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في تقرير ـ مفاجأة ـ للمجلس األعلى للتخطيط: زيادة األسعار ستؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تفوق املردود منها والبالغ 570 مليون دينار سنوياً

تعرفة الكهرباء شهرياً: 84 ديناراً للبيت و28 للشقة
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السفير األفغاني لـ »األنباء«: 
أفغانستان على طريق املصاحلة 

الوطنية و ندعو املستثمرين 
الكويتيني إلى االستفادة 

من الفرص السانحة في بالدنا

املنفوحي: اإلبعاد اإلداري للمتورطني في االجتار باألغذية الفاسدة

 تشارك في مهرجان »اكتشف أميركا«
بحفلتني في »360« و»األڤنيوز«

»ماتوتو«: املوسيقى 
لغة الشعوب ونسعى  إلى تغيير 

االنطباعات اخلاطئة لدى 
مجتمعنا عن املنطقة

السفير األميركي 
أعلن انطالق مهرجان 

»اكتشف أميركا«: 
قطعة من أميركا 

في الكويت

األمير سلطان بن سلمان زار ديوان 
أمير قبيلة العجمان

مريم بندق

قالت مصادر في املجلس األعلى للتخطيط في تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« ان املجلس أعد تقريرا بينّ فيه إيجابيات 
وسلبيات الدراسة املقدمة من جلنة إعادة دراسة مختلف 

أنواع الدعوم التي شكلها وزير املالية.
وأوضحت املصادر ان الدراسة املقدمة من اللجنة لم 
تتضمن مبررات واضحة للزيادة املقترحة في أسعار 
املشتقات النفطية، واألمر جاء كرد فعل جتاه عمليات 
تهريـــب الديزل، وان اقتراح زيادة جميع املشـــتقات 
النفطية »غير عملي« ويحتاج الى مزيد من الدراسة، 
حيث إن الزيادة املقترحة لزيادة األسعار ستؤدي الى 
أضرار اقتصادية واجتماعية قد تفوق املردود منها ـ 
املردود للكهرباء واملاء يبلغ 570 مليون دينار سنويا 
وانخفاض االستهالك بحدود 20%ـ  وذلك على مستوى 

االقتصاد الكلي.
وزادت املصادر: أما بالنسبة للرؤية التي ترى استثناء 
املصانع والشركات من زيادة سعر الديزل والكيروسي 
وبيعه غير مدعم لتجار التجزئة )محطات الوقود( فإن 
ذلك ميكن ان يؤدي الى سوق سوداء وحتقيق أرباح 
غير مستحقة من خالل طلب املصانع كميات أكبر بهدف 

إعادة بيعها لتجار التجزئة.
 وأضافـــت املصادر: أوضحنـــا أيضا ان إلغاء دعم 
الوقود عن الطائرات غيـــر الوطنية قد تكون له آثار 

سلبية على تنافس شركات الطيران الوطنية.
وتناولت املصادر أعباء التعرفة اجلديدة املقترحة 
للكهرباء بأنها ستكلف أصحاب املنازل زيادة شهرية 
تبلـــغ 60 دينارا في حال اســـتهالك 12 ألف كيلوواط 
مقابل التكلفة احلالية البالغة 24 دينارا لتصبح التكلفة 

اإلجمالية 84 دينارا شهريا. 
واســـتطردت املصادر قائلة: أما بالنســـبة للشقق 
السكنية فتبلغ الزيادة الشهرية 20 دينارا مقابل 8 دنانير 
حاليا، ولتصبح التكلفة اإلجمالية 28 دينارا شهريا. 
ـــظ املجلس األعلى للتخطيط في التقرير ـ  هذا، وحتفنّ
الذي حصلت » األنباء« على نسخة منه ـ على تعرفة 
الكهرباء اجلديدة املقترحـــة للقطاع الزراعي، مطالبا 

بزيادة الدعم املمنوح من الدولة لهذا القطاع.
التفاصيل ص2 ٭

املانع لـ »األنباء«: »الكويتية« إلى القدس 
عبر األردن قبل نهاية الشهر اجلاري

النصف: ملف توزيع القسائم 
الزراعية سيحال إلى النيابة

أعلن النائب راكان النصف ان وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير النفط د.علي العمير أكد له ان ملف 
توزيع القسائم الزراعية ستتم إحالته الى النيابة ولن 
يتم التستر على أي مسؤول أو موظف في »الزراعة« كان 
له دور في توزيع القسائم لغير املستحقي وبصورة 

مخالفة للقانون.
وقال النصف، في تصريح صحافي، انه اجتمع مع 
د.العميـــر الذي أوضح له أن القســـائم الزراعية التي 
تسلمها بعض األفراد والشركات بطرق ملتوية ستتم 

إعادتها إلى »الزراعة«.

الصبيح: فتح باب تصاريح العمل 
بداية العام املقبل ودراسات 

لتعديل التركيبة السكانية

زكي عثمان

كشف مدير مكتب برنامج العطالت في شركة اخلطوط 
اجلويــــة الكويتية خلف املانع لـــــ »األنباء« ان »عطالت 
الكويتية« ستبدأ في تســــلم طلبات الراغبي في زيارة 
املسجد األقصى اعتبارا من 19 أكتوبر اجلاري، مبينا أن 

الرحالت ستكون عن طريق األردن.
وأضاف ان احلصول على املوافقات سيستغرق أسبوعا 
واحدا من تاريخ تسليم األوراق املطلوبة على أن تكون 
أولى الرحالت قبل نهاية الشــــهر اجلاري، مؤكدا ان خط 
سير الرحلة سيكون من الكويت الى عمان جوا ومن عمان 

إلى القدس برا، وذلك من دون تأشيرات للكويتيي.

بشرى شعبان ـ رندى مرعي

كشفت وزيرة الشــــؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
لشــــؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن فتح باب 
تصاريح العمل جلميع القطاعات مع بداية العام املقبل، 
وذلك وفق ضوابط محددة، موضحة إجراء دراسات خاصة 
للتركيبة الســــكانية وبحث سبل تعديلها بالتعاون بي 
»الشؤون« و»الداخلية«. ولفتت خالل استقبال املهنئي 
بعيد األضحى املبارك في »الشؤون« و»التخطيط« امس 
إلى إحالــــة أي جمعية تعاونية تثبت مخالفتها للقانون 
إلــــى النيابة، مؤكدة وجود جدول إلزالة اللجان اخليرية 
املخالفة للنظم واللوائح. من جهة أخرى، أكدت الصبيح 
أن العمل جار بكل السبل املمكنة لتنفيذ اخلطة التنموية، 
حتى تكون جميع املشــــاريع على طاولة اإلجناز عندما 
يحي وقت التنفيذ، مشــــيرة الى انه يتم حاليا تشــــكيل 
جلان محاسبة لتقييم مراحل العمل في اخلطة بالتعاون 
مع مجلس الوزراء. وأضافت: ستشــــهد املرحلة املقبلة 
خطة خمسية طموحة، معتبرة ان زيارتها األخيرة لليابان 
تشاورية لنقل التجارب وتبادل اخلبرات وحتديد أوجه 

التعاون املطلوبة بي البلدين.

العمير: رفع الدعم عن البنزين 
وأسطوانات الغاز غير مطروح للنقاش حالياً

اإلبراهيم: لن نرفع الدعم عن الكهرباء بل سنخفضه

أحمد مغربي 

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمــــة د.علي العمير ان رفع الدعم عن أســــعار 
البنزين وأسطوانات الغاز غير مطروح للنقاش 
حاليا، مبينا أن األمر مؤجل ألجل غير مســــمى، 
موضحا ان االجتماع املرتقب بي املجلس األعلى 
للتخطيط ومجلس الوزراء املقرر عقده 17 أكتوبر 
ســــيناقش رفع نسب الدعم عن 3 منتجات هي: 

الديزل والكيروسي ووقود الطائرات.
وفي سؤال حول رفع أسعار الكهرباء واملاء، 

قال العمير في تصريحــــات للصحافيي: »نعم 
سنناقش األمر في االجتماع وسيتم رفع الدعم 

وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل احملدود«.
وذكر ان املوظفي اجلدد في القطاع النفطي لن 
تسلب امتيازاتهم الوظيفية نتيجة إقرار البديل 
االستراتيجي للرواتب، موضحا أنه متت طمأنة 
العاملي على أن البديل االستراتيجي لن يتعرض 
للعاملي احلاليي وإمنا سيتعامل مع املوظفي 
اجلدد، مشــــددا على أن الدولة ال تريد أن يكون 

القطاع النفطي طاردا للموظفي.
التفاصيل ص 31 ٭

دارين العلي

قال وزير الكهرباء واملاء ووزير األشغال العامة 
م.عبدالعزيز اإلبراهيم: إنه ليس هناك أي توجه 
من وزارة الكهرباء واملــــاء نحو رفع الدعم عن 
خدمتي الكهرباء واملاء، وإمنا التوجه نحو تقليل 
ذلك الدعم دون املساس بشريحة الدخل املتوسط، 
مؤكدا ان الدولة ال تفرق بي مواطن ومقيم، وإمنا 
الناس سواسية أمامها، مبينا ان موضوع إعادة 
النظر في شــــرائح االستهالك ليس جديدا وإمنا 

قدمي ويعود الى العام 1996.

ولفت االبراهيم  الى ان دراسة شرائح استهالك 
الكهرباء واملاء رفعتها الوزارة مؤخرا الى وزارة 
املالية ومجلس الوزراء الذي حولها الى املجلس 
األعلى للتخطيط لوضع مالحظاته عليها، مشيرا 
الى ان مجلس الوزراء سيجتمع مع املجلس األعلى 
للتخطيط ملناقشة تقليل الدعم احلكومي عن بعض 
املنتجات، مؤكدا ان هذه الشرائح ليست نهائية 
وإمنا وضعتهــــا وزارة الكهرباء واملاء كمقترح، 
ويبقى موضوع تغيير تسعيرة الكهرباء واملاء 

بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس األمة.
التفاصيل ص10 ٭

التفاصيل ص 12 ٭

املانحون تعهدوا بـ 5٫4 مليار دوالر مساعدات للفلسطينيني

مسؤولون عراقيون يناشدون واشنطن إعادة قواتها إلى األنبار

صباح اخلالد: الكويت تقدم 200 مليون 
دوالر للمساهمة في إعادة إعمار غزة

»داعش« يرسل تعزيزات إلى »كوباني« 
ومخاوف من تقدمه نحو بغداد

عواصمـ  وكاالت: مرت 3 أشهر من الغارات 
التي تشـــنها طائرات قـــوات التحالف بقيادة 
واشنطن في العراق، و3 أسابيع من الضربات 
اجلوية في ســـورية، ومـــازال تنظيم الدولة 
اإلسالمية املسمى بـ »داعش« يتقدم في البلدين، 
فقد ارتفعت وتيرة املخاوف من سقوط العاصمة 
العراقية بغداد بعد ان وصل مقاتلو التنظيم 
إلى مشارفها اثر سيطرتهم على أجزاء واسعة 
من محافظة األنبار، األمر الذي دفع مسؤولي 
عراقيي إلى املطالبة بعودة القوات األميركية أقله 
ملنع سقوط األنبار، إال ان وزير الدفاع األميركي 
تشاك هيغل، قلل من أهمية اخلطر الذي قد يهدد 
بغداد، قائال: ان قوات األمن العراقية »تسيطر 
عليها بشكل كامل«. أما في مدينة عي العرب 
»كوباني«، فقد قال املرصد الســـوري حلقوق 
اإلنسان: ان »داعش« يرمي بكل ثقله في هذه 
املعركة، وهو يستقدم لذلك تعزيزات من الرقة 
وحلب، ما أثار مخاوف املقاتلي األكراد حول 

وجود »خطة ما« لدى عناصر التنظيم.

النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية ملتابعة مبادرة السالم العربية  )كونا(

القاهرة ـ وكاالت: أعلن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد امس تقــــدمي الكويت 200 مليون دوالر، 
مســــاهمة منها في اعادة اعمار غزة للســــنوات 
الثالث املقبلة. وقال الشــــيخ صباح اخلالد في 
كلمته أمــــام املؤمتر الدولي إلعــــادة إعمار غزة 
الذي اقيم في القاهرة امس مبشــــاركة 30 وزير 
خارجية و50 وفدا من دول مختلفة: إن »الكويت 
وانطالقا من دورها االنساني وشعورا مبسؤوليتها 
جتاه أشقائها تعلن عن تقدمي 200 مليون دوالر 

للسنوات الثالث املقبلة، مساهمة منها في اعادة 
اعمار غزة«. في غضون ذلك، أعلنت دولة قطر 
تقدميها مليار دوالر أميركي للسلطة الفلسطينية 
إلعــــادة إعمار غزة من إجمالي 4 مليارات دوالر 
طلبتها السلطة إلعمار القطاع الذي حلق به دمار 

واسع جراء احلرب اإلسرائيلية األخيرة.
من جانبه، قال وزيــــر خارجية النرويج أن 
املانحي تعهدوا فــــي ختام املؤمتر بـ 5٫4 مليار 

دوالر مساعدات للفلسطينيي.
التفاصيل ص 28 ٭

األكراد يقاتلون »داعش«  بقيادة امرأة
بيروت - أ.ف.پ: كشف املرصد السوري 

حلقوق االنسان ان من يقود املسلحني االكراد 
الذين يواجهون تنظيم الدولة االسالمية 

»داعش« في مدينة عني العرب املعروفة لدى 
االكراد بـ»كوباني«، هي سيدة كردية تبلغ من 

العمر 40 عاما. 
وقال ان »ميسا عبدو املعروفة باسمها احلربي 

نارين عفرين تقود قوات وحدات حماية الشعب 
الى جانب محمود برخدان )املقاوم بالكردية( في 
عني العرب«. واكد ناشط الكردي في عني العرب 
لـ»فرانس برس« املعلومة وقال ان »االشخاص 

الذين يعرفونها يقولون انها مثقفة وذكية 
وتتميز بهدوئها«.

التفاصيل ص29 ٭

السفير األميركي دوغالس سيليمان

مركز سلطان )الساملية ـ شرق - حولي ـ الشعب(أسبوع الطعام األميركي )يوميا(
مجمع األڤنيوز ـ مجمع مارينا ـ مجمع أرابيالاكتشف التسوق في أميركا )يوميا(

سينما سينيسكيب ـ مجمع 360 ـ 8:00 مساءاحتفالية األفالم األميركية

أنشطة اليوم األول من مهرجان »اكتشف أميركا«

»البلدي« يبحث تقرير جلنة تقصي احلقائق حول إعالنات الشوارع

 موظفو »املوانئ« نفذوا إضرابًا جزئيًا 
في ميناءي الشويخ  والشعيبة ويهددون باإلضراب الشامل

 إذا لم تقرّ مطالبهم املالية

08
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التفاصيل ص16 ٭

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان والشيخ فيصل احلمود والشيخ حمد جابر العلي والسفير السعودي 
د.عبدالعزيز الفايز والشيخ سلطان بن حثلني والشيخ ثامر جابر األحمد خالل الزيارة                )هاني الشمري(

43
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في تقرير مفاجأة للمجلس األعلى للتخطيط حول الدراسة املقدمة من جلنة إعادة دراسة أنواع الدعوم التي شكلها وزير املالية 

التعرفة اجلديدة للكهرباء: 84 دينارًا للبيت شهريًا
بزيادة 60 ديناراً و28 للشقة بزيادة 20 ديناراً

 مريم بندق

عشية االجتماعات املرتقبة 
التخاذ القرارات النهائية لرفع 
الدعم عن بعض املشتقات 
النفطي���ة واعتم���اد تعرفة 
جديدة للكهرباء واملاء، قالت 
مصادر في املجلس األعلى 
للتخطيط ف���ي تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان املجلس 
أعد تقريرا بنينّ فيه إيجابيات 
وسلبيات الدراسة املقدمة من 
جلنة إعادة دراسة مختلف 
أنواع الدعوم التي ش���كلها 

وزير املالية.
وبس���ؤال املص���ادر عن 
مضمون هذا التقرير، أجابت: 
املقدم���ة من  الدراس���ة  ان 
اللجنة لم تتضمن مبررات 
واضحة للزيادة املقترحة في 
النفطية،  أسعار املشتقات 
واألم���ر جاء كرد فعل جتاه 
عملي���ات تهري���ب الديزل، 
اقتراح زي���ادة جميع  وان 
املش���تقات النفطي���ة »غير 
عملي« ويحت���اج الى مزيد 
من الدراسة، حيث ان الزيادة 
املقترحة لزيادة األس���عار 
ستؤدي الى أضرار اقتصادية 
واجتماعية قد تفوق املردود 
منها � املردود للكهرباء واملاء 
يبلغ 570 مليون دينار سنويا 
وانخفاض االستهالك بحدود 
20% � وذلك على مس���توى 

االقتصاد الكلي.
وأوضح���ت املص���ادر: 
التي  أما بالنس���بة للرؤية 
ت���رى اس���تثناء املصان���ع 
والشركات من زيادة سعر 
الديزل والكيروسني وبيعه 
غير مدع���م لتجار التجزئة 
الوقود( فإن ذلك  )محطات 
ميكن ان يؤدي الى س���وق 
أرباح  س���وداء وحتقي���ق 
غير مس���تحقة م���ن خالل 
طل���ب املصانع كميات أكبر 
بهدف إع���ادة بيعها لتجار 

التجزئة.

تعرفة الكهرباء اجلديدة تبقي على سعر 
الـ 2 فلس للشريحة األولى واحملددة 

ملنازل السكن اخلاص بـ 3000 كيلوواط 
مقابل 1000 للشقق شهريًا

»األعلى للتخطيط«: نتخوف من اآللية 
احلالية لتقدير كهرباء املصانع وقت 

الذروة في ظل العدادات احلالية

دراسة »املالية« لم تتضمن مبررات واضحة 
لزيادة أسعار املشتقات النفطية واألمر جاء 

كرد فعل جتاه عمليات تهريب الديزل

نطالب بتوجيه الدعوم إلى شركات 
القطاع اخلاص واملصانع لدعم السلع 

اإلستراتيجية لتحقيق االكتفاء من السلع 
اإلستراتيجية 

زيادة األسعار ستؤدي إلى أضرار 
اقتصادية واجتماعية تفوق املردود منها 

والبالغ 570 مليون دينار سنوياً

تعرفة وحدة الكهرباء للقطاع الزراعي
فئات االستهالك الشهريعدد الشرائح

تكلفة كل شريحة على املزرعةالتعرفة للكيلو واط / ساعة )فلس()كيلو واط / ساعة(
)دينار/شهر(

احلاليةاملقترحةاحلاليةاملقترحة
12000 � 01224
24000 � 200182162
��122أكثر من 34000

إجمالي التكلفة التي قد تتحملها املنشأة الزراعية 
186حالة االستهالك حتى 4000 كيلو واط

تعرفة وحدة الكهرباء للقطاع السكني اخلاص )املنزلي(:
فئات االستهالك الشهريعدد الشرائح

)كيلو واط/ساعة(
التعرفة للكيلو واط

ساعة )فلس(
تكلفة كل شريحة

على األسرة )دينار شهر(
احلاليةاملقترحةاحلاليةاملقترحة

13000-02266
26000-300162186
312000-6001102 12
--122اكثر من 412000

إجمالي التكلفة التي قد تتحملها األسرة
8424في حالة االستهالك حتى 12000 كيلو واط

تعرفة وحدة الكهرباء للقطاع السكني االستثماري )شقق سكنية(:
فئات االستهالك الشهريعدد الشرائح

تكلفة كل شريحة على األسرةالتعرفة للكيلو واط ساعة )فلس()كيلو واط/ساعة(
)دينار /شهر(

احلاليةاملقترحةاحلاليةاملقترحة
11000-02222
22000-10016262
34000-2001102204
--122اكثر من 44000

إجمالي التكلفة التي قد تتحملها األسرة
288في حالة االستهالك حتى 4000 كيلو واط

وأضافت املصادر: أوضحنا 
الوقود  إلغاء دعم  أيضا ان 
عن الطائرات غير الوطنية 
قد تكون له آثار سلبية على 
الطيران  تنافس ش���ركات 

الوطنية.
وتناولت املصادر أعباء 
التعرفة اجلديدة املقترحة 
للكهرب���اء بأنها س���تكلف 
أصحاب املنازل زيادة شهرية 
تبل���غ 60 دين���ارا في حال 
اس���تهالك 12 ألف كيلوواط 
مقاب���ل التكلف���ة احلالي���ة 
البالغ���ة 24 دينارا لتصبح 

التكلفة اإلجمالية 84 دينارا 
شهريا.

