لبناء القدرات الوطنية 
وهي ضمان لنقل التكنولوجيا 
النووية ذات االستخدام السلمي 
لتحقيق االه����داف التنموية، 
ان املعهد يولي  الى  مش����يرا 
العمل مع ادارة التعاون التقني 
لقارة آس����يا واحمليط الهادي 
اهتماما كبيرا. واضاف ان هذا 
التعاون شهد اجنازات كبيرة 
وتنفيذ عدد من املش����روعات 
العام  التي مت اعتماده����ا في 
احلالي، حيث مت العمل في ستة 
مشاريع وطنية متخصصة في 

الذاتي����ة وتنمي����ة مهاراتهن 
الالزم����ة دون ان يؤث����ر ذلك 
على حتصيلهن العلمي وذلك 
بهدف دعم ابحاثهن وجتهيزهن 
للمشاركة باملسابقات احمللية 

واخلليجية. 
برام����ج  ان  واوضح����ت 
املبادرة حترص على  دورات 
الطالبات  اكتشاف اهتمامات 
العلمية والبحثية ضمن بيئة 
جاذبة وآمنة لتحقيق النجاح 
واملشاركة في بناء الكويت. 

ان م����ن ش����روط  يذك����ر 
االنضمام الى دورات املبادرة 
الطالبات كويتيات  ان تكون 
التاسع  اجلنسية من الصف 
الى احلادي عشر ومن مدارس 

التعليم العام.

مجاالت عدة لدورة العامني 2014 
� 2015، مشيرا الى ان »الوكالة 
تقدر عاليا دور معهد الكويت 
لالبحاث العلمية على املستوى 
االقليمي وحرصه على املشاركة 
في تنفيذ ورش عمل ودورات 
تدريبية سواء في الكويت او 
في دول اقليمية«. واكد اهمية 
اس����تمرار التعاون القائم بني 
الوكالة والكويت، معربا عن 
استعداد املعهد لتوفير جميع 
االمكانيات لتنفيذ املش����اريع 
التعاون  ب����إدارة  املرتبط����ة 
التقني، مبينا انه متت مناقشة 
اهم اجنازات هذه املشروعات 
التي بلغت نسبة اجنازها حتى 
مطلع العام احلالي 90% »وهي 
نسبة عالية جدا مقارنة بالدول 
التابعة الدارة آسيا واحمليط 
الهادي الت����ي يبلغ عددها 28 
دولة وقد اثنت ادارة التعاون 
التقن����ي عل����ى ه����ذا االجناز 
املميز«. وح����ول طبيعة هذه 
املشروعات، قال: ان املشروعات 
القائمة وعددها ستة تتنوع بني 
مشروع لتقييم اداء القياسات 
الهندسية لقاع املفاعل للمحطة 
من خالل النظائر املشعة وثان 
التقنيات احلديثة  الستخدام 
البدانة لدى  لتحديد نس����بة 
االطف����ال )املرحل����ة الثانية( 
املياه اجلوفية  وثالث الدارة 
النظائر املستقرة  باستخدام 
الى مشروع  واملشعة اضافة 
ملعاجلة حتم����ض احمليطات 
وتصدي����ر الكربون في املياه 
البحرية ومش����روع النشاء 
املختبر الوطني مجهز بالكامل 
النش����اط االشعاعي  لقياس 
الداخلي اضافة الى مش����روع 
البحوث  انش����اء مركز  لدعم 

النووية.

»الغوص« رفع شباك صيد كبيرة من نقعة الشمالن
»الهالل األحمر«: إطالق املشروع الثالث

لدعم مرضى الكلى للنازحني السوريني في لبنان
� كونا: أطلقت  طرابلس 
الهالل األحمر امس  جمعية 
مشروع دعم مرضى غسيل 
الكلى للنازحني السوريني في 

لبنان للمرة الثالثة.
وكش���ف موفد اجلمعية 
الى لبنان د.مساعد العنزي 
في تصريح ل���� »كونا« عن 
تس���ليمه مستشفى اوراجن 
ناس���و احلكومي في مدينة 
طرابلس في ش���مال لبنان 
الالزمة  املعدات واألدوي���ة 
الهالل  املقدمة م���ن جمعية 

هدية من الش���عب الكويتي 
الى مرضى الكلى من النازحني 

السوريني.
وأوض���ح العن���زي ان 
اإلنس���انية  املس���اعدات 
تش���مل إعان���ة ع���دد من 
املرضى السوريني النازحني 
واملصابني بالقصور الكلوي 
املزمن حيث تتكفل اجلمعية 
بعالجهم ملدة س���تة أشهر 
ادارة  م���ع  بالتنس���يق 
املستشفى والصليب األحمر 
اللبناني، مش���يرا الى بدء 

اجلمعية في إطالق مشروع 
الرغيف ألربعة آالف أسرة 
سورية نازحة في مناطق 
الشمال والبقاع واجلنوب 
ملدة شهر، الفتا الى انه مت 
توزيع أكثر من 20 مليون 
رغيف خب���ز منذ انطالق 
مشروع املخابر للنازحني 

السوريني في لبنان.
وأكد ان املساعدات املقدمة 
للنازحني السوريني مبختلف 
أنواعها تأتي في إطار التزام 
الى  اجلمعي���ة بالوق���وف 

جانب االش���قاء السوريني، 
معربا عن األمل ان تس���اهم 
هذه املساعدات في تخفيف 

معاناتهم وآالمهم.
من جهته، أش���اد رئيس 
اقليم الش���مال في الصليب 
األحم���ر اللبناني يوس���ف 
بط���رس بالدور اإلنس���اني 
الكبير الذي تلعبه الكويت في 
دعم قضية النازحني، مثمنا 
اجلهود التي تبذلها جمعية 
الهالل األحمر لدعم الوضع 

فريق »الغوص« خالل رفع الشباك املهملة اإلنساني للنازحني.

والثروة السمكية. وأشار إلى 
الفري����ق واجلهات  ان جهود 
الداعمة له ال تزال مس����تمرة 
البحرية في  البيئة  إنقاذ  في 
الكوي����ت والعمل على  جون 
رفع جميع األضرار من شباك 
ومخلفات ومواد بالستيكية 
إضافة إلى أي مظاهر سلبية 
تؤثر بشكل مباشر على احلياة 

البحرية.
وذكر ان الفريق متكن أيضا 
من رفع ش����باك صيد كبيرة 
مقابل س����احل السالم وإنقاذ 
جميع الكائنات البحرية العالقة 
في الشباك التي تشكل خطورة 
مالحية على القوارب والسفن 
الى جانب اآلثار السلبية التي 
تسببها على البيئة البحرية.

متّك����ن فري����ق الغ����وص 
التطوعية  الكويتي باملب����رة 
البيئية امس من رفع ش����باك 
صيد كبيرة ومهملة في نقعة 
الش����مالن باس����تخدام رافعة 
آلية بالتعاون مع جهات عدة 
في جهوده����ا إلنقاذ الكائنات 
البحري����ة العالقة بالش����باك 
واحلفاظ على البيئة البحرية. 
وق����ال رئيس الفري����ق وليد 
الفاضل في بيان صحافي ان 
اجلهات التي شاركت في تلك 
املهمة هي إدارة التلوث البحري 
التابع����ة ملؤسس����ة املوانئ 
الكويتي����ة وبلدي����ة الكويت 
واالحتاد الكويتي للصيادين 
ووزارة املواصالت وإدارة سوق 
السمك والهيئة العامة للزراعة 

سفير أوكرانيا لدى الكويت فالدميير توركش لدى زيارته »الهالل األحمر« 

م.حميد القطان مهنئا اجلمعية الكويتية لهواة الالسلكي بالفوز 

م.حميد القطان ونائب رئيس االحتاد الدولي لهواة الالسلكي م.فيصل العجمي 

السفير األوكراني زار »الهالل األحمر«: جهود ملموسة 
في مساعدة ودعم الشعوب املنكوبة

القطان: فوز الكويت مبنصب نائب رئيس االحتاد الدولي 
لهواة الالسلكي دليل على مكانتها املتميزة في االتصاالت

أشاد س���فير أوكرانيا 
الكوي���ت فالدميير  ل���دى 
توركش بالعمل اإلنساني 
التي تقوم به الكويت بشكل 
عام وجمعية الهالل األحمر 
بشكل خاص للحد من معاناة 
اإلنسانية وإغاثة الشعوب 
التي تواجه احلروب واحملن 

والكوارث الطبيعية.
وقال توركش في تصريح 
ل� »كونا« عقب لقائه مع نائب 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتي أنور 
احلساوي ان جهود الهالل 
الكويتي ملموسة  األحمر 
وواضح���ة في مس���اعدة 
الشعوب املنكوبة وإقامة 
املش���اريع التي تسهم في 
الفقيرة  تنمية املجتمعات 
ومد يد العون جلميع البشر 

على اختالف مشاربهم.
وتتوجه السفير االوكراني 
بأحر التهاني لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة منحه لقب »القائد 
العاملي لإلنسانية« من األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي 
مون، مش����يرا ال����ى ان هذا 
التكرمي يعتبر تقديرا ملا أبداه 
صاحب الس����مو من قيادة 
دولية كبيرة ودعم سخي 
ملعاجلة األزمات اإلنسانية 

الشديدة في أنحاء العالم.
ان���ه جرى خالل  وقال 

فرج ناصر

اجلمعي���ة  احتفل���ت 
الكويتية لهواة الالسلكي 
مساء امس االول بحصول 
الكويت على منصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي لهواة 
الالس���لكي بحضور وكيل 
وزارة املواصالت م.حميد 
القطان وع���دد من أعضاء 
اجلمعي���ة، حي���ث حصل 
املوظف بإدارة صيانة الشبكة 
الهاتفية في قطاع االتصاالت 
واخلدمات املساندة بوزارة 
املواصالت ونائب رئيس 
اجلمعي���ة الكويتية لهواة 
الالسلكي م.فيصل العجمي 
على منصب نائب رئيس 
االحت���اد الدول���ي له���واة 
الالس���لكي ليكون اول من 
يحص���ل على هذا املنصب 
م���ن مواطني دول اخلليج 
العرب���ي، وأول عربي تتم 
تذكيته من قبل جميع الدول 

األعضاء باالحتاد.
وبه���ذه املناس���بة هنأ 
م.حمي���د القطان م.فيصل 
العجمي حلصوله على هذا 
املنصب، وأكد في تصريح 
الكويت لديها  ان  صحافي 
العديد م���ن الكفاءات التي 
متتاز باخلبرة في مختلف 
املجاالت عموما واالتصاالت 
الالسلكية خصوصا، معربا 
البالد  الفخر بحصول  عن 
عل���ى مق��عد ف���ي االحتاد 
الالس���لكي،  الدولي لهواة 
مشيدا بان فوز الكويت بهذا 
املنصب يعبر عن مكانتها 
االقليمية والعاملية في مجال 
الالسلكية، كما  االتصاالت 
انه يتي������ح له��ا ف��رصة 
اعداد الق���رارات والقوانني 
بالت���رددات  املتعلق���ة 
الالس���لكية واإلحداثيات 
مج���االت  يع���زز  مب���ا 
التنس��يق والتواصل في 
انق���طاع االتصاالت  حالة 
أثناء  الهاتفي���ة خصوصا 
الكوارث الطبيعية واحلروب 

واألزمات اإلنسانية.
من جانب���ه عبر نائب 
رئيس االحتاد الدولي لهواة 
الالسلكي م.فيصل العجمي 
ع���ن س���عادته بحصول 

التع���اون  اللق���اء بح���ث 
والتنسيق بني اجلانبني فيما 
يتعلق باملساعدات اإلغاثية 
مبا يتوافق وأهداف جمعية 
الهالل األحمر الكويتي التي 
تعمل عل���ى حتقيقها وفقا 
ملبادراتها املتميزة في خدمة 

اإلنسانية.
وأضاف ان���ه بحث مع 
أنور احلساوي ايضا تقدمي 
مساعدات إنسانية لبالده، 
مشيرا الى ان اجلمعية لها 
دور انس���اني في مساعدة 
شعوب للعالم التي تتعرض 
او م���ن صنع  للك���وارث 

اإلنسان.

الكويت على هذا املنصب 
الرفيع وبتحقيق هذا االجناز 
العاملي، مهديا هذا الفوز الى 
مقام صاحب السمو األمير 
العهد وجميع  وسمو ولي 
من ساندوه في حتقيق هذا 

الفوز.
وأك���د العجم���ي خالل 
الكلمة التي ألقاها في احلفل 
ان حصوله على هذا املنصب 
لم يكن وليد الصدفة إمنا 
كان نتيجة جهد متواصل 
على مدى س���نني طويلة 
عل���ى املس���تويني احمللي 

والعاملي.
ولفت الى ان املؤمتر الذي 
مت خالل انتخابات اجلمعية 

م���ن جانب���ه، رح���ب 
احلس���اوي بزيارة سفير 
الكويت،  ل���دى  االوكراني 
معربا عن استعداد اجلمعية 
للتعاون والتنسيق البناء 
مع املنظمات اإلنس���انية 

واملجتمعية في بالده.
واستعرض احلساوي 
اللق���اء األعم���ال  خ���الل 
التي  اإلنسانية واالغاثية 
الهالل  تقدمه���ا جمعي���ة 
الكويت���ي داخل  األحم���ر 
الكوي���ت انطالقا  وخارج 
من الدور اإلنس���اني الذي 
تقوم به اجلمعية في شتى 

املستويات.

العمومية لالحتاد والذي اقيم 
في بلغاريا أخيرا شاركت 
في���ه 61 دولة من أصل 95 
دولة وهي أعضاء االحتاد 
الدولي لهواة الالس���لكي 
� )األقلي���م 1( ال���ذي يضم 
أوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط وشمال آسيا، مؤكدا 
ان الوفد الكويتي كان منذ 
اللحظة األولى يعمل بجد 
واجتهاد وشارك في العديد 
الفنية واملالية  اللجان  من 
الى جانب مجموعات العمل 
املختلفة كفريق عمل واحد 
طوال فت���رة املؤمتر حتى 
توج هذا اجلهد بهذا املنصب 

للكويت.

مشاركة »األبحاث« 
في أعمال املؤمتر 

العام للوكالة 
الدولية للطاقة 

الذرية تزامنت مع 
ذكرى مرور 50 

عامًا على انضمام 
الكويت للوكالة
في 14 سبتمبر 

1964
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عائلة البدر
تنعى ببالغ احلزن والأ�سى

فقيدتها الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

مرمي عبدالله البدر
أرملة املرحوم/محمد حبيب البدر 

ووالدة كل من :

م. جا�سم ، بدر ، عمر ، حبيب ، نبيل ، 

عبداهلل ، ه�سام ، اأحمد

وقد ووري جثمانها الثرى يوم أمس األربعاء املوافق 2014/10/1

تقــبــل التـعــازي
للرجـال: في ديوان المرحوم محمد حبيب البدر 

- القاد�سية  - قطعة ٨ - �سارع محمد حبيب البدر   

تلفون : ٢٢٥٤٩١٨٣ - ٦٦٤٨٨٩٩٩

للن�ســـاء: القاد�سية  - قطعة ٨ - �سارع محمد حبيب البدر - منزل ٢٤  

تلفون : ٢٢٥٤٩١٨٣ - ٦٦٤٨٨٩٩٩

درع تذكارية من احلرس الوطني لوكيل وزارة اإلعالم

جهاز كشف املتفجرات يتعامل مع جسم غريب

صالح املباركي ويوسف مصطفى والعميد الركن خالد شبيب مع املشاركني في التمرين

جانب من عملية إخالء موظفي »اإلعالم« إسعاف أحد املصابني

خالل مترين »القلعة احلصينة 2« بالتعاون مع »الداخلية« و»اإلعالم« و»اإلطفاء«

عناصر احلرس أنقذوا وزارة اإلعالم من املتفجرات
وجنحوا في إخالء موظفيها خالل احلريق دون إصابات

نف����ذت مديري����ة حماية 
المنشآت في قيادة  وتأمين 
الش����ؤون األمنية بالحرس 
الوطن����ي بالتع����اون م����ع 
العام����ة للمرور في  اإلدارة 
واإلدارة  الداخلي����ة  وزارة 
العامة لإلطفاء وإدارة األمن 
والسالمة في وزارة اإلعالم 
تمري����ن القلع����ة الحصينة 
رقم 2، بهدف تحقيق أقصى 
درجات االستعداد والجاهزية 
ف����ي التعام����ل م����ع حاالت 
الطوارئ، وذلك تحت رعاية 
وكيل الحرس الوطني الفريق 
ناصر الدعي وحضور وكيل 
وزارة اإلعالم صالح المباركي، 
ووكيل وزارة اإلعالم المساعد 
التلفزيون يوسف  لشؤون 
الش����ؤون  مصطفى، وقائد 
األمنية في الحرس الوطني 

العميد الركن خالد راكان.
التمرين على  واش����تمل 
فرضيتي����ن، األولى اإلبالغ 

عن وج����ود جس����م غريب 
س����ارع رجال التخلص من 
المتفجرات في الوصول إلى 
البالغ والتعامل معه  موقع 
باستخدام األجهزة الحديثة 
المتفجرات  للكش����ف ع����ن 
والتخلص منها، أما الفرضية 
الثانية فكانت اندالع حريق 
»وهمي«، قام على اثره رجال 
الطوارئ الفنية في الحرس 
الوطني بالتعاون مع اإلدارة 
العامة لإلطفاء بإخالء موظفي 
ال����وزارة ومكافحة الحريق 
والسيطرة عليه، ومعالجة 
بعض اإلصاب����ات في موقع 
الخدمات  الحادث من قب����ل 

الطبية.
وعقب التمرين، أشاد وكيل 
وزارة اإلعالم صالح المباركي 
بأداء رجال الحرس الوطني 
والتعاون البناء بين أجهزة 
الدولة لرفع مستوى جاهزية 
تأمي����ن مرفق وزارة اإلعالم 

الحيوي، مبديا سعادته بما 
شاهده من روح قتالية يتمتع 
بها رج����ال الحرس الوطني 
المكلفون بعمليات التأمين ما 
يؤكد أنهم على درجة كبيرة 
من تحمل المس����ؤولية. كما 
وجه وكي����ل وزارة االعالم 
المساعد لشؤون التلفزيون 
يوسف مصطفى كلمة مماثلة 
الوطني  شكر فيها الحرس 
والجهات المشاركة في التأمين 
على األداء الراقي واالستعداد 

الكبير لحاالت الطوارئ.
من جهته اكد قائد الشؤون 
األمنية في الحرس الوطني 
العميد الركن خالد ش����بيب 
راكان ان وزارة اإلعالم تمثل 
إحدى أهم منشآت الدولة لذا 
الوطني على  يأخذ الحرس 
عاتق����ه الوصول إلى أقصى 
درجات التأمين بتدريب قواته 
على التعامل مع كل المخاطر 
والتحديات األمنية المحتملة 
التي قد تواجههم أثناء تأمين 
المبنى، مشيرا الى ان التدريب 
على تمرين القلعة الحصينة 
اس����تغرق خمس����ة أسابيع 
إلتقان التعامل مع الفرضيات 

والتنفيذ بدقة.
الحفل، قام  وفي خت����ام 
قائد الشؤون األمنية نيابة 
عن وكي����ل الحرس الوطني 
الفريق ناصر عبداهلل الدعي 
بتكريم وكيل وزارة اإلعالم 
صالح المباركي والمشاركين 
من وزارة الداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء، مثمنا جهود 
إنج����اح  ف����ي  المش����اركين 

التمرين.
شهد التمرين ركن عمليات 
وتدري���ب قيادة الش���ؤون 
األمنية العمي���د الركن زيد 
محمد زي���د، وركن عمليات 
وتدريب العقيد الركن سالم 
المسيطير، ومدير  إبراهيم 
العقيد  الشرطة العسكرية 
الركن طالل راش���د الزوير، 
ورئيس ف���رع ركن تدريب 
العقيد الرك���ن حمد مبارك 
س���عيد، ومدي���ر مديري���ة 
المنش���آت  حماية وتأمين 
العقيد الركن مسفر عبداهلل 
مسفر، ورئيس فرع التدريب 
القتالي العقيد مبارك شبيب 
محمد، وقام بإلقاء اإليجاز 
آمر كتيب���ة حماية وتأمين 
المنش���آت الثاني���ة المقدم 
، وأش���رف  النحيان  محمد 
النقيب خالد  التمرين  على 
مفرج المتلقم، وقام بالتغطية 
اإلعالمية المالزم أول محمد 

عامر هذيلي.

املباركي: روح 
قتالية عالية لرجال 

احلرس وتعاون 
مميز

بني مؤسسات 
الدولة

شبيب: التدريب 
على التمرين 

استغرق 5 أسابيع 
إلتقان التعامل مع 

الفرضيات
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استعرض بدء إنتاج وتسويق مشروع »اإلبرة اجلراحية«.. ومشاركة »إيروبوت« في معرض »ميكرفير« العاملي

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يدخل األسواق العاملية باختراعات كويتية
أنه يتم نشر  املجتمع، مبينا 
هذه الثقافة من خالل فلسفة 
» STEM«، وبعد البحث تأكد 
أن أحسن طريق لتطبيق هذه 
الفلسفة يكون من خالل أنظمة 
الروب���وت ألنها حتظى بحب 
الناس وخصوصا اليافعني. 

 وق���ال الصالح إننا خالل 
البح���ث ع���ن أفض���ل نظام 
للروبوت انته���ى بنا املطاف 
إلى تصميم نظام خاص مبركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع، 
يشتمل على كل املواصفات التي 
تخدم أهدافنا التعليمية، وهو 
ما دفع مبهندسي وفنيي املركز 
للعم���ل على ابت���كار برنامج 
متط���ور حظي بإش���ادة كل 
العال���م.  وأوضح الصالح أن 
نظام »األوردوينو« كان األشهر 
في العالم، إال أنه كان يعاني 
من مشكالت كثيرة، خصوصا 
في أسلوب البرمجة التقليدي 
ال� »دوس«،  املش���ابه لنظام 
لذا قام مهندس���ونا ببرمجة 
»سوفت وير« خاص ليكون 
نافذة لوحدات التحكم، بحيث 
يس���تطيع أي شخص عادي 
برمجة هذه الوحدات بسهولة.  
أنه بعد هذا اإلجناز  وأضاف 
مت تطوي���ر ل���وح إلكتروني 
)إيروبوت( خاص مبركز صباح 
األحم���د للموهب���ة واإلبداع، 
ليكون مبنزلة نسخة مطورة 
من نظام »األوردينو«، ونظرا 
لتميزه متت دعوتنا للمشاركة 
في معرض ميكرفير الذي أتاح 
لنا وضع بصمة للكويت في هذا 
احملفل الدولي الكبير ورفع علم 
الكويت فيه، وكان جميع زوار 
املع���رض يتوافدون لالطالع 
التي  التقني���ة احلديثة  على 
ابتكرها مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع.  وأشار إلى 
أن البرنامج اجلديد وجد صدى 
عامليا كبيرا، وقد تلقينا عدة 
عروض من جهات عاملية لعقد 
ورش عم���ل في دول مختلفة 
التعري���ف بالبرنامج  بهدف 

وتطبيقه لديهم.
واختت���م الصالح حديثه 
بتوجيه الش���كر إلى وزارتي 
التربية واألوقاف لتعاونهما 
في اختبار وتطبيق البرنامج 
اجلدي���د عبر طلب���ة مدارس 
التربية وفصول السراج املنير، 
كما أثن���ى على جهود كل من 
ساهم في حتقيق هذا اإلجناز 
من مسؤولي ومهندسي مركز 

صباح األحمد.

بس����بب انعدام زاوية امليل أو 
االنحراف حلركة اإلبرة.

 وعن مميزات هذا االختراع، 
إن����ه يعطي  قال د.الش����مري 
سهولة وسرعة أكثر خلياطة 
األنسجة في الوضعيات الصعبة 
أو املس����احات الضيق����ة، كما 
أنه يوفر دق����ة أكثر للخياطة 
أو  امليل  انعدام مسافة  بسبب 
االنحراف حلركة اإلبرة، وفي 
الوقت ذات����ه يد اجلراح تكون 
في وضع مريح وثابت، بسبب 
عدم وجود حرك����ة بيضاوية 
لليد، كما أن هذا االختراع يعد 
أفضل من تقنية الروبوت ألنه 
ال يحتاج إلى تدريب، فضال عن 
أنه غير معقد وغير مكلف وسهل 
التصنيع وميكن استخدامه على 
نطاق واس����ع في جميع غرف 
العمليات وجميع التخصصات 

اجلراحية.

  »إيروبوت«.. يجذب العالم للكويت

 م����ن جهة أخ����رى، حتدث 
املهندس����ان ناص����ر اخلالدي 
وأحمد الصالح عن مشاركتهما 
وجتربتهما في معرض الصناع 
اخلامس )ميكرفير( الذي أقيم 
في نيويورك خالل الفترة من 
20 إلى 21سبتمبر 2014، معربني 
عن فخرهم لدعوة الكويت إلى 

هذا احملفل الدولي.
 وقال م.ناص���ر اخلالدي 
إن متثي���ل الكوي���ت في هذا 
املعرض العاملي يعتبر إجنازا 
كبيرا يسجل اسمها عاليا في 
احملاف���ل الدولية كونها دولة 
سباقة في هذا الشأن الفتا الى 
أن املشاركة في املعرض جاءت 
من خالل مشروع تكنولوجي 
جديد يسمى »إيروبوت« وهو 
يس���تخدم لبرمج���ة وحدات 
التحكم بسهولة ما ميكن أي 
البرمجة  ش���خص عادي من 
دون احلاجة إلى تعلم وحدات 

البرمجة املعقدة.
 وذكر أن���ه مت تقدمي هذا 
البرنامج في اليابان واسبانيا 
وكن���دا والس���عودية وقطر 
واإلمارات والبحرين، ما دفع 
أمي���ركا لدعوتنا إلى معرض 
»ميكرفير« لالطالع على هذه 
التقنية احلديثة التي ابتكرها 
مركز صباح األحمد للموهبة 
اإلبداع من خالل مهندس���ني 
وفنيني.  من جانبه قال م. أحمد 
الصالح إن مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع يعمل على 
نشر ثقافة االبتكار واإلبداع في 

الواعدة واملفاوضة بها لنواصل 
مسيرتنا في التنافس العاملي، 
ومند املجتمع الدولي باملزيد من 
إبداعات وابتكارات مخترعينا 

املميزين.

اختراع طبي كويتي فريد

ب����دوره، حتدث د.حس����ن 
الش����مري حديثه عن اختراعه 
إنتاجه وجار  الذي بدأ  الطبي 
العمل على تسويقه في السوق 
األميركي����ة، مبينا أن ش����ركة 
إفينتيس األميركية بدأت اإلعداد 
خلطة مبيعات اجليل األول من 
اختراعه، وهو عبارة عن »ماسك 
اإلبرة اجلراحي« املعدل بنظرية 

اخلياطة العمودية.
وأوضح أن ه����ذا االختراع 
وج����د استحس����انا كبيرا في 
األوس����اط الطبية س����واء بني 
األطباء أو شركات األدوات، إذ 
تلقى ع����ددا من العقود اآلجلة 
لتصنيع وش����راء ه����ذه اآللة 
بأحج����ام مختلف����ة في كل من 

أميركا وكندا وهولندا.
وعن توصيف االختراع قال 
د. الشمري إنه عبارة عن إبرة 
خياطة جراحي����ة تعتمد على 
نظرية اخلياطة العمودية مع 
وضعية الراح����ة لليد، والتي 
تستخدم في خياطة األنسجة 
بطريق����ة مس����تقيمة بدال من 
التقليدي����ة نصف  الطريق����ة 
الطريقة  الدائرية، مبين����ا أن 
التقليدي����ة في حام����ل اإلبرة 
)بسائق اإلبرة( اجلراحي اليدوي 
أو التي تس����تخدم في أجهزة 
املناظير املستخدمة بالعمليات 
تواجه صعوبة في احلركة خالل 
الظروف اجلراحية الصعبة، مثل 
الوصول إلى األنسجة البعيدة 
أو التحرك في املساحات الضيقة 
بسبب احلركة الشبه بيضاوية 

ووضعية اليد غير املريحة.
أن����ه مت تطبيق  وأض����اف 
نظريت����ه على اجلي����ل األول 
م����ن اآلالت اليدوية اجلراحية 
امليكانيكي  التكوي����ن  بتغيير 
حلامل اإلبرة اجلراحي بطريقة 
تسمح لإلبرة بالتحرك واملناورة 
في أي مستوى مواز للمحور 
الطولي لآلل����ة اجلراحية، أي 
ان احلرك����ة تكون مس����تقيمة 
وعمودية بينما تظل يد اجلراح 
الراحة، ويتوافر  في وضعية 
ليده املزيد من الثبات والدقة في 
دخول النقاط احملددة خلياطة 
األنسجة، وبالتالي تقل نسبة 
اخلطأ مقارنة باألدوات التقليدية 

للدولة، الفت����ا إلى أهمية دعم 
املخترعني لتصنيع وتسويق 
اختراعاتهم من خالل إنش����اء 
ش����ركات صغيرة ومتوسطة 
لتصني����ع االختراعات محليا، 
واالستثمار فيها عامليا، باإلضافة 
إلى املساهمة بفاعلية في دعم 
ورعاية املخترعني والتغلب على 

العوائق التي تواجههم.
إلى أن االستثمار  وأش����ار 
ف����ي امل����وارد البش����رية يعد 
إذا  من أجن����ح االس����تثمارات 
الكفيلة  أحسنا وضع اخلطط 
بتشجيع املوهوبني من خالل 
دورات تدريبية ومش����اركات 
متنوعة في املعارض العاملية، 
ومس����اعدتهم عل����ى تصنيع 
ابتكاراتهم، مؤكدا على أهمية 
الفرص املس����تقبلية  اقتناص 

من الشركات العاملية للتفاوض 
من أج����ل تصني����ع مبتكرات 
أننا  مخترعينا، وهو ما يؤكد 
نس����ير في الطريق الصحيح 
نحو تأصيل ثقافة االختراع في 
نفوس شبابنا ورسم مستقبل 
جدي����د للكويت ف����ي املجاالت 

العلمية والتكنولوجية.
واردف البناي أن سياس����ة 
املرك����ز أثبت����ت جناحه����ا في 
الكويتية  تسويق االختراعات 
عامليا والتي من خاللها تبوأت 
الكويت مركزا مرموقا في هذه 
املجاالت، فضال عن املكاس����ب 
االقتصادية الكبيرة التي ستعود 
من انتشار هذه االبتكارات بعد 
حتولها إلى منتجات حقيقية، 
وهو ما يسهم في دعم االقتصاد 
الوطني، زيادة املوارد اإلنتاجية 

رصيد الكويت، ويعلي من شأنها 
في مجال االختراعات العلمية 
على مس����توى العال����م، مهنئا 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
بب����دء إنتاج ابتكار د.حس����ن 
الواليات املتحدة  الشمري في 
األميركية ومش����اركة الكويت 
كأول منتج خليجي في معرض 

ميكرفير بالواليات املتحدة.
وأض����اف د.البن����اي لق����د 
اس����تطعنا أن نقطف ثمار ما 
زرعن����اه بدخولنا األس����واق 
العاملية بجدارة، وها نحن نرى 
أحد ابتكاراتن����ا يتم تصنيعه 
وتسويقه في الواليات املتحدة 
األميركي����ة، فض����ال عن دعوة 
الكوي����ت للمش����اركة في أكبر 
العاملية في مجاالت  املعارض 
التكنولوجية، ومبادرة الكثير 

رندى مرعي

أكد فراس العودة ممثل مدير 
عام مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلمي د.عدنان شهاب الدين، 
أن املؤسسة تسعى إلى توفير 
بيئة صحية لإلنتاج، وتنمية 
املبدعة من  الوطني����ة  األفكار 
خالل حتويلها إلى مشروعات 
تكنولوجية مفي����دة، ال تعود 
بالنفع على مجتمعنا فقط بل 

وعلى البشرية قاطبه. 
كالم العودة جاء خالل كلمة 
ألقاها باإلناب����ة عن مدير عام 
العلمي خالل  التقدم  مؤسسة 
املؤمت����ر الصحافي الذي عقده 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع التابع ملؤسسة الكويت 
العلمي بحضور مدير  للتقدم 
ع����ام مرك����ز صب����اح األحمد 
للموهب����ة واإلب����داع د.عم����ر 
البن����اي، الس����تعراض إجناز 
الكويتي د.حس����ن  املخت����رع 
الش����مري في اختراعه ماسك 
اإلبرة اجلراحي والذي يوشك 
أن يتم تسويقه عامليا، كما تناول 
املؤمتر الصحافي استعراضا 
ملشاركة املهندس����ني م.ناصر 
اخلالدي وم.أحم����د الصالح، 
في معرض »ميكرفير« العاملي 
الذي استضافته والية نيويورك 

األميركية.
العودة في كلمته   وأعرب 
عن فخره بإجنازات مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع، معتبرا 
أنه يعد قاطرة الكويت نحو عالم 
اإلنتاج التكنولوجي احلديث، 
الكويت على خارطة  لتصبح 
ال����دول املؤثرة في مس����تقبل 
التكنولوجي����ا على مس����توى 

العالم.
وأضاف أن مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي تواصل جهودها 
لتشجيع املوهوبني من الشباب 
وحتفيزهم على اقتحام مجال 
ابت����كار واخت����راع املنتجات 
التكنولوجي����ة، مبا لديهم من 
أفكار فريدة من نوعها، الفتا إلى 
أن جهود املؤسسة تؤتي ثمارها 
عاما بعد عام، وهو ما يقوي من 
عزميتنا ويحفزنا لبذل املزيد من 
اجلهود، كي نرفع اسم الكويت 
دائما في احملافل الدولية، ونعزز 

من مكانتها العلمية. 
من جهته، قال مدير عام مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
د.عمر البناي إننا نلتقي اليوم 
لنتناول حصاد جديد يستحق 
الفخر، فهو حصاد يوضع في 

د. عمر البناي وفراس العودة ورياض الشرف ود. حسن الشمري                    )أسامة أبوعطية(

شهاب الدين: 
»التقدم العلمي« 
تسعى إلى توفير 

بيئة صحية لإلنتاج 
وتنمية األفكار 

الوطنية املبدعة من 
خالل حتويلها إلى 

مشروعات تكنولوجية 
مفيدة

م.أحمد الصالح مع مخترع نظام »األوردوينو« ماسيمو بانزي م.ناصر اخلالدي خالل املشاركة في معرض ميكرفير

جمعية رعاية املسنني نظمت ملتقى الرعيل األول برعاية وحضور محافظ العاصمة

املهنا: تطبيق نظام التدخل املبكر بهدف وقاية 
املسنني من اآلثار السلبية للشيخوخة

الكويتية، راعي جائزة البغلي 
البغلي  إبراهيم  البار،  لالبن 
بالش����كر للفريق على دعمه 
ومشاركته في هذا االحتفال، 
مؤكدا حرصكم واهتمامكم في 
دعم تنفيذ البرامج واخلطط 
التنموي����ة اخلاصة في كبار 

السن.
وأك����د ان اجلمعية تهدف 

إلى تأصي����ل وتعزيز العمل 
املجتمعي مع كبار السن انطالقا 
من املس����ؤولية االجتماعية 
العمل األهلي اجتاه  بتعزيز 
املس����نني وأنن����ا أخذنا على 
عاتقنا تنفيذ برنامج الشراكة 

االجتماعية.
بدوره����ا، أك����دت رئيس 
قس����م التوعي����ة ف����ي إدارة 
تعزيز الصحة ناديا احلمود 
إن الصحة شراكة مجتمعية 
وليس����ت حصرا على وزارة 
التعاون  الصح����ة وننش����د 
الهيئ����ات والوزارات  مع كل 
وجمعيات النفع العام للحفاظ 
على الصحة العامة والوقاية 
من األمراض، مؤكدة اهتمام 
وزير ووكيل وزارة الصحة 
بصحة ورعاية املس����نني من 
خالل دعمهم للبرنامج الوطني 
لرعاية املس����نني، وقد أصدر 
التوصيات  امللتقى عددا من 
أبرزها انضمام املسنني غير 
الى املستش����فى  املتقاعدين 
املزم����ع إقامته من التأمينات 

االجتماعية للمتقاعدين.
وإنشاء احتاد للجمعيات 
املختصة في رعاية املسنني 
على مستوى الدول العربية 
مل كرت خاص لكبار الس����ن 
امتيازات  وحصولهم عل����ى 
تش����كيل فريق عمل تطوعي 
للجمعي����ة وإنش����اء مرك����ز 
للبحوث العلمية املتخصصة 

بشأن كبار السن.

لنا باعتباره صدر من أعلى 
التنظيمات الناشطة في العمل 

اإلنساني.
وختم بالشكر للجمعية 
الكويتية لرعاية املسنني على 
اهتمامها في هذه الفئة العزيزة 

على قلوب اجلميع.
ب����دوره، توج����ه رئيس 
اجلمعي����ة  إدارة  مجل����س 

بشرى شعبان

برعاية وحضور محافظ 
العاصمة الفريق ثابت املهنا 
الكويتية  نظمت اجلمعي����ة 
اخليري����ة لرعاي����ة وتأهيل 
املسنني ملتقى الرعيل األول 
مبناس����بة الي����وم العامل����ي 

للمسنني.
اس����تهل احلفل في كلمة 
للفري����ق املهنا أك����د فيها ان 
الكويت في مختلف مؤسساتها 
تعمل على تقدمي مختلف أوجه 
الرعاية والعناية لكبار السن 
عبر تطبيق برنامج الرعاية 
الشاملة واملتكاملة للمسنني. 
وأض����اف ان الكويت متيزت 
أيضا بتقدمي الرعاية املنزلية 
املتنقلة للمسنني في منازلهم 
وب����ني ذويه����م كم����ا تتطلع 
إلى تطبيق  الكويت، الفت����ا 
العم����ل بنظام التدخل املبكر 
للمسنني بهدف وقايتهم من 
اآلثار الس����لبية للشيخوخة 
ومتغيراته����ا والعم����ل على 
توضيح آلية تعاملهم وجميع 

أفراد ومؤسسات املجتمع.
ورأى املهن����ا ان تزام����ن 
الفترة مع  االحتفال في هذه 
تقليد صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد، لقب 
»قائ����د العم����ل اإلنس����اني« 
الكوي����ت »مركزا  واختي����ار 
للعمل اإلنس����اني« من قبل 
هيئة األمم املتحدة انه شرف 

)محمد خلوصي( ثابت املهنا وإبراهيم البغلي في مقدمة احلضور  

إيرادات جمع التبرعات للسنة احلالية 
وصلت إلى نحو 10 ماليني دينار

تسكني عدد من الوظائف اإلشرافية 
للمراقبني ورؤساء األقسام

بشرى شعبان

أكد مصدر مس���ؤول بوزارة الش���ؤون أن 
إجمالي إيرادات جمع التبرعات للمشروع ال� 
11 والتي قامت بها اجلمعيات اخليرية واللجان 
التابع���ة لها بلغت نحو 10 ماليني دينار دون 

حصر مبالغ جمعية إحياء التراث.
وأفاد املصدر في تصري���ح صحافي بأنه 
من املتوقع أن يص���ل املبلغ إلى ما يقارب 15 
مليون دينار تقريبا بع���د االنتهاء من إعداد 
التقرير النهائي للمش���روع ال� 11، مشيرا إلى 
أن اإليرادات تفوقت على املشروعات العشرة 

املاضية، وعن املخالفات التي رصدتها وزارة 
الشؤون ممثلة في إدارة املبرات واجلمعيات 
اخليرية، بني املصدر أن املشروع احلادي عشر 
لشهر رمضان لم يرصد مخالفات جسيمة، الفتا 
إلى أن جلنة متابعة النش���اط امليداني للعمل 
اخليري لم ترصد س���وى مخالفات أفراد مت 
حترير مخالفات ضدهم سواء جلمع التبرعات 

عن طريق اإلعالنات أو شبكات اإلنترنت.
وأفاد املصدر بأن حصيلة مبالغ املشروع 
احلادي عش���ر تفوق���ت على الع���ام املاضي 
وأن املخالف���ات بس���يطة ال ترقى للمخالفات 

اجلسيمة.

بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الش���ؤون عبداحملسن 
املطيري 17 قرارا إداريا تقضي بتسكني الشواغر 
اإلشرافية كل من: ندب خالد الصليلي بوظيفة 
مراقب املتابعة والتنسيق مبكتب وكيل الوزارة، 
ندب عدنان الش���مروح بوظيفة رئيس قسم 
التوعية واإلرش���اد � ندب س���لطان الهاجري 
بوظيفة رئيس دار الرعاية االجتماعية فتيان 
� ن���دب غامن الدويهي���س بوظيفة رئيس دار 
الضيافة االجتماعية فتيان � ندب نازل الشمري 
بوظيف���ة رئيس مكتب املراقب���ة االجتماعية 
بإدارة رعاية األحداث � ندب نواف فهد العتيبي 
بوظيفة رئيس دار التقومي االجتماعي فتيان � 
ندب الهام أيوب القيص بوظيفة رئيس قسم 
السكرتارية بإدارة احلاسب اآللي، ندب فايزة 

خليفة العلي بوظيفة رئيس قس���م التدريب 
والتوعية اإلنتاجية بإدارة الرعاية األس���رية 
� ن���دب هناء عبدالغفور عبده أصيل بوظيفة 
رئيس قسم املساعدات بإدارة الرعاية األسرية � 
ندب حسني القالف بوظيفة رئيس مركز صباح 
السالم بإدارة تنمية املجتمع، ندب خالد راشد 
العازم���ي بوظيفة رئي���س مركز هدية � ندب 
نوال السعيدي بوظيفة رئيس مركز اجلهراء 
� ندب خالدة الوهي���ب بوظيفة رئيس مركز 
الفنطاس بإدارة تنمية املجتمع، ندب صادق 
عبداهلل خاجة مدير إدارة اخلدمات العامة � ندب 
محمد حمد العنزي بوظيفة رئيس قسم اإلعداد 
والتدري���ب بإدارة رعاية األحداث، ندب غنيم 
العازمي بوظيفة رئيس دار املالحظة فتيان � 
متديد ندب ضاء عبدالرزاق املال بوظيفة رئيس 

قسم اخلدمة االجتماعية والنفسية.

»الشؤون«: إعادة تشكيل جلنة جتهيز وتشغيل احلاضنات
وزارة  وكي���ل  أص���در 
الشؤون االجتماعية والعمل 
عبداحملس���ن املطيري أمس 
قرارا بإعادة تش���كيل جلنة 
جتهيز وتشغيل حاضنات 
األعم���ال متناهي���ة الصغر 

والصغيرة واملتوسطة.

الق���رار عل���ى  ون���ص 
أن تتول���ى اللجن���ة الت���ي 
سيترأسها املطيري املتابعة 
والتنسيق مع اجلهات املعنية 
لتجهيز وافتتاح حاضنات 
أعمال حرفية تتبع الوزارة 
ف���ي مناط���ق متع���ددة من 

البالد والتنسيق  محافظات 
التعاونية  مع اجلمعي���ات 
واألسواق املركزية واملجمعات 
التجارية وغيرها مما تراه 
مناسبا لتخصيص رفوف أو 
أماكن خاصة بأسعار رمزية 
لعرض منتجات منتس���بي 

حاضنات األعمال للمشاريع 
الصغي���رة. كما نص القرار 
على ضرورة التنس���يق مع 
اجلهات املعنية للتعاقد مع 
جهات استشارية داخلية أو 
خارجية متخصصة لتفعيل 
دور احلاضن���ة وتعري���ف 

املواطنني بها واالطالع على 
الطلبات املقدمة من الراغبني 
في إقامة املش���اريع وقبول 
املعايير  من تنطبق علي���ه 
املقابلة وفقا لألولوية  بعد 
ومبا ال يتع���ارض وأهداف 

احلاضنة.

الصبيح تشكل جلنة ملعاجلة »التوظيف الوهمي«
بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا 
بشأن تشكيل جلنة معاجلة ظاهرة التوظيف 
الوهمي وذلك ملناقشة دراسة موضوع التوظيف 
املهني وذلك بتحدي���د حجم الظاهرة واماكن 
متركزها والوقوف على أس���بابها مع حتديد 
الفئات التي يش���ملها واالطالع على القوانني 
والقرارات ذات الصلة باملوضوع والوصول إلى 

التصورات العملية املختلفة للقضاء عليها.
كما اكدت الصبيح ان اللجنة ستقوم باعداد 
تقارير مفصلة مبا أسفرت عنه أعمال اللجنة، 
كما ان لها احلق في االستعانة مبن تراه مناسبا 
م���ن ذوي اخلبرة واالختصاص بحيث حتدد 
فترة عمل اللجنة مبدة ستة اشهر من تاريخ 
اول اجتماع ويجوز متديدها بقرار من الوزيرة 
عل���ى ان يصرف ألعضاء اللجنة بدل حضور 

جلسات اللجان في اجلهات احلكومية.

إحالة مجلس إدارة تعاونية اجلهراء للنيابة
بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون عبداحملسن 
املطيري قرارا يقضي بإحالة مجلس إدارة 

جمعية اجلهراء التعاونية إلى النيابة العامة 
على سند وجود شبهة تزوير ملجموعة 

من أختام الوزارة والتواقيع على 4 عقود 
استثمار، وذلك عمال بالنظم واللوائح.
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انطالق أول ملتقى تقني في الكويت بدعم من السفارة األميركية ووزارة الشباب

السفير األميركي: دعم املشاريع الصغيرة وتبادل األفكار بني الكويت ونيويورك

جيسون سلتزمان يتحدث

املبادر الشاب خالد الزنكي متحدثا عن مشروعاته 

هند الناهض تلقي كلمتها السفير االميركي دوغالس سليمان متحدثا 

)احمد علي(  جانب من احلضور خالل امللتقى  

سلتزمان: حماس 
وطاقات الشباب 
الكويتي تستحق 

االهتمام

الناهض: 450 مليون 
مبادر في أكثر من 55 

دولة حول العالم
والبحث عن مستشار 

أو صاحب جتربة 
من أكثر العمالت 
طلباً وأكثرها ندرة

بيان عاكوم

به����دف تبادل األف����كار بني 
أصحاب املشروعات الصغيرة، 
انطل����ق مس����اء أول من أمس 
أول ملتقى تقن����ي في الكويت 
ف����ي جامعة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا بحضور السفير 
األميركي لدى البالد دوغالس 
سيليمان والرئيس التنفيذي 
لش����ركة Alley NYC جيس����ون 
سلتزمان وممثلني من السفارة 
األميركية وم����ن وزارة الدولة 

لشؤون الشباب.
في البداية، رحب الس����فير 
س����يليمان باحلضور ووصف 
فكرة امللتقى ب� »الرائعة«، مشيرا 
إلى أن هذا »امللتقى هو األول من 
نوعه يجمع بني املهتمني بالتقنية 

في نيويورك والكويت«.
واكد على أن مثل هذا امللتقى 
»يعطي فرصة لتالقي األفكار 
اجلديدة«، مبديا تفاؤله الشديد 
خصوصا بعد مقابلته عددا من 
أصحاب املبادرات الش����بابية 
في الكويت، مشيرا إلى أهمية 
دعم املشاريع الصغيرة، الفتا 
إلى أن »الشركات الكبرى مثل 
ميكروسوفت وغوغل وتويتر 
بدأت بعدد قليل من األفراد ثم 
بات تأثيرها يغطي العالم كله«، 
مشددا على »أهمية دعم أصحاب 
املشاريع الصغيرة واعطائهم 
الفرصة للتالق����ي معا وتبادل 
األفكار«. من جانبه، عبر الرئيس 
 Alley NYC التنفيذي لش����ركة
جيسون سلتزمان عن سعادته 
بتواج����ده في الكويت وس����ط 
حشد الطاقات الشبابية املميزة 
التي يضمها املجتمع الكويتي، 
ومب����ا تتميز به م����ن »حماس 
وطاقات تس����تحق االهتمام«، 
الفتا إل����ى أن »التوجيهات بني 
الشباب الكويتي جتسدت في 
كم املشاريع الصغيرة املميزة 
التي بنيت بسواعدهم«، متمنيا 
أن »يجد الشباب الكويتي في 
خبرتي املتواضعة ضالته وان 
أساهم بدرجة جيدة في تزويدهم 
مبا يحتاجون إليه«، معتبرا هذا 
امللتق����ى »وان كان األول إال انه 
بداية ثمرة التعاون املش����ترك 
بني البلدين وتبادل اخلبرات في 

مجال املبادرات الشبابية«.
من جهتها، بينت مؤسسة 
شركة سوشيال لوبي للتواصل 
االجتماعي الذكي هند الناهض أن 
»عدد املبادرين وأصحاب األعمال 
يصل إلى 450 مليون مبادر في 
اكثر م����ن 55 دولة في العالم«، 
مبينة »أن جتمعات املبادرين 
ومحب����ي التطبيق����ات وعالم 
املشاريع عبر مواقع التواصل 
االجتماع����ي كلها تش����غل بال 
الكثير من شبابنا اليوم«. ولفتت 
الناهض إل����ى » أن البحث عن 
مستشار أو صاحب جتربة بات 
من اكثر العمالت طلبا وأكثرها 
ندرة حول العالم«، مشيرة إلى 
انه »في الكويت سابقا وجدت 
اخلبرة في الديوانيات والشركات 
الكبيرة لكنها اليوم انتقلت لعالم 
التجمعات والصفوف الدراسية 
في التطبيقات االجتماعية بحثا 
عن عالقات إنسانية مثمرة ومفيدة 
تدعم����ك بإجابات ومؤش����رات 
واختصارات واقعية ذات عائد 
مفيد ومختصر يفتح لك آفاق 
لم تكتشفها بنفسك أو تفكيرك 
أو أسلوب عملك«. وأوضحت 
»أن هذا احلدث الفاعل جاء بدعم 
من السفارة األميركية ووزارة 
الدولة لشؤون الشباب مبشاركة 
أفراد فاعلني من أصحاب املشاريع 
الكويتية الصغيرة واملتوسطة 
لتبادل اخلبرات بني الدول«. أما 
املبادر الشاب وصاحب مشروع 
»زنكي« خالد الزنكي فتحدث عن 
الدور البارز الذي تلعبه وزارة 
الش����باب في دعم املشروعات 
الشبابية، مشيرا إلى انه اكتشف 
»أن الكويت حتتضن العديد من 
الطاقات الشبابية املبدعة التي 
وجدت طريقا لتحقيق حلمها عبر 
املبادرات واملشاريع الصغيرة«. 
ومتن����ى الزنكي »أن يزداد عدد 
املبادرين واملشروعات الصغيرة 
في الكويت خالل الفترة املقبلة ملا 
تلعبه من دور في دعم االقتصاد 

الكويتي
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جانب من االجتماع 

الكندري متفقدا قسم اخلرائط الهندسية  عيسى الكندري خالل جولة تفقدية في مكتبة ادارة املخطط الهيكلي 

كشف ظاهري على اللحوم 

أعلن مدير إدارة شؤون 
البيئة عدنان سيد محسن عن 
تنظيم ورش عمل ومحاضرات 
توعية ومسابقات في املدارس 
بجميع املراحل ومع دخول 
الزراعة في بداية  موس���م 
شهر أكتوبر، جاء ذلك خالل 
االجتم���اع الذي عقده مبقر 
إدارة شؤون البيئة مع اللجنة 
النسائية بجمعية اإلصالح 
االجتماع���ي ورئيس فريق 
ديرتنا خضرا ورئيس فريق 
نهتم التطوعي وذلك للقيام 
باجل���زء الثاني من احلملة 
التوعوية البيئية )نحميها( 

حلماية البيئة الكويتية.
الى ان  وأشار محس���ن 
إل���ى أهمية  احلملة تهدف 
النفايات املنزلية  تصنيف 
ونشر الوعي البيئي بخطورة 
النفايات املنزلية على البيئة 

الكويتية.
وقال خ����الل تصريحه 
ان قس����م التوعية البيئية 
ق����د ح����دد أهم  ب����اإلدارة 
الفعاليات التي ستتم خالل 
احلمل����ة التوعوية الثانية 

أنه���ت إدارة العالق���ات 
الكويت  العام���ة ببلدي���ة 
بالتعاون والتنسيق مع إدارة 
التدقي���ق ومتابعة خدمات 
البلدية كل االس���تعدادات 
لعملية ذبح األضاحي خالل 
أيام عي���د األضحى املبارك 
والتش���ديد عل���ى مختلف 
مراقبات األغذية واألسواق 
في جمي���ع أف���رع بلديات 
احملافظات للتأكد من صالحية 
اللحوم املتداولة والتفتيش 
عل���ى مح���الت اجل���زارة 
لضمان تطبيق االشتراطات 
الصحية والنظام واللوائح 
بهذا اخلصوص واحلد من 
تعامل أصحاب األضاحي مع 
القصابني اجلائلني واتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة بهذا 

اخلصوص.
السياق، أعلن  وفي هذا 
مدي���ر محافظ���ة األحمدي 
يوس���ف مال علي عن قيام 
حملة تفتيشية على مسلخ 
محافظ���ة األحمدي ملتابعة 
اس���تعدادات املسلخ لذبح 
األضاحي خالل عطلة عيد 

األضحى املبارك.
وأشار املال الى ان الطاقة 

وهي إقامة ورش عمل وإلقاء 
محاضرات توعوية للطالب 
والطالبات وعمل مسابقات 
جلميع املراحل في املدارس 
إلى جانب أن احلملة ستقوم 
أكتوبر مع  في بداية شهر 
الزراعة  دخ����ول موس����م 
باإلش����راف عل����ى تطوير 
حدائق املدارس وحتويلها 
إلى حدائق منوذجية صديقة 
للبيئ����ة تعتمد على إعادة 
تدوي����ر نفاي����ات املدارس 
لتكون منوذجا يعاد تكراره 
امل����دارس واحلدائق  ف����ي 

االستيعابية للمسلخ 5000 
الواحدة  النوبة  ذبيحة في 
وان املسلخ سيضم 3 نوبات 
في عطلة عي���د األضحى، 
وذلك لتخفيف الضغط عن 
املواطنني واملقيمني، وذكر 
ان عدد القصابني 84 قصابا 
و70 عامل مناولة و30 عامل 
نظافة لصالح الذبح وعدد 
من األطباء البيطريني الذين 
يعملون على ذبح الذبيحة 
وفحصها للتأكد من خلوها 
من األمراض وتقطيعها إلى 
6 قطع مع عدم سلخ الرأس 
وجتهي���ز الكرش���ة تفاديا 

لالزدحام الشديد.

األخرى، موضحا انه قد مت 
االتفاق مع اجلهات املشاركة 
على تطوير حدائق املدارس 
وتنفيذه على عدة مراحل 
تتمح����ور ح����ول تخطيط 
احلدائق وتهيئتها للحرث 
والزراعة وطل����ب تزويد 
امل����دارس بالش����تالت من 
قبل الهيئة العامة للزراعة 

والثروة السمكية.
ش����ارك ف����ي االجتم����اع 
من إدارة ش����ؤون البيئة م. 
البيئة  اليتامى مراقب  ليلى 
والتوعية وم.رجاء الصفار 
رئيس قسم التوعية البيئية 
وابتسام اجلطيلي مفتش أول 
حماية بيئية وم.رمي جاسم 
وفاطمة كرم مفتش أول حماية 
العبيدلي  بيئية وم.س����ارة 
ومن جمعية اإلصالح اللجنة 
النسائية: سعاد اجلاراهلل، 
دالل التوحيد، رجاء السبيعي، 
س����ارة كمخيخ، ومن فريق 
نهتم: صالح املوس����ى، فؤاد 
اجلمعة ومن إدارة العالقات 
أنور  القالف،  العامة: محمد 

حميد.

وبدوره، قال مدير إدارة 
التدقيق واملتابعة بش���ير 
العتيبي انه س���يتم توفير 
5 س���يارات لنقل مخلفات 
املسلخ وسيتم فتح بوابة 
املس���لخ في متام الس���اعة 
6 صباح���ا لتوزيع األرقام 
على املواطنني واملقيمني أما 
بخصوص الذبح فبعد صالة 
العيد ومت حتدي���د أوقات 
اس���تقبال أضاحي األهالي 
وذبحها بعد صالة العيد، أما 
بخصوص اللجان اخليرية 
فسيستقبل األضاحي بعد 

صالة الظهر.
وش���ارك في احلملة كل 
من يوس���ف مال علي مدير 
فرع بلدية محافظة األحمدي 
ومدير إدارة التدقيق واملتابعة 
ف���رع  البلدي���ة  خلدم���ات 
محافظة األحمدي ومن إدارة 
العالقات العامة محمد القالف 
وأنور حميد ومن مس���لخ 
األحمدي: م.ع���ادل رئيس 
النوبة وم.محمد بوطيبان 
وم.بادي العازمي وم.أحمد 
العازمي ومفتش نظافة بدر 
العازمي ود.احلسيني غنام 

ود.إبراهيم حامد.

ورش عمل ومحاضرات ومسابقات لنشر الوعي 
البيئي بخطورة النفايات املنزلية في املدارس

ذبح أضاحي األهالي بعد صالة العيد
واللجان اخليرية بعد الظهر في األحمدي

أكثر من 500 ألف معاملة نزع امللكية خالل سبتمبر
أوضح مدير إدارة نزع امللكية ملنطقة العاصمة فهد 

الشعلة أن إجمالي قيمة املعامالت التي مت إنهاء إجراءاتها 
خالل شهر سبتمبر بلغ 805.083.290 دينارا.

وتضمن التقرير إجناز التالي:
اجناز كتاب تثمني وكتابي حتديد لعقارات مستملكة، 

1518 شهادة صادرة لألفراد واملؤسسات، باالضافة الى 
كتب صادرة للوزارات واجلهات احلكومية، وكذلك 1777 

إجمالي املعامالت )الكتب الصادرة والواردة(.
كما عقدت جلنة االعتراضات عدد 1 اجتماع لعدد 2 

معاملة.

عبداهلل الكندري

عبداهلل الكندري: ما مدى قانونية نشر
محاضر اجتماع البلدي في اجلريدة الرسمية

قدم عضو املجلس البلدي 
عبداهلل الكندري سؤاال بشأن 
نشر محاضر اجتماع جلان 
املجلس البل���دي في جريدة 

الكويت اليوم جاء فيه: 
الكويت  نش���رت جريدة 
اليوم بعددها رقم 1202 الصادر 
في 2014/9/21 للس���نة ال� 60 
محاضر اجتماع جلان املجلس 

البلدي دفعة واحدة.
وقد فوجئ بهذا املس���لك 
بعض أعضاء املجلس البلدي، 

حيث لم تكن مجالس البلدية 
السابقة تقوم بهذا العمل.

وللوقوف عل���ى اجلانب 
القانون���ي في هذا املس���لك، 
وعما إذا كان يطابق القانون 
من عدمه، وطبقا لنص املادة 
72 من الئحة املجلس البلدي 
الذي ال يجيز للعضو السؤال 
عن أي معلومات إال عن طريق 

رئيس املجلس.
التك���رم  يرج���ى  ل���ذا، 
التالية  بتوجي���ه األس���ئلة 

لإلدارة القانونية في البلدية 
لإلفادة:

هل يحق لرئيس املجلس 
البلدي نشر محاضر اللجان 

في اجلريدة الرسمية؟
وإذا كانت اإلجابة بنعم، 
فما تلك اآلثار القانونية التي 

ترتبت على نشر احملاضر؟
وم���ا الس���ند القانون���ي 

فيها؟
2- وهل هذا النشر يخالف 

نص املادة 44 من الالئحة؟

أكد خالل جولة تفقدية في قطاعات البلدية أن التدوير الشامل ملديري األفرع واملراقبني في الوقت املناسب

الكندري: نفض الغبار عن املشاريع التنموية للبدء في تنفيذها
الدولة لشؤون  أكد وزير 
البلدية ووزي���ر املواصالت 
الكندري ان عملية  عيس���ى 
املزم���ع  الش���امل  التدوي���ر 
اجراؤها ملديري افرع البلديات 
واملراقب���ني  باحملافظ���ات 
واملفتش���ني ستتم في الوقت 

املناسب.
ولم يحدد الكندري خالل 

اجلول���ة التي ق���ام بها امس 
البلدية  مبرافقة مدير ع���ام 
املنفوحي  بالوكال���ة م.احمد 
ومدير ادارة املخطط الهيكلي 
م.سعد احمليلبي والتي شملت 
قطاع تنمية املشاريع واملخطط 
الهيكلي موعدا محددا الجراء 
هذا التدوير، قائال: »التدوير 

ببالي«.

وردا على س���ؤال بشأن 
وجود مخططات املش���اريع 
وعدم وجوده���ا على ارض 
الواقع، اكد انه سيتم »نفض 
الغبار« عن تلك املش���اريع 
التنموية متهي���دا لتنفيذها 
سواء من القطاع اخلاص او 
اجلهات التي طلبتها، خاصة 
ان تلك املش���اريع قد صدرت 

بشأنها قرارات باملوافقة من 
املجلس البلدي وتشمل مدنا 
رياضية واملنطقتني االقليميتني 

الثانية والثالثة.
وفيما يتعل���ق باالغذية 
الفاسدة واالجراءات املتخذة 
بهذا الشأن، اشار الى تأكيده 
البلدية  عل���ى مدي���ر ع���ام 
املنفوحي  بالوكال���ة م.احمد 

مبتابعة املوضوع واعطائه 
حقه، خاصة ان دستور البالد 
نص على احملافظة على صحة 
املواطنني واملقيمني، مشيرا الى 
انه بانتظار تقرير من املدير 
العام بهذا الشأن متهيدا التخاذ 
العقوب���ات بحق من  اقصى 
يثبت تقصيره في هذا اجلانب 
من اجل احملافظة على صحة 

املواطن واملقي���م واعتبارها 
امانة في اعناقنا.

وردا على س���ؤال بشأن 
مطالب���ة بع���ض االعض���اء 
مبنحهم س���كرتارية، اش���ار 
الى ان كل عضو لديه العدد 
الكافي من السكرتارية بواقع 
5 موظفني وان كال منهم اخذ 
حقه بهذا اجلانب، كما اشار 

في رده على س���ؤال بش���أن 
هجوم بع���ض االعضاء على 
اجلهاز التنفيذي، الى ان قانون 
البلدية 2005/5 نظم العالقة 
بني اجلهاز التنفيذي واملجلس، 
معربا عن امله ان يتم االلتزام 
بالتع���اون من قب���ل اجلهاز 

واملجلس بهذا الشأن.

اتخاذ أقصى 
العقوبات بحق 
مروجي األغذية 

الفاسدة
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اسماعيل الغامن والشيخ طالل اخلالد خالل االجتماع

شدد الرئيس التنفيذي 
النفط  لش���ركة ناق���ات 
الكويتي���ة الش���يخ طال 
اخلال���د على أن الش���ركة 
ستقوم بتحقيق االستفادة 
القصوى م���ن ماحظات 
ديوان احملاسبة وتطبيقها 
والتأكد م���ن الوصول إلى 
األه���داف املرج���وة منها 
الزمني  البرنامج  حس���ب 

املقدر لها. 
واضاف خال اجتماعه 
مع وكيل ديوان احملاسبة 
الغامن وفريق  إس���ماعيل 
اجناز مهمة التدقيق وذلك 
في مقر الديوان أن »ناقات 
الكويتي���ة« تعمل  النفط 
جاهدة على أن يكون أداء 
فرع تعبئة الغاز املس���ال 
على أعلى مستوى من حيث 
التشغيل واإلجراءات املتبعة 
وتس���عى دائم���ا لتطبيق 
إجراءات اجلودة والسامة 
واألمن والبيئة التي تضمن 
الوصول بكفاءة األداء إلى 

املستوى املطلوب.
وأع���رب اخلال���د عن 
ش���كره لديوان احملاسبة 
على جهوده احلثيثة التي 
يبذله���ا إليضاح اجلوانب 
والنقاط التي تساعد على 
تطوير األداء وزيادة فاعلية 

اإلجراءات املتبعة.
من جانب���ه، أكد الغامن 

على أهمي���ة التعاون بني 
الديوان وش���ركة ناقات 
الكويتية، مش���يدا  النفط 
بتعاون مسؤولي الشركة 
مع فري���ق اجن���از مهمة 

التدقيق.
واضاف خال االجتماع 
أن التقرير املبدئي للمهمة 
الرقابي���ة ع���ن متابع���ة 
توصي���ات تقيي���م كفاءة 
وفاعلية أعم���ال الصيانة 
مبصنع تعبئة الغاز املسال 
التابع لشركة ناقات النفط 
الكويتية موجه للش���ركة 
بهدف زيادة كفاءة إجراءات 
العمل وصوال للتميز في 

األداء. حض���ر االجتم���اع 
من ش���ركة الناقات نائب 
الرئيس التنفيذي لعمليات 
األسطول علي عبد اجلليل 
ومدير مجموعة احلسابات 
املالية جاسم الربيعة ومدير 
مصنع تعبئة الغاز املسال 

سالم البدر.
ومن الديوان املستشار 
املالي مبكتب وكيل الديوان 
الغباري ومراقب  د. امين 
وح���دة الرقابة على األداء 
عادل الكوت ورئيس فريق 
التدقيق صبري أنور وكبير 
املدققني إيهاب مختار ومدقق 

أول عائشة الكندري.

الغامن يجتمع مع مسؤولي شركة ناقالت النفط الكويتية

اخلالد: »ناقالت النفط« ستحقق االستفادة القصوى 
من مالحظات ديوان احملاسبة

السفير الفايز يستقبل املهنئني
 أول أيام العيد

يستقبل سفير خادم احلرمني الشريفني 
لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز املهنئني 
بعيد االضحى املبارك من اول ايام العيد 

السبت 4 اجلاري في ديوانية السفارة 
في منطقة السفارات بالدعية عند 

الساعة الواحدة ظهرا، وبهذه املناسبة 
السعيدة يتقدم السفير بالتهنئة الى 

مقام صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك واسرة 
آل الصباح الكرام والشعب الكويتي 

الشقيق، داعيا املولى عز وجل ان يعيد 
هذه املناسبة املباركة عليهم وعلى 
االمتني العربية واالسالمية باخلير 

واليمن والبركات.

السفير عبد العزيز الفايز
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للعيادات التخصصية فيقدم 
عروضا مماثلة للتي تقدم في 

طيبة ميديكال سبا«.
وأضاف الشايجي: يعتبر 
طيب����ة ميديكال س����با أحد 
املراك����ز القليلة في الكويت 
املتخصصة في رعاية اجلانب 
التجميلي وربطه باخلبرات 
الطبي����ة، حيث يقدم املركز 
خدمات جتميلية وذلك حتت 
إشراف طاقم طبي متدرب. 
حيث يتك����ون املركز من 4 
أقس����ام رئيسية وهي قسم 
األم����راض اجللدية والليزر 
ال����ذي يقدم خدم����ات مثل 
تشخيص وعالج األمراض 
إزالة  اجللدية والتناسلية، 
الش����عر بالليزر البارد من 
دون ألم، حقن مواد التعبئة 
)الفيلر( بالوجه والفم، حقن 
البوتوكس لعالج جتاعيد 
الزائد،  الوج����ه والتع����رق 
حقن امليزوثيرابي لنضارة 
البشرة وتس����اقط الشعر 
الدهون، تقش����ير  وإذاب����ة 
اجلل����د بأحم����اض الفواكه 
آثار احلبوب والبقع  إلزالة 
البش����رة.  وجتدي����د خاليا 
وقسم جراحة التجميل فيقدم 
خدمات جتميل الوجه، إزالة 
ترهالت اجلسم بعد عمليات 
التنحيف، عمليات جتميل 
الثديني وعالج التثدي عند 
الرجال، شفط وحقن الدهون، 
وحقن الفيلرز والبوتوكس 
وامليزوثيراب����ي، وجتميل 
األنف بدون جراحة بواسطة 
البوتوكس والفيلرز. وقسم 
الس����با الطبي ال����ذي يقوم 
بتقدمي مختل����ف اخلدمات 
واالستش����ارات اخلاص����ة 

عروض قيمة من »طيبة ميديكال سبا« و»طيبة 
للعيادات التخصصية« في عيد األضحى

بالعناي����ة بجمال اجلس����م 
الكلف  والبش����رة، كإزال����ة 
واملسامات املفتوحة وعالج 
حب الشباب وجلسات تفتيح 
األماك����ن الداكنة باجلس����م 
والعناية باليدين والقدمني، 
كما يوفر القسم أحدث أجهزة 
تنحيف وشد ونحت اجلسم 
وعالج السليوليت وعالج 
منطقة ما ح����ول العني. أما 
طيبة للعيادات التخصصية 
ف����ي الفنط����اس فيتك����ون 
أقس����ام مختلفة  من ع����دة 
مثل قس����م األطفال، وقسم 
األمراض اجللدية والليزر، 
وقسمي األشعة واملختبر، 
وتق����دم األقس����ام املذكورة 
خدمات مقاربة لتلك املقدمة 
ف����ي طيبة ميديكال س����با، 
باإلضافة إلى قس����م العالج 
الطبيع����ي والتأهيل وذلك 
حتت إش����راف طبي وطاقم 

متريض متدرب.

أعل����ن كل م����ن طيب����ة 
ميديكال سبا وطيبة للعيادات 
التخصصية عن باقة مميزة 
من الع����روض القيمة على 
عدد من اخلدمات املقدمة من 
مختلف األقسام في املركزين 
الطبي  السبا  شاملة أقسام 
وقس����م األمراض اجللدية 
واللي����زر وقس����م جراحة 
التجميل في طيبة ميديكال 
سبا وقسم األمراض اجللدية 
والليزر في طيبة للعيادات 
التخصصي����ة. وف����ي هذا 
املراكز  السياق، قال رئيس 
التخصصية ناصر الشايجي: 
»من منطل����ق حرصنا على 
توفي����ر أفض����ل اخلدمات 
والعروض ملراجعينا األعزاء 
قمنا بتوفير عدد من العروض 
اخلاصة في مختلف األقسام 
لدينا، فف����ي طيبة ميديكال 
سبا يقدم قس����م األمراض 
اجللدية والليزر أس����عارا 
خاصة لبعض اخلدمات مثل 
عرض إزالة الشعر بالليزر 
للجس����م كامال بسعر 250 
دينارا والتقشير الكيميائي 
ألربعة مناطق تشمل الركبة 
والك����وع واليدين واإلبطني 
بسعر 50 دينارا، باإلضافة 
إلى خصومات مختلفة على 
حقن امليزوثيرابي والبالزما 
والبوتوكس. أما قسم جراحة 
التجميل فيقدم خصومات 
بقيمة 20% تش����مل جميع 
اخلدمات املقدمة في القسم، 
وأخيرا قس����م السبا الطبي 
الذي يقدم خصما بقيمة %50 
وذلك ألول 50 مراجعة. أما 
بالنسبة لقس����م األمراض 
ناصر الشايجياجللدية والليزر في طيبة 

»الرسالة ثنائية اللغة« احتفلت بيوم احلج

جانب من االحتفال بيوم احلج في روضة الرسالة ثنائية اللغة 

وس���ط أجواء اميانية 
أقامت  العيد،  وتكبي���رات 
روض���ة الرس���الة ثنائية 
اللغة احتفاال بيوم عرفة 
لتأصيل مفهوم احلج عند 
أطفال الروضة وتعريفهم 
بأركانه ومناس���كه حتت 
إش���راف مديرة الروضة 
اميان عبدالعزيز ومعلمات 
الروضة.  شارك في األنشطة 
مدير عام املدرس���ة سمية 
العام  املدير  املطوع نائب 

االطفال يطوفون حول مجسم للكعبة ومنيرة الغامن.

متتاز بخاصية التقاط إشارات 
املالحة وموجة الراديو، موفرة 
العديد من اخلدمات واإلمكانات، 
فهي تتيح فرصة حتديد الهاتف 
النقال من خالل إرسال إشارات 
السلكية للهاتف عبر 6 محطات 
عاملية، تدفعه إلصدار نغمة أو 
صوت مميز لالستدالل عليه. 
وميكنها أيضا تنبيه املستخدم 
بورود مكاملة أو رسالة نصية 
لهاتفه، م����ن خالل رنة معينة 

أو اهتزازات.
وابتكرت كاسيو موديالت 
م����ن »ج����ي ش����وك« م����زودة 
بتقنية البلوتوث تتواصل مع 
الهواتف الذكي����ة وآخرها كان 
ساعة EQB-500 املزودة بهذه 
التقنية، التي توفر العديد من 
اخلدمات واإلمكانات، فهي تتيح 
فرصة حتديد الهاتف النقال من 
خالل إرسال إشارات السلكية 
للهاتف تدفعه إلصدار نغمة أو 
صوت مميز لالستدالل عليه. 
وميكنها أيضا تنبيه املستخدم 
بورود مكاملة أو رسالة نصية 
لهاتفه، م����ن خالل رنة معينة 
أو اهت����زازات، وزودت أحدث 
موديالتها ب����زر جانبي يتيح 
للمستخدم التنقل بني امللفات 

املوسيقية املوجودة في هاتفه 
الذكي، الى جانب خاصية إظهار 
توقيت أكثر من 300 مدينة حول 

العالم.
وحملبي املوسيقى، أطلقت 
الشركة ساعة GBA-400 التي 
تتميز بخصائص عدة أبرزها 
إمكاني����ة الربط م����ع الهواتف 
الذكية مبختلف أنظمة تشغيلها، 
والتحكم باملوسيقى والبحث 
عن املوس����يقى واس����تعراض 
التطبيقات، مما يالئم أسلوب 
الش����باب وارتباطهم  حي����اة 

بالهواتف الذكية. 
هذا وتخلل احلفل حضور 
الغنائ����ي »أرمي أوف  الفريق 
وان« ال����ذي قدم أغنية خاصة 
بهذه املناس����بة لساعات »جي 
أن الشركة قد  شوك«، خاصة 
اختارت مؤخرا أعضاء الفريق 
سفراء لعالمتها التجارية »جي 

شوك«.
وفي نهاية احلفل مت توزيع 
الهداي����ا على اجلمهور في جو 
شبابي احتفالي استقطب محبي 
العالمة التجارية »جي شوك«، 
مما أضاف ج����وا تفاعليا على 
وقع أغان����ي فرقة »أرمي أوف 

وان«.

ال� 31 املاضية، من خالل الصالبة 
التي تتمتع بها وإميان املطورين 

الذي ال يتزعزع.
أبدعت عمالق التكنولوجيا 
اليابانية »كاسيو« في موديالت 
عالمتها املفضلة ورمبا األشهر 
طوال ال����� 31 عام����ا، وواكبت 
التقني����ات اجلديدة، وس����عت 
لتطوير »جي شوك« استنادا 
إلى مفه����وم تعددية املهام من 
أج����ل حتقي����ق اخلصوصية 
واالنفرادية لعمالئها، متيحة 
الس����اعة  اس����تخدام وظائف 
ألقصى احلدود، على أس����اس 
التي  تقني����ة االلكتروني����ات 
تتميز بها »كاسيو«، وأنتجت 
موديالت تش����حن بطارياتها 
بالطاقة الشمس����ية، وساعات 
مقاومة بصالبة للماء تناسب 
الغطاس����ني وهواة الرياضات 
املائية، وأخرى للطيارين، يلبي 
تصميمها متطلبات مهنتهم، مبا 
في ذلك واجهة الساعة الكبيرة 

وسهولة القراءة،
كما ابتك����رت موديالت من 
»جي ش����وك« مزودة بتقنية 
البلوت����وث تتواص����ل م����ع 
الهواتف الذكية، وهي س����اعة 
»جي شوك« GPW-1000 التي 

أطلقت ش����ركة عبدالعزيز 
البابطني وأوالده لاللكترونيات 
أحدث مجموعة ساعات كاسيو 
خ����الل حف����ل عق����د بحضور 
املوزعني، في فندق سيمفوني 
بحض����ور كبار الش����خصيات 
وقيادات الشركة، باإلضافة الى 

ممثلي ساعات كاسيو.
وتعتبر ساعة »جي شوك« 
الس����اعة األكثر دقة ومقاومة 
للصدمات، جاءت نتيجة حللم 
مطور في ابتكار ساعة ال تنكسر 
أب����دا، من خالل أس����طورة ال� 
»تريبل 10« أو الثالث عشرات 
وبطارية تدوم لعشر سنوات، 
تقاوم الس����قوط من ارتفاع 10 
أمت����ار وتتحمل الضغط حتت 
املاء حتى 10 امتار . واستطاعت 
جي ش����وك أن حتق����ق جناحا 
منقط����ع النظير خالل االعوام 

ساعة جي شاك األنيقة                                                     )أحمد علي(عرض إلحدى ساعات جي شاك خالل االحتفال

دقة التصميم وجمال املظهر  اجليل األكثر تطورا من ساعات كاسيو

»البابطني لإللكترونيات« تطلق اجليل األكثر تطوراً من ساعات كاسيو

د.حسام عبدالرازق  د.محمد إسماعيلد.نقوال ابراهيم  د.آصفة إحساني  د.بالل صقر

مستشفى دار الشفاء ودار الشفاء كلينيك يطلقان
حملة »نهتم سوياً« للكشف عن سرطان الثدي

ولكن هذا ق����د يؤدي إلى إزالة 
أحد أو كال الثديني، وهو إجراء 
يعرف باسم عملية استئصال 
النساء  الثدي. لألسف، بعض 
يش����عرن أن فقدان صدورهن 
يعني فقدان أنوثتهن، وتكون 
قد خسرت بذلك الثدي الرغبة 
في العيش. ومع ذلك، إعادة بناء 
الثدي يقدم حال ألولئك الذين 
يريدون استعادة مظهر الصدر 
واألنوثة. وقد أتاحت التطورات 
احلديثة في جراحات التجميل 
إعادة بناء الثدي على الفور بعد 
اس����تئصال الثدي، لذلك ميكن 
للمرأة أن تس����تيقظ من دون 
التعرض لتجربة فقد الثدي«.

أم����ا رئيس مركز األش����عة 
التش����خيصية في مستشفى 
دار الش����فاء د.محمد إسماعيل 
فأوضح ان����ه: »من الضروري 
تشخيص س����رطان الثدي في 
مراحله املبكرة والتعرف على 
أعراضه وفهم طرق عالجه، لقد 
مت تطوير التكنولوجيا احلديثة 
بهدف تأمني تش����خيص شامل 

ودقيق لسرطان الثدي«. 
الثدي  وتابع: »إن سرطان 
هو أحد األمراض املنتشرة على 
نطاق واسع، ويعد من األسباب 
الرئيسية املرتبطة بالوفيات 
لدى النساء حول العالم، ولكن 
عالجه والشفاء منه ممكن إذا 
مت اكتشافه في مراحله املبكرة. 
وهذا هو الهدف األول الذي دفع 
مستش����فى دار الش����فاء ودار 
الش����فاء كلينيك إلطالق حملة 
التوعية والكشف املبكر لسرطان 

الثدي، وأيضا لتقدمي احلقائق 
واملؤشرات التي يجب على املرأة 
التنبه لها حملاربة هذا املرض من 
خالل تعرفها على طرق الفحص 

الذاتي«.
الس����رطان على  إن مرض 
مختل����ف أنواعه هو نتاج عن 
منو عش����وائي خلالي����ا غير 
طبيعية، ومع م����رور الوقت، 
ميكن للسرطان أن ينتشر من 
الثدي إلى أعض����اء أخرى من 
اجلسم كاجللد والكبد والدماغ 
والرئ����ة والعم����ود الفقري إذا 
لم يتم تش����خيصه وعالجه. 
وتشمل عالجات سرطان الثدي 
اجلراح����ة، العالج باألش����عة، 
العالج الكيميائي، عالجا مضادا 
لهرمونات الغدد الصماء. ويلعب 
عمر املريضة، كما مرحلة منو 
السرطان ونوعه، وانتشاره إلى 
العق����د الليمفاوية أو األعضاء 
األخرى، دورا كبيرا في مرحلة 
العالج. ويعتبر الكش����ف هو 
الوقاية األولية، حيث  خطوة 
يجري تش����خيص املرض في 
مراحل مبكرة، وهو األمر الذي 
يسمح باتخاذ إجراءات طبية 
أولية ويضمن بالتالي فرصا 
أكب����ر بالنج����اة والتعافي من 

السرطان. 
يطلق مستشفى دار الشفاء 
الش����فاء كلينيك سنويا  ودار 
حملة الكشف املبكر عن سرطان 
الث����دي وذلك في إطار اجلهود 
الناجحة للتوعية املستمرة بهذا 
النساء على  املرض وتشجيع 

إجراء الفحص املبكر.

املتأخر، االمتناع عن الرضاعة 
الطبيعية ونزول الطمث في سن 
مبكرة ويعد سرطان الثدي ثاني 
أكثر سرطانات املرأة إصابة بعد 

سرطان عنق الرحم. 
وأضاف أن الكش����ف املبكر 
يساهم في العالج بشكل كبير 
خصوصا في سن األربعني، حيث 

ال تظهر أعراض املرض.
بدوره، أشار د.نقوال ابرهيم 
احلاصل على دبلوم في الطب 
التجميل����ي والط����ب املض����اد 
للش����يخوخة في دار الش����فاء 
كلينيك: »كل عام، يتم تشخيص 
اآلالف من حاالت أورام الثدي 
للنس����اء. وهو من أكثر أنواع 
السرطان ش����يوعا بني النساء 
ومن األسباب الرئيسية لوفيات 
اإلناث. وميكن إزالة السرطان، 

أعلن مستشفى دار الشفاء 
ودار الشفاء كلينيك عن إطالق 
حملة التوعية عن سرطان الثدي 
طوال شهر أكتوبر حتت شعار» 
نهتم سويا« حيث إن السيدات 
مدع����وات لزيارة املستش����فى 
واالستفادة من خصم 50% على 
فحص سونار الثدي، املاموغرام 
والرنني املغناطيسي للثدي في 
الش����فاء طوال  مستشفى دار 
شهر أكتوبر 2014، وقال د.بالل 
صقر مدير دار الشفاء كلينيك 
الكلينيك س����تقوم بتقدمي  إن 
فحص سريري مجاني للسيدات 
واستشارات تخصصية كجزء 
من حملته التوعوية في مقره 
بشارع بغداد في ميدان حولي، 
كما س����تتوافر أيضا مختلف 
الكتيبات التعريفية عن سرطان 

الثدي.
في هذا الصدد قالت أخصائي 
أمراض النساء والوالدة في دار 
الشفاء كلينيك د.آصفة إحساني، 
ان حبوب منع احلمل تساهم في 
زيادة طفيفة لإلصابة بسرطان 
الثدي، وأكدت أن نسبة اإلصابة 
بني النساء احلوامل واحدة لكل 

ثالثة آالف سيدة.
من جانبه، أكد استش����اري 
اجلراحة العامة في مستشفى 
دار الشفاء د.حسام عبدالرازق 
أن نسبة اإلصابة بسرطان الثدي 
بني النس����اء تشكل واحدا لكل 
عشر س����يدات، مشيرا إلى أن 
إلى  املبكرة تع����ود  اإلصاب����ة 
الوراث����ي وميثل %5  التاريخ 
من إجمال����ي اإلصابة، الزواج 

شعار حملة »نهتم سوياً«

موظفو Ooredoo يتبرعون بهدايا
ألطفال »الهالل األحمر«

أعلنت Ooredoo الكويت عن قيام موظفيها 
بالتبرع للهالل األحمر الكويتي بهدايا لألطفال، 
وذلك مبناس����بة عيد األضحى املبارك، حيث 
جاءت هذه املبادرة كجزء من الفعاليات التي 
أقامتها الشركة خالل االحتفالية التي أقيمت 
في الفترة األخيرة عندما قام موظفو الشركة 
بالتبرع بهدايا عينية لألطفال مبناسبة تكرمي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد من 
قبل األمم املتحدة ومنحه لقب »القائد اإلنساني« 
جلهوده اإلنسانية وعطائه املتواصل ومنح 
الكويت لقب »مركز عاملي إنساني«. وتندرج 
ه����ذه املبادرة أيضا حتت خطة املس����ؤولية 
االجتماعية لشركة Ooredoo لالتصاالت متاشيا 
مع سياستها في إثراء حياة األفراد واملجتمعات. 

وتعليقا على هذه املب����ادرة املميزة من قبل 
موظفي Ooredoo، قال الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل ثاني املدير الع����ام والرئيس التنفيذي ل� 
Ooredoo في الكويت: »إن متكني املجتمعات 
احملرومة هي واحدة من املهام الرئيسية لدينا 
كشركة اتصاالت، حيث نحرص على ان يتم ذلك 
بالتعاون مع منظمة يثنى على جهودها محليا 
ودوليا وهي جمعية الهالل األحمر الكويتي. 
ونحن في Ooredoo، ملتزمون بإحداث تغيير 
إيجابي في األسواق التي نعمل فيها، ونحرص 
على التزامنا بتعزيز املسؤولية االجتماعية 
نحو املجتمع، وبني موظفينا. وهذا التوافق 
الذي نعتمد عليه في سياساتنا ووفقا لقيم 

عالمتنا التجارية«. 

موظفو Ooredoo يقدمون الهدايا ألطفال »الهالل األحمر«

إعــــــــــــــــــالن
تأسيس نقابــة املدقــقـني الشــرعيــني

الدعوة الجتم�ع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية 

لنق�بة املدققني ال�سرعيني

ال�شرعيني  املدققني  لنقابة  امل�ؤقتة  التاأ�شي�شية  اللجنة  تعلن 

عن الدع�ة الجتماع اجلمعية العم�مية التاأ�شي�شية للنقابة 

2014/10/28م يف مربة املتميزين، ال�ش�يخ  يف ي�م الثالثاء 

ال�شناعية ق 2 مقابل ج�ازات العا�شمة ال�شاعة 5:30 م�شاًء 

الإقرار التايل:

1- الت�شديق على م�شروع الئحة النظام االأ�شا�شي.
2- انتخاب اأع�شاء جمل�س االإدارة واملك�ن من ت�شعة اأع�شاء.

كما تعلن عن فتح باب الرت�شح النتخابات اأول جمل�س اإدارة 

االأحد  اإىل  2014/10/12م  االأح��د  ي���م  من  اعتبارًا  للنقابة 

اأول  النتخابات  الرت�شح  يف  الراغبني  فعلى  2014/10/26م، 
التاأ�شي�شية  للجنة  طلباتهم  ت��ق��دمي  للنقابة  اإدارة  جمل�س 

امل�ؤقتة.

لالت�شال: 66785885 - تليفاك�س: 24746144
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الوتيد توافق على 

مبادرة شركة 
سات ميدل إيست 

لتطوير التعليم

وافق���ت وزارة التربية 
ف���ي وكيل وزارة  متمثلة 
الوتيد على  التربية مرمي 
املبادرة من ش���ركة سات 
ميدل ايس���ت املتخصصة 
في االستشارات التعليمية 
في دعم التطوير التعليمي 
واملهني. ج���اء ذلك خالل 

اللقاء بالتنسيق مع الوكيل 
املس���اعد للتعليم العام د. 
الرش���يد ومديري  خال���د 
التعليمية،  املناطق  عموم 
حي���ث مت عقد جل���س���ة 
التي  املب���ادرة  ملن�اقش���ة 
قامت من قبل شركة »سات 
ميدل ايست« وهي شركة 

استشارية تعليمية تع��مل 
مع العديد من املدارس في 
منطقة الش���رق األوسط 
الرئيس  والعالم بحضور 
التنفيذي للش���ركة ديفد 
اليسون وممثل الشركة في 
الكويت سالم العنزي مدير 

عام شركة جلوبال.

جانب من العمل الفني 

مبناسبة حصول سمو األمير على لقب قائد اإلنسانية

»العاصمة التعليمية« تهدي األمير عمالً فنياً بأصوات طالبية

محمود الموسوي
عادل الشنان

انتهت منطقة العاصمة 
التعليمي���ة من إنتاج عمل 
فني وطني تزامنا مع اإلجناز 
التاريخي للكويت بحصول 
صاحب السمو األمير على 
القائد اإلنس���اني من  لقب 
قبل األمم املتحدة، حيث أكد 
مدير عام منطقة العاصمة 
وصاحب فكرة العمل ناجي 
الزامل أن إدارة املنطقة ارتأت 
تخليد هذه املناسبة املهمة 
بأصوات طالبية وتربوية في 
مجهود متكامل، نتمنى ان 
يرتقي ملقام صاحب السمو 
وأن يعزز قيمة هذه املناسبة 
العزيزة في نفوس جميع 

الكويتني.
الزامل ان منطقة  وقال 
العاصمة مبشاركة توجيه 
التربية املوس���يقية  مادة 
وطواقم وك���وادر تربوية 
اجنزوا عم���ال فنيا وطنيا 
مصورا في أغنيتني تواكب 
هذه املناسبة الغالية وتأتي 
لتؤكد أهميتها في حصول 
الس���مو على هذا  صاحب 
اللق���ب العامل���ي الذي جاء 
من ري���ادة األمير ومواقفه 
اإلنسانية، مبينا ان جهودا 
العمل  عديدة متت في هذا 
الترب���وي الغنائي الهادف 
والذي سيغرس قيمة هذا 
اإلجناز لصاحب السمو في 

نفوس الطلبة.
بدوره، قال املوجه األول 
للتربي���ة املوس���يقية في 
منطقة العاصمة التعليمية 
واملوجة العام باإلنابة أسامة 
الغريب انه مت التعبير عن 
س���عادتنا بهذه املناس���بة 
بهذا العمل وهذا شرف لنا 

ووسام نضعه على صدورنا، 
فحصول سمو األمير القائد 
على ه���ذا اللقب الذي ينم 
عن قلب كبير وديبلوماسية 
الكويتيني  محنكة اش���عر 
بالفخر والعزة وكان ملهمنا 
وقدوتنا بالعمل اإلنساني، 
فالكويتيون جبلوا على حب 
اخلير والعطاء، وصاحب 
السمو هو املثل األعلى لهم 
في ذلك، وهذا العمل شيء 
قليل في حق والدنا القائد 
وراعي نهضتنا، متمنيا ان 
يكون قد عبر ولو بش���يء 
يس���ير عم���ا يختل���ج في 
نفسه من تقدير وحب لهذا 
األمير الكرمي راعي كويتنا 

املعطاءة.
من جانبه، قال املطرب 
ناصر الرغيب ان املشاركة 
الفني  العم���ل  ف���ي ه���ذا 
الذي يحمل في  والتربوي 
طياته توثيقا لإلجناز الكرمي 
في تسمية صاحب السمو 
قائدا للعمل اإلنساني مبثابه 
عمل وطني والشعور به ال 
انه يشعر  يوصف، مؤكدا 
بالفخر في انضمامه لفريق 
ه���ذا العمل، وب���دوره أكد 
العميري  الشاعر د.عيسى 
ان ه���ذا العمل يعد مفخرة 
وطنية لتوثيق هذا اإلجناز 
تاريخيا، متمنيا ان يحظى 

هذا العمل بالقبول.
ويق���دم العمل أغنيتني 
مصورت���ني، األولى أغنية 
الطالب  أداء  العالم«  »لفوا 
ناص���ر املش���اري وكلمات 
وأحلان املوجه الفني االول 
الغريب واألغنية  أس���امة 
الثانية »قائد اإلنس���انية« 
كلمات د.عيس���ى العميري 
وأحلان احملب وغناء ناصر 

الرغيب.

الطالب ناصر املشاري  عيسى الكندري  أسامة الغريب

الطلبة خالل تقدمي األوبريت

متابعة للعرض الفني 

ناصر الرغيب
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائـلــة 
اجلــار الله اخلــرافــي الگرام 

بوفاة فقيدهم �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 

ابنهم البار
عبدالله عبداحملسن اجلار الله اخلرافي

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

د.خالد الصالح والشيخة نوال احلمود ود.ابتهال العوضي

حنان عبدالمعبود

أكد استشاري األورام 
الع����اج  رئي����س قس����م 
اإلش����عاعي األم����ن العام 
لاحتاد اخلليجي ملكافحة 
العام  الس����رطان واألمن 
املس����اعد لرابطة األطباء 
العرب ملكافحة السرطان 
ونائب رئيس مجلس إدارة 
التوعوية  حمل����ة »كان« 
ملرض السرطان، وأمن سر 
اجلمعية الكويتية ملكافحة 
التدخن والسرطان ورئيس 
رابطة األورام ورئيس رابطة 
التلطيف����ي د.خالد  الطب 
الصالح زيادة أعداد مرضى 
السرطان في الكويت، الفتا 
إلى أنه رغم الزيادة إال أن 
العدد اليزال يساير نفس 
العاملية، مبينا أن  النسب 
الزيادة تأتي مواكبة لزيادة 

عدد السكان.
وعلى هامش تدش����ن 
حملة كان التوعوية ملكافحة 
مرض السرطان حلملة »أنت 
تستحقن اهتمامنا« والتي 
تس����تمر على مدار ش����هر 
أكتوبر للتوعية بسرطان 
الثدي«، ق����ال الصالح: إن 
س����رطان الث����دي يصيب 
النس����اء بالكويت في سن 
أصغر من مثياتهن بدول 
الغرب بحوالي 10 سنوات، 
وهذا يحدث أيضا مع املرأة 
في باقي دول اخلليج، الفتا 
إلى أن هناك دراسات للكشف 
عن األسباب واالحتماالت 

في حدوث هذا.
إلى ان نسبة  وأش����ار 
االصابة بس����رطان الثدي 
قبل 30 عاما كانت كبيرة، 
إال أن التدخات اجلراحية 
والعاجات املستخدمة حاليا 
ساهمت إلى حد كبير في 
خفض نسبة اإلصابة إلى 
70% من حجم اإلصابات، 
مشيدا بجهود وزارة الصحة 
وحملة كان وجمعيات النفع 
العام ف����ي إنقاذ 120 امرأة 
سنويا من اإلصابة بأمراض 
السرطان من خال التوعية 
والبرامج املستمرة والتقدم 

اجلراحي والتقني.
وأض����اف الصالح »ان 
متوس����ط اعمار االصابة 
بالسرطان في الكويت يكون 
في س����ن 49 عاما، بينما 
متوس����ط أعمار اإلصابة 
عامليا 59 عام����ا، كما تعد 
نس����بة االصابة للمعدلة 
العمرية سنويا 150 حالة 
اصابة جديدة بالسرطان 
لكل 100 ألف نس����مة على 
مستوى س����كان الكويت، 
مؤك����دا ان ثل����ث إصابات 
السرطان بالنسبة للسيدات 
تكون بسرطان الثدي، وهو 
ما يحتم ض����رورة اجراء 
الفحوصات والكشف املبكر، 
مبينا انه وفي حال االقاع 
عن التدخن على مستوى 
الباد فإن����ه من املمكن ان 
نتاشى ثلث حاالت اإلصابة 

بسرطان الرئة«. وأشار الى 
ان االحصائي����ات االخيرة 
بالعام احلال����ي دلت على 
البروستاتا  ان س����رطان 
هو األكثر اإلصابة للرجال، 
القولون  ثم يليه سرطان 
املستقيم، وذلك بعد ان كان 
العكس خال العام املاضي، 
الفتا ان سرطان الثدي هو 
االكثر شيوعا بن النساء في 
العربي،  الكويت والوطن 
مؤكدا انه قد يصيب الرجال 
بنس����بة قليلة تصل ل� %1 
، كما ان مرض الس����رطان 
يصيب األش����خاص الذين 
يعانون من مرض االيدز 
اكث����ر م����ن األش����خاص 
الطبيعين، وذلك بسبب 
ضعف املناعة، محذرا من 
خطورة الوجبات السريعة 
غير الصحية واثرها على 

صحة جسم اإلنسان.
نس����بة  أن  وأض����اف 
الغدة  الشفاء من سرطان 
الدرقية تصل ل� 99% واشار 
الصال����ح إلى أن الش����هر 
العديد  اجلاري سيش����هد 
من النش����اطات التوعوية 
حي����ث س����يجري نش����ر 
البروش����ورات  اآلالف من 
التوعوية والبوس����ترات، 
كذلك محاضرات توعوية 
كبيرة ولقاءات مع اجلمهور 
خاصة النساء كذلك سيتم 
تنظيم مسيرات رياضية 
كثي����رة، مبين����ا أن هدفنا 
الوصول للمرأة وإيصال 
الرسالة للمرأة حتت شعار 

»انت تستحقن اهتمامنا« 
كونها األم واالبنة واألخت 

والزوجة.
من جانبها، أكدت رئيس 
العرب����ي ملكافحة  االحتاد 
التزوير والتزييف الشيخة 
ان  نوال احلمود الصباح 
حمل����ة كان حريصة على 
االهتمام بكل ما يخص مرض 
السرطان من أمور توعوية 
وغيره����ا، فضا عن عمل 
احلملة على تخفيف اآلالم 
وتوعية املجتمع والقيام 
بتطوير برامجها، من اجل 
ان حتقق األمل املرجو منها، 
انها خطوة مضيئة  حيث 
في طريق التوعية والعمل 

التطوعي.
بدوره����ا، قالت عضو 
ادارة حملة كان  مجل����س 
والهيئة التنفيذية د.حصة 
اكتوبر  الشاهن، ان شهر 
من كل عام يشهد مشاركة 
واسعة من قبل احلملة في 
التوعية والتدريب  مجال 
واقامة املعارض والندوات 
واحملاضرات عن امراض 
الس����رطان، مبين����ة ان ما 
سبق هو من اساسيات عمل 
حملة كان والقائمن عليها، 
مؤك����دة ان احلملة تعمل 
على توعية املرأة بضرورة 
وأهمية الفحص الذاتي على 
الثدي لاعم����ار التي تقل 
عن 40 عاما، موضحة ان 
اي امرأة فوق س����ن ال� 40 
يجب عليها الفحص بجهاز 

املاموغرام.

أشار إلى أن جهود »الصحة« و»كان« تنقذ نحو 120 امرأة سنوياً

الصالح خالل تدشني »أنِت تستحقني اهتمامنا«: 
متوسط اإلصابة بسرطان الثدي في الكويت 49 عاماً

)هاني عبداهلل( الشيخة نوال احلمود ود.خالد الصالح مع املشاركني واملشاركات في تدشني احلملة 

د.ماجدة القطان

أكدت أنها متثلت على 3 مراحل »قبل وأثناء وبعد احلج«

القطان: »الصحة« أمتت كل اإلجراءات الصحية للحج 
ومستعدة لـ »التعامل« مع أي حاالت مشتبهة بإصابتها

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

الوكيل املس���اعد  أكدت 
العامة  لش���ؤون الصح���ة 
بوزارة الصح���ة د.ماجدة 
القطان أن الوزارة امتت كل 
االجراءات الصحية ملوسم 
احلج بالتعاون مع اجلهات 
املعني���ة بالدولة، الفتة في 
الوقت ذاته الى أن االجراءات 
متثلت ب� 3 مراحل »قبل احلج 
� اثناء احلج � بعد العودة من 
احلج«، مبينة أن هذا جاء بناء 
على تعليمات وتوجيهات 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
ووكيل وزارة الصحة د.خالد 

السهاوي. 
وذك���رت د.القط���ان في 
أن  صحاف���ي  تصري���ح 
التي  االج���راءات الصحية 
متت من قبل وزارة الصحة 
قبل موس���م احلج متثلت 
ف���ي توفي���ر التطعيم���ات 
الازم���ة ل� 20 أل���ف حاج، 
ممثلة بتطعيمات »السحايا 
النيموكوكل«،  إنفلون���زا   �
فضا عن حتديد 32 مركزا 
وقائيا لتطعي���م احلجاج، 
ووضع اإلرشادات اخلاصة 
لتطعيم البالغن واألطفال، 
مشيرة في الوقت ذاته الى أن 
عدد الذين تلقوا التطعيمات 
باملراكز الوقائية بلغ اكثر من 

14 الف شخص.
وأفادت بأن���ه مت إصدار 
الفني رق���م 141  التعمي���م 
واخل���اص باالش���تراطات 
الصحية للمسافرين للحج 
والعمرة واجراءات القادمن 
م���ن دول موبوءة، واصدار 
بطاقة احلاج الصحية، فضا 
عن حتدي���د الفئ���ات التي 
ينصح تأجيل سفرها لهذا 
املوسم وتشمل البالغن 70 
عاما وأكثر واملرضى املصابن 
باألم���راض املزمنة واملرأة 
احلامل واألطفال دون سن 

البلوغ.
وأشارت القطان الى انه 
مت التنسيق مع رئيس فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج 

الكويتية لوضع االرشادات 
الصحية للبعثة الطبية فيما 
يخص خطة العاج الوقائي 
لعودة املسافرين، ووضع 
آلية ملتابع���ة احلجاج بعد 
عودتهم من األراضي املقدسة، 
والتأكد م���ن توافر األدوية 
للع���اج الوقائي لألمراض 
املعدي���ة، وفح���ص عمال 
حمات احلج الكويتية )عمال 
ومتداولي األغذية( لعدد 49 
حمل���ة حج كويتية، كما مت 
التنسيق مع وزارة االوقاف 
والشؤون االسامية لوضع 
االشتراطات الصحية حلمات 
احلج، ودعوة الفئات اخلطرة 
الى تأجيل احلج من منظور 
ديني، عاوة على التنسيق 
مع وزارة الداخلية لتركيب 
عدد 19 كاميرا حرارية موزعة 
على 7 ف���ي املطار و6 ملنفذ 
الس���املي و6 اخ���رى ملنفذ 

النويصيب.
وتابعت: مت توفير أطباء 
ومفتش���ن موزعن على 6 
أطباء و8 فنين في املطار، 
3 أطب���اء و6 فنين مبركز 
الساملي، فضا عن طبيبن 
و6 فنين مبركز النويصيب، 
ه���ذا باالضافة الى تعين 5 
أطباء ف���ي املناف���ذ البرية 
و12 مفتش���ا صحيا للعمل 
البرية،  باملراكز الصحي���ة 
كم���ا مت عم���ل املطبوعات 
التوعوية الصحية، واللقاءات 
الصحافي���ة والتلفزيونية 
واالذاعي���ة مع متخصصن 
فيما يخص توعية احلجاج، 
وعمل املطويات والكتيبات 
التوعوية عبر  والرس���ائل 
SMS ووس���ائل التواص���ل 
االجتماعي تويتر � انستغرام، 
هذا باالضافة الى الڤيديوهات 

التوعوية بأمراض احلج.
اما بالنسبة لإلجراءات 
الصحية التي قامت بها وزارة 
الصحة اثناء موسم احلج، 
فذكرت د.القطان انها متثلت 
في تفقد مقار حمات احلج 
الستيفاء اشتراطات الصحة 
البيئية، وتوفير كميات كافية 
من عقار السيبرو مبا يقارب 

40 الف حب���ة، عاوة على 
املضادات احليوية األخرى 
لتوزيعها على احلجاج قبل 
املقدس���ة  مغادرة األراضي 
لتطهير البلعوم من مكورات 
الس���حايا، فضا  ميكروب 
عن توزي���ع كروت املراقبة 
الصحية للحجاج على مقار 
احلم���ات الكويتي���ة مبكة 
لتعبئتها من كل حاج، ومن 
ثم جمعها ليتم توزيعها على 
مراكز الصحة الوقائية بعد 
عودة احلجاج لفترة املراقبة 

الصحية.
وفيم���ا يخص م���ا بعد 
موسم احلج وعودة احلجاج، 
الوزارة  بينت د.القطان أن 
س���تقوم بتوزي���ع كروت 
املراقبة الصحية على املراكز 
الوقائية حسب سكن احلاج 
للمراقب���ة الصحية ملدة 14 
يوما، علما بأن الوزارة نبهت 
األطباء املعاجلن للتبليغ عن 
األم���راض املعدية للحجاج 
العائدين من الس���فر خال 
14 يوما من تاريخ العودة، 
فضا عن انه سيتم توجيه 
الطبية بضرورة  النصائح 
مراجعة الطبيب حال ظهور 
أي أعراض مشتبهة، وتوجيه 
احلج���اج ذوي احل���االت 
اخلاص���ة ملراجعة الطبيب 
للتأك���د م���ن صحتهم بعد 
العودة، ه���ذا باالضافة الى 
التوعية الصحية للحجاج 
بعد العودة عن كيفية توخي 
انتقال العدوى ألفراد أسرهم 
ومخالطيهم بالكويت، كما 
س���يتم فح���ص احلج���اج 
العائدين باملنافذ احلدودية 
أثناء  بالكاميرات احلرارية 
املنافذ،  عبورهم من تل���ك 
ال���وزارة  ان  مؤك���دة على 
مستعدة ل� »التعامل« مع أي 
حاالت مشتبهة باألمراض 
املعدية وفق إجراءات وزارة 
الصحة املعتمدة حيال احلاالت 
ومخالطيهم، مشيرة الى أن 
الفريق الوقائي لبعثة احلج 
س���يرفع تقارير باحلمات 
املخالفة لاشتراطات الصحية 

املطلوبة.

تركيب 19 كاميرا 
حرارية موزعة 

على املطار 
ومنفذي الساملي 

والنويصيب..
وتوفير الطعوم

لـ 20 ألف حاج

احلمود: حملة 
»كان« حريصة

على تطوير 
برامجها لتخفيف 

اآلالم وتوعية 
املجتمع

الشاهني: أي امرأة 
فوق سن

الـ 40 يجب عليها 
الفحص بجهاز 

املاموغرام

حنان عبدالمعبود 
عبد الكريم عبداهلل

اإلدارة  أعلن����ت مدي����رة 
املركزي����ة للرعاية الصحية 
ف����ي وزارة الصحة  األولية 
د.رح����اب الوطيان أن مراكز 
الرعاي����ة الصحي����ة األولية 
)املستوصفات( ستعمل في 
فترة إج����ازة عيد األضحى 
املبارك بطاقة 39 مركزا موزعة 
على خمس مناطق صحية، 
وجميعها ستعمل بنظامن 
اخلفارة وال� 24 ساعة، وهي 

كالتالي:

الوطيان: 39 مركزًا صحيًا ستعمل
خالل عطلة العيد بنظام الـ 24 ساعة

منطقة األحمدي الصحية
اخلفارةمراكز تعمل 24 ساعة

فهد األحمدفهد األحمد
الصباحية الغربيالصباحية الغربي

الظهر
اخليران )العطات الرسمية فقط(اخليران )العطات الرسمية فقط(

الراشد بنيدر )العطات الرسمية فقط(الراشد بنيدر )العطات الرسمية فقط(
الوفرةالوفرة

الفحيحيل التخصصيالفحيحيل التخصصي
علي صباح السالم اجلديدعلي صباح السالم اجلديد

العدانالعدان
الفنطاس

هدية

منطقة حولي الصحية
اخلفارةمراكز تعمل 24 ساعة
الرميثية التخصصيالرميثية التخصصي

الساملية الغربي
صباح السالم اجلنوبيصباح السالم اجلنوبي

محمود حاجي حيدر )اجلابرية(
بيان

سلوىسلوى
السامالسام

منطقة اجلهراء الصحية
اخلفارةمراكز تعمل 24 ساعة

الواحةالواحة
اجلهراءاجلهراء
القصرالقصر

الصليبية اجلنوبي
العبدليالعبدلي

كبد
سعد العبداهلل ق2سعد العبداهلل ق2

منطقة العاصمة الصحية
اخلفارةمراكز تعمل 24 ساعة
االحقاقي )الدعية(االحقاقي )الدعية(

الدوحةالدوحة
الصقر التخصصيالصقر التخصصي

منيرة العيار )كيفان(
عبداهلل العبدالهادي )اليرموك(

منطقة الفروانية الصحية
اخلفارةمراكز تعمل 24 ساعة
الفروانية الغربيالفروانية الغربي

الفردوس اجلنوبيالفردوس اجلنوبي
مناحي العصيمي
اجلليب اجلنوبي

العارضية اجلنوبي
األندلس

صباح الناصر
عبداهلل املبارك
خيطان الشمالي
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وفد أميركي اطلع على جتربة 
كلية التربية في إعداد املعلمني

د.جناة املطوع مع الوفد األميركي الزائر

املعايير العاملية العداد املعلمني 
ومنه����ا احملتوى واالس����اليب 
التدريسية واملمارسة امليدانية 
وجودة اختيار الطلبة للمعلمني 
واثر البرامج وكذلك حتس����ني 

املستمر وضمان اجلودة.
واس����تمع الوفد ال����ى آراء 
التدريس بكلية  اعضاء هيئة 
التربي����ة بجامع����ة الكوي����ت 
ح����ول املعايير الدولية ومدى 
توافقها مع كلية التربية، ودار 
النق����اش حول اهمية حس����ن 
اختيار املرشحني لبرامج اعداد 
املعلم����ني ملا لذلك من اثر على 
باقي املعايير وباالخص جودة 

املقدم ومدى  العلمي  احملتوى 
الطلبة  لق����درات  مالءمة ذلك 

واملعلمني.
التربية  الوفد كلية  وتفقد 
واالقسام العلمية وكذلك حضور 
بعض احملاضرات، مثنني على ما 
تقوم به كلية التربية ومستوى 
الطلبة واساتذتها واخلدمات 
املس����اندة للجان����ب العلم����ي 

للمقررات الدراسية.

عبداهلل العليان

التربية  اس����تضافت كلية 
بجامعة الكويت وفدا اميركيا 
التربية  ممثال بعميدة كلي����ة 
بجامعة فاندربل����ت د.كامليا 
بيرس����ون والعميد املس����اعد 
للش����ؤون اخلارجية د.جاكي 

رودغريز.
وفي هذا الس����ياق، رحبت 
عميدة كلي����ة التربية بجامعة 
الكويت د.جناة املطوع بالوفد 
الزائر قائلة: »انه لفخر لنا زيارة 
وفود عديدة للكلية وذلك دليل 
على مكان����ة اجلامعة والكلية 
العلمي����ة في العال����م اجمع«، 
موضحة انهم دائما يسعون الى 
رفعة مستوى اساتذة اجلامعة 
والطلبة عب����ر الوفود الزائرة 
للتعرف على آخ����ر تطورات 
التعليمي����ة م����ن اجلامع����ات 
العاملية وابرز التحديات التي 
تواجههم لالستفادة من جتاربهم 
وتعريفهم على جامعة الكويت 

وكلية التربية.
من جانبها، حتدثت عميدة 
التربي����ة بجامع����ة فاندربلت 
د.كامليا بيرس����ون عن بعض 
التحديات التي تواجه برنامج 
د. جناة املطوع تكرم د.كامليا بيرسون اع����داد املعلمني، وتطرقت الى 

اول م����ن ام����س وان وجدت 
املباراة  املشاحنات بس����بب 
فقط، اما الطالبات وحضورهن 
الس����اعتني  الكثي����ف خالل 
االوليني من فتح باب االقتراع 
ووصوله الى نصف عدد من 
يحق لهم التصويت انشغلوا 
بتصوير »السيلفي« والتحدث 

عن جتهيزات العيد.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
جلنة االقتراع طالب سلمان 
بوه����ادي ان����ه مت فتح باب 
االقت����راع في متام الس����اعة 
التاس����عة صباح����ا باتفاق 
القائمتني بس����بب انش����غال 
الطلب����ة في محاضراتهم في 
الساعة الثامنة، موضحا أنه 
قد بل����غ عدد املقترعني حتى 
اغالق باب االقتراع في الساعة 
الثالثة ظهرا في جلنة الطالب 
209 طالب من أصل 232 طالبا 

يحق لهم االقتراع.
وأوض����ح بوه����ادي أن 
العملية االنتخابية س����ارت 

بسالسة وهدوء وسط ترقب 
واحت����رام والت����زام من قبل 
الطلبة وأعض����اء ومندوبي 
القوائم دون أي مشاكل تذكر 
وهذا األمر أثلج صدر اجلميع، 
مشيدا بجهود جميع أعضاء 
اللجان العاملة في انتخابات 

كلية الطب.
م����ن جانبه����ا، أش����ارت 
رئيسة جلنة الطالبات إسراء 
السبتي إلى أن هناك تصاعدا 
في نسبة التصويت بشكل 
تدريج����ي مع تق����دم الوقت 
منذ التاس����عة صباحا حتى 
موعد إغ����الق الصناديق في 
حركة تعتبر طبيعية خالل 
األجواء االنتخابية الطالبية 
الكويت بش����كل  في جامعة 
عام وكلية الطب على وجه 
التحدي����د، موضحة أنه بلغ 
أدلني  اللواتي  الطالبات  عدد 
بأصواتهن نحو 360 طالبة من 
أصل 410 يحق لهن التصويت 

في انتخابات كلية الطب.

فقط الى تقليص الفارق دون 
محاولة الستنزاع الرابطة من 
القائمة الطبية املتربعة على 

عرش الكلية.
خالل تفقد »األنباء« لسير 
االنتخابات في العلوم الطبية 
لوحظ توافق وانسجام بني 
القائمتني املتنافستني، وكان 
واضحا عدم وجود مشاحنات 
انتخابي����ة بل حت����دث عن 
»خسارة برش����لونة« مساء 

عبداهلل العليان

الطبية  القائم����ة  ف����ازت 
مبقاعد رابط����ة طلبة الطب 
الكويتية ب� 300 صوت مقابل 

258 للقائمة االكادميية.
وشهدت االنتخابات هدوءا 
شديدا كنوع من الضمانات 
لالنتخاب����ات، حي����ث كانت 
الى  الطبية مطمئنة  القائمة 
النتيجة قب����ل ان يفتح باب 
التاريخ  االقت����راع بس����بب 
املصاحب لفوزها املتكرر خالل 
السنوات الثالث املاضية، كما 
ان انصارها كانوا ش����ديدي 
الهدوء وفق اس����تراتيجية 
»الش����فتات« فكان بعضهم 
يحضر املناصرين لالقتراع 
والنص����ف اآلخر ينش����غل 
مبحاض����رات الكلي����ة، ام����ا 
»االكادميية « فبعد خسارتهم 
العام املاضي بفارق يتجاوز 
ال����� 80 صوت����ا كان واضحا 
على وجوههم انهم يسعون 

)احمد علي( انصار القائمة الطبية يحتفلون بالفوز في انتخابات »الطب«  

حصدت 300 صوت مقابل 258 للقائمة األكادميية

»الطب« في عهدة »الطبية« للعام الرابع على التوالي

طالبات »الطبية« وفرحة بالفوز

أسماء 207 مواطنني خصصت لهم »السكنية« قسائم في مدينة صباح األحمد
٭محمد فهد الفي بطي املطيري

٭فهد علي فهد العجمي
٭االمير عبداالمير احمد احلداد

٭عبداهلل صالح عبدالهادي
٭منصور نور الدين محمد علي

٭محمد حزام مزيد العصيمي
٭عبداهلل مطلق عبداهلل 

املطيري
٭عبيد شلوان سعود العجمي
٭عباس طالب عباس دهراب

٭بشار محمد علي محمد 
الشواف

٭احمد راشد مبارك العازمي
٭فهد علي سليمان ابوغيث

٭علي حبيب صياح الهاجري
٭تركي قطيم عادي املطيري

٭فدعوس فهد فدعوس العجمي
٭خالد احمد ناصر البحريني

٭محمد غلوم محمد كندري
٭عبدالرحمن عبداللطيف 

عبدالرحمن محمد

٭محمد حميد غريب جمال
٭جنم عبداهلل جنم املسري

٭سعد فهاد فالح العازمي
٭سعد ناصر عبداهلل املدعج 

وابنائه
٭عبدالرزاق رياض عبدالرزاق 

الصالح
٭بسام جاسم محمد احلويلي

٭سعد عوده حمود مبارك
٭حمد عبداهلل مجبل الصويلح
٭جاسم محمد مبارك الكويران

٭هادي حمد خالد وتيد
٭مشعل حمد محمد العجمي

٭هادى ناصر طرجم الهاجري
٭عبداخلالق عبداحلسني على 

الزنكوي
٭خالد راشد علي الصدى
٭رائد محيا مزيد املطيري

٭حسني احمد سهراب اميري
٭ثابت عطااهلل ملفي العتيبي

٭محمد زيد نصار زيد

٭سلطان فهد حمود املطيري
٭عادل مجبل مطلق العازمي
٭يوسف كاظم عباس شهاب

٭بجاد ثالب ماجد احلربي
٭محمد دغش مسفر 

عبدالرحمن
٭محمود محمد اسداهلل احمد
٭نايف عبداهلل ماجد املطيري

٭محمد عبدالعزيز احمد 
الصرعاوي

٭بدر اسعد عبدالقادر آل 
ابراهيم

٭مشبب علي شبيب العجمي
٭عبدالرزاق حمود مفضي 

الشمري
٭يوسف سعد جزاء العازمي
٭خالد باتل حباب الرشيدي

٭عصام سيد باقر سيد حسن
٭يوسف جنم عبداهلل العنزي

٭محمد عبدالهادي راشد 
الهاجري

٭محمد خليل مفضي مجبل
٭زياد محمد سعيد الدويسان
٭ملفى منيخر مسلم العازمي

٭راشد جلعود حنيف الهاجري
٭سعد قبالن فهد العازمي

٭مبارك محمد مبارك العتيبي
٭رباح سلطان رباح العتيبي

٭طالل خضر عبداهلل الفضلي
٭سالم محسن عبيد الدوسرى

٭سالم نغيمش منصور 
العازمي

٭حمود مخلد بكر الديحاني
٭عبداهلل محمد شداد املطيري

٭عادل خلف عواد خلف
٭حامد عبداهلل علي الشويع

٭عبداهلل معيوف علي 
الظفيري

٭خالد احمد علي القليش
٭فهد محمد مجلعد العجمي
٭فالح بدر عليان املطيري

٭جاسم محمد صالح الكندري
٭صالح هالل زيد احلميدي

٭بدر فهد تركي هزاع
٭علي محمد علي حسني

٭سعد مطلق عبداهلل املطيري
٭فهد علي فهد املطيري

٭مرسل عبداهلل مجحود محمد 
العجمي

٭محمد طارق محمد الرويح
٭مشارى مبارك اصويان 

العجمي
٭جاسم محمد جاسم السهر

٭عيده سالم نشيران وابنائها
٭مبارك فالح سعيد العجمي

٭فالح عبدالهادي مرزوق 
العازمي

٭سعد مطلق جمعان بوسمري
٭سعد فالح شعيل الهاجري
٭طالل ملعب المي الفضلي

٭تركي مجبل طليحان العتيبي
٭عبداهلل سعود نامي احلربي

٭سلمان احمد عبداهلل اخلليفة
٭جابر علي جابر املري

٭مشاري يوسف علي حسني 
محمد

٭حسن مخلد بكر الديحاني
٭مشعل هابس معيض 

العازمي
٭مشاري صنت دابان الديحاني

٭سليمان فيصل سليمان 
السجاري

٭زايد بديوي شريده البذالي
٭احمد عويد هليل عوده
٭علي محمد علي دشتي

٭سعود عبدالعزيز طاهر 
القطان

٭صالح عوض فراج احلربي
٭سالم متعب عيد الهبلة

٭سالم عيد سالم بن منازل
٭علي مبارك محمد العجمي

٭عمر عبداهلل مطلق العنزي
مبارك سليمان مبرك الصليلي٭

٭علي حسني مبارك دشتي
٭مهدي محمد مسفر العجمي
٭سلطان ضيدان فهاد احلزام

٭محمد عنيزان عياد الرشيدي
٭فيصل سعد عبداهلل الدوسري

٭سعد سعود سعد غريب
٭على رجا عبدالهادي الهاجري
٭نوره فراج عبداهلل السبيعي

٭نايف فهد عبدالرحمن 
الدوسري

٭عثمان احمد حسن محمد
٭ناصر خلف غازي املطيري

٭احمد مرمي امريف الرويعي
٭عبداهلل بداح معجب 

الدوسري
٭ناصر حمد شرهان الشمري
٭شديد مسفر مطيع العجمي

٭عبدالرحمن محمد 
عبدالرحمن التركيت

٭عايش فراج عايش احلسيني
٭احمد حمود عياد خلف

٭حمود نشمي حمود الشمري
٭امان محمد امان املسعودي
٭صقر عداس صقر العازمي
٭عبداهلل فالح غنام العازمي
٭خالد عبدالرحمن غريبان 

املطيري
٭خلف جاراهلل خليف 

اجلنفاوي الشمري
٭احمد على محمد صعفاك
٭فهد شافي عبيد العجمي

٭سعود سيف ناصر العدواني
٭سلطان مناحى زيد علي 

العتيبي
٭محمد حسني راشد العجمي

٭فهيد سالم ثويني شعيب
٭عبدالهادي راشد مناحي 

العجمي
٭سعد عبداهلل فهاد العجمي

٭خالد جظعان عبداهلل 
العازمي

٭حسني محارب سلطان 
الفضلي

٭جراح ماجد على املطيري
٭عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل 

النصار
٭هادى منصور عايض عبداهلل 

الهاجري
٭محمد باسم محمد البصيري

٭حسني ابراهيم محمد العجمي
٭طالل عبداهلل سعود 

الدوسري
٭علي سليمان موسى 

احلريص
٭عبداهلل محمد عبداهلل 

املطيري
٭فيصل حمد محمد نهار 

اخلالدي
٭فهد ذعار محماس العتيبي

٭براك فالح عيد العازمي
٭مشاري صالح شاكر عبداهلل 

الشطي
٭عوض محمد صياح العازمي
٭درع برجس درع الدوسري

٭محمد فيصل على العمر
٭عادل خرميط ناصر العازمي

٭محمد زايد مطلق العنزي
٭محمد عبدالزهره مال اهلل 

متروك
٭عيسى سعود عيسى 

اسماعيل
٭مساعد الفي سلمان العازمي

 )D( 1564 قسيمة، والضاحية
تضم )2131( قسيمة، والضاحية 

)E( وتشمل 1950 قسيمة.
وفيما يلي اسماء املواطنني 
املخصصة لهم قسائم في مدينة 

صباح االحمد:

٭ جابر فهيد جاراهلل العجمي
٭سعد غالب سعد الطعان

٭وليد برجس فالح العجمي
٭خالد عبداهلل عيد العتيبي
٭بندر ساير حمود احلربي

٭طالل حزام مزيد العصيمي
٭بداح ناصر محمد البداح
٭فهد فالح مهنا الرشيدي

٭راشد ناصر مبارك الهاجري
٭غامن منر سهر غاطي

٭فالح محمد عبداهلل السبيعي
٭محمد ناصر عبداهلل 

السبيعي
٭موءيد عبداهلل مبارك الدليمي

٭فيصل سعود محسن 
العتيبي

٭علي جواد محمد خليل 
اخلميس

٭فايز مانع ناصر اخلمري 
العتيبى

٭بدر سليمان محمد العنزي
٭عبدالرحمن عبداهلل ناهي 

عسكر الرشيدي
٭عباس عبدالرضا عبداهلل 

قاسم
٭محمد حبيجان حمد العجمي
٭محمد هزاع منصور العجمي
٭نواف عبداهلل مطلق املطيري

٭محمد فالح عايد العازمي
٭عيسى عبداهلل عيسى اجلناع

٭حسن علي محمد الكندري
٭علي عبداهلل مهنا السبيعي
٭عبداهلل عبدالهادي صغير 

العجمي
٭سالم فالح مسلم العجمي

٭علي احمد محمد احمد
٭مبارك حسيان محمد 

الدوسري
٭خالد جاسم مجيد العطار
٭فايز مجبل ثامر الشمري

٭محمد رجاء حسني العجمي
٭جابر راشد جابر فرحان

٭صالح محمد بريك العتيبي
٭عبداهلل غالب هليل املطيري

٭محمد طالب محمد ذيب
٭مشعل حسني عبد علي

٭علي علي جفران احلسيني 
ووالدته

٭علي ناصر محمد عبداهلل 
الدوسري

٭عبداحلميد احمد سهراب 
اميري

٭نايف سعد نافل العازمي
٭خالد بدر جنيب سليمان

٭محمد عبداهلل ناصر 
الدوسري

٭مشعل غازي غامن الفرج
٭محمد عبداهلل سالم الشطي

٭بدر غازي جبير الديحاني
٭صالح فالح فالح العازمي

مبنى املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية في منطقة »جنوب 
السرة« املسرح في متام الساعة 
التاس����عة صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2014/10/14 مصطحبني 
معهم قرار التخصيص والبطاقة 
املدنية للدخول ضمن االحتياط. 
وأهابت املؤسس����ة باملواطنني 
التعاون معه����ا والتقييد  الى 
باملواعيد املذكورة أعاله، ولن 
يسمح بدخول القاعة إال لصاحب 

العالقة فقط.
وتعتبر مدينة صباح األحمد 
من أولى امل����دن املتكاملة التي 
تقوم على تنفيذها املؤسسة، 
وهي أول مدين����ة يتم توزيع 
قسائمها على املخطط، وتبلغ 
مساحة املدينة )4500( هكتار 
وتقع على طريق ميناء عبداهلل 
- الوفرة، وتبعد )65( كم من 
مدينة الكوي����ت، حيث يحيط 
باملدينة طريق دائري بعرض 
)70( متر، وتشتمل املدينة على 

املكونات التالية: 
1 � ضواحي الرعاية السكنية:

ع����دد )5( ضواح س����كنية 
للسكن اخلاص تشمل 10499 
وحدة س����كنية )2201 بيت + 
7373 قسيمة( مساحة كل منها 
)600( متر مرب����ع، باالضافة 
الى )925( شقة بنظام السكن 
العمودي، وتتوافر في الضواحي 
جميع املرافق العامة )مدارس 
مبختل����ف أنواعها � مس����اجد 
� مراك����ز ضاحي����ة مبختلف 
مكوناتها � مراكز صحية � مخافر 
شرطة � محالت جتارية فرعية 
� محطات الوق����ود(، وتتكون 
الضواحي السكنية للمدينة من: 
الضاحية )A( وتشمل 2201 بيت، 
والضاحية )B( وتشمل 1728 
قسيمة، والضاحية )C( وتضم 

حمد العنزي

أعلن����ت املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية بأنها ستقوم 
الدفع����ة االخيرة من  بتوزيع 
البيوت احلكومية في »مدينة 
صباح االحمد« والتي تشتمل 
على 207 بيوت مبساحة 600م2 
واملخصص له����م حتى تاريخ 
2002/3/10 وفق����ا للمواعي����د 

التالية: يوما االحد واالثنني
توزي����ع  و2014/10/13   12
بطاقات القرعة، ويوم الثالثاء 
2014/10/14 توزي����ع بطاق����ات 
االحتي����اط، وي����وم االثن����ني 
2014/12/29 إلج����راء عملي����ة 

القرعة.
وقالت املؤسس����ة: ان على 
املواطنني املخصصة لهم بيوت 
حكومية في هذه املنطقة واملدرجة 
أسماؤهم احلضور شخصيا إلى 
مبني املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية في منطقة »جنوب 
السرة« في متام الساعة التاسعة 
صباحا باملواعيد املبينة أعاله، 
مصطحبني معهم البطاقة املدنية 
وقرار التخصيص وشهادة راتب 
حديثة، وذلك لتس����لم بطاقة 
القرع����ة خالل أوق����ات الدوام 

الرسمي.
وأوضحت أن من يتخلف عن 
تس����لم بطاقة القرعة اخلاصة 
األيام احمل����ددة بهذا  به خالل 
اإلعالن، فإن املؤسسة ستقوم 
باستبعاد اسمه وإدخال األسماء 
التالية ف����ي التخصيص، ولن 
يدرجوا في الدفعات القادمة إال 
بعد بيان س����بب التخلف عن 
تس����لم بطاقة القرعة، كما ان 
املواطنني املخصصة لهم بيوت 
حكومية في هذه املنطقة ولم 
إلى  ترد أس����ماؤهم احلضور 

شرگة اخلليج لصناعة الورق

يتشرف 
مجلس إدارة شرگة اخلليج لصناعة الورق

بإعالن اجلمعــية العموميـة غير العادية
س���وف تنعقد اجلمعي���ة العمومية غير العادي���ة في وزارة 
التج���ارة والصناع���ة الس���اعة احلادية عش���رة م���ن صباح 
ي���وم االثنني املواف���ق 2014/10/13 وذلك لتوثيق أوضاع 
الش���رگة مبا يتماش���ى م���ع قانون رقم 25 لس���نة 2012 

وتعديالته والئحته التنفيذية.
ف���ي حال���ة وج���ود أي استفس���ارات يرج���ى م���ن الس���ادة 
املس���اهمني مراجعة إدارة ش���رگة اخلليج لصناعة الورق 
الگائن���ة مبنطق���ة مين���اء عبدالل���ه مصطحب����ني معهم 

مستندات ملگية األسهم الستالم جدول األعمال.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن تذگيري
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

66434433لالستفسار :

للبــــــــيــــــــــع أرض 
فـي لؤلــؤة اخليـران - املـرحلة األولـى

مساحتها 1200م2 على البحر مباشرة
موقــع ممـيــز 

مراجعة: 320 ألفاًمن املالــك مــبـاشـرة

محتفظة مبكانته����ا على تلك 
القائمة السوداء حتى عام 2030 
على األقل، ما لم تتخذ تدابير 
وإجراءات جذرية على صعيد 

الوقاية من عوامل اخلطر.
وأكد الش����رهان ان منظمة 
الصحة العاملية تهدف من خالل 
االحتفاء بهذا اليوم الى تنبيه 
س����كان املعمورة من مخاطر 
اإلصابة بهذه األمراض وسبل 
الوقاية منها من خالل تخفيض 
ال����وزن وممارس����ة النش����اط 
الرياضي وقد برمجت الفيدرالية 
املناسبة  الدولية للقلب بهذه 
عدة نشاطات ب� 100 دولة تتمثل 
في مسابقات رياضية ومتارين 
للرشاقة وأيام علمية وعروض 

وسهرات فنية.
وأشار الى ان أمراض القلب 
والشرايني الدموية تشمل كال من 
أمراض القلب التاجية املتسببة 
القلب وش����رايني  في جلطات 
الدم  الدماغ وارتف����اع ضغط 
الشرياني، كما تشمل األوعية 
الدموية اجلانبية وأمراض القلب 
املرتبطة بالرثية )الروماتيزم( 
والتش����وهات اخللقية للقلب 

والعجز في الدورة الدموية.
التدخ����ني وقلة  ويعتب����ر 
احلركة والتغذية غير السليمة 
من العوامل الرئيسية املؤدية 
القلب  الى اإلصابة بأم����راض 

والشرايني بنسبة %80.
وأضاف قائ����ال: ان من بني 
17 ملي����ون وف����اة ناجمة عن 

الشرهان: توقع زيادة معدالت وفيات أمراض 
القلب إلى 23 مليون حالة سنوياً عام 2030

أمراض القلب والشرايني التي 
متثل نسبة 30% من الوفيات 
في العالم تتسبب أمراض القلب 
التاجية ف����ي وفاة 7.3 ماليني 
ش����خص، بينما ت����ؤدي أزمة 
ش����رايني الدماغ الى وفاة 6.2 
ماليني ش����خص وتسجل هذه 
الوفيات خاص����ة بالدول ذات 
أو املتوسط  الدخل الضعيف 
وتصيب اجلنسني معا، وتتوقع 
منظمة الصحة العاملية ارتفاعا 
في نسبة الوفيات الناجمة عن 
أمراض القلب مع 2030 الى أكثر 
من 23 مليون مع تصدر هذه 
األمراض قائمة مجموع الوفيات 

بالعالم.

دعا رئي����س مجلس ادارة 
اعان����ة  جمعي����ة صن����دوق 
املرضى د.محمد الشرهان الى 
ضرورة االس����تفادة من األيام 
املتعلق����ة بالصحة  العاملي����ة 
العامة واألم����راض التي تهدد 
املجتمعات البشرية، وقال في 
تصريح صحافي مبناسبة اليوم 
العاملي ملكافحة أمراض القلب 
والش����رايني الذي تقيمه دول 
العالم في األسبوع األخير من 
شهر سبتمبر من كل عام بهدف 
التذكير باحلقائق املرتبطة بهذه 
األمراض وكذا بعوامل اخلطر 
املس����ببة له، قال: ان جمعية 
إعانة املرضى تدعو  صندوق 
في إط����ار أهدافه����ا التوعوية 
ونشر الوعي الصحي وتوعية 
املجتمع ضد املخاطر الصحية 
واألمراض املنتشرة سواء على 
املس����توى احمللي او اإلقليمي 
او الدولي تدعو الى ممارس����ة 
الرياضة والعودة الى التغذية 
السليمة لتجنب امراض القلب 

بشكل عام.
وق����ال: ان م����ن املعروف 
أن أمراض القلب والش����رايني 
وأمراض شرايني الدماغ حتتل 
رأس قائمة أس����باب الوفيات 
البش����ري،  أفراد اجلنس  بني 
حيث تتس����بب ف����ي أكثر من 
17 مليون وفاة س����نويا، أو ما 
يعادل 30% من مجمل الوفيات 
البشرية. وتتوقع املنظمة أن 
د.محمد الشرهانتظل أمراض القلب والشرايني 

الشمري: حفظ القرآن وتعليمه للناس مهمة إميانية 
تربوية وإعداد ميداني جليل سيشكل املستقبل

نظمت جمعية اإلصالح االجتماعي � فرع 
محافظة األحمدي، حفلها الدوري الذي تقيمه 
ألبنائها من حفاظ مركز األخيار للقرآن الكرمي، 

وذلك مبقر فرع اجلمعية مبنطقة الرقة.
وق���ال رئيس مركز األخي���ار بالفرع فالح 
الش���مري إن حفظ القرآن الك���رمي وتعليمه 
للناس، ليس مجرد مهمة علمية، وإمنا مهمة 
إميانية تربوية وإعداد ميداني جليل سيشكل 
املستقبل املأمول، مضيفا: ان أبناءنا أثمن ما 
منلك من ثروة وهم عدتنا في ما سيأتي من زمن، 
مشيرا إلى أن الفرع سيقيم مثل هذه احلفالت 
بشكل دوري بعد كل موسم، ملا للمكافأة املادية 
واملعنوي���ة من أهمية قصوى ودور كبير في 
حتفيز الطالب على اجلد في حفظ كتاب اهلل 

ومتثله في شتى مناحي احلياة.
وقد بدأ احلفل الكرمي بكلمة من مقدم احلفلة 
عن القرآن وفضله، ونبذة مختصرة عن مركز 

األخيار وأهدافه، ثم تالوة آيات من الذكر احلكيم 
تالها أحد طالب املركز املتميزين وهو الطالب 
عبداهلل محسن املري، حيث قرأ بصوته اجلميل 
ما تيس���ر من س���ورة امللك. ثم كلمة للشيخ 
عبداهلل س���الم املري، توجه بها إلى الطالب 
احلافظني وأولياء أمورهم، عن القرآن وفضله 
وأثره على األبناء وتوجيههم إلى حياة طاهرة، 
ليكون منهم الشيخ واإلمام والقارئ، وفضل 
ذلك كل���ه في إصالح احلياة والعبور باألبناء 

وآبائهم إلى اجلنة.
ثم مت عرض فيلم تسجيلي ملقتطفات من 
أنشطة مركز األخيار القرآنية والرياضية ورحلة 
مركز األخيار إلى املدين���ة املنورة، وحفالت 

سابقة مت فيها تكرمي احلافظني.
واختتم احلفل الكرمي بالفقرة األهم وهي 
فقرة اجلوائز حيث مت إهداء ش���هادات تقدير 

ومكافآت للطالب احلافظني.

فالح الشمري مع حفظة القرآن 

حفل »األخيار« لتكرمي الطالب احلافظني للقرآن نهاية الصيف

الشعيب: »األوقاف« جتهز 78 مصلى ألداء صالة العيد
وزارة االوقاف بأداء الواجب 
الديني وتعظيم الشعائر 
الدينية ومبا يتناسب مع 
فرح���ة املصلني بيوم عيد 
الذي  املب���ارك  االضح���ى 
يجتمع فيه املسلمون الداء 

تلك السنة املباركة.
وأشار الى انه مت اعداد 
جداول مبواقع املصليات 
وأسماء املناطق التي تقع 
فيها واسم املشرف املسؤول 
عن كل مصلى اضافة الى 
العامني  أسماء املش���رفني 

في كل محافظ���ة على ان 
يتم اعالنها في وس���ائل 
االعالم وفي ادارات املساجد 
ليتسنى جلموع املصلني 

معرفة أماكنها.
وأوضح ان املصليات 
تتوزع عل���ى احملافظات 
الست بواقع 13 مصلى في 
محافظة حول���ي و16 في 
العاصمة و13 في الفروانية 
و11 في اجله���راء و17 في 
األحمدي و8 في محافظة 

مبارك الكبير.

حددت مواقع املصليات في 
املناطق التابعة لها وأعدت 
خط���ة متكاملة وش���املة 
الداء الصالة بكل يس���ر، 
وذلك بعد تزويد املصليات 
بجميع احتياجاتها لناحية 
البشرية للتنظيم  القوى 
والستقبال املصلني فضال 
ع���ن التجهي���زات املادية 

الالزمة.
ان  الش���عيب  وأضاف 
العناي���ة مبصليات العيد 
التزام  اط���ار  تأتي ضمن 

أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة االوقاف 
االس���المية  والش���ؤون 
جتهيزه���ا 78 مصلى في 
احملافظات الست الستقبال 
جموع املصلني ألداء صالة 

عيد االضحى املبارك.
وق���ال وكي���ل الوزارة 
املس���اعد لقطاع املساجد 
في الوزارة وليد الشعيب 
ف���ي تصري���ح: ان ادارات 
املس���اجد في احملافظات 

وليد شعيب

مصليات مساجد محافظة مصليات حولي
املوقعاملنطقةم
ق5 � قرب مسجد كميخ العازميسلوى1
ق4 � بجانب مسجد عبداهلل الفرحانمبارك العبداهلل2
ق2 � بجانب مسجد فهد الفرحانحطني3
ق2 � بجانب مدرسة حومة االبتدائية وفاطمة بنت اليمانالزهراء4
ق4 � مقابل مسجد الستالنالشهداء5
ق1 � بجانب مسجد دالل الصباحالسالم6
قرب حديقة السدالشعب7
نادي الساملية الرياضيالساملية8
خلف املخفر � مقابل نقابة العمالميدان حولي9
خلف ادارة مطافي حولي � مقابل مستشفى دار الشفاءالنقرة10
ق4 � خلف مستشفى مباركاجلابرية11
ق7 � خلف مسجد الصانعحولي12
ق12 � شارع املغيرة بن شعبة � امام مدرسة االخالصالساملية13

مصليات مساجد محافظة مبارك الكبير
املوقعاملنطقةم
ق13 � طريق 7 � بجوار مسجد زهرة بهجتصباح السالم1
ق2 � طريق 207 � بجوار مدرسة الرؤيةصباح السالم2
ق2 � ش1 � على طريق امللك فهد � خلف مسجد ابن حزامالعدان3
ق6 � ش1 � على شارع الغوص � مقابل مسجد احلارث بن مالكالعدان4
ق2 � ش156 � بجوار مسجد البراء بن عازبالقصور5
ق7 � بجانب مسجد ابن املنذرمبارك الكبير6
ق3 � ش1 � مقابل مسجد أبي سيف القنيمبارك الكبير7
خلف مسجد الدعوةصبحان8

مصليات مساجد محافظة اجلهراء
املوقعاملنطقةم
بجانب بيت التمويل الكويتياجلهراء القدمية1
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الفالح: تبادل اخلبرات بني بعثات احلج لتحسني اخلدمات املقدمة للحجاج

ضيوف الرحمن يتوجهون إلى منى اليوم لقضاء يوم التروية
احلاج ليال����ي معلومة من ذي 
احلجة يوم العيد وأيام التشريق 
الثالثة بعده. وأعدت قيادة أمن 
احلج خطة متكاملة لتس����هيل 
إلى  عملية تصعي����د احلجاج 
مشعر منى، ركزت على توفير 
مظلة األم����ن واألمان وحتقيق 
السالمة واليس����ر على جميع 
الطرق التي يس����لكها احلجاج 
من مكة املكرمة إلى منى، إضافة 
إلى تنظيم عملية حركة املشاة 

ملشعر منى.
وجندت قي����ادة قوات أمن 
الطاق����ات اآللية  احلج جميع 
والبش����رية من رج����ال األمن 
لتنفيذ خطة تصعيد احلجاج 
ملشعر منى مبتابعة مستمرة 
من وزير الداخلية رئيس جلنة 
العليا، األمير محمد بن  احلج 
نايف بن عبدالعزيز، لتيسير 
وتسهيل عملية التصعيد أمام 
قوافل احلجيج وتوفير األمن 
والس����المة لهم بعد عون اهلل 

وتوفيقه.
وركزت اخلط����ة على منع 
دخ����ول الس����يارات الصغيرة 
إلى املش����اعر املقدسة، وإتاحة 
الفرصة لسيارات النقل الكبيرة 
التابعة للنقابة العامة للسيارات 
وشركات النقل لنقل حجاج بيت 
اهلل احلرام من وإلى املش����اعر 
املقدسة.ومن املتوقع أن تسهم 
املشروعات احليوية والعمالقة 
الت����ي نفذتها حكوم����ة خادم 
احلرمني الش����ريفني هذا العام 
مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
في انسيابية احلركة املرورية 
وتس����هيل عمليات التصعيد 
والنفرة من وإلى مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.

احلج الكويتية على توفير جميع 
سبل الراحة للحجاج الكويتيني، 
موضحا أن البعثة استضافت 
ضمن أنشطة جلنتها الثقافية 
مؤخرا أئمة ومؤذني املس����جد 
احلرام وعددا من املتخصصني 
إمام  العلم الشرعي بينهم  في 
وخطيب املسجد احلرام الشيخ 
صالح ب����ن حميد للحديث عن 
مظاهر الوحدة بني املس����لمني 
والتي يجس����دها موسم احلج 
وأثرها على األمة اإلسالمية في 
ظل الظ����روف التحديات التي 

تشهدها املنطقة حاليا.
ويقضي احلاج مبنى يوم 
التروية وهو اليوم الثامن من 
ذي احلجة ويستحب فيه املبيت 
في منى تأسيا بسنة النبي محمد 
ژ، وس����مي بذلك ألن الناس 
كان����وا يتروون في����ه من املاء 
إليه،  ويحملون ما يحتاجون 
وفي هذا اليوم يذهب احلجيج 
الناس  إلى منى، حيث يصلي 
الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
قصرا بدون جمع ويسن املبيت 

في منى.
ويعود احلج����اج إلى منى 
صبيح����ة اليوم العاش����ر من 
ذي احلج����ة بعد وقوفهم على 
صعي����د عرف����ات الطاهر يوم 
التاسع من ش����هر ذي احلجة 
ومبيتهم في مزدلفة. ويقضون 
في منى أيام التشريق الثالثة 
لرمي اجلمرات الثالث مبتدئني 
باجلمرة الصغرى ثم الوسطى 
ث����م الكبرى )فم����ن تعجل في 
يومني فال إثم عليه(، وكما جاء 
في القرآن الكرمي )واذكروا اهلل 
أيام معدودات( واملقصود  في 
بها منى املكان الذي يبيت فيه 

مكة املكرمة � وكاالت: يبدأ 
ضيوف الرحمن صباح اليوم 
ف����ي التوجه إلى مش����عر منى 
اقتداء  التروي����ة،  لقضاء يوم 
بسنة الرسول الكرمي، استعدادا 

للتصعيد إلى عرفات غدا. 
وأعلنت اجلوازات السعودية 
في بيان أنها أنهت إجراءات قدوم 
عدد 1.388.246 حاج عبر املنافذ 
الدولية كافة، مؤكدة أنه لم يتم 

رصد أي مالحظة. 
وأكدت السلطات السعودية 
تكامل اخلدم����ات واإلمكانات 
التي أعدته����ا مختلف اجلهات 
املعنية بشؤون احلج واحلجاج 
»لتمك����ني ضيوف الرحمن من 
أداء مناسكهم وشعائرهم بكل 
يسر وسهولة وفي جو مفعم 

باألمن واإلميان«. 
وأعلنت قيادة أمن احلج أنها 
أعدت خطة متكاملة لتس����هيل 
إلى  عملية تصعي����د احلجاج 
مشعر »منى« ركزت على توفير 
األمن واألمان وحتقيق السالمة 
واليسر على جميع الطرق التي 
يسلكها احلجاج من مكة املكرمة 
إلى مش����عر »منى« إضافة إلى 

تنظيم عملية حركة املشاة في 
املشعر.

بدوره، أكد رئيس بعثة احلج 
د.عادل الفالح أهمية التعاون بني 
بعث����ات احلج في دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي لتبادل 
اخلبرات فيما بينها بهدف تطوير 
األداء وحتسني اخلدمات املقدمة 

حلجاج بيت اهلل احلرام. وقال 
الفالح ف����ي تصريح ل� »كونا« 
عقب مشاركته في لقاء تنسيقي 
مع بعثات احلج اخلليجية ان 
الكويتية  مشاركة بعثة احلج 
في اللقاء جاءت ضمن البرنامج 
الزيارات  الس����نوي لتب����ادل 
الى  اخلاص بالبعثة والهادف 

تبادل اخلبرات مع جميع بعثات 
احلج العربية واإلسالمية السيما 

اخلليجية.
ودع����ا الى أهمي����ة تعزيز 
التعاون والتنسيق املشترك بني 
جميع بعثات احلج مبا يصب 
في خدمة ومصلحة كل حجاج 

بيت اهلل احلرام.

وحضر اللقاء وفود بعثات 
احل����ج ف����ي كل م����ن الكويت 
واإلمارات وسلطنة عمان وقطر 
الى نائب  والبحرين إضاف����ة 
رئيس بعثة احل����ج الكويتية 
خليف مثيب األذينة وعدد من 

املسؤولني في البعثة.
وأكد د.الفالح حرص بعثة 

ضيوف الرحمن يبدأون التوجه إلى منى صباح اليوم 

د. عادل الفالح

خليف األذينة يتابع االستعدادات لالنتقال إلى منى 

أسامة أبوالسعود

طالب نائب رئيس بعثة الحج خليف 
مثيب األذينة الحجاج الكويتيين بااللتزام 
بحمل تصاريح الحج النظامية والموثقة 
من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
محذرا من حم���ل تصاريح حج مزورة 
للدخ���ول بها إلى األراضي الس���عودية 
لكي ال يقع حاملوها تحت طائلة قانون 
السلطات الس���عودية، مؤكدا أن بعثة 
الحج الكويتية غير مس���ؤولة عن أي 
حاج ال يحمل تصريحا معتمدا من وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وقال األذينة ان السلطات في المملكة 
العربية السعودية تتابع تنفيذ اإلجراءات 
الرقابية الخاصة بالتحقق من صحة ودقة 
التصاريح ومطابقتها مع هوية الحاج 
بشكل دقيق وذلك تطبيقا منها للوائح 

والقوانين الصادرة لتنظيم الحجاج.
وأضاف األذينة ان من اس���تطاع من 
الحجاج الكويتيين المرور بغير تصريح 
إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خالل 
السنوات الماضية ال يمكنه الوصول هذا 
العام بسبب شدة اإلجراءات ودقتها من 
قبل السلطات السعودية، مطالبا الحجاج 
الكويتيين بع���دم الوقوع في أي حرج 
وعدم اتباع الحمالت غير المرخصة أو 
ما يسمى بحمالت الرصيف ألن الواجب 
على كل حاج السفر مع الحمالت المعتمدة 

من قبل وزارة األوقاف.
وقال األذينة ان بعثة الحج الكويتية 
تستعد اليوم الى متابعة انتقال الحمالت 
الكويتية وحجاجها الى منى للمبيت فيها 

استعدادا ليوم عرفة.
وتابع األذينة ان كل الترتيبات التي 
وضعت ضمن آلية اس���تقبال الحجاج 
الكويتيين القادمين عبر مطار جدة سارت 

بش���كل صحيح ومكنت من انتقال آمن 
وسهل لجميع ضيوف الرحمن وأدائهم 

لمناسك العمرة واستعدادهم للحج.
وأضاف األذينة ان بعثة الحج الكويتية 
انتهت من توزيع األراضي والمخيمات 
في صعيد منى وجبل عرفة على حمالت 
الحج وفق نظام القرعة، على أن يكون 

كل حاج مساحة كافية في الموقع.
وأوضح األذينة ان العمل المنظم في 
بعثة الح���ج الكويتية صفة الزمت كل 
الفرق العاملة في بعثة الحج الكويتية 
حتى بات الجميع سواء كان من وزارة 
األوقاف أو وزارة الصحة أو وزارة االعالم 
أو االطفاء أو الداخلية أو الكشافة كفريق 
واحد كل جه���ة فيه مكملة لعمل الجهة 
األخرى في تناغم وتجانس غير مسبوق 
مكن الفرق واللجان من أداء أعمالها وفق 

تقنية عالية.
وق���ال إن بعثة الحج قامت بعدد من 
الجوالت التفقدي���ة على مقار الحمالت 
س���واء كانت في العزيزية أو من خالل 
متابعتها في الخي���ام المقامة في منى 
وعرفة وذلك بهدف التأكد من حسن سير 
العمل ومطابقته للمواصفات المعلن عنها 
من كل حملة، مشيرا الى ان البعثة قامت 
بهذه الجوالت في وقت كاف لكي تتمكن 
من إلزام الحمالت بتفادي أي نقص قد 

يكون موجودا في الخدمات المقدمة.
الحرمين  وش���كر األذين���ة خ���ادم 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
على اإلنجازات واالستعدادات التي تقدم 
لضي���وف الرحمن والتس���هيالت التي 
حرصت المملكة العربية السعودية من 
خاللها على تذليل كل الصعاب التي قد 
تعترض طريق الحجاج، كما أثنى على 
التوسعات والمشاريع التي تسهل على 

ضيوف الرحمن أداء مناسكهم.