واستطردت املصادر قائلة: 
أما بالنسبة للشقق السكنية 
الش���هرية الزيادة   فتبل���غ 
20 دين���ارا مقابل 8 دنانير 
التكلفة  حاليا، ولتصب���ح 
دين���ارا   28 اإلجمالي���ة 

شهريا.
���ظ املجلس  هذا، وحتفنّ
األعلى للتخطيط في التقرير 
� الذي حصلت » األنباء« على 
� على تعرفة  نس���خة منه 
املقترحة  الكهرباء اجلديدة 

الزراع���ي، مطالبا  للقطاع 
بزيادة الدع���م املمنوح من 

الدولة لهذا القطاع.
للقط����اع  وبالنس����بة 
ل املجلس  الصناعي، س����جنّ
األعلى للتخطيط في تقريره 
تخوفه من ع����دم دقة اآللية 
الت����ي حتس����ب به����ا تكلفة 
الكهرباء في وقت الذروة من 
خالل العدادات احلالية »يبدو 
للمواطن العادي اس����تحالة 
تطبيقها بالدقة الكافية النافية 

للظلم في التقدير«.
وطال����ب املجلس أيضا 

ال����ى  الدع����وم  بتوجي����ه 
ش����ركات القط����اع اخلاص 
الس����لع  واملصان����ع لدعم 

اإلستراتيجية.
وع���ن التعرفة املقترحة 
للمياه، أك���د املجلس أنه ال 
مانع من تطبيق الش���رائح 
الغالون  املقترح���ة عل���ى 
املياه  اإلمبراط���وري م���ن 
شهريا، لكن البد من استثناء 
الزراع���ي لتحقيق  القطاع 
أهداف خطة التنمية والتي 
منها رفع نس���بة االكت��فاء 

الذاتي من اخلضراوات.

آثار سلبية على 
شركات الطيران 
الوطنية من إلغاء 

دعم الوقود للشركات 
األجنبية

فرج ناصر 

اكد مصدر مسؤول بوزارة االشغال أن ميزانية قطاع 
الطرق بالوزارة للس����نة احلالية 2014 -2015 تبلغ 205 
ماليني دينار تشمل جميع تكاليف وأعمال القطاع اخلاصة 
مبش����اريع وشبكة الطرق بالكويت. واضاف أن من ابرز 
هذه املشاريع مراحل مشروع جسر الشيخ جابر االحمد 
وجمال عبد الناصر وطريق اجلهراء والس����جن املركزي 

وصبحان وخزان الدوحة ومشروع املسيلة.
واشار الى أن ميزانية القطاع والبالغة 205 ماليني دينار 
مت اعتمادها عبر القنوات الرسمية وهي من ضمن ميزانية 
الوزارة بش����كل عام والت����ي مت اعتمادها من قبل مجلس 
الوزراء ومجلس االمة. واضاف ان ميزانيات الوزارات تتم 
مراقبتها من قبل ديوان احملاس����بة، مشيرا الى ان قطاع 

الطرق ميتلك النصيب االكبر من ميزانية الوزارة.

مدريد � كونا: ثمنت شخصيات ديبلوماسية اسبانية 
وس����فراء سابقون للمملكة االس����بانية في الكويت امس 
تكرمي األمم املتحدة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ومنحه لقب »قائد للعمل اإلنس����اني« وتس����مية 

الكويت »مركزا للعمل اإلنساني«.
واعتبرت تلك الش����خصيات في تصريحات متفرقة 
ل� »كونا« ان ذلك يعد تكرميا مس����تحقا ملواقف صاحب 
الس����مو األمير اإلنس����انية وعطاءاته في مجاالت العمل 
اخليري واإلنساني ومساعدة احملتاجني في جميع بقاع 
العالم انطالقا من إميانه الراس����خ بقيمة اإلنسان وبحق 

الشعوب في عيش حياة كرمية.
وقال املدير العام في وزارة اخلارجية االسبانية لشؤون 
افريقيا واملغرب والشرق األوسط مانويل غوميز أثيبو 
ان منح صاحب السمو األمير لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
إقرار دولي بأهمية الدور اإلنساني واخليري الريادي الذي 
تقوم به الكويت على املستويني اإلقليمي والدولي واالحترام 

والتقدير الكبيرين لذلك الدور على مستوى العالم.
وأشار غوميز الى ان الكويت دأبت عبر تاريخها الطويل 
على املبادرة بالعمل اإلنساني وبذل جهودها كاملة لتحقيق 
االس����تقرار في املنطقة وعلى املس����رح العاملي ولتعزيز 
احلوار والتفاهم بني جميع الدول والبلدان واحلضارات 

واألديان.
وأشاد بالعالقات الثنائية بني اسبانيا والكويت في شتى 
املجاالت، مشيرا الى ان التاريخ املشترك بني اسبانيا والعالم 

العربي ميثل ضمانا ملستقبل العالقات بني البلدين.
واعتبر ان زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس للكويت 
في شهر أبريل املاضي للمشاركة في احتفاالتها بأعيادها 
الوطنية في وقت يحتفي فيه البلدان مبرور 50 عاما على 
تدش����ني العالقات الديبلوماسية الثنائية خير دليل على 
حسن سير تلك العالقات واحلرص املتبادل على تعميقها 

وتنميتها في شتى املجاالت.
من جانبه، أشاد السفير االسباني السابق لدى الكويت 
أنخل لوسادا بالعالقات املزدهرة بني البلدين، مشيرا الى 
روابط الصداقة األخوة تربط العائلة امللكية االس����بانية 
بصاحب السمو االمير والعالقات التاريخية املتينة املتبادلة 

عبر السنوات الطويلة من العالقات الثنائية.
وهنأ لوسادا الذي شغل منصب السفير االسباني في 
الكويت حتى شهر سبتمبر املاضي والذي يشغل حاليا 
منصب الس����فير اخلاص في منطقة الساحل واملبعوث 
اخلاص إلسبانيا في ليبيا صاحب السمو االمير بتكرميه 
»قائدا للعمل اإلنساني« وبتسمية الكويت »مركزا للعمل 
اإلنساني«، معتبرا أن ذلك يتوج تاريخ الكويت املعطاء 

ويعد مصدر فخر واعتزاز.
وأشاد بالرؤية اإلنسانية لصاحب السمو األمير ومبادرته 
الدائمة للعمل اإلنس����اني وبالدور الذي تقوم به الكويت 
في املنطقة، معتبرا أنها تعمل على حتقيق التوازن فيها 
وتشكل بفضل جهود صاحب السمو األمير قلعة للسالم 
واالستقرار والتوازن وضمانا ملستقبل الصداقة بني جميع 

الدول.
من جهته، أعرب السفير االسباني األسبق خيسوس 
ريوساليدو الذي ترأس البعثة الديبلوماسية االسبانية في 
عام 2004 وملدة ثالث سنوات عن حبه للكويت واشتياقه 

لها واصفا شعبها بالنبيل والطيب.
واعتبر ريوساليدو احلاصل على الدكتوراه في الشريعة 
اإلسالمية ان منح األمم املتحدة صاحب السمو األمير لقب 
»قائد للعمل اإلنساني« أمرا مهما وعادال ويسلط الضوء على 
كل ما قام به سموه في الشؤون اإلنسانية ورفع املعاناة 
التي تتعرض لها اإلنسانية في مختلف بقاع العالم، معربا 

عن متنياته مبزيد من العطاء واالزدهار للكويت.

ديبلوماسيون إسبان يشيدون 
مبكانة الكويت عاملياً

205 ماليني دينار ميزانية قطاع 
الطرق بـ »األشغال« للسنة احلالية

ذياب: تزكية قائمة العمارة 
جلمعية »العمارة« وانتخابات 

»الشريعة« 16 اجلاري
أعل���ن عميد ش���ؤون الطلبة بجامع���ة الكويت د. 
عبدالرحيم ذياب انه وبناء على توصية جلنة تقصي 
احلقائق التي شكلها عميد شؤون الطلبة حول انتخابات 
جمعية الشريعة، فقد 
مت حتديد يوم االربعاء 
اكتوب���ر  املواف���ق 15 
اجلاري موعدا النعقاد 
العمومية  اجلمعي���ة 
جلمعية الشريعة، على 
ان تك���ون االنتخابات 
يوم اخلميس املوافق 

.2014/10/16
من جهة اخرى، اعلن 
د. ذياب عن تزكية قائمة 
انتخابات  العمارة في 

جمعية العمارة. د. عبدالرحيم ذياب

األثري استقبل مهنئيه
مبناسبة عيد األضحى

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.احمد األث���ري املهنئني بعيد األضحى 
املبارك ع���ددا من نواب وقيادي���ي الهيئة ومديري 
اإلدارات، وكال من أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
والعامل���ني بالهيئة وذلك خالل اس���تقبال أقيم في 

ديوان عام الهيئة بالعديلية.
وخالل االستقبال اكد املدير العام حرص أعضاء 
هيئة التدريس وأعض���اء هيئة التدريب والعاملني 
بالهيئة على التواجد مبثل هذه املناسبات التي جتدد 
روح التواصل بني األسرة الواحدة، ودعا د.االثري 
عمداء الكليات ومديري املعاهد للعمل على رفع مستوى 

جودة التعليم وتطويره خالل املرحلة القادمة.
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سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال مبارك اخلرينج 

سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل 

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
الس���يف صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك. 
واس���تقبل س���مو نائب 
األمير وول���ي العهد بقصر 
الس���يف صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح.  
كما اس���تقبل س���مو نائب 
األمير وول���ي العهد رئيس 
مجلس األمة باإلنابة مبارك 

اخلرينج. 
واس���تقبل س���مو نائب 
األمير وول���ي العهد بقصر 
الس���يف صباح امس وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ سلمان  الش���باب 

احلمود.
واستقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير العدل بالوكالة ووزير 
اخلارجية باإلنابة الش���يخ 

محمد العبداهلل.
كما استقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد وزير الصحة 

د.علي العبيدي.
ال���ى ذلك، أجرى س���مو 
نائ���ب األمير وول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بصاحب السمو امللكي 
األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء مبملكة 
الش���قيقة اطمأن  البحرين 
خالله على صحة س���موه 
بعد جناح نتائج الفحوصات 
التي أجراها، سائال  الطبية 

اهلل العل���ي القدير أن ينعم 
على س���موه بدوام الصحة 
التقدم  والعافية لتحقي���ق 
والرقي واالزده���ار ململكة 
البحرين الش���قيقة في ظل 
القيادة الرشيدة جلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين الشقيقة. 
وقد أعرب صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
الوزراء  آل خليفة رئي���س 
مبملكة البحرين الش���قيقة 
عن بالغ شكره وتقديره على 

هذه املشاعر األخوية الطيبة 
ألخيه س���مو نائ���ب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد، والتي جتسد عمق 
أواصر العالقات احلميمة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 
املديد  والعافي���ة والعم���ر 
الكويتي الشقيق  وللشعب 
كل الرفعة واالزدهار في ظل 
القي���ادة احلكمية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

سموه اطمأن على صحة رئيس الوزراء البحريني

نائب األمير استقبل املبارك و5 وزراء واخلرينج

 هيام الفصام تلقي كلمة الكويت 

نيويورك � كونا: طالبت 
الكويت مبضاعفة اجلهود 
وزيادة حجم املس���اعدات 
والتبرعات لصندوق األمم 
الدولية  املتحدة والوكاالت 
املعنية مثل »منظمة الصحة 
العاملية« ملكافحة ڤيروس 
»ايب���وال« مح���ذرة من ان 
انعكاسات تفشي الڤيروس 
قد تكون كبيرة على السلم 
واألمن واألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية. 
ج���اء ذل���ك ف���ي كلمة 
أمام اجتماع مبقر  الكويت 
ملناقش���ة  املتح���دة  األمم 
آخر املس���تجدات املتعلقة 
بانتشار ومكافحة ڤيروس 
»ايبوال« واألزمة الصحية 

العامة الناجمة عن تفشيه، 
ألقتها هيام الفصام من وفد 
الكويت الدائم لدى املنظمة 

الدولية. 
وقالت الفصام »البد من 
مضاعفة اجله���ود وزيادة 
حجم املساعدات اللوجستية 
واملادية سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر للدول املتضررة 
لدع���م قدراته���ا وتوفي���ر 
املع���دات واألجهزة الطبية 
الضرورية وتقدمي املساعدات 
والتبرعات لصندوق األمم 
الدولية  املتحدة والوكاالت 
املعنية مثل منظمة الصحة 

العاملية«. 
وشكرت الفصام رئيس 
اجلمعي���ة العام���ة ل���أمم 

املتحدة على مبادرته بعقد 
هذا االجتماع املهم، وقالت: 
ان���ه رغ���م اجله���ود التي 
تبذل م���ن املجتمع الدولي 
واملنظمات الدولية »إال أنه 
من الواضح أنها غير كافية، 
فاالحتياج���ات كبيرة جدا 
خصوصا بالنس���بة للدول 
األكثر تضررا مثل سيراليون 

وغينيا وليبيريا«. 
وأك���دت تفاعل الكويت 
امل���رض، حيث  ملكافح���ة 
انتش���ار  قدمت منذ بداية 
املرض تبرعا طوعيا وقدره 
5 ماليني دوالر الى منظمة 
العاملية كمساهمة  الصحة 
لدعم اجلهد الدولي ملكافحة 

هذا املرض.

الكويت لزيادة حجم  املساعدات ملكافحة »إيبوال«

صاحب السمو تلقى رسالة خطية من الرئيسة االنتقالية ألفريقيا الوسطى

األمير هنأ إسبانيا وغينيا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى املل���ك فيليب دي 
بوريون ملك مملكة اسبانيا 
الصديقة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. 
وبعث سمو نائب األمير 
الش���يخ نواف  العهد  وولي 
االحمد ببرقية تهنئة الى امللك 
فيليب دي بوريون ملك مملكة 
اس���بانيا الصديق���ة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئ���ة الى الرئيس 
تيودورو اوبيان���غ نغوميا 
مباسوغو رئيس جمهورية 
غينيا االستوائية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو نائب االمير 
الش���يخ نواف  العهد  وولي 
االحم���د ببرقي���ة تهنئة الى 
اوبيانغ  الرئيس تي���ودورو 
نغومي���ا مباس���وغو رئيس 
جمهورية غينيا االستوائية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لب���الده، متمنيا ل���ه موفور 

الصحة والعافية. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.
الى ذل���ك، تلقى صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح 
االحم���د رس���الة خطية من 
الرئيس كاترين سامبا بانازا 
الرئيسة االنتقالية جلمهورية 
الوس���طى تتعلق  افريقي���ا 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 
والش���عبني الشقيقني وسبل 
تنمية أوجه التعاون بينهما 

في املجاالت كافة. 
الرسالة  وقام بتس���ليم 
لنائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح 
املستش���ار محم���د قم���ر 
أحمد مستش���ار الرئيس���ة 
االنتقالية جلمهورية افريقيا 

الوسطى.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لدى عودته الى الكويت 

رئيس الوزراء اطمأن على صحة نظيره البحريني
وبحث العالقات الثنائية مع محلب

أجرى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
امس اتصاال هاتفيا مع أخيه 
امللكي األمير  صاحب السمو 
خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين 

الشقيقة. 
وقد اطمأن س���موه على 
صحة أخيه صاحب الس���مو 
امللكي رئي���س وزراء مملكة 
البحري���ن الش���قيقة وهنأه 
بنج���اح الفحوصات الطبية 
التي أجراها س���موه، متمنيا 
ل���ه دوام الصح���ة والعافية 
وللشعب البحريني الشقيق 
مزيدا من التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 

الشقيقة. 
وعبر صاحب السمو امللكي 
رئيس وزراء مملكة البحرين 
الش���قيقة عن بال���غ تقديره 
النبيلة،  للمش���اعر األخوية 
متمنيا لسموه موفور الصحة 
الكويتي  والعافية وللشعب 
الشقيق كل الرفعة واالزدهار 
القي���ادة احلكيمة  في ظ���ل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد. 

كم���ا تلقى س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املب���ارك اتص���اال هاتفيا من 
رئيس وزراء جمهورية مصر 

العربية م.ابراهيم محلب. 
وجرى خالل االتصال تبادل 
األحاديث الودية واستعراض 
العالقات األخوية الوطيدة بني 

البلدين الشقيقني. 
كما تبادل سموه ورئيس 
الوزراء املصري وجهات النظر 
حول عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املش���ترك التي تهم 

البلدين الشقيقني.
وكان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
عاد الى البالد مساء امس األول 

قادما من لندن بعد ترؤسه وفد 
الكويت ممثال لصاحب السمو 
الدورة  األمير في اجتماعات 
ال� 69 باجلمعية العامة لأمم 
املتحدة التي عقدت في مدينة 
نيويورك بالواليات املتحدة 

األميركية الشهر املاضي. 
وكان سموه قد قام بزيارة 
ايطاليا  رس���مية جلمهورية 
الصديق���ة كما زار جمهورية 
أملاني���ا االحتادي���ة حلضور 
احتفال شركة داميلر مبناسبة 
مرور 40 عاما على الشراكة 
بني الكويت والش���ركة ممثال 

لصاحب السمو األمير. 
وكان في استقبال سموه 
ل���دى وصوله املط���ار نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التج���ارة والصناعة ووزير 
العالي  التربي���ة والتعلي���م 
باإلنابة د.عبداحملسن املدعج 
وعدد من الشيوخ والوزراء 
الدولة  وكبار املسؤولني في 
وق���ادة اجليش والش���رطة 
واحلرس الوطني وديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء.

عبدالكريم العبداهلل

التجارة  وافقت وزارة 
والصناع����ة عل����ى طلب 
وزارة الصحة بالس����ماح 
للجن����ة الدائم����ة ملراقبة 
وتقيي����م اس����تهالك ملح 
الطعام والدهون املشبعة 
الكويت  ف����ي  واحملول����ة 
مبراجعة السلع الغذائية 
املدرجة عل����ى »البطاقة 
التموينية« وفقا لالئحة 
التنفيذي����ة للقانون 117 
لسنة 2013، وإبداء الرأي 
بش����أن مكافحة االمراض 

املزمنة غير املعدية.
وذكرت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح خاص 
ل����� »األنب����اء« أن اللجنة 
تهدف الى اتخاذ اجراءات 
تتلخ����ص في حتس����ني 
الصحة من خالل االلتزام 
بتوصيات منظمة الصحة 
العاملية املتمثلة في تقليل 
استهالك الدهون، والطاقة 
الغذائي����ة، باإلضافة الى 
الدهون املش����بعة  تقليل 
بحي����ث ال تزيد على %10 
من اجمالي الطاقة الغذائية 
املستهلكة يوميا، عالوة 

عل����ى اال يزي����د محتوى 
اليومي  الغذائي  النظ����ام 
للفرد من الدهون احملولة 
على 2% من اجمالي الطاقة 

املستهلكة يوميا.
التوصيات  وبينت أن 
أال يزيد  الى  تهدف ايضا 
محت����وى النظام الغذائي 
الس����كريات  اليومي من 
 ،%10 عل����ى  البس����يطة 
ويفضل ان يكون 5% فقط، 
وأال يزيد محتوى الغذاء 
اليومي على 5 غرامات ملح 
طعام، وتشجيع استهالك 
اخلض����راوات والفواك����ه 

بكمي����ات كافية »اكثر من 
500 غرام في اليوم«.

وأف����ادت املصادر بأن 
اللجنة ستقوم مبراجعة 
السلع الغذائية املدرجة على 
»البطاقة التموينية« خالل 
املقبلة، مؤكدة في  األيام 
الوقت ذاته التزام الكويت 
مبا جاء بق����رار اجلمعية 
العامة لأمم املتحدة املنعقد 
في نيويورك سبتمبر 2011 
بشأن ضرورة احتاد دول 
العالم ملوقف جاد ملكافحة 
األم����راض املزمن����ة غير 

املعدية.

»التجارة«: »الصحة« تراجع »سلع« البطاقة »التموينية«

م. أحمد احلمد 

دع���ا م. أحمد احلمد الى 
اعادة النظر ف���ي قرار رفع 
الكهرب���اء واملاء  الدعم عن 
ورفع أس���عار البنزين إلى 

110 فلوس لليتر الواحد.
وقال احلمد إن أي قرار 
حكوم���ي يج���ب أن يحظى 
والتمحي���ص  بالدراس���ة 
واملناقشة من كل جوانبه، 
كم���ا يجب أن مير من خالل 
مجلس األمة حسب القانون 
الذي صدر خ���الل مجلس 
1992 والذي مينع أي زيادة 
او رفع للرسوم دون الرجوع 
للمجلس، خاصة إن كان هذا 
القرار ميس احلياة اليومية 
الذين يعيش���ون  للن���اس 
على أرض الكويت، معتبرا 
إلى أن  البعض  أن إش���ارة 
املستفيدين من دعم الكهرباء 

واملاء معظمهم من الوافدين 
أمر يضر بس���معة الكويت 
الدولة  وينفي عنها مفهوم 
التي تقدم اخلدمات األساسية 
لسكانها بالتساوي ويكون 
للمواط���ن مي���زات خاصة 
الكويت،  ال تضر بس���معة 
مش���ددا عل���ى أن املجلس 
احلالي يج���ب أن يقف بكل 
حزم جتاه مثل هذه القضايا 
ألنه ممثل للشعب وعليه أن 
يكون ضميرهم بشكل واضح 

وحقيقي.
وأكد احلم���د أن حل أي 
مشكلة سياسية أو اقتصادية 
على حساب املواطن املرهق 
باألص���ل أو على حس���اب 
تش���جيع الصناع���ة ليس 
حال صحيح���ا، معتبرا أن 
حل الش���رائح في استهالك 

الكهرباء واملاء ميكن أن يكون 
حال ممتازا يجمع بني تقليل 
الهدر وعدم املساس مبستوى 
املعيشة للمواطن العادي من 

أصحاب الدخل احملدود.
وبني احلم���د أن تطبيق 
نظام الشرائح على االستهالك 
في الكهرباء واملاء معمول به 
في كثير من الدول وهو يحقق 
مبدأ العدالة والترش���يد في 
وقت واحد حيث ان املواطن 
العادي سيكون حريصا على 
عدم جتاوز الشريحة األولى 
لالستفادة من السعر املدعوم، 
وأما من يحتاج إلى كميات 
كبيرة م���ن الكهرباء أو املاء 
ألغراض صناعية فيمكن أن 
يدفع بأسعار مضاعفة ألنه 
يس���تثمر الطاقة ويستفيد 

منها ماديا.

احلمد: تطبيق نظام الشرائح على االستهالك
في »الكهرباء واملاء« يحقق العدالة والترشيد
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اتوق���ع ان تكون النتيجة قد 
حصلت ولك���ن دولة داعش 
املزعومة وان صح ان نستخدم 
كلمة املزعومة حاليا اخشى 
ان تصب���ح دولة حقيقية اذا 
تخاذلنا عن مجابهتها فدولة 
داعش اآلن من املمكن لها ان 
تتسلل الى اجلسم اللبناني.

ال���ى ان  ولف���ت درباس 
النازحني في الداخل واخلارج 
اليوم  الس���وري اصبح���وا 
يوازون ال� 50% من الش���عب 
السوري فمنذ بدء األزمة في 
س���ورية ولبنان فتح ابوابه 
وبيوته امام اخوته السوريني 
وقد الت���زم لبنان من البداية 
بحماية اي شخص هارب اليه 
بسبب األوضاع في سورية 
وبعدم ترحيل اي شخص وعدم 
اقفال احلدود، فعندما استقبل 
لبنان الس���وريني استقبلهم 
بأهله وليس مبؤسساته وهو 
يستمر اليوم باحتضان اكبر 
عدد من النازحني واملواطنني 
السوريني فنحن نشعر مبأساة 
هذا الشعب كمأساة تخصنا 
وس���نبقى حريص���ني على 

سالمتهم وأمنهم.
وتاب���ع: ولكن الوضع في 
لبنان اليوم يرتب علينا اتخاذ 
بعض اإلج���راءات اجلديدة 
واملشددة التي تأتي متأخرة 
رغم ضرورتها فقد قام لبنان 
بأكثر من قدرته ومازال يقوم 
بواجباته واكثر ولكن بهدف 
حماية لبنان واحملافظة على 
وجوده واعادة بعض التوازن 
اليه يجب علينا  واالستقرار 
لسوء احلظ تشديد اجراءاتنا، 
مبينا ان ه���ذا كله مع العلم 
والتنبيه ان الوضع في سورية 
غير مستقر وان بعض احلاالت 
اإلنسانية الشديدة قد تكون 
بحاجة الى الدخول الطارئ الى 
لبنان ولن منانع فيها وهذا قد 

وضع في االعتبار.
وأش���ار الى عرض بعض 
التي قد  األرقام الضروري���ة 
تساعد على توضيح صورة 
الوضع احلالي في هذا البلد 
الصغي���ر والصامد رغم كل 
الدول  األوجاع فلبن���ان من 
الصغي���رة فمس���احته تبلغ 
10452 ك���م2 وعدد س���كانه 
4 ماليني نس���مة ومنذ نكبة 
ال� 1948 وه���ذا البلد بدأ في 
استقبال األخوة الفلسطينيني 
حتى وصل عددهم الى حوالي 
450 الف اي ما يقارب 10% من 
عدد الس���كان واليوم مع بدء 
األزمة السورية يستقبل لبنان 
ما يزيد على 1.5 مليون مواطن 
سوري )بعضهم كان موجودا 
قبل األزمة( و1.14 منهم مسجل 
ل���دى مفوضية األمم املتحدة 
العليا لشؤون الالجئني اي ان 
عدد السوريني في لبنان يزيد 
على 30% من عدد السكان، هذا 
وقد اتى ايضا حوالي 45 الف 
الجئ فلسطيني من سورية 
وهذا يضعنا امام رقم يصل الى 
2 مليون مواطن غير لبناني 
يش���اركوننا بلدن���ا اي %50 

اضافة على عدد السكان.
الن���زوح ادى  ان  وذك���ر 
الى ارتفاع نس���بة اجلرمية، 
حي���ث ان 25% م���ن ن���زالء 
اللبنانية هم من  الس���جون 
اذ  الس���وريني وهذا منطقي 
ان نسبة الزيادة في السكان 
تتراوح بني 25 و30% وهذه 
الزائدة في السجون  النسبة 
س���ترونها في كل نشاط من 
نشاطات احلياة، باإلضافة الى 
مشاكل ارتفاع نسبة التلوث 
واألض���رار البيئية وازدحام 
الطرق���ات واكتظاظ املدارس 
واملستشفيات فاملدارس اليوم 
تستوعب حوالي 100 الف تلميذ 
سوري وتعمل بدوامني وذلك 
على حساب الدولة اللبنانية 
بدعم متف���اوت من املنظمات 

الدولية املانحة.

والعمل على استكمال اجلهود 
املبذولة في هذا اإلطار وتعزيز 
اجلهود الدولية إلغاثة الالجئني 
السوريني في الداخل واخلارج، 
وفي الواقع انه اليبدو في األفق 
ان هناك حال وش���يكا لالزمة 
السورية ومن ثم فاالجتماع 
يهدف ال���ى التفكير والبحث 
والنقاش ح���ول احتياجات 
الدول  2015 وبعد انضم���ام 
املضيفة لالجئني السوريني 
ال���ى هذا االجتم���اع الدوري 
علينا ان نتبع نهجا متكامال 
لالستجابة اإلنسانية وذلك 
لتحقيق االستجابة اإلنسانية 
واإلمنائية الفاعلة والقدرة على 
الصمود في مواجهة حتديات 
األزمة بالش���راكة مع القيادة 
الدولية، موضح���ا: ال ننكر 
ان مخصصات الدول املانحة 
سمحت للمنظمات اإلنسانية 
ألن تقوم بواجبها في العمل 
على تلبية احتياجات املاليني 
من النازحني داخل سورية وفي 
دول اجلوار اال انها تظل غير 
كافية بالنظر الى تطور األزمة 
واس���تمراريتها واستفحال 
تداعياتها خاص���ة مع قدوم 
الشتاء.ولفت املعتوق  فصل 
ال���ى ان من اجلدي���ر بالذكر 
ف���ي هذا الص���دد ان اجلهات 
املانحة املشاركة في االجتماع 
قدمت ما يعادل 3.4 مليارات 
دوالر ومازالت هناك تعهدات 
والتزامات لم يتم الوفاء بها 
وهذا املوضوع مطروح للبحث 
التوصل  والنقاش وبه���دف 
الى اقتراحات بش���أن تعزيز 
فرص االستجابة اإلنسانية 
ووضع آليات جديدة وفعالة 
إليجاد م���وارد اضافية خالل 
املقبلة من عام 2014  األشهر 

والتخطيط لعام 2015.
وأكد على ان الصراع في 
الرابع  س���ورية يدخل عامه 
ووفق تصريح لفاليري اموس 
فإن هناك 11 مليون ش���خص 
في سورية اكثر من نصفهم 
النازحني داخليا بحاجة  من 
ماسة الى املساعدات اإلنسانية 
العاجلة األم���ر الذي يتطلب 
حالة م���ن تعبئة األموال في 
جمي���ع انحاء العال���م لدعم 
احتياجات عام 2015 خاصة 
في ظل استمرار النزوح وعدم 
االستقرار في املنطقة بل ميكن 
الق���ول ان العمليات اإلغاثية 
وحدها غير كافية والبد من 
دعم اخلطط الوطنية للبلدان 
املضيفة وضخ األموال ملشاريع 
التنمية في مجاالت الصحة 

والتعليم واإلنتاج.
: ومع امياننا بضرورة  وبنينّ
توفير املساعدات اإلنسانية 
العاجل���ة فإنه���ا ال ميكن ان 
حتل مح���ل احلاجة الى حل 
سياسي عاجل لألزمة وهذه 
الصرخة البد ان نعلنها مدوية 
في كل محافلنا واجتماعاتنا 
انحيازا للوضع اإلنس���اني 
لالجئ���ني ولي���س تدخال في 
الصراعات السياسية وذلك 
ادراكا الحتياج���ات الالجئني 
الى حياة مس���تقرة ينعمون 
الكرمي واألمن  فيها بالعيش 
واألم���ان ويحصل���ون على 
حقهم ف���ي الرعاية الصحية 
وحق اوالدهم ف���ي التعليم، 
موضحا ان اخلطير في األمر 
ايض���ا ان أط���راف النزاع ال 
يلتزم���ون بق���راري مجلس 
األم���ن 21339 و2165 ح���ول 
املساعدات اإلنسانية وسالمة 
موظفي اإلغاثة ألن هناك آالف 
احملاصرين الذين ال تصل اليهم 
املساعدات نظرا لعدم وجود 

ممرات آمنة لعمال اإلغاثة.
م���ن جهت���ه، ق���ال وزير 
الشؤون االجتماعية اللبناني 
رشيد درباس: دائما كنت احذر 
من خطر داعش وكنت اقول 
لس���فراء الدول الصديقة ان 
األمور تزداد سوءا، ولم اكن 

استضافة أعمال هذا االجتماع 
بصف���ة دورية وتقدمي الدعم 
اللوجيس���تي له استشعارا 
الش���ركاء  بأهميته في جمع 
اإلنسانيني على منصة واحدة 
ملتابعة العمليات اإلنسانية.

وأردف: الش���كر موصول 
ال���دول واجلهات  حلكومات 
املانحة على مخصصاتها املالية 
السخية التي ساعدت املنظمات 
اإلنسانية على تلبية احتياجات 
املاليني من ضحايا األزمة داخل 
سورية وخارجها ومنها الدول 
املستضيفة لالجئني السوريني 
والت���ي تتحمل العبء األكبر 
والهائ���ل من نتائ���ج األزمة 
القول  السورية بل استطيع 
الس���وري  ان دول اجل���وار 
تتص���دى ألزم���ة الالجئ���ني 
السوريني نيابة عن املجتمع 
الدولي الذي نتطلع ان يتنامى 
دوره بشكل يتناسب وتبعات 
تلك األزمة اخلطيرة ومن غير 
اإلنصاف تركها وحدها لهذا 
املصير ال���ذي يفوق قدراتها 
وامكاناته���ا، كما نثمن الدور 
الفاعل للمنظمات اإلنسانية 
الدولية حلرصها البالغ على 
العمليات اإلنس���انية  تنفيذ 
داخل سورية وخارجها على 
النحو الذي يلبي االحتياجات 
املتزايدة لضحايا األزمة وكذلك 
نش���كر جميع املنظمات غير 
احلكومية التي لم تدخر وسعا 
في هذا االجتاه واخص بالشكر 
اجلمعيات اخليرية الكويتية 
واخلليجية والعربية لدورها 
العديد من  الرائد في تدشني 
البرامج اإليوائية والصحية 
والتعليمية للنازحني السوريني 
في األردن وتركي���ا ولبنان 

وارمينيا وداخل سورية.
واش���ار املعت���وق الى ان 
مجموعة كبار املانحني تعقد 
اجتماعها كل 3 شهور بضيافة 
الكويت وهي منصة لوضع 
التمويل وحتديد  اولوي���ات 
غاي���ات الص���رف والبحث 
في تفعيل س���بل االستجابة 
اإلنسانية على نطاق أوسع 

على اجتماع القاهرة وان تكون 
هناك إسهامات سخية من الدول 
املشاركة لتخفيف املعاناة عن 
ابناء الشعب الفلسطيني في 

غزة.
وزاد: بكل أسف هناك نسبة 
ليست بقليلة من الدول التي 
لم تسدد التزاماتها املالية جتاه 
الوضع اإلنساني في سورية 
ونحن نأمل انه من خالل آلية 
االجتماعات ان نحرك مساهمات 
ال���دول وان نحث الدول على 
تقدمي مس���اهماتها، وأتوقع 
ان تكون هناك مساهمات قد 
تعلن في هذا املؤمتر وأتوقع 
ان تكون هناك مساهمات بعد 
هذا املؤمتر، وبالتالي تتوالى 
هذه املس���اهمات ونصل الى 
الرقم الذي ميكننا من خالله 
ان نقدم اخلدمات املطلوبة الى 
النازحني ونخفف من  هؤالء 

معاناتهم.
بدوره، قال رئيس الهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية 
ومبع���وث األمني العام لألمم 
املتحدة للش���ؤون اإلنسانية 
د.عبداهلل املعتوق: أشكر جميع 
ى دعوتنا للمش���اركة  لبنّ من 
الثالث  في أعمال االجتم���اع 
ملجموعة كبار املانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
وال يفوتني الترحيب بضيوفنا 
الكرام من دول لبنان واألردن 
وتركيا الذين انضموا الينا في 
هذا االجتم���اع لتمثيل الدول 
املضيفة لالجئني السوريني 
وهذه خطوة مهمة واضافية، 
انها س���تثري  املؤك���د  ومن 
االجتماع وستنقل لنا زوايا 
جديدة لألوضاع اإلنس���انية 
لالجئ���ني ف���ي تل���ك الدول 

املضيافة.
وأضاف املعتوق: من هذا 
املنبر العاملي اود ان اغتنم هذه 
الفرصة الطيبة ألهنئ صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة تتويجه قائدا 
إنس���انيا وتس���مية الكويت 
مركزا إنسانيا عامليا والشكر 
حلكومة الكويت حلرصها على 

املجتمع الدولي يشكل حتالفا 
حملاربة واحدة من نتائج هذا 
الصراع املريع وهو ما يطلق 
الدولة اإلس���المية في  عليه 
العراق والش���ام والتي باتت 
ته���دد العالم برمت���ه كما ان 
الساحة السورية وبسبب تلك 
الكارثة أصبحت حاضنة لتلك 
املنظم���ات اإلرهابية وقاعدة 
تنطلق منه���ا، مبينا ان هذا 
االجتماع ينعقد بالتزامن مع 
انعقاد مؤمتر املانحني إلعمار 
غزة والذي نأمل له النجاح في 
حتقيق أهدافه، مش���ددا على 
ان مجلس األمن الدولي وهو 
اجلهة املنوط بها حفظ السلم 
واألمن الدوليني ومطالب اكثر 
من اي وق���ت مضى بتوحيد 
صفوفه ونبذ خالفاته وترك 
املصال���ح الضيق���ة والعمل 
على ايجاد حل لهذه الكارثة 
اإلنس���انية وإنهائها لينعم 

العالم باالستقرار.
وبني في رده على أسئلة 
الصحافيني بعد انتهاء كلمته 
ان وزير الشؤون االجتماعية 
اللبناني طرح معاناتهم نتيجة 
استضافة الالجئني السوريني 
والكل يدرك ان األش���قاء في 
لبن���ان يعان���ون الكثير من 
هذه االس���تضافة، موضحا 
انه���م تفضلوا باس���تضافة 
اشقائهم في سورية وكان لهذه 
االستضافة ثمن باهظ جدا في 
لبن���ان وخصوصا ان لبنان 
بلد صغير وقدراته محدودة، 
مضيفا: اس���تمعنا الى شرح 
كامل ومفصل من الوفد االردني 
بخصوص معاناتهم من خالل 
هذه االستضافة وبالتالي نحن 
نتمن���ى بالفعل ان نصل الى 
نهاية سريعة وان يكون هناك 
حد لهذه املعاناة وان يطوى 
هذا امللف وان يعود هؤالء الى 
بلدهم آمنني مطمئنني، الفتا الى 
ان هذا املؤمتر اليوم يتزامن 
مع انعقاد املؤمتر الذي يعقد 
الي���وم )امس( ف���ي القاهرة 
إلعادة إعمار غزة وفي الواقع 
هناك الكثير من اآلمال املتعلقة 

املتحدة املتخصصة كما باشر 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
نش���اطه ف���ي دول اجل���وار 
املستضيفة لالجئني بتنفيذ 
مش���اريع محددة باعتمادات 
مالية تبلغ 50 مليون دوالر.