متابعة انتقال احلمالت الكويتية وحجاجها إلى منى

األذينة: بعثة احلج غير مسؤولة عن أي حاج 
ال يحمل تصريحاً معتمداً من »األوقاف«

أكدوا أنه يوم مشهود ويُستحبّ صيام الثامن من ذي احلجة

ً دعاة لـ»األنباء«: صيام عرفة يكفّر سنتني ويجوز صيام اجلمعة منفردا

هلل � عز وجل � وان كان مقيما 
غير ح����اج بالصي����ام والدعاء 
واالس����تغفار وكل ذلك بفضل 
اهلل � عز وجل � الذي كتب على 
نفسه الرحمة«.وعن صيام يوم 
عرف����ة اذا صادف اجلمعة، قال 
السند: ال كراهة في ان يصوم 
يوم اجلمعة منفردا الن املسلم ال 
يقصد صيام يوم اجلمعة ولكن 
صيام يوم عرف����ة، فإفراد يوم 
اجلمعة هنا ال حرج فيه من دون 
ش����ك ففيه االجر والثواب النه 
اجتمع عيدان يوم عرفات ويوم 
اجلمعة وهذا فضل من اهلل � عز 

وجل � واهلل اعلم.

صيام مسنون

الداعية خالد السلطان اكد 
ان صيام يوم عرفة يعتبر من 
الصيام املس����نون والذي رغب 
فيه الشارع احلكيم ودليله ما 
قال النبي ژ قال »احتسب على 
اهلل ان يكفر السنتني املاضية 
والباقية«.وأوضح ان يوم عرفة 
هو اليوم التاسع من ذي احلجة 
وهو يوم معلوم ومحدد يعرف 
وقته بدخول شهر ذي احلجة 
من اول ويوم العاشر هو يوم 
النحر، مشيرا الى ان النبي ژ 

كان يصوم يوم عرفة.
وتاب����ع قائ����ال: »اختل����ف 
الصحاب����ة: هل افطر النبي ژ 
يوم عرفة ام ال في حجة الوداع 
فأرسلت ام الفضل قدحا من لنب 
للنبي ژ فشرب منه وهو واقف 
على ناقته، مما يدل على ان النبي 
ژ افطر يوم عرفة وهو محرم 
وكان مشهودا عنه صيام يوم 
عرفة«.واضاف السلطان قائال: 
»فاحل����اج ال يجمع وهو محرم 
بني الوقوف بعرفة وصيام هذا 
اليوم الن االفضل للحاج ان يكون 
متقويا على الدعاء واالستغفار 
في هذا اليوم، اما لغير احلجاج 
فيسن لهم الصيام، وهذا فضل 
من اهلل على الناس بأن شرع لهم 
من موائد اخلير التي فيها القرب 

من اهلل وزيادة في حس����ناتهم 
وتكفير لذنوبهم وآثامهم«.

وتابع السلطان قائال: واذا 
واف����ق يوم اجلمعة صيام يوم 
عرفة استحب للصائم ان يصوم 
اليوم الثامن م����ن ذي احلجة 
والذي يعتبر ي����وم اخلميس 
وذلك للخروج من النهي الذي 
نهى عن����ه النبي ژ من صيام 

يوم اجلمعة منفردا.
واض����اف قائال: »ومن صام 
اجلمع����ة من اجل ي����وم عرفة 
او من اجل يوم عاش����وراء او 
الصوم قضاء او الصوم للوفاء 
بالنذر جاز افراد يوم اجلمعة 
بالصي����ام وذل����ك الن الصائم 
م����ا قصد صيام ي����وم اجلمعة 
لذاته كمثل من يصوم االثنني 
واخلميس لفضلهما وامنا كان 
سبب صومه لذات السبب وهو 
صيام يوم عرفة او يوم عاشوراء 
وبهذا يرخص للمسلم في مثل 
هذه احلالة، وان يفرد صيام يوم 

اجلمعة واهلل اعلم«.

صيام مندوب لذاته

ومن جهته، قال الداعية حمد 
السنان ان صيام يوم عرفة يكفر 
السنة املاضية والباقية كما جاء 
في احلديث املشهور، واذا صادف 
يوم عرفة يوم اجلمعة او السبت 
فصيامه ال يدخل في الكراهة الن 
صيامه مندوب لذاته مثل يوم 
عاشوراء فال يشترط صيام يوم 

قبله او بعده.
وتابع قائ����ال: »فصيام يوم 
عرفة او يوم عاشوراء فضائله 
مندوب����ه لذاتهم����ا، واحلاج ال 
يصوم يوم عرف����ة ملا فيه من 
املشقة واهمية ان يتفرغ احلاج 
في هذا الي����وم العظيم للدعاء 
واالستغفار في صعيد عرفات 
اهلل، اما لغي����ر احلاج فأجمع 
اجلمهور على استحباب صيام 
يوم عرفة مل����ا ورد من حديث 
النبي ژ بأنه يكفر سنتني السنة 

املاضية واملتبقية«.

املبارك����ة وخامتتها احلس����نة 
وزبدتها املس����تحبة فهي ايام 
مباركة توات����رت فضائلها في 
االمم السابقة، فقد قال اهلل عز 
وجل عن امة س����يدنا موس����ى 
گ »وواعدنا موس����ى ثالثني 
ليلة وأمتمناها بعش����ر« فهذه 
الثالثون هي ش����هر ذي القعدة 
احلرام والعشر التمام هي عشر 
ذي احلجة احلرام، كما جاء ذلك 
مفسرا عن عبداهلل بن عباس 
ÿ، ومجاهد بن جبر ومسروق 

رحمهم اهلل تعالى«.
واضاف قائال »والسعيد من 
ختم هذه العشر بتوبة نصوح 
الى ربه تبارك وتعالى وحافظ 
على العهد الذي بينه وبني اهلل 
وهو الصالة التي افترضها اهلل 
- عز وجل - علينا، فاحس����ن 
خالفته في املال الذي اتاه اهلل - 
عز وجل - فعرف فيه حق الفقراء 
واملس����اكني واالرامل وااليتام 
واستشعر بصوم يوم عرفة عظم 
شهر الصيام وهو شهر رمضان، 
وان جميع هذه االركان العظيمة 
وهي اركان االسالم قد اجتمعت 
في فريصة احلج التي هي اخر 
الفرائض وكل هذه االركان امنا 
هي لتحقيق االخالص هلل - عز 
وج����ل - واملتابعة للنبي ژ، 
لذلك اش����ار النبي ژ الى ذلك 
في احلج في التلبية التي هي 
جتسيد ملعنى »ال اله اال اهلل« 
وفي قول����ه ژ لتأخذوا عني 
مناسككم وهي جتسيد لشهادة 
ان النبي الكرمي محمد ژ هو 

رسول اهلل.

خشوع وخضوع

الداعية يوسف السند قال: 
»سئل رسول اهلل ژ عن صيام 
يوم عرفة فقال »يكفر الس����نة 
املاضية والباقية« رواه مسلم، 
ففي يوم عرفات يتعرف املسلم 
الى اهلل � سبحانه وتعالى � ان 
كان حاجا بالدعاء والتفرغ هلل 
والتذلل واخلشوع واخلضوع 

اسامة ابو السعود

اجمع عدد من العلماء والدعاة 
على فضل صيام يوم عرفة لغير 
حجاج بيت اهلل احلرام ملا ورد 
من االحاديث الصحيحة حتى 
لو جاء هذا اليوم يوم اجلمعة 
فيصوم غير احلاج يوم اجلمعة 
منفردا او يسبقه بصيام يوم 
الثام����ن م����ن ذي احلجة وهو 
يوم اخلميس.وقال الدعاة في 
تصريحات ل�»األنباء« ان صيام 
يوم عرفة هو يوم مندوب لذاته 
كصيام يوم عاشوراء وال كراهة 

في صومه منفردا.

يوم مشهود

في البداية اكد االستاذ بكلية 
الش����ريعة في جامعة الكويت 
وامام وخطيب مس����جد الدولة 
الكبير د. ولي����د العلي ان يوم 
عرفة هو اش����رف اي����ام الدنيا 
وهو يوم مشهود اقسم به اهلل 
- جل جالله - في قوله تعالى 
»وشاهد ومش����هود« فالشاهد 
هو يوم اجلمعة واملشهود هو 
يوم عرف����ة، وهذا العام اجتمع 
الشاهد واملشهود في يوم واحد 

يوم عرفة.
وتابع د. العلي قائال: »وفي 
هذا الع����ام بفضل اهلل جتتمع 
فضيلة يوم عرفة مع فضيلة 
ي����وم اجلمعة في ي����وم واحد 
وجتتمع ساعة االجابة في يوم 
اجلمعة مع ساعة الوقوف بعرفة 
في يوم واحد وجتتمع س����اعة 
نزول املالئكة في عش����ية يوم 
عرفة مع اب����الغ املالئكة النبي 
ژ بكثرة املصلني عليه في يوم 
اجلمعة«.واستطرد قائال: يوم 
عرفة يوم مبارك وتزداد بركته 
كونه يصادف يوم اجلمعة كما 
قرر بذلك االئمة االعالم وفقهاء 
االس����الم ومنهم االمام ابن قيم 
اجلوزية في كتابه »زاد امليعاد في 
هدي خير العباد«، ومن فضل هذا 
اليوم لغير احلجاج صيامه، وكما 
اخبر النبي ژ ان يكفر سنتني 

السنة املاضية والباقية.
واشار الى ان الصائم في هذا 
اليوم يستشعر احوال اخوانه 
احلجيج الذين يقفون في هذا 
املش����هد العظيم كما يستشعر 
املضحي يوم النح����ر في يوم 
العيد حال اخوانه احلجيج الذين 
يهدون القرابني في منى والكل 
متأّس بالنبي ژ والنبي الكرمي 

متأّس بأبيه ابراهيم گ«.
واض����اف د. العل����ي قائال 
»وهذه من فضائل هذه العشر 

حمد السنان يوسف السند خالد السلطان  د. وليد العلي

العلي: يوم عرفة 
يوم مبارك وتزداد 

بركته كونه يصادف 
يوم اجلمعة

السند: ال كراهة في 
صوم يوم اجلمعة 

منفرداً 

السلطان: صيام 
يوم عرفة يعتبر 

من الصيام 
املسنون 

السنان: إذا صادف 
يوم عرفة يوم 

اجلمعة أو السبت 
فصيامه ال يدخل 

في الكراهة
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» وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق «
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حتتاج إلى 10 سنوات لتصبح عملية روتينية

بولسترود: استخدام اخلاليا اجلذعية ملعاجلة صغر صيوان األذن عند األطفال

أنها ستنتش����ر عل����ى نطاق 
واسع، ولكنها بحاجة لنحو 10 
سنوات قبل أن تصبح عملية 
روتينية إال في حال كانت هناك 
قف����زة تقنية كبيرة. وأراقب 
أنا وزميلتي البروفيس����ورة 
باتريزي����ا فيريتي من معهد 
صحة الطفل ه����ذا األمر عن 

كثب.

هل ستساعد هذه 
التقنية في عالج حاالت 

أخرى سواء كانت 
طبية أو ذات صلة 

باألنسجة؟
٭ ق����د تعود ه����ذه التقنية 
العديد  بفوائد كبي����رة على 
من األفراد، وميكن تطبيقها 
لعالج أي تشوهات في الوجه 
سواء كانت عيوبا خلقية، أو 
مشاكل ناجتة عن اإلصابات 

والتقدم بالعمر.

لهذه احلالة في الوقت 
احلالي؟

٭ ميكن للمريض أن يحصل 
على أذن اصطناعية، أو إطار 
مصنوع من مواد صناعية. 
ولكنن����ا نفض����ل أن يحصل 
املريض على أذن من أنسجته 

اخلاصة.

هل هذه املشكلة 
الصحية شائعة بني 

الرضع؟ وهل من 
إحصائيات متوافرة؟ 

وهل هذه احلالة 
منتشرة في منطقة 

الشرق األوسط؟
٭ يعان����ي واحد من بني كل 
6 -8 آالف مول����ود من هذه 

احلالة.

ما مستقبل هذه التقنية 
٭ إنه����ا تقنية ممتازة وأرى 

متعدد التخصصات باملرضى 
مع احلرص على صحتهم من 

جميع النواحي.

هل تتوافر وسائل 
أو عالجات أخرى 

ما حالة صغر صيوان 
األذن الثنائية؟ وملاذا 
يولد بعض األطفال 

بدون أذنني؟
٭ يولد طف���ل واحد من بني 
6 - 8 آالف طف���ل يعاني من 
حالة صغر صي���وان األذن، 
ن���ادرة تكون  وفي ح���االت 
األذنان مصابتني وقد يرتبط 
هذا األمر أحيان���ا مبتالزمة 
»تريتش���ر كولينز« أي خلل 
تعظ���م الوجه والفك. وحتى 
اليوم التزال مس���ببات هذه 

احلالة مجهولة.

وما التقنيات املستخدمة 
لعالج األطفال الذين 

يعانون من حالة صغر 
صيوان األذن الثنائية؟

الت���ي  التقني���ة  ٭ تق���وم 
نستخدمها على أخذ غضروف 
من ضلع املريض، واستعماله 
ليكون إطارا لألذن اجلديدة 
ووضعها في جتويف حتت 
اجللد في م���كان األذن، ومن 
ثم استخدام أداة لشفط اجللد 

فوق اإلطار.

كيف وصلت أنت 
وفريقك إلى ابتكار هذه 

التقنية؟ وما األبحاث 
التي قمتم بها؟

٭ تستخدم هذه التقنية منذ 
عدة س���نوات، ولكننا عملنا 
عل���ى تعديلها وحتس���ينها. 
ونقوم حالي���ا بأبحاث حول 
إمكاني���ة اس���تخدام اخلاليا 
اجلذعي���ة للمريض من أجل 
بناء الغضروف، وبذلك ال يتم 
استخدام الغضاريف املوجودة 

في األضالع.

كم من الوقت قضيتم من 
أجل تطوير هذه التقنية؟ وهل 

سارت العملية بسالسة أم 
بصعوبة؟

٭ بالنس���بة لن���ا باتت هذه 
إذ  العملية إج���راء روتينيا، 
نقوم بعملية مش���ابهة على 
نحو متكرر. ويهتم فريق عملنا 

االستشاري نيل بولسترود

تقنية جديدة لعالج صغر صيوان األذن عند األطفال

 »جريت أورموند ستريت لألطفال« عقد شراكة مع »الصحة« 
و1200 مريض مقيم باملستشفى

أبرم مستشفى »جريت أورموند ستريت 
لألطفال« شراكة مع وزارة الصحة الكويتية 
في شهر يونيو 2010، تتضمن التعاون مع 

الفريق الطبي في مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال بهدف إعداد وتوفير برنامج 

لتطوير وتعزيز اخلدمات الطبية اخلاصة 
باألطفال والشباب املصابني مبرض السرطان.

يهدف البرنامج إلى دعم الفريق الطبي 
)من أطباء وممرضني( في الكويت لوضع 

األنظمة، وتفعيل العمليات، والقدرة الداخلية 
واالستيعابية لضمان حصول األطفال في 

الكويت على رعاية طبية فاعلة وآمنة من دون 
احلاجة للسفر إلى اخلارج بهدف العالج. وعلى 

املدى الطويل، سيحصل األطفال املصابون 
بالسرطان في الكويت على خدمات طبية عاملية 
ومتعددة اجلوانب مشابهة لتلك التي يحصلون 
عليها في مستشفى »جريت أورموند ستريت 

لألطفال«.
ويقدم مستشفى »جريت أرموند ستريت 

لألطفال« طيفا واسعا من اخلدمات ملستشفى 
بنك الكويت الوطني لألطفال تشمل 

االستشارة الطبية، واإلشراف على احلاالت، 
والدعم في التشخيص، والزيارات السريرية، 

وتدريب وتعليم مختصي الرعاية الطبية. 
ويجري املستشفى حاليا مفاوضات مع وزارة 
الصحة لتمديد العقد ملدة ثالث سنوات، بهدف 
املساهمة في تعزيز وتطوير اخلدمات الصحية 

لألطفال والشباب املصابني بالسرطان.
يعالج مستشفى »جريت أورموند ستريت 
لألطفال« املرضى من مختلف أنحاء العالم، 
وخالل العام املاضي قدم القسم العاملي في 

املستشفى العالج ألكثر من 1200 مريض مقيم 
ضمن املستشفى، وأكثر من 9 آالف مريض 
زائر، وكان أغلب املرضى من الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي املجاورة. ويقدم 
املستشفى مجموعة من خدمات الدعم، فيما 

يوفر أطباؤنا وفريقنا الطبي املتخصص 
التعليم والتدريب والدعم الالزم في املنطقة.

نيل بولسترود استشاري في اجلراحة التجميلية والترميمية
يشغل نيل بولسترود منصب استشاري في 
اجلراحة التجميلية والترميمية في مستشفى 
جريت اورموند ستريت، وهو متخصص في 

العديد من امليادين مثل اجلراحة التجميلية، 
وترميم املنطقة القحفية الوجهية واالذن، 

والشذوذات اخللقية اخلاصة باالوعية الدموية 
وعالج الوحمات امليالنينية اخللفية، وهي حالة 
طبية نادرة تتسبب في ظهور شامات ضخمة 

احلجم على اجللد.
ودرس بولسترود في كلية تشيرينغ كروس 

أند ويستمينيستر الطبية بلندن، حيث حصل 
على شهادة بكالوريوس فخرية في علم وظائف 
االعضاء وتخرج بشهادة بكالوريوس في الطب 

وشهادة بكالوريوس في اجلراحة في العام 
1993، ليواصل تدريبه في مجال اجلراحة بلندن 
وميسي زميل الكلية امللكية جلراحي اجنلترا في 

العام 1997 .
تدرب بولسترود على اجلراحة التجميلية 
والترميمية في عدد من وحدات اجلراحة 

التجميلية املعروفة في كل من لندن، وسيدني 
باستراليا مبا في ذلك سنتان من البحث في 
معهد »رافت« RAFT للجراحة التجميلية في 

مستشفى ماونت فيرنون ليحصل بعدها على 
شهادة دكتوراه في الطب في العام 2002، 

واستكمل بولسترود برنامج الزمالة املتخصص 
باجلراحة التجميلية للكلية امللكية للجراحني 

في العام 2005، ومت ادراج اسمه في السجل 
 GMC املتخصص من املجلس الطبي العام

للجراحة التجميلية في العام 2006.
٭ مستشار اجلراحة التجميلية وكبير األطباء 

السريريني في قسم اجلراحة التجميلية في 
مستشفى جريت اورموند ستريت.

٭ مستشار اجلراحة التجميلية في قسم 
جراحة املنطقة القحفية الوجهية في مستشفى 

كلية جامعة لندن يوسنت »فخرية«.
٭ ممثل الكلية امللكية جلراحي اجنلترا في 

جلان تعيني املستشارين.
٭ ممثل وعضو مجلس في اجلمعية االوروبية 

للجراحني التجميليني باململكة املتحدة.
٭ عضو كامل العضوية في اجلمعية البريطانية 

للجراحني التجميليني والترميميني.
٭ عضو كامل العضوية في اجلمعية البريطانية 

للجراحني التجميليني.
٭ رئيس منتخب وعضو مجلس في فرع 
اجلراحة التجميلية للجمعية امللكية للطب.

٭ مدرج في دليل »تاتلر« للجراحة التجميلية 
.The Xpert Factor بكل اختصاصاتها

االهتمامات البحثية
٭ أبحاث اخلاليا اجلذعية وهندسة االنسجة في 

عمليات ازدراع الطعم الغضروفي.
٭ عالج الوحمات امليالنية اخللقية.

أكد استشاري اجلراحة التجميلية والترميمية في مستشفى جريت اورموند ستريت د.نيل بولسترود ان هناك أبحاثا حول إمكانية استخدام 
اخلاليا اجلذعية للمريض من أجل بناء إطار لالذن اجلديدة ووضعها في جتويف حتت اجللد في مكان االذن، مشيرا الى انه اذا جنحت هذه 

الدراسات فلن يتم استخدام الغضاريف املوجودة في األضالع. وقال في لقاء مع »األنباء« ان املريض ميكن ان يحصل على اذن اصطناعية او إطار 
مصنوع من مواد صناعية، مستدركا بالقول: لكننا نفضل ان يحصل املريض على اذن من انسجته اخلاصة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

د.سميرة السعد مع رئيسة وزراء بنغالديش شيخة حسينة واجد وعدد من احلضور خالل االجتماع

عقد برعاية منظمة الصحة الدولية ومكتب اجلنوب الشرقي ملنطقة آسيا

سميرة السعد عرضت جتربة الكويت في »التوحد« 
خالل اجتماع عاملي ببنغالديش

عق����د االجتم����اع العامل����ي 
لتأس����يس »املب����ادرة العاملية 
للتوح����د« برعاي����ة منظم����ة 
 )WHO( الدولي����ة  الصح����ة 
ومكتب اجلنوب الشرقي ملنطقة 
آسيا، وذلك أثناء االجتماع 67 
للمنظم����ة في مدين����ة دكا في 
بنغالديش، ويهدف االجتماع 
جلمع احلكومات واإلخصائيني 
العامليني واملنظمات غير الربحية 
واملؤسسات العاملية واألشخاص 
املصاب����ني بالتوح����د وأولياء 
أمورهم للقاء عصف ذهني خللق 
منبر ذي عالقة عاملية لتحديد 
التحديات اخلاص����ة بالتوحد 

بطريقة كلية.
وترأس االجتماع املتخصصة 
التوح����د واالضطرابات  ف����ي 
العصبي����ة ورئيس����ة اللجنة 
الدولية للتوحد س����يما واجد 
حسني وستقوم رئيسة الوزراء 
البنغالديشية الشيخة حسينة 

برعاية اجللسة اخلتامية.
ومن املؤسس����ات املدعوة 

مؤسسة روكفلر وبيل وملندا 
جيت وبلومنج ومؤسسة قطر 
ومؤسس����ة اإلمارات ومديرة 
ومؤسسة مركز الكويت للتوحد 
د.سميرة السعد وآخرون من 

العالم.
وقد وض����ع مركز الكويت 
للتوحد مع خبراء العالم ومت 
حتديده ف����ي خطابات منظمة 
الصح����ة الدولية وهيئة األمم 
بوجود اخلبراء في 9 دول في 
الواليات املتحدة � كندا � سويسرا 
� الكوي����ت � الهن����د � اليابان � 
السعودية � بيرو � للمشاركة 

في مثل هذا التجمع.
العاملية  املب����ادرة  وتهدف 
للتوحد إلى رؤية واضحة وهي 
العمل على خلق عالم يعيش فيه 
املصاب بالتوحد بالوصول إلى 
أقصى طاقاتهم وفرص إلبداعهم 
والعيش بصورة طبيعية منتجة 
ودون أي قيود أو ضغوط من 
خالل املس����مى وما يصاحبها 

من فهم.

وقد مت عقد عدة جلس����ات 
شاركت فيها د.سميرة السعد 
بطرح جتربة الكويت وإمكانية 
تأس����يس برامج مماثلة داخل 
وخارج الدولة وبالتعاون مع 
اجلهات املشاركة في االجتماع 
ومنظمة الصحة العاملية وعقد 
االجتماع بحضور جميع السفراء 
املتواجدي����ن ف����ي بنغالديش 
ووزراء الصحة املشاركني في 
اجتماع منظمة الصحة الدولية، 
وكانت املنصة الرئيسية لرئيسة 
وزراء بنغالدي����ش وللكويت 
ممثلة في د.س����ميرة الس����عد 
وعمي����د جامعة جون هوبكنز 
األميركية وسيما حسني صاحبة 
الدعوة لالجتماع وابنة رئيسة 
الوزراء، واختتم االجتماع بعد 
س����ماع كلمة الكويت وأميركا 
الس����عد  وبنغالديش، وقامت 
بوضع الدبوس اخلاص بالتوحد 
على ص����در رئيس����ة الوزراء 
تعبيرا ع����ن التواصل والعمل 

القادم املشترك.

.. وحتذر: النمط االستهالكي ساهم في ارتفاع البصمة البيئية
قالت الهيئة العامة للبيئة 
ان النمط االستهالكي الكبير 
ارتفاع  للكويت س����اهم في 
البيئية الس����يما  البصم����ة 
استهالك الوقود بهدف توليد 
الطاقة وحتلية املياه املسمى 
الكربونية والذي  البصم����ة 
ميثل أكثر من 80% من نسبة 
البصمة البيئية احملس����وبة 

للكويت.
� في بيان  الهيئة  وقالت 
خصت به »كونا« توضيحا 
ملا نش����ر في وس����ائل اعالم 
محلي����ة ح����ول تصني����ف 
الكويت في مؤشر »الكوكب 
احلي« لعام 2014 الصادر عن 
الصندوق العاملي للطبيعة � 
انها تتفق م����ع ما ذهب إليه 
التقرير بشان مساهمة النمط 
الكبير للكويت  االستهالكي 
بارتفاع البصمة البيئية لكن 
»ما أثير م����ن اعتبار ارتفاع 

إلى  البيئ����ة يرجع  البصمة 
سوء األداء البيئي أمر جانبه 

الصواب«.
ه����ذا  أن  واوضح����ت 
التصنيف يعكس حالة البيئة 
احلقيقية في الدول املصنفة 
به ويشير إلى نسبة استهالك 
املوارد مقارنة بقدرة الطبيعة 
أو استيعابها،  انتاجها  على 
مبينة انه للداللة على ذلك فقد 
جاء ترتيب دول متقدمة في 
تصنيف أدائها البيئي حسب 
مؤشر األداء البيئي العاملي في 
مراتب متأخرة في تصنيف 

البصمة البيئية.
وذكرت انه من ذلك على 
س����بيل املثال سويسرا التي 
جاء ترتيبها كأفضل دولة في 
العالم في مؤشر األداء البيئي 
العاملي للع����ام احلابي فيما 
الترتيب السابع  صنفت في 
عشر عامليا من حيث كونها 

أسوأ الدول بالبصمة البيئية 
للعام 2014.

انه يقاس على  واضافت 
ذلك دول متقدمة أخرى منها 
استراليا والسويد والنرويج 
وبلجيكا وفرنسا والواليات 
املتحدة وبريطانيا فضال عن 
معظم دول اخلليج العربي.

وقال����ت الهيئة ان أمناط 
دول االس����تهالك املرتفع����ة 
للسكان في دول العالم ذات 
الدخل القومي املرتفع كدول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
ودول االحت����اد األوروب����ي 
والواليات املتحدة ساهمت 
في تصدره����ا ترتيب الدول 
األسوأ في مؤش����ر البصمة 
البيئية باعتبارها تستهلك 
مقدرات طبيعية أكثر من دول 
اخرى. واضافت ان الدول ذات 
الدخ����ول املنخفضة والدول 
الفقيرة ج����اءت في صدارة 

ترتيب أفضل الدول في مؤشر 
البصمة البيئية نظرا ملعدالت 
االستهالك املنخفضة بها دون 
أي اعتبار حلالة البيئة بهذه 

الدول.
واف����ادت ب����أن اجلان����ب 
الكويت  األكبر من ترتي����ب 
ودول مجل����س التعاون في 
ه����ذا التصنيف يع����ود إلى 
االستهالك الزائد من الوقود 
بهدف توليد الطاقة وحتلية 
املياه وهو ما سمي بالبصمة 
الكربونية التي مثلت أكثر من 
80% من نسبة البصمة البيئية 
احملسوبة للكويت. واوضحت 
املتبقية جاءت  النس����بة  ان 
الرعوية  من قلة األراض����ي 
الزراعية  وقل����ة األراض����ي 
والغابات املطلوبة ومصائد 
األس����ماك إضافة إلى التمدد 
احلضري على حساب النظم 

األيكولوجي.

م. شريف اخلياط

»البيئة«: أمطار هذا املوسم تستوجب إجراءات احترازية
أكدت الهيئة العامة للبيئة 
أن التوقعات مبعدالت أمطار 
عالية هذا املوس����م بحسب 
الوطني األول تفوق  البالغ 
طاقة اس����تيعاب ش����بكات 
الصرف في البالد ضمن فترة 
زمنية محدودة تس����توجب 
تنسيقا بني اجلهات املعنية 
للقيام بإجراءات احترازية 

مسبقا.
وقال رئيس قسم التغيرات 
املناخية في الهيئة م. شريف 
اخلياط ل����� »كونا« امس إن 
الدراس����ات املعدة في البالغ 
التنب����ؤ مبعدالت  تضمنت 
األمط����ار في الب����الد جاءت 
نتائجها مطابق����ة للنتائج 
املقاس����ة ميدانيا وبنس����بة 
دق����ة تصل إل����ى 80% وفق 
منوذج حس����ابي معتمد من 
قبل منظم����ات األمم املتحدة 
للتنبؤ مبعدل كميات سقوط 

األمطار حتى عام 2035.
وأوضح اخلياط أن النتائج 
أثبتت احتمال ارتفاع معدل 
سقوط األمطار خالل موسمي 
2013 � 2014 و2014 � 2015 
مبعدالت قد تتراوح بني 100 

و150 ملليمت����را وفق البالغ 
الوطني األول أي مبعدل عال 
يفوق طاقة االستيعاب لشبكة 
التصريف ضمن فترة زمنية 
محدودة. وأض����اف أن ذلك 
استدعى من هيئة البيئة إعداد 
مراس����الت جلميع الوزارات 
واملؤسس����ات احلكومي����ة 
الطالعه����ا على هذه النتائج 
قبل حلول موس����م األمطار 
احلال����ي لتأخ����ذ إجراءاتها 
االحترازية حتسبا الحتمال 
حدوث سيول وفيضانات في 
الشوارع والطرقات جراء عدم 
استيعاب شبكة صرف مياه 
األمطار ضم����ن فترة زمنية 
محدودة كما حدث املوس����م 

املاضي. 
وذكر في س����ياق آخر أن 
الهيئ����ة تعك����ف حاليا على 
االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية 
املؤسس����ية  والترتيب����ات 
للبدء ف����ي مش����روع إعداد 
الذي  الثاني  الوطني  البالغ 
ستكون مدته ثالث سنوات 
وس����تتعاون من خالله مع 
معظم الوزارات واملؤسسات 
النفع  احلكومية وجمعيات 

الع����ام ذات العالق����ة حتت 
إشراف برنامج األمم املتحدة 
للبيئ����ة وبتمويل كامل من 

مرفق البيئة العاملي. 
إل����ى أن ه����ذه  وأش����ار 
البالغات والتقارير الوطنية 
تخضع للمراجعة والتدقيق 
من سكرتارية اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية لتغير املناخ 
ويتوقع البدء في مش����روع 
إعداد البالغ الوطني الثاني 
مطلع شهر نوفمبر املقبل. 

ال����ى تصور لدى  ولفت 
الهيئ����ة العامة للبيئة متثل 
في إدخ����ال بعض املواضيع 
اجلديدة مث����ل تأثير تغير 
املناخ عل����ى الصحة العامة 
وكذلك شدة تواتر العواصف 
الترابية ج����راء تغير املناخ 

العاملي. 
وق����ال إن هيئ����ة البيئة 
التوس����ع في بعض  ارتأت 
املوضوعات التي طرحت في 
البالغ الوطني األول كارتفاع 
مستوى سطح البحر لتشمل 
اجلزر الكويتية كافة بعد أن 
كانت الدراسة السابقة تشمل 

سواحل البالد فقط.
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عبداهلل يسأل املدعج عن املعهد الصناعي و»الدراسات التجارية« 
و»التطبيقي« ومركز ابن الهيثم ومؤمتر التعليم الفني

من املنصب املذكور، فما مدى 
صحة هذه املعلومة واألسباب 
التي أدت إلى إعفائه من ذلك 

املنصب؟
وجاء في سؤاله األخير ما 
يلي: يرجى إفادتي وتزويدي 
عن مؤمت���ر التعلي���م الفني 
والتدريب املهني األول للهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب يتضمن التوضيحات 

التالية:
1 � ما الهدف من إقامة هذا 

النوع من املؤمترات؟
2 � ما امليزانية املخصصة 
لتنظي���م ه���ذا املؤمت���ر؟ مع 
توضيح كل تكاليف مكان عقد 

هذا املؤمتر.
بأس���ماء  تزوي���دي   �  3
احملاضري���ن باحملاض���رات 
العمل، مع  العلمي���ة وورش 
تزويدي باألوراق العلمية التي 

متت مناقشتها باملؤمتر.
4 � إفادتي بأسماء الشركات 

املشاركة في املؤمتر؟
5 � إفادتي بجميع أس���ماء 
املنظمني لهذا املؤمتر واملعاهد 
التي ينتس���بون إليها، وآلية 
اختيارهم للقيام بهذا العمل.

6 � تزويدي بأسماء اللجان 
الت���ي نظم���ت ه���ذا املؤمتر، 
واملعايير التي اتخذت الختيار 

أعضائها.
7 � تزوي���دي بالتوصيات 
النهائية الت���ي خرج بها هذا 

املؤمتر؟

واملناهج، وهل متت املفاضلة 
ب���ني هذه الش���ركات؟ يرجى 
تزويدنا بجميع أسس املفاضلة 

ونتائجها.
6 � هل هناك مشاريع أخرى 
تش���رف على تنفيذها الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب، وم���ا امليزاني���ة 
املخصصة لكل مشروع؟ مع ذكر 
أسماء أعضاء كل فريق مختص 
بتنفيذ هذه املشاريع باإلضافة 
إلى ذكر الش���ركات التي متت 

ترسية هذه املشاريع عليها.
ووجه عبداهلل سؤاال آخر 
لنائب رئيس مجلس الوزراء 
التج���ارة والصناعة  وزي���ر 
التربي���ة والتعليم  ووزي���ر 
العالي بالوكالة جاء كالتالي: 
بخصوص مرك���ز ابن الهيثم 
للتدريب التابع للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
)قطاع التدريب(، يرجى إفادتي 

وتزويدي مبا يلي:
1 � السيرة الذاتية التفصيلية 
للمدير احلالي ملركز ابن الهيثم 

للتدريب.
2 � ملخص تقييم أداء هذا 
املركز أثناء فترة تولي املدير 
احلالي له���ذا املنصب مقارنة 

بسلفه.
3 � منى إلى علمي أن مدير 
الهيثم احلالي كان  ابن  مركز 
يش���غل منصب رئيس قسم 
الكمبيوت���ر في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة ومت إعفاؤه 

التي استندت اليها اللجنة في 
تفضيله على باقي املرشحني 

لهذا املنصب؟
كما س���أل عب���داهلل وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
مبا يل���ي: بناء عل���ى ما جاء 
بتصريح نائ���ب املدير العام 
لشؤون التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بتاريخ 2014/4/2 عن وجود 
اتفاقية ش���املة بالتعاون مع 
إحدى الشركات العاملية لعمل 
مسح ش���امل لتطوير وإعادة 
هيكل���ة البرامج واملناهج في 
معاهد وكليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب. 
لذا يرج���ى إفادتي وتزويدي 

مبا يلي:
1 � م���ا قيم���ة امليزاني���ة 

املخصصة لهذا املشروع؟
2 � م���ا األعم���ال التي مت 
إجنازها لهذا املش���روع حتى 

تاريخه؟
3. ما قيمة جميع املصروفات 
مع بيان بن���ود صرفها وفق 
اجلدول الزمني املتفق عليه؟

4 � هل مت تشكيل جلنة أو 
فريق عمل من قبل الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي ملتابعة هذا 
املش���روع؟ مع توضيح آلية 
اختيار أعضاء هذه اللجنة أو 

فريق العمل.
5 � ه���ل مت ط���رح ه���ذا 
املشروع على أكثر من شركة 
البرامج  متخصصة بتطوير 

رئيس قسم أو رئيس مكتب فني 
شاغر ولم يتم التعيني أو الندب 
فيه ألكثر من سنتني؟ يرجى 
الس����بب )إن وجد(  توضيح 
ف����ي عدم التجديد أو الندب أو 
التعيني في هذه املناصب لهذه 

املدة الطويلة.
وسأل عبداهلل نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير التجارة 
والصناع����ة ووزي����ر التربية 
العال����ي بالوكالة  والتعلي����م 
بالتالي: بشأن تعيني عميد لكلية 
بالهيئة  التجارية  الدراس����ات 
التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدريب احلالي، يرجى إفادتي 

وتزويدي مبا يلي:
1- تزويدي بأسماء ووظيفة 
التي ش����كلت  اللجنة  أعضاء 
الختيار املرشح ملنصب عميد 

الدراسات التجارية؟
2- كم كان عدد املرشحني 
ملنصب عميد بكلية الدراسات 

التجارية؟
3- م����ا معايي����ر املفاضلة 
لدى اللجنة بني املرشحني لهذا 

املنصب؟
4- تزويدي بجدول يوضح 
أسماء املرش����حني وشهاداتهم 
العلمي����ة وخبرته����م العملية 

ومناصبهم الوظيفية؟
5- تزويدي باسم من مت 
تعيينه عميدا لكلية الدراسات 
التجاري���ة م���ع توضيح مدة 
العملية  خدمت���ه وخبرت���ه 
وشهاداته العلمية، وما املعايير 

اللجان املشكلة الختيار مدير 
املعهد اإلنشائي؟ 

3- تزوي���دي باملؤه���الت 
العلمية ألعضاء جلنة اختيار 
مدير املعهد اإلنشائي ومبراكز 
عمله���م وتدرجه���م الوظيفي 

واخلبرة الوظيفية لهم. 
4- ما املعايير التي وضعت 
أو س����توضع للمفاضل����ة بني 
املرشحني املتقدمني ملنصب مدير 
املعهد اإلنشائي؟ مع بيان معايير 
املفاضلة متضمن����ة املوازنة 

بالدرجات لكل عنصر؟ 
5- تزويدي بأسماء أعضاء 
هيئة التدريب الذين سبق لهم 
تولي مناصب إشرافية )رؤساء 
أقسام – رؤساء مكاتب نوعية( 
منذ العام 2000 وحتى تاريخه. 
وهل مت تدوير أكثر من اس����م 
ألكثر من منصب إشرافي؟ مع 
تزويدي باملدة وسنوات تولي 

هذا املنصب؟ 
املناصب اإلشرافية  6- ما 
التي توالها املدير املالي احلالي 
في املعهد اإلنش����ائي واملراكز 
التي أسندت له سواء  واملهام 
في املعهد املذكور أو في قطاع 
التدريب منذ العام 2000 وحتى 

تاريخه؟ 
7- تزويدي بتخصصات 
شهادة البكالوريوس للمديرين 
السابقني في املعهد اإلنشائي منذ 

العام 2000 وحتى تاريخه؟ 
8- هل توجد هناك مناصب 
إش����رافية سواء كانت منصب 

بالقرار املذكور أعاله؟ 
بأس���ماء  تزوي���دي   -4
املرش���حني الثالث���ة الذين مت 
ترشيحهم ورفع أسماءهم إلى 
مدير الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من قبل 
اللجنة األولى واللجنة املعدلة 

بالقرار املذكور أعاله. 
5- تزوي���دي بالتقري���ر 
اخلتامي للجنة اختيار مدير 
املعهد الصناعي »الش���ويخ« 
واملعتمد من مدير عام الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب الص���ادر بتاريخ 
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6- ه���ل مت حصول املدير 
احلال���ي للمعه���د الصناعي 
»الشويخ« على بعثة دراسية 
»معيد بعثة« للحصول على 
درجة املاجستير من قبل الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب وذلك قبل تعيينه 
كعض���و هيئ���ة تدري���ب في 
املعهد املذكور؟ وهل مت إلغاء 
البعثة للشخص املعني  هذه 
كونه لم يتمكن من استكمال 
دراسته للحصول على درجة 

املاجستير؟ 
ثانيا: بخص���وص املعهد 
اإلنش���ائي – يرجى تزويدي 

مبا يلي:
1- قرار تشكيل جلنة اختيار 

مدير املعهد اإلنشائي. 
2- ما اآللية واملعايير التي 
مت اعتماده���ا الختيار أعضاء 

وّجه النائب د.خليل عبداهلل 
حزمة أس���ئلة لنائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير التجارة 
والصناع���ة ووزي���ر التربية 
العال���ي بالوكالة  والتعلي���م 
د.عبداحملسن املدعج جاء فيها: 
املعه���د الصناعي  بخصوص 
)الشويخ( واملعهد اإلنشائي 
التابعني للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
إفادت���ي وتزويدي  يرجى 

مبا يلي: 
أوال: بالنس���بة للمعه���د 
الصناعي � الش���ويخ � يرجى 

تزويدي مبا يلي: 
العامة  الهيئ���ة  ق���رار   -1
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
رقم »2013/437« الصادر بتاريخ 
2013/2/17 اخلاص بتش���كيل 
جلن���ة اختيار مدي���ر املعهد 

الصناعي � الشويخ. 
2- ق���رار تش���كيل جلنة 
اختيار مدير املعهد الصناعي 
� املعدل مبوجب  الش���ويخ   �
القرار رقم »2013/2046« الصادر 
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الذي  3- توضيح السبب 
أدى لصدور قرار خاص بتعديل 
قرار تشكيل جلنة اختيار مدير 
املعهد الصناعي »الشويخ« مع 
إرفاق جميع محاضر االجتماع 
ومعايير املفاضلة للمرشحني 
التي اعتمدت ونتائجها وتواريخ 
مقابلة جميع املرشحني من قبل 
اللجنة األولى واللجنة املعدلة 

د.خليل عبداهلل

العمل في أماكن تخصصهم 
ويرغبون في العمل بإدارة 
التحقيقات أو النيابة العامة 
أو الفتوى والتشريع، وفي 
هذه األماكن يشترط للمتقدم 
أن يكون املوظف أكثر خبرة 
القانوني،  وإملاما باجلانب 
وهذا ما يفتق����ده خريجو 
كلي����ة الش����ريعة، فكي����ف 
يتم قب����ول خريجي كلية 
الشريعة في النيابة العامة 
وإدارة التحقيقات والفتوى 

والتشريع؟

نطاق املهن سالفة الذكر الى 
جانب ضرورة تدريس فقه 
مذهب االمامية االثنا عشرية 
)اجلعفري( ليعرف جميع 
املواطنني اص���ول املذاهب 
االسالمية اخلمسة كما احلال 

في االزهر الشريف.
واضاف انه يجب احترام 
حري���ة ابداء الرأي حول أي 
موض���وع أي���ا كان س���واء 
املطالبة بإغالق كلية الشريعة 
أو غيرها مما نراه ال يخدم 
الفكر التط���وري التنويري 
الذي نهدف اليه كدولة مدنية 
عريقة، وفي النهاية فإن األمر 
ينبغي أن يترك لإلجراءات 
التش���ريعية الدميوقراطية 
الس���ليمة وليس لتكسبات 
ومزايدات ال طائل منها، مؤكدا 
وجود تواف���ق نيابي كبير 
حول أهمية سرعة االنتهاء 
م���ن القوان���ني ذات الصلة 
بالقضاء لضمان استقالليته 
وحتصينه، مؤكدا على أهمية 

االستعجال في ذلك.

يتقاضون راتبا تقاعديا أقل من 
ألف دينار لعامي 2012/2011، 

2013/2012؟
وكم يبلغ عدد الكويتيني 
الذين يتقاضون  املتقاعدين 
راتبا تقاعديا 1500 دينار فما 
فوق، وذلك لعامي 2012/2011 

و2013/2012؟
وكم يبلغ ع���دد احلاالت 
وح���االت  االس���تثنائية 
 2012/2011 االسترخاء لعامي 
و2013/2012؟ وهل مت التعامل 
معه���ا مبوضوعي���ة ووفقا 

للقانون؟

عاشور يستفسر عن تقرير مجلس الوزراء 
حول دمج كليتي الشريعة والقانون

دشتي يطالب باستبعاد خريجي »الشريعة« 
من ممارسة مهنة احملاماة

شدد على ضرورة احترام حرية إبداء الرأي

اجليران لوزير املالية: كم عدد املتقاعدين 
الذين يتقاضون أقل من ألف دينار؟

النائ����ب صالح  وج����ه 
عاش����ور س����ؤاال الى وزير 
الدول����ة لش����ؤون مجلس 
ال����وزراء الش����يخ محم����د 
العبداهلل جاء فيه: س����بق 
وأن مت تقدمي تقرير ملجلس 
ال����وزراء ح����ول دمج كلية 
الشريعة من كلية احلقوق 
وإلغاء كلية الشريعة، فما 
اإلجراء الذي قام به مجلس 
الوزراء جتاه هذا التقرير؟ 
الش����ريعة  خريج����و كلية 
في الغال����ب ال يرغبون في 

قال النائب د.عبداحلميد 
دش���تي ان اس���تمرار كلية 
الش���ريعة ينبغي أن يكون 
النحو  وفق ضوابط وعلى 
املعم���ول ب���ه ف���ي االزهر 
الشريف، مشيرا الى ضرورة 
تعديل قانون مهنة احملاماة 
املهنة على  وأهمية قص���ر 
خريجي كلية احلقوق كونهم 
الوحيدين املؤهلني أكادمييا 
ملمارس���ة املهنة، معتبرا أن 
عمل خريجي كلية الشريعة 

باملهنة أضر بها.
وطالب دشتي باستبعاد 
الش���ريعة  خريج���ي كلية 
من مزاولة مهن���ة احملاماة 
وقصر عمله���م على نطاق 
ائمة أو  اختصاصهم سواء 
دعاة أو خطباء أو مؤذنون 
أو مأذونون أو كتاب عدل أو 
قضاة احوال عقب سنوات من 
اخلب���رة الطويلة، الفتا الى 
ان استمرار كلية الشريعة 
ينبغي ان يكون ش���ريطة 
حصر عم���ل مخرجاتها في 

وجه النائب د.عبدالرحمن 
اجليران الى وزير املالية أنس 
الصالح جاء فيه: نظرا لتضرر 
شريحة كبيرة من املتقاعدين 
من عدم وجود سياسة محددة 
الحتس���اب الراتب التقاعدي 
واالمتي���ازات املصاحبة له، 
ونظ���را للنس���بة املرتفعة 
للفائدة التي تبلغ 7% مقارنة 
بالبن���وك، األمر الذي زاد من 

معاناة املتقاعدين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
مب���ا يل���ي: ك���م يبل���غ عدد 
الذين  املتقاعدين  الكويتيني 

صالح عاشور

د.عبداحلميد دشتي

د.عبدالرحمن اجليران

استفسر عن املعايير احلكومية إلرسال احلاالت املرضية

استفسر عن نصيب كل فرد من كمية الكهرباء املستهلكة

الفضل لرئيس الوزراء: ما التكلفة املالية 
للعالج باخلارج منذ 2008 حتى 2014؟

العمر: ما أسانيد احتساب دعم الكهرباء 
على أساس قيمة وقود التشغيل فقط؟

ف���ي اخل���ارج م���ع تفاقم 
لكلفة الع���الج في اخلارج 
واملصاريف العامة، ولم تقدم 
احلكومة سياستها بشأن 

العالج في اخلارج.
وبن���اء على ما س���بق: 
يرج���ى إفادت���ي بالتكلفة 
املالية للعالج باخلارج عن 
األعوام من���ذ 2008 وحتى 
2014 سواء كان في وزارة 
الوزراء،  الصحة ومجلس 
كل ع���ام على ح���ده، وكم 
التي أرسلت  عدد احلاالت 
للعالج في اخلارج منذ العام 
2008 وحتى 2014؟ ويرجى 
إفادتي باملعايير التي تسير 
عليه���ا احلكومة إلرس���ال 
احل���االت املرضية للعالج 
في اخلارج؟ ويرجى إفادتي 
وفقا الختصاص سموكم عما 
وضعتموه من رسم لسياسة 
احلكومة إلرسال احلاالت 
املرضية للعالج في اخلارج 
من أجل إنهاء ما يعانيه املال 
العام من تكلفة باهظة في 

من أن هذا الوقود قد استخدم 
فعال خالل تلك الس����نوات، 
وقد تك����ررت تلك الظاهرة 
خالل عدد كبير من السنوات 
السابقة آخرها وجود فواتير 
مستحقة عن السنة املالية 
2012/2013 مببلغ 632 مليون 
دينار ولم يتم اخلصم بها 
على اعتمادات تلك السنة 
لع����دم وج����ود اعتمادات 

كافية؟
وملاذا لم ت����درج وزارة 
املالية قيمة الوقود املستخدم 
ف����ي 2012/2013 ولم  فعال 
يخصم ب����ه على اعتمادات 
الس����نة في موازنات  تلك 
وزارة الكهرباء للسنة املالية 
2013/2014، 2014/2015 بينما 
الوزارة بإدراج دعم  قامت 
املنتجات البترولية والغاز 
املستحق عن السنوات املالية 
2012/2013، 2014/2015 ولم 
يتم اخلصم به على اعتمادات 
تلك السنوات في اعتمادات 
الس����نة املالية 2014/2015، 
الى  التوصل  حتى ميك����ن 

قيمة الدعم احلقيقي؟
اإلج����راءات  م����ا   -  3
التي اتخذتها  والسياسات 
املالي����ة للح����د من  وزارة 
النم����و الكبير في تقديرات 
وق����ود تش����غيل محطات 

هذا املوضوع. ويرجى إفادتي 
وفقا الختصاص س���موكم 
عما وضعتموه من رس���م 
لسياسة احلكومة الصحية 
من أجل وقف إرسال احلاالت 
املرضية للعالج في اخلارج، 
وما ج���دوى وجود رعاية 
صحية محلية في الكويت 
وجدوى وجود وزارة الصحة 
وميزانيتها املليارية في ظل 
الدولة على إرسال  اعتماد 
احل���االت املرضية للعالج 
في اخلارج؟ وما األسباب 
القص���ور املوجود في  أو 
وزارة الصح���ة وما تقدمه 
من رعاية صحية للمواطنني 
الدولة على  حتى تعتم���د 
العالج في اخل���ارج؟ وما 
ه���ي اخلط���ة املرس���ومة 
من س���موكم ملعاجلة تلك 
األسباب والقصور املشار 
إليها، وما هو اجلدول الزمني 
لتتوقف الدولة نهائيا عن 
ارس���ال حاالت للعالج في 

اخلارج؟

الكهرباء وامل����اء، ولضبط 
الصرف عليها وهو العنصر 
الرئيس����ي في زيادة تكلفة 
الكهرباء وفي زيادة  إنتاج 
الدعم الذي تتحمله اخلزانة 
العامة في ضوء توقع وزارة 
الكهرباء لزي����ادة تقديرات 
وقود تشغيل احملطات الى 
4 مليارات دينار بعد دخول 
مشروعي الصبية والزور 

الشمالية اخلدمة؟
يرجى تزويدنا بالتعاميم 
والق����رارات واللوائح التي 
الوزارة لترشيد  أصدرتها 
التش����غيل  تقديرات وقود 
ولضبط الصرف عليها خالل 

السنوات الثالث األخيرة.
4 - م����ا نصيب كل من 
األفراد الكويتيني واملقيمني 
واإلدارات  وال����وزارات 
احلكومي����ة واملؤسس����ات 
والهيئات العامة والشركات 
التي  الكويتية والشركات 
املال  يس����اهم فيه����ا رأس 
األجنبي في كميات الكهرباء 
املقدر استهالكها واملستهلكة 
فعال خالل كل من السنوات 
الثالث األخيرة املنتهية في 
31/3/2014 للوق����وف على 
الدعم  نصيب كل منها من 
املق����در والفعل����ي لقطاع 

الكهرباء؟

فإن رئيس مجلس الوزراء 
يختص وفقا ملسؤولياته 
الدستورية برسم السياسة 
الصحية للدولة وما تتضمنه 
ه���ذه السياس���ة الع���الج 

باخلارج.
وكان موض���وع العالج 
باخلارج مح���ل جذب بني 
مجلس األم���ة واحلكومة، 
حتى وصل األمر أن كان هذا 
املوضوع محل استجوابات 
عدي���دة قدم���ت من بعض 
أعضاء مجل���س األمة إلى 
العديد م���ن وزراء الصحة 
في مجال���س أمة متعاقبة، 
كما ان العالج باخلارج كان 
وال يزال للترضية السياسية 

قبل احلاجة املرضية.
ولكن مع كل ذلك، وعلى 
الرغم من أهمية موضوع 
العالج باخلارج وما يسببه 
من تكلفة باهظة على املال، 
فإن احلكومة الزالت على 
نهجها منذ سنوات بإرسالها 
العديد من املواطنني للعالج 

بالسعر املدعوم.
لذا يرجى تزويدنا بالرد 

على األسئلة التالية:
1 - م����ا األس����انيد التي 
اس����تندت اليها الوزارة في 
احتساب دعم الكهرباء على 
أساس قيمة وقود التشغيل 
فقط، في ح����ني ان حقيقة 
الدعم هو الفرق بني تكلفة 
إنتاج الكهرباء متضمنة كل 
عناص����ر التكاليف الثابتة 
الكهرباء  واملتغيرة وقيمة 

املنتجة بالسعر املدعوم؟
يرجى موافاتنا بوجهة 
نظ����ر الوزارة ف����ي كيفية 
الكهرباء في  احتساب دعم 

ضوء التوضيح السابق.
كما يرجى تزويدنا بقيمة 
الدعم املقدر والفعلي للكهرباء 
عل����ى هذا األس����اس خالل 
السابقة  اخلمس س����نوات 

املنتهية في 31/3/2014.
2 - مل����اذا لم يؤخذ في 
احلسبان عند احتساب دعم 
الس����نوات  الكهرباء خالل 
السابقة قيمة فواتير الوقود 
املستحقة على وزارة الكهرباء 
البترول ولم يتم  ملؤسسة 
اخلصم بها على اعتمادات 
وزارة الكهرباء لعدم كفاية 
االعتم����ادات املدرج����ة في 
املوازنات التخطيطية بالرغم 

وجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال برملانيا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك جاء فيه: نصت املادة 
123 من الدس���تور على أن 
الوزراء  »يهيمن مجل���س 
على مصالح الدولة، ويرسم 
السياسة العامة للحكومة، 
ويتابع تنفيذها، ويشرف 
على سير العمل في اإلدارات 
احلكومية«، وقد بني املشرع 
الدستوري أن رئيس مجلس 
الوزراء مسؤول عن رسم 
السياسة العامة للحكومة، 
في حني أن الوزراء يختص 
كل منهم ف���ي مجال عمله 
بتنفي���ذ ه���ذه السياس���ة 

العامة.
أن���ه من ضمن  وحيث 
العامة  السياس���ة  عناصر 
للحكومة ما بينته املادة 15 
من الدس���تور بأن »تعنى 
الدول���ة بالصح���ة العامة 
وبوسائل الوقاية والعالج 
من األم���راض واألوبئة«، 

قدم النائب جمال العمر 
سؤاال الى وزير املالية أنس 
الصالح جاء فيه: في ضوء 
الزيادة الكبيرة واملستمرة 
في تكلفة إنتاج الكهرباء التي 
شهدتها السنوات األخيرة 
نتيجة الزيادة الكبيرة في 
قيمة وقود تشغيل احملطات 
في ضوء ثبات سعر البيع 
عند 2 فلس للكيلووات، وما 
صاحب ذلك من زيادة أعباء 
دعم الكهرباء على اخلزانة 

العامة للدولة.
وفي ظل ما تناولته كل 
الدراسات التي تناولت دعم 
الكهرباء مبا فيها الدراسات 
املقدم����ة للجن����ة الدع����وم 
املشكلة أخيرا بقرار وزير 
املالية بتاريخ 26/12/2013، 
من أن دعم الكهرباء املقدر 
للسنة املالية 2014/2015 هي 
قيمة املدرج لوقود تشغيل 
احملط����ات مبيزانية وزارة 
الكهرباء وه����و ما يخالف 
الواق����ع، حي����ث إن تكلفة 
الوقود هو أحد عناصر تكلفة 
اإلنتاج املتغيرة فقط، في 
حني ان دعم الكهرباء يتمثل 
في الفرق بني تكلفة إنتاج 
الكهرباء متضمنة كل عناصر 
التكاليف الثابتة واملتغيرة 
وقيم����ة الكهرب����اء املنتجة 

نبيل الفضل

جمال العمر
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

25
17638

596
387254

96
7159

2543
31

321

8762193
57

284
783614

4562
5

4839
2716

14837

36
7249

126
57

51926
61

39
574

375

أفقياً:

عمودياً:

االمارات
خليج

مهرجانات
سفر
متر

سحاب
بوادي
تسوق

االحتفال
شرق
كويت

عود
بر

وتر
البخور
مرجان
صدف
جود

مشاعر
اخليام

صحراء
الكرم

مضياف
دف

األحمر

٭ سنة االكتشاف: 1929
ضد امل��ادة »antimatter« هي 
جس��يمات له��ا نف��س كتلة 
البروتون��ات وااللكترون��ات 
وتركيبها لكن شحنة كهربائية 

معاكسة لها.
٭ اكتشفه بول ديراك

مل��اذا يعتبر من اعظم مائة 
اكتشاف؟

٭ تتم عادة تغذية سفن الفضاء 
املبنية في اخليال العلمي بضد 
املادة كما ان القنابل املستقبلية 
مصمم��ة باالعتمادعلى ضد 
املادة، لكن ال انت وال اي ممن 
قابلته��م قد رأى ف��ي حياته 
جس��يما من ضد املادة هذه، 
فضد املادة ليست قطعا بحجم 
الكف بل هي جس��يمات ذرية 

مستقلة متناثرة.
العديد يعتبرون بول ديراك 
اعظ��م فيزيائ��ي نظ��ري في 
بريطانيا منذ نيوتن، فقد كان 
ديراك اول من تنبأ بضرورة 
وجود البوزيترونات واالنتي 
بروتونات او ضد املادة، فتح 
مفهوم ضد املادة مجاال جديد 
للبحث والفهم ف��ي الفيزياء، 
فاكتش��اف ديراك لضد املادة 
اصب��ح يش��كل اط��ار العمل 
للفيزي��اء احلديثة  النظ��ري 
الفضاء  للجس��يمات، فعلماء 
والفيزياء احلديثون قادرون 
على توسيع مبادئ فيزياء الكم 
وكهروديناميك الكم وميكانيك 
الكم وتطبيقه��ا الى حد كبير 

بسبب اكتشاف ديراك هذا.
٭ حقائق طريفة: عندما تتحول 
املادة الى طاقة فان بعض البقايا 
تبقى دائما، فجزء من املادة فقط 
ميكن ان يتحول الى طاقة، لكن 
هذه ليست هي احلالة مع ضد 
املادة، فعندما تصطدم ضد املادة 
مع مادة فان كامل املادة وضد 
املادة يتح��ول الى طاقة قابلة 
لالستخدام، فمقدار غرام واحد 
من ضد املادة ميكنه حمل طاقة 
كامنة تعادل حمولة اخلزانات 
اخلارجية اللف مكوك فضاء.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  جورج وسوف، 2ـ  هواءـ  دعائم، 
3ـ  اوالدـ  ين، 4ـ  يود )معكوسة(ـ  
يشدو، 5ـ  ااا، 6ـ  مكروا )معكوسة( 
ـ وو، 7ـ  ساحلـ  ملل )معكوسة(، 
8ـ  السر )معكوسة(ـ  هباء، 9ـ  لي 
)معكوسة(ـ  طبـ  يأمر )معكوسة(، 

10 ـ عمر اخليام.

عموديًا:
1ـ  جهاديـ  ســـريع، 2ـ  ووووـ  اسلم، 3ـ  
راليـ  احل، 4ـ  جاءـ  اطالوا )معكوسة(، 5 
ـ ديارـ  لب )معكوسة(، 6ـ  سدـ  شاكرة، 7 
ـ وعيدـ  بري، 8ـ  فانوسـ  الما، 9ـ  والئم، 

10 ـ ام كلثوم.

حل عينك .. عينك

1ـ  مغن عربي، 2ـ  ريحـ  لالسناد، 3ـ  ابناءـ  عملة 
آسيوية، 4 ـ يرغب ويحب )معكوسة( ـ يغني، 
5 ـ متشـــابهة، 6 ـ خططوا بدهاء )معكوسة( ـ 
متشابهان، 7ـ  شاطئ البحرـ  ضجر )معكوسة(، 
8 ـ املجهول )معكوســـة( ـ غبـــار، 9 ـ خاصتي 
)معكوسة(ـ  من العلومـ  عكس ينهى )معكوسة( 

ـ شاعر صوفي.

1ـ  نضاليـ  عكس بطيء، 2ـ  متشـــابهةـ  احيي، 
3 ـ سباق سيارات ـ افك، 4 ـ أتى ـ عكس قصروا 
)معكوســـة(، 5 ـ مواطن ـ عقل )معكوسة(، 6 ـ 
حاجزـ  حامدة، 7ـ  تهديدـ  عكس اليف، 8ـ  مصباح 

ـ عذال، 9 ـ مآدب، 10 ـ سيدة الغناء العربي.

احلل  أسفل الصفحة

ضد املادة

حل أعرف الشخصية:
احمد السقا

حل كلمة السر:
الفجيرة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: إمارة خليجية 
من 7 أحرف

لجيلخاقرشا
تسوقفتيوكل
رصممركلارا

تدافايضموم
وفيفدجدعخا
ينخرمتووبر
رالربرجدلا

فجاصحراءات
سرلافتحالا

ةمتاناجرهـم
رمحالاباحس
مشاعريداوب

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 الس��ل هو مرض تس��ببه 
جرثومة تدعى »عصية السل« 
او »باس��يل السل«. وهي في 
الواق��ع م��رض منتش��ر في 
مختلف أنح��اء العالم، وعلى 
األكثر في التجمعات السكانية 
العالية، وينتج عن سوء األحوال 
الصحية باإلضافة الى س��وء 
التغذية � واإلنس��ان، حلسن 
احلظ، يتمت��ع مبقاومة عالية 
ضد هذا املرض. فأقل من %10 
من الذين يصابون بهذا املرض 
ميوت��ون. ومن أهم اخلطوات 
التي يقوم بها األطباء ملعاجلة 
املريض  هذا املرض، إخضاع 
لفحوصات التصويت اإلشعاعي 
للصدر، شرب احلليب املبستر 
او املعقم )م��ن حليب البقر(، 
ع��زل املرض��ى ومعاجلتهم 
بأنواع مختلف��ة من العقاقير 
الطبية بهدف حصر انتش��ار 
املرض والتخفيف من وطأته 

في مختلف املجتمعات.
هناك 3 أنواع من »باسيل 
الس��ل« � اآلتي من اإلنسان، 
اآلتي من الثيران )البقر( واآلتي 
قابلية  الطيور، ولإلنسان  من 
التقاط هذا املرض من اإلنسان 
اوال ثم من الثيران او األبقار. 
وتدخ��ل جراثيم ه��ذا املرض 
من خ��الل التنفس لتصل الى 
الرئتني. وأول اإلصابة به تسمى 
»األذى األولي« � وهو عبارة عن 

التهابات وتعطيل لألنسجة.
بعد ذلك، تنتقل اجلراثيم، 
ع��ادة، الى الص��در. ومن ثم 
تتسبب في التهابات اكبر من 
سابقتها. وفي هذه األثناء، يبدأ 
اجلسم عمله في بناء مناعته او 
مقاومته لإلصابة. وفي كثير من 
األحيان، تشفى القروح بواسطة 
أنسجة سميكة تبقى على شكل 
ندب. وقد تبقى بعض اجلراثيم 
العاجزة عن التسبب بأي إصابة 

الحقة.
مع ان هذا امل��رض احيانا 
قد يعاود الظهور في اجلسم 
نتيجة جلراثيم جديدة او لنشاط 
احيا القدمي��ة املوجودة اصال 
في اجلسم. وهذا عادة يحدث 
في السنوات املتقدمة من عمر 
املصاب. ومعاودة املرض هنا، قد 
تؤدي الى دخول الرئتني. ومن 
ثم ق��د يدخل الى مجرى الدم 
وينتقل الى أعضاء أخرى، مما 
يلحق الضرر بالكبد والكليتني 

وحتى املفاصل

ما هو السل؟

عامر أحمد

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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عبدالمحسن محمد المشاري 
زوجات الرسول ژ، خديجة بنت خويلد 
بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب 

بن مرة، ووالدتها فاطمة بنت زائدة، تاريخ 
والدتها 88 ق.هـ، محل وتاريخ زواجها مكة 

املكرمة 28 قبل الهجرة، مهرها 20 ناقة بكرا، 
مدة الزواج 25 سنة، محل وتاريخ وفاتها مكة 
املكرمة 10 للبعثة عام احلزن 3 ق.هـ، أوالدها 
من الرسول  ژ  زينب والقاسم ورقية وأم 
كلثوم وفاطمة وعبداهلل والطيب أو الطاهر، 

تزوجت مرتني، االولى من أبوهالة النباش 
بن زرارة التميمي وولدت له هند وهالة وقد 

أسلمت، وتزوجت في الثانية من عتيق بن 
عابد املخزومي وولدت له بنتا اسمها هند، 

وقد كانت السيدة خديجة أول من أسلم 
من النساء وقال فيها ژ: »كمل من الرجال 

كثير ولم يكمل من النساء إال أربع مرمي بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت 

خويلد وفاطمة بنت محمد« وكان ژ يفضلها 
على كل نسائه حتى وهي ميتة ولم يتزوج 

عليها في حياتها. 
الزوجة الثانية سودة »العامرية« بنت زمعة بن 
قيس بن عبد شمس ووالدتها الشموس بنت 

قيس بن زيد، ولدت في مكة املكرمة 68 ق.هـ، 
وتاريخ زواجها 3 ق.هـ في مكة املكرمة، مدة 
زواجها 14 سنة، خطبها ژ بعد وفاة خديجة 
لترعى أوالده وكانت مسنة ما لها ما للنساء 

من جمال، توفيت في املدينة املنورة في شوال 
آخر خالفة عمر بن اخلطاب، زوجها السابق 

السكران بن عمرو هاجرت معه للحبشة 
ومات هناك ولها منه خمسة من األوالد، كانت 

تضحك الرسول  ژ، قالت له مرة: صليت 
خلفك الليلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي 

مخافة أن يقطر الدم فضحك ژ.

الزوجة الثالثة عائشة بنت أبي بكر الصديق 
ووالدتها زينب بنت عبد دهمان »أم رومان« 
والدتها 9 ق.هـ تزوجت في املدينة املنورة 1 

هـ، مهرها 400 درهم، قال ژ: فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر بن اخلطاب 

ووالدتها زينب بنت مظعون، والدتها 18 ق.هـ 
في مكة املكرمة وزواجها 3 هـ في املدينة 
املنورة زوجها السابق خنيس بن حنافة 

السهمي الذي استشهد في احد، كانت أديبة، 
كاتبة، طلقها ژ  فجاءه جبريل فقال: ارجع 

حفصة فإنها صوامة قوامة، وأنها زوجتك في 
اجلنة، وقد حفظ أول مصحف جمع في عهد 

ابي بكر في بيتها. 
الزوجة اخلامسة زينب »أم املساكني« بنت 

خزمية بن احلارث بن عبداهلل ووالدتها هند 
بنت عوف والدتها 26 ق.هـ في مكة املكرمة، 

مهرها 400 درهم، مدة الزواج 18 شهرا، 
ووفاتها ربيع اآلخر 4 هـ في املدينة املنورة، 
كانت كثيرة املعروف والصدقة وحتب إطعام 
املساكني لذلك لقبت بأم املساكني، وهي أيضا 
أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث ألمها. 
الزوجة السادسة هند »أم سلمة املخزومية« 
بنت أبي أمية »حذيفة بن املغيرة« ووالدتها 
عاتكة بنت عامر والدتها 30 ق.هـ في مكة 
املكرمة وزواجها 4 هـ في املدينة املنورة 

مهرها بعض من أثاث حجرتها مدة زواجها 
7 سنوات، هي بنت أحد أجواد العرب وكان 

أبوها يلقب بـ »زاد الراتب« تزوجها الرسول 
بعد وفاة زوجها »أخوه في الرضاعة أبوسلمة 

عبداهلل بن عبداألسد«.
الزوجة السابعة زينب »أم املساكني الثانية« 

وتكنى بأم احلكم بنت جحش بن رئاب 

وولدتها أميمة بنت عبداملطلب عمة النبي ژ 
، والدتها 30 ق.هـ في مكة املكرمة وزواجها 5 
هـ في املدينة املنورة، مهرها 400 درهم مدة 

الزواج 6 سنوات، تزوجها بأمر اهلل جل جالله 
تأكيدا إلبطال عادة تبني األوالد، حيث طلقها 

ولده بالتبني سابقا زيد بن حارثة، توفيت 
في املدينة املنورة 20 هـ قال عنها ژ: ان 

زينب بنت جحش اواهة قيل يا رسول اهلل ما 
األواهة قال اخلاشعة املتضرعة، »وان إبراهيم 

حلليم أواه منيب«.
الزوجة الثامنة جويرية بنت احلارث بن أبي 

ضرار. 
الزوجة التاسعة صفية بنت حيي بن أخطب 

ووالدتها برة بنت سموال، كان مهرها عتقها 
حيث سبيت يوم خبير فاعتقها النبي ژ 

وتزوجها. 
الزوجة العاشرة رملة أم حبيبة بنت أبي 

سفيان صخر بن حرب ووالدتها صفية بنت 
أبي العاصي. 

الزوجة احلادية عشرة ميمونة كان اسمها 
برة فسماها ژ ميمونة بنت احلارث بن 

حزن الهاللي ووالدتها هند بنت عوف وقالت 
عنها عائشة: انها كانت من اتقانا هلل وأوصلنا 

للرحم. 
الزوجة الثانية عشرة مارية شمعون ومحل 
والدتها صعيد مصر محافظة أسيوط، هي 

األمة الوحيدة التي تزوجها وأجنب منها 
تثبيتا ألهلية اإلماء في احلياة الكرمية، أهداها 
املقوقوس ملك القبط مبصر، أسلمت على يد 

حاطب بن أبي بلتعة، قال ژ: إنكم ستفتحون 
مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط »القبط« 
فإذا فتحتوها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 

ورحما وقال ذمة وصهرا.

الرسول ژ 
وزوجاته

يا سادة يا كرام

بداية أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى والدنا صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي عهده األمني وإلى 

الشعب الكويتي مبناسبة عيد األضحى املبارك، أعاده اهلل على 
اجلميع باخلير والصحة والعافية.

هناك أمور يجب التركيز عليها قبل العيد من قبل املسؤولني 
في وزارة التجارة وكذلك البلدية، حيث إن هناك حمال 

كبيرا على التجارة لفرض سيطرتها على أسعار األضاحي 
التي تشهد خالل أيام العيد وما قبله طفرة تبني للجميع أن 

السوق دون حسيب أو رقيب والدليل على ذلك ارتفاع سعر 
األضاحي هذه األيام والتي تتراوح بني 140 و180دينارا في ظل 

غياب اجلانب الرقابي عن هذا التالعب وكذلك الغش الواضح 
في مصدر األضاحي، حيث تباع األضحية املستوردة من 

إيران أو دول أخرى على أنها محلية، ما يكبد املستهلك مبلغا 
وقدره نظير الغش الذي وقع في شباكه.

لذلك األولى من وزارة التجارة فرض هيبة القانون على 
سوق األغنام الذي فاق أسعار برميل النفط بأضعاف من 
خالل حتديد األسعار بأن كل نوع من األضاحي له سعر 

محدد ومعني ال يتجاوزه التاجر، ومن يخالف ذلك يحاسب 
أما الوضع احلالي فيؤكد ان سوق األغنام بالكويت خارج 

نطاق سيطرة وزارة التجارة التي لم تنقذ املواطنني واملقيمني 
طوال األعوام اخلمسة املاضية من اجلشع واالستغالل والغش 

الذي يتعرضون له من قبل بعض التجار والسماسرة الذين 
يتكاثرون خالل فترة املواسم.