وش���دد على ان »داعش« 
ليس���ت بدولة وان اإلرهاب 
لم يخل���ق دوال فنحن نأمل 
في اس���تقرار لبن���ان ونقلق 
ملا يحصل بالفعل ألش���قائنا 
في لبنان من مناوشات على 
احل���دود من قب���ل متطرفني 
ونتمنى سالمة لبنان وأمنه وان 
يتمكن أشقاؤنا في لبنان من 
مواجهة هذه التحديات ونتمكن 
حقيقة جميعا من مواجهة هذه 
التحديات األمنية اخلطيرة التي 
تستهدف وجودنا وتستهدف 
امننا وتستهدف استقرارنا، 
وهناك حتال���ف دولي يعمل 
وهناك جه���ود دولية تبذل 
وبالتالي نحن متفائلون جدا 
في املس���تقبل بالقدرة على 
احتواء هذه املخاطر واحلد من 
هذه املخاطر وبالتالي القدرة 
على ان تنعم دول املنطقة بأمن 

واستقرار.
وتابع: لقد حذرت الكويت 
من خط���ورة ه���ذا الصراع 
الدامي ليس فقط على سورية 
الش���قيق وال على  وشعبها 
دول اجلوار فحس���ب وامنا 
العالم بأس���ره، فهاهو  على 

أكد وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلار اهلل في كلمته خالل 
افتتاح أعمال االجتماع الثالث 
ملجموعة كبار املانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
الس���ورية أس���وأ  ان األزمة 
كارثة إنس���انية في التاريخ 

املعاصر.
وق���ال اجل���ار اهلل خالل 
االجتماع الثالث ملجموعة كبار 
املانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في س���ورية الذي عقد امس 
»يأتي ذلك االجتماع في إطار 
س���عينا املتواصل للتخفيف 
م���ن معان���اة األش���قاء في 
سورية وشعورنا باملسؤولية 
األخالقية واإلنسانية، الفتا الى 
ان تلك األزمة مازالت أس���وأ 
كارثة انس���انية في تاريخنا 
املعاصر حتصد أرواح األبرياء 
وتهجر وتش���رد املاليني في 
الداخل واخلارج في ظروف 
معيشية س���تزداد سوءا مع 
قرب موسم الش���تاء كما ان 
جيال كامال من األطفال يسير 
في دروب الضياع بال رعاية 
تعليمية تضمن مستقبله وال 
طبية تضمن صحته وال بيئة 
صاحلة تهيئه لينهض بوطنه 

مستقبال.
وأضاف: وعلى الرغم مما 
بذلناه من جهود كبيرة وعطاء 
سخي اال اننا مازلنا عاجزين 
كمجتمع دول���ي عن تغطية 
احتياجات اش���قائنا فحجم 
الكارث���ة عظي���م والظروف 
الت���ي تعمل بها وكاالت األمم 
املتحدة املتخصصة ال تتوافر 
فيها التسهيالت الالزمة ألداء 
مهامها املنوطة بها رغم صدور 
قرار مجلس األمن رقم 2139 
ناهيك ع���ن ان هناك دوال لم 
تس���دد حتى اآلن ما تعهدت 
به خ���الل املؤمتري���ن األول 
والثاني للمانح���ني واللذين 
الكويت، وأود  استضافتهما 
هنا اإلشارة الى اننا قد قمنا 
بس���داد كامل تعهداتنا خالل 
املؤمترين والبالغة 800 مليون 
دوالر من خالل وكاالت األمم 

خالد اجلار اهلل متحدثا خالل االجتماع  صورة جماعية للمشاركني في االجتماع الثالث لكبار املانحني للشعب السوري د.عبداهلل املعتوق يلقي كلمته 

وكيل »اخلارجية«: 
األزمة السورية أسوأ 

كارثة إنسانية في 
تاريخنا املعاصر

الكويت سددت كامل 
تعهداتها البالغة 800 

مليون دوالر جتاه 
الشعب السوري

هناك دول لم تسدد 
التزاماتها املالية جتاه 

الوضع اإلنساني
في سورية 

درباس: 25% من 
نزالء السجون اللبنانية 

من السوريني

اجلاراهلل بحث مع السفير الروسي 
العالقات الثنائية بني البلدين

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل امس مع 
سفير روسيا االحتادية لدى البالد أليكسي سولوماتني. 

ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مدير إدارة أوروبا السفير وليد علي 
اخلبيزي ومدير إدارة مكتب الوكيل السفير أيهم 

عبداللطيف العمر.
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يناقش طلب جمعية املهندسني املشاركة في جلان املجلس اليوم

البلدي يبحث تقرير جلنة تقصي احلقائق حول إعالنات الشوارع
ال����رد على العض����و نايف 
املطيري بشأن قيام تناكر بتفريغ 
حمولتها بصفة يومية من مياه 
املجاري امللوثة بساحة ترابية 

مبنطقة جليب الشيوخ.
املقدم����ة من  االقتراح����ات 
العضو د.حس����ن كمال بشأن 
إلكتروني  وضع عداد رقم����ي 
لالشارات املرورية والثاني بشأن 
توسعة ش����ارع ناصر املبارك 
الرميثية واس����تخدام  ملنطقة 

مخرج.
االقتراح املقدم من العضو 
د.مشاري املطوطح بشأن تطوير 
وإعادة تنظيم املخطط الهيكلي 

للدولة.
االقتراح املقدم من العضو 
أس����امة العتيبي بشأن اعتماد 
منوذج خاص في البلدية يقوم 
البائع بتعبئته والتوقيع عليه 
العقاري  الوس����يط  بتفويض 
باستخراج ملف العقار وإمتام 
معامل����ة اس����تخراج ش����هادة 

األوصاف.
االقتراح املش����ترك واملقدم 
من االعضاء يوس����ف الغريب 
والعضو د.حسن كمال بشأن 
اس����تحداث مخرج على طريق 
الشيخ زايد بن سلطان طريق 
الدائري اخلامس املتقاطع من 
مخرج طريق امللك عبدالعزيز 

)طريق الفحيحيل(.
االقتراح����ان املقدم����ان من 
العضو نايف الس����ور بش����أن 
تخصي����ص أرض إلقامة فرع 
بنشر مبنطقة عبداهلل املبارك، 
وآخر بش����أن تس����مية شارع 
باسم املرحوم ضيدان فهاد بن 

حثلني.

البلدية للتعامل  استراتيجية 
مع االطارات املتراكمة في منطقة 

أرحية التي بجوار أمغرة. 
الرد على س����ؤال العضو م 
منصور اخلرينج بش����أن عدم 
التقدم بإنشاء أو تطوير طريق 

النويصيب.
الرد على سؤال م. منصور 
اخلرينج بش����أن ع����دم تنفيذ 
املشاريع التنموية في املخطط 

الهيكلي.
الرد على سؤال العضو مانع 
العجمي بشأن حريق إطارات 

ميناء عبداهلل.
ال����رد على س����ؤال العضو 
د. حس����ن كمال بشأن إصدار 
املبان����ي  تراخي����ص اطف����اء 

االستثمارية السكنية.
ال����رد على س����ؤال أعضاء 
املجلس البلدي م.علي املوسى، 
العتيبي بشأن تشكيل  أسامة 
جلنة تقوم على دراسة واقتراح 
املواصف����ات واالش����تراطات 
الفنية والصحية واالجتماعية 
الواجب توافرها في املختبرات 

الصحية.
الرد على س����ؤال عبداهلل 
التفويض  الكن����دري بش����أن 
للتصدي����ق عل����ى اجللس����ة 

السابقة.
ال����رد على س����ؤال العضو 
فه����د الصانع بش����أن املخطط 
الهيكلي الع����ام لدولة الكويت 
الص����ادر باملرس����وم رقم 255 

لسنة 2008. 
الرد على العضو فهد الصانع 
بشأن عمل نصب تذكارية جلميع 
ش����هداء الكويت في الس����احة 

املقابلة ملجلس األمة.

املناطق السكنية ودور بلدية 
الكويت في الرقابة.

الس����ؤال املقدم من العضو 
احملامي عبداهلل الكندري بشأن 
أوضاع النظافة ودور البلدية في 
القضاء على عملية فرز النفايات 

أمام املنازل.
السؤال املش����ترك واملقدم 
م����ن األعضاء مهله����ل اخلالد، 
فه����د عبدالعزي����ز الصان����ع، 
وأسامة العتيبي بشأن كافتيريا 
نقابة العاملني ببلدية الكويت 

بالشويخ.
االسئلة املقدمة من العضو 
الغريب بشأن منطقة  يوسف 
الس����املية وآخر بشأن تطبيق 
ق����رار مجلس الوزراء بش����أن 
امل����دارس اخلاصة في املناطق 
السكنية، وظاهرة العزاب في 

السكن اخلاص.
السؤال املش����ترك واملقدم 
م����ن األعضاء مان����ع العجمي، 
نايف السور، أسامة العتيبي، 
فهد الصانع بش����أن املخيمات 

الربيعية.
الردود الواردة على أسئلة 
الس����ادة االعضاء من اجلهاز 
التنفيذي لبحثها في جلس����ة 
رق����م 5/2014 املنعق����دة ف����ي 

.13/10/2014
الردود املؤجلة من جلسة رقم 

3/2014 بتاريخ 30/6/2014.
ال����رد على العض����و مانع 
العجمي بش����أن املناقصة رقم 
18-1011/2012 اخلاصة بإنشاء 
وإجناز وصيانة املبنى االداري 

رقم 2 بالشهداء.
ال����رد على س����ؤال العضو 
بش����أن  الغري����ب  يوس����ف 

املقدم من األعضاء فهد الصانع 
وأسامة العتيبي بشأن التعديل 
على الفق����رة 7 من البند األول 
اخلاص باجلدول رقم 1 بشأن 
تنظي����م أعمال البن����اء بأبنية 

السكن اخلاص والنموذجي.
كتاب مدير عام البلدية بشأن 
الرد على االقت����راح املقدم من 
العضو د.حس����ن كمال بشأن 
التصميم احلضري للضواحي 
واملدن في الكويت. وكتاب بشأن 
الرد على االقت����راح املقدم من 
األعضاء د.حسن كمال ونايف 
السور بناء وتخضير احلدائق 
العامة في منطقة عبداهلل املبارك 

السكنية.
والرد على االقتراح املقدم من 
العضو د.حسن كمال بإنشاء 
حديقة عامة في منطقة الدعية 

باإلضافة الى مضمار مشاة.
والرد على االقتراح املقدم من 
العضو فهد الصانع بشأن إزالة 
اإلعالنات العشوائية التي يتم 
وضعها في الطرقات والشوارع 

في جميع احملافظات.
وكتاب مدير ع����ام البلدية 
بشأن الرد على االقتراح املقدم 
من العضو يوسف الغريب بشأن 
إنشاء مسلخ في منطقة الوفرة 
الزراعية. وقرار املجلس البلدي 
اخلاص بتخصيص موقع إلقامة 
مسجد مبنطقة اشبيلية قطعة 
1. والكتاب املقدم من العضو فهد 
الصانع بشأن تشديد وتفعيل 
الرقابة على شركات النظافة في 
جميع مناطق الكويت وباألخص 
منطقة الشاليهات، إضافة الى 
س����ؤال العضو د.حسن كمال 
بخصوص جتاوزات البناء في 

يعقد املجلس البلدي جلسته 
اليوم برئاسة  العادية صباح 
مهلهل اخلالد، حيث سيبحث 
املجل����س كتاب مدي����ر اإلدارة 
القانونية بشأن التقرير النهائي 
للجنة تقصي احلقائق بشأن 

إعالنات الشوارع.
ويتضمن ج����دول األعمال 
التالي: كتاب جمعية املهندسني 
الكويتية بشأن املشاركة باللجان 
والهيئات الفنية العامة باملجلس 
البلدي، وذلك لزيادة النفع ألبناء 

وطننا الغالي الكويت.
كتاب مدير عام البلدية بشأن 
إعداد تقرير بخصوص إنشاء 
إدارة دورات املي����اه في مدينة 
الكوي����ت، وكتاب آخر بش����أن 
مشروع ميزانية املجلس البلدي 

للسنة املالية 2015/2014.
وكتاب آخر بشأن مشروع 
ميزانية بلدية الكويت للسنة 
املالية 2016/2015. وكتاب مدير 
ع����ام البلدية بش����أن التقرير 
املالي عن الفترة من 2014/4/1 
الى 2014/8/31 مليزانية السنة 
الى  املالية 2015/2014، إضافة 
الرد على االقت����راح املقدم من 
األعضاء د.حسن كمال واسامة 
العتيبي، بشأن ارتدادات املباني 
السكنية وغيرها، وآخر بالرد 
على االقتراح املقدم من العضو 
فهد الصانع بشأن طباعة مخطط 
مدينة الكويت وتوزيعه مبقابل 
رم����زي، والرد عل����ى االقتراح 
املقدم من األعضاء نايف السور 
وعبداهلل الكندري بشأن وضع 
أعمدة كهربائية لإلنارة مبنطقة 
العارضي����ة. وكتاب مدير عام 
البلدية بشأن الرد على االقتراح 

مهلهل اخلالد

البلدية ستضرب بيد من حديد للقضاء على تلك الظاهرة

املنفوحي: اإلبعاد اإلداري للمتورطني في االجتار باألغذية الفاسدة
الش����أن  البلدية بهذا  آخر في 
بحض����ور نواب املدي����ر العام 
لش����ؤون قط����اع احملافظات 
البلدية في  أف����رع  ومدي����ري 
إدارة  احملافظات ونائب مدير 
العالقات العامة ورؤساء فرق 
الط����وارئ باحملافظات، وذلك 
لترجمة ما مت االتفاق عليه مع 
وزارة الداخلية، حيث مت إبالغهم 
بشأن تفعيل التعاون والتنسيق 
الداخلية وضرورة  مع وزارة 
البدء بالعمل على تنفيذ اآللية 
املتفق عليها بالتعاون مع رجال 
املباحث تفعيال التخاذ اإلجراءات 
القانوني����ة الرادعة، الفتا إلى 
انه طلب من املس����ؤولني رفع 
تقارير دورية بهذا اخلصوص 
لتقدميها لوزير الدولة لشؤون 

البلدية.

ألفرع البلدي����ة في احملافظات 
لرصد وحتري كل املعلومات 
بشأن املتاجرين باملواد الغذائية 
الفاسدة. وكشف عن إجراءات 
مشددة ورادعة بدءا من اتخاذ 
القانونية حملاسبة  اإلجراءات 
ومعاقبة املتجاوزين للقانون 
ومن ثم اإلبع����اد اإلداري لكل 
من يثب����ت تورطه في االجتار 
الفاس����دة، مؤكدا أن  باألغذية 
القانون سيطبق على اجلميع 
دون تهاون ولن يستثنى أحد 
حفاظ����ا على س����المة وصحة 
املواطنني واملقيمني، خاصة أن 
وزير الدولة لش����ؤون البلدية 
يولى االهتمام الكبير ملتابعة هذا 
املوضوع عن كثب التخاذ كل 

اإلجراءات طبقا للقانون.
وتابع: عقدنا أيضا اجتماعا 

التنسيق والتعاون الكامل بني 
وزارة الداخلية ممثلة في رجال 
املباحث وبلدية الكويت ممثلة 
في مفتشي فرق الطوارئ التابعة 

وكيل الوزارة الفريق سليمان 
الفهد ضم عددا من قيادات بلدية 
الكوي����ت ووزارة الداخلية مت 
خالله االتفاق على تفعيل آلية 

أعلن مدير عام بلدية الكويت 
املنفوحي عن  باإلنابة م.أحمد 
اتخاذ كل اإلج����راءات الرادعة 
ملواجهة االجتار باألغذية الفاسدة، 
وذلك بالتنسيق والتعاون بني 
فرق الط����وارئ التابعة ألفرع 
البلدية في احملافظات الس����ت 
العام����ة للمباح����ث  واإلدارة 
اجلنائية بوزارة الداخلية. وقال 
املنفوحي في تصريح صحافي 
إنه بناء على توجيهات أصدرها 
وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون البلدية عيسى الكندري 
بضرورة تفعيل عقوبات رادعة 
ل����كل م����ن يت����داول أو يتاجر 
إلى  الفاسدة، مشيرا  باألغذية 
أنه مت عق����د اجتماعني )أمس( 
بهذا اخلصوص: االجتماع األول 
عقد في وزارة الداخلية بحضور 

م.أحمد املنفوحي مترئسا االجتماع

الغريب: اإلسراع بإجناز 
مستوصف سلوى الصحي

املطوطح إلجراء دراسة
مرورية ملدينة اجلهراء

تساءل عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
حولي يوسف الغريب عن األسباب التي أدت إلى تأخير 
إجناز وإنشاء املستوصف الصحي في منطقة سلوى 

الواقع في قطعه 11.
وطالب الغريب في تصريح صحافي اجلهات املختصة 
س���رعة االنتهاء من 
انه  بنائه خصوصا 
يخدم شريحة كبيرة 
من املواطنني واملقيمني 

قاطني املنطقة.
وق���ال ان بلدي���ة 
الكويت سلمت املوقع 
إلنش���اء  املخصص 
املرك���ز الصحي مع 
مواقف السيارات  في 
منطقة سلوى قطعة 
11 الى وزارة الصحة، 
إال ان املوق���ع لم يتم 
التعامل في بنائه حتى 
اآلن. وب���ني ان املركز الصحي القائم حاليا في القطعة 
5 لم يعد يس���توعب األعداد املتزاي���دة من املواطنني 
واملقيمني، مطالبا ان يتم العمل على إجنازه بأس���رع 

وقت ممكن.

دعا عضو املجلس البلدي مش���اري املطوطح الى 
عمل دراسة مرورية ش���املة ملدينة اجلهراء لتحسني 

مستوى الطرقات.
وقال املطوط���ح في اقتراحه: تعتبر الطرق عنوان 
نهضة البالد وتقدمها، وسعيا منا الى حتسني وتطوير 
وكف���اءة الطرق ورفع مس���توى أدائها وربط املناطق 
السكنية احمليطة بشبكة طرق سريعة ومتطورة من 
حيث التصميم واإلنش���اء للتغل���ب على االختناقات 
املرورية وتس���هيل انس���يابية املرور لتفادي حوادث 
الط���رق وزيادة معدالت األمن والطرقات. لذلك أقترح 
اآلتي: عمل دراسة مرورية شاملة ملدينة اجلهراء، وذلك 
لتحسني مستوى الطرقات في املنطقة واختصار املدة 
الزمني���ة للرحالت كما مت العمل به في مدينة الكويت 

ومنطقة الساملية وحولي.

يوسف الغريب

السور واملطوطح: إنشاء محطة 
وقود في مدينة سعد العبداهلل

طالب عضوا املجلس البلدي نايف السور ومشاري 
املطوطح بلدية الكويت بتخصيص ارض إلقامة محطة 
تعبئة وقود في مدينة س���عد العبداهلل، موضحني ان 
املنطقة مأهولة بالسكان وال يوجد بها إال محطة تعبئة 
وقود وحيده داخل املنطقة، مما يش���كل ضغطا كبيرا 
عليها وازدحاما شديدا للراغبني في تعبئة سياراتهم 

بالوقود من قاطني املدينة.
وأوضحا في تصريح صحافي الى ان أهالي مدينة 
سعد العبداهلل اس���تاؤوا من هذا الوضع املزري لدى 
توجههم الى محطة تعبئة الوقود الوحيدة في املدينة، 
ذاكري���ن ان بعضهم اضطر الى التوجه ملناطق اخرى 
قريبه لتعبئة سياراتهم بالوقود خشية االزدحام الذي 

سيواجهونه في منطقتهم.
وأك���دا ان املجلس البلدي وجلنة محافظة اجلهراء 
على استعداد تام ملناقشة هذا األمر واملوافقة عليه بعد 
موافقة اجلهات املختصة عل���ى الطلب، وذلك خلدمة 

أهالي مدينة سعد العبداهلل.

مشاري املطوطح نايف السور

ذبح 44179 أضحية خالل
عيد األضحى في املسالخ

أعدت إدارة العالقات العامة تقريرا إحصائيا بخصوص 
أعداد األضاحي التي متت بجميع املسالخ خالل فترة العيد، 
وذلك بالتعاون مع إدارات التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بأفرع البلدية باحملافظات ال� 6، مشيرة الى ان عدد األضاحي 

بلغ 44179 أضحية خالل عيد األضحى املبارك.
وأوض����ح التقرير ان عدد األضاح����ي التي مت ذبحها 
في مس����لخ الفروانية خالل أيام العيد  بلغ 4131 أضحية 
تنوعت بني 3531 ضأنا عربيا و417 ضأنا أس����تراليا فيما 
بلغ عدد ذبائح املاع����ز 67 ذبيحة و3 رؤوس جمل و105 

رؤوس أبقار.
وذكر التقرير ان عدد األضاحي التي مت ذبحها في مسلخ 
اجلهراء خالل أيام العيد  بلغ 6420 أضحية تنوعت بني 

6362 من األغنام و14 رأس جمل و44 رأس بقر.
وأشار التقرير الى ان عدد األضاحي التي مت ذبحها في 
مسلخ األحمدي خالل أيام العيد قد بلغت 11586 أضحية. 
ولفت التقرير الى ان ع����دد األضاحي التي مت ذبحها في 

مسلخ العاصمة خالل أيام العيد  بلغ 16000 أضحية.
وقال����ت إدارة العالقات العامة ف����ي تقريرها ان عدد 
األضاحي التي مت ذبحها في مسلخ حولي خالل أيام العيد 

بلغ 6642 أضحية.

جانب من ذبح األضاحي في املسالخ
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السجاري: حتديد 3 سنوات لتحول بنك االئتمان 
إلى املعامالت اإللكترونية بالكامل كان قبل عام ونصف

أكدت رئيسة قسم العالقات العامة في بنك 
االئتمان الكويتي )التسليف سابقا( فاطمة 
السجاري أن خطة البنك نحو التحول إلى 
إجناز املعامالت إلكترونيا تسير على قدم 

وساق وبخطى ثابتة، وقد قطعت شوطا 
كبيرا على طريق إجنازها بشكل كامل.