لذلك بات من الضروري أن تكثف وزارة التجارة جوالتها وأن 
حتكم بنفسها على األسعار التي ساهمت في عزوف الكثيرين 

عن شراء األضاحي بسبب الغالء الفاحش.
بوجهة نظري، أرى أن لدينا اكتفاء غذائيا باألغنام والدليل 

على ذلك انتشار اجلواخير التي توزعها هيئة الزراعة والثروة 
السمكية على مربي املاشية التي بأعداد كبيرة أتوقع تنتج 

لنا كل عام اآلالف من رؤس املاشية، ولكن مع األسف حتى 
اجلواخير لم تعد تؤدي الغرض املطلوب منها وإمنا وضعت 

للترفيه والتسلية وأصبح الغرض األساسي منها آخر 
اهتمامات املسؤولني بالهيئة ومن الواجب ان يلزم أصحاب 

تلك اجلواخير بتشجيع السوق باألغنام وأال يتم قطع الدعم 
عنه ومصادرة جواخيرهم، ولكن لألسف عدم الرقابة على 
آلية التوزيع ساهمت في تفاقم املشكلة واصبحنا نستورد 
األغنام ولدينا مناطق كبيرة للجواخير، لذلك نترك اإلجابة 

لهيئة الزراعة. 
كما أن على بلدية الكويت حمال ثقيال خالل فترة العيد ويجب 

زيادة السعة االستيعابية للجزارين في املسالخ املرخصة 
في احملافظات وكذلك األطباء البيطريون، نظرا ألن هناك من 
ضعاف النفوس من يجدون فرصة مناسبة لتصريف األغنام 
املريضة لبيعها على الناس، كما اقترح على البلدية أن جتعل 

في كل محافظة أكثر من مسلخ خالل فترة األعياد للحد 
من االزدحام الذي تشهده تلك املسالخ ويكون حتت إشراف 
ورقابة البلدية بدال من انتشار الكثير من اجلزارين املخالفني 
على الطرقات والقيام بعمل غير مؤهلني به نظرا الفتقادهم 

الشروط الصحية الكافية كذلك يجب على املواطن أن يساعد 
البلدية من خالل خطوطها الساخنة في اإلبالغ عن مثل 

هؤالء اجلزارين حفاظا على سالمة أرواح الناس من األمراض 
والڤيروسات.

وأخيرا أطلب من الهجرة ووزارة الشؤون تكثيف نشاطهم 
من خالل التفتيش املفاجئ على أسواق األغنام في العاصمة 

واجلهراء واألحمدي ليشاهدوا أن معظم من يبيع في تلك 
األماكن مخالف ألنه ال يعمل لدى كفيله األصلي. 

الكل يعلم انه يوجد اختالف وقتي بسيط في بزوغ الفجر، 
حيث يؤكد أهل العلم أن الفجر فجران فجر صادق وفجر 

كاذب، فالفجر الكاذب يسمى الفجر األول وعالمته أن 
يطلع مستطيال كذنب السرحان ـ وهو الذئب ـ ثم يغيب، 

ثم يطلع الفجر الصادق وعالمته أن يكون معترضا باألفق 
أي منتشرا ويزداد ضوؤه حتى تطلع الشمس.

وأيضا في السياسة هناك تصريحات بعيدة كل البعد عن 
أرض الواقع وتخص أمرا ما وهي تعني أمرا آخر وتسمى 
»مراوغه سياسية« يحتار فيها اإلنسان البسيط من التنبؤ 

باألحداث حتى يظهر له الفجر الصادق في رؤية الواقع 
السياسي بعد حدوثه.

يقول األديب والصحافي اللبناني الكبير أمني معلوف في 
كتابه القيم »اختالل العالم«: »ان غياب الشرعية بالنسبة 

إلى كل مجتمع بشري هو شكل من أشكال انعدام الوزن 
الذي يخلخل كل السلوكيات، فمتي كانت أي سلطة، 

أي مؤسسة، أي شخصية ال تستطيع أن حتوز صدقية 
معنوية حقيقية، ومتى بلغ األمر بالناس إلى حد االعتقاد ان 

العالم غابة يسودها األقوى وكل الضربات فيها مباحة، ال 
يعود هناك بد من االجنراف نحو العنف القاتل والطغيان 

والفوضى«.
إن األحداث األخيرة والتحركات السياسية والعسكرية 

والديبلوماسية التي تشهدها املنطقة ال ميكن التنبؤ 
بنتائجها وال بخفاياها وال بأهدافها ولكن علينا اجلزم 

بأن املنطقة ستشهد أحداثا قد تكون كارثية لبعض الدول 
املقصودة بهذه التحركات وقد تشهد بزوغ فجر كاذب 

يلحقه أمر واقع وهو بزوغ الفجر الصادق.
اللهم إنا وكلنا أمرنا اليك، وآمنا مبا كتبته لنا، فالطف بنا 

وبإخواننا، واحفظ بالدنا وبالد املسلمني من طمع الطامعني 
واستغالل اإلرهابيني املندسني اخلارجني على مبادئ الدين.

khaled-news@hotmail.com

dali-alkhumsan@hotmail.com
bnder22@

خالد العرافة

دالي محمد الخمسان 

عيدكم مبارك

الفجر الكاذب

إطاللة

انتظارات

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

وزير الصحة د.علي العبيدي، طبيب، لذا 
يعلم جيدا أن اإلنسانية فوق القانون، 

وأن الرحمة فوق العدل، ومن هذا املنطلق 
سأخاطبه في حالة إنسانية لسيدة كويتية 

تتلقى العالج في اخلارج منذ شهر ونصف 
الشهر، ورغم أن السيدة لم تستكمل عالجها 

إال أن إدارة العالج في اخلارج قررت أن 
توقف مخصصاتها املالية وإعادتها إلى البالد.
السيدة التي جتاوزت الستني عاما تعاني من 
سرطان في املخ، وفي غيبوبة وأرسلت شهر 

يوليو املاضي للعالج في اململكة األردنية 
الهاشمية نظرا لتدهور حالتها الصحية 

وعدم وجود عالج لها، ومت تقرير سفرها 
للعالج باخلارج دون وساطات، بل لكونها 
مستحقة، وحالتها تستدعي هذا اإلجراء، 

ولكن وبعد شهر ونصف الشهر من العالج 
وبعد ثالث عمليات وصفت بأنها ناجحة ومع 

مطالبات األطباء املعاجلني لها ببقائها مدة 
أطول، فوجئ ابنها الذي يصحبها بأن إدارة 

العالج في اخلارج توقف صرف مخصصاتها 

وتطلب منه العودة بوالدته إلى البالد 
الستكمال العالج.

وزير الصحة احملترم.. خاطبتك في مقالتي 
من منطلق إنساني حلالة تستدعي العالج 

في اخلارج ليس في الشقيقة األردن بل في 
أميركا، ولكن وألنهم بال واسطة فقط تقرر 

تسفيرها للعالج في األردن، وألنهم بال 
واسطة فقط مت تسفيرها ملدة شهر واحد ثم 

ألغي قرار سفرها للعالج في اخلارج.
أعلم يقينا أن األطباء املسؤولني في العالج 

في اخلارج يتعاملون وفق تقارير طبية 
ويعملون وفق القنوات القانونية، وأعلم 
يقينا أنهم يشبهون القضاة في عملهم، 

ان أصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم 
أجر االجتهاد في القرار، ولكن احلالة التي 

أحتدث عنها واسطتها اإلنسانية التي تسكن 
قلوب كل األطباء املسؤولني عن عالجها بدءا 
من وزير الصحة وحتى أصغر طبيب كتب 

تقريرها.
لست طبيبا وال أدعي معرفة بالتقارير، 

ولكن احلالة اإلنسانية لتلك السيدة تستحق 
التفاتة إنسانية من وزير الصحة.

األمر ليس بحاجة إلى عضو مجلس أمة 
ليحرك امللفات كما يحصل عادة، وليس 

بحاجة إلى تدخل وجهاء، األمر بحاجة إلى 
حد أدنى من النظرة اإلنسانية.

كلنا يعلم أن عددا كبيرا من املواطنني 
ذهبوا للعالج في اخلارج وملدة تفوق الستة 

أشهر أحيانا في حاالت مرضية بعضها ال 
يستدعي حتى عالجها في عيادة خارجية 

ألي مستشفى حكومي، ولكنهم وألنهم 
ميلكون الواسطة أو يعرفون كيف ميددون 

فهم يذهبون ألفضل البلدان وأفضل 
املستشفيات للعالج، بينما من ال واسطة له 
يرسل ملدة شهر أو شهرين ثم يلغى قرار 

سفره.
شيء من العدل وشيء من الرحمة ميكن 

أن يعيد األمور إلى نصابها، ليس في حالة 
هذه السيدة املستحقة كحالة ولكن لكل 

املستحقني من املرضى ممن ال واسطة لهم.

وجهة نظر 
إنسانية
يا وزير الصحة
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مغنية استغلت تغريدة صار 
لها سنة حتى ترد على هجوم 

احدى زميالتها وحطتها في 
صفحتها علشان تبني انها 

مظلومة من هالزميلة..
 إذا فات الفوت

 ما ينفع الصوت!

ممثلة تقول في 
تصريحاتها الصحافية انه 
سبب قبولها املشاركة في 
عمل درامي يصور حاليا 
انقاذ موقف ألن القائمني 
على العمل أصروا على 

مشاركتها.. ودي أصدق!

ممثلة متضايقة حيل
 بعدما مت استبعادها من 
تقدمي برنامج مسابقاتي 

أيام العيد ألن املخرج
 مو مقتنع بتقدميها..

خيرها بغيرها!

تغريدةمشاركة استبعاد

بعد 60 سنة..شركة السينما الكويتية 
»سنسكيب« تغير اللوغو اخلاص بها

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

»اجلزيرة2«و 10 أفالم جديدة تعرضها في »األضحى«

اعتبارا م���ن األحد املقبل 
س���وف يتم تغيي���ر اللوغو 
الس���ينما  اخلاص بش���ركة 
الكويتية، وذلك مبناسبة مرور 

60 سنة على إنشائها.
وفي ه���ذا الص���دد، قال 
الرس���مي ورئيس  املتحدث 
اللجنة اإلعالمية فيها الشاعر 
الش���يخ دعيج اخلليفة: جاء 
اللوغو لنواكب روح  تغيير 
الشباب والتطور احمليط بنا، 
بعد مرور 60 عاما من العطاء 
وتقدمي أفضل األفالم العربية 

والعاملية.
وأض���اف: س���يتم وضع 
اللوغو اجلدي���د على جميع 
صاالت عرض »سنس���كيب« 
ابتداء من األحد املقبل، متمنيا 
ان تكون الش���ركة دائما عند 

حسن ظن اجلمهور بها.
العي���د قال  أف���الم  وعن 
اخلليفة: لدينا اجلزء الثاني 
لفيلم »اجلزيرة« من بطولة 
النجم أحمد السقا وهند صبري 
ومحمود ياس���ن وآخرين، 
باإلضافة الى 10 أفالم جديدة 
هندية وعربية وأجنبية، كما 
جنهز ملفاجآت متعددة لرواد 
الس���ينما س���نعلن عنها في 

حينها.

لوغو »سنسكيب« القدمي

اللوغو اجلديد

لهيفاء وهبي، أضاف املنتج 
محمد السبكي باالتفاق مع 
أحمد البدري مشهدا لفيلمه 
اجلديد »حديد« يظهر فيه 
القبض عليه  السبكي بعد 
بسبب فيلمه »حالوة روح«، 
ليصبح أحد املس����اجن في 

محمد السبكي في السجن بسبب هيفاء وهبي
الفيلم، وحن يسأله الضابط 
عن س����بب حض����وره إلى 
السجن يرد عليه: »حالوة 

روح«.
 وكان فيلم »حالوة روح« 
قد أثار اجلدل عند عرضه، 
بس����بب بعض مش����اهده 
اجلريئة، فقرر رئيس الوزراء 
املصري إبراهيم محلب وقف 
عرضه، ومصادرة النسخ 
املوجودة في السينما، وهو 
األمر الذي أغضب السبكي 
واعتبره تدخال من رئيس 
الوزراء بشكل غير مقبول في 
عمل فني، فأقام ضده دعوى 

ما زالت تنظر حتى اآلن.
أما فيل����م »حديد« فهو 
بطولة عمرو سعد، درة، أحمد 
عبدالعزيز، تامر عبداملنعم، 

وزكي فطن عبدالوهاب.

في محاولة منه للسخرية 
من قرار احلكومة املصرية 
وقف فيل����م »حالوة روح« 

هيفاء وهبيمحمد السبكي

التفاصيل  »نواعم« بع���ض 
اخلاصة باجلزء اجلديد، وتبدأ 
القصة في يوم 28 يناير 2011 
حيث فتحت أبواب الس���جن 
ليخرج منصور، الذي يؤدي 
دوره السقا، وقبل أن يخرج 
تكون قد جمعته صداقة قوية 
بالشيخ جعفر )خالد صالح( 
وهو كبير الرجال في السجن 
ويقرران اله���روب في خطة 

واحدة.
ويذهب البطل منصور إلى 
مدينة اإلس���كندرية ليلتقي 

من حبيبة أحمد السقا اجلديدة؟
بابنه علي )أحمد مالك( الذي 
هرب ب���ه عمه إلى هناك بعد 
دخول والده السجن، ويقرر 
منص���ور بعد ذلك توس���يع 
نشاطه في جتارة السالح، ال 
التي يعيش  بداخل اجلزيرة 
فيها فقط، ولكنه يقرر التجارة 
في كل محافظات مصر وذلك 

مبساعدة الشيخ جعفر.
ويبدأ من هنا الصراع في 
العمل بن منصور والشيخ 
جعفر من جهة وبن الداخلية 
ممثلة بالفنان خالد الصاوي 
من جه���ة أخ���رى، وينتهي 
بصراع كبي���ر وانهيار أحد 

املنازل على اجلميع.
وجتس���د هند صبري في 
الفيلم شخصية »كرمية« التي 
تبدأ بتغيير وجهة نظرها عن 
منصور ال���ذي يعيش قصة 
حب مع صفية )أروى جودة(، 
وتظهر هند في معظم مشاهدها 

بطريقة الفالش باك.
يذكر ان الفيلم من بطولة 
السقا ومحمود ياسن  أحمد 
وهند صبري وأروى جودة 
وخالد صالح ونضال الشافعي 
وخالد الصاوي ومن إخراج 

شريف عرفة.

أيام قليل���ة ويبدأ عرض 
الثان���ي م���ن فيلم  اجل���زء 
»اجلزي���رة«، الذي يعود من 
خالله النج���م املصري أحمد 
التونسية  الفنانة  السقا مع 
هند صبري بعد 6 سنوات على 
عرض اجلزء األول، وذكر موقع 

أحمد السقا

عادل املاس يعود
إلى الساحة الغنائية بـ »أحبه وأبيه«

بعد انقطاع عن الساحة الغنائية دام أكثر من 
8 سنوات يعايد املطرب عادل املاس جمهوره 
بأغنية »أحبه وأبيه« من خالل شركة »أوطان 
ميديا لإلنتاج الفني« التي قررت تبني بعض 
أعمال املاس وإنتاجها جلمهور الفن األصيل 

بعد غيابه الطويل عن الساحة الغنائية.
وأغنية »احبه وابيه« من كلمات الشاعر 

الكويتي نيشان وأحلان املاس نفسه وتوزيع 
إسالم شكري وهي من أصل 3 أغاني ستكون 

من إنتاج »أوطان ميديا« املعروفة بإنتاجاتها 
لألعمال الوطنية، باإلضافة الى دعمها املتواصل 

للمواهب التي تثري الساحة الفنية الكويتية 
واخلليجية والعربية.

وتقول كلمات أغنية »أحبه وأبيه« التي سترى 
النور خالل أيام العيد: »احبه وابيه.. واسمعوها 
يا بشر.. احبه وابيه.. وما بقى فيني صبر.. لو 
حاربوني.. لو قيدوني.. واضحة كل الغصب.. 

فيني متثل وما يخاف املطر.. منهو تبلل«.
يذكر ان آخر أعمال الفنان عادل املاس الفنية 
صياغته حلن األغنية اجلميلة »آخر رسالة« 

التي تغنى بها الفنان عبداهلل الرويشد بألبومه 
األخير والقت صدى طيبا عند اجلمهور.

عادل املاس

نادين الراسي لسيرين عبدالنور: كل إناء ينضح مبا فيه 
وشقيقة سيرين ترد عليها: ال تنسي أنك أيضا مطلقة

ال مشكل حقيقيا بيني وبن 
س����يرين فقد افتعل البعض 
لنا مشكال وحن أطليت مع 
نيش����ان تكلمت ب����كل طيبة 
قلب حتى تظهر هذه الهدنة 
لكل من يريد أن يصب الزيت 
على النار، وقد فوجئت بعد 
الرسالة القصيرة التي أرسلتها 
لها وبعد كل الكالم الذي قلته 
عنها، بسيرين ترد وتسألني 
عن هوية مرسل الرسالة؟ أوال 
أنا كتبت اسمي في الرسالة 
وأتخيل أن اسم نادين الراسي 
معروف ولكن كل ش����خص 

يتصرف بحسب أخالقه«.
وتابعت نادين: »في النهاية 
إلى  هناك بيت نخ����رج منه 
احلياة، ومربى نترباه، وعمر 

وسنوات تتعب والدتك عليك 
لتعلمك فال ميكن ألحد أن يغير 
كل ذلك ب����ن ليلة وضحاها 
فاإلناء ينضح مبا فيه، ويظهر 
بتصرفات كل إنسان، العائلة 
واملجتمع اللذان تربي فيهما، 
ويظهر إذا كانت عائلة كاملة أو 
فيها نقص واملوضوع أصبح 
اليوم متأخرا جدا، فال انتظر 
اليوم نهائيا جوابا منها وقالت 
انها لم تصلها رسالة مني، أو 
انها وصلتها ولم ترد ولكنها 
ردت وقالت لي »من؟« مع أني 
أرسلت اسمي و»اسم نادين 
الراسي ما في منو اثنن ولن 
يك����ون... فليطمئن����وا هني 
يلحقوا على واحدة وأبوزيد 

خالهم« بحسب نادين.

بادرت باالتصال بها فلم ترد 
ولم تقم باملبادرة حتى هذه 

اللحظة بحسب نادين.
وعم����ا إذا كان����ت نادين 
الراس����ي قد ندم����ت على كل 
الكالم اجلميل الذي قالته عن 
إذا  سيرين في احللقة وعما 
كانت تندم على إعطاء قيمة 
كبي����رة لفنان����ن ال يقدرون 
إنسانيتها وأخالقها العالية، 
أجابت نادين: »صحيح حصل 
اتصال من مايا حداد صديقة 
سيرين للكاتبة نادين جابر 
صديقتي واتفقتا أن تقربانا من 
بعض وأال يتم إدخال الصحافة 
باملوضوع، واتصلت بي نادين 
على أبوظب����ي واتفقت معها 
على املوضوع وأكدت لها أنه 

ردت سابن نحاس شقيقة 
الفنانة سيرين عبدالنور على 
الفنانة نادين الراس����ي، بعد 
قيامها بالهجوم على سيرين 
م����رات ع����دة كان آخرها في 
البرنامج اإلذاعي »بصراحة«، 
حيث كتبت عب����ر صفحتها 
اخلاصة على »فيسبوك« ردا 
على تلميح الراس����ي إلى أن 
سيرين عاش����ت جوا أسريا 
مرتبكا بسبب طالق والديها: 
»عن جد اإلناء ينضح مبا فيه 
أول مرة يستفزني كالم الست 
نادين الراسي يا مدام إذا األهل 
مطلقن مش معناتها األوالد ما 
حدا تعبان بتربيتهم يا ست 
ان����ت ما في نق����ص بعيلتك 
على أساس بس أنت وأختك 
مطلقن وال نسيتي )الطالق 
م����ش عيب( ع����م بتخبصي 
كثير عي����ب يا ريت تتذكري 
من نحنا وتربايتنا بتعرفي 
منيح احترم����ي حالك عيب، 
فكرك عم بتبرري موقفك من 
احلكي يلي حكيتي قبل كرمالك 
عم بتسودي موقفك... رحمي 

حالك«.
وكانت نادين قد ردت على 
سيرين في برنامج »بصراحة« 
بعد الهدنة غير املعلنة بينهما، 
مس����تذكرة الرس����الة الت����ي 
أرسلتها مباشرة على الهواء 
إلى سيرين في برنامج »وال 
حتلم« مع نيش����ان، بعد أن 

نادين الراسي سيرين عبدالنور

عمرو دياب يفرق بني عادل إمام وابنه
 »واأللتراس« يحتفل بعيد ميالده 10 اجلاري

يبدأ النجم عمرو دياب منتصف الشهر 
املقرر  املقبل تصوير مسلسل »الشهرة« 
عرضه في رمضان املقب���ل بعدما انتهى 
مدحت العدل من كتابة كل حلقات العمل 
وإجراء بعض التعديالت عليه مبشاركة 

»الهضبة«.
وقد وقع االختيار على املخرج رامي إمام 
جنل عادل إمام ليتخلى للمرة األولى عن 
والده بعدما تولى إخراج أعماله الدرامية 
خالل الس���نوات األخيرة. ومن املقرر أن 
يس���افر رامي إمام الى دب���ي عقب إجازة 
عيد األضحى ملعاينة أماكن التصوير التي 
س���تكون بن اإلمارات والواليات املتحدة 

األميركية.
من جانب آخر، يقي���م »ألتراس دياب 
إسكندرية« احتفالية كبيرة احتفاال بصدور 

ألبوم »شفت األيام«، وأيضا احتفاال بعيد 
ميالد عمرو دياب الذي يوافق 10 اجلاري، 
وذلك بأحد النوادي الكبرى باإلسكندرية. 
وس���يقام االحتفال بحض���ور فريق عمل 
األلبوم الشاعرين أحمد شتا وتامر حسن، 
وامللحنن تامر علي وإسالم زكي وشادي 
حسن وأحمد حسن وأحمد الناصر، واملوزع 
عادل حقي، ومن املنتظر أن يشهد جمهور 
الفنان عمرو دياب باإلسكندرية مفاجآت 

عديدة في هذا اليوم. 
يذكر أن مسلسل »الشهرة« يشهد عودة 
عمرو دي���اب إلى التمثيل بعد غياب أكثر 
من 20 عام���ا، وكان من املقرر عرضه في 
شهر رمضان املاضي مع املخرج أحمد نادر 
جالل، ولكنه تأجل إلى رمضان 2015 بسبب 

عمرو ديابضيق الوقت وكثرة التحضيرات.

 هذه مشاريع إليسا بعد عودتها من باريس!
تعود النجمة اللبنانية إليسا إلى بيروت 
قريبا بعد مشاركتها في أسبوع الموضة 
الباريس����ي ووقوفها عند آخر صيحات 
الموضة للمصمم اللبناني العالمي إيلي 
صعب، كما شاركت في العشاء الذي دعا 
إليه صعب وزوجته، وبعد عودة إليسا، 
ستعمد إلى تصوير أول أغنية من ألبومها 

األخير »حالة حب«. 
وبعد مفاوضات عدة حول من سيكون 
مخرج األغنية الجديدة، ذكر موقع »نواعم« 
أن إليسا وإدارة شركة روتانا اتفقتا مع 
المخرجة إنجي الجمال من أجل تنفيذ هذا 

الكليب الجديد.
 وكانت المفاوضات أو األس����ماء التي 

ط�رحت، ق�بل إنج�����ي، م�ع الم�خرجين 
وليد ناصيف وسليم الترك اللذين تعاونا 
مع إل�يس����ا في وق�ت س�ابق، ل�كن ت�قرر 
أن تكون األغني�ة ه�ذا الموسم مع إنجي 

الجمال. 
وت�ردد أن ثم�ة ش�رك�ة عالم�ية ستكون 
راعي�����ة ل�ه����ذا الك�ليب، وه�ي ش����رك�ة 
مج�وهرات ستفاجئ محبي إليسا، بعدما 
ك�انت فن�انة ثانية هي الوجه اإلعالني لهذه 
الش����ركة، أما فيما يتعلق بالكليب ال�ذي 
م�ن المقرر تص�ويره، فتب�ني الم�خرجة 
إن�جي الجمال فكرتها على قصة تتناسب 
م�ع رؤيته�ا إلليس�����ا وجم�اهيرته�ا في 

اليساالعالم العربي.

فيفي عبده: فقدت وزني في البرازيل!
أكدت الفنانة املصرية فيفي عبده أن بعض 

أصدقائها املقربني منها الحظوا انخفاض 
وزنها بعد عودتها من البرازيل.

وقالت فيفي إنها لم تتبع نظاما غذائيا صارما 
هناك، ولكن الفترة التي أمضتها في البرازيل 
في تعليم الفتيات الرقص ساعدتها على ذلك، 

خاصة انها كانت تتحرك معهن باستمرار.
والالفت ان فيفي عبده حترص باستمرار 

على ممارسة الرياضة بشكل مكثف لفقد 
وزنها الزائد الذي اكتسبته خالل السنوات 

املاضية، وبالفعل جنحت فيفي في ذلك 
بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، حتضر فيفي عبده 
ملسلسل جديد تشاركها بطولته سمية 
اخلشاب في ثاني تعاون بينهما بعد أن 
فيفي عبدهجمعهما من قبل مسلسل »كيد النسا«.
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مجموعة من األطفال في مشهد من مسرحية »حبنا الكبير«   )محمد هاشم( رئيسة مجموعة رقي اإلبداعية ومخرجة املسرحية ومؤلفتها وسمية احلربي 

وسمية احلربي في حديثها مع الزميلة خلود أبو املجد

عرضان يومياً بداية من ثاني أيام العيد على مسرح »الشامية«

»حبنا الكبير«.. عرض عرائس تربوي يغرس قيم حب الوطن واحترام الكبار

من مش���اريع، وهذا إلميانهن 
ب���أن األطفال هم جيل وعماد 
املستقبل، لذا كان اإلبداع من 
قبلهن يضيف لنجاح العمل، 
كما ال ميكن أن نغفل دور الفنان 
املوزع عاصم البني الذي أبدع 
التي سجلت  في املوس���يقى 
خصوص���ا لالس���تعراضات 

املتواجدة في العرض«.
وفي النهاية قدمت وسمية 
احلربي الشكر لكل من حتمس 
وساعد لتقدمي عرض »حبنا 
الكبير« وقد فتح شباك احلجز 
منذ يومني في مسرح الشامية، 
الع���رض  لب���دء  اس���تعدادا 
اجلماهيري طوال فترة عيد 
األضحى السعيد بداية من ثاني 
أيام العيد، حيث يقدم عرضان 
يوميا مدة كل منهما ساعة يبدأ 
األول منهما في اخلامسة من 
بعد الظهر، والثاني في السابعة 

مساء.

قامت به ورشات العمل التي 
يقيمها املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب على يد أساتذة 
متخصصني في تعليم اإلخراج 
وغيرها من تقنيات املس���رح 
والتي س���اعدتني وأفادتني 
كثيرا في ظه���ور هذا العمل 

وخروجه للنور«.
»كما ال ميكنني إغفال دور 
الفتيات والشابات املتطوعات 
الالتي ساهمن في هذا العمل 
التي  ومنهن م���رمي اخلرافي 
تولت مسؤولية فريق التسويق 
لهذه املسرحية، ونوف البطي 
الت���ي حمل���ت عل���ى عاتقها 
تدريب األطفال على التمثيل 
واالستعراض، وأبرار احلربي 
وهي من تولت مسؤولية فريق 
املتطوعات، فجميعهن تكاتفن 
إلجن���اح العرض املس���رحي 
لرغبته���ن في تقدمي ش���يء 
جديد ومختلف عما يتواجد 

االس���تهالك واإلنفاق، ونؤكد 
من خالل لوحاتنا على ضرورة 
الثقة ف���ي النفس«. وأجابت 
وسمية احلربي حول عملية 
اختيار األطفال الذين شاركوا 
بالعرض قائلة: »كانت عملية 
االختيار تدخ���ل ضمن إطار 
التطوعي م���ن قبل  العم���ل 
األطفال احملبني للفن والتمثيل 
املسرحي، فمن األبطال عدد من 
التمثيل  الذين بدأوا  األطفال 
في املس���رح املدرسي منذ أن 
كان عمره���م ال يتعدى ال� 4 
سنوات، ومنهم من يقدم أولى 
جتاربه املسرحية اجلماهيرية، 
لكن على الرغم من هذا اجلميع 
أحب الفكرة، بل وأبدعوا فيها 
أيضا وفي جتسيدها، وعلى 
الرغم من اعتمادي األساسي 
على املوهبة في إخراجي لهذا 
العرض املسرحي، إال أنني ال 
ميك���ن أن أغفل ال���دور الذي 

الدمى على املسرح وتصفيق 
اجلمهور من األطفال والكبار 
لها، وحرصه���م على متابعة 
االس���تعراضية  اللوح���ات 
اخلمس، واحلديث الذي يضم 
العرائس  الشخصيات، وهي 
الست املتواجدة في املسرحية 
وهي: األب وبناته ال� 4 أحالم 
وأفكار وأماني وتهاني، تالشى 
هذا اإلحس���اس متاما، ليقدم 
أبطال املسرحية بخالف القيم 
ف���ي بداية  التي ش���رحناها 
احلدي���ث قيما تربوية أخرى 
مثل توضيح املعنى احلقيقي 
للكرم بعيدا ع���ن التبذير أو 
البخ���ل، حيث نح���ث الطفل 
واألهل على ضرورة ترشيد 

وكان م���ن بينه���م ع���دد من 
املهتمني مبس���رح  الفنان���ني 
الطفل وكتاباته، منهم عواطف 
الب���در، التي س���عدت كثيرا 
عند إلقائها كلمة عقب انتهاء 
العرض أشادت فيها بالفكرة 
والقيم التي يحملها العرض، 
وأكدت على ضرورة عرضه 
اإلفادة  اجلماهيري ملزيد من 
لألطفال«. كما قالت احلربي 
»في يوم عرض »حبنا الكبير« 
على املس���رح ضمن اسبوع 
صيفي ثقافي التاسع، شعرت 
باخلوف في البداية، ألن هناك 
الكثير من مس���ارح األطفال 
التي يذه���ب إليها اجلمهور، 
لكن مع بداية العرض وظهور 

وقالت احلرب���ي أيضا: »عند 
تقدميي العرض املس���رحي 
لإلجازة، لم أك���ن أتوقع أنه 
س���يجاز بهذه السهولة التي 
مت به���ا، بل أيضا حصل على 
الوطني  الدعم من املجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب ممثال 
في األمني العام لقطاع الفنون 
واملسارح محمد العسعوسي، 
وكذل���ك كاملة العياد، اللذين 
حرصا على متابعة كل تفاصيل 
العم���ل، وحرصا على تواجد 
العرض ضمن مهرجان صيفي 
ثقافي التاسع، وبالفعل قدمنا 
العرض في الثاني والعشرين 
من أغس���طس املاضي والقى 
إش���ادة كبيرة من احلضور، 

خلود أبوالمجد

يعد مسرح الطفل من أهم 
املسارح التي تساهم في تربية 
النشء وجيل املس���تقبل، ملا 
حتمله النصوص املسرحية 
من قيم تربوية تزرع من خالل 
األداء الذي يقوم به املمثلون في 

العروض التي يقدمونها.
وكان ه���ذا ما حرص على 
تقدميه مؤسسو مسرح البيادر 
م���ن خالل ع���رض العرائس 
االستعراضي »حبنا الكبير«، 
الذي يتناول في طياته الكثير 
التربوية لألطفال،  القيم  من 
وتتناول حب الوطن والتمسك 
باجلذور والعادات والتقاليد 
الذي  التطور  الرغم من  على 
يحيط باألطفال من كل حدب 
وصوب.كما يحاول العرض 
املسرحي »حبنا الكبير« غرس 
مفاهيم االحترام بني األجيال، 
وكيفي���ة التعامل مع الرعيل 
األول بالشكل الذي يليق بهم 
وبخبراتهم وجتاربهم التي مروا 
بها على مدى سنوات عمرهم، 
واالستفادة منها وتطويرها 
لتتناس���ب مع تطور العصر 
الذي نعيش في���ه، ومن هنا 
يستعرض العمل قيمة أخرى 
التعاون والعمل  وهي أهمية 
بروح الفريق الواحد لتحقيق 
النج���اح. هذه بع���ض القيم 
التي يتناولها العرض والتي 
صرحت بها في حديث خاص ل� 
»األنباء« رئيسة مجموعة رقي 
اإلبداعية ومخرجة املسرحية 
ومؤلفتها وسمية احلربي، التي 
أضافت قائلة: »استغرق العمل 
على هذا العرض املس���رحي 
الكتابة  س���نة كاملة، ما بني 
وتصميم اللوحات والعرائس، 
وصوال لي���وم العرض، فمنذ 
اللحظة األولى التي بدأت فيها 
بالتفكير في فكرة املسرحية، 
وضعت نصب عيني حرصي 
على تقدميه���ا مبجموعة من 
العرائس، ألنها األقرب للطفل، 
فمهما بل���غ الطفل من العمر 
يظل متعلقا بعرائس���ه التي 
يلعب بها، بل انها تعيش في 
ذاكرته أكثر من ش���خصيات 
املس���رحيات احلية، أي التي 
يق���وم بتجس���يدها ممثلون 
حقيقي���ون بش���خصياتهم 
اجلسدية، لكني لم أكن أتخيل 
أن تصمي���م ه���ذه العرائس 
بالش���كل الذي يعكس الروح 
املكتوب بها النص سيتطلب 
كل ه���ذا الوق���ت، فقد تطلب 
البحث عن مصمم ذي خبرة 
في مثل هذا النوع من العرائس 
والتنفيذ أكثر من شهر، حتى 
الذي  توصلنا لهذا الشخص 
نفذ ما نريده في شهر كامل، 
نوف البطيواس���تمر العمل فيه يوميا«. 

مرمي اخلرافي مع مجموعة من املشاركات

فقرة غنائية في املسرحية

من جتهيزات العرض

العرائس بانتظار اجلمهور في مسرح الشامية أيام العيد
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Huawei Honor 6

أطلقت العمالقـــة الصينية «هواوي» هاتفها 
اجلديد Honor 6، حيث يأتي مع شاشة من 
نوع IPS LCD مقاس 5 إنشـــات بدرجة 
وضوح تبلغ 1080 في 1920 بيكسل، 
 ،Android 4.4 ويعمل على نظام تشغيل
 HiSilicon Kirin 920 ويحمل معالج
وسرعته 1.7 غيغاهرتز، مع سعة 
تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت، 
وذاكـــرة تبلـــغ 3 غيغابايـــت، 
ويستطيع االتصال باإلنترنت 
عبر «واي فاي»، عالوة على 
 ،microSIMو microUSB منافذ
ويحمل اجلهاز كاميرا خلفية 
تبلغ دقتها 13 ميغابكسل، 
وكاميـــرا أماميـــة تبلغ 
دقتها 5 ميغابكســـل، 
أما البطارية فهي سعة 
3100 ميللي أمبير، 
ويـــزن 130 غرام، 
ويأتـــي باللـــون 
األسود واألبيض 

والفضي والذهبي.
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خالل األسبوع املاضي استحوذ عدد من األخبار على اهتمام القراء 
األعزاء بـ «فيسبوك األنباء»، نرصد بعضها في السطور التالية:

فيديو

معركة نسائية شرسة بسبب موقف سيارة، 
هـــذا الڤيديو حصل على مشـــاهدات جتاوزت 
٨١٫٨٤٠ باإلضافة إلـــى ٣٦١ إعجابا و٢٥ تعليقا 

و١١١ مشاركة.

وع
سب

ي أ
ف

فــن

نعش «خالد صالح» يثيـــر اجلدل بني جمهوره 
ومحبيه، هذا اخلبر حصل على مشاهدات جتاوزت 
٢٨٫٢٤٣ باإلضافـــة إلى ١٥٦ إعجابـــا و١١ تعليقا و٥ 

مشاركات.

أحمد يوسف عبدالرحمن

الشهيرة بإصدارها  هي لعبة األكشن 
 AGE OF اجلديــــد والــــذي أطلق عليــــه
EXTINCTION حيث قتال املتحولني والرجل 
اآللي في شوارع املدينة ومنهم من يستطيع 
التحول إلى ســــيارة سريعة ومنهم من 
يتحول ألشكال أخرى متعددة، واللعبة 
مليئة باملراحل الكثيرة، وتتمتع مبؤثرات 
بصرية وسمعية رائعة جتعلك تعيش في جو من التشويق واإلثارة 
أثناء املعارك احلربية بني اآلالت املتحولة واألعداء واملنافســــني 

داخل اللعبة، وميكنك تنزيلها من متجر«غوغل بالي».

أحمد يوسف عبدالرحمن

هي لعبة سباق الســـيارات الرهيبة، حيث 
التحدي والقيادة على الطرق السريعة، وميكنك 
اختيار العديد من أنواع الســـيارات املختلفة، 
باإلضافة الى حصولك على النقاط ومشـــاركة 
النتائج مـــع أصدقائك على مواقـــع التواصل 
االجتماعي املختلفة، وقد يسعدك احلظ في احدى 
مراحل اللعبة بأن تفوز باجلائزة الكبرى وهي 
100 ألف نقطة من الذهب اخلالص قد تساعدك في إكمال مراحل اللعبة الباقية 
في ســـهولة ويسر، وهي تتمتع برسومات فائقة اجلودة وعالية الوضوح، 

وميكن تنزيلها من متجر «آب ستور» بشكل مجاني.
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بالل حجازي

هو تطبيق يتيح حتويل صورتك الشخصية 
تلقائيا إلى أشبه بصورة كرتونية مرسومة، بل 
يعطيك إمكانية إرسال أي صورة من اختيارك 
وطلب رسمها، وسيتم رســــمك يدويا من قبل 
فنانني فعليني، تستطيع من خالل التطبيق إرسال 
صورتك إما عبر اختيار صورة من مواقع التواصل 

االجتماعي أو عبر رفع صورة من معرض الصور اخلاص بك أو حتى التقاط 
صورة لنفسك بواسطة كاميرا الهاتف، تستطيع بعدها اختيار نوع الصورة 
التي سيتم رسمها، حيث ميكن اختيار احلصول على الرسم باألبيض واألسود 

وذلك مبقابل مادي إن شئت، وميكنك تنزيله من متجر«غوغل بالي».

علي محمد

هـــو تطبيق مبتكر ميكنك من «التعتيم» على 
الصـــور والتركيز على جزء منها ليبقى واضحا، 
حيث يستطيع وضع رؤية بديلة للضوء املسلط 
على الصورة وذلك باملناطق املعينة التي يحددها 
املستخدم، مع إمكانية عمل تكبير لكل أبعاد الصورة 
املعاجلة، ويحتوي التطبيق على أداة غاية في الروعة 
وهي FocusMe التي تختص بتسليط التغيير على 

جـــزء معني من الصورة وطمس املعالم الباقية منها، مع حفظها بجودة عالية 
لكي تستخدم الحقا في أغراض الطباعة، وهو يعمل على أجهزة اآليفون واآليباد 

واآليبود تاتش التي حتمل نظام تشغيل iOS 7.0 أو أحدث.
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حقيقة استخراج كنز «هرقل» شمال األردن تشغل 
العقول، هذا اخلبر حصل على مشـــاهدات جتاوزت 
٣٧٫١٤٠ باإلضافة إلـــى ١٢٦ إعجابا و٣ تعليقات و٤٤ 

مشاركة.

محلية

«األنباء» تنشر أسماء وجنسيات ضحايا حادث 
باص طريق امللك عبدالعزيز في الكويت، هذا اخلبر 
حصل على مشاهدات جتاوزت ٤٥٫٣٧٦ باإلضافة 

إلى ١٢٧ إعجابا و١٧ تعليقا و١٨ مشاركة.

عالمية

إبطال مفعول «حيوانات داعش» املفخخة في العراق، 
هذا اخلبر حصل على مشاهدات جتاوزت ٢٣٫٧١٣ باإلضافة 

إلى ١٢١ إعجابا و١٠ تعليقات و٩ مشاركات.

@osama4855  أسامة أحمد        

صفحة أسبوعية تهتم باألخبار التكنولوجية 
والبرامج واألجهزة واأللعاب 
إعداد قسم املوقع اإللكتروني

للتواصل 
webmaster@alanba.com.kw

آلخر أخبار التكنولوجيا زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/ar/world-news/technology
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علي محمد

بعد أن أعلنت العمالقة األميركية «آبل» 
عن إمكانية الترقية ألحدث نظامها التشغيلي 
«iOS 8» ظهر أن هناك العديد من املستخدمني 
اجلدد لم يستطيعوا التحديث، لذلك سوف 
نســــتعرض خطوات الترقية وهي سهلة 

وبسيطة:
أوال: يجب عليك التأكد إذا كان جهازك 
يدعم التحديث أم ال، حيث يدعم التحديث 
األجهــــزة التالية: «آيفون 4 إس» – «5 و5 
سي وإس» و«6 و6 بلس» عالوة على «آيباد 

ميني» و«إير».
ثانيا: نفذ اخلطوات التالية في جهازك، 
الذهاب إلى Settings، ومن ثم General، وبعد 
ذلك فتح خيار Software Update، وبعدها 
 Download and Install قم بالضغط علــــى

للبدء بتثبيت التحديث.

علي محمد

كيفية حتديث «آيفون» و«آيباد» 
«iOS 8» إلى إصدار
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تأخير تطبيق 
النظام اإللكتروني 
للتأشيرة ألسباب 
تقنية وليس له 

عالقة بأي أحداث 
سياسية في 

املنطقة

طاقم السفارة 
مشغول حاليًا 

بتجهيز سفر عدد 
من ضباط األمن 

الكويتيني للتدريب 
في بريطانيا

اتفقنا مع إيران 
على ضرورة عملها 

إلى جانب التحالف 
الدولي ملواجهة 

»داعش«

افتتاح مركز أعمال 
كويتي - بريطاني 

في الكويت 
لتشجيع الشركات 

البريطانية على 
العمل في الكويت 

وأيضًا لتشجيع 
مزيد من الكويتيني 

على االستثمار 
في بريطانيا

بيان عاكوم
أكد السفير البريطاني لدى البالد ماثيو لودج ان »الكويت تبذل أقصى جهدها ملنع املتطرفني من تنظيم 
الدولة في العراق والشام املعروف بـ »داعش« من الذهاب إلى سورية والعراق«، معبرا في الوقت نفسه عن ثقته 
»ان الكويت تتخذ كل اإلجراءات التي تؤمن بها نفسها«، مبديا حرص بالده على التشاور مع الكويت والتعاون معها 
في مختلف أوجه التعاون األمني، مبينا ان لبريطانيا مصلحة في تأمني الكويت واخلليج وتأمني مسار التجارة فيه 
على املدى الطويل. وقال: »لهذا السبب انضمت بريطانيا إلى التحالف الدولي ألن اخلطر الذي ميثله داعش 
كبير«. واسـتدرك في حوار خص به »األنباء« بأن »مسـألة األمن يوجد بها دائما عامل غير محسوب وكل ما علينا 
فعله اتخاذ احتياطات معقولة ونعمل قدر اسـتطاعتنا في إطار املجتمع الدولي ومصلحة الدول األطراف في 

املنطقة لتأكيد عدم امتداد خطر »داعش« الى مناطق أخرى«. وحتدث لودج عن أوجه التعاون األمني بني بالده 
والكويت، مشـيرا الى »وجود جلنة أمنية بريطانية تعمل مع وزارة الدفاع، وذلك لتأمني مسار التجارة الدولية 
في اخلليج في إطار اجلهود الدولية لتأمني مضيق هرمز وبالتالي تأمني صادرات النفط الكويتية واخلليجية الى 
العالم«، كاشفا عن »انشغال السفارة في الوقت احلالي بتجهيز سفر عدد من الضباط األمن الكويتيني للتدريب 
فـي بريطانيا، هذا الى جانب التعاون في املجال اجلمركي والطيـران وتأمينهما من اإلرهاب«. وباحلديث عن 
تطبيق النظام اإللكتروني للتأشيرة في الكويت ذكر لودج ان تأخير تطبيقه في الكويت ليس بسبب األحداث 
احلالية في املنطقة وإمنا ألسـباب تقنية بحتة، مبينا انهم يعملون بشكل جدي حلل هذه املشاكل، متمنيا 

التغلب عليها مع بداية العام املقبل. وهذه تفاصيل اللقاء:

واثقون أن الكويت تتخذ كل اإلجراءات لتأمني نفسها من »داعش« 
وتبذل أقصى جهدها ملنع املتطرفيـن من الذهاب إلى سـورية والعـراق
تقسيم المنطقة

برأيكم هل املنطقة تتجه نحو 
التقسيم؟

٭ أريد ان أبدو متفائال وإيجابيا 
وأظن ان حقيقة املجتمع الدولي 
قد حتال���ف ضد داع���ش متثل 
عالمة عل���ى ان املجتمع الدولي 
يدرك وجود خطر في هذه املنطقة 
وأيضا ان هناك أمال وتفاؤل في 
القدرة عل���ى تأمني هذه املنطقة 
والعمل معا ملن���ع تفاقم األمور 
فيها بحيث ال يستمر نزيف الدم 
وهدر اإلمكانيات فيها وهذا يعني 

اننا ندرك املشكلة واحلل.

ما مدى قدرة التحالف الدولي 
في القضاء على داعش؟

٭ أعتق���د ان التحال���ف الدولي 
قادر على دحر داعش ومنعها من 
االستمرار في العمل بالشكل الذي 
هي عليه اآلن، وبالتالي ميكننا 
مثال من���ع التدفقات املالية التي 
تصل إليها وميكننا منع أفرادها 
من احلركة بحرية داخل وخارج 
العراق ولك���ن يجب ان يتم كل 
هذا في إطار خلق مناخ سياسي 
إيجابي في العراق مينح الناس 
القدرة على املشاركة السياسية 
وأظن انه عندما يحدث هذا فإننا 
س���نجد هبوطا حادا في تأييد 

البعض لداعش.

التقى رئيس الوزراء ديڤيد 
كاميرون مع الرئيس االيراني 
حسن روحاني في لقاء اعتبر 

تاريخي شدد فيه كاميرون على 
أهمية دور إيران في محاربة 
داعش فما املطلوب من إيران 
في هذا امللف في هذه املرحلة؟

٭ فعال حدث لق���اء وكان أول 
لق���اء بينهم منذ وق���ت الثورة 
اإليرانية وقد ناقشا العديد من 
القضايا من ضمنها داعش واتفقا 
على انه من الضروري ان تعمل 
إيران إلى جانب التحالف الدولي 
املزيد  أعلم  ملواجهة داعش وال 
من التفاصيل ولكن أس���تطيع 
ان أجيب رأيي الشخصي فيما 
يتعلق بدور إيران، إيران دولة 
كبيرة عدد سكانها ضخم ولها 
دور ومصلح���ة مش���روعة في 
املنطقة كأي دولة أخرى ولكنها 
مثل أي دول���ة أخرى عليها ان 
الدولي  حتترم قوانني املجتمع 
وتعمل على حتسني مصاحلها 
تلك بس���بل س���لمية وال أريد 
الدخول ف���ي تفاصيل ما يجب 
على إي���ران ولكن ما أعلمه عن 
اللقاء ب���ني روحاني وكاميرون 
هو ظهور بعض األمل في إمكانية 
العمل معا خطوة خطوة لتوسيع 
احلوار بني إيران واملجتمع الدولي 
خصوصا الغ���رب وال أظن انه 
يجب على أي دولة مسؤولة في 
هذه املنطقة ان تعمل على تخريب 
أمن واستقرار الدول املجاورة لها 
وأظ���ن انه يجب علينا ان نقيم 
حوارا سلس���ا وج���ادا ولنركز 
الت���ي لدينا فيها  على املناطق 
أهداف مشتركة فمثال املوضوع 
األساسي مع إيران هو البرنامج 
النووي حيث نتقبل حق إيران 
في االستخدامات السلمية للطاقة 
النووية ولكن يجب عليهم ان 
يتفهموا قلق املجتمع الدولي من 
هذا البرنامج وأن يعملوا معنا 

في تبديد هذه املخاوف.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ الكويت مكان محبب وسعدت 
بوجودي هنا ونتمنى أن نصل الى 
وضع ميكن فهم أكثر عما ميكن 
للكويت أن تقدمه، وما طبيعتها 
فهناك الكثير من األمور اإليجابية 
فيما يتعلق بالكويت وشعبها، 
وأريد أن أعمل لتأكيد املكانة التي 
تستحق الكويت أن حتصل عليها 

لدى البريطانيني.

وهنا يختلف األمر فاملأساة في 
العراق فيم���ا بعد مرحلة صدام 
حسني هي اننا أمام دولة متكنت 
من التخلص من الطاغية، وأصبح 
لديها فرصة إلعادة بناء العراق 
مبا يحقق مصالح شعبها سواء 
س���نة أو شيعة أو مسيحيني أو 
أي طائفة أخرى إال انها لم تتمكن 
من النجاح في إمتام األمر بالشكل 
املطلوب، وبناء عليه فقد كانت 
السياس���ات التي قام بها رئيس 
الوزراء الس���ابق نوري املالكي 
على س���بيل املثال غير مساعدة 
على إجناز هذا الهدف، وصحيح 
ميكنك ان تقولي انه من املؤسف 
انه انس���حبنا من العراق لكننا 
فعلنا ذلك ألن العراقيني أنفسهم 
هم من طلبوا منا التراجع، ولكننا 
اآلن ف���ي موقف مختلف العراق 
يواجه تهديدا كبيرا، فالس���فير 
انتقل  الذي  الكويت  السابق في 
الى العراق اآلن يعمل على قيادة 
جهود بريطانيا في العراق بهدف 
مساعدة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي في محاولة لبناء 
بعض اجلسور وإقامة العالقات 
اإليجابية بني مختلف الطوائف 
والفئات في العراق حتى ال تكون 
حكوم���ة طائفية ويحرص على 
متثيل مناسب ملختلف الطوائف 
واألدي���ان في العراق كما يحدث 

اآلن.

ملاذا حصرمت توجيه ضرباتكم 
في العراق دون سورية؟

٭ فيم���ا يتعلق بس���ورية فإن 
األمر قد متثل في خسائر كثيرة 
على اجلانب البشري ولذلك فإن 
بريطانيا وأميركا ركزتا على دعم 
اجلهود اإلنس���انية هناك ولكن 
األمور داخل سورية معقدة جدا 
ونحن نحاول ان مننع املأس���اة 
اإلنس���انية من ان تتفاقم بشكل 
أكبر مما هي عليه، وذلك بالتعاون 
مع الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي من خالل طرح بعض 
احلل���ول وتق���دمي املس���اعدات 
اإلنس���انية للش���عب السوري 
والدعوة حللول سياسية ولكن 
هناك في مجلس األمن من يعارض 
سياستنا وهذا أمر مؤسف ولذلك 
هو مسؤول عن استمرار معاناة 
الشعب الس���وري بينما تتمكن 
داعش من تأم���ني مناطق عملها 
فيما بني حدود الدولتني سورية 
والعراق فإن املؤس���ف في األمر 
هو ان املس���ألة ليست مباشرة 
وواضحة في االشتباك مع داعش 

في سورية، كما في العراق.

هل لديكم خشية من ان تؤدي 
الضربات اجلوية إلى تقوية 

نظام األسد؟
٭ أظ����ن ان علين����ا ان نحدد ما 
املخاطر األكبر واألكثر مباش����رة 
وعلينا ان نتعام����ل مع املخاطر 
املباشرة بشكل حاسم بحيث مننع 
داعش من ان متد نفوذها الى خارج 
العراق بحيث ال تصبح قوه لها 
إقليمية، كما هي عليه  س����طوة 
اآلن وهذا قد متت املوافقة عليه 
باإلجماع في مجلس األمن مؤخرا 
لكن بالنسبة ملا يقال إنكم تقاتلون 
داعش فإنكم كذلك تدعمون األسد 
فإن حكومتنا كانت واضحة جدا في 
هذا الصدد فنحن لسنا بصدد عقد 
صفقات أو مبادالت مع األسد الذي 
فقد شرعيته ألنه قد خسر اي شكل 
من أشكال الشرعية أو املصداقية 
بالنسبة لنا ومن وجهة نظرنا منذ 
عدة سنوات لكن املؤسف في األمر 
هو ان القضية الس����ورية معقدة 
جدا ولكن من املؤكد اننا ال نقوم 
بفعل أي شيء بشكل متعمد لدعم 
األس����د ولكن تدخلنا في سورية 
ينحصر في املساعدات اإلنسانية 
ومحاولة طرح حلول سياس����ية 

إلنهاء العنف هناك.

من أي شيء، هذا موقف سلبي 
ولك���ن هذا املوق���ف خطير جدا 
فمصلحة بريطاني���ا هي تأمني 
الكويت واخلليج وتأمني مسار 
التجارة فيه على املدى الطويل، 
وهذا هو الس���بب في انضمامنا 
الى التحالف الدولي فهذا أمر مهم 
لنا ولكل األط���راف في املنطقة 
ولكل األطراف التي لها مصالح 
في املنطقة فاخلطر الذي متثله 
داعش هو خطر كبير جدا ولكننا 
واثقون من ان الكويت تتخذ كل 
اإلجراءات التي تؤمن بها نفسها، 
ولكن بالطبع مسألة األمن يوجد 
بها عامل غير محسوب، وكل ما 
علينا فعله هو اتخاذ احتياطات 
معقولة ونفعل ما نقدر عليه في 
الدولي وفي إطار  إطار املجتمع 
مصلحة الدول األطراف في املنطقة 
لتأكيد عدم امتداد خطر داعش الى 
مناطق أخرى فمن القضايا التي 
دار حوله���ا اجلدل في بريطانيا 
مؤخ���را فيم���ا يخ���ص داعش 
قضيتان أوال مشاهد قطع الرقاب 
املقاتلني األجانب  وثانيا تواجد 
الى داعش من خارج  ينضمون 
املنطقة كبريطانيني وفرنسيني 
الذين ينخرطون في فكرة اجلهاد 
في سورية وخطر عودتهم بعد 
ذلك ال���ى بالدهم ونحن بحاجة 
ملنع ه���ذه الظاهرة وليس فقط 
التعامل مع داعش بشكل مباشر 
في هذه املنطقة ولكن تأمني العالم 
ايضا من عودة هؤالء احملاربني 
بحيث يستمر السالم في العالم 
وال متتد احلرب من سورية الى 

أماكن أخرى.

خطر داعش 

كيف تنظرون الى دور 
الكويت ملنع ذهاب اعضاء 

داعش الى سورية والعراق؟
٭ من املهم ج���دا ألي دولة لها 
حدود سياس���ية مع دول أخرى 
ان حتافظ على حرية مواطنيها 
في احلركة وهذا ش���يء أساسي 
جدا وهذا يصعب عملية مالحقة 
املتطوع���ني للجه���اد في داعش 
ولكن ليس م���ن حقي التعليق 
على طريقة الكويت في مالحقة 
هؤالء ولكننا ن���رى ان الكويت 
تبذل أقصى جهدها ملنع هؤالء من 
االنضمام لداعش فهم إذا سافروا 
الى سورية سيطيلون أمد احلرب 
وإذا عادوا سينشرون عدم األمان 
في االماكن التي يعودون إليها.

ولكن يجب علينا ايضا ان نحارب 
داعش على مس���توى آخر وهو 
مس���توى اخلطاب والذي يفتح 
جبهة أخرى للقت���ال بعيدا عن 
األس���لحة، فمن املهم جدا تقدمي 
خطاب عقالني رزي���ن يتعامل 
معها ويرد على اخلطاب العنيف 
الصادر عن داعش والذي أرى انه 
ال عالقة له بالعقيدة اإلسالمية 
ونحن بحاجة الى توضيح موقفنا 
فيما يخص معتقداتنا فيما يتعلق 
بالتس���امح والس���الم واحلوار 
والنقاش املسالم املتحضر، حيث 
ننبذ العنف والوحشية وما ميكن 

ان يترتب عليه.

بعد سنوات على انسحابكم 
من العراق تعودون إليه 

اليوم، هل هذا يعني ان قرار 
اخلروج من العراق كان 

متسرعا او خاطئا؟
٭ ال أعتقد ذلك، احلقيقة هي انه 
عندما يك���ون هناك طرف ثالث 
منخرط في الصراع إذا ما تدخلت 
أطراف خارجي���ة في أي صراع 
فإن عليه مس���ؤولية ان يساعد 
الدولة محل الصراع على ان تقف 
على قدميها ثم يكون عليه بعد 
ذلك ان يتراجع ويجعلها تتحمل 
مسؤولياتها، ولذا فهذا القرار ليس 
خاطئا ولكن الفكرة هل هو قرار 
يترتب عليه نتائج ناجحة أم ال؟ 

الطيران ض���د اإلرهاب وفي هذا 
املجال هناك تعاون مستمر بيننا 
وبني الكويت وهذه أمثلة بسيطة 

على أوجه هذا التعاون.

هل مازالت احملادثات حول 
صفقة طائرة »اليوروفايتز« 
مستمرة؟ وهل من صفقات 
عسكرية جديدة مع الكويت؟

ال أس���تطيع ان أتكل���م في هذه 
األمور التي تتضمن قدرا ما من 
السرية، ولكن الواضح ان هناك 
مجموعة أوروبي���ة تقف خلف 
اليوروفايتز وبريطانيا  طائرة 
جزء منها ال���ى جانب وإيطاليا 
وإس���بانيا وأملانيا وهي طائرة 
عالي���ة اجل���ودة وناجحة جدا 
ونح���ن نتفهم وج���ود اهتمام 
الطائرة، ونتعامل  كويتي بهذه 
مع حلفائنا األوروبيني ملعرفة ما 
إذا كانت الكويت ترغب في عقد 
هذه الصفقة فسنساعدها بشكل 

إيجابي جدا.

التأشيرة اإللكترونية

باحلديث عن التأشيرات، 
ذكرت ان نظام التأشيرة 

اإللكترونية سيتأخر تطبيقه 
وانه لن يتم تطبيقه نهاية 
هذا العام، هل لألمر عالقة 

باملشاكل السياسية في 
املنطقة؟

٭ ال يتعل���ق األم���ر باملش���اكل 
السياس���ية اخلاص���ة باملنطقة 
فعالقتن���ا م���ع الكوي���ت قوية 
ومفيدة ج���دا والعام املاضي مت 
طلب نحو 110 آالف طلب تأشيرة 
من الكويتيني لدخول بريطانيا 
وهذا عدد ضخم جدا من الكويتيني 
الذين يريدون دخول بريطانيا 
ولكننا قمنا بالفعل بتطبيق مسألة 
الڤيزا اإللكترونية مع دول أخرى 
في مجلس التعاون اخلليجي في 
الزيارة ووجدنا  مجال تأشيرة 
بع���ض التحدي���ات التقنية في 
تطبيقها وخصوصا في طريقة 
ترجم���ة األس���ماء العربية الى 
احلروف اإلجنليزية وهو ما ينجم 
عنه بعض التباين في األس���ماء 
إلكتروني وتلك  املكتوبة بشكل 
املوجودة في جوازات املرور وهذا 
يؤدي الى مش���اكل ف���ي النظام 
اإللكتروني ونحن حاليا نعمل 
بش���كل جدي حلل هذه املشاكل 
حتى يعمل النظام بشكل افضل 
وهذا هو سبب تأخر تفعيل نظام 
التأشيرة اإللكترونية في الكويت 
وأمتن���ى ان نتمكن من حل هذه 
املشكالت والتغلب عليها مع بداية 

العام املقبل.

إلى أي مدى انتم قلقون من 
وجود داعش في الكويت؟

٭ أنا أحاول أال أش���عر بالقلق 

األمني بالتعاون مع الكويت في 
أمور عديدة فمثال نتعاون على 
تأمني مسار التجارة الدولية في 
اخلليج من خالل تواجد طائرات 
البحرين،  بريطانية تنطلق من 
وذلك ف���ي إطار اجلهود الدولية 
لتأمني مضيق هرم���ز وبالتالي 
الكويتية  النفط  تأمني صادرات 
واخلليجية الى العالم. وهذا مثال 
واحد على أهداف نظامنا الدفاعي 
الذي يتم بالتنسيق مع الكويت 
بشكل حثيث. هذا، وتساهم فيه 
الس���فارة ايضا في إطار تنظيم 
العالقات العسكرية بني بريطانيا 
والكويت، وكذلك في الشهر املقبل 
ستكون هناك تدريبات عسكرية 
بريطانية في املنطقة بالتعاون مع 
الكويت وهذا مثال على التواجد 
البريطاني وضرورة التنس���يق 
م���ع الكوي���ت، وإذا أضفنا الى 
ذلك تعاونا ف���ي مجال مكافحة 
اإلرهاب فهذا يعطينا فكرة مهمة 
واضحة عن العالقات التشاورية 
بينن���ا وبني الكوي���ت في امللف 
األمن���ي فنحن نتعاون بش���كل 
حثيث جدا منذ سنوات طويلة 
الكويت مع بريطانيا  وتتعاون 
خصوصا فيما يتعلق باخلبرة 
التي اكتسبناها في  البريطانية 
تنظي���م دورة األلعاب األوملبية 
عام 2012، حيث تقدمنا بش���كل 
كبير في تأمني ورصد التجمعات 
البشرية وكذلك فإن طاقم العمل 
في السفارة مشغول حاليا بتجهيز 
األمور لسفر عدد من ضباط األمن 
الكويتيني للتدريب في بريطانيا، 
وذلك في إطار العالقات العسكرية 
اإليجابية التي بيننا وبني الكويت 
وهذا يعطي مساحة واسعة لشكل 
العالقات العسكرية بيننا. وكذلك 
هناك تعاون في املجال اجلمركي 
وفي مجال الطيران وبخاصة تأمني 

في احلصول على التأشيرة، حيث 
يتقدم بعض الطالب بشكل متأخر 
جدا، ما يصع���ب حصوله على 
التأش���يرة، ونصيحتي لهم ان 
يحاول���وا تقدمي الطلب بش���كل 
مبكر للحصول على التأش���يرة 
بسهولة، وليس في آخر حلظة، 
وان يتم جتهيز األوراق املطلوبة 
بشكل كامل حتى تسير اإلجراءات 
بشكل اعتيادي ودون تعقيدات، 
فال توجد أي مشكالت، فإن %99 
من املتقدمني يتم منحهم التأشيرة، 
ولكن من يتم ردهم فقط الذين 
يتقدمون ف���ي وقت متأخر جدا 
بحي���ث ال يتمكن القائمون على 
اإلجراءات من مراجعة أوراقهم 
بش���كل يخولهم احلصول على 
التأش���يرة، ولكن بش���كل عام 
نح���ن حريص���ون عل���ى جذب 
الطلبة الكويتيني الى اجلامعات 
البريطاني���ة بقدر اس���تطاعتنا 
وكثي���ر من الطلب���ة الكويتيني 
يدرس���ون في بريطانيا واعلم 

ذلك وسعيد به.

االتفاقية األمنية

خالل زيارة صاحب السمو 
األمير األخيرة الى بريطانيا 

مت التوقيع على االتفاقية 
األمنية، فكيف يتم تطبيقها؟ 

وايضا عقد اجتماع رفيع 
املستوى مؤخرا بني وزارة 

الداخلية الكويتية ومسؤولني 
من بريطانيا الى جانب 

مسؤولني من السفارة، فما 
نتيجة هذا االجتماع؟

لألمن عدة مظاهر، لذا نحرص على 
التشاور مع املؤسسات األمنية 
أمنية  الكويت، فهناك جلنة  في 
بريطانية تعمل مع وزارة الدفاع، 
وكذلك فإن عددا من العاملني في 
الس���فارة يعمل���ون على امللف 

كلنا نعلم متانة العالقات بني 
الكويت وبريطانيا في مختلف 

املجاالت، فما ابرز امللفات 
التي تعتبرونها أولوية في 

عملكم في الكويت في هذه 
املرحلة؟

العالقة بيننا تقوم على 3 عناصر 
الشعب واألمن واالقتصاد، ونحن 
نعتبر الكوي���ت مبنزلة جزيرة 
محاطة بالعديد من املش���كالت 
وبالتالي حتت���اج الى املزيد من 
العناية واملساعدة ولنا مصلحة 
كبيرة في اعتبار الكويت مبنزلة 
حلي���ف، ولذلك نح���رص على 
احلفاظ على أمنها بحيث تتمكن 
من لعب دورها املهم على املستوى 
العاملي، ولذا فالعالقة بيننا تقوم 
على أس���اس التعاون في سبيل 
االزدهار االقتصادي بحيث نحافظ 
الكوي���ت اقتصاديا،  على تقدم 
ولذلك نحرص على رفع معدالت 
االستثمار بني الكويت وبريطانيا 
حتى نتمكن من إقامة العالقات 
التجارية في الكويت وبريطانيا 
معا بحي���ث تتمكن الكويت من 
الواسعة  التحديات  التعامل مع 

التي تواجهها.

االستثمارات الكويتية

كيف ترون االستثمار 
الكويتي في بريطانيا وما 

حجمه؟ وهل توجد عراقيل 
أمام الشركات البريطانية في 

الكويت؟
املجتمع البريطاني هو في األصل 
من التجار واملس���تثمرين، وقد 
امتدت االمبراطورية البريطانية 
عبر مناطق واس���عة في العالم، 
ونحن نؤم���ن بالتجارة احلرة، 
ونريد ان نشجع العالم على زيارة 
اململكة املتحدة واالستثمار هناك، 
وفي الواقع الكويتيون مستثمرون 
جيدون وجت���ار جيدون ونحن 

نرحب بهم في بريطانيا.
أما بخصوص الشركات البريطانية 
فنح���ن لدينا فري���ق يعمل في 
السفارة على مساعدة الشركات 
البريطانية في االس���تثمار في 
الكويت، والتعاون في الس���وق 
الكويتي، وهذه الشركات لها في 
الغالب شركاء محليون جيدون 
ج���دا، ونحن نحرص دائما على 
البريطانية،  تشجيع الشركات 
ولكن بالطبع التزال هناك أمور 
وتس���هيالت أخرى م���ن املمكن 
إجنازها واعلن ف���ي هذا اإلطار 
عن تشكيل مركز أعمال كويتي 
بريطان���ي مت افتتاحه امس في 
الش���ركات  الكويت لتش���جيع 
البريطاني���ة عل���ى العم���ل في 
الكوي���ت والعك���س تش���جيع 
الش���ركات الكويتية على العمل 
في بريطانيا بحيث نس���اعدهم 
على جتاوز العراقيل الروتينية 
أقول نحن  ل���ذا  البيروقراطية، 
س���عداء ملا يحصل اآلن في هذا 
النطاق ولكن في الوقت نفس���ه 
نأمل في املزيد من االستثمارات 
الكويتية في بريطانيا الى جانب 
البريطاني  املزيد من االستثمار 
في الكويت وأن يكون األمر أسهل 
مما هو عليه اآلن وان يتم جتاوز 
العراقيل املعتادة بحيث تزدهر 
البلدين  التجارية بني  العالقات 

بالتوازي مع املجاالت األخرى.

تفتح بريطانيا أبواب 
مؤسساتها التعليمية للطالب 
الكويتيني، فكيف تصف لنا 

التعاون الثقافي بني البلدين؟ 
وهل من تسهيالت إضافية 
ميكن ان تقدموها حلصول 

الطالب بشكل أسرع وأسهل 
على التأشيرة؟

ال عل���م لي بأي طالب كويتي مت 
منعه من الدراسة في بريطانيا ألنه 
لم يحصل على تأشيرة، ولكني 
أعرف أحيانا وجود بعض املشاكل 

البدون في بريطانيا

انقالب احلوثيني.. مسار قلق كبير

ذكر السفير لودج ان الهجرة الى بالده 
متثل مشكلة كبيرة، الفتا الى وجود »بدون« 

ذهبوا الى بريطانيا وطلبوا حق اللجوء 
السياسي، مبديا صعوبة األمر، خصوصا إذا 

ما مت رفض طلبهم، مبينا ان عليهم عندنا 
إعادتهم الى بلدانهم وهذا ميثل مشكلة 

أخرى.

وأشار لودج الى انه متت مناقشة األمر على 
املستوى احلكومي بني البلدين، الفتا الى ان 
السياسيني البريطانيني واضحون في هذه 

املسألة وهي إعادة من يطلب حق اللجوء 
مع ضرورة ضمان عدم إحلاق الضرر بهم، 
مستدركا »هي مسألة عويصة ولكنها جزء 

من املوضوعات التي تتم مناقشتها«.

لفت السفير البريطاني الى ان »ما حصل في 
اليمن انقالب فعلي وهو يشكل مسار قلق كبير 

لنا ألننا نريد ان تكون هناك حكومة وحدة 
تتبنى العملية الدميوقراطية«، الفتا الى ان 

بريطانيا تعمل على هذا األمر بشكل كبير ذاكرا 

ان »اليمن كان مصدرا لإلرهاب ومنذ فترة 
طويلة كان منبعا كبيرا للتهديدات اإلرهابية«، 
معبرا عن قلقه بهذا الصدد وقال: »لذلك نريد 

ان نرى عودة احلوار بشكل مناسب ولهذا ندعم 
جهود مجلس التعاون اخلليجي في هذا األمر«.

السفير البريطاني ماثيو لودج خالل اللقاء مع الزميلة بيان عاكوم  )محمد خلوصي(

السفير البريطاني أكد أن من مصلحة بالده تأمني الكويت واخلليج

ماثيو لودج لـ »األنباء«: 
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 ترو للخريجني:
أنتم سفراؤنا 

في هذا املجتمع 
الطيب وننتظر 

منكم اجلد 
واملثابرة

أكد أن عدد خريجي الكلية بلغ 4470 طالباً وطالبة خالل العشر سنوات املاضية.. والكويت بحاجة إلى التعليم املبني على اخلبرة واملهارات

الشرهان خالل حفل تخريج 297 من طلبة الكلية االسترالية: 
 نهدف لتوفير كوادر بشرية تلبي احتياجات الكويت في مختلف املجاالت

وبناتهم بالكلية األسترالية من 
أجل البدء املباشر في حياتهم 

العملية.
الهيئة  وش����كر أعضاء 
الذي����ن ه����م  التدريس����ية 
العص����ب الناب����ض للكلية 
والذين بواسطة جهودهم 
ومثابرتهم واخالصهم في 
العمل ومس����تواهم العلمي 
الذي نفخر به نحقق جودة 
التعلي����م التي نصبو إليها 

جميعا.
وخت���م كلمت���ه بالقول 
املأثور للمؤلف ليز براون 
إلى  »اطمح���وا أن تصلوا 
القم���ر، فحتى إن فش���لتم 
سوف تس���تقرون وسط 

النجوم«.

املستمر لكليتكم واحملافظة 
على جودة التعليم فيها في 
كافة املجاالت العلمية والعملية 
التواص����ل  إل����ى  والس����عي 
املستمر معكم بعد تخرجكم 
ملس����اندتكم في مس����يرتكم 
املهنية وكذل����ك العلمية عن 
طريق توفير السبل ملتابعة 
مراحل الدراسات العليا، الفتا 
إلى أنه ال يجب أن نغفل عن 
تهنئة أولي����اء األمور الكرام 
الذين يزين����ون حفلنا، فهم 
الذين تعبوا وصبروا وربوا 
طوال س����نني عديدة، فنحن 
إليهم بخالص الشكر  نتقدم 
على حسن تربيتهم وألنهم 
وضعوا ثقته����م فينا للعمل 
أبنائهم  على تعليم وتأهيل 

منكم املثاب����رة على ما كنتم 
عليه عبر سنني دراستكم معنا 
في الكلية م����ن الكد والعمل 
واجلد في الدراس����ة وحسن 
التعام����ل م����ع زمالئكم، فقد 
حرصنا في الكلية األسترالية 
عل����ى توفير كاف����ة األجواء 
الغنية باحملفزات التعليمية 
األكادميية والتعليمية غير 
األكادميي����ة لكي نزرع فيكم 
القي����م وامله����ارات التي من 
شأنها النهوض بشخصيتكم 
وتهيئتكم للمساهمة البناءة 

في عجلة التنمية«.
وتابع ترو: احرصوا على 
أن تكونوا خير س����فراء لنا 
ونح����ن بدورنا أيضا نعدكم 
بأن ال نألو جهدا في التطوير 

الكلية بكل فرد من مخرجاتها 
عبر السنوات العشر املاضية 
والذي بلغ عددهم مبا فيهم 
الليلة 4470  خريجو ه����ذه 
دبلوم����ا، واص����ل منهم 919 
البكالوريوس وقد  دراس����ة 
وجد غالبيتهم وظائف منتجة 
أو بادروا بإنشاء مشروعات 
خاص����ة به����م أو اس����تكمال 

دراستهم للدرجات العليا.
م����ن جانبه ق����ال رئيس 
الكلي����ة األس����ترالية ف����ي 
الكويت د. محمد ترو :» أقدم 
أح����ر التهان����ي والتبريكات 
للطلبة وأمتنى لهم مستقبال 
حافال باإلجن����ازات والنجاح 
املستمر، فأنتم سفراؤنا في 
هذا املجتمع الطيب، ونتطلع 

ذلك بشهادات عليا، ماجستير 
ودكتوراه.