وتوضيحا ملا أورده أحد املواقع 
اإللكترونية على شبكة اإلنترنت حتت 

عنوان »بنك االئتمان: التحول إلى املعامالت 

اإللكترونية بالكامل خالل 3 سنوات«، قالت 
السجاري: إن »البنك يقوم بالفعل حاليا 

بإجناز أغلب معامالته إلكترونيا«، مشيرة 
إلى أن »املدى الزمني املشار إليه 3 سنوات 

منذ بداية املشروع أي قبل عام ونصف 
العام يتعلق بخطط وبرامج تستهدف 

استبدال كل املعامالت الورقية داخل البنك 
وخارجه بأخرى إلكترونية، وهو ما تطمح 

إليه إدارة البنك«.

فاطمة السجاري

الشيخ مبارك الدعيج وجيزمي بدغوريكا خالل توقيع اتفاقية تعاون ثنائية 

ثمّن مبادرة ألبانيا بإصدار طابع يحمل صورة صاحب السمو

الدعيج وّقع مع بدغوريكا اتفاقًا لتعزيز التعاون
 بني »كونا« ووكالة األنباء األلبانية

وقع رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لـ »كونا« الشيخ 
مبارك الدعيــــج واملدير العام 
لوكالة األنباء األلبانية جيزمي 
بدغوريكا أمس اتفاقية ثنائية 
للتعاون املشترك تعنى بتبادل 
األخبار والصــــور واخلبرات 
والزيــــارات بــــني املســــؤولني 

واملوظفني في الوكالتني.
جاء ذلك خالل اســــتقبال 
الدعيج في  الشــــيخ مبــــارك 
العــــام لوكالة  املدير  مكتبــــه 
األنباء األلبانية والوفد املرافق 
له بحضور القنصل األلباني في 
الكويت الير هوسا ونائب املدير 
العام لـ »كونا« للشؤون املالية 
واإلدارية واالتصاالت عبداحلميد 
ملك ونائب املدير العام للوكالة 
لشــــؤون قطاع التحرير سعد 

العلي.
ونصت االتفاقية أيضا على 
املناســــبات  االهتمام بتغطية 
الوفود  الوطنيــــة وزيــــارات 
الرسمية في كال البلدين وتقدمي 
الالزمة ملراسلي  التســــهيالت 

الوكالتني.
وعقــــب التوقيــــع أعــــرب 

اجلانبان عن األمل في أن تكون 
االتفاقية بداية ملرحلة جديدة 
من التعاون املثمر والبناء بني 
الوكالتني والعمل معا من أجل 
التواصل بني الشعبني  تعزيز 

الصديقني.
وأشاد املدير العام للوكالة 
األلبانية بالدور الذي تضطلع به 
الكويت في تقدمي املساعدات إلى 
العديد من دول العالم ومؤازرتها 

فــــي تعزيز التنميــــة وتوفير 
احلياة الكرمية ملواطنيها.

وأشــــاد باملســــاعدات التي 
تقدمها الكويت أللبانيا من خالل 
الكويتــــي للتنمية  الصندوق 
االجتماعية واالقتصادية الذي 
يســــاهم في متويل العديد من 
املهمة  التنموية  املشــــروعات 

هناك.
مــــن جانبه ثمــــن الدعيج 
البادرة الطيبة التي قامت بها 
احلكومة األلبانية بإصدار طابع 
تــــذكاري يحمل صورة  بريد 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مبناسبة حصول 
سموه على لقب »قائد للعمل 
الكويت  اإلنساني« وتســــمية 
»مركزا للعمل اإلنســــاني« من 

قبل األمم املتحدة.
واصطحب الدعيج في نهاية 
اللقاء ضيفه والوفد املرافق له 
في جولة داخل »كونا« حيث 
إداراتها وأقسامها  تعرف على 
املختلفة واخلدمات اإلعالمية 
احلديثة التي تقدمها وعمليات 
التطوير التي شهدتها »كونا« 

في السنوات األخيرة.

فريق وزارة الشباب خالل الزيارة 

ناصر العرفج: ملسنا الفرحة والبهجة في عيون األطفال واألجداد واجلدات

الشباب عايدت نزالء »الرعاية« ومستشفى سرطان الدم لألطفال

جانب من الزيارةهدية لطفلة مريضة مبناسبة العيد

اخلطـــة  إطـــار  ضمـــن 
املختصـــة  االســـتراتيجية 
باملســـؤولية املجتمعية، قام 
فريـــق إدارة العالقات العامة 
بوزارة الدولة لشؤون الشباب 
بتنظيم سلسلة من الزيارات 
خـــالل أول وثانـــي أيام عيد 
األضحى املبارك تضمنت زيارة 
الى إدارة رعاية املســـنني في 
مركز فرح التخصصي »وزارة 
الشؤون« ومستشفى سرطان 

الدم لألطفال.

من جهته اكد ممثل وزارة 
الدولة لشؤون الشباب ناصر 
العرفج على حرص الوزارة على 
املشاركة مبثل هذه الفعاليات 
خالل عيد األضحى املبارك وقال 
العرفج: اعتدنا ان نكون أسرة 
متماسكة في وزارتنا حديثة 
النشء لذلك من اهم املسؤوليات 
التي نحرص ان نعكسها هي 
التواصل مـــن خالل الزيارات 
الدوريـــة لننقل بيئة الوزارة 

والروح الشبابية للمجتمع.

العرفج ان وزارة  وأضاف 
الدولة لشؤون الشباب حريصة 
كل احلرص على املشاركة في 
مثـــل هذه املناســـبات، مبينا 
انهم ملســـوا الفرحة والبهجة 
في عيون األطفـــال واألجداد 
واجلدات خـــالل هذه الزيارة، 
مشيرا الى انها ليست األولى 
من نوعهـــا فقد قامت الوزارة 
بالعديد من الزيارات خالل شهر 
رمضان املبـــارك وعيد الفطر 

السعيد.

أنشطة ترفيهية خالل الرحلة

نادي ضباط احلرس الوطني نظم 
رحلة بحرية إلى جزيرة كبر

نظم نادي ضباط احلرس الوطني رحلة بحرية إلى جزيرة كبر 
مبشاركة كبيرة من الضباط والضباط املتقاعدين، تخللها العديد 

من املسابقات واالنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية.
وأكد رئيس نادي ضباط احلرس الوطني العقيد عبدالكرمي 
يوسف العمران اهتمام احلرس الوطني وادراكه ألهمية الرحلة 
البحرية في الترويح عن الضباط وإدخال السرور في نفوسهم 
السيما املتقاعدين، الفتا الى أن الرحلة البحرية ترسيخ لعاداتنا 
وتقاليدنـــا الكويتية األصيلة بالتعايـــش مع البحر والصيد 

والغوص والسير على درب اآلباء.
وأشـــار إلى أن إدارة النادي أعدت برنامجا مميزا للرحلة 
البحرية ميزج بني رياضة السباحة واأللعاب الشاطئية وبني 
املسابقات الثقافية والفقرات الترفيهية، فضال عن القيام بجولة 
لتفقد معالم اجلزيرة ومـــا حتويه من طبيعة جميلة زاد من 

االحساس بروعتها اعتدال اجلو.
وفي اخلتام توجه املشاركون بالشكر الى إدارة نادي ضباط 
احلرس الوطني ملا تبذله من جهود لترسيخ العالقات االجتماعية 

وأواصر احملبة بني أعضاء النادي.
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اجلالية األفغانية 
في الكويت حوالي 

15 ألف شخص 
يعمل معظمهم 

في األعمال الفنية 
ونسبة جرائمها 

صفر 

الرئيس األفغاني 
اجلديد ذكر 

الكويت حتديداً 
في أول خطاب 

له بعد أداء اليمني 
الدستورية ألهميتها 

الدولية

دور القوات األميركية و»الناتو« مع بداية يناير 
2015 سيقتصر على عمليات تدريب وتأهيل 

اجليش األفغاني فقط

عبداهلل عبداهلل يشغل الرئيس التنفيذي 
للحكومة ألن الدستور األفغاني ال يتضمن منصب 

رئيس وزراء

تشكيل جلنة متخصصة ملراجعة وضع 
السلطة القضائية األفغانية بصورة شاملة

من حيث الرواتب واالمتيازات وأوجه النقص
في التشريعات 

هناك توافق وطني على حكومة وحدة وطنية 
تتجاوز اخلالفات القومية في أفغانستان

أفغانستان بلد مليء بالثروات التي متثل فرصًا 
استثمارية هائلة مثل املعادن واستخراج النفط 

ومشتقاته والنشاط الزراعي

اإلنتاج الزراعي األفغاني ميكن أن يغطي 
احتياجات السوق الكويتي واخلليجي

طوال العام

االتفاقية األمنية بني أفغانستان وأميركا
و»الناتو« متفق عليها من جميع القوى الوطنية 

قبل وصول الرئيس أشرف غني وال صحة الدعاء 
رفضها من حامد كرزاي

أكد أن اللجنة الكويتية ـ األفغانية املشتركة أنهت العديد من االتفاقيات ونتطلع إلى زيارة وفد أفغاني الستكمال توقيعها قريباً

السفير األفغاني لـ »األنباء«: أفغانستان على طريق املصاحلة الوطنية
و ندعو املستثمرين الكويتيني إلى االستفادة من الفرص السانحة في بالدنا

أدى الرئيس األفغاني اجلديد أشرف غني اليمني الدستورية خلفا للرئيس السابق حامد كرزاي األسبوع املاضي، بعد تعثر إعالن نتيجة أول انتخابات رئاسية بعد اإلطاحة بحكم طالبان قبل 13 عاما، والتي شهدت 
والدة متعسرة جدا منذ ابريل املاضي بني الرئيس أشرف غني واملرشح عبداهلل عبداهلل، معلنا بذلك فتح صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان احلديث، وفور أدائه اليمني الدستورية، دعا الرئيس األفغاني طالبان الى 

فتح صفحة جديدة والدخول في العملية السياسية بوصفهم أحد مكونات املجتمع األفغاني األساسية، كما شهد اليوم ذاته توقيع االتفاقية األمنية مع الواليات املتحدة واالتفاقية األمنية مع حلف الناتو، األمر الذي أثار 
زوبعة إعالمية وأطلق العنان للتكهنات والتحليالت السياسية حول مستقبل هذا البلد الذي يشهد أحداثا مأساوية منذ عقود.  ولطاملا كانت أفغانستان مركزا مهما يشكل محور اهتمام دول العالم كله، نظرا ملوقعها 

اجلغرافي املتميز الذي جعلها حتتل مكانة متميزة في طريق احلرير قدميا، وملا تتمتع به من ثروات طبيعية هائلة ومعادن نفيسة يحتاجها العالم، فال غرابة أن تكون هدفا لهجمات ومحاوالت غزو واحتالل منذ القدم، 
مع املقدونيني القدماء ومحاوالت اإلسكندر األكبر واملغول والفتوحات اإلسالمية وغيرها. ومع بدايات القرن الثامن عشر ظهرت قبائل البشتون والتي كونت مملكة دراني آخر ممالك األفغان في قندهار، وفي أواخر 

القرن ذاته انتقلت العاصمة من قندهار إلى كابول، ومع بدايات القرن العشرين حصلت أفغانستان على استقاللها من اململكة املتحدة، ثم حررت كامل أراضيها من االحتاد السوفييتي السابق عام 1988، لتدخل بعدها في 
حرب أهلية مدمرة، تال ذلك الغزو األميركي ألفغانستان عام 2001 بعد تفجيرات احلادي عشر من سبتمبر التي تبنتها القاعدة املتحصنة في أفغانستان. وفي هذا السياق، اكد السفير األفغاني لدى الكويت د.أسد اهلل 

حنيف بلخي في حوار خاص لـ »األنباء« ان أفغانستان تشهد حتوال جديدا على طريق املصاحلة الوطنية، موضحا امتنان بالده ملواقف الكويت التاريخية الداعمة لها، داعيا املستثمرين الكويتيني لالستفادة من الفرص 
االستثمارية الكبيرة في أفغانستان وفيما يلي التفاصيل:

بأفغانستان اجلديدة، وأنا أدعو 
األصدقاء املستثمرين الكويتيني 
لالستثمار واالستفادة من هذه 

الفرص الكبيرة. 

ما أهم القطاعات واملشاريع 
االستثمارية التي تشجعون 

املستثمرين عليها في 
أفغانستان؟

٭ هناك الكثيـــر من الفرص 
الواعدة، في مجال استخراج 
املعـــادن وهو مجال واســـع 
وكبير وكذلك استخراج النفط 
ومشتقاته وكل ما يتعلق به 
من مجاالت صناعية، وتوجد 
بالفعل مجموعة اســـتثمارية 
كويتيـــة ـ إماراتيـــة ـ تركية 
تستثمر في هذا القطاع وحتقق 
جناحا كبيرا، كذلك أفغانستان 
معروفة بالزراعة وهذا مجال 
استثمار كبير مهم حيث يوجد 
انتاج زراعي ذو جودة عالية 
وخـــال من املـــواد الصناعية 
وبأسعار رخيصة جدا، وهناك 
تنوع كبير في اإلنتاج الزراعي 
طوال العام وميكن أن يشكل 
هذا القطاع فرصة استثمارية 
مهمة لتغطية احتياجات السوق 
الكويتي واخلليجي بصورة 

عامة.
وأشـــير إلـــى أن الرئيس 
أشـــرف غني في أول خطاب 
له بعد أداء اليمني الدستورية 
ذكر باالســـم اململكة العربية 
السعودية والكويت واإلمارات 
وقطر بالتحديد وشـــدد على 
ضرورة االنفتاح مع هذه الدول 
الشقيقة والعمل على توسيع 
آفاق التعاون واالستثمار معها، 
وبالتالي نؤكد للمستثمرين 
الكويتيني أن الوضع في حتسن 
وأن هناك فرصا اســـتثمارية 
واعـــدة واهتمامـــا كبيرا من 
احلكومة األفغانية لتســـهيل 
اإلجراءات وتوفير متطلبات 

النجاح.

هل هناك زيارات رسمية 
قريبة من أفغانستان للكويت 

أو العكس؟
٭ خالل احلملـــة االنتخابية 
أعلن الرئيس أشرف غني أنه 
إلى  ســـيقوم بزيارة رسمية 
العربية الســـعودية  اململكة 
وبالتأكيد جولـــة لبقية دول 
التعـــاون، ونؤكد أن  مجلس 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد قد وجه دعوة رسمية 
أفغانســـتان  لوزير خارجية 
لزيارة الكويت، ولكن بسبب 
قيام عبداهلل عبداهلل الذي كان 
وزير اخلارجية بترشيح نفسه 
الرئاسية تأجلت  لالنتخابات 
هذه الزيـــارة، فالدعوة قائمة 
ونتوقع زيارة وفد افغاني رفيع 
املســـتوى الى الكويت قريبا، 
ونتطلع ملثل هذه الزيارة نظرا 
لوجود العديد من االتفاقيات 
التـــي مت إعدادهـــا بالتعاون 
بـــني البلدين في عدة مجاالت 
ولكنها بانتظار وفد رســـمي 
إلمتام مراسم توقيعها والبدء 

بتنفيذها.

حدثنا عن وضع اجلالية 
األفغانية في الكويت، من 

حيث تعدادها ودورها وأهم 
املشاكل التي تواجهها؟

الكويت  ٭ خالل احتفاالت 
بأعيادها الوطنية جتد اجلالية 
األفغانية دائما في طليعة من 
يحتفلون بهذه املناسبة، ال 
شك أن هناك عالقات تاريخية 
متينة وقوية بني البلدين على 
املستويني الرسمي والشعبي، 
ونحن ممتنون كثيرا للتاريخ 
الطويـــل مـــن املســـاعدات 
الكويتية ألفغانستان حكومة 
الكويت  وشعبا، يوجد في 
حوالي 15 ألف أفغاني يعمل 
معظمهم في األعمال الفنية 
املتوسطة والشاقة، وبفضل 
اهلل تعد هذه اجلالية من أكثر 
اجلاليـــات التزاما بالقانون 
الســـنوات  وفـــي معظـــم 
تكون نسبة جرائمها صفر 
حســـب احصائيات وزارة 

الداخلية.

أثار توقيع الرئيس 
األفغاني اجلديد أشرف 

غني لالتفاقية األمنية مع 
الواليات املتحدة و»الناتو« 

ردود أفعال واسعة 
النطاق، كيف ترى ذلك؟

٭ هنـــاك مبالغـــة كبيرة 
في هـــذا املوضـــوع، أوال 
أمنيتان  اتفاقيتـــان  هناك 
منفصلتـــان، األولـــى بني 
أفغانســـتان والواليـــات 
املتحـــدة والثانيـــة بـــني 
أفغانســـتان و»الناتـــو«، 
ومسودتا هاتني االتفاقيتني 
موجودتان منذ فترة طويلة 
ومتـــت مناقشـــتهما على 
مستوى وطني وأبدت جميع 
الوطنية تعديالتها  القوى 
ومالحظاتها ثـــم االتفاق 
عليهما، وكان من املقرر أن 
يقوم الرئيس السابق حامد 
كرزاي بتوقيعها، إال أن تطور 
أحداث االنتخابات الرئاسية 
األخيرة جعلته يؤجل توقيع 
هاتني االتفاقيتني ليعطي 
القادم  الفرصة للرئيـــس 
بتولي هـــذه املهمة والبدء 
بها كخطوة أولى في حياته 
السياســـية، فاألمر ليس 
جديـــدا والتوافق الوطني 
حـــول هاتـــني االتفاقيتني 
موجود مســـبقا وتوقيع 
االتفاقية مت من قبل الرئيس 
أشرف غني بحضور وجهاء 
البلد وممثلي القبائل وكبار 
الشخصيات، كما ان هناك 
توافقا وطنيا على أهمية 
وضرورة هاتني االتفاقيتني 
من أجل مساعدة أفغانستان 
على تخطي محنتها والبدء 
في إعـــادة البناء ولتمكني 
اجليش الوطني من فرض 

سيطرته وأداء مهامه.
وأحـــب أن أشـــير إلى 
أن دور القـــوات األميركية 
وقوات الناتو مع بداية يناير 
2015 سيقتصر على عمليات 
التدريب وتأهيل اجليش 
األفغاني والقوات األمنية 
األخرى مبوجب االتفاقية 
التي ستسري حتى 2024 

مع إمكانية متديدها.
استنادا لتعهدات الرئيس 
أشـــرف غني التي أطلقها 
خالل حملتـــه االنتخابية، 
وبإعالنه عن االتفاق على 
تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية، كيف ترى مستقبل 

أفغانستان؟
ــي  ــان ــغ ــب األف ــع ــش ال
ويراقب  ينتظر  كان  كله 
باهتمام نتائج االنتخابات 
التي أثير حولها العديد من 
االعتراضات بوجود عمليات 
تزوير واسعة، ولذلك يشكل 
االتفاق الكبير بني الرئيس 
ـــرف غــنــي وعــبــداهلل  أش
عبداهلل مرحلة مهمة جدا، 
عبداهلل  سيتولى  حيث 
منصب الرئيس التنفيذي 
للحكومة، والــذي يعادل 
منصب رئيس الوزراء، ألن 
الدستور األفغاني ال يوجد 
فيه منصب رئيس الوزراء، 
فاحلكومة رئاسية، ولكن 
إجراء  على  توافقا  هناك 
تعديل دستوري الستحداث 
الـــوزراء  رئيس  منصب 
إلى أن  بعد عامني، إضافة 
التي بدأ  اخلطوات األولى 
بها الرئيس غني عمله تؤكد 
أننا مقبلون على مرحلة 
إصالحية جديدة ومهمة، 
حيث أعلن فورا عن تشكيل 
جلــان حتقيق في قضية 
سرقة أموال املساهمني في 
أحد البنوك، كما أمر بتشكيل 
جلنة متخصصة ملراجعة 
القضائية  السلطة  وضع 
بصورة شاملة، من حيث 
الرواتب واالمتيازات وأوجه 
التشريعات  في  النقص 
هذا  في  الفساد  وحملاربة 
املرفق املهم، كما أولى مسألة 
الوطني  اجليش  تدريب 
وقوات األمن في مختلف 
مؤسساتها وتأهيلهم لتسلم 
زمام األمور، كل هذا وغيره 
يؤكد أن أفغانستان تسير 

)هاني عبداهلل(  السفير االفغاني متحدثا الى الزميل محمد اخلالدي     

املرٔاة األفغانية شريك ٔاساسي في احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

حوار: محمد هالل الخالدي

وّجه د.أسد اهلل بلخي عتابا أخويا لوزارة 
الداخلية حول بعض إجراءاتها مع أبناء 

اجلالية األفغانية، قائال اننا نحترم 
اإلجراءات والقوانني بالتأكيد ولكننا ال نفهم 

ملاذا يطلب من األفغاني فقط أخذ بصمات 
في كل معاملة وتتعطل اإلجراءات ويتعرض 

الكثير منهم للمخالفة دون ذنب؟
وأشار إلى أنه طلب مقابلة وكيل وزارة 
الداخلية ملناقشة األمر مؤكدا أنه يهمه 

كثيرا الوضع األمني في الكويت وبتعاونه 
في حال وجود مخالفات من أي أفغاني 

موجود في الكويت.