وذك����ر إن حتقي����ق هذا 
سيكون نتاج تراكم جناحات 
صغي����رة وكبيرة تس����اند 
بعضها البعض ومن ضمنها 
تنمية الصالت املباشرة مع 
أرباب العمل ملواءمة مناهج 
الكلية مع متطلبات سوق 
العمل من جهة ومس����اندة 
طلبة الكلية أثناء دراستهم 
وبع����د تخرجهم عن طريق 
تقدمي املشورة بخصوص 
إجناز مشروعاتهم من جهة 

أخرى.
وأكد على أن التعليم املبني 
على اخلبرة وتعلم املهارات هو 
ما حتتاجه الكويت، وتفتخر 

النشاط  وزاد »جاء هذا 
مبناس����بة وج����ود أقطاب 
جامعتنا الزميلة س����نترال 
الكويت  ف����ي  كوينزالن����د 
حلضور اليوم، فقاموا بشرح 
الدوافع لتحويل جامعتهم 
الس����نوات اخلمس  عب����ر 
املاضية من جامعة تقليدية 
تعتمد النظري كأساس إلى 
جامعة تقدم ثقافة أكثر شموال 
تتدرج برامجها من العملي 
والتطبيقي إلى نيل الشهادات 
العليا مبا فيه املاجس����تير 
أم����ا كليتنا  والدكت����وراه، 
فقد بدأت ببرام����ج عملية 
التطبيقي  ممثلة بالدبلوم 
ثم أوصلتها ببكالوريوس 
تكنولوجي وهي تصبو إلى 

ثامر السليم

احتفلت الكلية األسترالية 
في الكوي����ت بتخريج 297 
طالبا وطالبة م����ن برامج 
الدبل����وم والبكالوري����وس 
وذلك حتت رعاية وحضور 
رئيس مجلس أمناء الكلية 
الكويت  ف����ي  األس����ترالية 
عبداهلل الشرهان مساء أمس 

األول في فندق اجلميرا.
وقال رئيس مجلس أمناء 
الكلية األسترالية في الكويت 
عبداهلل الشرهان »لقد مضى 
عشر سنوات منذ أن فتحت 
الكلية األسترالية في الكويت 
أبوابه����ا لتقدم برامج تركز 
عل����ى مواءم����ة املعرفة مع 
الى إحالل  املهارات، إضافة 
العمل  نظرة إيجابية نحو 
املنتج أيا كانت طبيعته بغية 
توفير طاقات بشرية تلبي 
احتياجات الكويت وحتديدا 
قطاعها اخلاص، مضيفا ان 
املطلوب تكوين الفرد املسلح 
مبعرف����ة أداء العمل وثقته 
بقدرته على اإلجناز لتكون 
نابعة من مت����ازج املجالني 
العمل����ي والنظري، فبدون 
القدرة عل����ى التنفيذ تبقى 
املعرفة مجرد معلومات ال 
تتحول إلى واقع انتاجي إال 

بالدراية بكيفية األداء.
ونوه الش����رهان الى ان 
إدراك هذا الوضع ترس����خ 
بع����د س����نوات طويلة من 
اخلبرة والتفكير باألوضاع 
الكوي����ت  اخلاص����ة ف����ي 
ومبراجعة التجارب العاملية 
والشخصية اعتمدت نظم 
التأهيل األس����ترالية، فتم 
تطوي����ر العالق����ة مع عدة 
جامعات وكليات مختصة 
في أستراليا عبر السنوات 
العشر املاضية حتى باتت 
الكويت لها  ف����ي  جتربتنا 
الريادة في نواح عدة يعترف 
الزميل األسترالي بنجاعتها، 
والش����اهد على هذا، ورشة 
العمل التي عقدت أمس في 
مقر مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وبتنظي����م كل من 
الكويت للتقدم  مؤسس����ة 
العلمي واحت����اد مصارف 
الكويت والكلية األسترالية 
في الكويت بعنوان » دعم 
العملي في مناهج  اجلانب 
اجلامع����ات وذل����ك مبزج 
التعلي����م التطبيق����ي م����ع 
التعليم العالي بغية حتسني 
إمكانات التوظيف واملسارات 

املستقبلية ملخرجاتها«.

 الشرهان مكرما الطالب حسني حداد

 أولياء األمور لدى حضورهم احلفل

 عبد اهلل الشرهان يكرم الوفد األسترالي  الطلبة وفرحة التخرج

اخلريجة شيخة املشعان

رئيس الكلية البروفيسور محمد ترو متحدثا  عبداهلل الشرهان يلقي كلمته 

 عبد اهلل الشرهان مكرما احدى اخلريجات 

 صورة جماعية للطلبة والطالبات خالل التخرج 
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اللواء صالح الغنام

السوري والبدون وأمامهما املضبوطات في مقر »املكافحة«

»املكافحة« أوقفت »بدون« وسوريًا قبل توزيعهما 
4 كيلوغرامات حشيش على املتعاطني في العيد

أمير زكي - محمد الجالهمة

في إطار اجلهود التي تقوم 
الداخلية  بها أجهزة وزارة 
العامة  ف���ي اإلدارة  ممثلة 
ملكافحة املخدرات ملواجهة 
آفة املخدرات وضبط املهربني 
واملروجني وحماية املجتمع 

من آثارها السلبية.
العامة  متكن���ت اإلدارة 
ملكافحة املخدرات من ضبط 
تشكيل عصابي مكون من 
شخصني يقومان بترويج 

املخدرات.
التي  وأفادت املعلومات 
وردت إل���ى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات )إدارة 
العمليات( بأن هناك شخصا 
من فئة غير محددي اجلنسية 
يقوم باالجتار باملواد املخدرة 
وبعد جمع املعلومات الالزمة 
عن���ه واتخاذ اإلج���راءات 
رص���ده  مت  القانوني���ة 
وحتدي���د مكانه ومبداهمة 
مسكنه مت ضبطه وبحوزته 
كيلوغرامني ونصف الكيلو 
من مادة احلشيش املخدرة 
وبالتحقي���ق معه أقر بأنه 
يحصل على املخدرات من 

الثاني وهو سوري  املتهم 
اجلنسية ومت ضبط املتهم 
الثاني ف���ي أحد اجلواخير 
وبحوزته كيلوغرام ونصف 
الكيلو من مادة احلشيش 
املخدرة ومت���ت إحالتهما 
إل���ى جه���ات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.
وقال مص���در أمني إن 
التحقيق���ات التي أش���رف 
عليها مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافح���ة املخ���درات أكدت 
أن املتهم���ني كانا يعتزمان 
ترويج ه���ذه املخدرات في 

عطلة العيد.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص- عبدالعزيز فرحان

شنق وافد هندي اجلنسية يدعى وسيم نفسه في مبنى 
مبنطقة املهبولة يوم امس ومت تسجيل قضية انتحار.

وقال مصدر امني ان بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية 
عن وجود حالة انتحار في بناية في منطقة املهبولة وحتديدا 

قطعة 1 وعليه توجه رجال األمن ورجال اإلسعاف، فتبني 
ان الوافد توفي بعد رمي نفسه من سطح البناية وهو رابط 

عنقه بحبل ليتم إنزال اجلثة عن طريق الطب الشرعي.
من جهة أخرى، سجلت في مخفر الروضة قضية وفاة 

مسن طبيعيا وذلك بعد ان قام االبن بنقل والده الى 
املستشفى االميري ورغم محاوالت االطباء انعاش األب اال 
انه لفظ انفاسه االخيرة، وكان املواطن من مواليد 1934 قد 
اغمي عليه ليسارع ابنه به الى املستشفى اال ان االب لفظ 

انفاسه األخيرة.

وسيم شنق نفسه في املهبولة
وفشل محاوالت إنعاش مسن 

ووفاته في »األميري«

جثة اآلسيوي إلى الطب الشرعي

مواطن يتهم زوجته بإزعاجه برسائل الواتساب

مجهول يتوعد فتاة بنشر صورها باالنستغرام 
إذا لم تدفع له 400 دينار

محمد الجالهمة

تعرض���ت مواطن������ة 
أربعينية لالبتزاز من قبل 
شخص، بعد ان قام بتهديدها 
بأن يقوم بنشر صورها عبر 
اذا لم  تويتر واالنستغرام 
حتول مبلغ 400 دينار الى 

حسابه البنكي.
وق���ال مص���در امني ان 
املواطنة توجهت الى مخفر 
العدان وقد اعطت رجال األمن 
الذي  رقم حساب الشخص 
يبتزها ورقم هاتفه، وعليه 
مت االتص���ال بوكيل النيابة 
الذي أمر بتس���جيل قضية 

اساءة اس���تخدام هاتف عن 
طريق االبتزاز وجار ضبط 

املتهم.
من ناحي���ة أخرى وفي 
واقعة ال تخلو من الطرافة 
واالستغراب بنفس الوقت، 
إل���ى مخفر  تق���دم مواطن 
السالم، بعد أن ضاق ذرعا 

من زوجته التي ترسل العديد 
من رسائل الواتساب له، األمر 
الذي لم يعجبه، فقام بتسجيل 
قضية إساءة استعمال هاتف 
بحق زوجته، بعد أن ادعى 
للمحقق أن رسائل الواتساب 
التي ترسلها زوجته مزعجة 

جدا.

 الطلبة املبتعثون الى كليات الشرطة اخلليجية 

»الداخلية«: ابتعاث 36 طالبًا ضابطًا لكليات الشرطة
 في قطر والبحرين ودبي والشارقة وأبوظبي

في إطار تأصيل وتعميق 
التعاون والتنس���يق  جذور 
املشترك وتبادل اخلبرات مع 
الدول اخلليجية الشقيقة، مت 
الطلبة  ابتعاث مجموعة من 
الكويتي���ني ومت اختياره���م 
الش���رطة  لاللتحاق بكليات 
التع���اون  ب���دول مجل���س 
اخلليجي، وذل���ك إلحلاقهم 
ضمن الدفعات اجلديدة للعام 

الدراسي 2015/2014.
وغ���ادر 22 طالبا ضابطا 
لإلم���ارات العربي���ة املتحدة 

الشقيقة التحق كل منهم باآلتي: 
10 طالب بأكادميية الشرطة 
بإمارة دبي برفقة املقدم أحمد 
الردهان، وطالبان بأكادميية 
الش���رطة بإم���ارة أبوظبي 
برفقة املقدم خالد الس���عيد، 
و10 ط���الب بأكادميية إمارة 
الشارقة للشرطة برفقة النقيب 
حسن بوعباس، كما التحق 10 
طالب بأكادميية الشرطة بقطر 
برفقة النقيب راشد العجمي، 
كما مت���ت املوافقة على إيفاد 
4 طالب ألكادميية الش���رطة 

مبملكة البحرين برفقة النقيب 
عبدالعزيز الرجيب.

وأكد مدير كلية الشرطة 
باإلنابة العقيد علي الوهيب 
أن ابتع���اث تلك الكوكبة من 
الطالب إلى كليات الش���رطة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
يأت���ي ضمن خطة دراس���ية 
وتعليمية مت وضعها، مشيرا 
التعليمي  البرنام���ج  أن  إلى 
س���يبدأ فور دخول الطالب 
وإنهاء كل االجراءات املتعلقة 

بعملية االلتحاق.

آسيويان ممنوعان من دخول 
البالد قدما بجوازين مزورين

خالف أسري يدفع
 شاباً للهرب من املنزل

..و3 آسيويني سلبوا سائق 
أجرة هاتفه و80 ديناراً

عسكري وزوجته ضربا سيدة 

عبداهلل قنيص

أحال رجال أمن املطار آسيويني بقضيتني مختلفتني، 
بعد أن قام���ا بتزوير جوازي س���فرهما إلى جهات 
االختصاص، وقال مصدر أمني إن موظف اجلوازات 
اش���تبه في بنغالديش���ي كان قادما إلى البالد، وقد 
أحاله إلى أمن املطار ال���ذي بدوره أحاله إلى األدلة 
اجلنائية، واتضح م���ن خالل بصماته أن اجلواز ال 
يخصه، وان بحقه قضية مس���جلة، وقد مت إبعاده 
من البالد، وعلى صعيد متصل، قال مصدر أمني إن 
رجال املطار ضبطوا بنغالديشيا بعد أن مت تصفح 
جوازه، واتضح أنه قام باستبدال الصورة التي على 
اجلواز، وعليه قام رجال املطار بالتحقق من املزور 
ال���ذي اتضح أنه ممنوع من دخول البالد، وقد متت 

إحالته إلى اجلهات املختصة.

محمد الجالهمة

ضبط رجال مباحث العدان متغيبا كويتيا من مواليد 
1996 بإحدى املقاهي مبنطقة الساملية.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني ان مواطنا متقاعدا 
من مواليد 1960 تقدم ببالغ عن تغيب ابنه منذ عدة أيام، 
وعليه مت تسجيل قضية تغيب، ومن خالل تعليمات 
العميد خالد املكيمي للبحث والتحري عنه قام رجال 
البحث بقيادة النقيب س���الم الشهاب برصد املتغيب 
بأحد املقاهي مبنطقة الساملية، وقد قام رجال املباحث 
بعمل كمني وضبط املتغيب ومن خالل التحقيق معه، 
اتضح ان املتغيب هرب من املنزل اثر خالف مع والده 
األم���ر الذي دعاه للهرب من املنزل، وعليه متت إحالة 

املتغيب إلى جهات االختصاص.

عبداهلل قنيص

أغلق رجال املباحث أبوحليفة قضية سلب بالقوة 
كان قد تعرض لها س���ائق تاكسي من قبل 3 آسيويني 

خالل رقم قياسي.
وف���ي التفاصيل، قال مصدر أمن���ي انه خالل قيام 
سائق التاكسي بنقل 3 أشخاص كان أحدهم بنغالديشي 
واآلخران من اجلنس���ية السيالنية إلى املنقف، قاموا 
بتكتيف وتثبيت السائق قبل نزولهم من املركبة وقد 
سلبوا منه 80 دينارا وهاتفا كان بحوزته، وعلى الفور 
توجه سائق التاكسي إلى املخفر لإلبالغ عن الواقعة، 
وعليه توجه رجال املباحث برفقة سائق التاكسي إلى 
موق���ع البناية التي متت فيه���ا الواقعة، وقد مت رصد 
البنغالديش���ي الذي أرشد على السيالني فيما توارى 
عن األنظار اللص الثالث، حيث س���يتم ضبطه آجال، 
وقد أحال رجال املباحث اللصني إلى النيابة، حيث انه 

مت تسجيل قضية سلب بالقوة.

عبدالعزيز فرحان

تقدم���ت مواطنة إلى مخفر بيان وس���جلت قضية 
حملت عنوان »اعتداء بالضرب والسب العلني«، وقالت 
املواطن���ة وتعمل في التأمينات انه���ا كانت في أرض 
املعارض حيث قام ش���خص تعرفه وهو عسكري في 
اجليش وزوجته بسبها، مشيرة إلى أن زوجة العسكري 
نزلت م���ن مركبتها وقامت بضربه���ا وتلفظت عليها 

بعبارات خارجة.

»اإلدارية« تنتصر لرؤساء األقسام 
بوزارة التربية

مؤمن المصري

انتصرت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية برئاس���ة 
املستشار ناصر األثري لرؤساء األقسام »املعلمني« بوزارة 
التربية بإلغاء القرار اإلداري الصادر من وزارة التربية من 

إسناد تدريس فصل 
لرؤساء األقسام بجميع 
املجاالت الدراسية مع 
ما يترت���ب على ذلك 

من آثار.
وتتلخص تفاصيل 
الدعوى الذي تقدم بها 
الواوان  احملامي علي 
عن عدد من رؤس���اء 
األقسام في أن موكليه 
يشغلون وظيفة رئيس 
قسم في املادة التي كان 
مدرسا فيها في مجاالت 
مختلفة بعد أن تدرج 

بالسلم الوظيفي. وفوجئ موكلوه بصدور القرار اإلداري 
املطعون فيه رقم 245 لس���نة 2013 في تاريخ 2013/9/4 
الذي جاء بالبند اخلامس منه إسناد تدريس فصل لرؤساء 
األقسام بجميع املجاالت الدراسية. وقد صدر هذا القرار 
مخالفا ملا جرى عليه العمل ومخالفا لنصوص القانون 
واملصلح���ة العامة وفيه إضرار بالسياس���ة التعليمية 
وإخالل مببدأ املس���اواة بني أصح���اب املراكز القانونية 
املتماثل���ة، األمر الذي اضطر املدع���ون إلى رفع دعاوى 
يبتغون فيه���ا القضاء لهم بطلباته���م املتضمنة إلغاء 
القرار اإلداري السلبي الصادر. وقال الواوان ان رئيس 
القسم هو أحد األعمدة الفنية التي تقوم عليها العملية 
التربوية في املدارس وواجباته نحو زمالئه تفرض عليه 
أن يرشدهم للوسائل املثلى في تدريس املادة مستعينا 
بتجاربه وخبرته في هذا الس���بيل التي امتدت إلى عدة 
س���نوات في مجال التدريس وأعماله ذات شقني األول 
فني واآلخر إداري كما ورد بدليل العمل املدرسي. وقالت 
احملكمة في حيثيات حكمها ان القرار املطعون فيه غير 
صحي���ح من الوجهة املادية وغير مطابق للقانون نصا 
وروحا وينطوي على مخالفة القانون واخلطأ في تطبيقه 
وتأويله ويكون القرار باطال لعدم مش���روعية األساس 
الذي تقوم عليه مم���ا يتعني معه إلغاء القرار املطعون 

فيه وما ترتب عليه من آثار.

احملامي علي الواوان

معلوم أطلق النار على خليجي 
بسعد العبداهلل

وفاة شاب في سقوط من نارية

بلدية الفروانية حجزت
 134 مركبة وحررت 163 مركبة

سرقة آيفون 5 بالقرب 
من مطافئ القرين

هاني الظفيري

ش���رع رجال بحث وحتري محافظة اجلهراء في 
البحث عن ش���خص معلوم قام باطالق النار علي 
خليجي في سعدالعبداهلل ومت تسجيل قضية حتت 

مسمى الشروع في القتل.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية مساء امس األول من مواطن خليجي يفيد 
بتعرض���ه إلطالق النار وعلي���ه توجه رجال األمن 
بتوجيهات من الل���واء ابراهيم الطراح وأفاد املبلغ 
لرجال األمن بأنه ش���اهد مركبة متوقفة أمام منزله 
وترجل منها مواطن اشهر سالح كالشنكوف ليفر 
املبلغ الى داخل منزله فسمع إطالق أعيرة نارية على 
منزله ومت العثور على ظرفني وحتفظ رجال األمن 

على االظرف وارفقوها في محضر القضية.

هاني الظفيري

توفي شاب يرجح أن يكون مواطنا اثر سقوطه من 
عل���ى دراجة نارية، وأمر وكيل نيابة األحمدي بإحالة 
جثة الشاب إلى الطب الشرعي وتكليف خبراء املرور 
بتحديد سبب احلادث وسجلت قضية انقالب ووفاة.

عبداهلل قنيص

من خالل انش���طة بلدية محافظة الفروانية بادارة 
النظافة واشغاالت الطرق اوضح مصدر ان فريق متابعة 
مخالفات اش���غاالت الطرق قد حرر 163 مخالفة خالل 
شهر سبتمبر واوضح املصدر ان املخالفات كانت على 
النح���و التالي: 107 مخالفات نظافة عامة و40 مخالفة 
اش���غال طريق و16 مخالفة لبائع متجول، وقد رفعت 

ذات االدارة 134 سيارة مهملة الى حجز البلدية.
واوضح املصدر ان جهود البلدية ستكون مضاعفة 

خالل اكتوبر اجلاري.

محمد الجالهمة

س���جل وافد مصري من مواليد 1988 قضية سرقة 
هاتف وقال الوافد إن الهاتف سرق منه وهو من نوع 
آيفون 5 في منطقة القرين على مقربة من إطفاء القرين 

وحدد الوافد ال�»سريل منبر« للهاتف املسروق.

جثة الشاب ويبدو أحد رجال األمن في موقع احلادث

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

شتان بني فكرين
بعد انتفاضة الشعب املصري على الرئيس األسبق 

حسني مبارك وتنحيه عن السلطة بدأ يبحث هذا الشعب 
عن حقه املشروع املتمثل مبحاربة الفساد وإجراء 

االنتخابات البرملانية والرئاسية. 
»حزب احلرية والعدالة« ظهر على الساحة بقوة وأخذ 
يفرض نفسه ومتكن من الفوز باألغلبية في انتخابات 

أعضاء مجلس النواب، وعندما حان وقت انتخابات 
الرئاسة قدم احلزب أكثر من شخصية ليستقر األمر 

على اختيار محمد مرسي. 
الشعب املصري كان حائرا بني اختيار مرشح احلزب 

أو مرشح العهد السابق احمد شفيق، كما أطلقت عليه 
املعارضة، فاختار مرشح احلزب خوفا من عودة السلطة 

الى العهد السابق من خالل املرشح اآلخر. 
بعد جناح مرسي ومرور أوقات الفرح بدأ يشعر 

الشعب بان نظام احلكم لديهم مهزوز وغير مستقر وال 
ميلك الشخصية القادرة على حكم مصر الكبيرة ألنه 
بات يبحث عمن يدفع ليتمكن من الوقوف وانحرفت 

البوصلة لديه ليرمتي بأحضان دول ال تريد اخلير 
له بقدر بحثها عن السيطرة على القوة والشخصية 

املصرية. 
الشعب املصري رفض تدخل تلك الدول التي ال تريد 
اخلير لهذا البلد فثار ثورته الثانية واحتشدت املاليني 
وناشدت اجليش التدخل إلسقاط نظام مهزوز ارمتى 

بأحضان أعدائه. 
اجليش املصري األبي لبى مطالب شعبه وأزاح السلطة 

املهزوزة وجرت االنتخابات ليفوز بها وزير الدفاع 
السابق عبدالفتاح السيسي وتستقر مصر. 

دول اخلليج سارعت الى دعم احلكومة والشعب املصري 
ليس بقصد استغالل ضعفه وإحلاق تبعيته اليها، بل 
ألنها تعلم أن مصر هي القلب النابض لألمة العربية 

ومتى ما كانت مصر قوية فإن العالم العربي يكون قويا. 
وهنا يبرز املوقف والفكر بني دول تبحث عن اخلير 

ملصر وتسعى الى عودته لقوته وبني دول سعت لتدميره 
وتقسيمه إلضعافه، ولكن فطنة شعبه وقوة جيشه 

صدت تلك احملاوالت ودمرتها.



األمنية
اخلميس 2 اكتوبر 2014

26
السيطرة على حريق اندلع في سرداب بناية

عبدالعزيز فرحان

سيطر رجال اإلطفاء على حريق اندلع في سرداب 
ف���ي منطقة خيطان وكانت غرفة العمليات تلقت 
بالغا عن نشوب حريق في متام الواحدة صباح 
امس في س���رداب عمارة مبنطقة خيطان، وعلى 

الفور مت توجيه مراكز إطفاء الفروانية وصبحان 
واإلنقاذ الفني ومتت عملية إخالء العمارة واملكافحة 
بوقت قياسي. وتبني ان احلريق في غرفة صغيرة 
مكون���ة من أخش���اب وأدوات كهربائية ومالبس 
مخزنة بطريقة خاطئة ومخالفة وكان االش���راف 

على احلادث بقيادة املقدم ناصر الكندري.

أمن حولي ضبط 21 متغيباً وأحال 10 قضايا مخدرات إلى »املكافحة«
محمد الدشيش

ق����ال مدير ع����ام مديرية 
أمن محافظ����ة حولي باإلنابة 
العميد عبداهلل حمد العجمي 
املفاجئة  إن احلمالت األمنية 

الت����ي يقوم به����ا قطاع األمن 
الع����ام متواصلة مبش����اركة 
العملي����ات والدوريات  إدارة 
على مختلف املناطق من اجل 
القضاء على اجلرمية ومكافحة 
كل الظواهر السلبية. وأشار 

العميد العجمي الى ان جهود 
رج����ال األم����ن ف����ي محافظة 
حولي تابعت احلالة األمنية 
في احملافظة وأسفرت املهمات 
التفتيشية التي قامت بها خالل 
الفترة من 21 الى 27 اجلاري عن 

تنفيذ 2598 مهمة منها ضبط 
29 من مخالف����ي اإلقامة و47 
آخرين بدون إثبات ومطلوبني 
على ذم����ة قضايا وضبط 21 
حال����ة تغيب. كما أس����فرت 
اجلهود املبذولة عن ضبط 10 

قضايا مخدرات باإلضافة الى 
227 مخالفة مرورية متنوعة، 
ب� 343  القي����ام  كما تضمنت 
مساعدة حلاالت إنسانية فضال 
عن تلقى 792 بالغا باإلضافة 

الى مخالفات أخرى.



األمنية
اخلميس 2 اكتوبر 2014

27

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

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

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

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

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

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

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

عقب استقباله أول طبيبة شرعية كويتية حصلت على الدكتوراه في »التشريح«

الفهد: املرأة الكويتية أثبتت جدارتها في شتى العلوم
وبعطائها للكويت.

م����ن جانبه����ا، أعربت 
د.العمي����ر عن س����عادتها 
بهذا االستقبال، مؤكدة انه 
يعتبر دافعا لها على العطاء 
وتسخير هذا اإلجناز في 
خدمة األمن والعدالة، كما 
أكدت اعتزازها وتقديرها 
لعمله����ا ضم����ن أجه����زة 
تل����ك  الداخلي����ة  وزارة 
األجهزة املشهود لها على 
كل املس����تويات وحظيت 
باحترام وتقدير اجلميع.

وذلك بحض����ور مدير 
العامة لألدلة  اإلدارة  عام 
اجلنائي����ة باإلنابة اللواء 
عدنان الباقر ومدير إدارة 
العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي ومدير إدارة اإلعالم 
األمني باإلنابة العميد عادل 
احلش����اش ومساعد مدير 
إدارة الطب الشرعي د.أسعد 

مهدي طاهر.

إلى أن وزارة الداخلية بها 
قيادات نس����ائية مساندة 
لرج����ال األم����ن تفخر بها 

حقيقية للطب الش����رعي 
ف����ي اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية، مش����يرا بذلك 

اس����تقبل وكيل وزارة 
الفريق سليمان  الداخلية 
الفهد امس بحضور وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد 
لش����ؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي 
أول طبيبة شرعية كويتية 
د.نورة علي العمير، بعد 
حصوله����ا على رس����الة 
الدكتوراه وكانت بعنوان 
»دور التشريح في حاالت 
الوفيات الطبيعية املفاجئة 
في األش����خاص البالغني« 
والتي مت احلصول عليها 
م����ن جامعة أدنب����رة في 

اسكتلندا.
وأعرب الفريق الفهد عن 
سعادته بهذا اإلجناز والذي 
يعتبر األول من نوعه على 
مستوى الكويت، مؤكدا أن 
أثبتت  الكويتية  املواطنة 
جدارتها في شتى العلوم، 
متمني����ا أن تكون إضافة 

الفريق الفهد متوسطا د. نورة العمير واللواءين العوضي وباقر

جندة حولي تضبط خليجيا و»بدون« بكوكتيل ممنوعات

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات جندة حولي بتعليمات 
من مدير عام النجدة اللواء زهير النصراهلل 
خليجي���ا وبدون إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطهما في منطقة الساملية 

وبحوزتهما كوكتيل مخدرات.
وقال مص���در أمني إن دوري���ات اللواء 
النصراهلل أمر رجاله باالنتش���ار في جميع 
محافظات الكويت وطبق رجال جندة حولي 
التعليمات عل���ى أرض الواقع بعد أن قاما 
عس���كريان بإيقاف مركبة مخالفة مبنطقة 

الس���املية وتب���ني وجود ش���خصني بدون 
وخليجي، وعند االس���تعالم عن اخلليجي 
اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية س���رقة 
وأخرى حيازة مواد مخ���درة ليتم تفتيش 
املركبة التي عثر بداخلها على كيس ش���بو 
كبير احلجم 16 غرام���ا باإلضافة إلى كيس 
شبو متوس���ط احلجم 9 غرامات وخمسة 
أكي���اس صغيرة 20 غرام���ا، كما عثر أيضا 
على 3 سجائر حشيش و11 حبة من املؤثرات 
العقلية، كما عثر على س���الح أبيض سكني 
ليتم التحفظ عل املضبوطات وإحالة املتهمني 

إلى جهة االختصاص.

اللواء زهير النصراهلل  املضبوطات أحيلت إلى االختصاص
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اخلريجون سيلتحقون  
للعمل في تشغيل 

اآلليات وقطاع 
املكافحة

السيف: اجلمارك 
وضعت أوامر  
صاحب السمو 

األمير في جعل 
الكويت مركزاً ماليًا 

نبراساً خلطتها

»اإلطفاء« احتفت بتخريج 210 إطفائيني مبركز إعداد رجال اإلطفاء

وعلى حف���ظ األمن واألمان 
وتأدية الواجب املطلوب من 
رجل اإلطفاء بالصدق واألمانة 
واحت���رام حرم���ة اآلخرين 
وعدم نس���يان القسم الذي 
اقس���م عليه رجال اإلطفاء 
أثناء احلفل ووصف املكراد 
رجال اإلطفاء بأنهم فدائيو 
الوطن إذ يضحون بأنفسهم 
م���ن اج���ل مهنة إنس���انية 
يحافظ���ون من خاللها على 

األرواح واملمتلكات.
كما تقدم مدير مركز إعداد 
رجال اإلطفاء باإلنابة العقيد 
حسني علي غلوم بإلقاء كلمة 
مبناسبة تخريج هذه الكوكبة 

اجلدي���دة م���ن اإلطفائيني 
الذين سينضمون إلى مهنة 

الفداء. 
املهم  الدور  وال ننس���ى 
العامة  والفع���ال للهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الطلبة  من بداية تس���جيل 

وحتى تخرجهم.
وحضر هذا احلفل مجموعة 
م���ن مدي���ري احملافظ���ات 
واملديرين ومدير إدارة تنسيق 
بالهيئة  الدورات اخلاص���ة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب هادي احلربي.
وفي اخلتام كرم مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 

محمد الدشيش

حتت رعاي���ة مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
يوسف األنصاري أقيم صباح 
أم���س مبركز إع���داد رجال 
اإلطفاء حفل تخريج دورة 
آلية  وكيل عريف مش���غل 
ووكيل عريف مكافحة والبالغ 

عددهم 210 اطفائيني.
العام  املدير  وألقى نائب 
املكافحة وتنمية  لش���ؤون 
املوارد البشرية العميد خالد 
املكراد كلمته بهذه املناسبة 
التي عبر م���ن خاللها على 
تطوي���ر العمل في املكافحة 

 مدير عام اإلطفاء ونواب املدير العام وقيادات اإلطفاء يتوسطون اخلريجني 

اللواء يوسف االنصاري مينح أحد اخلريجني درعا تذكارية

خالل تدشني الربط اإللكتروني اجلمركي بني الكويت واململكة العربية السعودية

الصالح: البديل اإلستراتيجي للرواتب سيعرض على مجلس األمة 
في الدور املقبل كما وعدت احلكومة ونأمل إقراره حلل الكثير من املشكالت

والسعودية وإرسالها للجانب 
اآلخر قبل وصول وسيلة النقل 
للدائرة اجلمركية، باإلضافة إلى 
تبادل معلومات املستوردين 
والس���عوديني  الكويتي���ني 
وتعريفه���ا بأك���واد في كلتا 
اجلهتني ليت���م تضمني كود 
املس���تورد في رسائل تبادل 
معلومات البيانات اجلمركية 

بني الطرفني.
وبني العيدان أن هناك عدة 
مشاريع متكن اإلدارة العامه 
للجمارك من حتقيق االستفادة 
القصوى من املعلومات التي 
يتم تس���لمها من قبل اململكة 
العربي���ة الس���عودية حيث 
البيئة  العم���ل بتجهي���ز  مت 
التجريبية املالئمة لها لتكون 
هدفا للفريق باملراحل القادمة 
أولها اإلنشاء اآللي للمنافيست 
باملناف���ذ احلدودية من خالل 
استرجاع املعلومات املرسلة 
م���ن قب���ل اململك���ة العربية 
السعودية إلنشاء املنافيست 
تلقائي���ا مم���ا يقل���ل الوقت 
واجلهد، وع���رض معلومات 
البيان السعودي للمختصني 
التوثيقي���ة  اإلدارات  م���ن 
بغرض املراجع���ة والتدقيق 
البيانات املصرح عنها،  على 
واستحداث تقارير حتليليه 
للمقارنة بني املعلومات الواردة 
من اململكة العربية السعودية 
واملعلومات التي مت التصريح 
بها من قبل املخلص اجلمركي 

في الكويت.
ب���دوره، قال مدي���ر عام 
جهاز تكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف السريع انه تشرف 
اليوم بحفل تدشني الربط اآللي 
ما بني الكويت والس���عودية 
وهي ثمرة جه���ود وتعاون 
اجلمارك مع جهاز تكنولوجيا 
املعلومات، حي���ث مت تقدمي 
كل الدعم الفني واالستشاري 
للجمارك، لتوفير خط بديل 
ب���ني الكويت والس���عودية، 
موضحا أن هذه اخلطوة من 
ضمن اخلطوات للطريق لربط 
كل اجلهات احلكومية بالشبكة 
االلكترونية احلكومية والتي 
تضمن 56 جهة حكومية، كاشفا 
أن اجلهاز مس���تمر في تنفيذ 
مشروع التراسل االلكتروني 
بني اجلهات احلكومية املرتبطة 
بالبوابة االلكترونية بحيث 
يت���م نقل وتب���ادل البيانات 
واملعلوم���ات الكترونيا دون 
استخدام للورق، الفتا إلى أن 
جهاز تكنولوجيا املعلومات 
لديه من االحتياطات للمحافظة 
على سرية املعلومات وعدم 
اختراقها وذلك من خالل تفعيل 
وحتديث البرامج االلكترونية 

حلماية هذه البيانات.

التطوي���ر مبنظور يرقى إلي 
طموحات واحتياجات العمل 

اجلمركي.
وأكد العي���دان أن تطوير 
اآللية لتس���جيل  املنظوم���ة 
املركب���ات وحتديثه���ا مب���ا 
يراع���ي التط���ورات الراهنة 
في تكنولوجيا املعلومات مت 
تدشينها في املنافذ احلدودية 
خالل الربع األخير لعام 2013، 
حيث تبعتها تدشني خدمات 
متقدمة م���ن الربط اآللي مبا 
يسمح لإلدارة العامة للجمارك 
العربية  بالكويت واململك���ة 
السعودية في تفعيل عمليات 
متكاملة للتبادل املعلوماتي 
للمركبات واملسافرين، مبينا 
أنه بعون اهلل ثم دعم اإلدارة 
حققت جناحات ملموسة بأرض 
الواقع من خالل مرونة ويسر 
تدفق حركة املسافرين برا عبر 

املنافذ احلدودية.
وذكر العيدان أن مشروعات 
الشحن شملت مراحل متعددة 
والعمل بها من خالل أسلوب 
احترافي في التدرج مع وضع 
الهدف الرئيسي وهو التبادل 
البيانات  اآلل���ي ملعلوم���ات 
اجلمركية الصادرة من الكويت 

املراكز  وتشغيلها في جميع 
اجلمركية لرفع كفاءة التفتيش 

األمني واجلمركي.
وبني املسباح أنه مت افتتاح 
أكبر مركز لتدريب كالب األثر 
في الشرق األوسط، ومت تشغيل 
برنامج الربط اآللي لسيارات 
املسافرين لتسهيل انسيابية 
التنقل عب���ر احلدود البرية، 
وكذلك املباشرة في إعداد الربط 
اآللي مع منفذ العبدلي احلدودي 
على نظام املايكروكلير، كما مت 
شراء أجهزة مركز املعلومات 
االحتياط���ي بالتع���اون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وسيتم تركيبه قبل 

نهاية العام.
من جانبه، قال رئيس وحدة 
النظام اجلمركي اآللي طالل 
عيدان أن الفرق الفنية من خالل 
توجيهات مدير عام اجلمارك 
وإدارة املشروع وفريق امليكنة 
الثنائية  لترجمة االتفاقي���ة 
بني الكويت واململكة العربية 
السعودية ملشاريع متعددة يتم 
تطبيقها على أرض الواقع مبا 
يخدم اإلدارة العامة للجمارك 
بالكويت حيث اتخذت خطوات 
وأش���كال متعددة لتش���مل 

على مستوى الشحن والبيان 
اجلمركي باس���تخدام أفضل 
املمارسات وأحدث التقنيات.

ويعتبر هذا اإلجناز مبنزلة 
وضع حجر األس���اس لبناء 
منظومة الربط اآللي وتبادل 
املعلومات بني األشقاء الستكمال 
املنظومة األمنية واملعلوماتية 
إلدارات اجلم���ارك ف���ي دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف املسباح أن النظام 
اجلمركي املس���تخدم في هذا 
املشروع هو نظام مايكروكلير 
ال���ذي مت تطوي���ره بقدرات 
محلية بالتعاون مع ش���ركة 
مايكروسوفت العاملية، ويعمل 
البرنام���ج وفق معايير  هذا 
البيانات اخلاص���ة مبنظمة 
الدولي���ة ومنظمة  اجلمارك 
التجارة العاملية والبنك الدولي 
وغيرها من مؤسسات العالم 
الدولية الت���ي تهتم بالتدفق 

التجاري.
وأفاد بأنه مت إجناز العديد 
من املشاريع ومن أبرزها اعتماد 
األجهزة األمنية وأجهزة املسح 
اإلش���عاعي والت���ي وصلت 
تكلفته���ا إلى ما يق���ارب 18 
مليون دوالر وسيتم تركيبها 

املشروع والتراسل االلكتروني 
مع اجلهات احلكومية.

وعن املشاريع املستقبلية 
للجمارك، كش���ف السيف أن 
هن���اك عدة مش���اريع، أهمها 
تطوير املنافذ احلدودية وإنشاء 
املس���تودع الذكي واستخدام 
اإلش���عار اآلل���ي للمقاص���ة 
والتدقيق اآللي للمطالبات بني 
التعاون وكذلك  دول مجلس 
الربط اآللي مع الهيئة العامة 
للصناعة وإدارة امللفات األمنية 
للمسافرين وسجالت املخاطر، 
آمال حتقيق التكامل مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
ظل تنامي التكتالت التجارية 

الدولية.
ق���ال العضو  من جانبه، 
املنتدب لشركة جلوبال كليرجن 
ه���اوس سيس���تمز عبداهلل 
املسباح إنه بعد التعاون بني 
شركة جلوبال كليرجن هاوس 
سيس���تمز واإلدارة العام���ة 
للجم���ارك لتطوير قطاعاتها 
املختلفة ومواكبة عوملة النشاط 
االقتصادي وحترير التجارة 
العاملية، استكملنا الربط اآللي 
بني جمارك الكويت وجمارك 
الس���عودية  العربية  اململكة 

ماليا نبراسا لها من خالل خطة 
عمل متكاملة استمرت نحو عام 
بالشراكة مع قطاعات الدولة 
والقطاع اخل���اص، مؤكدا ان 
العامة بكل قطاعاتها  اإلدارة 
جنح���ت ف���ي اجن���از الربط 
اآللي اجلمرك���ي بني الكويت 
العربية السعودية،  واململكة 
حيث انه على مستوى النظام 
اجلمرك���ي، مت الرب���ط اآللي 
لتسجيل املركبات والشحن 
مع اململكة العربية السعودية 
والتصفي���ة الفورية املوحدة 
باإلضافة إلى اجناز املنظومة 
الكاملة للتفتيش بالشعيبة 
واملنظومة اآللية للتحصيل 
اجلمركي واملقاصة االلكترونية 
للخليج وكذلك تبادل املعلومات 
املركب���ات مع وزارة  حلركة 
الداخلي���ة، وكذل���ك معاجلة 
امللف���ات االلكترونية لصرف 
العم���الت الصادرة من البنك 

املركزي.
أما على مستوى املساندة 
للعمل اجلمركي، فقد أوضح 
السيف أن اإلدارة قامت بتطوير 
برنامج إدارة الكالب البوليسية 
واملكتبة القانونية االلكترونية 
واملراسالت االلكترونية بإدارة 

عبدالعزيز فرحان - عبدالهادي العجمي

أكد وزير املالية انس الصالح 
العام���ة للجمارك  اإلدارة  أن 
دشنت نظام الربط االلكتروني 
بني الكويت والسعودية بهدف 
تسهيل إجراءات دخول األفراد 
واملركب���ات والبضائ���ع، في 
خطوة نحو التطوير الشامل 
ل���إلدارة العام���ة للجم���ارك 
مقدما اعتزازه برجالها الذين 
يعتبرون خ���ط الدفاع األول 
عن الكويت وأهلها، معتبرا أن 
هذه اخلطوة هي بداية لتفعيل 
االحتاد اجلمركي اخلليجي، 
الفت���ا إل���ى أن الطموح نحو 
حتويل العمل في اإلدارة العامة 
إلى نظام مؤسسي  للجمارك 

يخدم اجلميع.
ج���اء ذلك خ���الل رعايته 
وحضوره حفل تدشني الربط 
اآللي اجلمرك���ي بني الكويت 
والسعودية والذي أقيم صباح 
أمس على مسرح اإلدارة العامة 
للجمارك وبحضور مدير عام 
جهاز تكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف السريع ومدير عام 
اإلدارة العامة للجمارك خالد 
السيف ورئيس مجلس إدارة 
شركة جلوبل طارق السلطان 
ومديري وقياديي اإلدارة العامة 

للجمارك.
وأوضح الصالح أن البديل 
االستراتيجي للرواتب سيكون 
معروضا على مجلس األمة في 
دور االنعقاد املقبل كما وعدت 
احلكومة، متمنيا إقراره حلل 
الكثير من املش���كالت ومنها 
ما يعانيه أبناؤنا في اإلدارة 
العامة للجمارك من فروقات 
ف���ي الرواتب والب���دالت مع 
نظرائهم في اجلهات األخرى، 
العدال���ة  متمني���ا حتقي���ق 
واملس���اواة حني إقرار البديل 
االستراتيجي للرواتب والذي 
تعهدت احلكومة بإرساله إلى 
مجلس األمة في دور االنعقاد 

املقبل.
وأشار الصالح إلى انه سيتم 
التنسيق مع وزاره األشغال 
لبحث ووضع احللول ملبنى 
اجلم���ارك املتوقف منذ العام 
1995 نظرا حلاجة اإلدارة ملبنى 
جديد يجم���ع جميع اإلدارات 

ويسع املوظفني.
فيما اغتن���م مدير اإلدارة 
العامة للجمارك خالد السيف 
الفرصة لتهنئة صاحب السمو 
األمير على التكرمي الدولي الذي 
حظي بها سموه، خالل كلمة 
ألقاها مبسرح اإلدارة العامة 

للجمارك.
إدارة  أن  وأوضح السيف 
اجلمارك وضعت كلمة صاحب 
السمو في جعل الكويت مركزا 

خالد السيف خالل القائه كلمة مبناسبة التدشني

جانب من احلضور   )محمد هاشم( الوزير أنس الصالح يدشن الربط االلكتروني اجلمركي بني الكويت والسعودية

طالل العيدان عبداهلل املسباح

يوس���ف األنصاري الطلبة 
املتفوقني.

وتقدم أيضا بإهداء درع 
تذكاري���ة إلى مدي���ر إدارة 
الدورات اخلاصة  تنس���يق 
العام���ة للتعليم  بالهيئ���ة 
التطبيقي والتدريب هادي 

احلربي.
وتقدم مدير مركز إعداد 
رجال اإلطفاء باإلنابة العقيد 
حسني علي غلوم بإهداء درع 
تذكارية إلى اللواء يوسف 
األنصاري حلضوره احلفل 
ورعايت���ه الكرمية ألبنائه 
اخلريجني ومشاطرتهم هذه 

الفرحة.
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النيابة اليمنية تأمر بوقف حتويل األموال باسم اللواء على األحمر والشيخ حميد األحمر

املتظاهرون في هونغ كونغ يهددون باحتالل 
املباني احلكومية إذا لم يستقل رئيس احلكومة

القاعدة تتبنى تفجيراً استهدف اجليش اليمني في »شبوة« 

عام مباش����ر عل����ى أال ينظم 
مطلقا«.

وتاب����ع: »نأم����ل ف����ي ان 
تعم����ل كل ش����رائح املجتمع 
مع احلكومة بش����كل سلمي 
ومشروع وعقالني وبراغماتي 
من اجل املضي قدما في تطورنا 

الدستوري«.
وأمض����ى املتظاه����رون 
ليلة ثالثة في الشوارع رغم 
العواصف القوية التي أرغمتهم 
على فتح املظ����الت املتعددة 
االل����وان والت����ي كانت وراء 
إطالق اسم »ثورة املظالت« 
على حتركهم على ش����بكات 

التواصل االجتماعي.
وساد الهدوء لدى احلشود 
رغم دع����وات البع����ض الى 
اقتحام الطوق الذي تفرضه 
الش����رطة بالقرب من ساحة 

غولدن بوهينيا.
النائب  واقتادت الشرطة 
املطالب بالدميوقراطية ليونغ 
كووك � هانغ الى خارج احلفل 
ألنه هتف ب����أن هونغ كونغ 
تري����د »انتخاب����ات فعلية«، 
مطالبا باستقالة ليونغ شون 

� يينغ.
وبحسب جمعيات مدافعة 

والدفاع وقائد الفرقة األولى 
املدرعة سابقا والشيخ حميد 
األحمر وأسرته.وكانت اللجنة 
القانوني����ة التابعة جلماعة 
انص����ار اهلل احلوثية )التي 
تسيطر حاليا على صنعاء( 
قد تقدمت بطلب الى النيابة 
العامة املختصة بقضايا الفساد 
بتكليف متخصصني بالتحري 
بش����أن وقائع فساد وكسب 
أموال بطريقة غير مشروعة 

للشخصني.
وقد وجهت النيابة مذكرة 
إلى رئيس وحدة املعلومات في 
البنك املركزي بالتحري وجمع 

عن حق����وق اإلنس����ان فإن 
السلطات الصينية اعتقلت 
حوالي عشرة أشخاص ألنهم 
عبروا عن دعمهم للمتظاهرين 

في هونغ كونغ.
وأمس لم يتوجه العديد من 
سكان هونغ كونغ الى أعمالهم 
بسبب العيد الوطني الصيني 
اليوم أيضا يوم عطلة  فيما 
ويأمل املنظمون في حش����د 
اكبر م����ن املتظاهرين  أعداد 

في هذه املناسبة.
وقال ادوارد شان املسؤول 
عن الش����ق املالي واملصرفي 
في حركة »أوكوباي سنترال« 
اليوم »اعتقد ان حركة العصيان 
املدني هذه ستستمر« إال إذا 
قدم ليون����غ »اقتراحا بحوار 

جدي«.
وأضاف: »رغم ان شعب 
هونغ كونغ عليه العمل مع 
بكني لك����ن ال ميكنهم إرغام 
هونغ كونغ على دميوقراطية 
او  التيبت  خادعة. لسنا في 

شينجيانغ«.
من جهته، قدم شان كي مان 
أحد مؤسسي احلركة اعتذاراته 
بسبب اضطراب احلركة في 

املدينة، داعيا الى التسامح.

املعلومات حول البالغ وإبالغها 
بتقرير مفصل عن األرصدة 
املالي����ة في البن����وك اليمنية 
لالثنني وما مت حتويله حتى 
تتمكن من القيام بالتحقيقات 
القانونية وإيقاف حتويل أي 
مبالغ مالية للخارج إال بأذن 
منها.في س����ياق متصل، أكد 
مصدر رئاسي ميني لصحيفة 
»عكاظ« الس����عودية أن قرار 
تس����مية رئيس احلكومة مت 
تأجيله ، نظرا حلرص الرئيس 
عبد ربه منصور هادي على 
ضرورة استكمال املشاورات 

مع جميع األطراف.

العل����م الصيني وعلم هونغ 
كون����غ يرفعان أمام س����احة 
غولدن بوهينيا الرئيسية في 
املدينة،  حي وانشاي وسط 
أناش����يد  كان ميكن س����ماع 
املتظاهرين. وقابل احلشود 
بصيحات االستهجان حتليق 
مروحية ترف����ع علم الصني 

وهونغ كونغ.
ولم يشر رئيس احلكومة 
احمللية ليونغ ش����ون � يينغ 
بوضوح الى حركة االحتجاج 
في اخلطاب ال����ذي ألقاه في 
ختام احلفل. ودعا في املقابل 
الى التعاون مع الصني. وقال 
ان »تطوي����ر هون����غ كونغ 
وتطوي����ر الق����ارة مرتبطان 
بشكل وثيق. يجب ان نعمل 
يدا بيد لك����ي يصبح احللم 

الصيني حقيقة«.
ويطال����ب املتظاه����رون 
باس����تقالة رئي����س حكومة 
هونغ كونغ بس����بب تقاربه 

مع بكني.
أن  »نتفه����م  وأض����اف: 
أش����خاصا مختلف����ني لديهم 
مفهوم مختلف عن االصالحات 
املرجوة لكن من الواضح انه 
اقتراع  من األفضل ان ينظم 

عتادهما م����ن منطقة مفرق 
اجلوف الت����ي كانتا ترابطان 
فيها إلى املجمع احلكومي في 
محافظة مأرب.صحيفة »اليمن 
اليوم« نقلت عن مصادر محلية 
وعسكرية أن احلوثيني قطعوا 
الطريق الرئيسي بني صنعاء 
ومأرب ومنعوا مرور الكتيبتني، 

فعادتا من حيث انطلقتا.
الى ذلك، أمرت نيابة األموال 
العام����ة املختص����ة بقضايا 
الفساد بإيقاف أي حتويالت 
مالية إلى اخلارج باسم اللواء 
علي محسن األحمر مستشار 
الرئيس اليمني لشؤون األمن 

هون����غ كون����غ � وكاالت: 
احتش����د املتظاهرون بأعداد 
كبرى امس في هونغ كونغ 
للمطالبة بحريات سياسية، 
املباني  مهددي����ن باحت����الل 
احلكومية إذا لم يستقل رئيس 
احلكومة »ليونغ شون« من 

منصبه. 
وفيما احتفل مسؤولون 
كبار صيني����ون ومن هونغ 
كون����غ بالذكرى اخلامس����ة 
والستني النتصار الشيوعيني 
الوطني����ني وإقام����ة  عل����ى 
جمهورية الصني الشعبية في 
1949، احتشد املتظاهرون في 
الشوارع. واألحد تكثفت حركة 
التي بدأت  املدني  االحتجاج 
قبل أس����ابيع في املستعمرة 
البريطانية السابقة، بشكل 
مفاجئ متسببة في أخطر أزمة 
سياسية منذ إعادة هونغ كونغ 

الى الصني عام 1997.
املتظاه����رون  ويحت����ج 
خصوصا عل����ى قرار الصني 
في أغسطس السماح بانتخاب 
مباشر لرئيس احلكومة في 
هون����غ كونغ ف����ي 2017 مع 
االحتفاظ باحلق في مراقبة 
الترشيحات.وأمس وفيما كان 

صنع����اء � وكاالت: تبنى 
تنظيم أنصار الشريعة، في 
اليمن التابع لتنظيم القاعدة، 
تفجيرا استهدف أمس االول 
موقعا للجي����ش اليمني في 
محافظة شبوة جنوبي البالد. 
وقال التنظيم، في بيان نشره 
على حساب مرتبط بالتنظيم 
على موقع »تويتر« للتواصل 
االجتماعي، إن »مقاتليه زرعوا 
عبوة ناسفة بالقرب من مركز 
جتمع للجيش اليمني في مدينة 
عزان مبحافظة شبوة جنوبي 
البالد«. وأض����اف البيان أنه 
»مت تفجير العبوة عند مرور 

مجموعة راجلة من اجلنود على 
اخلط العام الساعة الواحدة 
ظهرا، ما أدى الى مقتل اثنني 

وإصابة ثالثة آخرين«.
وأم����س االول، أصيب 4 
جنود من اجليش، بجراح إثر 
انفجار عبوة ناسفة في شبوة 
جنوبي البالد، حسب شهود 

عيان ومصادر طبية.
ف����ي غضون ذل����ك، قالت 
وسائل إعالم مينية امس إن 
ميليشيات احلوثي حاصرت 
كتيبتني تابعتني للفرقة األولى 
في اجليش اليمني في منطقة 
اجلفرة أثناء توجههما بكامل 

)أ.ف.پ( حشود كبيرة من املتظاهرين متأل شوارع هونغ كونغ أمس  

ليلة ثالثة 
لـ »ثوار املظالت« 
في الشارع.. وأنباء 
عن اعتقال بكني 
لـ 10 متعاطفني 

معهم

بيروت: لم تسجل زيارة الرئيس اإليراني 
حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في 
أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة مفاجأة 

مدوية كالتي حدثت العام املاضي عندما جرت 
مكاملة هاتفية بينه وبني الرئيس األميركي 

باراك أوباما كانت »فاحتة« لصفحة جديدة 
وملفاوضات نووية مثمرة.

هذا العام لم يتطور االتصال إلى لقاء، حتى انه 
لم يحصل أي اتصال بني أوباما وروحاني الذي 

لم يكن »جنم« األمم املتحدة، كما كان احلال 
عليه العام املاضي. النجم هذا العام كان »طيف 

داعش« والتحالف الدولي ضده. لم يحدث شيء 
بني أوباما وروحاني، ولكن حدث شيء آخر.

لم يلتق روحاني أوباما ولكنه التقى نخبة من 
الشخصيات األميركية عندما جمع روحاني 

20 مسؤوال أميركيا سابقا، من اإلدارات 
األميركية الـ 6 التي شغلت البيت األبيض 

منذ الثورة اإلسالمية عام 1979. استضاف 
روحاني ضيوفه األميركيني، مبن فيهم وزيرة 

اخلارجية األميركية السابقة مادلني أولبرايت و3 
مستشارين لألمن القومي سابقني، هم ستيفن 

هادلي وصامويل برغر وبرنت سكوكروفت 
ورئيس أركان اجليوش املشتركة السابق 

األدميرال مايك مولن والعضو السابقة في 
مجلس الشيوخ جاين هارمن، الى مأدبة عشاء 
شرق أوسطي وجلسة نقاش استمرت ساعتني 

تقريبا.
الواضح ان اللقاء الذي نسقه مجموعة الرأي 
»نيو أميركان فاونديشن« كان نخبويا وضم 
مجموعة من »جنوم« السياسة األميركية، إال 
أنه أيضا دليل على أهمية املسائل التي تربط 

اجلانبني وقدرة اإليرانيني على استقطاب مثل 
هذه املجموعة. اختلفت انطباعات احلاضرين 
عن اللقاء. بعضهم، على غرار سكوكروفت، 
مستشار األمن القومي جلورج بوش األب، 
شعر بأن روحاني يريد حقيقة التعامل مع 
الواليات املتحدة، علما ان »إحدى مشاكلنا 
األساسية مع إيران لسنوات طويلة كانت 

تكمن في أن املاللي. لم يكونوا يريدون التزاما 
حقيقيا«. ولكن مسؤوال سابقا آخر رفض 

ذكر اسمه، أبدى ازدراءه لروحاني، فيما شكك 

آخرون في نياته.
هادلي، مستشار األمن القومي جلورج بوش 

االبن، وصف الرئيس اإليراني بأنه »رائع« 
و»قاس«، حتى عندما جادل بأن احملادثات 

النووية »نقطة انطالق« لتعاون مستقبلي مع 
الواليات املتحدة.

وينقل عن برغر الذي كان مستشارا لألمن 
القومي في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، 
أن روحاني أخذ 5 أسئلة دفعة واحدة »وجتنب 
الرد على بعضها، ولم يكن مقنعا في رده على 

أخرى، بينما كان بعض اإلجابات مهما جدا.. 
انطباعي هو أنه يريد اتفاقا نوويا. أعتقد أنه 

يرى فيه ممرا مهما. )ولكن( ال أعرف ما اذا كان 
لدينا احليز لذلك أو ما إذا كانت لديهم الليونة 

لتحقيق ذلك«. وعن هذه النقطة، أوضح روبرت 
إينهورن )الذي كان حتى العام املاضي عضوا 

في الفريق األميركي للمفاوضات النووية وهو 
اآلن باحث في معهد »بروكينغز«( أن »املوضوع 

الذي كان يحاول )روحاني( التشديد عليه هو 
أن اتفاقا نوويا هو البوابة، وإذا كانت ثمة إرادة 

سياسية في شأن القضايا النووية، ستكون 
هناك فرصة حقيقية للتعاون في مجموعة 
واسعة من املسائل. وقد ذكر ذلك 4 أو 5 

مرات«.
جيمس دوبنز، املبعوث اخلاص الى مناطق 
األزمات في إدارات كلينتون وبوش وأوباما 
يقول: »إننا سنكون أكثر جناحا إذا نسقت 
واشنطن وطهران على نحو أكثر وثوقا«. 

وأوضح الحقا لروبن رايت أن »روحاني رد 
إيجابا. لقد أكد عمليا ان مقاربتينا متطابقتان«.

عموما، كانت أجوبة روحاني »عقالنية«، 
باستثناء ما يتعلق بدفاعه عن سورية، على حد 

قول الديبلوماسي توماس بيكرينغ الذي قال: 
»حاول حتقيق النتيجة املتوخاة وإيجاد أشياء 

مفيدة يقولها«. أما فيما يتعلق بقراره عدم 
مصافحة أوباما هذه السنة، فقال بيكرينغ: »لم 
املصافحة إذا لم حتمل له جوابا عن سؤال كبير 
وقد تسبب له انتكاسة خطرة عندما يعود الى 
بلده. ملاذا يقوم بذلك إذا لم تكن ستدفع الكرة 

قدما في املستقبل في اجتاه يؤمن له فوائد 
عملية أو رفع للعقوبات؟«.

روحاني في نيويورك: »لقاء بدل عن ضائع«

تقرير  إخباري

قبول 27 مترشحاً ورفض العشرات

»مجلس ثوار بنغازي« ينضم لرافضي احلوار 
بني »برملان طبرق« ومقاطعيه

شبهة التزوير تخّيم على االنتخابات الرئاسية
في تونس قبل شهرين من بدئها

بنغازي � األناضول: انضم مجلس ش����ورى 
ثوار بنغازي )جتمع لكتائب الثوار اإلسالمية( 
إلى الرافضني للحوار الذي عقد أمس األول برعاية 
دولية بني أعضاء مجلس النواب الليبي )البرملان( 
بطبرق والنواب املقاطعني له في مدينة غدامس، 
غربي البالد، واعتبره »دعوة مش����بوهة«. وقال 
مجلس شوري ثوار بنغازي في بيان له، امس، إن 
»املبادرة التي عقدت في غدامس هي دعوة للحوار 
لم تنب على أسس شرعية صحيحة بل هي دعوة 
ليتنازل صاحب احلق عن حقه والرضوخ ألهل 
الباطل والعفو عنهم دون عقاب والسماح لهم للعودة 
لطغيانهم حتت غطاء املصاحلة الوطنية«. واعتبر 
املجلس أن »الدعوات املتحيزة تعيد البالد للمربع 
األول من التصفيق للطغاة والتطبيل لهم«، معلنا 
بشكل صريح أنه »لن يدخل في هذه املبادرة )حوار 
غدامس( ولن يكون طرفا فيها«. ووصف مجلس 

شوري ثوار بنغازي جلسة احلوار التي عقدت في 
غدامس بأنها »محاولة إلقصاء الثوار من املشهد 
على الرغم من أنهم أصل فيه«، معتبرا ان »الثوار 
من يقاتلون على األرض حلماية البالد وصونها 
من التدخالت األجنبية السياسية والعسكرية«. 
ودعت دار اإلفتاء الليبية )حكومية( وهيئة علماء 
ليبيا )مستقلة( في بيان مشترك إلى رفض »حوار 
غدامس«، فيما أعلنت قوات »فجر ليبيا« )عملية 
عس����كرية بطرابلس( رفضها له أيضا ومتسكها 
ب� »احلل العسكري«. واستنكر البرملاني الليبي، 
طارق اجلروشي، رفض هذه األطراف للحوار الذي 
ترعاه األمم املتحدة حاليا واملنعقد بغدامس، مطالبا 
األمم املتحدة بوضع حد »لتضيع الوقت مع جهات 
تؤمن فقط بالقوة وترفض املسار الدميوقراطي 

وإعالنهم خارجني عن الشرعية«. 

تونس � رويترز: قال مسؤولون تونسيون 
ان النيابة العامة في تونس تنظر في ش����بهات 
تزوير ضد مرشحني لالنتخابات الرئاسية املقرر 
اجراؤها بعد نحو شهرين في خطوة قد تضرب 
مصداقي����ة هذا االس����تحقاق االنتخابي في مهد 

انتفاضات الربيع العربي.
ومنذ ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي تتقدم تونس بثبات 
نحو انهاء االنتقال الدميوقراطي بعد اقرار دستور 
جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برملانية في 
26 اكتوبر وانتخابات رئاس����ية في 23 نوفمبر 
املقبل.وأمس االول أعلنت الهيئة املستقلة التي 
تش����رف على االنتخابات انها قبلت ملفات 27 
مترشحا لالنتخابات الرئاسية ورفضت عشرات 
امللفات االخرى، وقدمت الهيئة شكاوى للنيابة 

العمومية لشبهات في تزوير ملفات.
وقالت ان أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات 
مترشحني تزكيات وهمية ملواطنني. ويحتاج كل 
مرشح للرئاسية لتزكية عشرة آالف شخص على 

األقل ضمن األوراق املطلوبة لقبول امللفات.
واحتج عدة تونسيني على مواقع التواصل 
االجتماعي وفي وسائل االعالم على ورود اسمائهم 
ضمن الئحة التزكية التي نشرتها هيئة االنتخابات 

دون ان يكون وقعوا على اي وثيقة.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة املستقلة 
لالنتخابات »تقدمت الهيئة بقضية بعد ان قدم 
لنا مواطن قرائن تشير الى ورود اسمه ضمن 

قائمات عدة مرشحني رغم انه لم يزك احدا«.
واض����اف ان موظفا م����ن الهيئ����ة الفرعية 
لالنتخاب����ات مت الزج باس����مه ايض����ا في هذه 

التزكيات.
وكش����ف صرصار ان الهيئة انتبهت الى ان 

شركة خاصة لم يسمها تعمدت االستيالء على 
قاعدة بيانات الشخاص الستعمالها في تزكيات 

املرشحني.
وق����ال ان الهيئة تقدمت بش����كوى للنيابة 
العامة ضد هذه الش����ركة معتبرة ان التصدي 

لهذه املمارسات من مهام القضاء فقط.
وذكرت وسائل اعالم محلية ان النيابة العامة 
دعت صرصار لالستماع الى شهادته بخصوص 

شبهات التزوير.
وس����يكون لرئي����س اجلمهورية صالحيات 
تعيني كبار املسؤولني في اجليش والتعيينات 
اخلارجية لكن صالحيات����ه أقل من صالحيات 
رئيس احلكومة الذي سيهتم بتسيير السياسة 
االقتصادية واالجتماعية واألمن وغيرها وأثارت 
شبهات التزوير قلق ناشطني حقوقيني عبروا 
عن خشيتهم من ان يكون رئيس تونس املقبل 

أحد الذين تعمدوا التزوير.
وقال معز ب����وراوي رئيس منظمة »عتيد« 
التونسية ملراقبة االنتخابات ان االقرار بوجود 
غش وتزوير دون التصدي له سيفقد املواطن 
ثقته، متسائال: ماذا سيكون رد فعل الهيئة اذا 

اقرت النيابة العامة تزوير مرشح للتزكيات.
وأض����اف »النتائج قد جتعل لدينا رئيس����ا 
مزورا ومختلسا«. وقالت منظمة عتيد انه من 
بني 27 مرشحا بشكل رسمي لالنتخابات هناك 
أربعة ترشحات مزورة تضمنت حتى تزكيات 
اسماء موتى.وضمت قائمة املترشحني املقبولني 
لالنتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة ثالثة 
وزراء في آخر حكومة لنب علي وهم عبدالرحيم 
الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير 
الصحة الس����ابق، اضافة الى كمال مرجان وهو 

آخر وزير للخارجية في عهد بن علي. 

شتولتنبرغ يتولى رسمياً مهام منصبه أميناً عاماً حللف األطلسي

أوكرانيا: 10 قتلى في اليوم األول من العام الدراسي في الشرق
دونيتسك - أ.ف.پ: قتل 
عش����رة اش����خاص امس في 
قصف على دونيتسك معقل 
االنفصاليني املوالني لروسيا 
في ش����رق اوكراني����ا بعدما 
اصابت قذائف هاون مدرسة 
في اول يوم من العام الدراسي 
وحافلة اجرة رغم اتفاق وقف 
اطالق النار املوقع بني كييڤ 

واملتمردين.
وبعد عش����رة اي����ام على 
توقيع مذكرة مينس����ك التي 
اقام����ة منطقة  تنص عل����ى 
عازلة بني اجليش االوكراني 
واملنطقة اخلاضعة لسيطرة 
االنفصاليني على طول احلدود 
الروسية، سقط صاروخ على 
حافلة اجرة، ما اوقع س����تة 

قتل����ى وجريحا كم����ا اعلنت 
السلطات احمللية.وفي الوقت 
نفسه، سقطت قذيفة على بعد 
خمسة امتار من مدرسة، ما 
ادى الى مقتل اربعة اشخاص 
وثمانية جرحى بحسب املصدر 
نفس����ه. وكان هناك اكثر من 
200 شخص في املدرسة كما 

اوضحت االدارة.
وقد حذر رئيس املفوضية 
االوروبية جوزي����ه مانويل 
باروزو امس الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني من فرض قيود 
جتارية جديدة على اوكرانيا. 
وقال باروزو في رسالة الى 
بوتني ان »تطبيق مرسوم« 
اعتمدته احلكومة الروس����ية 
في اآلون����ة االخيرة ويقترح 

فرض قي����ود جتارية جديدة 
بني روسيا واوكرانيا سيكون 
»مخالفا« لالتفاق الذي وافق 
فيه االحت����اد االوروبي على 
التبادل  ارجاء تطبيق اتفاق 

احلر املوقع مع اوكرانيا.
وعلى الصعيد السياسي 
االوكران����ي، دخل����ت البالد 
حملة االنتخابات التشريعية 
املبكرة املرتقبة في 26 اجلاري. 
وبحسب اللجنة االنتخابية 
فان 29 حزب����ا تقدم بالئحة 
وبينه����ا كتلة بوروش����نكو، 
حزب الرئيس املوالي للغرب 
الذي يعتبر االوفر حظا للفوز 

باالنتخابات.
الى ذل����ك، تول����ى األمني 
العام اجلديد حللف ش����مال 

األطلس����ي )نات����و( ين����س 
شتولتنبرغ رسميا امس مهام 
منصبه برئاسة أول اجتماع 
لسفراء احللف الذي يضم 28 

عضوا. 
وذكر ال� »ناتو« في بيان أن 
شتولتنبرغ سيعقد أول مؤمتر 
صحافي له كأمني عام حللف 
شمال األطلسي في وقت الحق. 
وكان ال� »ناتو« اختار رئيس 
الوزراء النرويجي السابق في 
مارس املاضي ليخلف أندرس 
فوغ راسموس����ن في منصب 
األمني العام للحلف. وتولى 
ش����تولتنبرغ أيضا رئاس����ة 
النرويج فترتني  الوزراء في 
ب����ني 2000 -2001 و2005 - 

.2013

األمني العام اجلديد للناتو شتولتنبرغ 

مصر: تأجيل محاكمة مرسي في »وادي النطرون« إلى 18 أكتوبر
القاهرة - أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل قضية اقتحام السجون املصرية إبان ثـورة 
25 يناير 2011، واملعروفة إعالميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى جلسة 18 أكتوبر اجلاري، والتي 
يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس املعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة »اإلخوان« والتنظيم 
الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب اهلل اللبناني واجلماعات اإلرهابية 
املنظمة.  وجاء قرار التأجيل الستمرار تنفيذ القرار السابق صدوره من احملكمة بجلستها املاضية، وتكليف 
النيابة العامة بضم صورة رسمية من تقرير جهاز مباحث أمن الدولة املودعني مبحاكمة الرئيس األسبق 
مبارك وآخرين في وقائع قتل املتظاهرين إبان ثورة يناير.
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٭ النار تحت الرماد: يبدي ديبلوماسيون 
فرنسيون في بيروت، أمام من يلتقونهم، 

خشيتهم من تدهور األوضاع على نحو 
دراماتيكي في منطقة البقاع الغربي وصوال 

إلى حاصبيا، بالتزامن مع اندالع معارك 
عنيفة في عرسال. وتتحدث تقارير أمنية 

لبنانية في صورة متزايدة عن أخطار 
متفاقمة في بقع حدودية جنوبية وبقاعية 

التزال النار كامنة حتت رمادها، ومن 
الواضح أن ثمة خشية من تطورات في 

مناطق يتغلغل فيها عناصر من »النصرة« 
و»داعش« حتت أقنعة مختلفة.

ويبدي مرجع سياسي تخوفه من تطور 
دراماتيكي قد يصيب لبنان وأهله في 

األسابيع املقبلة، ويسأل »من ميكنه أن 
يخبرنا ماذا يحضر املسلحون في اجلرود؟ 

منطق األمور يقول إنهم يستعدون لشن 
هجوم عنيف على لبنان، لن يبقوا أسرى 

الكماشة األمنية، سيسعون الى فك طوقهم 
بطريقة أو بأخرى، وهذا لن يكون إال 

مبواجهة جديدة مع اجليش«.
وتخوف املرجع السياسي من املسلحني ال 
يقل عن تخوفه من »مشروع الدول التي 

تقاتلهم، فها هي بعد أن ضيقت اخلناق 
عليهم في العراق، وبعد أن حاصرتهم 

وقصفتهم، حشرتهم في سورية وتقوم 
بقصفهم بانتقائية واستنسابية. هذا السياق 

يرجح في أحد وجوهه أن تتوجه أعداد 
أكبر من املتطرفني الى التخوم اللبنانية 

وأن تتجمع على امتداد احلدود، وتتحصن 
وتتحضر«.

٭ إيران وأميركا التقتا في عين التينة: 
تزامنت مغادرة املسؤول اإليراني علي 

شمخاني مقر الرئاسة الثانية في عني التينة 
مع وصول السفير األميركي ديڤيد هيل 
الذي بادره الرئيس نبيه بري بالقول: أنا 

محظوظ اليوم  ألن إيران وأميركا التقتا هنا 
على دعم اجليش وتقدمي الهبات له«.

٭ بعثات درزية إلى األزهر: في إطار سياسة 
االنفتاح على السنة، وبعد وعد قطعه ببناء 
جامع في املختارة، كشف الزعيم الدرزي 

وليد جنبالط عن توجه لديه بإرسال بعثات 
من طالب العلوم الدينية عند الدروز إلى 
األزهر في مصر. كما طالب الدروز بأن 

يرجعوا إلى ممارسة الفروض اخلمسة وهي 
الشهادة والصالة والصوم والزكاة واحلج.

أخبار وأسرار لبنانية

نواب لـ »األنباء« عن سالم: كل التضحيات تهون أمام حياة جندي مهدد

ع سلسلة الرواتب   لبنان: اجللسة التشريعية انعقدت ولم ُتشرِّ
و»املطارنة املوارنة«: الضرورة الشرعية الوحيدة انتخاب رئيس

العسكريني الرهائن، معبرين 
عن تفهمهم آلالمهم، مشددين 
على انه على املسؤولني اخذ 
هذه املش����اعر باحلس����بان، 
وناشدوا اجلميع دعم املؤسسة 
العسكرية والقوة االمنية ألن 

في صونها درءا للمخاطر.
واعربوا عن توجس����هم 
للتح����ركات التي تش����هدها 
طرابلس والتضخيم االعالمي 
عن وجود مجموعات ارهابية 
في املدين����ة، واثنوا على ما 
ب����ه املرجعي����ات في  تقوم 
طرابلس حلف����ظ حضارتها 

التاريخية.
وتوقف����وا عن����د الدعوة 
جللسة تشريعية وتشريع 
ان  مؤكدي����ن  الض����رورة، 
الضرورة الشرعية والوحيدة 
انتخاب رئيس  وامللحة هي 
للجمهورية، وم����ا عدا ذلك 
يعتب����ر مخالف����ة صريحة 
للدس����تور، محذري����ن م����ن 
الظهر ملوجبات  ادارة  مغبة 

الدستور.
في هذه االثن����اء، ينعقد 
الي����وم  ال����وزراء  مجل����س 
ملناقشة املطالب بإطالق حرية 
التفاوض من اجل مقايضة 
العس����كريني املخطوفني مبا 
يطالب به اخلاطفون.ويبدو 
انه بعد حملة التضامن التي 
قادتها ق����وى 14 آذار واللقاء 
النيابي الدميوقراطي برئاسة 
ولي����د جنب����الط فضال عن 
رج����ال الدين م����ن مختلف 
الطوائف واملذاهب مع ذوي 
العس����كريني املخطوف����ني، 
امام  الطري����ق مفتوحا  بات 
احلكومة، وبالذات رئيس����ها 
متام سالم الذي نقل نواب عنه 
ل� »األنباء« قوله امس: مهما 
كانت التضحيات فإنها تهون 
امام حياة جندي مهدد.وكان 
سالم قال في مجلس النواب 
امس ان قضية العس����كريني 
املخطوفني االبطال ليس����ت 
س����لعة سياس����ية، والدولة 

واحلكومة هم����ا احلاضنان 
والراعيان ألسر اجلنود وليس 

االرهابيون والقتلة.
في هذا السياق، قال السيد 
حسن نصراهلل خالل استقباله 
الع����ام ملجلس االمن  االمني 
اللواء علي  القومي االيراني 
شمخاني انه في ظل التهديدات 
املعقدة وغير املسبوقة التي 
تش����كل خطرا وجوديا على 
املنطقة وشعوبها فإن اولويات 
حزب اهلل هي لتفعيل املواجهة 
ضد االرهاب التكفيري والعمل 
على من����ع انتقال االزمة الى 

املجتمع اللبناني.
واكد نصراهلل ان مواجهة 
التهديدات املتصاعدة حتتاج 
ال����ى اج����راءات فعلي����ة ال 
مسرحية، مع جتنب ازدواجية 
املعايير والتعاطي املشبوه 

مع االرهاب.
وأي����د الرئيس الس����ابق 
امي����ل حلود  للجمهوري����ة 
دعوة نصراهلل احلكومة الى 
مفاوضة خاطفي العسكريني 
من موق����ع قوة، رافضا مبدأ 
العالية  املقايضة رغم ثقته 
باللواء عباس ابراهيم الذي 

ال ميكن ان يفرط.
وقال ف������ي حديث لقناة 
الناطقة بلسان  »او.تي.ڤي« 
انه  الوطني احل����ر  التي����ار 
خالل احلملة على الدواعش 
في محيط عرسال كان على 
اجلي����ش اللبنان����ي دع����وة 
الس����وري  الطيران احلربي 

للمساعدة!
ال����ى مل����ف  وبالع����ودة 
العسكريني املخطوفني، فقد 
افرج تنظيم داعش فجر امس 
عن املعاون االول في اجليش 
الذي كان  كمال احلجي����ري 
خطف من مزرعة والده في 
وادي حميد قبل اسبوعني بعد 
مفاوضات قادها املوفد القطري 
الذي توجه الى جرود عرسال 
برفقة ضابطني من االمن العام 

وتسلم احلجيري.

النواب لس����واه، ام����ام هذه 
االعتراضات نفذ بري وعيده 
واعاد مشروع قانون السلسلة 

الى اللجان النيابية.
في مستهل اجللسة، طلب 
الكالم وزير الدفاع سمير مقبل 
واقترح فصل سلسلة رواتب 
العسكريني عن القطاع العام، 
مشيرا الى انه سيعد مشروع 
قانون الى احلكومة لتحيله 

الى املجلس.
ه���ذا، واق�����رت اجللس��ة 
اتفاقات دولية  6 مش����اريع 
بسرعة قصوى وصححت بندا 
في قانون السير، واقرت من 
خارج جدول االعمال اقتراح 
قانون باملوافقة على اعتماد 
مالي بقيمة 626 مليار ليرة 
لدفع روات����ب املوظفني عن 
شهري 11 و12 من هذا العام.