أشاد السفير األفغاني باجلولة اإلعالمية 
التي قام بها الزميالن نائب رئيس 

التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير 
محمد احلسيني في سبتمبر 2007 

في أفغانستان، مؤكدا أنها كانت تغطية 
إعالمية رائعة ومهمة شكلت دفعة 

قوية لألفغان وجاءت في وقت مهم كنا 
نتطلع فيه ملثل هذه الزيارة والتغطية 

اإلعالمية التي أبرزت الوجه احلضاري 
ألفغانستان، وقال اننا ممتنون كثيرا 

لهذه الرسالة اإلعالمية والدور الكبير لـ 
»األنباء«.

عتب على »الداخلية« 

جولة »األنباء« في أفغانستان 2007 

تهنئة بالعيد 
حرص السفير األفغاني د.أسد اهلل حنيف 
بلخي على توجيه التهنئة بعيد األضحى 
املبارك عبر »األنباء« إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك وإلى الشعب 
الكويتي واألمة اإلسالمية، داعيا اهلل عز 
وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل 
مكروه وأن ينعم عليها باألمن والرخاء.

لكي تتمكن من اتخاذ اخلطوات 
الالزمة حلماية املدنيني. حاليا 
هناك تنسيق جيد بني احلكومة 
والقـــوات األجنبية والوضع 

أفضل.

حدثنا عن الوضع االقتصادي 
واحلياة في أفغانستان حاليا؟

٭ نعترف بدايـــة بأنه حدث 
خالل فترة االنتخابات الرئاسية 
األخيرة، والتي شهدت العديد 
من التعثر والطعن بالتزوير، 
هـــروب مـــن قبـــل بعـــض 
املستثمرين ممن اعتقدوا بأن 
الوضع غير آمن، لكن اآلن نؤكد 
أن أفغانستان تسير في االجتاه 
الصحيح وتشـــهد استقرارا 
وتوافقا وطنيـــا كبيرا، وهو 
بلد مليء بالثروات واملعادن 
التي متثل فرصا اســـتثمارية 
هائلة وناجحة، ونؤكد أن هناك 
وضعا جديدا في أفغانستان، 
هناك حكومـــة وحدة وطنية 
اجلميع فيها له متثيل سواء 
املؤيـــدون واملعارضون ومن 
القبائـــل والتكوينات  جميع 
االجتماعية، وأغلبية الشعب 
األفغاني لديه ثقة كبيرة بهذه 
احلكومة ومؤمنـــون بدورها 
ويعتمدون عليها ويتطلعون 

لها للقيام مبسؤولياتها.
وهناك إجـــراءات فعلية 
وسريعة بدأ بها الرئيس أشرف 
غني تصب وتؤكد على الشفافية 
وتهيئة املناخ املناسب واآلمن 
جلذب املستثمرين وتكوين ثقة 

في طريق مرحلة جديدة تقوم 
على التوافق والوحدة الوطنية 

لبناء أفغانستان اجلديدة.

ماذا عن دعوة الرئيس أشرف 
غني لطالبان للمشاركة في 

حكومة الوحدة الوطنية؟ وما 
أصداؤها؟

٭ الرئيس وجه بالفعل الدعوة 
لطالبان، وهـــذا يؤكد وجود 
مبادرة سالم، لم يصدر حتى 
اآلن رد رسمي، لكن مع األسف 
طالبان ردت على هذه املبادرة 
بعدة تفجيرات في اليوم نفسه، 
املهم أن هنـــاك توافقا وطنيا 
على حكومة وحـــدة وطنية 
القومية،  تتجاوز اخلالفـــات 
ونحن متفائلون مبســـتقبل 

أفضل بإذن اهلل.

يشكل قصف الطائرات 
بدون طيار واحدة من املآسي 

اليومية للشعب األفغاني 
كونها تتسبب في مقتل 

مدنيني أبرياء وهناك مطالبات 
كثيرة بوضع حد لهذه 

املعاناة، فأين دور احلكومة؟
٭ هذا صحيـــح، واحلكومة 
الســـابقة بذلت جهودا كبيرة 
في هذا اجلانب، حيث مت توقيع 
أمنيـــة بني احلكومة  اتفاقية 
األفغانية والقوات األميركية 
و»الناتو« بحيث ال يســـمح 
بـــأي عمليات  بقيام األخيرة 
قصف جوي مـــن الطيران إال 
بعد موافقة احلكومة األفغانية 

السفير األفغاني لدى الكويت د.أسداهلل حنيف بلخي
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أطلق����ت وزارة الدول����ة 
لشؤون الشباب استبيانا 
بعنوان »املسؤولية املجتمعية« 
عبر املوقع اإللكتروني للوزارة 
الذي يختص باملس����ؤولية 
املجتمعي����ة ومن خالل هذا 
االس����تبيان وحرصا على 
أهمي����ة دور الش����باب في 
املش����اركة تدعوكم وزارة 
الدولة لش����ؤون الش����باب 
للمشاركة فيه، كما قد شكلت 
الوزارة فريقا مختصا لعمل 
مسح ش����امل عن اخلدمات 
املسؤولية املجتمعية املقدمة 
من القطاع اخلاص للمجتمع 
والشباب في الكويت وإعداد 
دراس����ة معتمدة عن سبل 
النهضة باملجتمع والشباب 
من خالل الشراكة مع القطاع 
اخلاص والشباب الذي يعتمد 
على 3 مرتك�زات رئيس����ية 
هي: رفع املستوى االقتصادي 
والتنمية املجتمعية واإلسهام 
ف����ي حماي����ة البيئة، حيث 
مت ط����رح هذا االس����تبيان 
حت����ى تاريخ 5 من ش����هر 
أكتوبر، حيث يستهدف هذا 
االستبيان جميع الشباب ما 
بني ال� 14 وال� 34، وش����ارك 
في عمل هذه الدراسة نخبة 
من األساتذة تترأسهم النا 
أبوعي����د وعضوية كل من 
ناصر الش����يخ، د.س����لمان 
العجمي، د.منال الديحاني، 
د.رس����الن العن����زي، وليد 
اخلشتي، يوسف العيسى، 
يوسف النقي، أبرار الرشيد، 

زياد بوحيمد.
وم����ن جهته����ا، قال����ت 
رئيس����ة فريق املسؤولية 
املجتمعية الن����ا أبوعيد ان 
فريق املسؤولية املجتمعية 
في وزارة الدولة لش����ؤون 
الش��باب تق��ع على عاتقه 
عدة مس����ؤوليات يقوم بها 
كإجراء روتيني لالستبيان 
املطروح ومن ضمنها عمل 
مس����ح كامل ع����ن خدمات 
املجتمعي����ة  املس����ؤولية 
القط����اع  املقدم������ة م������ن 
اخلاص للمجتمع والشباب 
ف����ي الكوي����ت ويخت�����ص 
الفري��ق أيضا بإع�داد دراسة 
ش����املة عن سبل النهوض 
باملجتمع والشباب من خالل 
الشراكة مع القطاع اخلاص 
باملس����ؤولية املجتمعي����ة 
باإلضاف�ة الى اقتراح املشاريع 
والقوانني والقرارات وأيضا 
الت�عاون  اتفاقيات تنظ��م 
في املس����ؤولية املجتمعية 
للشباب مع القطاع اخلاص 
وتدعو الشباب للمشاركة 
http:// التالي:  الرابط  على 
www.youth.gov.kw/survey_

 AR.aspx
واجلدير بالذكر ان رؤية 
ال��دول����ة لش����ؤون  وزارة 
الش����باب تكمن في »شباب 
متمس����ك ومرتق����ي بالقيم 
الوطنية.. مبدع وش����ريك 
في التنمية املستدامة« وان 
الوزارة بدورها استشارية 
ال����ى  تنس����يقية تس����عى 
اس����تقطاب فئة الش����باب، 
حي����ث تعتبر ه����ذه الفئة 
ث����روة حقيقية ال تع��ادلها 
ث��روة أخرى ألن الشباب في 
الدول��ة  مقدم��ة مرتك�زات 
األساس����ية الت����ي تعتم��د 
عليه��م في حتقي��ق أصناف 
التنمية املنش����ودة حاضرا 

ومستقبال.

»الشباب«: استبيان 
للتعرف على وعي 

الشباب باملسؤولية 
املجتمعية

أعلن النادي العلمي الكويتي مشاركة فريق الغوص 
في الرحلة التي نظمها مركز »ألفا« للغوص إلى جزيرة 
قاروه اليوم بهدف تطوير وتثقيف املجتمع ضد مرض 
السرطان الذي يعد اكبر التحديات التي تواجه الصحة 

العامة خصوصا في منطقة اخلليج العربي.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية بفريق الغوص الكويتي 
التابع للنادي فيصل احلربي في تصريح صحافي إن 
الرحلة تأتي في اطار دعم اجلهود التي يقوم بها مركز 
»السدرة« للرعاية النفسية ملرضى السرطان والذي يركز 
على تقدمي اخلدمات الصحية والتثقيفية للمصابني بهذا 

املرض ومساعدتهم للمضي قدما في حياتهم.
وأوضح أن فريق الغوص شارك في جمع التبرعات 
ملرضى السرطان ومساندة جهود مركز »السدرة«، حيث 
تشكل التوعية اخلطوة األولى ملكافحة مرض السرطان 
واحلد من انتش����اره، مبينا أن املبادرة هي األولى من 
نوعها التي يقوم بها غواصون كويتيون إلبراز روح 

التكاتف والترابط بني الغواصني خلدمة وطنهم.
وأكد حرص فريق الغوص بالنادي تسخير جميع 
امكاناته إلجناح مثل تلك الفعاليات واألعمال التطوعية، 
معربا عن ش����كره جلميع املراكز التي تدعم وتشارك 

في هذه االعمال اإلنس����انية من اجل توعية ومساندة 
مرضى السرطان. وأشار الى ان املبادرة تضمنت عددا 
من الفعاليات التوعوية منها رفع الغواصني املشاركني 
في الرحلة الالفتات والشعارات التوعوية حول مرض 
السرطان وشعارات الشركات الراعية والفرق املشاركة 
في هذه املبادرة والتي تنم عن عمق التعاون والتكاتف 

بني الغواصني الكويتيني.
وذك����ر أن احلملة نظمها مركز »الفا« بالتعاون مع 
مراكز »ببلز دايف« و»أويستر دايف« و»فنز سنتر« 

املشاركون في رحلة الغوص بجزيرة قاروهومدرسة »أكوا توتس« لتعليم السباحة.

النادي العلمي نظم رحلة إلى قاروه للتوعية ضد السرطان
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مشروع محطة 
الزور الشمالية 

يسير على أكمل 
وجه ومن املتوقع 
أن تدخل الوحدة 
األولى إلى اإلنتاج 
في يونيو املقبل 

إلنتاج 220 
ميغاوات

لدينا إسراف كبير 
في استهالك 

املياه مبعدل 400 
ليتر للفرد يوميًا 
مقابل 80 للفرد 
في أوروبا و200

في السعودية

هناك مستهلكون 
لم يدفعوا ما 

عليهم من فواتير 
منذ أكثر من 10 

سنوات وفي الوقت 
نفسه ينفقون أموااًل 
باهظة على السفر 

واالستجمام

الدولة ال تفرق بني 
املواطن واملقيم 

في احتساب قيمة 
الفواتير

تكلفة الوات الواحد 
من الكهرباء 54 

فلسًا والدولة 
ال تتقاضى من 

املستهلكني سوى 
فلسني فقط

غالون املياه يتكلف 
10 دنانير تتقاضى 
الوزارة منها 800 

فلس فقط
مناقصة »العدادات 

الذكية« مازالت 
مطروحة لدى 

جلنة املناقصات 
املركزية

»األشغال« مستعدة 
الستقبال أي 

كميات من األمطار 
بعد صيانة الشبكة

أكد خالل استقباله املهنئني في بداية أول يوم عمل بعد إجازة عيد األضحى أن إعادة النظر في شرائح االستهالك ليس جديداً وإمنا يعود للعام 1996

اإلبراهيم: لن نرفع الدعم عن خدمتي الكهرباء واملاء
وتغيير تسعيرتهما بحاجة إلى قانون من مجلس األمة

ان هذه األموال تراكمت على 
مدار س���نوات، ملاذا لم يأت 
هؤالء األشخاص ويسددوا 
ما عليهم من مستحقات؟«. 
وتابع: هناك أش���خاص ال 
يعرفون مكان وزارة الكهرباء 
واملاء وبعد 7 أو 8 سنوات 
إذا طلبت منهم  يش���تكون 
الوزارة دف���ع ما عليهم من 
مس���تحقات، مضيفا انه لو 
متت مطالعة شهادة حتركات 
بعضهم وقمنا بإحصاء عدد 
سفراته فسنجدهم سافروا 
السنة  مرة واثنتني و3 في 
وفي املقابل يعجزون عن دفع 

ما عليهم من مستحقات.
وتساءل: إذا لم تقم الوزارة 
القرارات  بإصدار مثل هذه 
الوزارة  فكيف إذن حتصل 
أموال الدولة في ظل استهالك 
املواطن املس���تمر للكهرباء 
واملاء؟، مشيرا إلى أن هناك 
جه���ات رقابي���ة تطلب من 
الوزارة حتصيل املديونية، 
وإال قولوا لديوان احملاسبة 
أال يس���أل عن هذه الديون، 

هذا الكالم ال يجوز.
وأشار إلى قلة األشخاص 
الذين رفضوا قرار دفع نصف 
مبلغ املديونية، وقال: للعلم 
الذين  ان هؤالء األشخاص 
يتحدث���ون عن ه���ذا األمر 
هم قلة، واحلمد هلل األمور 
ماش���ية، ولكن ال يجوز ان 
ش���خصا يعجز عن دفع 17 
الذي  الوقت  ألف دينار في 
يبني فيه عمارة بكلفة مليون 

دينار تقريبا.

االستعدادات لألمطار

وحول استعدادات وزارة 
األشغال ملوس���م األمطار، 
ق���ال ان الوزارة مس���تعدة 
الس���تقبال أي كمي���ات من 
األمطار، موضحا ان شبكة 
تصريف األمطار في الكويت 
مصممة على ان تتعامل مع 
تصريف ب���ني 25 و30 ملم 
في الس���اعة، مشيرا الى ان 
الشبكة من أفضل الشبكات 

املوج��ودة.
وأضاف: »رمب���ا يكون 
هن���اك بع���ض االختناقات 
في الشبكة، وهذا أمر وارد، 
خصوصا ف���ي األماكن غير 
املنظمة التي ال توجد فيها 
شبكة، الفتا ان الشبكة قادرة 
على استيعاب أي كميات من 
املطار، مشيدا بجهود العاملني 

في وزارة األشغال«.
الكهرباء  وحول إيصال 
ملنطقة أبوفطيرة، قال سيتم 
إيصال الكهرباء إلى املنطقة 
في نهاي���ة أكتوبر اجلاري، 
املقبل  معلنا أن األس���بوع 
سيزور منطقة صباح األحمد 
البش���رى لقاطنيها  ل���زف 
بق���رب إيص���ال التي������ار 

الكهربائ��ي.

الواح���د ف���ي الكويت نحو 
املياه يوميا،  400 ليتر من 
فيما يستهلك نظيره في دول 
أوروبا 80 ليترا في اليوم، 
فيما يبلغ استهالك الفرد في 
العربية السعودية  اململكة 
اق���رب جار لن���ا 200 ليتر 
يوميا ومع ذلك يقولون إن 
االستهالك عال لديهم، فماذا 
عن استهالكنا؟ واستغرب 
من وجود قلة غير راضية 
عن قرار إلزام املس���تهلكني 
بدف���ع نص���ف مديونيتهم 
وتقسيط النصف الباقي على 
18 شهرا، وقال: »نحن طلبنا 
من أصحاب املديونيات دفع 
نصف مديونيتهم وتقسيط 
النصف الباقي على 18 شهرا، 
أين الظلم في هذا؟ مستدركا 
»هناك ح���االت صعبة تتم 
مراعاتها بعد إحضار ما يثبت 
ذلك«. وأضاف ان الش���يء 
الذي يزيد من االس���تغراب 
ان هناك أش���خاصا يبنون 
عم���ارات جاءوا لي وطلبوا 
مني تقسيط مديونيتهم، هل 
ذلك يرضي أحدا؟! الفتا إلى 

الوزارة، فأبوابنا مفتوحة 
للجمي���ع، وعلي���ه بوضع 
األرقام واحلقائق واألرقام 
أمامنا وعدم إطالق االتهامات 
جزاف���ا، فنحن ق���د وجدنا 
أثناء حملتن���ا التحصيلية 
مستهلكني لم يدفعوا ما عليهم 
من فواتير منذ أكثر من 10 
سنوات، وفي الوقت نفسه 
ينفقون أمواال باهظة على 
الس���فر واالستجمام، لنكن 
واقعيني في ه���ذا اجلانب، 
هناك قنوات رسمية متعددة 
ومن ال يقتنع بفواتير الوزارة 

فليلجأ للقضاء«.

اإلسراف في االستهالك

وبني أن متوسط االستهالك 
الطبيعي للكهرب���اء واملاء 
ملواطن يسكن في ڤيال نحو 
45 إلى 55 دينارا ش���هريا، 
أي ان فاتورت���ه ال تتعدى 
دينارا ونصف الدينار يوميا، 
متسائال: أي دولة في العالم 
تفرض على املستهلك لتلك 
اخلدمتني دف���ع هذا املبلغ؟ 
وأض���اف: يس���تهلك الفرد 

هذا املش���روع ينفذه جهاز 
املبادرات، وترسية املناقصة 
اخلاصة به مرت بكل القنوات 
واإلج���راءات  الرس���مية 
القانوني���ة وواف���ق عليها 
دي���وان احملاس���بة، رافضا 
م���ا يثار م���ن أقاويل حول 
قانونية ترسيتها، مؤكدا ان 
املشروع يس���ير على أكمل 
وج���ه واملتوق���ع ان تدخل 
إلى اإلنتاج  الوحدة األولى 
في شهر يونيو املقبل إلنتاج 

220 ميغاوات.
وبخص���وص إجمال���ي 
ال���وزارة م���ن  حتصي���ل 
مس���تهلكي الكهرباء واملاء، 
أوضح اإلبراهيم ان التحصيل 
وصل قبل عطلة عيد األضحى 
املبارك الى 458 مليون دينار، 
إل���ى 100 مليون  باإلضافة 
دينار مبالغ مقسطة، رافضا 
ما يثار حول وجود فواتير 
خطأ، قائال: »قد تكون هناك 
أخطاء، فنح���ن نتعامل مع 
أكثر من 540 ألف مستهلك 
واخلطأ وارد ومن لديه أي 
مالحظات فعليه مبراجعة 

املس���تهلكني، ففي كل دول 
العالم املسرفني في استهالك 
الكهرب���اء وامل���اء يدفعون 
فواتي���ر مضاعف���ة مقارنة 

مبعتدلي االستهالك.
ولف���ت الى ان دراس���ة 
الش���رائح املقترح���ة تبقي 
عل���ى معتدلي االس���تهالك 
دفع فلس���ني للوات الواحد 
وتزداد التسعيرة مع زيادة 
االستهالك وأقصى مبلغ هو 
12 فلس���ا عن الوات يدفعها 
أصحاب االستهالك العالي.

وحول مشروع العدادات 
الذكي���ة، أوض���ح الوزي���ر 
اإلبراهيم ان املناقصة اخلاصة 
باملشروع مازالت مطروحة 
لدى جلنة املناقصات املركزية 
بانتظار ان يتم االنتهاء منها، 
الفتا الى ان املشروع ستتم 
جتربته على شريحة محدودة 
وتقييم مدى جناحه قبل ان 

يتم تعميمه.

نفي االتهامات

وحول مش���روع محطة 
ال���زور الش���مالية، قال إن 

دارين العلي

قال وزير الكهرباء واملاء 
العامة  ووزي���ر األش���غال 
إنه  م.عبدالعزيز اإلبراهيم 
ليس هن���اك أي توجه من 
الكهرباء واملاء نحو  وزارة 
الدعم ع���ن خدمتي  رف���ع 
الكهرباء واملاء، وإمنا توجهها 
هو تقلي���ل ذلك الدعم دون 
الدخل  املساس بش���ريحة 
الدولة  ان  املتوسط، مؤكدا 
ال تفرق بني مواطن ومقيم 
وإمنا الناس سواسية أمامها، 
مبين���ا ان موض���وع إعادة 
النظر بش���رائح االستهالك 
ليس جديدا وإمنا قدمي عائد 

للعام 1996.
ف���ي تصري���ح  ولف���ت 
للصحافيني خالل استقباله 
صب���اح أمس املهنئني بعيد 
األضحى املبارك الى ان دراسة 
شرائح اس���تهالك الكهرباء 
واملاء رفعتها الوزارة مؤخرا 
ال���ى وزارة املالية ومجلس 
ال���وزراء ال���ذي حولها الى 
املجل���س األعلى للتخطيط 
لوضع مالحظات���ه عليها، 
الفتا الى ان مجلس الوزراء 
سيجتمع مع املجلس األعلى 
للتخطيط ملناقش���ة تقليل 
الدعم احلكومي عن بعض 
املنتج���ات، مؤك���دا ان هذه 
الشرائح ليست نهائية وإمنا 
وضعتها وزارة الكهرباء واملاء 
كمقت���رح، ويبقى موضوع 
الكهرباء  تغيير تس���عيرة 
وامل���اء بحاجة ال���ى قانون 

يصدر عن مجلس األمة.
وبني اإلبراهيم ان دراسة 
الشرائح أخذت بعني االعتبار 
الوضع في جميع دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي كون 
الكويت حاليا تعتبر األقل 
بني دول املجلس، الفتا إلى أن 
توزيع الشرائح وضع بحيث 
ال يكون أعلى أو أقل من تلك 

الدول وإمنا في منتصفها.
الدولة تدعم  ان  وذك���ر 
الكهرب���اء واملاء  خدمت���ي 
بنسبة 95%، حيث ان تكلفة 
الكهرباء 54 فلس���ا للوات 
الواحد إال أنها تتقاضى من 
املستهلكني فلسني فقط، في 
ح���ني أن تكلفة ألف غالون 
من املياه 10 دنانير تتقاضى 
الوزارة منها 800 فلس فقط، 
موضحا ان دراسة الشرائح 
لم تؤثر عل���ى ذوي الدخل 
املتوس���ط، حيث إن الهدف 
منه���ا ه���و ان الدولة تدفع 
س���نويا بحدود 3 مليارات 
دينار دعما للكهرباء واملاء، 
وتقليل االستهالك ينعكس 
عل���ى الدول���ة واملواطنني، 
ان���ه يوف���ر األموال  حيث 
والوقود الالزم لتوليد التيار 
فتستفيد الدولة ببيعه، الى 
جانب حتقي���ق العدالة بني 

 اإلبراهيم متحدثا إلى الصحافيني وتبدو الزميلة دارين العلي

تهنئة من محمد الفجي

م.عبدالعزيز اإلبراهيم وم.أحمد اجلسار وم.عواطف الغنيم في استقبال املهنئني

م.أحمد اجلسار وعدد من القياديني

)محمد خلوصي( اإلبراهيم خالل حديثه مع قياديي »الكهرباء« 

الزميل فرج ناصر مهنئا الوزير م.عبدالعزيز اإلبراهيم ملقيا كلمته

..ويتلقى التهاني من املوظفني
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جتارب حياتية

د.جاسم المطوع

»كندا« تريد أن تتميز كدولة عن 
غيرها، فكلفت فريقا من اخلبراء 
ليدرس لها كيفية السبل للتفوق 

والتميز على الدول األخرى، وكانت 
نتيجة البحث الطويل أنه ال بد 

من »االهتمام باألسرة« ألنها هي 
الطريق السريع واألقوى لتفوق 
الدولة ومتيزها، وذلك من خالل 

وسيلة تبنتها الدولة وهي فتح »مركز 
أسري« في كل حي كندي.

ثم عملوا أبحاثا طويلة ملعرفة 
أولويات هذا املركز، وما هي برامجه 
وأهدافه جتاه األسرة حتى يركزوا 
على األهم واألولى، وانتهى البحث 

على أن أسرع وسيلة لتميز األسرة 
في أمرين: األول أن يعطي املربي 

جزءا من وقته اليومي ليتواصل مع 
أبنائه، والثاني أن يتحاور معهم في 
أمور تساهم في تنميتهم وتطوير 

شخصيتهم، وخاصة للعمر األقل من 
6 سنوات فهي أهم مراحل التواصل 

والتربية، واالهتمام بهذه املرحلة 
يضمن متيز املجتمع مستقبال، وبناء 

على ذلك مت عمل مراكز لإلرشاد 
األسري مهمتها تدريب العاملني في 
املراكز األسرية تدعم برامج املراكز 

األسرية كيفية التعامل مع املربني.
وقد زرت أحد هذه املراكز في حي 

»ريشموند« بفانكوفر وسألتهم هل 
تقصدون باملربني الوالدين؟ فكان 

اجلواب: ال، وإمنا املربي هو كل من 
يتولى تربية الطفل وتوجيهه مثل 

الوالدين أو اجلد واجلدة أو املعلمني 
باملدارس، ثم سألتهم كيف يتواصل 

املركز األسري مع املربني؟ فقالوا: 
نحن نعتمد على أسلوب »التوعية 

العفوية«، فاستغربت من الفكرة 
وقلت لهم كيف ذلك؟ 

قالوا: ألن املربني دائما يعتقدون أنهم 
يربون بطريقة صحيحة، وهم ال 

يعرفون املتغيرات التي حتصل للطفل 
بسبب منوه، سواء كان هذا املتغير 
عقليا أو صحيا أو بدنيا أو غيرها، 
فكان أكبر حتد يواجهنا هو كيف 

نشعر املربي بأن ما يفعله خطأ بينما 
هو يعتقد أنه صواب؟ قالوا: فابتكرنا 
أسلوب »التوعية العفوية« وهي عبارة 
عن لقاء شهري أو ربع سنوي نعمله 

لألسرة ونطرح فيه ما يهمهم من 
جوانب صحية أو غذائية أو غيرها، 

ونقتنص هذه الفرصة فيتطرق 
اخلبير التربوي ملهارات تربية األطفال 

بطريقة عفوية، فيتفاعل احلاضرون 
مع املعلومات التربوية التي يقولها 

اخلبير فيسأل ويحاور ومن ثم نكون 
قد حققنا الهدف.

قلت: وهل رأيتم نتائج إيجابية 
لتكنيك »التوعية العفوية«؟ قالوا: نعم 

وهي نتائج مثمرة وقوية لألطفال 
الصغار، فلما جنحنا في توعية 
املربني في كيفية تربية األطفال 

اكتشفنا أننا أهملنا توجيه املربني 
ملهارات التعامل مع املراهقني، وهذا 
البرنامج الذي نخطط له اآلن، قلت: 
إذن مهمة املركز األسري مثل مهمة 

املراكز االجتماعية التي بدولنا، قالوا: 
ال، نحن كذلك لدينا في كل حي مركز 
اجتماعي وله دور مختلف عن املركز 

األسري، قلت: وما الفرق بني املركز 
االجتماعي واملركز األسري هنا في 
كندا؟، قالوا: املركز االجتماعي يهتم 

بكل أفراد األسرة كبيرهم وصغيرهم 
وفيه مالعب رياضية ويقدم برامج 
تعليمية مثل تعليم اللغات وغيرها 

وبعضهم فيه مسابح، أما نحن 
فمركزنا األسري يهتم باجلانب 

الصحي والنفسي لألسرة وخاصة 
توعية املربني بتربية األطفال.

قلت: وملاذا كل الدراسات واألبحاث 
عندكم كانت نتيجتها االهتمام بالطفل 
واحلرص على تنميته ومتيزه تربويا؟ 

قالوا: ألن علماؤنا وخبراؤنا الذين 
قاموا بالدراسات العلمية أكدوا لنا أن 

أول 6 سنوات من عمر الطفل هي 
الكفيلة بصناعة جيل املستقبل، وعلى 

مقدار اجلهود التربوية فيها يتم 
تقرير مدى متيز املجتمع أو الدولة 

بعد 20 عاما.
قلت: ولكنني الحظت في مركزكم 

األسري حديقة ومطبخا ومكانا 
أللعاب األطفال فلماذا هذه األقسام؟ 
قالوا: نريد أن نشعر من يأتينا بأننا 
بيت مثل بيته، أما املطبخ فنستفيد 
منه في تعليم األمهات الطبخ وهذا 
يساعدهم على حسن إدارة بيتهم، 
أما احلديقة فإنه قد ثبت علميا أن 

الزراعة تعالج كثيرا من املشاكل 
النفسية والصحية لإلنسان، فنعلم 

من يأتينا الزراعة ليزرع في بيته 
وهذا يساعدنا على استقرار نفسيته 

ومن ثم استقرار تربيته ألبنائه، أما 
قاعة ألعاب األطفال فإننا نستثمرها 

في توصيل كثير من املعاني التربوية 
والقيم للوالدين ولألطفال.

قلت: وهل مركز األسرة هذا يتبع 
شركة خاصة أم هي جهة خيرية؟ 

قالوا: بل يتبع القطاع احلكومي 
وليس اخلاص، قلت: إذن عمل القطاع 

احلكومي عندكم متميز، قالوا: إن 
كندا من الدول القليلة التي يتميز 
فيها القطاع احلكومي على القطاع 
اخلاص، قلت متعجبا: هذه معلومة 

غريبة علي ألن كما هو املعروف أن 
القطاع اخلاص أفضل من احلكومي 
وهذا ما نراه في بالدنا، قالوا: نحن 

هنا لدينا املعادلة مختلفة، قلت: وهل 
من رسوم تدفعها األسر للمركز 

مقابل هذه اخلدمات التي تقدمونها 
لهم من توعية في التربية والتنمية؟ 
قالوا: نعم نأخذ من كل أسرة مبلغ 

25 دوالرا بالسنة فهو اشتراك 
رمزي سنوي، قلت: ولكن املظهر 

اخلارجي والداخلي لهذا البيت يبدو 
أنه متواضع فهل هذا مقصود؟ قالوا: 

نعم ألننا نريد أن نشعر العائالت 
التي تأتينا بأننا لسنا أعلى مستوى 

منهم.
انتهى اللقاء وكان لقاء رائعا اطلعنا 

على جتربة فريدة من نوعها خلدمة 
األسرة الكندية في تدريب املربني على 
مهارات تربية األبناء وحسن التواصل 

واحلوار معهم ليكونوا متميزين، 
وكما ورد »احلكمة ضالة املؤمن أني 
وجدها فهو أحق بها«، فلنستفد من 
جتارب اآلخرين في تطوير خبراتنا 

وجتاربنا.

التجربة الكندية 
في املراكز األسرية

Email:Dralmutawaoffice@gmail.com
@drjasem

)هاني عبداهلل( عدد من موظفي »املوانئ« خالل مشاركتهم في اإلضراب اجلزئي   

لوظائف احملاسبني والقانونيني والوظائف الهندسية املساندة ونظم املعلومات

موظفو »املوانئ« نفذوا إضرابًا جزئيًا في ميناءي الشويخ والشعيبة 
ويهددون باإلضراب الشامل إذا لم تقرّ مطالبهم املالية

محمد الثوينيعلي السكوني

الش���ويخ والش���عيبة  في 
ومعدات املناولة في الشويخ 
والشعيبة وكذلك العمليات 
البحرية وبعض اإلدارات، 
وفي حال لم يتم إقرار املطالب 
س���يكون اإلضراب شامال، 
مضيفا أن اإلضراب مستمر 
حتى حتقيق جميع مطالبنا 
املشروعة التي نطالب بها منذ 
عام 2010 ، مؤكدا أن نقابة 
املوانئ سلكت جميع القنوات 
القانونية واإلدارية للمطالبة 
العمال ولكن دون  بحقوق 

جدوى.
وقال إن اإلضراب لم يأت 
من ف���راغ وإمن���ا بعد عدة 
س���نوات من املطالبات ولم 
جند آذان���ا صاغية، محمال 
وزير املواصالت مسؤولية 
توقف األعمال في مؤسسة 

املوانئ. 
وختم السكوني تصريحاته 
بالقول » نظرا لعدم حضور 
الوزي����ر ومناقش����ة النقابة 

في مطالبه����ا وعدم اكتراثه 
باإلضراب وأض����راره على 
العمل لذا استمر اإلضراب«.
ق���ال رئيس  من جانبه 
نقابة العامل���ني في اإلدارة 
العامة للطيران املدني محمد 
الثويني نحن ندعم ونؤيد 
مطالب موظفي مؤسس���ة 
املوانئ، مؤكدا أن اإلضرابات 
كفلها الدستور، مشددا على 
ضرورة التباحث في مطالب 
العاملني في املؤسسة وان 
يك���ون هن���اك تفاعال من 
املس���ؤولني وخصوصا من 
قبل وزير املواصالت عيسى 
الكن���دري واجللوس معهم 
على طاولة احلوار، معتبرا أن 
مؤسسة املوانئ هي الشريان 

االقتصادي.
الثويني وزير  وطال���ب 
املواصالت بالنظر في مطالب 
موظفي مؤسس���ة املوانئ 
وكذلك موظفي اإلدارة العامة 

للطيران املدني.

ووظائ���ف  والقانوني���ني 
مج���ال نظ���م املعلوم���ات 
الهندسية  الوظائف  وكذلك 
املساندة والبدالت املستحقة 
إبحار والتي تتراوح  كبدل 
قيمتها بني 200 و450 دينارا 
حس���ب درج���ات املوظفني 

واستحقاقاتهم.
ولفت الس���كوني إلى أن 
اإلضراب اجلزئ���ي نفذ في 
إدارتي محط���ة احلاويات 

أسامة أبوالسعود

ف���ي  العامل���ون  نف���ذ 
مؤسس���ة املوانئ الكويتية 
صباح أمس إضرابا جزئيا 
احتجاج���ا  العم���ل  ع���ن 
عل���ى عدم إق���رار مطالبهم 
والتي تنحص���ر في املزايا 
املالية لوظائف احملاس���بني 
والقانونيني ووظائف مجال 
نظم املعلومات والوظائف 
الذين  الهندسية املس���اندة 
يطالبون بها منذ عام 2010 
مهددين بأن اإلضراب سيكون 
شامال في حال عدم االستجابة 
ملطالبهم التي يؤكدون أنها 

عادلة ومشروعة.
وأك���د رئي���س نقاب���ة 
العاملني في مؤسسة املوانئ 
الكويتية علي السكوني أن 
اإلضراب جاء بس���بب عدم 
اعتماد طلباتهم املشروعة 
والتي تنحص���ر في املزايا 
املالية لوظائف احملاس���بني 

الزنكي: أنشطة »التعريف باإلسالم« 
الدعوية ساهمت في إسالم 
3 آسيويني خالل فترة العيد

أعلنت مسؤولة العالقات العامة بفريق العمل التطوعي 
بلجنة التعريف باإلسالم أنوار الزنكي عن إشهار إسالم 3 
أشخاص من العمالة اآلس���يوية خالل فترة عيد األضحى 
املبارك، مؤكدة ان إسالمهم جاء بفضل هداية اهلل عز وجل 
لهم في املقام األول ثم بفضل األنشطة الدعوية التي يقوم 

بها فريق العمل التطوعي باللجنة.
واستعرضت الزنكي في تصريح صحافي األنشطة الدعوية 
التي قام بها فريق العمل التطوعي خالل فترة العيد، موضحة 
انه مت تنظيم أكثر من نش���اط في أحد املجمعات التجارية، 
حيث مت تنظيم محاضرات دينية حاضر فيها الشيخ محمد 
الس���عيدي عالوة على تنظيم عدد من املسابقات الثقافية 
والدينية ش���ارك فيها احلضور ع���الوة على تنظيم ألعاب 
تربوية وأناشيد إسالمية ش���ارك فيها األطفال ومت إدخال 

البهجة والسرور على جميع احلضور.
وبين���ت الزنكي ان فريق العمل التطوعي من الش���باب 
والفتيات قام بتوزيع نش���رات دعوية ونس���خ من القرآن 
املترجم عالوة على احلقائب الدعوية التي حتتوي أسطوانات 
وكتيب���ات دعوية على العمالة اآلس���يوية الوافدة من غير 
املس���لمني، موضحة ان فريق الدع���وة امليدانية يقوم بهذه 
األنشطة باستمرار في األماكن العامة كاجلمعيات التعاونية 
واألسواق التجارية واملستشفيات واملراكز الصحية وغيرها 
ألجل تفعيل العمل الدعوي، مضيفة: لدينا أفكار دعوية جديدة 
وغير تقليدية ونحرص دائما على تطوير أعمالنا ونرحب 
مبن ينضم إلى فريقنا التطوعي من الشباب والفتيات من 
مختلف األعمار لنستفيد بخبراتهم في مختلف التخصصات، 
كما نرحب بأي فكرة دعوية جديدة للمس���اهمة في نش���ر 
وتبليغ الدين احلنيف إلى غير املسلمني بالكويت، ومن أراد 
التطوع فعليه االتصال بالهاتف: 99113429، فنحن نرحب 

دائما مبن لديه رغبة في نشر دين اهلل.
وكش���فت الزنكي ان فريق العم���ل التطوعي في جلنة 
التعريف باإلسالم مستمر في أنشطته كل أسبوع في املجمعات 
التجارية واألماكن العامة، الفتة إلى ان التركيز في الفترة 
املقبلة على رعاية وتعليم املهتدين اجلدد أس���س وأركان 
ومبادئ اإلسالم وتثبيت الدين في قلوبهم وترسيخ اإلميان 

في أفئدتهم.

الفريق التطوعي في »التعريف باإلسالم« يواصل أنشطته

الثويني: نطالب 
بالنظر في مطالب 

»املوانئ« »والطيران 
املدني«

جمعيـة ضاحية علي صباح السالم التعاونية
تــعـــلـــــــــــــن

 جمل�س الإدارة

للسادة املساهمني الگرام عن تسيير

رحــلـــــــة العمــــــــرة
بناء على م�افقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رقم )201-25137( بتاريخ 2014/8/28م.

وفقًا لل�شروط التالية:

1- يبداأ الت�شجيل اعتبارًا من ي�م االثنني امل�افق 2014/10/13 م حتى نهاية دوام ي�م اخلمي�س امل�افق 

2014/10/23 م.

2- اأن يك�ن امل�شرتك م�شاهمًا باجلمعية وم�شى على ع�ش�يته �شنة ميالدية كاملة حتى قيام الرحلة 

)طبقًا لقرار وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية(.

3- اأال يك�ن قد �شبق له امل�شاركة والتمتع برحالت العمرة لل�شن�ات ال�شابقة للجمعية )طبقًا لقرار وزارة 

ال�ش�ؤون االجتماعية(.