وبعد اجللس����ة، حتدث 
عدد من النواب، حيث اشار 
النائب جورج عدوان الى ان 
مشروع السلسلة وصل الى 
مسار معني ولم يحصل على 
تأييد اجلميع، آمال استمرار 
اما  السعي القرار السلسلة، 
النائب ابراهيم كنعان فقال: 
اجليش والقوى االمنية لها 
مطال����ب وحق����وق، وآمل أال 
يخض����ع النقاش في اللجان 
لسجال سياسي او تعطيل، 
ورأى ان����ه تاريخيا ال فصل 
بني القطاع اخلاص والقطاع 

العام.
بدوره، قال وزير التربية 
الياس أبوصعب: كنا نتمنى 
اقرار السلس����لة ولن يكون 
هناك تعطيل للعام الدراسي 

بسبب السلسلة.
من جهتهم، ناشد املطارنة 
املوارنة املرجعيات االسالمية 
الرس����مية ان يتخذوا موقفا 
واضحا من الظاهرة االرهابية 
وتنشئة االجيال على املفاهيم 

الدينية.
واعلن املطارنة في بيان 
لهم ع����ن تضامنهم مع ذوي 

بيروت ـ عمر حبنجر

اب����رز م����ا في اجللس����ة 
التي انعقدت امس  النيابية 
ه����و اقراره����ا ب� »تش����ريع 
الضرورة«، وبالتالي حتويل 
مجلس النواب من هيئة ناخبة 
لرئيس اجلمهورية الى هيئة 
تش����ريعية، بتجاوز واضح 
الدستور وروحه  لنصوص 
او  حتت مس����مى الضرورة 

القوة القاهرة.
ام����ا بالنس����بة ملقررات 
اجللسة، فقد اطاحت اخلالفات 
السياس����ية بسلس����لة رتب 
ورواتب املوظفني التي خفضت 
من مس����تحقات العسكريني 
املدارس  واس����تثنت معلمي 
اخلاصة، م����ا اضطر رئيس 
املجلس نبيه بري الى تنفيذ 
تهديده بإعادة مشروع القانون 
الى اللجان النيابية املشتركة.

وكان رئيس املجلس نبيه بري 
هدد باعادة مشروع السلسلة 
الى اللجان النيابية في حال 
ص����دور ردود فعل س����لبية 
على سلسلة الرتب الرواتب 
على الرغم من انها استغرقت 
سنوات من التحضير، وقال: 
قلت سابقا ان هذه السلسلة 
هي املمر االجباري للتشريع، 
وق����د دافعت عن����ه طويال، 
فهل أكافأ عل����ى هذا النحو؟ 
اهلل يسترهم مني، بعدهم، 
بيعرفوا نبيه بري، انصحهم 

أال يجربوني.
لكن ما خشي منه رئيس 
املجلس حص����ل، فقد تلقى 
التعليم  رس����الة من رابطة 
الثانوي الرسمي حتتج فيه 
عل����ى منح معلم����ي املرحلة 
الس����ت  الدرجات  االبتدائية 
التي نالها الثانويون، كما ان 
هناك اعتراضا من االس����الك 
العسكرية، وقال: انا افهم ان 
يعترض احدهم على ما حصل 
عليه، لكن ليس من حقه ان 
يعترض على ما يقرره مجلس 

)محمود الطويل(  احلراك املدني خالل اعتصام امام مقراملجلس النيابي خالل انعقاد اجللسة رفضا للتمديد ملجلس النواب 

حلود: كان 
على اجليش 

االستعانة بالطيران 
السوري

داعش تفرج 
عن أحد اجلنود 

احملتجزين لديها 

اعتبر أن املنحة اإليرانية محاولة لاللتفاف على دور السعودية في لبنان

املرعبي لـ »األنباء«: املقايضة الطريق األسرع لتحرير املخطوفني
ان إيران مستعدة لتسليح 
اجليش اللبناني مجانا ودون 
أي مقابل، وان قوى 14 آذار 
هي التي رفضت هذا العرض 
السخي، أكد املرعبي أن أفضل 
رد على تلك االدعاءات، هو 
م���ا أكده الرئيس الس���ابق 
ميشال سليمان، أنه لم يتلق 
ال من قريب وال من بعيد أي 
عرض مماثل ال خالل واليته 
الرئاس���ية وال حتى خالل 

توليه قيادة اجليش.

قطع الطرقات

وع���ن مقاربت���ه ملل���ف 
املخطوف���ني  العس���كريني 
وكيفية استعادتهم ساملني، 
لفت املرعبي الى أن املشكلة 
الرئيسية تكمن في إصرار 
حزب اهلل على توريط اجليش 
اللبنان���ي مع���ه في احلرب 
السورية، ملا في ذلك من إراحة 
له في الداخل السوري، األمر 
الذي أدى بتفاصيله ونتائجه 
الى توغل املسلحني السوريني 
بشكل سافر ومستنكر ومدان 
داخل عرس���ال، واشتباكهم 
م���ع اجليش وخط���ف عدد 
من العسكريني الذين كانوا 
يؤدون واجبهم الوطني في 
السيادة، مشيرا  الدفاع عن 
إلى أن عملية قطع  بالتالي 
األهال���ي للطرقات احليوية 
وان كانت حل���ث احلكومة 
عل���ى تس���ريع املفاوضات 
مع املسلحني، إال أنها يجب 

أن تك���ون بوجه حزب اهلل 
املسبب األول واألخير خلطف 
أبنائهم ومعهم كل لبنان بكل 

شعبه ومؤسساته.
وردا على س���ؤال، ختم 
املرعبي الفتا إلى أن املقايضة 
هي الطريقة األسلم واألسرع 
لتحرير العسكريني وعودتهم 
ساملني، خصوصا أن وجود 
اإلسالميني في سجن رومية 
ُيشكل عبئا ماديا وسياسيا 
وأمنيا على الدولة اللبنانية 
هي بغنى عنه، مش���يرا الى 
أيا تكن جرائمهم  أن هؤالء 
وأس���باب وجوده���م ف���ي 
السجون اللبنانية، ليسوا أهم 
وأغلى من أرواح العسكريني 
الذين واجهوا التعديات على 
السيادة ببسالة تستوجب 
التفاني لتحريرهم من قبضة 

اخلاطفني، 
واعتبر أن أصحاب نظرية 
هيبة الدولة كالتيار الوطني 
احلر وقادته في حارة حريك 
ما هم إال مصطادون في املاء 
العكر، كون سياساتهم ال تقوم 
إال على خراب البصرة وعلى 
إهانة الدولة واجليش، بدليل 
دعوتهم لتسليح املسيحيني 
في البقاع الشمالي وجزين 
حتت عنوان »األمن الذاتي« 
فيما هم في حقيقة هذا األمر 
يس���عون الى فلت���ان أمني 
من جه���ة، وتثبيت املعادلة 
اخلش���بية »جيش وشعب 
ومقاومة« من جهة أخرى. 

ولفت املرعبي في تصريح 
ل� »األنباء« الى أنه فيما لو 
أرادت إي���ران فع���ال إثبات 
حس���ن نواياه���ا جتاه هذا 
البل���د الصغير، فإن هبتها 
احلقيقي���ة للبنان ال تكمن 
اللبناني  مبنحها اجلي���ش 
حفن���ة م���ن املس���اعدات 
العسكرية التي ال ُتغني من 
جوع وال تسد حاجة، إمنا 
بإطالق سراح القرار اللبناني 
الذي يخطفه حزب اهلل منذ 
عهود، وبتس���ليم سالحه 
للجي���ش وفكفكة دويالته 
ف���ي الضاحي���ة واجلنوب 
والبقاع، ولفت الى أن اللواء 
علي شمخاني هو من احللقة 
الضيقة للمرشد األعلى علي 
خامنئي التي تضمه واللواء 
قاسم سليماني، الذي بدوره 
لم يتردد في اإلعالن عن أن 
إي���ران متتد حتى  أراضي 
جنوب لبنان على شواطئ 
املتوسط، والذي عاد وأكد 
أن إيران باتت تسيطر على 
قرار أرب���ع عواصم عربية 
دون أن يسميها، مؤكدا أن 
اللبنانيني ل���ن يركنوا الى 
ما تعلنه قي���ادات احلرس 
الثوري من مواقف أش���به 
بالقبور املكلس���ة، خارجها 
ب���راق ومل���اع وداخلها ننت 

ومتعفن.
وردا على سؤال حول ما 
قاله منذ سنني أمني عام حزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب معني املرعبي أن اململكة 
الس����عودية بقيادة  العربية 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز أحرجت 
مبكرماتها السخية للجيش 
اللبناني وسائر املؤسسات 
األمني����ة، العدي����د من الدول 
الغي����رة على لبنان  املدعية 
وفي مقدمتها الدولة االيرانية، 
الفتا ال����ى أن طهران التي لم 
ُتخِف امتعاضها من احلضور 
السعودي في لبنان، حاولت 
االلتفاف على هذا احلضور من 
خالل إعالن األمني العام ملجلس 
األمن القومي االيراني اللواء 
علي شمخاني خالل تعريجه 
على بيروت عن منحة إيرانية 
للجيش دون أن يحدد نوعها 
وحجمها ووجهة استعمالها.

اثبات حسن النوايا

 واعتب����ر بالتالي أن هذه 
األس����اليب اإليرانية القائمة 
على التقية، ل����ن متحو عن 
حزبها وسالحها وقياداتها في 
ارتكبوه من  حارة حريك ما 
جرائم بحق لبنان واللبنانيني، 
ولن ترد عنهم إصبع االتهام 
بتدفي����ع اجلي����ش اللبناني 
ف����ي جرود عرس����ال فواتير 
مشاركتهم في حرب ليست 
حرب اللبنانيني وال مصلحة 

للبنان بخوضها.

معني املرعبي

مصادر: التفاهمات اخلارجية و حرب »داعش« 
ستبدل في أجندة حزب اهلل الرئاسية

ترو: لبنان مير بظروف صعبة وال قدرة له
 على مواجهة التحديات السورية

السفير السعودي عسيري: »داعش«
 تنظيم إرهابي وليس دولة إسالمية

»تقاطعات« بني حزب اهلل ودار الفتوى

بيروت ـ محمد حرفوش

تعتقد مصادر متابعة ان أفق االس���تحقاق 
الرئاسي مسدود بالكامل حتى إشعار آخر، في 
ظل إعطاء األولوية من قبل األطراف الداخلية 
واخلارجية للتطورات األمنية املتسارعة بدءا 
من عرسال مرورا بش���بعا وانتهاء بطرابلس 

وعكار.
وأشارت املصادر الى ان التواصل بني طهران 
والسعودية لم يرق بعد الى حد إنتاج تسويات 
تفيد في معاجلة الش���غور الرئاس���ي، بل هو 
مايزال في مصاف املناخ اإليجابي، إمنا القابل 

للتبدل لكن ليس بوتيرة سريعة.
ورأت املصادر ان قواعد االشتباك في لبنان 
مرشحة ان تبقى عادية على جبهة االنقسامات 
التقليدي���ة، مع تلميح ال���ى ان مرحلة ما بعد 
»داعش« هي مناخ تسوية سياسية إقليمية، 
وأكدت انه ليس هناك من قرار سياسي بالذهاب 
بعيدا في اخلالف الداخلي. فحزب اهلل منهمك في 
توفير املزيد من الدفاعات اللبنانية ملواجهة مأزق 

انخراطه في القتال السوري، وتيار املستقبل 
يجهد في حتصني قاعدته السنية في »مواجهة 

التطرف واإلرهاب«.
ووفق املصادر إياها، فإن التوافق اللبناني � 
اللبناني على املستويني األمني والديبلوماسي، 
ما كان ليحصل لوال وجود مصلحة مشتركة بني 
طرفي النزاع على حفظ االستقرار واملشاركة 
غير املباش���رة في التحالف الدولي واستمرار 
احلكومة، واذا كانت أولوية 14 آذار االستقرار 
فإن أولوي���ة حزب اهلل ال تختلف عن أولوية 
14 آذار في هذه املرحلة، ال بل ان احلزب على 
اس���تعداد لتقدمي اي تنازل يؤدي الى إراحته 

في لبنان.
ولم تستبعد املصادر ان ينتقل احلزب الى 
مقاربة رئاسية شبيهة باملقاربة احلكومية عبر 
تقدمي تنازل يكون أبرز ضحاياه العماد ميشال 
عون الذي يبدو انه س���يدفع ثمن التطورات 
اإلقليمية التي قد تبدل أجندة حزب اهلل الرئاسية 
تزامنا مع التفاهمات اخلارجية في شأن احلرب 

على داعش.

بيروت ـ أحمد منصور

لفت النائب عالء الدين ترو الى »أن لبنان 
مير بظروف صعبة وخطيرة«، مؤكدا احلاجة 
للوحدة والتضامن وتش���ابك األيدي معا، من 
أجل مواجهة االستحقاقات، وخصوصا ما يتهدد 
لبنان من استحقاقات خارجية من خالل احلروب 
التي تدور على حدودنا، وفي العالم العربي، 

والتي لها تأثيرات مباشرة على لبنان.
وق���ال ترو ممثال النائب وليد جنبالط في 
احتفال للحزب التقدمي االشتراكي في اجلبل: 
لن نصون بلدنا ونحميه ونبعد عنه األخطار، 
إال بوحدتن���ا وبحوارن���ا الداخلي مهما كانت 
اخلالفات والصعوبات بيننا كبيرة، ألن أهل 
البيت دائما هم الذين يتحاورون من أجل حل 
مشاكلهم واالنتقال بالبلد من مرحلة اخلطر 
الى مرحلة الطمأنينة، لذلك علينا اليوم زيادة 

النأي بالنفس وأن نطبقها بكل حذافيرها، ألنه 
ال قدرة للبنان على مواجهة التحديات السورية 
وعبء النازحني السوريني وحده دون مساعدة 
عربية ودولية، وال قدرة للبنان على التدخل في 
النيران السورية، ال من هذا الفريق وال من ذاك، 
ألننا رأينا ماذا جرى في عرسال عند محاولة 
تدخل البعض في الش���أن والنزاع السوري، 
نريد العودة مجددا الى سياسة النأي بالنفس، 
ونريد من احلكومة بأسرع وقت ممكن وعبر 
العسكريني املعتقلني عند  املفاوضات إخراج 
بعض املنظمات في س���ورية، وأن يكون حل 
هذه القضية بأس���رع وقت ممكن حفاظا على 
اجليش وعلى أبنائنا األس���رى وعلى السلم 
األهلي في لبنان، معتب���را أن انعقاد مجلس 
النواب هو إجناز كبير، الفتا الى »أن تعطيل 
الرئاسة  يجب أال يعطل املؤسسات الدستورية، 

وباألخص مجلس النواب واحلكومة«.

بيروت ـ خلدون قواص

العربية السعودية  اململكة  وصف سفير 
في لبنان د.علي عواض عس���يري »داعش« 
بالتنظيم اإلرهابي، وقال إن اإلس���الم بعيد 
كل البعد من أعم���ال داعش، وإجحاف بحق 
املس���لمني القول ان »داعش« دولة إسالمية، 
بل تنظيم إرهاب���ي وما ميارس على األرض 
هو بعيد عن اإلسالم وبعيد عن واقع اإلسالم 
وعن تعاليم اإلسالم الس���محة، فكلنا ندين 
ما نراه من س���لوك إرهابي ونتحفظ على أن 
نسميها دولة إس���المية، بل يجب أن يطلق 

عليها منظمة إرهابية.
وأضاف خالل حفل تكرميي أقيم على شرفه 

»ما نراه في املنطقة يحتاج الى خلق أمل جديد 
وه���و االعتدال في اخلطاب الديني، نحن في 
القرن الواحد والعشرين نحتاج الى أن نعالج 
األمور بحكمة وليس بعاطف���ة، هناك أمور 
كثيرة نحن شركاء فيها وهي املسؤولية جتاه 
لبنان، وحدة لبنان، استقرار لبنان، تشجيع 
كل الفرقاء السياسيني ملا يخدم مصلحة لبنان 
وفي مقدمتها اختيار رئيس جمهورية لتكتمل 
التركيبة السياسية والهرم السياسي في لبنان، 
فنحن نشجع وندعو الى اللحمة السياسية 
لتحف���ظ لبنان وتبعده ع���ن اإلفرازات التي 
نراها كل حلظة وأخرى، وأيضا حتصنه ضد 
أي انفالت أمني، ال س���مح اهلل، فنحن اليوم 

جميعا شركاء في هذه املهمة«.

كانت الفتة الزيارة التي قام بها وفد حزب 
اهلل »برئاسة رئيس املجلس السياسي إبراهيم 
السيد« إلى دار الفتوى، وهي وإن جاءت حتت 

عنوان »تهنئة احلزب للمفتي عبداللطيف 
دريان بتولي مهامه« ـ علما أن احلزب شارك 

في حفل التنصيب ممثال بالوزير حسني 
احلاج حسن ـ إال أنها تناولت مجموعة من 

العناوين التي تهم الطرفني، وكان تشديد على:
٭ مواجهة اخلطر التكفيري، فالتكفير 

هو اخلطر األول على املسلمني ويطاولهم 
بطوائفهم كافة ومن بينهم الشيعة والسنة، وال 
وسيلة ملجابهته سوى بالوحدة وتعزيز العمل 

املشترك، واستمرار التواصل.
٭ تقدمي كل الدعم إلى اجليش اللبناني في 

ظل ما يواجهه واالصطفاف وراء املؤسسة 
العسكرية.

٭ ترك احلكومة تعالج أزمة العسكريني 
املخطوفني )وفد احلزب شدد على أن يتم ذلك 

في إطار حفظ هيبة الدولة وكرامة اجليش(.
٭ تطوير اخلطاب اإلسالمي واللبناني 

الوحدوي )وفد احلزب متنى على دريان 
متابعة خطب املساجد في لبنان حملاصرة أي 

أصوات قد تخرج عن اخلطاب الوحدوي، األمر 
الذي قابله دريان بإيجابية، على أن يتابع كل 
طرف املسألة على ساحته، وهو األمر الذي 

يفرض مسؤولية أيضا على املجلس اإلسالمي 
الشيعي األعلى، جلهة رصد اخلطاب التبليغي 

أيضا(.
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بيروت: أشعل الرئيس األميركي باراك أوباما حالة من اجلدل 
داخل الواليات املتحدة عندما قال قبل أيام إن االستخبارات 

األميركية قللت من اخلطر الذي يشكله تنظيم »داعش« 
واستخفت بنشاطه، وفي املقابل بالغت في تقدير قوة 

اجليش العراقي، هذا االعتراف بخطأ التقدير االستخباراتي 
الذي يبنى عليه القرار السياسي أثار موجة من االنتقادات 

ألن أوباما أوحى بكالمه بأنه يلقي بالالئمة واملسؤولية على 
أجهزة املخابرات من دون أن يعترف بأخطائه التي كان منها 

االنسحاب الشامل من العراق من دون ترك قوة أميركية فيه، 
ودعم نوري املالكي الذي يلومه اليوم إلهداره الفرص وتركيزه 

على قاعدته الشيعية وإهماله األكراد والسنة، وإدارة الظهر 
لألزمة السورية التي حتولت مركز جذب لكل صراعات املنطقة 

وجهاديي العالم.
وأثار قرار أوباما بخطأ التقدير لقوة »داعش«، وفي مرحلة 

مبكرة من احلرب ضدها، القلق أكثر مما أثار االرتياح وفتح 
الباب أمام تساؤالت تتعلق بالوضع في سورية وما إذا كان 

األمر سيقتصر على سوء تقدير جديد أم يتجاوزه الى غياب 
االستراتيجية وعدم وضوح الرؤية، ويضاف ذلك الى التساؤل 

املتعلق بعدم مشاركة الدول األوروبية في احلرب على »داعش« 
في سورية واقتصار مشاركتها على توجيه ضربات في 

العراق، والتساؤل اآلخر املتعلق ببنك األهداف في سورية إذا 
صح أن أميركا ال متلك وجودا استخباراتيا قويا على األرض، 

وتساؤل ثالث يتعلق مبوقف تركيا ومسارعتها الى اقتناص 
الفرصة لتحصيل واقع جديد حدودي من خارج اخلطط 

األميركية.
ثمة جدل آخر يدور حول جدوى الضربات اجلوية وقدرتها، 

من دون قوات واجتياحات برية، على إحداث تغيير جذري على 
األرض بعد املوجة األولى التي جنحت »داعش« في امتصاصها 

والتي لم تغير كثيرا في املعطيات امليدانية، مبا في ذلك 
استمرار »داعش« في وضعية هجومية ضد األكراد، ومع اجتاه 

هذا التنظيم الى إعادة هيكلة قواته وتوزيعها الى مجموعات 
صغيرة تتغلغل في املدن الكبيرة وتسيطر عليها، وإذا كان 

إضعاف قدرات »داعش« التي تسيطر على أراض تعادل مساحة 
األردن، يجب أن تتم مبوازاته تقوية لقدرات املعارضة املعتدلة، 
فإن هذه املعارضة املطلوب منها أن تقاتل »داعش« واألسد معا 
عملية تسليحها وتدريبها تتطلب شهورا وسنوات، وهذا يعني 

أن احلرب طويلة وستمتد حتى بعد خروج أوباما من البيت 
األبيض.

وإذا كان إضعاف قدرات »داعش« شرط ضروري من شروط 
الوصول الى احلل السياسي الذي يريد اجلميع أن يراه في 

سورية، فإن الشرط اآلخر الذي يطرحه األميركيون وحلفاؤهم 
هو إضعاف األسد من منطلق أن محاربة »داعش« ستكون 

أسهل إذا مت عزله، وفتح الباب للتنسيق بني احلكومة السورية 
اجلديدة واملعارضة الرئيسية، وأن حتقيق تقدم ضد الدولة 
اإلسالمية يتطلب ذهاب األسد مثلما تطلب األمر في العراق 

ذهاب املالكي.
وإذا كان أوباما يقر ولو بشكل ملتبس بأن توجيه ضربة 

قاضية إلى سرطان »الدولة اإلسالمية« هو رهن عملية 
انتقال سياسية غير إقصائية في سورية، يبدو أنه ال ميلك 

إستراتيجية لبلوغ املأرب هذا، وقال مخططو احلرب في إدارته 
أمام الكونغرس انهم لم يعدوا لتوسيع الضربات في سورية 

توسيعا يطاول قوات األسد، ولو هاجمت فرق املعارضني التي 
يعول عليها أوباما في محاربة »الدولة اإلسالمية«، ووراء تردد 
الرئيس األميركي أسباب معقولة، فالتعامل مع األسد عسير، اذ 

ان الهجمات العسكرية تقتضي تصعيد احلملة اجلوية تصعيدا 
يعتد به. والتحرك ضد األسد يترتب عليه نزاع أو خالف 

مع إيران وروسيا ـ وهما، إلى اليوم، لم تعرقال احلرب على 
»داعش« ـ ومع احلكومة العراقية التي لم تتراجع عن دعم نظام 
دمشق. لكن جتاهل األسد يؤدي الى األسوأ. فالنظام والناطقون 

باسمه يحتفون بالغارات األميركية ويسعون إلى تصوير 
الواليات املتحدة على أنها حليف األمر الواقع، في وقت يتظاهر 

السوريون في مناطق املعارضة ضد الضربات األميركية، 
واجليش السوري يصعد هجماته على املعارضة املعتدلة، 
وإخفاق أميركا في تذليل هذه املشكالت يطيح بعالقاتها 

باحللفاء في سورية والدول السنية التي انضمت إلى احلملة 
على »الدولة اإلسالمية«، ويرى محللون أميركيون أن واقع 

احلال مرير، فإحلاق الهزمية بـ »داعش« في سورية يقتضي 
أكثر من إلقاء بضع قنابل عليها ودعم مجموعة صغيرة معتدلة 

دربتها أميركا، يقتضي تدخل قوات برية أميركية أو التحالف 
مع بشار األسد املدعوم من إيران وروسيا، وفي وسع أوباما 
اللجوء الى خيار ثالث وهو التراجع والعودة إلى استراتيجية 

االحتواء والتقويض في العراق وتفادي التزام كبير في سورية.

املأزق األميركي في سورية.. مالمح ومؤشرات أولية
حتليل إخباري

بريطانيا تنخرط في العمليات العسكرية ضد التنظيم في العراق

معارك طاحنة بني »داعش« واألكراد في »كوباني«
والتحالف يشن غارات نهارية في سورية للمرة األولى

فقط منها«.
وألول مرة، قالت مصادر 
كردية واملرصد السوري أن 
قوات التحالف شنت غارات 
جوية صباحية على مواقع 

التنظيم في كوباني. 
بعد أن كانت تعتمد في 
األغلب على الغارات الليلية 
إلى تدمير قواعد  وتهدف 
وقوات التنظيم الذي سيطر 
على أجزاء كبيرة من أراضي 

العراق وسورية.
ونقلت رويترز عن شهود 
انهم سمعوا بوضوح أزيز 
الطائرات وشاهدو الدخان 
األسود يتصاعد في اجلو 

من جنوب شرقي البلدة.
وق���ال بروي���ر محمد 
علي وهو مترجم جلماعة 
كردية ف���ي اتصال هاتفي 
مع رويترز من عني العرب 
أميركية  »قصفت طائرات 
قرية تقع على مسافة أربعة 
أو خمسة كيلومترات جنوب 
شرقي كوباني وسمعنا أنها 

دمرت دبابة«.
بدوره أكد قائد القوات 
الت���ي تدافع عن  الكردية 
كوبان���ي أن خمس غارات 

شنت لكنه ال يعرف ما إذا 
كانت جنح���ت في إصابة 

أهدافها.
وأف���اد املرص���د ب���أن 
»ق���وات التحال���ف نفذت 
خمس ضربات جوية على 
األقل ضد تنظيم »الدولة 
اإلس���امية« عل���ى خ���ط 
املواجهة مع القوات الكردية 
في ش���رق وجنوب شرق 
الع���رب«. وأكد  بلدة عني 
سقوط »خس���ائر بشرية 
في صفوف عناصر تنظيم 

الدولة اإلسامية«. 
وق���د أك���دت احلكومة 
التركية أن مقاتلي »داعش« 
اقتربوا م���ن جيب تركي 
صغي���ر داخ���ل األراضي 
الس���ورية يض���م ضريح 
سليمان شاه جد مؤسس 
العثمانية  االمبراطوري���ة 
ويقع على بعد عش���رين 
كلم داخل األراضي السورية 
وثاثني كل���م جنوب عني 
العرب. وكان ناشطون قالوا 
إن داعش اعتقل بالفعل عددا 
من حراس الضريح األتراك 
لكن مصادر تركية نفت هذه 

األنباء.

الفصائل الكردية املسلحة.
وأفاد مراسل األناضول 
بأن االش���تباكات تواصلت 
في القرى التابعة للناحية، 
وزادت حدتها مقارنة مع األيام 
املاضية، حيث يقصف تنظيم 
»داعش« البلدة التي يطلق 
عليها األكراد »كوباني«من 
ثاثة جوانب، وعلى األخص 
من اجلن���وب، في حني ترد 
امليليش���ات املتمركزة في 

املدينة بنيران كثيفة.
وتصاعدت االشتباكات 
في قرية ش���يفتيك أيضا، 
كما لوحظ أن مسلحني من 
»داعش« متركزوا في محيط 
املارة من  السكة احلديدية 
عني العرب وفي بعض املواقع 

على مرتفعات باملنطقة.
ب���دوره اك���د املرص���د 
السوري حلقوق اإلنسان 
أن معارك طاحنة دارت بني 
مقاتلي داعش واملسلحني 
االكراد على أطراف البلدة 
التركية  املتاخمة للحدود 
والتي »يدافع عنها االكراد 
بشراسة«، بحسب املرصد 
الذي أكد أن مسلحي التنظيم 
باتوا »على بعد 2-3 كلم 

ع�واص���م � وك����االت: 
انضمت بريطانيا بش���كل 
العملي���ات  إل���ى  مباش���ر 
العسكرية واكتفت أستراليا 
حتى اآلن بإعانها عن تقدمي 
الدعم اللوجيستي لطائرات 
قوات التحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة ضد داعش 
في الع���راق، بينما رصدت 
وس���ائل إعان القيام بأول 
غارات نهارية للتحالف على 
سورية، حيث قصفت مواقع 
»الدولة اإلس���امية« على 

أطراف قرية عني العرب. 
ه���ذا وقد أك���دت وزارة 
الدفاع البريطانية أمس أن 
مقاتاتها شنت ثاني هجوم 
لها ضد أهداف تابعة لداعش 
الدولة اإلسامية«  »تنظيم 

في العراق. 
وذكرت الوزارة في بيان 
صحافي أن مقاتلتني من طراز 
)تورنيدو جي ار 4( قدمتا 
إسنادا جويا للقوات العراقية 
في منطقة تقع غربي بغداد 

أمس. 
وأوضحت أن املعلومات 
األولي���ة كانت تش���ير إلى 
استخدام تنظيم »داعش« 
ذلك املوقع كمركز للقيادة 
واملراقبة مشيرة إلى أن أربعة 
صواري���خ موجهة أطلقتها 
البريطانيتان  املقاتلت���ان 
أسفرت عن إصابة األهداف 
بدقة م���ا أدى إل���ى تدمير 

مركبتني متحركتني. 
وتع���د تل���ك العملي���ة 
العسكرية هي الثانية التي 
ينفذها ساح اجلو البريطاني 
منذ حصول حكومة رئيس 
ال���وزراء ديڤي���د كاميرون 
على إذن من مجلس العموم 
اجلمعة املاضي بشن ضربات 
عسكرية ضد »داعش« في 
الع���راق بعد غارات مماثلة 

يوم الثاثاء املاضي.
على اجلبهة املقابلة من 
املعركة ضد داعش، تصاعدت 
وتيرة االشتباكات، الدائرة 
في محيط مدينة عني العرب 
في محافظة حلب السورية، 
بني مقاتلي »داعش«، وبعض 

اكراد اتراك يراقبون املعارك الدائرة في مدينة كوباني على الطرف املقابل من احلدود في سورية   )أ.پ( 

تضارب األنباء حول 
سيطرة مقاتلي 

الدولة على ضريح 
جد مؤسس 
اإلمبراطورية 

العثمانية

أوباما يقّيم الضربات اجلوية ضد »داعش« 
وسجال بني»الپنتاغون« ووسائل اإلعالم حول تغطية احلرب

 � � رويترز  واش���نطن 
أ.ف.پ: أعلنت وزارة الدفاع 
األميركي���ة )الپنتاغون( 
عن انشاء وحدة للتدخل 
السريع في الشرق االوسط، 
في وقت تستعر فيه حرب 
املتبادلة بينها  االنتقادات 
وبني وسائل االعام، بعد 
ايام على احلملة التي شنتها 
هذه الوسائل على تصريح 
الرئي���س االميركي باراك 
أوباما بأن االس���تخبارات 
ق���د اس���اءت تقدير خطر 

»داعش«.
فقد اتهمت الوزارة بعض 
وسائل اإلعام بافتقارها 
إلى الصبر في بداية حملة 
طويلة حملارب���ة مقاتلي 
التنظيم وح���ذرت من أن 
احراز التقدم قد يستغرق 
وقتا، قائلة »ليس بوسعنا 

قصفهم فيختفوا«.
وامتنع املتحدث باسم 
»الپنتاغون« االميرال جون 
إلى  كيربي عن اإلش���ارة 
تغطي���ة معينة في كلمته 
ووصف التغطية االعامية 

بأنها »صاخبة قليا وتتسم 
باملبالغة وليست متوازنة 
على نحو صحيح«، وانتقد 
تغطية هذه الضربات من 
قبل بعض وسائل االعام، 
مشيرا الى انها تؤدي الى 
تعليق آم���ال غير واقعية 

على احلملة اجلوية.
وق���ال كيربي في إفادة 
صحافية بالپنتاغون أمس 
األول »م���ا س���معتم كان 
تعبيرا قليا عن إحباطي 
اخلاص من بعض التغطيات 
اإلعامية والتوقعات أيضا 
)تقولون( أسقطتم أكثر من 
300 قنبلة، لكنهم ما زالوا 

يستولون على األرض«.
وتأتي هذه التصريحات 
بعد أسبوع من بدء الضربات 
اجلوية في سورية وبعد 
قرابة ش���هرين على بدء 
العراق ضد  الضربات في 
أهداف الدولة التي سيطرت 
على املزيد م���ن االراضي 
في سورية، وتشير أيضا 
الدفاع  إلى س���عي وزارة 
األميركية خلفض س���قف 

التوقعات بش���أن أي حل 
سريع.

وع���زا كيرب���ي النبرة 
الت���ي ش���هدها في بعض 
تقارير وسائل اإلعام إلى 
الفورية لبيئة  »الطبيعة 
املعلوم���ات اليوم«، وقال 
»لك���ن هناك أيض���ا تلك 
التوقعات اخلاصة بالقدرة 
الكبيرة للجيش األميركي«، 
وأض���اف »ه���ذا ص���راع 
ثقافي ودين���ي وجغرافي 
معقد وصعب نواجهه في 
العراق وسورية ولن يحل 
بني عشية وضحاها ولن 
يح���ل بالقنابل ولن يحل 
الكثير  بأي شيء س���وى 
من العم���ل اجلاد والوقت 

واجلهد«.
وتابع: »ل���م يقل احد 
ان االمر سيكون سها او 
سريعا وال احد يجب ينخدع 
بإحساس موهوم باالمن من 
خال ضربات جوية محددة 
الهدف«، واضاف »لن نقضي 
عليهم بالقصف وال ميكننا 

ان نفعل بذلك«.

وقال كيربي: »بالرغم 
اننا نتقاسم الشعور  من 
بأن الوضع ملح حيال هذا 
التنظيم، يجب ان نتقاسم 
ايض���ا ش���عورا بالصبر 
االس���تراتيجي واعتقد ان 
هذا ما ينقص البعض منا«، 
واشار الى ان مقاتلي تنظيم 
الدولة االسامية لم يعودوا 
يتنقلون مبجموعات كبيرة 
في العراء بل »يتفرقون« 
لتحاش���ي الضرب���ات من 
اجلو، واق���ر بأن التنظيم 
مازال يشكل تهديدا وانه 
في بعض احلاالت استولى 

على اراض جديدة.
واضاف: »كنا صادقني 
التحرك  ان  بالق���ول  جدا 
العسكري وحده لن يؤدي 
الى انتصار هذا اجلهد لكن 
ال يج���وز ان يؤخ���ذ ذلك 
عل���ى انه اعت���راف بعدم 
الفعالي���ة«، ف���ي غضون 
ذلك، اعلن البيت األبيض 
أن الرئيس ب���اراك أوباما 
اجتمع مع كبار مستشاريه 
القوم���ي لتقييم  لام���ن 

استراتيجية مواجهة تنظيم 
الدولة اإلسامية املعروف 
ب�»داعش« بعد اسبوع من 
بدء غارات التحالف الدولي 
على مواق���ع التنظيم في 
سورية، وذكر بيان صدر 
عن البيت االبيض انه مت 
اط���اع أوباما على نتائج 
التي  الضربات اجلوي���ة 
نفذته���ا الواليات املتحدة 
ودول التحالف في سورية 
والعراق وآثار تلك العمليات 

على التنظيم االرهابي.
الرئي���س  وناق���ش 
األميركي مع فريقه لألمن 
القومي اهمية احراز تقدم 
في اجلوانب غير العسكرية 
من الناحية االستراتيجية 
مبا في ذلك تنظيم اسهامات 
التحالف متاشيا مع  دول 
اجلهود احلالية للحد من 
قدرات »داعش« والقضاء 
عليه، كما مت اطاع الرئيس 
اوباما على اثار الضربات 
اجلوي���ة األميركي���ة ضد 
جماع���ة »خراس���ان« في 

سورية.

عشرات القتلى واجلرحى 
في انفجارين بحي عكرمة في حمص

عواصم � وكاالت: قتل 18 شخصا على االقل 
وجرح نح���و 40 آخرين أمس في تفجيرين 

وقعا في حمص ثالث املدن السورية.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق االنسان 
رامي عبدالرحمن لوكالة »فرانس برس« ان 
»التفجيرين اسفرا عن مقتل 18 شخصا بينهم 

اطفال وجرح اربعني آخرين«.
واشار عبدالرحمن الى وجود »الكثير من 
االشاء«، الفتا الى »ان احلصيلة قد ترتفع نظرا 
لوجود اصابات خطيرة بني اجلرحى الذين 
سقطوا في االنفجارين« اللذين وقعا في حي 

موالي للرئيس السوري بشار االسد.
بدوره���ا، نقلت وكالة االنباء الرس���مية 
الس���ورية »س���انا« عن مصدر في محافظة 

حمص قوله ان سيارة مفخخة انفجرت أمام 
مدرسة عكرمة اجلديدة وبعدها بدقائق فجر 
انتحاري نفسه »أمام مدرسة عكرمة املخزومي 
اليقاع اكبر عدد م���ن االصابات بني صفوف 

املواطنني«.
واوضح املصدر للوكالة »ان السيارة من 
نوع مازدا كانت حتوى ثاث اسطوانات غاز 
كل منها مفخخة بنحو سبعة كيلوغرامات من 

مادة السي فور شديدة االنفجار«.
وكان املرصد اورد وقوع »انفجارين شديدين 
في حي عكرمة اجلديدة الذي يقطنه مواطنون 
من الطائفة العلوية، تبني ان احدهما ناجم عن 
سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مدرسة 

عكرمة املخزومي االبتدائية«.

)أ.ف.پ(  صورة وزعتها »سانا«  ملوقع احد االنفجارين اللذين وقعا في حي عكرمة بحمص امس    

طلبت السماح لقوات أجنبية باستخدام قواعدها

احلكومة التركية تطلب تفويض البرملان 
للجيش بشن عمليات في اخلارج

أنق���رة - وكاالت: قدمت احلكومة التركية 
برئاس���ة رئيس الوزراء الترك���ي أحمد داود 
أوغلو للبرملان مش���روع قرار يجيز للجيش 
القيام بعمليات عسكرية في سورية والعراق 
إذا اقتضت الضرورة، وتتيح مذكرة التفويض 
انضم���ام تركيا إلى التحال���ف الدولي بقيادة 
الوالي���ات املتحدة األميركي���ة حملاربة تنظيم 
ما يس���مى ب� »الدولة اإلسامية« املعروف ب� 

»داعش« وستتم مناقشته اليوم.
وذكر املوقع اإللكتروني لصحيفة حرييت 
التركية أمس أن مذكرة التفويض املعدة من قبل 
حكومة العدالة والتنمية حددت إمكانيات التدخل 
العسكري في البلدين من خال توسيع صاحيات 

اجليش التركي للتدخل في سورية.
وتضمنت مذكرة التفويض بعض احملددات 
مثل »التغلب على كل التهديدات التي تشكلها 
كل التنظيمات اإلرهابية املتسببة في إحداث 
تهديد وفوضى متثل خطرا على األمن القومي 
التركي«، و»اتخ���اذ كل أنواع التدابير األمنية 
في إطار القانون الدولي ضد جميع التهديدات 

اإلرهابي���ة واملخاطر األمنية ض���د الباد مع 
مواصل���ة حتقيق األمن م���ن مخاطر الهجرة 
اجلماعية«، و»حماية املصالح التركية العليا 
بشكل مؤثر«، و»إرسال قوات مسلحة خارج 
الباد إذا اقتضت الضرورة وفقا للشكل الذي 
حتدده وتقدره احلكومة«. وسيناقش البرملان 
العسكرية األجنبية  الس���ماح للقوات  كذلك، 
باستخدام القواعد التركية في شن عمليات عبر 
احلدود ضد متشددي التنظيم وفقا لاقتراح 
املقدم من احلكومة في وقت متأخر من مساء 

أمس األول.
وتزايد الضغط على أنقرة للعب دور أكثر 
نشاطا في التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
لشن غارات جوية على مقاتلي الدولة اإلسامية 
خصوصا بعد تقدمهم إلى مواقع على احلدود 
الس���ورية ميكن رؤيتها بوضوح من املواقع 

العسكرية التركية.
ومن املرجح موافقة البرملان على مشروع 
القانون نظرا لألغلبية الكبيرة حلزب العدالة 

والتنمية فيه.

طائرات أسترالية تقدم دعمًا حلملة 
الضربات اجلوية فوق العراق

سيدني � أ.ف.ب: أعلن رئيس الوزراء األسترالي 
توني ابوت أمس ان طائرات عسكرية أسترالية 
ستشارك في احلملة التي يشنها التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة ضد تنظيم داعش »الدولة 
االسامية« في العراق عبر القيام مبهمات دعم 

وتزويد بالوقود.
وأرسلت استراليا حوالي 600 عنصر وعدة 
طائرات الى اإلمارات في منتصف سبتمبر املاضي 
في إطار اس����تعداداتها لانضمام الى التحالف 

الدولي.
وقال ابوت امام البرملان »لم نتخذ بعد قرارا 
نهائيا حول إشراك قواتنا بالقتال لكن طائرات 
أس����ترالية س����تبدأ التحليق فوق العراق لدعم 

عمليات احللفاء«.
وأضاف »عمليتنا ستكون عملية دعم وليس 
مهمة غارات. ان ش����ن ضربات جوية أسترالية 
تنتظ����ر موافقة نهائية م����ن احلكومة العراقية 

وقرارا إضافيا من جانبنا«.
وأوضح أبوت ان طائرات إنذار مبكر ومراقبة 
وطائرة تزويد بالوقود »س����تقوم مبهمات فوق 
العراق دعما لطائرات الواليات املتحدة واحللفاء«. 
وقال رئيس الوزراء األسترالي ان داعش، »تنظيم 
مروع اعلن احلرب عل����ى العالم ويجب ان تتم 
مقاومته في الباد واخل����ارج، ألن لديه مطامع 
على مس����توى العالم، ان أمنن����ا الدولي وأمننا 

القومي ال ينفصان«.
وتابع: »هدفنا هو دع����م احلكومات التي ال 
ترتكب إبادة بحق ش����عبها وال تسمح باإلرهاب 

ضدنا«.
من جهته، قال زعيم املعارضة العمالية بيل 
شورتن ان حزبه يدعم تدخل اجليش األسترالي 
في العراق لكن ليس نش����ر ق����وات قتالية على 
األرض. وأضاف شورتن ان اي تدخل عسكري 

»يجب ان ينحصر بالعراق«.
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االقتصادية

الشايع: التشريعات 
بالبحرين توطد 

العالقة بني القوى 
العاملة والقطاع 

اخلاص

تقي: مستثمرون 
إقليميون وعامليون 

راغبون من اآلن
في تأجير الوحدات

 
الشريعان: 
التطورات 

املستقبلية 
للبحرين تتماشى 

مع إستراتيجية 
»املباني« لألڤنيوز 

اجلديد

38 ألف متر مربع 
متاحة للتأجير 
و1400 سيارة 

ومطل على 1.5 
كلم من الواجهة 

البحرية

الفيدرالي يدقق القروض جتنباً لفقاعة جديدة
صّعد مجلس االحتياطي االحتادي من أوجه الرقابة على الرافعة املالية للقروض من خالل القيام مبراجعة كل 
معاملة بعد متادي البنوك في جتاهل املبادئ التوجيهية الرئيسية للقروض. حيث يقوم مجلس االحتياطي االحتادي 
مبراجعة القروض كل شهر، وفقا ألشخاص طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم نظرا لسرية املعلومات. وقالوا ان 
االحتياطي الفيدرالي يبحث عن الصفقات ومدى املخاطر الفردية مثل قدرة املقترض على السداد، وفقا لبلومبيرغ. 
والرقابة على سوق القروض البالغ حجمه بـ 800 مليار دوالر يعد أهم اختبار لرئيسة االحتياطي الفيدرالي جانيت 

يلني ومدى قدرتها على استخدام األدوات الرقابية واحلد من مخاطر االسراف في االقراض...التفاصيل على الموقع االلكتروني
مدحت فاخوري

األول من نوعه في اململكة مبساحة 265 ألف متر مربع ويفتتح منتصف 2016

مجموعة الشايع وشركة املباني تتوسعان بـ»أڤنيوز« جديد في البحرين

1.400 س���يارة«. و أوض���ح 
املدير املس���ؤول عن تطوير 
املشروع أنه باستطاعة اجلميع 
االستمتاع بكورنيش رائع مطل 
على واجهة بحرية س���احرة 
متتد بطول 1.5 كم وهي تضم 
منطقة مخصصة للعب األطفال 
ومضم���ار مخصص لرياضة 
اجل���ري وصالة ألعاب فضال 
الراقية  عن املطاعم واملقاهي 
املطلة على الواجهة البحرية 
اخلالبة، باإلضافة إلى منطقة 
مخصص���ة للس���وق ودور 
السينما واملنطقة املخصصة 
إلى  للعب األطفال، باإلضافة 
التي  العامة  منطقة احلدائق 
تشغل 85% من إجمالي مساحة 

املشروع.

بيئة تعطي الشعور باخلارج 
حتت سقف مبني مبواد خاصة 
تسمح لضوء الشمس باملرور 
دون احل���رارة. أما التصميم 
الداخلية فتعكس  للواجهات 
الزمني  التدريج���ي  التطور 
البناء لش���وارع  لواجه���ات 
املدينة اخلارجية مع مختلف 
التصاميم املعمارية. وتشغل 
املساحة املخصصة للتأجير 
في األڤنيوز البحرين 38.000 
متر مربع، وهي تشغل فقط 
15% من إجمالي مساحة املوقع. 
ومراعاة ملعالم املنامة املميزة 
الت���ي حتيط���ه، مت تصميم 
البحرين من طابق  األڤنيوز 
واحد. كما يوجد موقف رحب 
للسيارات يستوعب أكثر من 

سعادته قائال: »يسعدنا أن نكون 
جزءا من هذا املشروع املميز. 
كما أننا نؤمن بأن التطورات 
املستقبلية في اململكة تتماشى 
مع رؤيتنا اإلس���تراتيجية ل� 
البحرين« كوجهة  »األڤنيوز 
إقليمية في املنطقة«. وأضاف 
قائال: »يحظى مالك ومطورو 
هذا املشروع بخبرة عريقة في 
هذا املجال، مما بدوره سيضمن 
جناحا سيعود بالفائدة على 

املجتمع«.
املدير املس���ؤول  وحتدث 
عن تطوير املشروع قائال: »إن 
مشروع »األڤنيوز البحرين« 
مشروعا مميزا فهو يقدم مفهوما 
جديدا في اململكة حيث سينعم 
زواره بتجربة فريدة من خالل 

التي يتمتع بها شركاؤنا في 
هذا املجال، سيكون »األڤنيوز 
البحرين« قيمة مضافة ليس 
فقط لنمط احلياة اليومي في 
البحرين ولكنه سيكون عنصر 
جذب مهم للعائالت البحرينية 
والسائحني على السواء، وعلى 
الرغم من أن املشروع ال يزال 
في خطواته األولى، فإن هناك 
العديد من املستثمرين، على 
املستوى اإلقليمي والعاملي، 
أبدوا رغبتهم اجلادة في البدء 
في تأجي���ر وحدات فيه، مما 
ب���دوره يعكس النجاح الذي 
سيشهده مشروع »األڤنيوز 

البحرين«.
و أعرب وليد الش���ريعان، 
مدير عام ش���ركة املباني عن 

تشريعات محلية تقوم بدعم 
وتوطي���د العالقة بني القوى 

العاملة والقطاع اخلاص. 
وحتدث الشايع عن مزايا 
املشروع من حيث تصاميمه 
الرائعة وموقعه اإلستراتيجي 
والعالم���ات التجاري���ة التي 
س���يتضمنها، فإن مش���روع 
»األڤني���وز البحري���ن« ككل 
إلى سوق  يعد قيمة مضافة 

البحرين.
وذكر يوس���ف تقي نائب 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
كورنيش امللك فيصل للتطوير 
التنفيذي ملصرف  والرئيس 
الس���الم البحري���ن، مزاي���ا 
البحرين« حيث  »األڤني���وز 
قال: »نظرا للخبرة الطويلة 

أعمال التطوير هم مجموعة 
البحرينيني  من املستثمرين 
باالش���تراك مع شركة محمد 
حمود الشايع، وهي الشركة 
الرائدة في قط���اع التجزئة، 
وشركة املباني، وهي الشركة 

املالكة لألڤنيوز.
وفي تعليق ل���ه في هذه 
املناسبة، أكد محمد عبد العزيز 
إدارة  الشايع رئيس مجلس 
شركة املباني، ورئيس مجلس 
إدارة ش���ركة كورنيش امللك 
فيصل للتطوير، أهمية قطاع 
التجزئة ألنه يقوم بتشغيل 
األيدي العاملة البحرينية من 
خالل إيجاد فرص عمل لتدريب 
الكوادر الش���ابة من الرجال 
والنساء، وخاصة مع وجود 

أڤنيوز جديد انطلق من البحرين 
بعد جناحـه في الكويـت، حيث 
دشـنت املشـروع، الذي سيرى 
النور منتصف 2016، شركة محمد 
حمود الشايع، الشركة الرائدة في 
قطاع التجزئة في املنطقة، وشركة 
املباني املالكة ملول األڤنيوز في 
الكويت مع مجموعة من املستثمرين 

البحرينيني.
وفي هذا االطار، وضعت 
شركة كورنيش امللك فيصل 
للتطوي���ر، إحدى ش���ركات 
التطوير العقاري في املنطقة، 
حج���ر األس���اس ملش���روع 
»األڤني���وز البحرين«، وذلك 
حتت رعاية الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء يوم الثالثاء 

املاضي.
و ق���د حض���ر االحتف���ال 
الش���يخ خالد بن عبداهلل آل 
خليفة نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء، ود.جمعة بن أحمد 
الكعبي وزير شؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، ويوسف 
تقي نائب رئيس مجلس إدارة 
امللك فيصل  شركة كورنيش 
التنفيذي  للتطوير والرئيس 
ملصرف السالم البحرين، ووليد 
الش���ريعان مدير عام شركة 
املباني، والضيوف املدعوون.

ويعتبر مشروع »األڤنيوز 
البحرين« مشروعا ترفيهيا 
وه���و األول م���ن نوعه في 
اململك���ة نظ���را لضخامت���ه 
ولتنوع األنشطة التي يقدمها 
لزواره. وس���يقوم املشروع 
القطاع االقتصادي  بتنشيط 
في اململكة كما انه س���يدعم 
القطاع السياحي، على وجه 
اخلصوص، وذلك ألنه سيوفر 
للعامة مكانا رائعا لقضاء أحلى 
وأمتع األوق���ات مع العائلة. 
البحرين«  ويقع »األڤني���وز 
مبحاذاة شارع امللك فيصل في 
وسط معالم املنامة املتميزة، 
وتشغل مس���احته املسطحة 
حوالي 265.000 متر مربع، 
فهو ممتد في منطقة ش���مال 
املنامة مقاب���ال واجهة مائية 
خالبة، ومن املتوقع افتتاحه 

في منتصف عام 2016.
ويذك���ر أن القائمني على 

نائب رئيس مجلس الوزراء مع د. جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ويوسف تقي نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة كورنيش امللك فيصل للتطوير والرئيس التنفيذي ملصرف السالم البحرين ومدير عام شركة املباني وليد الشريعان وعدد من الوزراء

نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة يضع حجر أساس مشروع »األڤنيوز البحرين«

نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وعدد من الوزراء واملدعوين في حفل وضع حجر األساس

نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وعدد من الضيوف يستمعون الى تفاصيل املشروع

الكويت الرابعة بني أكثر 10 دول في استهالك الفرد للطاقة عاملياً

ً الكويتي يستهلك 10 آالف كيلو غرام من منتجات الطاقة سنويا
كل هذه االشكال من االستهالك 
متثل نصيب األسد من استهالك 
الطاقة، حيث يستهلك الفرد 

الكندي 7333 كيلوغراما.
9 � الواليات املتحدة

باعتبارها اكبر وأغنى دولة 
بالعالم، فإنه من غير الغريب 
الوالي����ات املتحدة  ان تكون 
الدول األكثر شراهة في  بني 
استهالك الطاقة، ومع ذلك فان 
احلقيقة احمليرة هي أنه على 
النمو االقتصادي  الرغم من 
السنوي إال ان نصيب الفرد 
من استهالك الطاقة للواليات 
املتحدة ظل عند املس����توى 
نفسه منذ سبعينيات القرن 
املاضي وفق����ا لتقييم وكالة 
الطاقة الدولية، ويرجع تفسير 
ذلك إلى ان الواليات املتحدة 
حولت ببساطة الطاقة الالزمة 
لتلبية أكبر استهالك إلى مراكز 
التصنيع باخلارج. ويستهلك 

الفرد 6793 كيلوغراما.
10 � فنلندا

اكثر من ثلث أراضي فنلندا 
فوق الدائرة القطبية الشمالية 
الب����ارد، وذات  املن����اخ  ذات 
الكثافة السكنانية املنخفضة 
واالقتصاد الصناعي الكبير، 
ولذلك ليس من املستغرب ان 
تكون فنلندا بني اعلى الدول 
استهالكا للطاقة بالنسبة للفرد 
في أوروبا، ووفقا لوكالة الطاقة 
الدولية ف����ان فنلندا تخطط 
لتنويع اقتصادها بعيدا عن 
الوق����ود الكربوني من خالل 
التحول إل����ى مصادر الطاقة 
انه����ا اعتمدت  املتجددة كما 
مؤخرا بناء محطتني للطاقة 
النووية، ويستهلك الفرد 6183 

كيلوغراما.

فتعداد سكانها بالكاد يصل 
إلى نص����ف مليون فرد، لكن 
لديها أكبر عدد في املنطقة من 
السيارات للفرد الواحد. كما 
تدع����م بروناي كال من وقود 
السيارات والكهرباء حيث يتم 
بيعها للجمهور بأسعار أقل من 
أسعار السوق. ويستهلك الفرد 

فيها 9427 كيلوغراما.
6 � لوكسمبورغ 

دولة غير ساحلية، وتعتمد 
تعتمد كليا تقريبا على واردات 
النفط  الطاقة، ومعظمها من 
ارتفع استهالك  والغاز، وقد 
الطاقة مبعدل 32% منذ عام 
1990 مع حتملها مس����ؤولية 
النقل لنحو 60% من االستهالك، 
وفقا لصحيفة وقائع االحتاد 
األوروبي. ويبلغ اس����تهالك 
الفرد فيها 7684 كيلوغراما.

7 � اإلمارات
ال شيء يس����تهلك الطاقة 
مثل منتجع »سكاي دبي« فهو 
عبارة عن منتجع داخلي به 
جبل من صنع االنسان بارتفاع 
85 مترا يستهلك نحو 3500 
برميل من النفط يوميا. فوفقا 
لتقديرات معهد املوارد العاملية 
فان 481 طنا من النفط يعادل 
إنتاج 1 مليون دوالر من إجمالي 
الناجت احمللي، مقارنة بالنرويج 
172 طنا. اما الفرد فيستهلك 

7407 كليوغرامات.
8 � كندا

الكندي����ون ال  بالتأكي����د 
العيش دون  يس����تطيعيون 
س����ياراتهم إلى جانب مواقد 
التدفئة في املنازل وأحواض 
السباحة الدافئة وغيرها من 
االدوات التي تستهلك الطاقة 
اس����تهالكا كبيرا، فالواقع ان 

الرغم من  الطاقة. وعلى  من 
العالم  السادس����ة في  كونها 
كأكب����ر احتياط����ي للنفط، 
الغاز  ويقدر احتياطه����ا من 
الطبيعي بنحو 63 تريليون 
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، 
فإن الطلب على الكهرباء في 
الكويت غالبا ما يفوق العرض. 
فوفقا إلدارة معلومات الطاقة 
األميركية )EIA( فان الكويت 
تعاني باس����تمرار من نقص 
في امدادات الكهرباء وانقطاع 
املتكرر في  الكهربائي  التيار 
فترة الصيف، حيث اصبحت 
مستوردا للغاز الطبيعي من 

اجل معاجلة اخللل.
5 � بروناي

تلك الس����لطنة الصغيرة 
الواقعة على جزيرة بورنيو، 
فبغض النظر عن كونها منتجا 
كبيرا ومصدرا للنفط والغاز 
إلى دول آس����يا،  الطبيع����ي 

التكلفة، كما ان نصيب الفرد 
من االنبعاثات هو االعلى في 
العالم حيث يبل����غ 3 مرات 
ضع����ف الفرد ف����ي الواليات 

املتحدة.
3 � ترينيداد وتوباغو

تريني����داد وتوباغو هي 
البلدان  أغن����ى  واحدة م����ن 
في منطق����ة البحر الكاريبي، 
واملنتج الرئيسي للنفط والغاز 
في املنطقة. ويستهلك الفرد 
فيها 15691 كيلوغرام. وتضم 
املنطقة واحدة من أكبر مرافق 
معاجلة الغ����از الطبيعي في 
 T&T نصف الكرة الغربي. وتعد
االكبر تصديرا للغاز الطبيعي 
املسال إلى الواليات املتحدة، 
الكهرباء فيها  ويغذى قطاع 

بالكامل من الغاز الطبيعي.
4 � الكويت 

ف����ي  الف����رد  يس����تهلك 
الكويت 10408 كليوغرامات 

مدحت فاخوري

يستهلك الكويتي 10.4 آالف 
كيلوغرام من منتجات الطاقة 
سنويا حسب تقرير حديث 
ل� Oil Price.com مستندا الى 
بيانات للبنك الدولي. ويأتي 
استهالك الكويتي ضمن قائمة 
اكبر 10 بلدان مستهلكة للطاقة 
انتاج  بالنسبة للفرد حسب 
الدولة للنف����ط اخلام ودخل 
الفرد من الناجت احمللي. وفيما 
يلي قائمة الدول العشر التي 
تأتي ضمنها قطر واالمارات 
كدول خليجية ذات استهالك 

عال للفرد من الطاقة:
1 � أيسلند

حلت ايسلند في املرتبة 
االولى عامليا بالنسبة الستهالك 
الفرد للطاقة حيث يستهلك ما 
يع����ادل 18774 كيلوغرام من 
الطاقة لكل فرد، اكثر من بلدان 
العالم جميعها مبا فيها الدول 
الغنية والدول الكبرى النتاج 
الرئيسي  النفط، والس����بب 
وراء ذل����ك هو االف����راط في 
استهالك الطاقة الكهرومائية 
والطاقة احلرارية األرضية، 
فااليسلنديون هم الشعب االقل 

وعيا بالنسبة للطاقة.
2 � قطر

القطريون هم اكثر الشعوب 
ادمانا للنفط، ويستهلك الفرد 
17418 كيلوغراما من الطاقة. 
ووفقا لناشيونال جيوغرافيك، 
فان الس����كان يحصلون على 
الكهرباء واملاء مجانا، ما اجاز 
الوصف ب� »الكهرباء السائلة«، 
حي����ث ان أغلبية إنتاج قطر 
للطاقة من خالل حتلية مياه 
البحر، وهي عملية مرتفعة 

رأي
د.هشام عبدالحي*

للبورصة.. اكشفوا عن تعامالت 
األطراف ذات الصلة

ال شك ان هناك أجهزة رقابية في أي دولة تسهم الى 
حد كبير في تفعيل امللف الرقابي وضبط مستوى جودة 

البيانات التي تصدر عن اجلهات املشمولة برقابة هذه 
اجلهات، وقد الحظنا ان سوق الكويت لألوراق املالية 

من خالل املوقع الرسمي له خالل شهر سبتمبر 2014 
طلب مناذج بيانات مالية من الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، ونخص على سبيل املثال منوذج 

إعالن البيانات املالية السنوية، وقد الحظنا على هذا 
النموذج عددا من املالحظات ميكن إيجازها فيما يلي: 

1ـ بيانات كان املفروض الكشف عنها خاصة فيما 
يتعلق بالتعامالت مع األطراف ذات الصلة التي هي 

نقطة ضعف لكثير من الشركات الكويتية، فطبقا ملعيار 
احملاسبة الدولي IAS 24 هناك قائمة مبتطلبات اإلفصاح 
عن األطراف ذات الصلة فتكرار كتابة ما جاء باملعيار في 
هذه البيانات امر غير مناسب، فالبيانات املالية منشورة، 

لكن األخطر هو ان جزءا من البيانات املالية املطلوبة 
في املعيار الدولي ال تلتزم اجلهات املعدة لهذه البيانات 
باإلفصاح عنها خاصة ما يتعلق بأسماء األطراف ذات 

الصلة وهو ما لم جنده في البيانات املالية املنشورة 
وصدقت عليه سوق الكويت لألوراق املالية واألمثلة 

كثيرة.
2ـ ان هناك بيانات مالية ترتبط باإلفصاح عن صافي 
الربح »اخلسارة« التشغيلي، وهنا يالحظ انه منذ عام 

2008 حدث تعديل على معيار احملاسبة الدولي الصادر 
من مجلس معايير احملاسبة الدولي )IASB( والتي 

مبقتضاها الغى افصاح الشركات عن األرباح التشغيلية 
بعد ان كانت موجودة في هذا املعيار في اإلصدارات 
القدمية، فلماذا يتدخل سوق الكويت لألوراق املالية 
ويطلب اإلفصاح عن بيانات قد الغي اإلفصاح عنها 

دوليا؟
3ـ طلب بيانات غير ضرورية ومن غير املفروض طلبها 

مثل ما جاء في حتديد أسباب االرتفاع/ )االنخفاض( 
في صافي الربح/ )اخلسارة( إلى..، ومالحظتنا ان اي 

محلل مالي مبتدئ يستطيع ان يكشف عن هذه األسباب 
ببساطة وال حتتاج إلى إقرار من الشركة للكشف عن 

هذه األسباب، فرمبا تكون أسبابا مقنعة او مضللة، 
فيجب ان نفرق بني أمرين، اجلهة املعدة للبيانات، 

واجلهة احملللة لهذه البيانات، فإذا مت اجلمع بني اجلهتني 
اصبحنا امام خطر مركز.

* أستاذ مراجعة ومحاسبة
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منو قوي للقطاع غير النفطي ليسجل 10.6% في 2013

»بيتك لألبحاث«: 4.5%  منواً متوقعاً لالقتصاد الكويتي في 2014
توقع����ت ش����ركة »بيت����ك 
التابع����ة ملجموعة  لألبحاث« 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
من خالل تقريرها عن االقتصاد 
الكلي الكويتي، منو االقتصاد 
الكويتي بنسبة 4.5% في عام 
2014، وهو نفس مستوى النمو 
لع����ام 2013، وتأت����ي توقعات 
الشركة أعلى بكثير من توقعات 
وحدة االستخبارات االقتصادية 
أنها أعلى  والبالغة 2.7%، كما 
م����ن توقعات صن����دوق النقد 
الدولي والتي تشير توقعاته 
إل����ى منو االقتص����اد الكويتي 

بنسبة %3.4.
وأش����ار التقري����ر إل����ى أن 
النفطي مس����تمر  القطاع غير 
ف����ي حتقيقه ملع����دل قوي من 
النمو ليس����جل 10.6% في عام 
2013، مقارنة بنمو بنسبة %8 
في 2012. ويرج����ع ذلك النمو 
بصورة كبيرة إلى زيادة معدل 
النمو في القطاع الصناعي )منو 

بنسبة 33.5%( وخدمات القطاع 
احلكوم����ي واخلدمات األخرى 
»منو بنس����بة 10.9%« وقطاع 
التجارة »منو بنسبة %12.3«، 
واليزال القطاع الصناعي تقوده 
صناعة البتروكيماويات، والتي 
متثل 74% من إجمالي القطاع. 
ويعكس هذا األخير قوة نشاط 
القطاع االستهالكي »ويتضمن 
قطاع التجارة شريحة املطاعم 

والفنادق والتي ش����هدت منوا 
بنسبة 7.2% في 2013«.

التفاصيل أن  فيما أظهرت 
البطء في تنفيذ مشاريع خطة 
التنمية الكويتية 2010-2014، قد 
أدى إلى التأثير على النمو في 
قطاع اإلنشاءات والذي تراجع 
ليسجل منوا بنسبة 3.3% في 
2013 مقارنة بنمو بنسبة %7.7 
ف����ي 2012. وفي تل����ك األثناء، 
ارتفع النمو في القطاع العقاري 
ليسجل 4.4% من 3.2% في 2012. 
ومما يعكس التعافي والعودة 
إلى الربحية في القطاع املصرفي 
أن القط����اع املالي والذي ميثل 
6.8% من إجمالي الناجت احمللي 
اإلجمالي قد شهد قفزة في النمو 
ليسجل 6.4% في 2013، ارتفاعا 
من نسبة ال� 2.7% املسجلة في 
2012 واالنكماش بنسبة %4.3 
في 2011. وقد ظل االس����تهالك 
العام داعما للنمو الكلي، حيث 
استمر منو االستهالك العام عند 
معدالته القوية ليسجل %12.8 
»على الرغم م����ن أن ذلك يعد 
انخفاضا من نس����بة ال� %15.9 
في 2012«، كما تلقى النمو الكلي 
دعما من قب����ل إجمالي تكوين 
رأس املال والذي منا بنس����بة 
12.7% ارتفاع����ا من نس����بة ال� 
8.7% املس����جلة في عام 2012. 
الكبير في  ويشير االنخفاض 

منو االستهالك اخلاص والذي 
إلى تراجع معدل  سجل %4.9 
الطلب احمللي في أعقاب التوسع 
السريع الذي شهده في السنوات 
األخيرة، حيث سجل منوا بنسبة 
11.8% في 2012 و9.1% في 2011، 
لذا يبق����ى تنفيذ جدول أعمال 
التنمية احلكومية بالغ األهمية 

الستمرار دعم منو الناجت.
الرغم من االنكماش  وعلى 
املس����جل ف����ي الن����اجت احمللي 
اإلجمالي االسمي لسنة 2013، 
إال أننا مازلن����ا نتوقع حدوث 
منو قوي في االقتصاد الكويتي 
له����ذا العام 2014 وم����ا بعده. 
وسيضطلع القطاع غير النفطي 
بدور احملرك الرئيس����ي للنمو 
على خلفية قوة الطلب احمللي 
واعتدال االنتعاش في اإلنفاق 
الرأسمالي احلكومي. وفي الوقت 
نفسه، سيظل القطاع النفطي 
قويا بدعم من املستويات العادلة 
إلنت����اج النفط »م����ع توقعات 
بزيادة اإلنتاج خالل السنوات 
املقبلة«، والذي يشكل اجلزء 

األكبر من صادرات البالد.
كما نتوقع منو الناجت احمللي 
اإلجمال����ي لهذا الع����ام بنفس 
املستوى لعام 2013، حيث نتوقع 
زي����ادة كبيرة في االس����تثمار 
البدء في تنفيذ بعض  بتأثير 
التنمية  املشاريع ضمن خطة 

الكويتية التي أعلن عنها مؤخرا. 
هذا وسيواصل قطاع اإلنشاءات 
تعافيه على خلفية تنفيذ املزيد 
من مش����اريع البنية التحتية، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن اعتماد 
الكويت على النفط فقط يجعلها 
عرضة للتقلبات اخلارجية مثل 
انخفاض الطلب على النفط من 

الواليات املتحدة.
وتش����ير أح����دث بيان����ات 
إلى منو  القومية  احلس����ابات 

الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
في الكويت بنس����بة 2.3% في 
عام 2013 ليسجل 49.8 مليار 
دينار مقارنة بنمو بنسبة %14.6 
في 2012 وفقا ألحدث البيانات 
الصادرة ع����ن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء بالكويت. إال أن بيانات 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
التزال غير متوافرة حتى اآلن. 
ويعزو ضعف النمو في 2013 
بصورة كبيرة إلى قطاع النفط، 

وال����ذي انكمش بنس����بة %1.5 
مقارنة بالتوسع القوي الذي كان 
عليه القطاع في 2012 حني سجل 
منوا بنسبة 18%، هذا وقد شكل 
النفط 62.9% من الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي. وجاء التباطؤ 
كنتيجة النخفاض معدل اإلنتاج 
وانخفاض األسعار. وانخفض 
إنتاج النفط اخلام في الكويت 
خالل عام 2013 إلى متوسط 2.9 

برميل يوميا.
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.110.150.230.320.57الدوالر األميركي

0.020.000.050.140.30-اليورو
0.480.500.560.711.05اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.050.16الفرنك السويسري

2.602.672.632.642.67الدوالر االسترالي
0.001.251.271.371.46الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25230الدوالر االسترالي0.07763الريال السعودي
0.7754الدينار البحريني0.29000الدوالر األميركي

0.0800الريال القطري0,36531اليورو
0.7570الريال العماني0,46960اجلنيه االسترليني
0.0793الدرهم اإلماراتي0.30259الفرنك السويسري

0.0412اجلنيه املصري0.00264الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.01-91.44النفط الكويتي
0.91-93.52برنت

0.10-91.12غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

0.25-1208.49الذهب
17.010.07الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.634.2712.76الكويت

0.13-5.042.79دبي
5.130.2323.94أبوظبي

1.476.140.13البحرين
13.758.5530.24قطر

0.09-7.484.08عمان
1.170.740.00لبنان
2.118.863.88األردن
63.49-9.747.91مصر

14.22-10.066.58املغرب
4.581.481.18تونس

28.32-17.042.90داو جونز
12.46-4.493.39ناسداك م
S&P5001.972.29-5.51

23.88-6.622.72فاينانشال ت
9.488.2913.99داكس
17.51-4.398.83كاك40

8.837.602.46السويسري
91.27-16.082.25نيكاي225

8.08-1.318.21توبكس
296.23-22.932.98هانغ سينغ

إمكانيات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة لتزايد شريحة الشباب

»املركز«: شركات التجزئة العاملية تتنافس
على دول اخلليج.. والرفاهية السبب

كالواليات املتحدة األميركية 
)53.101 دوالرا( واململك���ة 
املتحدة )37.306 دوالرا(. وقد 
أسهمت الشريحة السكانية 
الدخل  الش���بابية وارتفاع 
القابل لإلنف���اق في منطقة 
اخلليج في اجتذاب اهتمام 
شركات جتارة التجزئة من 

جميع أنحاء العالم. 
كما أن ارتفاع متوس���ط 
الدخل، والضرائب املنخفضة 
أو ع���دم فرض أي ضرائب، 
واإلعانات على أسعار الوقود 
جتعل م���ن األس���هل على 
املس���تهلكني اختيار أفضل 
العالم���ات التجارية وأكبر 
السيارات الرياضية، مقارنة 
بأوروبا والكثير من األسواق 
اآلسيوية. ويتزايد اإلقبال 
الساعات واملجوهرات  على 
الت���ي تعتبر اس���تثمارات 
إرثا عائليا.  جيدة وتشكل 
كما ينفق الن���اس في دول 
مجل���س التع���اون أيض���ا 
بشكل كبير على السيجار، 
والنوادي الصحية، واملطاعم 
الفخمة، والشموع املعطرة، 

واملشغوالت اليدوية.
وتدخل العالمات التجارية 
للسلع الكمالية الفاخرة إلى 
سوق اخلليج إما من خالل 

منوذج توكي���ل االمتياز أو 
منوذج املشاريع املشتركة. 
ويش���هد منوذج املشاريع 
إقباال متزايدا في  املشتركة 
املنطقة على مدى السنوات 
األخيرة، وتدل جميع املؤشرات 
على اس���تمرار هذا االجتاه 
في املستقبل، حيث تسعى 
الشركات إلى احلد من املخاطر 
التي ميكن أن تواجهها عند 
الدخول إلى أسواق جديدة. 
وال تزال األطر القانونية في 
مراحل بداياتها وهي مناسبة 
للمشاريع املشتركة إلنشاء 
هيكلية أوفشور قابضة تقوم 

باالستثمار من خاللها.
ومتارس شركات جتارة 
الكمالية  الس���لع  جتزئ���ة 
الفاخرة نش���اطها من خالل 
التس���وق ومتاجر  مراك���ز 
الهايبرمارك���ت والتس���وق 
عبر اإلنترنت. وتضم مراكز 
التسوق تس���هيالت ترفيه 
وتس���لية فريدة باإلضافة 
إلى التسوق، وال تزال تعتبر 
الوجهة املفضلة للمتسوقني، 
حيث إنها تتيح لهم جتربة 
متكامل���ة. ويتزايد الطلب 
على اس���تئجار مس���احات 
التجزئ���ة ومتتاز  متاج���ر 
الكبرى  التس���وق  مراك���ز 
مبعدالت إشغال عالية جدا. 
كما أن هناك تشبعا في بعض 
املدن، وبالتالي يجري العمل 
على وضع تصورات جديدة 
منها على سبيل املثال مراكز 
التي  التس���وق في األحياء 
تستهدف شريحة محددة من 
السكان. وعلى الرغم من ذلك، 
يس���تمر العمل على تطوير 
مراكز التسوق العمالقة في 
بعض األسواق. كما أن أعدادا 
متزايدة من املتسوقني أخذت 
تتحول إلى شبكة اإلنترنت 
السلع س���عيا وراء  لشراء 
احلصول على عروض مغرية 
والتسوق براحة دون احلاجة 
إلى مغادرة منازلهم. ويدعم 
النمو في ش���ريحة جتارة 
التجزئة عبر اإلنترنت تزايد 
أعداد مستخدمي اإلنترنت 
ف���ي دول اخلليج، واملتوقع 
أن تشهد منوا في السنوات 

املقبلة.

التزوير وارتف���اع تكاليف 
اإليجارات وعدم توافر القوى 
العامل���ة وتزايد املنافس���ة 
متثل بعض التحديات التي 

يواجهها القطاع.
وتستفيد منطقة الشرق 
األوسط بكاملها من الشريحة 
الس���كانية الشبابية، حيث 
يزيد عدد الشباب دون سن 
اخلامس���ة والثالث���ني على 
65% من مجموع السكان في 
املنطقة، ما يشكل إمكانيات 
هائلة لسوق السلع الكمالية 
الفاخرة، ليس فقط من حيث 
األعداد الضخمة، ولكن أيضا 
من حي���ث الفرصة املتاحة 
التجزئة  لش���ركات جتارة 
لتجاوز تأثيرات التغير في 
والءات املستهلكني، وتعزيز 
التجارية  الوالء لللعالمات 

هم في مرحلة مبكرة.
تراوح معدل الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد في العام 2013 
في دول مجلس التعاون من 
29.813 دوالرا في س���لطنة 
عم���ان إل���ى 98.813 دوالرا 
في دولة قط���ر، وهذا أعلى 
بكثير من املعدالت السائدة 
الناشئة كالصني  الدول  في 
)9.844 دوالرات(، ومياثل 
املتقدمة  ال���دول  مع���دالت 

أصدر املركز املالي الكويتي 
)املركز( مؤخرا تقريره حول 
قطاع جتارة جتزئة السلع 
الكمالي���ة الفاخرة في دول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
تناول فيه حتليل الشرائح 
الرئيس���ية له���ذا القط���اع 
وم���دى وجودها في جميع 
دول املجلس. كما اش���تمل 
التقرير أيضا على نبذة عن 
وس���ائل الدخول املختلفة، 
الكماليات  ووسائل جتزئة 
التحتية  الفاخرة، والبنية 
لقطاع جتارة التجزئة في كل 
من دول اخلليج العربي. كما 
تناول التقرير محفزات النمو 
التي  األساسية والتحديات 
يواجهها القطاع ومعلومات 
تفصيلية عن مراكز التسوق 
القائم���ة حالي���ا  الكب���رى 

واملرتقبة في املنقطة.
ويعتبر قط���اع جتارة 
الكمالية  الس���لع  جتزئ���ة 
الفاخرة قطاع أعمال مزدهرا 
في منطقة اخلليج، تعززها 
ث���روات املواطنني احملليني 
والقوة الشرائية لدى الوافدين 
وتنامي الشريحة السكانية 
الشبابية التي تفضل العالمات 
التجارية املعروفة، والسياح 
القادرين على اإلنفاق. وقد 
هي���أت منطقة دول مجلس 
إمكاني���ات منو  التع���اون 
مشجعة للشركات الرئيسية 
العاملة في هذا القطاع، وال 
تزال تشكل وجهة رئيسية 
لتشكيلة واسعة من العالمات 
الكمالية  التجارية والسلع 
الفاخرة. وتصنف أربع من 
التعاون بني  دول مجل���س 
أكبر 20 دولة في العالم على 
املؤشر العاملي لنمو جتارة 
التجزئة والذي يبني تفضيل 
ش���ركات جت���ارة التجزئة 

العاملية.
وتشمل عوامل منو قطاع 
جتارة جتزئة السلع الكمالية 
الفاخرة السكان املوسرين، 
وارتفاع دخل الفرد، ومراكز 
التسوق الكبرى، ومنو عدد 
الس���كان الوافدين، وتزايد 
أع���داد الس���ياح، واملن���اخ 
املؤاتي لتوكيالت  اإليجابي 
االمتياز. غي���ر أن عمليات 

4 دول خليجية 
ضمن أكبر
20 سوقًا

جاذبة لشركات 
التجزئة

التزوير وتكاليف 
اإليجارات والقوى 
العاملة واملنافسة 

حتديات كبرى

5 � جمعية قرطبة الدور الثاني( 
والصباحية )قطعة 3 � شارع 2 
� جمعية الصباحية( واجلابرية 
)قطعة 2 � ش����ارع 105 � مقابل 
بنك اخلليج( والسالم )جمعية 
السالم والصديق � املول( وذلك 
الكويت  تعزيزا لتواجدها في 
ولتتمكن م����ن خدمة عمالئها 

بشكل أفضل وأقرب لهم.

»VIVA« تعزز تواجدها بـ 4 أفرع جديدة
يأتي افتتاح األفرع اجلديدة 
ضمن سياسة الشركة التوسعية 
الهادفة نحو تقدمي أرقى مستوى 
خدمة عمالء بشكل عملي يوفر 
لعمالء VIVA الراحة والسهولة، 
هذا إلى جان����ب باقة اخلدمات 
والعروض التي تقدمها الشركة 
بش����كل حصري ومميز يلبي 
رغب����ات وتطلع����ات عمالئها 

الكرام.
أربعة فروع  افتت����اح  يعد 
جديدة للش����ركة في مختلف 
 VIVA املناطق إجنازا تعتز به
وسيس����اهم بش����كل كبير في 
جتويد م����ا تقدم����ه لعمالئها 
الكرام من خدم����ات ويجعلها 
أقرب لهم وأس����رع في تلبية 
التزام  متطلباته����م، وتؤك����د 
VIVA بأن تكون دائما بالقرب 
 VIVA من عمالئها، وستستمر
في توس����عها داخ����ل الكويت 
واضعه تطلعات عمالئها نصب 
أعينها ولتلبيتها بكل حرفية 
ومه����ارة تضمن رضاهم، وان 
شغفها وحرصها الشديد على 
تقدمي خدمات مميزة لعمالئها 
الكرام هو الدافع وراء خططها 

التوسعية املستمرة.

أعلنت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن انضمام أربعة 
فروع جديدة إلى شبكة فروعها 
املنتشرة في مختلف أنحاء البالد 
لتصل الى 58 فرعا. وتقع تلك 
الفروع في كل من قرطبة )قطعة 

2011 ودوره القيادي ومساهماته 
الفعال����ة في القطاع����ني املالي 
واالستثماري، حيث تقلد عدة 
مناصب لدى مؤسسات مرموقة 
مثل مؤسسة اخلليج لالستثمار 
وشركة مشاريع الكويت إلدارة 
األصول االستثمارية وشركة 
اخلليج القابضة وشركة رساميل 
املالية، هذا باإلضافة  للهيكلة 
إلى دوره االستش����اري، حيث 

تقديراً جلهوده املبذولة في القطاعني املالي واالستثماري

»أربيان بزنس« تكرّم حمد احلساوي
عمل مستشارا مبعهد الكويت 
لألبح����اث العلمية، فضال عن 
تقدمي����ه االستش����ارات املالية 
والفنية لعدد من املؤسس����ات 
املالية واحلكومية ومنها اجلهاز 
الفني لدراس����ة املش����روعات 
التنموية واملبادرات. باإلضافة 
إلى إجنازه العديد من الدراسات 
واألوراق البحثية في املجاالت 

املالية واالستثمارية.
كما عمل دكتورا زائرا في كل 
من اجلامعة األميركية والكلية 

األسترالية بالكويت.
ومن اجلدير بالذكر ان »مجلة 
أربيان بزن����س« متنح جوائز 
سنوية لرواد عالم املال واألعمال 
املتميزين باإلضافة إلى تكرمي 
أفضل الش����ركات واملؤسسات 

على مستوى الوطن العربي.
وترتكز املجلة في اختيارها 
للشخصيات التي يتم تكرميها 
عل����ى قياس النجاح����ات التي 
الش����خصية في عدة  حققتها 
نواح منها على سبيل املثال ال 
احلصر النتائج املالية وبراعة 

القيادة في اإلدارة.

حصل د.حمد علي احلساوي 
أمني عام احتاد مصارف الكويت 
على جائزة التكرمي اخلاص من 

مجلة أربيان بزنس.
وقد جاء هذا التكرمي اخلاص 
تقديرا للجهود التي بذلها د.حمد 
احلساوي من خالل عمله كأمني 
عام احتاد مصارف الكويت منذ 

د.حمد احلساوي خالل تسلم جائزة التكرمي
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»i-ROAD«.. سيارة كهربائية جديدة من »تويوتا«
النقل  متميزة جلع���ل خدمة 
العام أكثر تكام���ا وفعالية، 
ويتيح املفه���وم أخذ املركبة 
الكهربائية من أي مكان قريب 
من املنزل أو املكتب وقيادتها 
إل���ى أي مركز نق���ل محلي، 
املركب���ة للقيام  حيث جتهز 
برحلتها التالية. وس���يصبح 
بإم���كان املس���تخدمني الذين 
يصلون باس���تخدام احلافلة 
أو القط���ار اس���تقال مركبة 
كهربائية مبج���رد وصولهم 
إلى احملطة، والتي س���تتكفل 
بنقلهم إلى وجهتهم املطلوبة 
وإكمال رحلتهم. وتتصل شبكة 
محطات الشحن بنظام تقنية 
املعلومات في شبكة غرونوبل 
للنقل، مما يس���هل التخطيط 
للرحات ويجعلها أكثر كفاءة 

وسهولة.
ويقوم شركاء البرنامج خال 
هذه املرحلة التجريبية بجمع 
املتعلقة بالقضايا  البيان���ات 
التقنية وسلوك املستخدمني، 
وذلك بهدف االس���تفادة منها 
الحقا في إطاق مبادرات نقل 

مستقبلية أكثر تكاما.

وجتهيزها للعميل التالي.
ويع���د مفهوم مش���اركة 
املركب���ات الكهربائية طريقة 

م���كان لركن املركب���ة. ولدى 
إيصال املركبة إلى احملطة، يتم 
وصلها مباشرة إلعادة شحنها 

مدينة غرونوبل، عوضا عن 
تكبد عناء القيام بجولة كاملة 
وهدر الوق���ت في البحث عن 

الصعود إل���ى مركبتهم ومن 
ثم ركنها في أي من محطات 
الش���حن ال� 27 املنتشرة في 

لتقلي���ل التوت���ر الناجم عن 
زحمة السير وازدحام ساعات 
الذروة والبحث عن أماكن لركن 
املركبات. كما يتيح البرنامج 
تقلي���ل االنبعاث���ات الضارة 
امل���دن. وتعكس  في مراك���ز 
التزام تويوتا  املبادرات  هذه 
املتواصل وجهودها املستمرة 
الرامية لتطوير حلول جديدة 
ومبتكرة لوس���ائل النقل من 
شأنها املس���اهمة في تسخير 
فرص النمو الواعدة لارتقاء 
بقطاع النقل إلى مس���تويات 

أعلى«.
ومت تطوير مركبتي تويوتا 
الكهربائيتني لتكونا وسائل 
نقل س���هلة االستخدام داخل 
املدن. ومتتاز مركبة »آي رود 
i-ROAD« على وجه اخلصوص 
املبتكرة واستخدام  مبزاياها 
التي  النشط«  »تقنية امليان 
تعم���ل على توجي���ه املركبة 
املتزلج  بطريقة متاثل حركة 
عل���ى اجللي���د. وبرغم حجم 
املركبة الصغير الذي ال يزيد 
على حجم الدراجة النارية أو 
الدراجة الصغيرة »سكوتر«، 
غير أنها تش���تمل على قمرة 
قيادة مغلقة حتمي الس���ائق 
من العوامل اخلارجية وتوفر 
له ش���عورا كام���ا بالراحة 

واألمان. 
وميكن ألي شخص يتجاوز 
عمره 18 عاما وميلك رخصة 
قيادة صاحلة التس���جيل في 
 »Cité lib شركة »سيتي ليب
أكتوبر 2014،   1 اعتبارا م���ن 
ليتمكن من استخدام مركبات 
تويوت���ا الكهربائي���ة. وعند 
التس���جيل في اخلدمة، ميكن 
حتميل التطبيق على األجهزة 
الذكي���ة واألجه���زة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب ملعرفة مواقع 
املركبات املشحونة واجلاهزة 
لاس���تخدام، ويت���م حتديث 

املواقع حلظة بلحظة.
للمس���تخدمني  وميك���ن 

تسهم تويوتا بشكل فعال 
في خطة ابت���كار مدينة الغد 
النظيف���ة، وذل���ك عب���ر رفد 
مراكز املدن األوروبية املكتظة 
مبركباتها املبتكرة الصديقة 
للبيئة واخلالية من االنبعاثات. 
وتتجسد مشاركة تويوتا في 
اخلطة من خال تقدمي مركبات 
»آي رود i-ROAD« و»كومس
املدمجة  الكهربائي���ة   »COMS
الكهربائية  وتعتبر املركبات 
الث���اث أو أربع  األنيقة ذات 
عج���ات مثاال حي���ا وبرهانا 
العامة  املركبات  واضحا على 
الصديق���ة للبيئة والس���هلة 
القيادة التي من شأنها تعزيز 
البرنامج الريادي الرامي جلعل 
الفرنس���ية  مدينة غرونوبل 
خالية م���ن االنبعاثات. ويعد 
هذا البرنامج الذي يعرف باسم 
»Citélib by Ha:mo« املشروع 
الثاني لتويوت���ا ضمن نظام 
تناغم وسائل النقل وهو األول 

من نوعه لها خارج اليابان.
وتعتبر تويوتا ش���ريكا 
أساسيا في املشروع التجريبي 
املعتمد ملدة ثاث سنوات والذي 
انبعاثات غاز  يسعى لتقليل 
الكرب���ون من خ���ال برنامج 
العامة،  املركب���ات  مش���اركة 
ويهدف املشروع لتقدمي بدائل 
متعلقة بطريقة تخطيط الناس 
لتنقاتهم ورحاتهم داخل املدن. 
وتقدم تويوتا، الشركة الرائدة 
عامليا 35 مركبة من كلتا الفئتني 
 Citélib« وتسهم أيضا في نظام
by Ha:mo« وهو اختصار ملفهوم 
النقل( والذي  )تناغم وسائل 
يهدف إلى إدارة اخلطة بشكل 
يومي، مبا يتوافق مع النموذج 
الذي جرب بنجاح في مدينة 

تويوتا في اليابان. 
وتدعم الس���لطات احمللية 
في مدين���ة غرونوبل برنامج 
 »Ha:Mo تناغم وسائل النقل«
والذي يعرفه السكان احملليون 
باسم »سيتي ليب باي ها:مو«، 
كما يحظى بدعم مزودي الطاقة 
الفرنس���يني األساسيني مثل 
شركة الكهرباء الفرنسية »إي 
 »SODETREL« دي إف« وشركة
املتفرع���ة من ش���ركة كهرباء 
فرنسا »إي دي إف« املسؤولة 
عن تركي���ب وإدارة وصيانة 
املركب���ات الكهربائية، إضافة 
إلى دعم ش���ركة »سيتي ليب 
Cité lib« مشغل خدمة مشاركة 

املركبات احمللية.
تاكايوك������ي  وق�����ال 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا 
الش���رق األوسط  في منطقة 
افريقي���ا: »يتوافق  وش���مال 
النقل  مفهوم تناغم وس���ائل 
»Citélib by Ha:mo« مع رؤية 
تويوتا املس���تقبلية الشاملة 
أربعة مقومات  املعتمدة على 
رئيس���ية: األم���ان والراح���ة 
وسهولة االستخدام واحملافظة 
على البيئ���ة. وصمم برنامج 
 »Ha:Mo تناغم وسائل النقل«

»تويوتا« ترفد برنامج 
مشاركة املركبات 

العامة داخل املدن 
 »i-ROAD« بـ

سيارة بـ 3 عجالت 
 » COMS«و
بـ 4 عجالت
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مدير العالمة التجارية والدعاية واإلعالن في مجموعة زين بدر الريس يستعرض اجلائزة

مسؤولو البنك يحتفلون باحلصول على اجلائزة 

من »تيليكوم وورلد«

للعام اخلامس على التوالي

»زين« حتصد »أفضل عالمة جتارية لالتصاالت«

»بوبيان« يحصد أفضل بنك إسالمي من »أربيان بزنس«

على مستوى العالم.
وتعبيرا عن تقديره لهذه 
اجلائزة املرموقة قال الرئيس 
التنفيذي سكوت جيجينهامير 
ف����ي مجموعة زي����ن »منتلك 
س����جال حافال باإلجنازات في 
كل الشركات التابعة لنا، وهي 
اإلجنازات التي تتماش����ى مع 
عالمة جتاري����ة جنحت خالل 
فت����رة قصيرة في أن تأس����ر 
مخيلة املنطقة برمتها«. وأضاف 
جيجنهامي����ر بقوله: »العالمة 
التجارية هي مبنزلة انعكاس 

المدى لمؤسسات التصنيف 
العالمية موديز وستاندرد 
اند بورز وفيتش الى جانب 
إجمالي ترتيب األصول ألكبر 

500 بنك حول العالم. 
وكانت غلوبل فاينانس قد 
استندت في تصنيفها لبنك 
بوبيان على التطورات التي 
البنك في السنوات  شهدها 
الربح  األخيرة وتحوله من 
الى الخسارة في زمن قياسي 
الى جانب التغيرات الجذرية 
التي ش���هدها ارتفاع حجم 

أصوله. 
وقبل اشهر منحت وكالة 
التصنيف العالمية » فيتش 
« بنك بوبيان تصنيفا طويل 
األجل »A+« وتصنيفا قصير 
األجل »F1« وتصنيف القدرة 
الذاتية »bb+« وهو من أعلى 

لكل املكونات املتنوعة األخرى 
في أنشطة وممارسات أي شركة، 
ونحن في مجموعة زين نعمل 
بكل جد لكي نقوم بإجناز مهامنا 
بأفضل ما نس����تطيع، بحيث 
نقدم لعمالئنا أفضل منتجات 
وخدمات ممكنة عالوة على رد 
اجلميل إل����ى املجتمعات التي 
نعمل فيها«. وأكد جيجنهامير 
ان هذا املس����توى من التكرمي 
س����يحثنا حتما على حتقيق 
طموحاتن����ا، فإنه بني في ذات 
الوقت أن اختيارنا للفوز بلقب 
أفضل عالمة جتارية بني العديد 
الالعبني اإلقليميني يعني  من 
أن مجموعة زين قد مت النظر 
إليها على أساس ما تقدمه من 
خدمات، وما تتمتع به من ابتكار 
تكنولوجي م����ن أجل التنمية 

املستقبلية.
وب����ني »نحن عازمون على 
مواصلة العمل في اجتاه حتقيق 
الوع����د الذي تقدم����ه عالمتنا 
التجارية أال وه����و بناء عالم 

جميل«.
وكان ب����ارزا خ����الل حفل 
توزيع جوائز تيليكوم وورلد 
أنه مت تكرمي شركة زين األردن 
بجائزتني مرموقت����ني، وهما 
جائزة »أفضل إس����تراتيجية 
محلية لشركة اتصاالت متنقلة« 
وجائزة »أفضل شبكة مشغل 

اتصاالت متنقلة«.

التصنيفات المحلية من حيث 
القدرة الذاتية.

واس���تندت فيت���ش الى 
القوة  مجموعة من عناصر 
الخاصة ببنك بوبيان أبرزها 
نمو حصته السوقية وتطور 
أنشطته وأعماله في السوق 
الكويتي ال���ى جانب جودة 
معايي���ر منح التس���هيالت 
واحت���واء محفظة التمويل 
على مجموع���ة من العمالء 

الجيدين.
وايضا قامت وكالة موديز 
العالمية للتصنيف االئتماني 
برفع تصنيف القوة المالية 
 +D إلى D لبنك بوبيان من
وكذلك رفع تصنيف الودائع 
طويلة األجل من Baa2 إلى 
Baa1 وذلك بنظرة مستقبلية 

مستقرة.

بأسرها، حيث انها تعكس بشكل 
مثالي طموحات وتفكير عمالئها 
وصناعة االتص����االت ككل«. 
جتدر اإلش����ارة الى أن جوائز 
»تيليكوم وورلد« مخصصة 
لتك����رمي األداء املتمي����ز في 10 
مجاالت رئيس����ية في صناعة 
االتصاالت في منطقة الشرق 
األوس����ط باإلضافة إلى تكرمي 
األطراف والشركات الرئيسية 
التي أس����همت في حتويل تلك 
أكثر  إلى واحدة من  الصناعة 
الصناعات حيوية ودينامكية 

تلب���ي كاف���ة احتياج���ات 
األفراد والشركات مع التأكد 
من المحافظ���ة على جودة 
األصول وفاعلية سياس���ة 
المخاط���ر االئتمانية  إدارة 
ومواصلة السياسة المتحفظة 

في بناء المخصصات.
الرئي���س  وكان نائ���ب 
التنفيذي في البنك عبداهلل 
النجران التويجري وعدد من 
قيادي البنك قد شاركوا في 

حفل استالم الجائزة.
وج���اءت ه���ذه الجائزة 
لتضاف الى انجازات البنك في 
عام 2014 كان آخرها حصول 
البنك عل���ى لقب ثاني اكبر 
بنك إسالمي أمانا في الكويت 
والسابع خليجيا من مجلة 
العالمية  غلوبل فاينان���س 
الى تقييم طويل  اس���تنادا 

حصدت مجموعة زين جائزة 
»أفضل عالمة جتارية« في قطاع 
االتصاالت في منطقة الشرق 
األوسط للعام 2014، في االحتفال 
الس����نوي ملؤسسة »تيليكوم 
وورلد« الذي استضافته دبي 

مؤخرا.
وذكرت زين الشركة الرائدة 
في خدمات االتصاالت املتنقلة 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
وأفريقيا أن مؤسسة »تيليكوم 
وورلد« منحتها اجلائزة بعد 
ان سجلت مدى التقدير العالي 
والتواصل املستمر الذي حتظى 
ب����ه القيم اخلاص����ة بالعالمة 
التجارية للمجموعة، وقدرتها 
على النجاح املدفوع بالتغييرات 
احلقيقية التي دأبت على إحداثها 
في حياة الناس، باإلضافة إلى 
تكثيف استثمارها في حتديت 
ش����بكاتها لتعزيز وحتس����ني 

جتربة وخدمة العمالء.
وفي س����ياق حيثيات منح 
جائزة أفض����ل عالمة جتارية 
ملجموعة زين أوضحت جلنة 
التحكي����م الت����ي تألفت من 5 
أعض����اء »أن����ه بعد م����رور 7 
امللهم  س����نوات على اإلطالق 
للعالمة التجارية زين، فإن تلك 
العالمة لم تنجح فقط في خلق 
هوية آسرة وجاذبة ملنتجاتها 
وخدماتها بل متكنت أيضا من 
االستحواذ على مخيلة املنطقة 

اعلنت مجلة اربيان بزنس 
جوائزها لع���ام 2014 حيث 
واصل بنك بوبيان حصده 
لجوائ���ز المجل���ة المميزة 
بحصول���ه على لقب أفضل 
بنك إس���المي ف���ي الكويت 
وذلك للع���ام الخامس على 

التوالي.
وأكدت المجلة األوس���ع 
انتش���ارا في العالم العربي 
ان م���ا حقق���ه البنك خالل 
الس���نوات األخي���رة يؤكد 
اس���تراتيجيته  وض���وح 
واهدافه في تقديم المميز من 
الخدمات والمنتجات للعمالء 
واالس���تحواذ على نس���بة 
مؤثرة في س���وق الخدمات 
المالية والمصرفية اإلسالمية 
التي تشهد نموا متزايدا في 

الكويت.
واضاف���ت ف���ي عرض 
اسباب منح الجائزة للبنك 
ومن بينها نجاح البنك في 
إلى  التحول من الخس���ارة 
الربحية واس���تعادة الكثير 
من ثقة المساهمين والعمالء 
خالل فترة وجيزة مشيرة 
الى انه وبعد مرور نحو 10 
سنوات على تأسيسه أصبح 
لديه رؤية واس���تراتيجيه 
واضحة وعمل على وضعها 
مجلس اإلدارة الحالي بصورة 
احترافية ف���ي الوقت الذي 
تعمل في���ه مختلف إدارات 
البنك وبصورة مستمرة على 
تنفيذها وبالشكل الذي يحقق 

جميع األهداف المطلوبة.
إلى  المجل���ة  وأش���ارت 
نج���اح البنك ف���ي تحقيق 
الكثير من األهداف الخاصة 
بإستراتيجيته التي وضعها 
للفترة م���ن 2010 إلى 2014 
والتي تعتمد على توس���يع 
قاع���دة األعم���ال واالعتماد 
على األنش���طة المصرفية 
بما تش���ملها م���ن خدمات 
ومنتجات وحلول تمويلية 

»البريطانية«: أوروبا الوجهة املفضلة 
للمقيمني في الكويت

»برقان« يعلن ساعات العمل بالعيد

كشف خبراء السفر في اخلطوط اجلوية 
البريطانية أبرز 5 مقاصد ميكن للمقيمني في 
الكويت االختيار بينها لقضاء أيام ممتعة 

خالل عطلة عيد األضحى املبارك.
ويغتنم الكثير من سكان املنطقة فرصة 
هذه اإلجازات لزيارة أصدقاء أو أقارب لهم أو 
استكشاف مناطق جديدة أو التمتع بعطلة 
مبمارسة إحدى الرياضات. وكشفت دراسة 
حديثة قامت بها اخلطوط اجلوية البريطانية 
بأن أوروبا متثل الوجهة املفضلة للمقيمني 
في الكويت، حيث ذكر 27 من الذين شاركوا 
بالدراس����ة بأن لندن متثل أولى املدن التي 
يرغب����ون بزيارتها لقضاء االجازات، بينما 

اختار 32% العاصمة الفرنسية باريس.
وكش����فت دراس����ة اخلط����وط اجلوية 
البريطاني����ة أن 39% من املجيبني س����عداء 
للسفر إلى عواصم مشهورة في أماكن بعيدة، 
األمر الذي يؤش����ر على الرغبة في املغامرة 
لدى املقيمني في الكويت والشرق األوسط 

الستشراف مقاصد جديدة.
ويقول باولو دي ريزيس، املدير التجاري 
ملنطقة الشرق األوسط ووسط آسيا، اخلطوط 
البريطانية، »تتيح شبكة رحالت  اجلوية 
اخلطوط اجلوية البريطانية للمسافرين من 
الكويت إلى لندن وباريس وبورتو وفلورنس 
ونيويورك وحتى أوس����ن، تتيح وصوال 
س����ريعا للمقصد الذي يرومون من خالل 
رح����الت ربط عديدة من مط����ار هثيرو في 
لندن. وسواء كان املسافرون يريدون زيارة 
عاصمة تعج بالنشاط أو قضاء بعض األيام 
في األري����اف أو املضي في رحلة إلى احدى 
املدن التاريخية في أوروبا، لدى خبراء السفر 
في اخلطوط اجلوي����ة البريطانية نصائح 
مثيرة يسدونها للمسافرين لتخطيط عطلة 

لن تنسى«.
وأبرز خمس مقاصد بحسب دراسة خبراء 

الس����فر في اخلطوط اجلوي����ة البريطانية 
هي:

لندن: بوسع املسافرين إلى لندن لقضاء 
العطل زيارة الكثير من املعالم التي حتفل 
به����ا والكائنة على ضفاف نهر التاميز مثل 
س����اعة بيج بني الوطنية الشهيرة ولندن 
آي. وأثناء تلك الرحلة، ميكن للمس����افرين 
صع����ود حافالت النقل العام����ة ذات اللون 
األحم����ر واملؤلفة من طابع����ني وقم بزيارة 

املوقع املشهور هايد بارك.
باريس: تنزه في شارع تشامبز إليزيه 
الشهير واملرور بقوس النصر وكاتدرائية 
نوتردام، اصعد إلى برج إيفل الفخم أو تناول 
القهوة والكروسان في أحد املقاهي الباريسية 
األنيقة. ندعوكم للمضي في رحلة تسوق 
فخمة في محالت غاليري الفاييت أو احلصول 

على أفضل الصفقات في سوق البازار.
فلورن����س: متثل فلورنس مدينة رائعة 
للمس����افرين على من اخلط����وط اجلوية 
البريطاني����ة لالس����تمتاع بأج����واء مثالية 
ومش����اهدة مبان تاريخية خالبة. وبوسع 
املسافرين التمتع مبناظر حتبس األنفاس 
من خالل قبة النهضة املثيرة في فلورنس 
ديومو واملضي إل����ى جاليريا ديل أكادمييا 

الشهيرة عامليا. 
بورتو: ميكنكم الطيران إلى بورتو، أحد 
الوجهات اجلديدة التي تسير اخلطوط اجلوية 
البريطانية رحاالتها إليها، الستكشاف روعة 
ثاني أكبر امل����دن البرتغالية. ومتلك مدينة 
املوانئ التاريخية هذه إرثا تاريخيا حيث تعد 
موطنا للواجهات املائية املدرجة ضمن قائمة 
العاملي. وتتميز بورتو  اليونسكو للتراث 
بوجود النصب العدي����دة مثل نصب دونا 
ماريا بيا بريدج لغوستاف ايفل، وباالسيو 
دا بولسا، وبرج كليجوس وغيرها من املواقع 

املهمة.

أعلن بنك برقان عن ساعات العمل في 
فروعه وذلك خ���الل عطلة عيد األضحى 
املبارك. هذا وسيعمل فرع املطار ابتداء من 
يوم األحد املوافق 5 أكتوبر 2014 حتى يوم 
اخلميس املوافق 9 أكتوبر 2014 من الساعة 
8:00 صباحا وحتى الساعة 10:30 مساء، 
وسيباشر العمل يوم اخلميس املوافق 9 
أكتوبر 2014 في كل من الفرع الرئيس���ي 

وفرع األحمدي وفرع الشويخ الصناعية 
وفرع حولي )شارع تونس( وفرع اجلهراء 
)تيماء( وفرع الس���املية وفرع الفروانية 
على ان يتابع البنك ساعاته االعتيادية في 
جميع فروعه يوم األحد املوافق 12 أكتوبر 
2014.   وتعكس هذه املبادرة اهتمام البنك 
في تقدمي كافة اخلدمات املصرفية لعمالئه 

أثناء العطلة.

»AUTO1« حتتفل بتوزيع جوائز أفضل موزعي »KYB« لعام 2014
لقطع السيارات والبراياق األول 

للتجارة العامة.
كذل���ك، وللم���رة األولى، 
كش���فتAUTO1 وKYB عن 25 
من خبراء مركز اإلعداد املهني 
الفعليون  امليكانيكيون  وهم 
الذين يقومون بتركيب ماصات 

الصدمات على السيارة.
وجت���در االش���ارة الى ان 
»KYB«كانت ممثلة بالعضو 
 KYB املنتدب في مجلس إدارة
في الش���رق األوسط ميشيل 
املبيعات  س���يليس ومدي���ر 
والتسويق – KYB في الشرق 
األوس���ط فراس حمارنة، كما 
حض���ر أيضا ط���ارق الغنام 
وعادل الغنام أعضاء مجلس 
إدارة مجموعةKAPICO، وفيبني 
كومار هاندا الرئيس التنفيذي 
ملجموعة وعضو مجلس اإلدارة 
ملجموعة KAPICOإلى جانب 
التنفيذية للمجموعة  اإلدارة 
وش���يجيرو ياماموتو األمني 
العام األول القتصاد في السفارة 

اليابانية.

ألكسسوارات السيارات وميزان 
الوصالت الدولية. أما املوزعني 
الذين حلوا في املرتبة الثالثة 
للجوائز الفضية فكانوا متاجر 
عيد الشمري، شركة احلسون 
التجارية، الوطن إنترناشونال 

الس���يارات، ص���الح عوض 
الس���يارات وبرهان  لقط���ع 
الدين )محم���دي لقطع غيار 
السيارات(، تالهم 3 موزعني 
حصدوا اجلائزة الذهبية وهم 
متاج���ر املانع، مرك���ز املعلم 

 KYBاحلف���ل توزي���ع جوائز
للمبيعات لعش���رة موزعني 
حققوا أعلى نسبة من املبيعات 
السنوية. حيث كان املوزعون 
الثالثة األوائل الذين حصدوا 
اجلوائز املاسية، حكمي لقطع 

العم���الء وجودة  احتياجات 
اإلنتاج وأنظمة التسليم التي 
تبق���ى حجر الزاوي���ة لتميز 
التنافسية  الصناعة والقدرة 

في اليابان.
وكان احل���دث األب���رز في 

مشيرا الى ان ريادة الشركات 
 ،»KYB« اليابانية السيما منها
أكبر مصنع ملنتجات امتصاص 
العالم، بتمثيل  الصدمات في 
جوهر اس���تراتيجية الشركة 
اجلدي���دة الت���ي ترك���ز على 

منى الدغيمي 

 »KYB«و »AUTO1« احتفلت
مبناسبة توزيع جوائز أفضل 
مبيعات في الكويت لعام 2014 
وحضر احلفل الذي اقيم مساء 
اخلمي���س املاض���ي أكثر من 
200 من كبار املوزعني وجتار 
اجلملة في مجال الس���يارات 
وخدم���ات ما بع���د البيع في 
الكويت.  وبهذه املناسبة اعرب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
وعضو مجلس اإلدارة مجموعة 
KAPICO وفيبني كومار هاندا 
اللطيفة  عن شكره للمبادرة 
الصادرة عن السفير اليابان، 
كما أعرب عن تقديره الصادق 
جلميع الذين ساهموا في إجناح 
منتجات امتصاص الصدمات 

KYB في الكويت.
من جانبه تناول السفير لدى 
الكويت توشيريو تسوجيهارا 
في كلمته خالل احلفل العالقات 
االقتصادية الطويلة والغنية 
التي جتمع اليابان مع الكويت، 

)انور الكندري( طارق الغنام وعادل الغنام يتوسطان السفير الياباني وجون ميشيل سيليس وفراس حمارنة ووفيبني كومار هاندا طارق الغنام وجون ميشيل سيليس يكرمان احد املوزعني 
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تنافس أعلى درجات الفخامة بني السيارات من فئتها

مازدا 6 اجلديدة ..ترضي طموح الشباب
عبدالرحمن خالد

جيل الشباب أصبح لديهم سيارة يفخرون بها وترضي 
طموحهم.. وذلك لما تمتلكه من مزايا وخصائص تناسب 
احتياجاتهم، مازدا 6 الجديدة تضيف الى عالم الس����يارات 

الفخمة رونقًا ذا طابع جذاب.
حجزت مازدا 6 مركزاً متقدمًا لها جعلها تدخل س����وق 
المنافسة الشرسة الواقع بين السيارات الفخمة من فئتها، 
فهي مريحة وفائقة التكنولوجيا وتواكب الجيل الجديد من 

السيارات الحديثة لما يحتاجه السائق من إمكانيات.
وتتميز مازدا 6 بمرونته����ا على الطرقات وثباتها على 
المنحنيات، باإلضافة الى قوة العزم والتسارع في محركها 
..انها من تبحث عنها فهي تعتبر بصمة قوية وتحول لشركة 

مازدا في السنوات األخيرة.
كما ان مهندس����ي م����ازدا، من خالل تحديه����م للتقاليد 
والجرأة على التحدي، قد انتجوا افضل محرك في العالم، 
والمسمى بمحرك »سكاي اكتف«، وتلك مواصفات سيارة 
 مازدا 6 الجديدة والتي قد تم تقديمها من خالل محمد عثمان 
) مدي����ر عالمة مازدا في الكويت( والذي قام بدعوة جميع 
الصحافيين والعمالء المحتملين لتجربة قيادة الس����يارة 
الجديدة وتجرب����ة تكنولوجيات مثيرة وجديدة من مازدا 

وألول مرة. 

االحتفاء بالقيادة الرياضية

صممت مازدا 6 لتتجاوب بدقة مع كل ما تتمناه تماما كما 
لو انها جزء منك، فهي تمنحك خطية ال مثيل لها في التسارع 

واالنعطاف والكبح لترتقي باالندماج المعروف عالميًا والذي 
ينش����أ بين سيارة مازدا والسائق الى مستويات أعلى، تم 

تصميم كل حيثية لتزيد من متعة القيادة لديك. 
ويأتي ابتكار تكنولوجيا »سكاي اكتف« في قلب معايير 

سيارة الصالون الرياضية ما 
يمنحك أداًء وتوجيها يسلب 
األلباب جنب����ًا الى جنب مع 
كفاءة رائعة حقًا في استهالك 

الوقود.
 ان تسمية »سكاي اكتف« 
جاءت باألصل الى ان »السماء 
هي الح����د« وتعبر أيضًا عن 
الروح التي تقود مهندس����ي 
م����ازدا الى تطوي����ر عملهم. 
لقد طوروا تقنية »س����كاي 
اكتف« مع ثقتهم بإمكانياتها 

الالمحدودة.

 /  2.0 G – سكاي اكتف
          2.5 G – سكاي اكتف

مح����ركات البنزين عالية 
الكف����اءة SKYACTIV-G ذات 
الحقن المباشر هي مفتاحك 

للعبور ال����ى عالم من القيادة يجمع ما بي����ن كونه مثيراً 
ورفيق����ًا بالبيئة. ال تعمل مح����ركات  SKYACTIV-G على 
وضع معايير جديدة في كفاءة اس����تخدام الوقود وضبط 

االنبعاثات فحسب. بل تعمل أيضًا تحسين أداء زوم - زوم 
الذي يميز مازدا. وإلنجاز ذلك، صمم مهندسو مازدا سلسلة 
متكاملة من االبتكارات التقنية لتحقيق نس����ب انضغاط 
متفوقة تبلغ 13:1 في حين يخمد صوت الطرق الذي ينتج 
بسبب االنضغاط المرتفع. وتحقق 
التقنية في محركات  االبتكارات 
SKYACTIV-G بالمجم����ل زيادة 
مذهلة في كفاءة استهالك الوقود 
- تصل ال����ى 15% مع أداء قيادة 
يومية مرٍض بفضل عزم الدوران 
المحرك من  الوافر عند سرعات 
المنخفضة الى المتوس����طة في 
الحاضر لم يعد االختيار  وقتنا 
بين كفاءة استهالك الوقود ومتعة 
 SKYACTIV-G القيادة ألن محركات
تحقق كال منها وبأعلى مستوى 
  SKYACTIV-BODY تم تصميم
لتحقيق هدفين متناقضين، وزن 
اخف مصحوب بأداء أمان أفضل 
وصالبة أكبر وتم إنجاز ذلك من 
خالل الهندسة المبتكرة والبنى 
والمواد المحسنة. اجماال فان جسم 
SKYACTIV-BODY أكثر صالبة 
بمق����دار 30% واخف وقادر على اس����تيفاء اكثر اختبارات 
الس����المة صرامًة في العالم، وفي الوقت ذاته يمنح انقيادا 

افضل بفضل صالبته المحسنة 

كما يقدم  SKYACTIV-CHASSIS مس����تويات أعلى من 
التوحد بين السيارة والسائق الذي تشتهر به مازدا. عملت 
إعادة تصميم أسس التعليق وأنظمة التوجيه على تحقيق 

وزن اخف وصالبة متفوقة في آن واحد. 

االحتفاء باألمان االحترازي

ينصب اهتمام س����يارات مازدا أساسا حول تجربة القيادة. 
واحد الجوانب المهمة لهذه التجربة هو اإلحساس باألمان الذي 
يتوفر من خالل معرفة كل ما يدور حولك وفي جميع األوقات. 
وألن مازدا تثق بقدرتك كسائق فقد قمنا باعتماد فلسفة قائمة 
على األمان االحترازي المصمم لمساعدتك أثناء تواجدك خلف 
عجلة القيادة، مما يتيح ل����ك القيادة بأمان في جميع األوقات 
وتحت مختلف الظروف وتماشيا مع هذه الفلسفة، فقد تم تجهيز 
MAZDA6 بمجموع����ة من المزايا المصممة لتبقيك على اطالع، 
ولمس����اعدتك على توقع مخاطر الطريق وتجنبها، نطلق على 
التشكيلة المتكاملة من تكنولوجيات األمان المباشر المتطورة 
 I – Activsense  تستخدم تكنولوجيا I – Activsense هذه اس����م
احدث أجهرة االستش����عار التي تساهم في تعزيز قدرتك على 
التنبؤ واتخاذ القرار، بحيث ينصب تركيزك على القيادة براحة 
بال تتأتى من خالل بقائك على اطالع بالظروف المحيطة بك.

ولكن، تبق����ى احتمالية وقوع الحوادث واردة دائمًا. بغض 
 MAZDA6 النظر عم تحتويه قيادتك من أمان ومهارة. ولهذا فإن
تحتوي على مجموعة واسعة من التدابير غير المباشرة لتوفير 
الحماية لك ولركابك. بما في ذلك جسم AKYACTIV-BODY الذي 
يس����توفي أعلى معايير األمان عند التصادم في برامج التقييم 

الرئيسية في العالم.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

تشاڤي يحطم رقم راوول القاريالرياضية
منح لويس إنريكي العب خط وسط نادي برشلونة اإلسباني تشاڤي هيرنانديز 
الفرصة العتالء صدارة الالعبني الذين ميلكون في رصيدهم أكبر عدد من املشاركات 
في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ. ورغم أنه بدأ املباراة متابعا من دكة البدالء، 
إال أن تشافي دخل كبديل في الشوط الثاني ملباراة فريقه برشلونة أمام باريس سان جرمان 
في دوري األبطال ليرفع رصيده من املباريات في البطولة األوروبية إلى 143 لقاء واضعا نفسه 
على القمة متجاوزا راوول غونزاليس أسطورة ريال مدريد الذي ميلك في رصيده 142 مباراة.

»أثرياء باريس« رقصوا فرحًا
في »حديقة األمراء«

حافظ باريس س���ان جرمان الفرنسي على سجله املميز 
على أرضه في مسابقة دوري ابطال اوروبا، وذلك بإسقاطه 
ضيفه برشلونة االسباني 3-2، فيما عاد روما االيطالي بنقطة 
مستحقة من معقل مان سيتي االجنليزي بالتعادل معه 1-1 

في اجلولة الثانية من دور املجموعات.
في املجموعة السادسة، عوض »الفريق الباريسي« الذي 
يشرف عليه مدافع برشلونة السابق لوران بالن، اكتفائه في 
اجلولة االولى بالتعادل مع اياكس امستردام الهولندي )1-1 
خارج قواع���ده( وثأر من »البلوغرانا« الذي كان أخرجه في 
موسم 2012-2013 من الدور ربع النهائي، رافعا رصيده الى 4 
نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن رجال املدرب لويس انريكي، 
ونقطتني عن اياكس الذي تعادل مع مضيفه ابويل نيقوسيا 
القبرصي بهدف للدمنركي لوكاس اندرسون )28(، مقابل هدف 

للبرازيلي غوستافو ماندوكا )32 من ركلة جزاء(.
وجاءت بداية املباراة مثيرة اذ افتتح سان جرمان التسجيل 
في الدقيقة 10 عبر دافيد لويز، ولكن رد برشلونة جاء سريعا 

بعد اقل من دقيقة عن طريق ميسي.
وع���اد فريق املدرب لوران بالن ليس���تعيد التقدم مجددا 
في الدقيقة 26 بكرة رأسية من االيطالي ماركو فيراتي، وفي 
بداية الشوط الثاني عزز سان جرمان تقدمه بهدف بواسطة 
باليز ماتويدي )54(، وعاد »البارسا« سريعا الى اللقاء بهدف 

سجله البرازيلي نيمار)56(.
وفي املجموعة اخلامس���ة، عاد روما من معقل مان سيتي 
بنقطة مستحقة أضافها الى النقاط الثالث التي حصدها في 

اجلولة االولى باكتساحه سسكا موسكو الروسي 1-5.
وعقد روما من مهمة فريق املدرب التشيلي مانويل بلليغريني 
الطامح بقيادة سيتي الى االدوار االقصائية للمرة الثانية على 
التوالي، خصوصا بعد فوز بايرن ميونيخ االملاني على سسكا 
موسكو 1-0، اذ تصدر النادي »الباڤاري« ترتيب املجموعة 
بست نقاط نتيجة فوزه القاتل في اجلولة االولى على بطل 
اجنلترا )1-0( وبفارق نقطتني أمام فريق العاصمة االيطالية 
و5 أمام ال� »س���يتيزينز« الذين استهلوا اللقاء بشكل مثالي 
اذ افتتحوا التس���جيل منذ الدقيقة 4 م���ن ركلة جزاء نفذها 

االرجنتيني سيرخيو اغويرو بنجاح.
ولم ينتظر »اجلالوروسي« كثيرا ليعود الى املسافة ذاتها من 
مضيفه بعد لعبة جماعية مميزة ومتريرة متقنة من البلجيكي 
رادجا نيانغوالن الى توتي الذي كسر مصيدة التسلل وتقدم 

قبل ان »يغمز« الكرة بحنكة على يسار هارت )23(.

وفي بداية الشوط الثاني زج مدرب سيتي التشيلي 
بجيمس ميلنر بدال من االس���باني خيس���وس نافاس 
سعيا لتعزيز خط الوسط الذي بدا عاجزا في الشوط 
االول عن تضييق املس���احات أمام توتي ورفاقه في 
وس���ط امللعب لكن أحدا لم يكن بإمكانه الوقوف في 

هذه االمسية بوجه زمالء »امللك«.
وفي املجموعة الس���ابعة، حقق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو عودة موفقة الى العاصمة لشبونة 
وقاد فريقه تشلس���ي االجنليزي للفوز على مضيفه 
سبورتينغ بهدف سجله العب بنفيكا السابق الصربي 
نيماني���ا ماتيتش ليرفع البلوز رصيده الى 4 نقاط 
في الصدارة بفارق نقطتني عن ش���الكا وماريبور 

السلوفيني اللذين تعادال بهدف للهولندي كالس 
يان هونتيالر )56(، مقابل هدف لداميان بوهار 

.)37(
وفي املجموعة الثامنة، انقذ الكولومبي 

جاكسون مارتينيز بورتو من الهزمية أمام 
مضيفه ش���اختار دانييتسك االوكراني 

وأهداه نقطته الرابعة بعدما أدرك له 
التع���ادل 2-2 بهدفني في الثواني 

االخيرة )89 من ركلة جزاء و93 
وذل���ك بعدم���ا كان صاحب 

األرض متقدم���ا بهدف���ني 
نظيف���ني للبرازيليني 

اليكس تيكس���يرا 
ولوي���س   )52(

ادريانو )85(.

قائد تشلسي ضمن قائمة اإلجنليز العظماءكبير انت يا ملك روما

تيري.. »مئوي«توتي »تاريخي« في »األبطال«

لم يكن هدف االيطالي فرانشيسكو توتي 
أسطورة روما في شباك مان سيتي االجنليزي 
)هدف تعادل 1-1 خالل الشوط األول وحسب(، 

بل كان هدفا سيذكره التاريخ.
فاملهاج���م اإليطالي، الذي أنه���ى انفرادته 
بجوهارت بلمس���ة جميلة س���كنت الشباك، 
بات أكبر العب يسجل هدفا في تاريخ دوري 
األبط���ال، حيث أزاح ريان غيغز الذي كان قد 
سجل وعمره 37 عاما هدفا في شباك بنفيكا 

عام 2011. »امللك« توتي أصبح عمره 38 عاما 
يوم الس���بت املاضي، واحتف���ل بعيد ميالده 
يوم أمس األول كما يجب وإن تأخر االحتفال 

بعض األيام.
هدف قائد »ذئاب« العاصمة اإليطالية الذي 
أدخل���ه التاريخ من أوس���ع أبوابه كان أيضا 
أول هدف يس���جله في تاريخه على املالعب 
اإلجنليزية، ليثبت ه���ذا الالعب أنه كالذهب 

الذي ال يصدأ.

استطاع تشلسي االجنليزي أن يحقق الفوز 
على سبورتنغ لشبونة في املباراة التي جمعت 
بني الفريقني في دوري أبطال أوروبا بهدف 
ماتيش ليكون ذلك هو الفوز األول »للبلوز« 
في مجموعته حيث تعادل في اجلولة األولى 
أمام شالكة، لكن ذلك الفوز وتلك املباراة لم 

تكن كأي مباراة بالنسبة لتيري.
فقد دخل »القائد« تاريخ دوري أبطال أوروبا 
من خاللها، حيث ان مش����اركته مع تشلسي 

في تلك املباراة كانت املش����اركة رقم 100 له 
مع الفريق في »التش����امبيونزليغ« ليحتل 
املركز السابع في قائمة الالعبني البريطانيني 
تسجيال األكثر مشاركة في مباريات دوري 

أبطال أوروبا.
كما أصبح تيري ثاني العب من »األزرق 
اللندني« هذا العام يخوض املباراة املائة في 
دوري األبطال، حيث حقق زميله احلارس بيتر 

تشيك هذا اإلجناز في مارس املاضي.

)أ.پ( البرغوث يتلقى التهنئة من زميله نيمار  

»ليو«.. و»500« هدف

سجل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، العب 
برشلونة اإلسباني، الهدف رقم 500 للفريق الكتالوني 
في دوري األبطال األوروبي، في املباراة أمام باريس 
سان جيرمان. وينضم ميسي بهذا إلى جوان سيجارا، 
الذي سجل أول أهداف برشلونة في دوري املسابقة 
القارية األم، وخريس����تو ستويتشكوف صاحب 
اله����دف رقم 100 في البطولة، وباتريك كلويفرت 
)200( وصامويل إيتو )300( وديڤيد ڤيا )400(، 

وفقا لصحيفة )آس( اإلسبانية.

التشيلي  اعترف املدرب 
املدير  مانوي����ل بلليغريني 
الفني ملان س����يتي بأن أداء 
فريقه لم يكن جيدا في مباراة 
روما اإليطالي والتي انتهت 

بالتعادل.
وأضاف املدرب التشيلي: 
»لم نفقد األم����ل في التأهل 
للدور التالي، بالطبع حصد 
نقط����ة من أصل 6 نقاط أمر 
محب����ط، ولك����ن تتبقى لنا 
أربع مباري����ات ب� 12 نقطة، 
وسنحارب للنهاية من أجل 

كبيرة داخل امللعب، وقال: 
»ال تخرجوا م���ن أرضية 
امللع���ب إال عل���ى س���رير 

اإلسعاف«.
بدوره قال املدرب لوران 
بالن: »ش���اهدنا مباريات 
برشلونة بالڤيديو مع باقي 
املساعدين واتفقنا على أنه 
رغم نظافة شباكهم حتى 
اآلن اال انهم سمحوا بفرص 
كثيرة للمنافسني، وذكرت 
للمساعدين أن اخلط اخللفي 

للمنافس ضعيف«.

التأهل، كما أن الفارق بيننا 
وبني روما 3 نقاط، وعلينا 
الفوز في املباراتني القادمتني 

أمام سسكا موسكو«.
الفني  املدي����ر  ورف����ض 
للس����يتي حتمل مسؤولية 
الهدف الذي أحرزه توتي ألي 
من العبيه، مؤكدا أن قائد روما 
استفاد من املساحات الكبيرة 
في هذه الهجمة، مشيرا إلى 
أن »السيتيزينز« عابه عدم 
وجود ارتداد سريع من العبي 

الوسط عند فقدان الكرة.

أبدى ناص���ر اخلليفي 
رئيس نادي باريس سان 
جرمان سعادته بفوز فريقه 
على برشلونة في اجلولة 
الثانية من دور املجموعات 

في دوري األبطال.
ووصف اخلليفي الفوز 
بأنه األجمل في حياته حيث 
قال: »لق���د انتصرنا على 

افضل فريق في العالم«.
وأكد اخلليفي انه التقى 
بالعبي فريقه قبل املباراة 
وطالبهم بأن يلعبوا بقتالية 

اخلليفي: أفضل فوز بحياتيبلليغريني:  نرفض االستسالم هوملز: لن أترك دورمتوند
أغلق مدافع بوروسيا دورمتوند ماتس 
هوملز األبواب ف����ي وجه كل األندية التي 
ترغب بضمه عندما أعلن بقاءه بغض النظر 
عن أجره احلالي في النادي األملاني. ماتس 
هوملز أخبر مجلة »البوندس����ليغا«: »من 
اجلميل أن تعرف أن األندية الكبرى مهتمة 
بك، أعتبر األمر مجاملة لكنها ال تؤثر على 
طريقي«. وأضاف »نحصل على أموال تكفينا 
في بروسيا دورمتوند، وسوف يكون هناك 
دوما من يستطيع الدفع أكثر من هذا النادي، 
لكنني هنا منذ سنوات وشاهدت التطور 

احلاصل في النادي.

كبرياء روما يظهر في »االحتاد«.. و»البلوز« مع مورينيو بأمان
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يأمل ايڤرتون االجنليزي 
في مواصلة انطالقته القوية 
في مسابقة الدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ( عندما يحل 
ضيفا على كراس����نودار 
الروسي في اجلولة الثانية 
من منافس����ات املجموعة 

الثامنة.
وكان الفريق االجنليزي 
بقيادة املدرب االس����باني 
روبرت����و مارتينيز حقق 
فوزا كبي����را على ملعبه 
ب����ارك ضد  غوديس����ون 
االملان����ي  ڤولفس����بورغ 

.1-4
ايڤرت����ون  واس����تهل 
الدوري احملل����ي بطريقة 
سيئة لكن انتزاعه التعادل 
من غرمي����ه التقليدي في 
الواحدة ليڤربول  املدينة 
1-1 في عق����ر دار االخير 
ملعب انفيلد السبت املاضي 
ال ب����د م����ن ان يكون رفع 
من معنويات العبيه قبل 
مواجهة الفريق الروسي.

وقال جن����اح ايڤرتون 
الذي  اي����دن ماكغي����دي، 
سبق له اللعب في الدوري 
الروسي، ان مهمة فريقه 
لن تكون سهلة، وقال في 
هذا الصدد »ستكون املباراة 

صعبة، التوجه الى اماكن 
مماثلة ف����ي اوروبا ليس 
سهال اطالقا، لكني اعتقد 
اننا منل����ك النوعية التي 
تس����مح لنا بتخطي هذه 
الى  املجموع����ة والذهاب 

ابعد دور ممكن«.
وتاب����ع »كراس����نودار 
ليس ناديا كبيرا، ملعبه 
العاب  يتضمن مضم����ار 
قوى، وبالتالي فإن املسافة 
كبيرة بني جمهوره وارضية 
امللعب واالجواء ليس����ت 

ملتهبة داخله«.
ويغيب ع����ن ايڤرتون 
اجلن����اح البلجيكي كيڤن 
مي����راالس ال����ذي اصيب 
بتمزق في العضلة اخللفية 

تل���وح في األفق بوادر أزمة بني منتخب 
إجنلترا ون���ادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة 
القدم بس���بب عدم اكتمال اللياقة البدنية 
لالعب دانييل ستاريدج بعدما أعلن بريندان 
رودجرز مدرب ليڤربول أن العبه لن يكون 
بحالة صحية وبدنية تسمح له باملشاركة 
في مبارات���ي إجنلترا املقبلتني بالتصفيات 
املؤهلة لبطولة األمم األوروبية »يورو 2016« 

األسبوع املقبل.
ولم يلعب ستاريدج بصفوف ليڤربول 
منذ تعرضه لإلصابة خالل مباراة إلجنلترا 
قبل أربعة أسابيع، ليغيب عن مباريات ناديه 

اخلمس السابقة.
كما لن يشارك مهاجم إجنلترا في مباراة 
ليڤربول أمام مضيفه السويسري بازل ضمن 

منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
ورغم وجود احتماالت بعودة الالعب إلى 
صفوف ليڤربول للمشاركة في مباراة السبت 
املقبل بالدوري اإلجنليزي املمتاز أمام ويست 
بروميتش ألبيون، فقد أكد رودجرز أن هذه 
املشاركة ال تعني أن ستاريدج جاهز للعودة 

إلى اللعب مع منتخب إجنلترا.

ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( عن رودجرز قوله: »لو كنا نتحدث عن 
اختيار الالعبني الذين سيشكلون منتخبات 
بالده���م الوطنية، فيج���ب أن يكون هؤالء 
الالعبون معاف���ني متاما.. ولكن دانييل لن 

يكون تعافيه اكتمل بعد«.
وأضاف: »لن يكون مستعدا من الناحية 
البدنية للعب مع إجنلترا سواء شارك في 

مباراة األسبوع املقبل أو لم يفعل«.
وتابع رودجرز: »ال أعتقد أن حالته البدنية 
تس���مح له باللعب إلجنلترا. إننا نأمل أن 
يتمكن من التحسن خالل ال� 48 ساعة املقبلة 
حتى يتمكن م���ن التدرب مع الفريق اليوم 
اخلميس ورمبا يك���ون متاحا وقتها للعب 

بعد غد السبت«.
ولكن رمبا يصر منتخب إجنلترا مع ذلك 
على ضم الالعب على أن يقوم الطاقم الطبي 

بالفريق بتقييم حالته. 
وتواجه إجنلترا منتخب سان مارينو في 
التاس���ع من الشهر اجلاري ثم حتل ضيفة 
على إس���تونيا بعد ثالثة أيام أخرى ضمن 

تصفيات يورو 2016.

»كالسيكو« التانغو.. على نار
أكد رودولفو أروابارينا 
املدير الفن���ي لفريق بوكا 
جوني���ورز األرجنتين���ي 
أنه »ليس هن���اك فريق ال 
يه���زم«، ليزيد بتصريحه 
هذا من س���خونة األجواء 
التي تسبق انطالق مباراة 
الكالسيكو األرجنتيني التي 
جتمع فريقي بوكا وريفر 
بالت يوم األحد املقبل في 
إط���ار منافس���ات الدوري 

األرجنتيني. وأشار رودولفو 
إلى انه من الصعب معرفة 
الوق���ت ال���ذي يتحدد فيه 
هوية بطل املسابقة، وقال 
رودولف���و ف���ي مقابلة مع 
صحيفة »أوليه« الرياضية: 
»الذي يتص���در اآلن ميكن 
أن يس���قط في املستقبل.. 
أقصد ريفر«. ورفض ليونيل 
بانخيوني العب خط وسط 
ب���الت والذي  فريق ريفر 

ضمه خي���راردو مارتينو 
الفن���ي للمنتخب  املدي���ر 
التعليق على  األرجنتيني 
الفني  املدي���ر  تصريحات 
لبوكا جونيورز، وأوضح: 
»نحن نتحدث داخل امللعب.. 
األهم هو أن تلعب وليس 

أن تتكلم«.
وأع���رب رودولفو عن 
باله���دوء حيال  ش���عوره 
الوحيد  الفري���ق  مواجهة 

ف���ي البطولة احمللية الذي 
يخلو س���جله من الهزائم 

حتى اآلن.
وأضاف: »عندما تعتقد 
أن���ك ال ته���زم حينها تقع 
املصيبة.. ريفر يلعب بشكل 
جيد ويحقق نتائج طيبة 
ولكن يجب النظر إلى كيفية 

احلفاظ على هذا«.
وحصد ب���وكا 13 نقطة 
ف���ي البطولة حت���ى اآلن، 

ويبح���ث عن الف���وز على 
غرمي���ه التقلي���دي عندما 
يحل ضيفا عليه في مطلع 
األسبوع املقبل، فيما يسعى 
ريف���ر بالت إلى الدفاع عن 
لقبه ف���ي الع���ام املاضي، 
حيث يحت���ل حاليا املركز 
األول برصيد 22 نقطة يليه 
ناديا اندبيندينتي برصيد 
18 نقطة والنوس برصيد 

17 نقطة.

بوادر أزمة بني »األسود الثالثة« و»الريدز«

إيڤرتون ملتابعة انطالقته في »يوروبا ليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلولة الثانية »يوروبا ليغ«

6belN SPORTS 4HDدينامو موسكو � ايندهوڤن
7belN SPORTS 11HDكراسنودار – ايڤرتون

8belN SPORTS 8HDدينامو مينسك – فيورنتينا
8belN SPORTS 2HDريجكا – اشبيلية

8belN SPORTS 4HDفيينورد روتردام – ستاندر لياج
8belN SPORTS 3HDسلوفان براتيسالفا – نابولي

8belN SPORTS 6HDڤولفسبورج – ليل
8.05belN SPORTS 3HDتوتنهام – بشيكتاش

8.05belN SPORTS 2HDڤياريال – ابولون ليماسول
8.05belN SPORTS 6HDانتر ميالن – كارباكا اغدام
8.05belN SPORTS 12HDسيلتك – دينامو زغرب

ف����ي مواجه����ة ليڤربول 
وسيغيب عن املالعب ملدة 
ش����هر تقريبا، كما يحوم 
الشك حول مشاركة الظهير 
االمين ش����يموس كوملان 
الدفاع س����يلڤان  وقل����ب 
ديستان واجلنوب افريقي 

ستيفن بينار.
ويتوجه بش����يكتاش 
الكرواتي  بقيادة مدرب����ه 
س����الفن بيليتش مجددا 
الى ش����مال لندن ملواجهة 

توتنهام.
وكان الفري����ق التركي 
الى  امللحق املؤهل  خاض 
دور املجموعات في دوري 
ابطال اوروبا وخسر على 
يد الفريق اآلخر في شمال 

لندن ارسنال.
ويعرف بيليتش الكرة 
االجنليزية جيدا كونه لعب 
طويال في صفوف وست 

هام.
املواجه����ة  وس����تكون 
بني س����لوفان براتيسالفا 
ونابول����ي  الس����لوڤاكي 
االيطالي عاطفية بالنسبة 
الى صان����ع العاب االخير 
الذي  ماري����ك هامس����يك 
بدأ مس����يرته في صفوف 
سلوفان قبل ان ينتقل الى 

ايطاليا وهو في السابعة 
عشرة من عمره وينضم 
الى بريشيا ثم الى نابولي 

اعتبارا من عام 2007.
واالمر ينطبق على مدرب 
بوروسيل موشنغالدباخ 
االملاني السويسري لوسيان 
فافر عندما يواجه فريقه 

السابق زيوريخ.
وكان فافر قاد زيوريخ 
الى احراز اول لقب له في 
25 عاما موسم 2007/2006 
ث����م احتف����ظ باللقب في 
املوس����م التال����ي قبل ان 
ينتقل الى املانيا ويشرف 
على تدريب هرتا برلني ثم 

مونشنغالدباخ حاليا.
كما يواجه مدافع ليل 
الدمناركي س����يمون كيار 
فريقه السابق ڤولفسبورغ 

االملاني.
في املقابل، يأمل اشبيلية 
االسباني حامل اللقب في 
حتقيق فوزه الثاني على 
التوالي عندما يحل ضيفا 

على رييكا الكرواتي.
وقدم اشبيلية مستويات 
عالي����ة هذا املوس����م قبل 
ان يس����قط سقوطا كبيرا 
ام����ام اتلتيكو مدريد 4-0 

محليا.

كوستا: أنا بخير وأستطيع اللعب مع »املاتادور«

كفيتوڤا تواصل املشوار.. وخروج فوزنياكي من »بكني«

أكد ديغو كوس����تا مهاجم نادي تشلسي انه 
تعافى متاما من اإلصابة وال يوجد ما يعوقه عن 

االنضمام للمنتخب اإلسباني.
وكان مدرب تشلس����ي جوزيه مورينيو قد 
طالب مدرب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي بعدم 
استدعاء كوستا بس����بب عدم تعافيه متاما من 

إصابته.
وقال كوستا في تصريح للمراسلني: »ال أرى 

تابعت التش���يكية بترا كفيتوڤا املصنفة 
ثالثة تألقها عندما تغلبت على الصينية شواي 
بين���غ 6-4 و6-2 في الدور الثاني من دورة 
بكني للتنس البالغة قيمة جوائزها 5 ماليني 

و427 ألف دوالر للرجال والسيدات.
وتلعب كفيتوفا التي أحرزت السبت املاضي 
لقب بطلة دورة ووه���ان الصينية في الدور 
الثالث مع األميركية فينوس وليامس املصنفة 

سادسة عشرة.
وكانت بينغ التي بلغت نصف نهائي بطولة 
فالش���ينغ ميدوز الشهر املاضي تقدمت 0-2 
في املجموعة االولى قبل ان تستعيد كفيتوفا 
بطلة وميبلدون اإلجنليزية مستواها وتفوز 
في 12 من 16 شوطا متبقيا وحتسم النتيجة 

في مصلحتها في مدى 66 دقيقة.
وكانت كفيتوفا ضمنت مشاركتها في بطولة 

أي تع����ارض، أنا جاهز للع����ب للمنتخب اآلن، 
أريد ان أبقى هادئا وأعمل بشكل جيد في النادي 
واملنتخب أش����عر بتحسن، لقد لعبت 90 دقيقة 

أمام سبورتنغ وهذا يعني انني بخير«.
وأضاف هداف تشلسي: »كل يوم اشعر بتحسن 
أفضل من اليوم السابق، قرار انضمامي للمنتخب 
الوطني سيكون عائدا لي، حتى لو كان هناك الكثير 

من العمل واإلجهاد في الفترة الدولية«.

املاس���ترز ألفضل 8 العبات في العالم الشهر 
املقبل في سنغافورة.

وحتتل كفيتوفا حالي���ا املركز الثالث في 
التصني���ف العامل���ي لالعبات ك���رة املضرب 

احملترفات.
من جانبها، خرج���ت الدمناركية كارولني 
فوزنياكي املصنفة سادسة من الدور الثاني إثر 
خسارتها أمام األسترالية سامانتا ستوسور 
4-6 و6-7 )9-11(. وضربت ستوسور موعدا 
في الدور املقبل مع األميركية لورين ديفيس 

أو الفرنسية اليزيه كورنيه.
وكانت وليامس أحرزت لقب العام املاضي 
للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2004 بفوزها في 
املباراة النهائية على الصربية يلينا يانكوفيتش 
بطلة 2008 والتي ودع���ت الثالثاء من الدور 

األول بخسارتها أمام كورنيه بالذات.

)رويترز( مورينيو خاطر باشراك كوستا في دوري األبطال  

)أ.ف.پ( التشيكية بترا كفيتوڤا ترد كرة الصينية شواي بينغ  

الصحف اإلسبانية تنتقد برشلونة
انتقدت الصحف االسبانية الصادرة امس 
برشلونة بعد سقوطه أمام مضيفه باريس سان 
جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا 
بس���بب بعض األخطاء الدفاعية التي جعلته 

يتجرع مرارة »خيبة أمل حقيقية«.
وذكرت صحيفة »س���بورت«: »برشلونة 
يرسب في االختبار األوروبي.. لقد استقبلوا 
هدفني من ضربتني ثابتتني.. ألفيش وألبا كانا 
مخترقني كاملصفاة.. تيرشتيجن يسأل عن أحد 
األهداف فيما مت���ت التضحية به في الهدفني 

اآلخرين«.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: »لقد كان 
فريقا يبدو في حاجة إلى تعديالت«.

وأش���ارت »ماركا« إلى: »برشلونة يتلقى 
أولى الدروس التصحيحية في املشهد الفرنسي 

املبهر«.
وأبرزت صحيفة »اس« غياب جيرارد بيكيه 
قلب الدف���اع الكتالوني الذي أحيل إلى مقاعد 
البدالء منذ بداية املوسم اجلاري: »بيكيه يلعب 
وقت أقل من ماسكيرانو وماثيو.. هناك شيء 
ال يس���ير على ما يرام بينه ولويس انريكي 

الذي افتقده أمس«. 
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»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 

الكراتيه يبدأ مشواره .. والعداء إسماعيل لم يتأهل لنهائي سباق 200 متر
رسالة الوفد اإلعالميـ  اينشيونـ  كوريا زيد السربل وفهد العنزي

تتواصل اجلهود الكورية بدقة متناهية وحرص شديد في مختلف 
املالعب والصاالت الرياضية املختلفة مبدينة اينشيون الكورية 

لتبرز احلدث الرياضي اآلسيوي بصورته املثالية في اإلدارة 
والتنظيم.وتواصل الصني هيمنتها على الدورة وتتصدر قائمة 

الترتيب بحصولها على 277 ميدالية من بينها 128 ميدالية ذهبية 
والتزال لديها الفرصة للحصول على املزيد من امليداليات فيما حتتل 

الدولة املضيفة مركز الوصيف برصيد 174 ميدالية ملونة من بينها 
54 ميدالية ذهبية حتى اآلن فيما تأتي اليابان باملرتبة الثالثة برصيد 

149 ميدالية ملونة بينها 38 ميدالية ذهبية. 
وتأتي الكويت في املرتبة 18 من بني 45 دولة آسيوية سجلت 

مشاركتها في الدورة وثالث الترتيب العربي بعد قطر والبحرين 
حلصولها على 8 ميداليات من بينها ذهبيتان في االسكواش 

ورماية السكيت و4 ميداليات فضية للرماية وميداليات برونزيتان.

العنزي: لآلسياد قيمة كبيرة

أكد أمني السر العام باللجنة األوملبية عبيد زايد العنزي ان 
املجلس األوملبي اآلسيوي واللجنة املنظمة آلسياد إينشيون 
جنحا معا بدرجة االمتياز في تنظيم دورة األلعاب اآلسيوية 

في نسختها السابعة عشر، وعبر العنزي عن فخره واعتزازه 
باملشاركة الكويتية في هذه الدورة وما قدمه أبناء الكويت في 
هذا احملفل الرياضي القاري حتى اآلن، مشيرا الى ان الكويت 

حققت عدة جناحات في مقدمتها البصمة الواضحة لقيادة هذه 
الدورة من املجلس األوملبي اآلسيوي بقيادة الشيخ أحمد الفهد 

وإجنازها الذهبي مرتني وإحراز الفضة والبرونز التي حققها 
منتخب الكويت لالسكواش ومنتخبات الرماية.

الكراتيه يبدأ المشوار

وسط تفاؤل كبير في إضافة ميداليات أخرى للكويت وتعزيز 

موقعها في جدول الترتيب العام يبدأ منتخب الكراتيه مشواره 
في الدورة مبشاركة 4 العبني في مسابقات متنوعه في فئة القتال 

احلقيقي املعروف بـ )الكوميتيه(.
وأوضح إداري الوفد عماد بهبهاني ان منتخبنا سيستهل مشاركته 

بدخول الالعبني علي عبدالعزيز وعبداهلل العتيبي ملنافسات وزن 
)حتت 67 كيلو غراما( و)وحتت 75 كيلو غراما( على التوالي، فيما 

يلعب بعد غد السبت الالعب حمد النويعم صاحب الذهبية في 
كوانزو في وزن )حتت 85 كيلو غراما( والالعب راشد املطيري في 
)فوق 84 كيلو غراما(.من جانب آخر، احتل العداء ناصر إسماعيل 

املرتبة اخلامسة في منافسات التصفية الثالثة لسباق 200 متر بعد 
تسجيله 21.89 ثانية ليخرج من سباق التنافس النهائي.

خسارة في التايكوندو

خسرت العبة التايكوندو سندس حسن الزيد أمام نظيرتها لني وت 
من تايبية بنتيجة 19-0 في منافسات التايكوندو -وزن 46 كغم.

من جهة أخرى، يقوم وفد من نادي الصبا الرياضي وهو ناد حتت 
اإلشهار برئاسة فاطمة العيسى رئيسة النادي وأمني الصندوق 
د.سحر احلملي بزيارة ملدينة اينشيون لالطالع على التجربة 

الرياضية الكورية ومتابعة ما تبقى من منافسات الدورة.
وأشارت العيسى الى أهمية استثمار الزيارة للتنسيق مع 

املسؤولني الكوريني في األلعاب الفردية للتفاوض معهم للتعاقد 
مع عدد من املدربني من اجلنسني في بعض األلعاب املتميزة في 

كوريا مثل التايكوندو والكراتيه وكرة الطاولة.
وقالت ان النادي يتطلع لتعزيز الرياضة الكويتية للفتاة من 

خالل تركيزه على األلعاب الفردية التي ميكن من خاللها 
حتقيق اإلجنازات ورفع مستوى األداء الرياضي للفتاة 

الكويتية.
وأبدت العيسى إعجابها مبستوى التنظيم املميز للمجلس 

األوملبي اآلسيوي وتنسيقه مع اللجنة املنظمة لهذه الدورة، 
مبينة ان العمل يسير بطريقة منظمة وكفاءة عالية.

الفهد يعود إلى إينشيون
عاد الشيخ أحمد الفهد 
رئي���س املجلس األوملبي 
اآلسيوي أمس األربعاء الى 
الكورية  اينشيون  مدينة 
اجلنوبية التي تستضيف 
دورة األلع��اب اآلسي��وية 
ال� 17 ملتابعة فعاليات األيام 
األخي���رة وحضور حفل 
اخلتام في الرابع من أكتوبر 

اجلاري.
الفهد شهد حفل  وكان 
افتتاح األلعاب في 19 من 
س���بتمبر املاضي، وألقى 
كلم���ة املجل���س األوملبي 
اآلس���يوي فيه، ثم ترأس 
اجتماعات املكتب التنفيذي 
العمومي���ة  واجلمعي���ة 
للمجلس األوملبي، وحضر 
الفعاليات  العدي���د م���ن 

الرياضية في الدورة.
وسيعقد رئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي مؤمترا 
صحافيا في ختام األلعاب 
وحتديدا في اليوم اخلتامي 

السبت املقبل.
وتس���لم اينشيون في 
نهاية األلعاب علم دورة 
األلعاب اآلسيوية الى مدينة 
جاكرتا اإلندونيسية التي 
نالت حق استضافة الدورة 

الثامنة عشرة عام 2018.

عبداهلل املزين حامل الكأس بني الشيخ تركي اليوسف والشيخ أحمد اليوسف

أقام نادي الساملية حفال 
تكرمييا مبناس����بة حصول 
جنم الكوي����ت واخلليج في 
االس����كواس عبداهلل املزين 
على امليدالية الذهبية ببطولة 
الف����ردي ف����ي دورة األلعاب 
اآلس����يوية، وكذلك حصول 
منتخب الكويت في االسكواس 
املكون من الالعبني فالح فايز، 
علي الرامزي، عمار التميمي 
وعبداهلل املزين على برونزية 
»الفرق« في إجناز تاريخي 
وغير مس����بوق لالسكواش 
الكويتي.وحضر احلفل الذي 
أقيم في صالة الكرة الطاولة 
بنادي الساملية حمود فليطح 
- مدير ع����ام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باإلنابة، 
الش����يخ تركي اليوس����ف - 
رئيس نادي الساملية، الشيخ 
الرئيس  اليوس����ف  أحم����د 
األسبق الحتاد كرة القدم، فايز 
املطيري - أمني سر االحتاد 
الكويتي لالسكواش، جواد 
الغريب - أم����ني الصندوق 
املس����اعد ورئي����س جه����از 
الساملية،  االسكواش بنادي 
ورئيس وفد لدى اينشيون 
مشعل الش����رقاوي واملدرب 
ناص����ر زه����ران، كما حضر 
عدد من أعضاء نادي الساملية 
وجمهور من محبي وعشاق 
االسكواش. واستهل احلفل 

بكلمة لفليطح الذي بارك هذا 
اإلجناز وأكد أن الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تقدم الدعم 
املناسب لالحتادات املنتجة 
والتي تسجل نتائج إيجابية 
في كل البطوالت اخلارجية.

ب����دوره، رئي����س نادي 
الساملية الشيخ تركي اليوسف 
القيادة السياسية على  هنأ 
هذا االجناز الذي حتقق باسم 
الكويت، مؤكدا أن أبناء نادي 
الساملية سيواصلون العطاء 
من أجل وضع اسم الكويت 
الش����رف في  على منص����ة 
البطوالت اخلارجية، من جهته 
الش����يخ أحمد اليوسف ثمن 
ابن  الذي حققه  هذا االجناز 
نادي الساملية عبداهلل املزين 
وزمالؤه في املنتخب، وقال 

إن أبناء الكويت قادرون على 
العطاء في أحلك الظروف.

بدوره، حتدث أمني س����ر 
االحتاد فايز املطيري مؤكدا 
الرياضي  أهمية هذا احلدث 
أقيم في كوريا  الذي  الكبير 
اجلنوبي����ة وحتقي����ق أبناء 
الكوي����ت إلجن����از الفت في 
هذا التجمع اآلسيوي، وقدم 
املطيري شكره وتقديره الى 
الشيخ طالل الفهد - رئيس 
البعث����ة في كوريا الذي قدم 
الدعم املادي واملعنوي لالعبني 
ووقف إل����ى جانبهم وحثهم 
على املزيد من اجلهد والعطاء، 
وقال: بالفعل فقد لعب الشيخ 
طالل الفهد دورا رئيسيا في 
حتقيق إجناز االس����كواش 
في كوريا من خالل مؤازرته 
وتشجيعه لالعبني، وحضر 

املباريات كلها.
وق����ال: نحن ف����ي نادي 
الس����املية واحت����اد لعب����ة 

االسكواش في قارب واحد.
وق����دم الذهب����ي عبداهلل 
الذي حققه  املزيني اإلجناز 
مع زمالئه هدية الى القيادة 
السياس����ية التي ال تتوانى 
في دعم الش����باب الرياضي، 
وقال: سنظل على العهد في 
متثيل الكويت بشكل مشرف 
والئق في مختلف البطوالت 

اخلارجية.

الساملية يحتفي باملزين

الشيخ تركي اليوسف مع املكرمني

بحضور عدد من القيادات الرياضية

احلمود استقبل أبطال الرماية العائدين  بالذهب
أحمد السالمي

اس����تقبل ووزي����ر اإلعالم 
الدولة لشؤون الشباب  وزير 
الش����يخ س����لمان احلمود وفد 
نادي الرماية العائد إلى البالد 
بالورود والتبريكات بعد أن أنهى 
مشاركته رسميا في آسياد آسيا 
2014 »اينشيون« والذي حقق 
امليداليات ويتقدمهم  عددا من 
البطل عبداهلل طرقي الرشيدي 
صاحب امليدالية الذهبية والبطل 
األوملبي فهيد الديحاني وبقية 

األبطال.
الوفد  وكان في اس����تقبال 
في صال����ة التش����ريفات عدد 
من القيادات الرياضية ومنهم 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باإلنابة حمود فليطح 
وعضو مجل����س إدارة الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة 
د.خليف����ة بهبهان����ي والوكيل 
املساعد لشؤون األمن اخلاص 
اللواء محمود الدوسري ورئيس 
مجلس إدارة نادي الرماية دعيج 
العتيبي وأمني السر العام عبيد 
العصيمي والوكيل املساعد في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

عصام جعفر وآخرون.
وب����ارك الش����يخ س����لمان 
احلمود إجن����از أبطال الرماية 
الكويتية  أبارك للرماية  قائال: 
اإلجناز الذي حتقق في آسياد 
»اينش����يون« وهذه اإلجنازات 
ليست بغريبة على نادي الرماية 
الالعبني  الكويت����ي وأبطال����ه 
املميزين، وجاءت هذه اإلجنازات 
ترجمة لالهتمام الكبير للقيادة 
السياسية الكبير ممثلة بصاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د وس����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والذين يحرصون 
على توفير كل اإلمكانيات لدعم 
الكويت����ي وخاصة  الش����باب 

الرياضيني.
وثمن احلمود الدور الكبير 
العامة  الهيئ����ة  الذي لعبت����ه 
للشباب والرياضة متمثلة في 
إدارتها الشيخ  رئيس مجلس 
أحمد املنصور والعاملني فيها 
على الدعم الكبير الذي حظيت 
به الوفود الرياضية الكويتية 
املشاركة في آسياد »اينشيون«، 
وذلك من خالل تس����هيل مهام 
إقامة املعسكرات، مقدما الشكر 
اللجنة األوملبية والبعثة  إلى 
الكويتية التي التزال متواجدة 

في كوريا.
ومتنى احلمود أن يوفق باقي 
الالعبني املشاركني في مختلف 
األلعاب ف����ي حتقيق إجنازات 
مشابهة ملا حققه املميزون من 

األبطال وف����ي مقدمتهم العب 
املزين  االس����كواش عب����داهلل 
وعبداهلل طرقي الرشيدي وفهيد 
الديحاني وغيرهم من األبطال 

الذين نعتز ونفتخر بهم.
أبدى  الس����ياق ذاته،  وفي 
رئيس مجلس إدارة نادي الرماية 
دعيج العتيبي سعادته الغامرة 
اللعبة إجنازا  أبطال  بتحقيق 
جديدا يضاف إلى سجل إجنازات 
النادي قائال: كنا دائما متفائلني 
بوجود مواهب كويتية قادرة 
على حتقيق إجنازات دولية، وقد 
جنح أبنائنا الالعبون في حتقيق 
ما كنا نطم����ح إليه بتحقيقهم 
عددا من امليداليات جاء مساويا 
ملا مت حتقيقه في آسياد كوانزو 
ومن قبلها في الدوحة، رغم أننا 
كنا نتطلع إلى حصد املزيد من 
اإلجن����ازات إال أن متيز العبي 
دول الص����ني واليابان وكوريا 
الشديدة معهم كان  واملنافسة 
لها دور مهم في اخلروج بهذا 

العدد من امليداليات.
أننا  امله����م لدينا  وأضاف: 
اس����تطعنا أن نحاف����ظ عل����ى 
الش����وزن،  الصدارة في لعبة 
وقد ربحنا تألق العبني ناشئني 
أثبتوا لنا قدرتهم على مواصلة 
مسيرة من سبقوهم وينتظرهم 

مستقبل واعد يبشر باخلير.
من جهته أكد البطل األوملبي 
فهي����د الديحاني أن املنافس����ة 
كانت شديدة جدا ما بني العبي 
املنتخبات اآلسيوية املشاركة 
وأن األداء م����ن الناحية الفنية 
كان ممي����زا، خاص����ة انه كان 
يتوق����ع أن يحقق املركز األول 
إال أن القانون اجلديد وتغيير 
املسابقات وشطب النتائج في 
األدوار التمهيدية وفق القانون 

أدت إلى ضياع 4 ذهبيات.
الذي  وأض����اف: اإلجن����از 
حققته عب����ر احلصول على 3 
فضي����ات وبرونزية هو حافز 
لي في البطوالت القادمة خاصة 

ان العام املقبل س����يكون لدينا 
مشاركات للتنافس على املقاعد 
إلى بطولة أوملبياد  التأهيلية 
البرازيل  ريو دي جانيرو في 
التأهل  2016، وستكون فرص 
كبيرة خاصة ان في كل بطولة 
مقعدين ألصحاب املركز األول 
والثاني على العالم، وذلك بعد 
االنتهاء من بطولة كأس العالم 
وبطولة العالم والتي ستتبعها 
الدخول في منافس����ات بطولة 
آسيا والتي ستحتضنها البالد 
وفيها 4 مقاعد تأهيلية للعبتي 
سكيت تراب ودبل تراب، مشيرا 
إلى ان عدد الفرص املتاحة تبلغ 

18 فرصة.
وفي س����ياق متصل، أهدى 
البطل عبداهلل طرقي الرشيدي 
إلى صاحب  الذهبية  امليدالية 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. مشيرا إلى أن هذا 
اإلجناز جاء نتيجة عمل دؤوب 
التدريب استمر  وحرص على 

لفترات طويلة.
وأض����اف: عندم����ا وصلت 
ميادين البطولة شعرت بالربكة 
ألني حامل لقب 2010 وأحاول ان 
أعيده وهو أمر صعب جدا أن 
يعيد الالعب حتقيق اإلجناز ذاته 
في البطولة بنسختها اجلديدة، 
مشيرا إلى أن اليوم األول عانى 
من تقلبات اجلو والرياح شديدة 
واألمطار إال أنه متكن من التغلب 
على كل تلك العوائق وجنح في 
حتقيق مساعيه عبر اقتناص 
امليدالية الذهبية والتي جاءت 
عبر حتقيق النتيجة املطلوبة 
وهي إصابة 121 طبقا من أصل 
125 طبق����ا ودخ����ل على اثرها 
النهائ����ي وف����ي النهائي الذي 
أحرز فيه رقم����ا عامليا جديدا 
بتس����جيله 16 من 16 وهو رقم 

عاملي كبير.
وختم الرشيدي حديثه مؤكدا 
ان حصول����ه على لقب بطولة 
العال����م قبل ش����هرين من اآلن 
ومنحه لقب أفضل رامي لعام 
2014 من قب����ل االحتاد الدولي 
للعبة جاء بختام مميز بتحقيق 
ذهبية في اسياد »اينشيون« 
والتي ستكون مبنزلة دافع جديد 
ملواصلة طريقه نحو البحث عن 

إجنازات جديدة.
وعبر الرامي سعود حبيب 
عن سعادته بتحقيقه فضية في 
السكيت قائال: لقد كنت أطمح 
إلى حتقيق امليدالية الذهبية إال 
أن عوامل الطقس أثرت بشكل 
كبير في النتائج وهو ما أدى إلى 
اخلروج من املنافسة بتحقيق 
ميدالية فضية أعتز وافتخر بها 
وهو إجناز يضاف إلى سجالت 

اللعبة.

)قاسم باشا( وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود  في استقبال وفد الرماية  

احلمود يشيد بإجنازات ابطال الرماية في اآلسياد

رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد يرمي كرة البيسبول

احلمود ثمن الدور 
الكبير الذي لعبته 

الهيئة العامة 
للشباب والرياضة 
متمثلة في رئيس 

مجلس إدارتها 
الشيخ أحمد 

املنصور والعاملني 
فيها على الدعم 

الكبير الذي حظيت 
به الوفود الرياضية 

الكويتية 
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دوري اليد صاحب 
الرقم القياسي 

بعد مشاركة 
برقان

يقص شريط 
االفتتاح الوافد 

اجلديد في 
املوسم احلالي 
فريق برقان أمام 

الكويت بطل 
الدوري والكأس 

في املوسم 
املاضي

VIVA اليرموك والصليبخات في ضيافة خيطان والفحيحيل في دوري

الكويت لتخطي الشباب ومواصلة الصدارة
عبدالعزيز جاسم

تستكمل اليوم منافسات اجلولة السادسة 
من دوري VIVA بــــ 3 مواجهات أبرزها التي 
ستجمــع الكويــت )13( نقطــة مـع الشبــاب 
)5 نقاط( على ســـتاد الكويت، وفي املباراة 
الثانية بنفس التوقيت سيستضيف الفحيحيل 
اخلالي رصيده من النقاط نظيره الصليبخات 
)8 نقاط( على ستاد الشباب، وفي آخر مواجهات 
اليوم يلتقي خيطان )3 نقاط(  مع اليرموك 

)3نقاط( على ستاد ناصر العصيمي.

األبيض لالستمرار

يســـعى الكويت إلى حتقيق الفوز الليلة 
ومواصلـــة الصدارة واالحتفـــاظ بها فالفوز 
يضمـــن له البقاء في القمـــة دون النظر ألي 
نتيجة أخرى ســـواء في مباريات األمس أو 
في مواجهة االحد التي ستجمع القادسية مع 
اجلهراء، لذلك ســـيدخل الكويت املباراة من 
أجل النقاط الـ 3 وال شيء غيرها حتى يدخل 
فترة االستراحة والتي ستمتد لـ 12 يوما وهو 
في القمة وبالتالي سيعود هذا األمر بالفائدة 
املعنوية الكبيرة على اجلهاز الفني واإلداري 

والالعبني قبل استئناف البطولة.
ومتيز األبيض مع املدرب الوطني عبدالعزيز 
حمادة في الفترة األخيرة بالثبات على مستوى 
التشكيلة واألداء وهذا األمر ساهم كثيرا في 
خطف الكويت للصدارة إال أن الفريق يعاني 
في بعض األحيان من مشاكل كبيرة في الشوط 
الثانـــي من املمكن تالفيها بعد فترة التوقف، 
ويعتمد املدرب حمادة على تشـــكيلة مكونة 
مـــن احلارس مصعب الكنـــدري وفي الدفاع 

حسني حاكم وفهد حمود وفهد عوض 
وعبـــداهلل البريكـــي 

)ســـامي الصانع( 
الوســـط  وفـــي 
ماكاليلي وشادي 
ووليد  الهمامي 

علي )شاهني 
اخلميـــس( 
وفهد العنزي 
وفي املقدمة 
رضا قوجان 

وعلي الكندري 

وهذا األخير تألف بشكل الفت ويستحق بأن 
يكون أحد الالعبني الذين ينضمون لصفوف 
األزرق بالفترة املقبلة.وفي اجلهة املقابلة يدرك 
الشباب أن حتقيق التعادل يعتبر إجنازا في حد 
ذاته نظرا لفارق املستوى بينه وبني الكويت 
لذلك لن يغير الفريق من طريقته وسيلعب في 
منطقته طوال الوقت أمال في اقتناص إحدى 

الهجمات املرتدة.

الصليبخات لتصحيح المسار

وفي املباراة الثانية يســـعى الصليبخات 
ومدربه ماهر الشـــمري إلى تصحيح املسار 
ليس من خالل املستوى بل من خالل النتائج 
فالفريق ظهر مبستوى الفت أمام كاظمة وكان 
األحق في الفوز وتعادل ومن ثم كان يستحق 
التعادل أمام القادسية لكنه خسر بهدف لذلك 
ستكون مواجهة اليوم مهمة من أجل استعادة 
روح االنتصار والفريق قادر على تخطي مهمة 
اليوم بسهولة إن ظهر بنفس مستوى اجلوالت 

املاضية.
وفي الطرف اآلخر يسعى الفحيحيل إلى 

تثبيت أقدامه في الدوري ولو بنقطة واحدة 
ورمبا تكون مواجهة اليوم مبنزلة 

العودة بتجميع النقاط.

الكفة متساوية

وفـــي آخـــــــر 
مواجهات اليوم بني 

خيطان واليرموك لن تكون هناك مرجحة 
على حســـاب األخـــرى فالفريقان يحمالن 
الرصيد نفسه من النقاط )3( لكل منهما إال 
ان اليرموك لم يحقق تلك النقاط من حتقيق 
فوز بل جاء بعد 3 تعادالت وخسارتني، في 

املقابل خسر خيطان 4 مواجهات وفاز في 
واحدة في 5 جوالت ما يعني 
بأن الفريق ميـــر بحالة من 

عدم االستقرار.

الصليبخات

الشباب

اليرموك

الفحيحيل

الكويت

خيطان

الثالثة بلس - الساعة 6

القناة الثالثة - الساعة 6

القناة الثالثة - الساعة 8:25

دوري »دمج« اليد ينطلق 13 اجلاري

املوســــم الــــذي قبله حتى 
اللعبــــة  إلدارة  يتســــنى 
فــــي األنديــــة اجللوس مع 
األجهزة الفنية للفرق ووضع 
البرنامج التدريبي الصحيح 
للفــــرق حتى  واملناســــب 
تكون البداية قوية للجميع 
وأيضا حتى ال تلتزم بعض 
األندية مبعسكرات خارجية 
في الصيــــف لفرق املراحل 
البدء مع  أمل  السنية على 
بداية العام الدراسي ولكن 
فوجئت الفــــرق بأن جلنة 
املسابقات أجلت البداية اكثر 
من شهر مما يؤثر سلبا على 
جهوزية الفرق وتسرب امللل 
التدريب  لالعبني من كثرة 
دون مباريات رسمية، مما 
يــــؤدي إلى العــــزوف عن 
التدريبات وتراجع املستوى 
البدني والفني للفرق وهذا ال 
يخدم لعبة كرة اليد بشكل 
عام ويؤدي إلى تراجع في 
املستوى العام للمنتخبات 
الوطنية كما هو حاصل في 
الوقت الراهن بخروج جميع 
الوفاض  منتخباتنا خالية 
في االستحقاقات اآلسيوية 
التي جرت الصيف املاضي 
الناشئني والشباب  لفئات 

واملنتخب االول.
وكانت جلنة املسابقات 
قد أرسلت امس األول بشكل 
رسمي لألندية جدول أول 
أسبوعني فقط لدوري حتت 
12 و14 سنة فاألول يبدأ يوم 

15 والثاني يوم 17 من الشهر 
اجلاري ولم يتم حتديد موعد 
انطالق بطولتي حتت 16 و18 
سنة وهذا ما شكل سخطا 
كبيرا من االندية على جلنة 
املسابقات، ولذلك ال بد من 
إشهار الكارت األصفر للجنة 
الكارت  متهيدا العطائهــــا 
األحمر متى استمرت على 

وضعها احلالي.

 نظام الدوري

بالنسبة لنظام الدوري 
في املوسم احلالي سيكون 
مكررا للموسم املاضي وهو 
ان تلعب الفرق الستة عشر 
دوري من مرحلة واحدة وفي 
نهايته يتم تقســــيم الفرق 
إلــــى مجموعتــــني األولى 
تضم الفرق الثمانية األولى 
وتلعب في الدوري املمتاز 
من مرحلة واحدة على أن 
يحصل الفريــــق األول في 
دوري الدمج على ثالث نقاط 
والثاني على نقطتني والثالث 
على نقطة واحدة فيما بقية 
الفرق من الرابع حتى الثامن 
تدخل الدوري املمتاز دون 
رصيد من النقاط، أما األندية 
احلاصلة علــــى املراكز من 
الســــادس  التاســــع حتى 
عشــــر فيلعبون في دوري 
الدرجــــة األولى من مرحلة 
واحدة والهدف من الدوري 
حتديد املراكز من التاســــع 

إلى السادس عشر.

احلالي ألول مرة في تاريخ 
الفرق  اللعبة يصل عــــدد 
املشاركة في الدوري إلى 16 
فريقا ويعتبر دوري كرة اليد 
محليا صاحب الرقم القياسي 
في عدد األندية املشاركة على 
املســــتوى احمللي بجميع 
األلعاب سواء اجلماعية أو 

الفردية.
وهذا يؤكد أن لعبة كرة 
اليد تعتبر اللعبة الشعبية 
الثانيــــة بعــــد لعبــــة كرة 
القدم ولكن ما ملســــناه في 
املوسم احلالي أن األندية لم 
تعسكر خارجيا قبل انطالق 
منافســــات املوسم احلالي 
السابقة،  أسوة باملواســــم 
مما ينبــــئ ببداية ضعيفة 
الدوري باألسابيع  لبطولة 
األولى، الســــيما أن أغلب 
الفرق بدأت اســــتعداداتها 
احمللية متأخرة نوعا ما عدا 
ناديني أو ثالثة ويعود هذا 
التأخير لعدم وضوح برنامج 
جلنة املسابقات باحتاد اليد 
التي لم ترسل اجلدول ولم 
تخطر األندية بنظام الدوري 
وبدايته إال قبل أســــبوعني 

فقط من االنطالقة.
وهذه السلبية يجب أن 
يلتفــــت لها مجلــــس إدارة 
االحتاد في املواسم املقبلة، 
وال بــــد من وضــــع أجندة 
واضحــــة لبرنامج الدوري 
جلميــــع املراحل الســــنية 
للموسم اجلديد بعد نهاية 

حامد العمران

أصدرت جلنة املسابقات 
اليد جـــدول دوري  باحتاد 
الدمج للموسم احلالي بشكل 
رسمي والذي ينطلق في يوم 
13 الشـــهر اجلاري بإقامة 3 
مباريات، وسيقص شريط 
االفتتـــاح الوافد اجلديد في 
املوسم احلالي فريق برقان 
الذي وضعه حظه العاثر في 
يوم مولده أمام الكويت بطل 
الدوري والكأس في املوسم 
املاضي، وهذا ما سيضع برقان 
في مأزق خوفا من اخلسارة 
القاســـية في بداية املشوار، 
السيما انه الفريق مت جتميع 
العبيه من األندية األخرى، 
ومن الطبيعي سيفتقر برقان 
لالنســــجام لعدم خوضه 
الكافية  الوديــــة  املباريات 
خللق التفاهم ما بني الالعبني 
الفريق املدرب  وســــيقود 
الوطني ســــالم انس الذي 
يتسلم مهام تدريب فريق 
للمــــرة األولى بعد اعتزاله 
للعبة وهذا ما سيصعب من 
مهمة انس قليل اخلبرة ولكن 
هذا ال يعنــــي بأن ابوانس 
سيستســــلم لقلة اخلبرة 
وســــيحاول التعويض من 
خالل االستشارات الفنية من 
املدربني أصحاب اخلبرة إلى 

ان يقف على قدميه.
مبشاركة فريق برقان في 
الدوري في املوسم  بطولة 

اإلنذار األصفر يتم إشهاره بوجه جلنة املسابقات

»أضحى مبارك« للجماهير العرباوية

ترقب الستضافة اإلمارات نهائي االحتاد اآلسيوي
مبارك الوقيان - عبدالعزيز جاسم

ينتظر االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم ردا من 
قبل االحتاد اإلماراتي من أجل استضافة نهائي 
كأس االحتاد اآلســــيوي بني القادســــية وأربيل 
العراقي املقرر لها 18 الشــــهر اجلاري في االردن 

والتي اعتذرت عن االستضافة، 
وقال مصدر في جلنة املسابقات لـ »األنباء« 
ان القرار الســــابق كان يقضي بأن يقام النهائي 
علــــى أرض املجموعة التي كان يلعب بها أربيل 
العراقي. ومبا انه كان يلعب في عمان األردنية 
طوال مشواره في البطولة فكان من الطبيعي ان 

يستمر هذا الوضع حتى املباراة النهائية.
وذكر املصدر ان عدم صالحية مالعب األردن 
إلقامــــة املباراة النهائية عليها من ناحية توفير 
أفضل اخلدمات إلقامة النهائي سيحول دون إقامتها 
في عمان وسيتم نقلها الى اإلمارات باليوم نفسه 
احملدد سلفا. وأوضح من املتوقع ان يختار االحتاد 

اإلماراتي أحد امللعبني إلقامة النهائي عليه.
أما ستاد عبداهلل بن زايد في نادي اجلزيرة 
أو ســــتاد هزاع بن زايد في نــــادي العني، وذلك 
نظرا لإلمكانيــــات الهائلة التي يتمتع بها هذان 
الناديان من حيث صاالت كبار الضيوف ومنصات 

تلقى القسم الرياضي التهاني والتبريكات 
من عدد من األندية والشـــخصيات الرياضية، 
لقـــرب حلول عيد األضحى املبارك، أعاده اهلل 

على اجلميــع باخليــر والعمــل الصالـح.
كما ننتهز الفرصـــة بالتهنئة الى جماهير 
العربـــي الوفية واخللوقة والتي باتت أيقونة 
املالعب الكويتية، رغم ما حدث من سوء فهم في 
فقرة »غلط × غلط« في صفحة حتليل اجلولة 
اخلامسة، حول قيام البعض برمي قناني على 
امللعب، إال أن فقرة »صح لسانك« صوبت اخلبر، 
ألن اجلمهور العرباوي قدوة حسنة في املالعب 

احمللية واخلليجية نظرا حلماسة شبابه وشيابه، 
مما يدفعنا الى إقامة جسور الود والصفاء معهم 
دون اســـتثناء في عالقة تبادلية بني اجلمهور 
واإلعالم تقوم على الثقة واالعتذار والتسامح. 
ونوجه الشكر والتقدير لكل من تابع املوضوع 
وحرص على هذه العالقة النقية مع مصدرهم 
االول في الرياضة »األنباء«، ولألخ حامد خشاوي 
حلرصه على جمهور العربي في مهمته الكبيرة 
في العالقات العامة واإلعالم والثقافة وتواصلنا 
معه بهذا املوضوع الذي زاد من عالقة العرباوية 

معنا في القسم الرياضي.

التتويج وغيرها من األمور األخرى التي تساعد 
على جناح أي مباراة كبيره تقام بهما.

وفي نفس السياق قررت جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة تأجيل مواجهة األصفر مع خيطان 
في اجلولة السابعة من دوري VIVA إلى 21 الشهر 
اجلاري بدال من 17 منه بسبب ارتباط القادسية 

في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.
إلى ذلك قال مدرب القادسية انطونيو بوتشي 
في املؤمتر الذي عقب املباراة أن التأهل والفوز 
الكبير هذا أمر رائع ونحن سعداء بهذه النتيجة، 
وأشكر جماهير القادسية وجميع الالعبني ألنهم 
قدموا مستوى ممتاز، والطقس لم يكن مشكلة 
بالنسبة لنا ألننا وصلنا إلى جايابورا في وقت 
مبكــــر من أجل التأقلم مع األجواء، وفي النهاية 

جنح هذا األمر بالنسبة لنا.
من جهته قال مدرب بيرســــيبورا جاكسون 
تياغو أنا حزيــــن، ولكن هذه هي النتيجة التي 
حصلنا عليها، حتدثت مع الالعبني وأخبرتهم أنه 
كان يجب عليهم أن يلعبوا بسرعة وأن يحاولوا 
التسجيل ولكن هذا األمر لم ينجح واآلن يجب 
أن نركز على تقدمي مســــتوى جيد في الدوري 
احمللي، وأنا أعتذر جلماهيرنا ولكل شعب إقليم 

بابوا نتيجة خروجنا من البطولة.

)االزرق.كوم( جمهور العربي .. الالعب رقم 12  

»اللوبي الرياضي« على »العدالة« اليوم
تنطلق اليوم أولى حلقــــات برنامج اللوبي 
الرياضي الذي ســــيعرض كل خميس وجمعة 
اسبوعيا وملدة ثمانية أشهر متصلة من احلادية 
عشرة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، 
وذلك على تلفزيون العدالة. ويستضيف اللوبي 
الرياضــــي نخبة مــــن جنوم الكــــرة اخلليجية 
والعربية أمثال املرعب جاســــم يعقوب في أول 
ظهور دائم لــــه ببرنامج رياضي، باالضافة الى 

جنمي الكرة الســــعودية فهــــد الهريفي ومحمد 
الدعيع، واالعالمي املصري الشهير خالد الغندور، 
الى جانب احمد جاســــم وعبدالرضا عباس من 
الكويت.  ويستعرض اللوبي الرياضي مشاكل 
احلركة الرياضية ســــواء احمللية أو اخلليجية 
وكذلك العربية بطرح موضوعي وجريء. ويقدم 
اللوبي الرياضي اإلعالمي احمد الفضلي، وإعداد 

غازي شريف.

»املسابقات« تؤجل مواجهة القادسية مع خيطان في الدوري

اخلجولة التي لم يكتب ألي 
منها النجاح لينتهي الشوط 

األول بالتعادل دون أهداف.
الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
الســـاملية وضعه  اســـتعاد 
ومتكن من تســـجيل الهدف 
األول فـــي الدقيقـــة 48 عن 
طريق محترفه جمعة سعيد 
الذي سدد كرة قوية سكنت 
في شباك التضامن، وانبرى 
العبو الساملية في مساعيهم 
لزيـــادة محصلتهم والعبور 
إلى بـــر األمان وجنح املتألق 

الساملية عّمق جراح التضامن
وكاظمة ميزق شباك الساحل

فيصل العنزي في تســـجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 54 
وهو ما منح فريقه الثقة في 
حسم املباراة ملصلحته، وجاء 
رد التضامن متأخرا وحتديدا 
في الدقيقـــة 88 عندما متكن 
احملترف الياسو من تسجيل 

هدف الشرف.

مبارك الخالدي ـ أحمد السالمي

عمـــق الســـاملية جـــراح 
التضامن بفوزه  مستضيفة 
املســـتحق 2-1 سجل هدفي 
السماوي سعيد جمعة )48( 
العنزي )54(، فيما  وفيصل 
سجل للتضامن إلياس )88( 
وذلك في اللقاء الذي جمعهما 
مساء أمس ضمن منافسات 
اجلولة السادسة من دوري 
VIVA لكرة القدم ليرفع نقاطه 
إلى 12 نقطة ليبقى التضامن 
في ذيلة املجموعة بواقع نقطة 
الثانية  املباراة  واحدة. وفي 
تألق فريق نادي كاظمة بفوزه 
املستحق على الساحل 5-1 في 
املباراة التـــي جمعتهما على 
ستاد الصداقة والسالم ليرفع 
البرتقالي رصيده إلى 9 نقاط 
وبقي رصيد الساحل عند 5 
نقاط ســـجل لكاظمة باتريك 
فبيانو ســـوبر هاتريك )7( 
و)14( و)23( و)36( وطالل 
الفاضل )55( وسجل للساحل 

فرحان سعد )48(.
وعودة إلى أجواء املباراة 
األولى حيث جاء الشوط األول 
خاليـــا من اللمحـــات الفنية 
واجلمل التكتيكية وممال إلى 
حد كبير إذ لم يتمكن أي من 
الفريقني من تقدمي املستوى 
اللعب  املتوقع منهمـــا وظل 
متمركزا في منطقة وســـط 
جمعة سعيد أحد حلول الساملية                                         )األزرق.كوم(امللعـــب في ظـــل احملاوالت 
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عودة األنصاري ووليد والعامر والسليمي والكندري
ويوسف وأمان إلى تشكيلة األزرق ملواجهتي األردن

احملافل القارية والدولية.
وأشاد املنصور باإلجنازات 
املتالحق���ة للرماية الكويتية 
الت���ي عودتن���ا عل���ى إدخال 
الفرحة ورسم االبتسامة من 
خالل نتائجها الباهرة والتي 
البطل  كان آخرها م���ا حققه 
الرشيدي، مؤكدا ان الهيئة لن 
تدخر جه���دا في منح الرماية 
أش���كال الدع���م لتمكينها من 
مواصلة سلس���لة إجنازاتها 
الدولي���ة والعاملية، الس���يما 
انها متتلك قاعدة من األبطال 
وجيل من الشباب قادر على 
اس���تكمال مسيرة البطوالت، 
واختتم: ان األلعاب الرياضية 
التي حتصد اإلجنازات وتساهم 
في رف���ع عل���م الكويت على 
الدولية ستلقى من  املنصات 

املنصور يهنئ الرامي الذهبي الرشيدي
هيئة الش���باب والرياضة كل 
الدعم الذي يساهم في مضاعفة 

اإلجناز ومواصلة النجاح.

هنأ الشيخ أحمد املنصور 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العامة للشباب  العام للهيئة 
الذهبي  الرام���ي  والرياض���ة 
عبداهلل الرش���يدي مبناسبة 
حصوله على امليدالية الذهبية 
في دورة األلعاب اآلس���يوية 

السابعة عشرة.
انه  الهيئة:  وقال رئي���س 
يس���عدنا أن نرفع هذا الفوز 
إل���ى صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك، الذين ال 
يتوانون في تقدمي شتى أنواع 
الدعم إلى أبنائهم الرياضيني من 
أصحاب اإلجنازات الدولية التي 
الشيخ أحمد املنصور من شأنها رفع علم الكويت في 

الربيعان جاهز لبطولة العالم للزوارق السريعة

األهلي في ضيافة الرجاء

أكد متسابق الزوارق السريعة )فورموال 1( 
يوسف الربيعان استعداده التام وفريقه )اخلليج 
للكابالت( خلوض غمار اجلولة الثانية لبطولة 

العالم لزوارق )فورموال 1( ملوسم 2014.
وقال الربيعان قبيل توجهه إلى الصني التي 
تستضيف اجلولة يومي األحد واالثنني املقبلني 
إنه اس����تعد وفريقه جيدا للجول����ة الثانية من 
البطولة »ونحن على أمت االس����تعداد لتسجيل 
مشاركة إيجابية تعكس قدراتنا بالصورة التي 

يتمناها اجلميع في البالد«.
وأضاف أن ذلك اس����توجب إجراء الكثير من 
التدريبات بس����بب فترة االنقطاع الطويلة بني 
اجلولتني األولى التي أقيمت في العاصمة القطرية 
الدوحة مارس املاضي وأجرى الفريق تدريبات 
مكثفة في البرتغال »متكنا خاللها من حتس����ني 
مستوى أداء زورقي واكتشاف بعض املشكالت 
التقنية التي كانت تسبب تراجع أداء الزورق كما 

حدث في املراحل األخيرة من سباق قطر«.
وأوضح انه راض متاما عما وصل إليه الفريق 
من مستوى في الفترة األخيرة حيث قال »متكنت 
خالل فترة قصيرة من مشاركاتي في هذه الفئة 
من مقارعة متس����ابقني عاملي����ني لهم باع طويل 
وخبرات عريقة ميثل����ون فرقا كبيرة بإمكانات 
كبيرة فنية ولوجستية وأرجو من اهلل أن تكلل 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

تختتم اليوم اجلولة الرابعة ملسابقة الدوري 
املصري لكرة القدم بثالث مباريات، تبدأ في ال� 4 
عصرا بتوقيت الكويت، بلقاء النصر مع حرس 
احلدود، وفى ال� 6:15 مس����اء، يلعب وادي دجلة 
مع الشرطة، واخلتام في ال� 8:30 مساء في ستاد 

املكس، عندما يستضيف الرجاء فريق األهلي.
النصر الذي يحتل الترتيب األخير، بال رصيد، 
يستضيف حرس احلدود، صاحب املركز الثالث 
)7 نقاط( مبلعب بتروسبورت، ويتطلع النصر 
للخروج من املوقف الصعب، الذي دخل فيه من 
بداية املسابقة، وينذر مبكرا جدا بأن يكون أول 
الهابط����ني في نهاية املوس����م، أما فريق احلرس 
بقيادة املدير الفني عبداحلميد بسيوني، فينشد 
مع العبيه البقاء في منطقة الصدارة، واستكمال 
مسلس����ل الثقة، ملواصلة مشوار الدوري بقوة، 
وذلك باقتناص النقاط الثالث اليوم، خاصة ان 

املواجهة مع أضعف فرق الدوري.
والسهرة ستكون من ملعب املكس باالسكندرية، 
حيث مباراة الرجاء واألهلي، واملتوقع لها ان تكون 
ذات ندية كبيرة، ألن املس����تضيف، وهو فريق 

جهود الفريق بتحقيق نتيجة مميزة ألرفع علم 
الكويت على منصة التتويج«.

وأعرب الربيعان عن الش����كر لكل من سانده 
في مش����اركته وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر 
احملمد أو متحف السيارات القدمية والتاريخية 
والشكر املوصول لش����ركة )اخلليج للكابالت( 
عل����ى رعاية الفريق ممثلة ف����ي رئيس مجلس 
إدارتها م.بدر ناصر اخلرافي »الهتمامه ومتابعته 

ودعمه للفريق«.
وكان املتسابق الربيعان قد خرج من اجلولة 
األولى في الدوحة دون أن يتمكن من إكمال السباق 
إثر عطل ميكانيكي بعد أن حقق املركز الثاني في 
التجارب احلرة وتأهل للمرحلة النهائية من سباق 
الزمن منطلقا من املركز السادس علما أن اجلولة 
شهدت ظروفا جوية وبحرية أدت إلى خروج 7 

زوارق بأعطال فنية وحوادث عدة.
ويحتل الربيعان حاليا املركز العاش����ر في 
الترتيب العام للبطولة من جولة واحدة بينما 
يتصدر متس����ابق الفريق القطري ألكس كاريال 
ترتي����ب البطولة ب� 20 نقطة وتتبقى مبوس����م 
2014 أربع جوالت تقام الثانية في الصني بينما 
تستضيف الدوحة الحقا اجلولة الثالثة وتنظم 
أبوظبي اجلولة الرابعة على أن يختتم املوسم 

باجلولة اخلامسة واألخيرة في الشارقة.

الرجاء يحتل املركز الس����ادس برصيد 6 نقاط، 
وهو فريق متماس����ك، رغم قل����ة خبرة العبيه، 
وقصر مشوارهم في الدوري، وقادر على صنع 
املفاجآت. أما األهلي فليعب اليوم أولى مبارياته، 
حيث تأجلت له ثالث مباريات بسبب املشاركة 
االفريقية، ويأمل جاريدو ان تكون ضربة البداية 
قوية، وعلى مستوى االجنازات في الفترة األخيرة، 
بالفوز بكأس الس����وبر احمللي، والتأهل لنهائي 

بطولة الكونفيدرالية األفريقية.
وحقق فريق إنبي فوزا ساحقا خارج ملعبه 
على حساب مضيفه االحتاد السكندري 4-1 في 
اللقاء الذي أقيم في ستاد اإلسكندرية في اجلولة 

الرابعة للدوري.
ورف����ع إنبي رصيده إل����ى 6 نقاط في املركز 
السادس بينما جتمد رصيد االحتاد عند 4 نقاط 

في املركز الثاني عشر.
كما حقق املقاولون الع����رب فوزه األول في 
الدوري على حساب املصري البورسعيدي بهدف 
نظيف في ستاد اإلسماعيلية في اجلولة ذاتها.

فيما انتزع فريق طالئع اجليش فوزا صعبا 
على حساب ضيفه س����موحة بنتيجة 3-2 في 

اجلولة ذاتها بستاد جهاز الرياضة العسكري.

صورة جماعية العضاء فريق »اخلليج للكابالت« املشارك في بطولة العالم لزوار »فورموال 1« 

في ختام اجلولة الرابعة للدوري املصري

برعاية رئيس اللجنة االوملبية الشيخ طالل 
الفهد، تس���تضيف الكويت بطولة كأس العالم 
لس���الح االيبيه للش���باب حتت 20 سنة خالل 
الفترة من 3 الى 5 اجلاري بصالة الشهيد فهد 

االحمد بالدعية.
واكد رئيس احتاد املبارزة ومدير البطولة 
عبداهلل الوعالن أن الشيخ طالل الفهد رئيس 
اللجن���ة املنظمة العليا للبطولة التي تضم كل 
من مشعل الشمالي للجنة االعالمية وحسن مال 
اهلل للجنة الفنية وراشد الشمالي للجنة احلكام 
وحس���ني عبدالكرمي لالدوات واضاف الوعالن 
ان املنتخب الكويتي استعد للبطولة بالكويت 
ويشارك بعدد كبير من الالعبني وانه يأمل في 
حتقيق نتائج طيبة للبطولة التي سجل فيها 86 
العبا من 12 دولة هي: روسيا وبلجيكا واليابان 
ومصر والعراق والسعودية وقطر والبحرين 
والفلبني وسلوڤاكيا واس���بانيا باالضافة الى 

الكويت، واعرب الوعالن عن سعادته الختيار 
الكويت لتنظي���م البطولة االولى لكأس العالم 
للشباب بعد الس���ماح للكويت باملشاركة في 

البطوالت الدولية.
وشكر الش���يخ طالل الفهد ورئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد املنصور 
واس���رة الهيئة على دعمهم الحتاد املبارزة من 
اجل اجناح البطولة ومتن���ى التوفيق البطال 

الكويت في حتقيق االجنازات املرجوة.
من جانبه، قال رئيس جلنة احلكام راش���د 
الشمالي ان البطولة مهمة لكل الدول املشاركة، 
حيث انها تركز على الشباب الركيزة االساسية 
للعبة وجنوم املستقبل، واضاف ان الكويت نظمت 
5 بطوالت ضمن اجلائزة الكبرى قبل االيقاف 
وبعد عودة رياضة املبارزة للس���احة الدولية 
تركز على الشباب وتأمل في النهوض برياضة 

املبارزة التي برع فيها العرب من زمان.

الكويت تنظم بطولة كأس العالم لسالح اإليبيه

عبدالعزيز جاسم 

أعلن مدرب منتخبن���ا الوطني لكرة القدم 
االزرق جورفان ڤييرا تشكيلة منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ملواجهت���ي االردن الوديتني في 6 
و14 اجلاري اس���تعدادا ل�»خليجي 20« وكأس 

آسيا 2015.
وشهدت القائمة عودة الالعبني فهد االنصاري 
ووليد علي وطالل العامر وعبدالعزيز السليمي 

وعلي الكندري ويوس���ف ناصر، وحمد أمان 
ليكونوا ضمن صف���وف االزرق في مباراتيه 
املقبلتني امام املنتخب االردني في 6 و14 الشهر 
اجلاري، ضمن اخلطة االعدادية ملنتخبنا الوطني 
قبل البطولتني املقبلتني لكأس اخلليج ال� 22 

وكأس آسيا في استراليا في يناير 2015.
وضمت التشكيلة 26 العبا هم:

نواف اخلالدي، عامر املعتوق، خالد محمد 
ابراهيم، سلطان العنزي، صالح الشيخ، سيف 

احلشان، بدر املطوع، طالل العامر، حمد أمان، 
فهد االبراهيم )القادسية(، وسليمان عبدالغفور، 
حميد الق���الف، طالل نايف، عل���ي املقصيد، 
عبدالعزيز الس���ليمي، )العربي(، فهد عوض، 
فهد العنزي، وليد علي، علي الكندري )الكويت(، 
يوسف ناصر )كاظمة(، فهد الهاجري، فيصل 
العنزي )الس���املية(، أحمد راشد )الساحل(، 
فيصل احلربي )اجلهراء(، حسني فاضل )الوحدة 

االماراتي(، مساعد ندا )العروبة السعودي(.

الهالل يحجب »العني« عن التأهل
تأهل الهالل السعودي الى املباراة النهائية 

لدوري أبطال آسيا للمرة األولى في تاريخه رغم 
خسارته أمام مضيفه العني 1-2 في إياب الدور 

نصف النهائي.
وسجل ناصر الشهراني )66( هدف الهالل، 

والكوري اجلنوبي لي ميونغ جو )10( والفرنسي 
جيريس كيمبو ايكوكو )78( هدفي العني.

واستفاد الهالل من فوزه الكبير على العني 0-3 
ذهابا ليعبر الى نهائي املسابقة للمرة األولى 

بحلتها اجلديدة التي انطلقت عام 2003، علما انه 
احرز الكأس عامي 1991 و2000 بحلتها القدمية.

وفشل العني في التأهل الى النهائي للمرة الثالثة 
بعدما سبق ان أحرز لقب نسخة 2003 على 

حساب تيرو ساسانا التايلندي )فاز ذهابا 0-2 

وخسر إيابا 0-1( ووصل الى نهائي 2005 قبل 
ان يخسر أمام االحتاد السعودي )1-1 ذهابا 
و2-4 إيابا(. بدأ العني املباراة بطريقة مثالية 

عندما افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة اثر 
ركلة حرة من عمر عبدالرحمن تابعها لي ميونغ 
برأسه في شباك احلارس وليد سالم الذي حل 
بديال خلالد عيسى الذي طرد في لقاء الذهاب.

وتعرض الهالل لضربة قوية بعدما تعرض العبه 
سلمان الفرج لإلصابة وحل نواف العابد بديال له 

)32(. وسيطر العني بشكل كامل على املجريات 
وسط ضياع مدافعي الهالل، وكاد الغاني 

اسامواه جيان يضيف الهدف الثاني ألصحاب 
األرض لكن كرته الرأسية القوية بعد عرضية 

السلوڤاكي ميروسالف ستوتش صدها حارس 

مرمى الهالل عبداهلل السديري بصعوبة على 
دفعتني )40(. وتغير احلال في الشوط الثاني 

حيث بادل الهالل أصحاب األرض السيطرة حتى 
أدرك التعادل عبر ناصر الشمراني الذي تلقى 

كرة سددها مباشرة في وسط مرمى وليد سالم 
)66(. وأحبط أصحاب األرض متاما وبدا ذلك في 

تصرف جيان الذي تدخل على سالم الدوسري 
بطريقة عنيفة ليرفع احلكم البطاقة احلمراء في 

وجهه ويكمل العني املباراة بـ 10 العبني )70(. 
ولم يستسلم العني وسجل هدفه الثاني عبر 

ايكوكو بعدما تلقى كرة على طبق من فضة عبر 
محمد احمد )78( اال انه لم يكن كافيا للتأهل الى 

النهائي الذي حسمه الهالل بعدما استفاد من 
الفوز الكبير الذي حققه ذهابا.

فرحة العبي الهالل مع جماهيرهم بعد التأهل إلى النهائي 

بلغ نهائي دوري أبطال آسيا للمرة األولى في تاريخه رغم خسارته إياباً

العجمي: 6 دول أعلنت مشاركتها في كأس آسيا لهوكي اجلليد

الستضافة كأس آسيا لهوكي 
اجللي����د ف����ي أبري����ل 2015، 
حيث تلقين����ا املوافقات من 
ع����دد من الدول للمش����اركة 
الهند  البطولة وه����ي:  ف����ي 
وقطر وعمان وس����نغافورة 
وماليزيا وقيرغيزستان الى 
جان����ب منتخبن����ا الوطني، 
على ان يبقى الباب مفتوحا 

للمشاركة.
وأوض����ح العجم����ي ان 
التدريبات انطلقت ملنتخب 
الرج����ال ومدرس����ة الهوكي 
والس����يدات ومنتخب حتت 

18 سنة، بوجود طواقم فنية 
وإدارية وطبية.

وأش����اد املجتمعون بدعم 
واهتمام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ممثلة برئيس����ها 
واملدير العام الش����يخ أحمد 
املنصور ونوابه أحمد اخلزعل 
ود.حمود فليطح، لتذليلهم 
العقبات أوال بأول أمام تطلعات 
الكويت����ي احملب  الش����باب 
الش����توية. وجرى  لأللعاب 
إعالن االفتتاح بحضور كابنت 
املنتخب الوطني لهوكي اجلليد 

املخضرم محمد العجمي.

العجم����ي بحض����ور أعضاء 
النادي الشيخ نواف الصباح 
وبشار النصار ومشعل املوعد 
وأحمد العمران وخالد املطيري 
وعبداهلل الغريب ومحس����ن 
املعصب ومحم����د العوضي 

ومبارك العماني.
ورحب العجمي باألعضاء 
في مقرهم اجلديد، متمنيا لهم 
التوفيق ملا فيه خير وصالح 
الن����ادي والالعب����ني وجميع 

منتسبيه.
وقال العجمي ان االجتماع 
اطلع على استعدادات النادي 

سمير بوسعد

التأم شمل رئيس وأعضاء 
نادي األلعاب الشتوية للمرة 
األولى في املقر اجلديد للنادي 
في منطقة الشامية بعقد أول 
اجتماع لهم إلعالن االنطالقة 
اجلديدة في مس����يرة النادي 
عموم����ا وهوك����ي اجللي����د 
خصوصا لبحث سبل تطوير 
وتفعيل العمل اليومي لتحقيق 

خطة النادي املقبلة.
وترأس االجتماع رئيس 
نادي األلعاب الشتوية فهيد 

محمد العجمي أمام مقر الناديفهيد العجمي مع أعضاء نادي األلعاب الشتوية في االجتماع األول
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بعد مقتل اجلهادي محسن الفضلي في 
سورية احتل التنظيم اإلرهابي »جماعة 

خراسان« املوقع األبرز في نشرات األخبار 
والتقارير اإلعالمية التي يورد بعضها أنباء 
عن مدى خطورة هذه اجلماعة التي تتمتع 
بصالبة مقاتليها وقسوتهم وقدرتهم على 
القتال في الظروف الصعبة. وتعتقد بعض 
الدوائر أن تدفقهم الكثيف إلى سورية في 
اآلونة األخيرة بهدف تعزيز قوة داعش مت 

بأمر من زعيم »القاعد« أمين الظواهري.

>>>

خراسان.. اسم له وقع مدو، وله دالالت 
عميقة ومؤثرة من جهة ارتباطه باحلديث 

الشريف عن »الرايات السود«، كما أن 

املسلمني القدماء كانوا يشبهون دولتهم 
بالطير الذي رأسه في مكة املكرمة، وصدره 

في الشام ومصر، وجناحه األمين في العراق، 
أما األيسر ففي بالد الهند وخراسان!

>>>

في كتابه »خراسان في العصر الغزنوي« 
يذكر الباحث القطري د.محمد حسن العمادي 
»أن اسم خراسان ارتبط في التراث اإلسالمي 

بأحداث تاريخية ذات دالالت مهمة في عمق 
التاريخ اإلسالمي، فلذا قد ال يكون غريبا 

ان تنسب أقوال إلى الرسول ژ جتعل فيها 
خراسان واحدة من ثالث جنات في الدنيا.. 

صنعاء في اليمن، ودمشق في الشام، ومرو 
في خراسان«.

جنة خراسان

النرويج تتصدر قائمة أفضل 
البلدان لناحية مستوى 

عيش املسنني
لندن � أ.ف.پ: تص���درت النرويج ترتيب 
»غلوبال ايج ووتش 2014« الذي نش���ر امس 
ويتضمن تصنيفا يش���مل 96 بل���دا لناحية 
مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعي بالنسبة 
لالشخاص املسنني، في حني ذيلت افغانستان 

هذا الترتيب.
 واش���ار التصنيف الذي يش���مل 91% من 
االشخاص فوق سن الستني في العالم الى ان 
»البلدان التي تبوأت املراتب العشر االولى تقع 
كلها مرة جدي���دة في اوروبا الغربية واميركا 
الشمالية واستراليا، باس���تثناء اليابان )في 

املرتبة التاسعة(«.
 وخلف النرويج حلت السويد وسويسرا 
وكندا واملانيا، في حني حلت الواليات املتحدة 

في املرتبة الثامنة.
 اما في ذيل الترتيب فجاءت تنزانيا )املرتبة 
92( ومالوي )93( والضفة الغربية وقطاع غزة 

)94( وموزمبيق )95( وافغانستان )96(.
 واجري هذا التصنيف استنادا الى تقييم 
ارب���ع فئات من البيانات: أمن الدخل والوضع 
الصحي واالمكانيات )العمل وتدريب املسنني( 
والبيئة املواتية )االمن واحلرية والنقل املشترك 

والروابط االجتماعية...(.
 وعلى صعيد الصحة، احتلت اليابان املرتبة 
االولى في حني تصدرت سويسرا قائمة البلدان 
لناحية سالمة البيئة. وجاءت فرنسا، صاحبة 
املرتبة السادسة عشرة في الترتيب العام، في 
املرتبة الثانية لناحية الدخل اآلمن والسابعة 
على صعيد صحة االشخاص املسنني، لكنها لم 
حتصل سوى على املرتبة السابعة والثالثني 

لناحية االمكانيات املمنوحة لهؤالء املسنني.
 وحلت بريطانيا في املرتبة احلادية عشرة، 
خصوصا بفضل البيئة املواتية )املرتبة الثالثة( 
لكنها متأخرة نسبيا على صعيد الصحة )املرتبة 

السابعة والعشرين(.
 ومن بني البلدان التي جاءت في الربع االخير 
من الترتيب، حلت تركيا في املرتبة السابعة 
والس���بعني ثم صربي���ا )78( وڤنزويال )76( 

وايضا جنوب افريقيا )80(.
 وفي البلدان التي يتقاضى سكانها رواتب 
متدنية او متوس���طة، شخص واحد من اصل 
اربعة فوق سن ال�65 عاما لديه راتب تقاعدي 

بحسب املؤشر.

منتدى خاص خلدمة اجلنود 
املسلمني في اجليش البريطاني

للوهلة األولى تبدو الصورة كأنها قد تعرضت للعبث من خالل برنامج »فوتوشوب« لتكرر مقطع العامل 
في كل مرحلة من مراحل اإلنشاء ألحد اجلسور .. غير أن احلقيقة أنها صورة التقطتها عدسة الزميل هاني 

عبداهلل لـ 5 عمال خالل وقوفهم في منطقة العمل نفسها أثناء بناء عمود ألحد الهياكل اخلرسانية.

دبي � د.ب.أ: أطلقت وزارة الدفاع البريطانية 
أول منت���دى للجنود املس���لمني في القوات 
املس���لحة البريطانية يخ���دم أكثر من 600 
مجند وعامل في اجلي���ش البريطاني، فيما 
قال املستشار اإلسالمي للوزارة ان »اجلنود 
املس���لمني في القوات املس���لحة البريطانية 
ال يش���عرون بالتناقض بني كونهم مسلمني 
وبني خدمتهم لبلدهم ف���ي احلرب بالعراق 

وأفغانستان«.
الناطقة باس���م وزارة اخلارجية  وقالت 
البريطانية فرح دخل اهلل في دبي ان املنتدى 
يعمل على تعزيز الشراكة بني املسلمني في 
بريطانيا ووزارة الدفاع والقوات املسلحة، كما 
يهدف إلى تشجيع حوار أفضل، ويساعد في 
تسليط الضوء على الدور املهم الذي يلعبه 
املسلمون البريطانيون في القوات املسلحة 

سواء في املاضي أو في الوقت احلاضر.

خداع بصري.. حقيقي

واجهة لعبة »تتريس«

كومباني« وشركة »تريشهولد 
لإلنت���اج  انترتاينمن���ت« 
الت���ي انتجت  الس���ينمائي 
خصوصا أفالما مس���توحاة 
من لعب���ة الڤيديو »مورتال 

كومبات«.
وق���ال الري كاس���انوف 
رئيس ش���ركة »تريشهولد« 
في بيان ان لعبة »تتريس« 
متثل »احدى املاركات األكثر 
شهرة وجماهيرية«، الفتا الى 
ان الفيلم سيكون »قصة خيال 

ً لعبة »تتريس« إلى السينما قريبا
علمي ملحمية«.

وهذه اللعب���ة التي متثل 
اح���دى أول���ى االلع���اب في 
الفيدي���و واملؤلفة من  عالم 
أشكال هندس���ية متساقطة 
يتعني عل���ى الالعب ترتيبها 
الواحدة فوق االخرى بأسرع 
وقت، ستكون مختلفة على 
الشاشة الكبيرة باملقارنة مع 
شكلها األساسي على أجهزة 
الكمبيوتر واأللعاب، بحسب 
العام  املدير  هينك روج���رز 
لشركة »تتريس كومباني« في 

تصريحات اوردها البيان.
وأضاف روجرز »نتشوق 
للتع���اون م���ع تريش���هولد 
انترتاينمنت« لنقل )...( عالم 
جديد مذهل ل� )تتريس( الى 
الشاشة الكبيرة« بشكل اكثر 
تعقيدا من »اخلطوط البسيطة« 

الهندسية املتحركة.
وج���رى حتمي���ل لعب���ة 
»تتري���س« 425 مليون مرة 
بش���كل مدفوع على األجهزة 
احملمولة، كما يتم تس���جيل 
أكثر من ملي���ار جولة لعب 

على اإلنترنت سنويا.

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: 
من املقرر إنتاج فيلم سينمائي 
م���ن فئ���ة اخلي���ال العلمي 
الڤيديو  مستوحى من لعبة 
التي  الش���هيرة »تتري���س« 
حتتفل بعامها الثالثني، على 

ما أكد بيان.
وهذا الفيلم س���يولد من 
ب���ني »ذي تتريس  التعاون 

لقطة اليوم

مدينة أملانية ستوظف مدمني كحول 
ومخدرات لتنظيف الشوارع

برلني � أ.ف.پ: تبدأ مدينة ايسني األملانية 
)غرب( عملية أثارت جدال، تهدف إلى توظيف 
مدمني مخدرات وكحول لتنظيف الش���وارع 
مقدمة له���م في املقابل البيرة والتبغ مع اجر 

متواضع على ما ذكرت وسائل اإلعالم.
وس���ميت العملية رسميا »بيك آب« لكنها 
لقبت م���ن اآلن »التنظيف في مقابل البيرة«. 
وسيقوم عمال اجتماعيون باإلحاطة بهؤالء 
خالل قيامهم بعمله���م حول احملطة املركزية 
في هذه املدينة، حيث يتجمع مدمنو املخدرات 

والكحول واملشردون.
وسيبدأ ستة أشخاص بتنظيف الشوارع 
وجمع النفايات في مقابل 1.25 يورو في الساعة 
ووجبة طعام س���اخنة وث���الث زجاجات من 
البيرة فضال عن السجائر للمدخنني على ما 

ذكرت صحيفة »دي فيلت«.
وأثار املش���روع انتقادات كثيرة الس���يما 

من جانب جمعيات ملس���اعدة املشردين التي 
دانت »عمال بأجر منخفض«. وتس���اءلت إن 
كان من املناس���ب تقدمي الكحول إلى مدمنني 
من أموال عامة. وعلى العكس يؤكد القيمون 
على املشروع أن هذه العملية التي تطبق في 
امستردام )هولندا( تهدف إلى اعادة دمج مدمني 

املخدرات والكحول في املجتمع.
وقال منسق املشروع اوليفر بالغار لصحيفة 
»بيلد«، »املشاركون في املشروع هم أشخاص 
يحتاجون إلى احاطة يومية للعودة« الى احلياة 
الطبيعية. ويهدف املشروع أيضا إلى السماح 
لهؤالء األشخاص بالتواصل الوثيق مع اخلدمات 
االجتماعي���ة أو الطبية التي ميكنها بعد ذلك 

مساعدتهم.
فغالبيتهم هم عاطلون عن العمل منذ فترة 
طويلة ومدمنون كبار وقد فشلت العالجات التي 

قدمت لهم على ما أفاد املنظمون في بيان.

محمد الدشيش

أشار الفلكي خالد اجلمعان إلى أن موسم 
الوسم )موسم تساقط االمطار( على االبواب 
وسيبدأ في املنتصف من شهر أكتوبر اجلاري، 
وموسم الوسم الذي يقسم فلكيا الى 4 منازل 
)العواء � الس���ماك � الغفرة � الزبانا( مدة كل 
منزلة منها 13 يوما مقس���مة بالتساوي على 
52 يوما هي فترة موسم الوسم وفق التقومي 
الفلكي للمواس���م، ومن مظاهر موسم الوسم 
اس���تمرار الش���مس في امليل جنوبا وتراجع 
ملحوظ في زاوية سقوط أشعتها والذي ينجم 
عنه تراجع عدد ساعة التسخني خالل النهار 

ودخول فترة جديدة من االعتدال. 
وذكر اجلمعان أن فترة الوس���م تعد من 
فترات االعتدال وأن أول عالمات فصل الشتاء 
تبدأ مع نهاية شهر نوفمبر املقبل مع تراجع 
زاوية س���قوط أشعة الشمس عن 40 درجة، 
مش���يرا الى ان زاوية سقوط أشعة الشمس 
ستبلغ أقل مقدار لها في الكويت 21 ديسمبر 

)املنقلب الشتوي( املقبل بزاوية مقدارها 37 
درجة.

ومع نهاية موسم الوسم في 4 من ديسمبر 
يبدأ موس���م املربعانية أو كما تلقب محليا ب� 
»مربعانية الشتاء«، مشيرا الى ان نهاية موسم 
الوسم ال تعني نهاية سقوط االمطار، حيث إن 
شتاء الكويت ميتاز بالبرودة املمزوجة بتساقط 
األمطار على فترات متقطعة، وأوضح اجلمعان 
ان نهاية املوسم الطبيعي لسقوط االمطار وفق 
تقومي املواسم هي بداية فترة »التويبع« في 
ال� 20 من يونيو وأن موس���م الوسم ليس اال 
البداية، مؤكدا ان املواسم بشكل عام ال تتشابه 
بظواهرها مع االعوام السابقة وال تتكرر حوادثها 

في نفس مواعيدها السابقة.
وأكد اجلمعان ان ما تشهده منطقة اجلزيرة 
العربية من تغيرات وتفاوت في كميات االمطار 
في السنوات اخلمس األخيرة يرجع الى الدورات 
املناخية وتأثير البقع الشمسية التي بدورها 
تؤثر على حركة املنخفضات ومواعيدها والتي 

تختلف من عام الى آخر.

اجلمعان: موسم األمطار على األبواب

الكويت � كونا: أعلن النادي العلمي الكويتي 
ممثال بإدارة علوم الفلك والفضاء أن األرض 
ستكون على موعد مع خس���وف كلي للقمر 
ي���وم األربعاء املقبل هو الثاني من نوعه هذا 

العام.
وقال الباحث الفلكي في االدارة أحمد مجدي 
عبدالعزيز إن اخلسوف لن تكون رؤيته ممكنة 
في الكويت بسبب حدوثه نهارا وإمنا في دول 

شرق آسيا وأستراليا واألميركيتني.
وأضاف عبدالعزيز أن ظاهرة خسوف القمر 
حتدث عندما حتجب األرض ضوء الشمس أو 
جزءا منه عن القمر مبعدل خسوفني كل عام، 
موضحا أنه ميكن رؤية اخلسوف في املناطق 

التي يكون فيها القمر فوق األفق.
وذكر أن هذه الظاهرة حتدث عبر عدد من 
املراحل يبدأ القمر في األولى منها دخول منطقة 

شبه ظل األرض ثم يأخذ ضوؤه باخلفوت دون 
أن يخسف وفي املرحلة الثانية يبدأ القمر دخول 

منطقة ظل األرض فيبدأ اخلسوف اجلزئي.
وبني أن منطقة ظل األرض هي املنطقة التي 
حتجب فيها الشمس كاملة بسبب األرض ومن 
ثم يخسف كامل قرص القمر لدى اكتمال دخوله 
منطقة ظل األرض بعدها يبدأ القمر باخلروج 
من منطقة ظل األرض فينتهي اخلسوف الكلي 
ويخرج القمر متاما م���ن منطقة ظل األرض 

فينتهي اخلسوف اجلزئي.
وأشار الى أن القمر يخرج بعد ذلك من منطقة 
شبه ظل األرض فينتهي كامل اخلسوف باملعنى 
الفلكي وسيستغرق اخلسوف مبراحله كافة 
منذ بدايته كخسوف شبه ظلي حتى نهايته 
كخسوف شبه ظلي مرة أخرى خمس ساعات 

و18 دقيقة وثالث ثوان.

النادي العلمي: خسوف كلي للقمر األربعاء املقبل

لن���دن � أ.ف.پ: تبحث امللك���ة اليزابيث 
ثانية عن عامل تنظيفات جديد سيتولى بني 
مهام أخرى االشراف على إزالة العلك العالق 
في االرض من مخلف���ات زوار إحدى الدارات 

امللكية.
ويفصل االعالن املهام الدقيقة للعمل هذا 
ف����ي دارة »هوليرودهاوس« في ادنبره مع 
اجر س����نوي قدره 15912 جنيها استرلينيا 
)20428 يورو( في مقابل 20 س����اعة عمل 

اسبوعية.
ويش���كل القصر مقر اقامة رسميا للملكة 

واملعلم السياحي األبرز في اسكتلندا مع 250 
ألف زائر كمعدل وسطي سنويا.

ونقلت صحيفة »ذي صن« التي كانت اول 
من تنبه الى االع���الن عن مصدر ملكي طلب 
عدم الكش���ف عن اسمه »ال ميكن التصور ان 
ميضغ الناس العلكة وهم يزورون القصر او 
ان يلصقوها على قطع قدمية ال تقدر بثمن او 

على األرضية اخلشبية«.
وقلل ناطق باسم قصر باكينغهام من أهمية 
األمر، موضحا ان هذا التصرف محصور في 

»أقلية صغيرة من الناس«.

وظيفة »مزيل للعلك« في القصر امللكي

48 قتياًل حصيلة بركان ثائر 
في اليابان

طوكيو � د.ب.أ: قالت الشرطة اليابانية أمس 
إن 48 ش���خصا تأكدت وفاتهم بعد أربعة أيام 
من ثوران بركان وس���ط اليابان، وهو ما يعد 

أسوأ كارثة من نوعها خالل عقود.
وقال مسؤول بشرطة مقاطعة ناجانو إن 
جميع جثث الضحايا من بينهم 12 عثر عليها 
صباح ام���س نقلت من منطقة قريبة من قمة 

جبل »أونتيك« إلى سفح البركان.
ويعتقد أن الضحايا لقوا حتفهم لكن حاالت 
القتلى لم تتأكد فقط إال بعد فحص السلطات 
الطبية أس���فل منحدرات البركان الذي يبلغ 

طوله 3067 مترا.
وحصيلة القتلى ه���ي االعلى الناجمة عن 
ثوران بركاني في البالد منذ بدء التسجيالت 
التفصيلي���ة للثورانات البركانية بعد احلرب 

العاملية الثانية.
يذكر أنه في عام 1991، تسبب تدفق للحمم 
البركانية من قمة فوجن على جبل أونزن في 
جزيرة كيوش���و جنوب الب���الد في مقتل 43 

شخصا.
واس���تأنف نحو ألف عام���ل إنقاذ عمليات 
البحث ع���ن مزيد من الضحايا احملتملني بدءا 

من أمس.
كان جرى تعليق عمليات البحث في اليوم 
السابق وسط تزايد املخاوف من حدوث ثورة 
بركانية أخرى كبيرة. وقالت مسؤولة في منطقة 
ناجان���و إن الغازات الس���امة وأعمدة الدخان 

مازالت تعرقل جهود االغاثة.
وكان جبل »أونتيك« على بعد 200 كيلومتر 
غرب طوكيو قد شهد ثورة بركانية كبيرة في 
ع���ام 1979 عندما أطلق أكثر من 200 ألف طن 

من الرماد.

عمال انقاذ في احد املواقع املتضررة 



Thursday, October 2, 2014 - Issue No.13868اخلميس
خووش حچي8 ذي احلجة 1435 املوافق 2 اكتوبر 2014 يا ألطاف اهلل

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

حتذيرات مبكرة مـن أن األمطار لهذا العام 
ستكون غير مسبوقة.

الڤروڤ: الوضع في الشرق األوسط ميكن ان
 يخرج عن السيطرة إذا بقي خارج القانون الدولي.

٭ ال تقولون ما قلنا لكم.. مع ان شكلنا بتغرق 
شوارعنا مثل كل سنة!

٭ الوضع أصال خارج عن السيطرة.. بقانون 
وبغير قانون!

كلوني أنفق نحو 5% من ثروته ليتزوج أمل علم الدين
بقية اخلدمات واالستهالكات، 
أي 130 ألف���ا كل يوم ملجموع 
املدعوي���ن، تع���ادل 676 ألف 
دوالر في 4 أيام، وهو رقم قد 
يقفز الى مليون إذا ما أضيفت 
إليه تكاليف احلفلني في أول 
ليل���ة بالفندق���ني، فضال عن 
نثريات كثيرة من االستهالكات 
املتنوعة، ومنها حرس رافقوا 
أهم املدعوين، وأمن من شركات 

خاصة للحماية وغيرها.
ولكن السؤال الذي يتردد 
هو: من دفع 13 مليون دوالر 
لزواج ط���ال حف���ل زفافه 4 
أيام؟.. عدد من وسائل االعالم 
االيطالية أكد أن جميع التكاليف 
دفعها الشيخ رمزي علم الدين، 
والد العروس املتقاعد من عمله 
الس���ابق كأستاذ في اجلامعة 
األميركية ببيروت، بحس���ب 
ما ذك���رت »الديلي تلغراف« 
البريطاني���ة نقال عن صحف 

لم تسمها.
لكن أحدهم، وصف نفسه 
العائلة«  بأنه »مق���رب م���ن 
أنها »متمسكة  اللبنانية ذكر 
بالتقاليد في مثل هذه األمور« 
طبقا ملا قرأت »العربية.نت« مما 
ورد عنه في مجلة Us األميركية 
يوم 17 أغسطس املاضي، حيث 
أكد أن العائلة »ستتكفل مبعظم 
الذي  الزفاف  تكاليف حف���ل 
سيقام في البندقية بإيطاليا« 

كما قال.

البريطانية عنوانا مؤملا قبل 
يومني ملن كن يحلمن باملمثل 
املوصوف بثري ووسيم: ماليني 
األحالم ضاعت بزواج جورج 

كلوني.
 Cipriani في غرف وأجنحة
املدينة  املعتبر ثاني فن���ادق 
جلهة غالء األسعار بعد فندق 
»أمان« العريق، نزل املدعوون 
طوال أيام الزفاف، مستهلكني ما 
يرغبون من مأكوالت إيطالية 
ولبنانية وغيرها، مما توابعه 
معروفة من مشروبات وفاكهة 
وحلويات، إضافة الى خدمات 
فندقي���ة ونثريات ضرورية، 
ومعه���ا األهم، وهو أس���عار 

الغرف واألجنحة.
النزول  وقد تصل كلف���ة 
في الغرفة األرخص الى 1300 
ي���ورو إذا ما أضيف���ت إليها 

العربي���ة: قامت   � لن���دن 
صح���ف إيطالي���ة وغيره���ا 
بحسبة ميدانية اتضح منها 
أن حفل زفاف املمثل األميركي 
جورج كلوني م���ن احملامية 
اللبنانية أمل  البريطاني���ة- 
علم الدين، كلف في 4 أيام من 
الفعاليات التي انتهت االثنني 
املاضي في البندقية بإيطاليا 
»أكثر م���ن 10 ماليني يورو« 
تعادل 13 مليون دوالر، أي أكثر 
من 5% من ثروة املمثل البالغة 
250 مليونا. أما إمتام معامالت 
الزواج رسميا أمام قاض مدني 
فكلفت رسومه 750 دوالرا فقط، 
فيما احتار احلاسبون للكلفة 
الفلكية باجلهة التي تكبدتها: 

العريس أم عائلة العروس؟
التكالي���ف بعض  وف���ي 
املبالغ���ة، مع أنها تش���مل ما 
استهلكه أكثر من 100 شخص، 
بني مدعوي���ن وأفراد عائلتي 
العروسني، ممن ركبوا قطار 
األنفاق الباذخ منذ أول حفلني مت 
تنظيمهما ليل اجلمعة املاضي: 
العروس  أقامته عائلة  واحد 
 Grand Canal ملدعويها بفندق
الشهير، والثاني أقامه كلوني 
وعائلته ملدعويه في فندق فئة 5 
جنوم أيضا، هو »تشيبرياني« 
الذي حل فيه املدعوون، بحسب 
ما جمع���ت »العربية.نت« ما 
تيسر من معلومات عن الزفاف 
ل���ه »التاميز«  الذي وضعت 
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي 
إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  

في عبادي  وادخلي جنتي

عباس يعقوب محمد جعفر كلمد ـ 61 عاما ـ 
الرجال: ميدان حولي ـ احلسينية االشكنانية 

ـ ت: 99665902 ـ 99480903.
حسني غلوم حسني ـ 80 عاما ـ حسينية 
عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 99788123 ـ 

.97772982
مرمي عبداهلل حسن البدر ـ ارملة محمد 

حبيب البدر ـ 77 عاما ـ القادسية ـ ق8 
ـ شارع محمد حبيب البدر ـ م24 ـ ت: 

99656562 ـ 99664562.
شوكت محمود حسني ـ ارملة حبيب 
درويش عثمان السندان ـ 73 عاما ـ 

الرجال: جابر العلي ـ ق6 ـ ش2 ـ م2 ـ 
ت: 99184184، النساء: الرقة ـ ق4 ـ ش11 ـ 

م186 ـ ت: 99721613.
فاطمة عبداهلل احمد العصيمي ـ زوجة جلوي 
عبداهلل الكهيدان ـ 68 عاما ـ قرطبة ـ ق4 

ـ ش5 محمد العبدالوهاب ـ م63 ـ ت: 
.66636622

فهد يعقوب يوسف العوضي ـ 24 عاما ـ 
الرجال: الدعية ـ ديوان العوضي ـ ت: 

66664267، النساء: القصور ـ ق1 ـ ش16 ـ 
م2 ـ ت: 97965556.

احمد محمد اخلرجي ـ 57 عاما ـ الرجال: 
العديلية ـ ق2 ـ ش29 ـ م6 ـ ت: 

50566900، النساء: العدان ـ ق2 ـ ش19 ـ 
م12 ـ ت: 25410467.

هند عبداهلل علي املواش ـ زوجة جاسم 
محمد العوضي ـ 47 عاما ـ الرجال: كيفان ـ 
ق4 ـ شارع عرفات ـ م2 ـ ت: 55327222، 

النساء: اجلابرية ـ ق7 ـ ش8 ـ م18.
فارس شخير سلمان الظفيري ـ 72 عاما ـ 

اجلهراء ـ القصر ـ ق1 ـ ش1 ـ م71 ـ ت: 
55944445 ـ 55966665.

خليل ابراهيم سيد محسن القالف ـ 70 
عاما ـ الرجال: الدعية ـ الدائري الثاني ـ 

حسينية بوعليان ـ ت: 99606399، النساء: 
بيان ـ ق9 ـ الشارع األول ـ ج4 ـ م43 ـ 

ت: 99663357.
عبدالرحمن ناصر عبداهلل العبودي ـ 90 عاما ـ 
الصباحية ـ ق2 ـ الشارع االول ـ م388 ـ 

ت: 99747557 ـ 51119907.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.22
الشروق 5.41 
الظهر 11.38

العصر 3.01
املغرب 5.33
العشاء 6.50

حار والرياح جنوبية 
شرقية سرعتها من 12 الى 

35 كلم/ ساعة.

العظمى: 29
الصغرى: 23

أعل���ى م���د: 3.40 ص � 
6.33 م

أدنى ج���زر: 11.20 ص � 
11.25 م

مقالة الزميل صالح الساير
األمنية 

آراء

43
28-25
19

كلوني وزوجته أمل علم الدين

عائلة البدر
تنعى ببالغ احلزن والأ�سى

فقيدتها الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

مرمي عبدالله البدر
أرملة املرحوم/محمد حبيب البدر 

ووالدة كل من :

م. جا�سم ، بدر ، عمر ، حبيب ، نبيل ، 

عبداهلل ، ه�سام ، اأحمد

وقد ووري جثمانها الثرى يوم أمس األربعاء املوافق 2014/10/1

تقــبــل التـعــازي
للرجـال: في ديوان المرحوم محمد حبيب البدر 

- القاد�سية  - قطعة ٨ - �سارع محمد حبيب البدر   

تلفون : ٢٢٥٤٩١٨٣ - ٦٦٤٨٨٩٩٩

للن�ســـاء: القاد�سية  - قطعة ٨ - �سارع محمد حبيب البدر - منزل ٢٤  

تلفون : ٢٢٥٤٩١٨٣ - ٦٦٤٨٨٩٩٩
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