الر�ش�م  وت�شدد  العدد،  ه��ذا  �شمن  املحارم  ويحت�شب  امل�شاهمني  من  معتمر   200 املطل�ب  العدد   -4

املقررة من قبل اجلمعية عند الت�شجيل.

5- ال يج�ز للفائز بالرحلة التنازل ل�شخ�س اآخر حتى ول� كان م�شاهمًا ويف حالة اعتذار الفائز يحل 

حمله االحتياطي وال يحق للمتقدم ا�شرتجاع قيمة اال�شرتاك قبل ال�شفر باأ�شب�ع.

6- اأال يقل عمر امل�شرتك عن خم�شة ع�شر عامًا يف 2014/12/31 م.

7- اإح�شار البطاقة املدنية الذكية االأ�شلية )العن�ان على املنطقة(.

8- يتحمل املحرم امل�شاهم قيمة التذكرة فقط، واملحرم غري امل�شاهم يتحمل تكاليف الرحلة كاملة.

9- م�عد املغادرة باإذن اهلل تعاىل ي�م االأربعاء امل�افق 2014/11/19 م والع�دة ال�شبت 2014/11/22 م.

10- يف حالة زيادة عدد امل�شرتكني عن العدد املطل�ب �شيتم اإجراء قرعة و�شيتم االإعالن عنها الحقًا.

11- تخ�ش�س 5 مقاعد لذوي االحتياجات اخلا�شة من امل�شاهمني جمانًا على اأن يدفع املرافق ر�ش�م 

الت�شجيل فقط وحال زيادة العدد جترى قرعة.

فعلى ال�شادة امل�شاهمني الراغبني يف اال�شرتاك مراجعة اإدارة اجلمعية )ق�شم ال�ش�ؤون االإدارية( خالل 

اأوقات الدوام الر�شمي من ال�شاعة 8:00 �شباحًا حتى ال�شاعة 3:00 ع�شرًا، ولن ينظر اإىل اأي طلب 

بعد انتهاء فرتة الت�شجيل.

لال�شتف�شار ت: 23273103 - 23283016 داخلي 200
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الصبيح متوسطة عددا من املهنئات

.. وتهنئة بالعيد

هاشم الرفاعي يتلقى التهاني 

)أسامة أبوعطية( )أسامة أبوعطية(هند الصبيح وهاشم الرفاعي مع موظفي »التخطيط« خالل حفل االستقبال   هند الصبيح ود.مطر املطيري ومحمد الكندري يتوسطون املهنئني في »الشؤون«  

رندى مرعي 

الش���ؤون  أكدت وزيرة 
االجتماعية ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
هند الصبيح أن العمل جار 
بكل السبل املمكنة لتنفيذ 
اخلط���ة التنموي���ة، وذلك 
لتكون جميع مشاريعها على 
طاولة اإلجناز عندما يحني 
وقت تطبيقها، وعما إذا كانت 
هناك جلان محاسبة لتقييم 
العمل في اخلطة، بينت أنه 
يتم العمل على هذا املوضوع 
وغيره مع مجلس الوزراء.

جاء ذلك خالل استقبالها 
املهنئ���ني مبناس���بة عي���د 
األضح���ى املب���ارك صباح 
العامة  ف���ي األمان���ة  أمس 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، حيث أشارت إلى 
أن مذكرات التفاهم التي مت 
توقيعها مع اجلانب الياباني 
خالل الزيارة األخيرة لوفد 
التخطيط إلى اليابان تأتي 
تفعيال ملذكرات التفاهم التي 
وقعها سمو رئيس مجلس 
الوزراء  الوزراء ورئي���س 
الياباني في عام 2013، الفتة 
إل���ى أن احلكومة اليابانية 
كانت حريصة على تفعيل 
هذه املذكرات ملتابعة بلورتها 
مس���تقبال وهذا ما حرص 
عليه املسؤولون في وزارة 

التخطيط.
وأشارت الصبيح إلى أن 
املرحلة املقبلة ستشهد خطة 
خمسية طموحة فأتت زيارة 
اليابان لالطالع على جميع 
املش���اريع واألفكار لديهم، 
حيث مت االلتق���اء بالقطاع 
احلكومي واخلاص وأثمرت 
النقاشات واملداوالت االطالع 
على كل املشاريع اليابانية 
الناجحة سواء مدن سكانية 
أو فيما يتعل���ق باملترو أو 
السكك احلديدية وغيرها من 
املشاريع احليوية في اليابان، 
معتب���رة أن ه���ذه الزيارة 
التجارب  تش���اورية لنقل 
وتب���ادل اخلب���رات وكذلك 
التع���اون املطلوب  حتديد 
وتأتي تفعيال ملذكرات التفاهم 
السابقة املوقعة مع رئيس 
مجلس الوزراء، مشيرة الى 
أنه مت توقيع مذكرتي تفاهم: 
االولى بني وزارة األش���غال 
الكويتية ووزارة األراضي 
والبنية التحتية واالتصاالت 
الياب���ان، والثانية بني  في 
وزارة املواصالت ونظيرتها 

اليابانية.
ه���ذه  أن  وأضاف���ت: 
املذكرات ه���ي للتعاون في 
تطوير اإلنش���اءات سواء 
ف���ي وزارة »األش���غال« او 
في »املواصالت« خاصة أن 
أكبر مشروعني لدى اليابان 
هما مشروع السكة احلديد 
ومشروع املترو وذلك لنقل 
اخلب���رات وتفادي األخطاء 
إن وجدت في أي مشروع، 
مضيفة: نح���ن حريصون 
على نقل كل احملادثات التي 
متت في اليابان إلى مجلس 
الوزراء كي نضع األمور على 
خط العمل وأن ننقل بعض 
اخلب���رات املوجودة هناك، 
حيث التقينا باألمانة العامة 
للتخطيط في اليابان واطلعنا 
على كيفي���ة وضع اخلطة 
لديهم وكيفية نظام املتابعة 
واستشراف املستقبل واتفقنا 
معهم وم���ع منظمة دولية 
غير ربحية على نقل بعض 
اليابانية لعملية  اخلبرات 
التخطي���ط االس���تراتيجي 
وتدري���ب املوظفني خاصة 
أننا ف���ي الكوي���ت نحتاج 
التخطيط  إلى زرع مفهوم 
االستراتيجي لدى كل العاملني 
ف���ي الدولة كي نس���تطيع 
الوصول إلى أعلى مستويات 
اإلجناز في أي خطة تعدها 

األمانة العامة. 

وع���ن زي���ارة اجلانب 
اليابان���ي للكوي���ت، قالت 
الزيارة  الصبيح إن ه���ذه 
ستكون في ش���هر نوفمبر 
املقبل، حيث سيتم التركيز 
العامة خاصة  األمان���ة  في 
التدريب ونقل  على جانب 
التخطيطي���ة،  اخلب���رات 
وس���نتابع اجلهات األخرى 
ضمن متابعتنا للخطة، وما 
ملسناه من اجلانب الياباني 
ه���و تخوفهم م���ن دخول 
الس���وق الكويتي بس���بب 
موضوع األوفست، خاصة 
أنهم يعتمدون بشكل كبير 
على القطاع اخلاص غير أننا 
أكدن���ا أنه مت رفع هذا األمر 
إلى حني تعديله  وتعطيله 
وإعادة هيكلته، األمر الذي 
ش���جعهم على الدخول إلى 
السوق، كما أننا شرحنا لهم 
عن مش���اريع اخلطة ال� 22 
وأبدوا استعدادهم للتعاون، 
ونسعى دائما للوصول إلى 
الع���روض لتطبيق  أفضل 
اخلطة.  وأضافت الصبيح 
أن���ه مت مل���س تعطش من 
اجلان���ب الياباني للتعاون 
في املشاريع احلكومية مع 
الكويت، وبعض الشركات 
الكبرى التي التقينا بها هي 
في األصل له���ا تعاون في 
مشاريع سابقة في الكويت 
وهي على دراي���ة بالبيئة 
الكويتية، وقد التقينا في هذا 
اإلطار أيضا باحتاد األعمال 
الياباني ورجال األعمال الذين 
انه ستكون هناك  أكدو لنا 
عروض ممتازة في مشاريع 
اخلطة.  بدوره، قال األمني 
العام لألمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية 
هاش���م الرفاعي إن املجلس 
األعل���ى للتخطيط له دور 
كبير في الدولة، إذ عليه مهمة 
متحيص اخلطط والقيام على 
تشكيلها، وله دور كبير في 
اخلطة اخلمسية اجلديدة، 
إلى جهود الصبيح  مشيرا 
في هذا اإلطار، وقال إنه مت 
املالية  االجتماع باللجن���ة 
في مجلس األمة وقد أبدت 
ارتياحها حيال اخلطة وكان 
لها مالحظات بسيطة، مؤكدا 
أنه سيتم اللقاء بهم مجددا 

في وقت قريب.
وبني الرفاعي أن اخلطة 
تضم جميع املؤشرات املهمة 
في حتقيق الرؤية السامية 
إلى مركز  الكويت  لتحويل 

مالي وجتاري في 2035. 
التي  العمل  آلي���ة  وعن 
يعم���ل عل���ى تطبيقها في 
األمانة العامة، قال إنه يعتمد 
سياسة الباب املفتوح والتي 
تفسح املجال أمام التواصل 
مع املوظفني بش���كل أكبر، 
وهناك أمور إدارية ستكون 
معاجلتها سريعة وغيرها 
من األمور التي حتتاج الى 

بعض الوقت حللها.
وردا على س���ؤال حول 
تشكيل فرق عمل في األمانة، 
أشار الرفاعي الى أنه سيكون 
هناك املزيد من فرق العمل، 
حيث إن هناك طاقة بشرية 
ممت���ازة في األمانة البد من 
تسخيرها، وهناك مجاالت 
عديدة للنهوض بهذه األمانة 
التي يج���ب أن تكون بيت 
خبرة ف���ي مجالي التطوير 

والتدريب.

استقبلت املهنئني مبناسبة عيد األضحى في »التخطيط«

الصبيح: العمل مع مجلس الوزراء
لتشكيل جلان محاسبة لتقييم اخلطة التنموية

الصبيح مع موظفي إدارة العالقات العامة في »الشؤون«

الصبيح ومنيرة الفضلي وبدرية املكيمي والزميلة بشرى شعبان خالل االحتفال

تهان وتبريكات 

حديث مع إحدى املوظفات

خالل حفل استقبال املهنئني بالعيد في »الشؤون«

وزيرة الشؤون: فتح باب تصاريح العمل بداية 
العام املقبل.. ودراسات لتعديل التركيبة السكانية

بشرى شعبان

استقبلت وزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة ووزيرة الدولة 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
هند الصبي���ح امس املهنئني 
بعي���د األضح���ى املبارك في 
»الشؤون«، مؤكدة انها فرحة 
كبيرة ان نتبادل التهاني من 
اإلخ���وة الزمالء، متمنية من 
اهلل عز وجل التوفيق لرفعة 
بالدنا حتت قي���ادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ف����ي  وقال����ت الصبي����ح 
تصريح صحافي على هامش 
اس����تقبال املهنئني »إننا في 
الكوي����ت مقبلون على خطة 
خمسية تضم على األقل 22 
مشروعا تنمويا كبيرا وأردنا 
قبل انط����الق هذه اخلطة أن 
التي  نبدأ في وضع األسس 
تساعد على إجنازها ومن هذه 
األسس ننشر مفهوم التخطيط 
والتخطيط اإلس����تراتيجي 
في جميع اجلهات احلكومية 
ونس����رع من انطالقة بعض 
املش����اريع، مؤكدة مشاركة 
ش����ركات يابانية في تنفيذ 
املشاريع الكبيرة، كما مت تبادل 
اخلبرات م����ع األمانة العامة 
اليابانية حول  للتخطي����ط 
كيفية التخطيط واستشراف 
املستقبل، ونحن كما تعلمون 
نقود بتكليف من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك فريق تقليص الدورة 
املستندية، الذي رفع تقريره 
الذي اصدر  الوزراء  ملجلس 
قرارا بتشكيل جلنة ثنائية 
ملتابعة اخلطوات التي وضعت 
الفريق، وان ش����اء  من قبل 
اهلل تنطلق اخلطة مع العام 
اجلديد وسط أرضية صلبة 
وفق مفهوم عام لدى الدولة 
مجتمعة بجمي����ع موظفيها 
ومس����ؤوليها ألهمية اخلطة 

وإجنازها.
وبيت الصبي����ح انطالق 
العمل مبنح تصاريح العمل 
لكل القطاعات وفق ضوابط 
محددة مع بداية العام املقبل، 
مشيرة الى العمل جار حاليا 
على إجراء الدراسات اخلاصة 
بالنسبة للتركيبة السكانية 
وكيفية تعديلها، وتش����كيل 
5 ف����رق عمل وجلن����ة عليا 
س����ننظر في نتائجها نهاية 
العام احلالي، ودراسة تعدها 
اللجنة االستشارية العليا بني 
هيئة العمل ووزارة الداخلية 
نعمل على إعادتها مع برنامج 
إعادة الهيكلة لنضع النقاط 
على احلروف وتعديل املزيج 

السكاني في الكويت.
وع����ن إحال����ة جمعيات 
تعاوني����ة أس����وة بجمعية 
اجلهراء إلى النيابة، أوضحت 
ان أي جمعية تثبت مخالفتها 
للقان����ون ووجود جتاوزات 
إلى  إدارية ستحال  أو  مالية 

النيابة واجلميع حتت سقف 
القانون.

وع����ن دع����م إدارة املرأة 
والطفول����ة في »الش����ؤون« 
للمفتشني ومنحهم الضبطية 
القضائية، أك����دت ان اإلدارة 
تستعني حاليا مبفتشي هيئة 
العمل وستتم زيادة العدد في 

املستقبل القريب.
وح����ول إزال����ة اللج����ان 
اخليرية املخالفة، أوضحت 
ان اجلمعيات تدافع عن نفسها 

ونحن يجب أن نعترف بأنه 
كان هناك خل����ل في تطبيق 
القانون وهناك جدول إلزالة 
اللجان اخليري����ة املخالفة، 
مبين����ة ان أعداده����ا ال بأس 

بها.
من جهة أخرى، ش���هدت 
وزارة الشؤون امس ازدحاما 
في أعداد املراجعني واملوظفني 
إال  ولم تسجل حاالت غياب 
ألعداد قليلة معظمها إجازات 

رسمية.
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الوقيان تلقى تهاني موظفي املؤسسة العامة للرعاية السكنية مبناسبة عيد األضحى

توزيع بطاقات القرعة للدفعة األخيرة من بيوت مدينة صباح األحمد

يوم الثالثاء 2014/10/14 في 
متام الساعة التاسعة صباحا 
موع����دا لتوزي����ع بطاقات 

االحتياط لدخول القرعة.
اجلدير بالذكر فقد حددت 
املؤسسة يوم االثنني املوافق 
2014/12/29 موع����دا إلجراء 
القرعة على ه����ذه البيوت 
في مسرح مبنى املؤسسة 

بجنوب السرة.

وصل التخصيص لها حتى 
تاريخ 10/ 3/ 2002.

وكان����ت املؤسس����ة قد 
خصص����ت يوم����ي األحد 
واالثن����ني  2014/10/13-12 
موع����دا لتوزي����ع بطاقات 
القرعة لبيوت مدينة صباح 

األحمد.
أم����ا توزي����ع بطاق����ات 
االحتياط فقد حددت املؤسسة 

السكنية صباح امس بتوزيع 
بطاقة دخول القرعة للدفعة 
األخيرة من البيوت احلكومية 
في مدينة صب����اح األحمد 
والتي تشتمل على 207 بيوت 

مبساحة 600م2.
هذا، وقد أعلنت املؤسسة 
أسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على 
أولوية طلبه اإلسكاني والتي 

باخلير واليمن والبركات. 
حضر حفل االس����تقبال 
املدير العام للمؤسسة نواب 
املدير العام وقياديو وموظفو 
املؤسسة، حيث جرى خالل 
التهاني  االس����تقبال تبادل 
املناسبة  والتبريكات بهذه 

السعيدة.
من جهة أخ����رى، قامت 
العامة للرعاية  املؤسس����ة 

حمد العنزي

اس����تقبل مدي����ر ع����ام 
العامة للرعاية  املؤسس����ة 
الس����كنية م.ب����در الوقيان 
ام����س املهنئني من  صباح 
العاملني في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية مبناسبة 
عيد األضحى املبارك أعاده 
اهلل على األمة اإلس����المية 

م.بدر الوقيان يتلقى التهاني من العاملني في »السكنية« م.بدر الوقيان وعدد من قياديي املؤسسة

إحدى احملاضرات التوعوية

أحد فصول كتاتيب البدون

املغري: »كتاتيب البدون«
مشروع إنساني بحت يحقق 

إستراتيجية »املعلمني« ورسالتها

»بوكسهل« تستقبل حملة وطنية 
للتوعية بالصحة النفسية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

أعلن مدير جمعية املعلمني فرع اجلهراء واملشرف العام 
على مشروع كتاتيب البدون سلطان غالي املغري انطالق 
اليوم الدراسي األول ألطفال املقيمني بصورة غير قانونية 
املسجلني ضمن مشروع 
الكتاتيب، وهو مشروع 
إنساني بحت يهدف إلى 
نش����ر العلم والثقافة 
إل����ى محاربة  ويدعو 
اجلهل والتخلف بعيدا 
عن األمور السياسية.

املغ����ري في  وبني 
للصحافيني  تصريح 
عقب حض����وره أمس 
انطالقة اليوم الدراسي 
األول لألطفال في مقر 
جمعية املعلمني فرع 
اجلهراء أن الهدف من 
املش����روع تنفيذ إستراتيجية جمعية املعلمني ورسالتها 
الهادفة إلى نشر العلم »بصفتنا أفرادا في املجتمع إذ منثل 
أكبر شريحة في املجتمع املدني وهي شريحة املعلمني«، 
مشددا على ضرورة إيصال رسالة اجلمعية إلى املؤسسات 
املدنية واحلكومية وجمعيات النفع العام من أجل االلتفات 
بعني املس����ؤولية إلى هذه الفئة التي تطول أكثر من 700 
طفل وطفل����ة حرموا من التعليم لع����دم حصولهم على 

شهادات امليالد. 
وقال: »ال نريد أن نترك أطفال البدون فريسة للجهل 
والضياع كما أننا نه����دف إلى خلق فرص عمل تطوعية 
للمعلمني واملعلمات بدون مقابل إليصال التعليم إلى هذه 
الفئة التي حرمت من التعليم ونتناول القضية من جانب 
إنساني يبتعد كل البعد عن األمور السياسية«، موضحا أن 
املشروع يضم في بدايته فصلني دراسيني للبنني والبنات 
كتجرب����ة أولية بواقع 22 طفال في كل فصل يبدأ دوامهم 

من الثامنة حتى احلادية عشرة صباحا. 
من جانبه، قال رئيس فريق املتطوعني أحمد اخلليفي 
إن املش����روع يأتي انطالقا من الدور املجتمعي للجمعية 
ومبادئها األساسية وهو محاولة تسعى إلى إيصال رسالة 
مدنية واضح����ة للمجتمع مفادها عدم اقحام األطفال في 
املسائل السياسية وإجراءات القيود األمنية، داعيا إلى أن 
يبقى الطفل في التعليم إلى أن حتل قضية البدون من قبل 

اجلهاز املركزي أو اجلهات احلكومية األخرى.
وقال اخلليفي إن الكتاتيب ليست حال ولكنها رسالة 
للمجتمع وألصحاب القرار إلعادة هؤالء األطفال إلى مقاعد 
الدراسة النظامية السيما أن عدد األطفال احملرومني من 
التعليم بلغ نحو 600 طفل وطفلة اس����تطاعت اجلمعية 
استقطاب نحو 44 منهم في فصول تطوعية إلخراجهم من 
دائرة اجلهل ومنحهم قسطا من العلم واملعرفة رغم انه 

علم غير رسمي وال متنح فيه الشهادات الدراسية.
وأوضح اخلليفي أن فريق العمل بأكمله تطوعي يضم 
8 معلمات و4 إداريني كرسوا جهدهم ووقتهم لتعليم هؤالء 
األطفال احملرومني من التعليم، مناش����دا أصحاب القرار 
االلتفات إلى هذه القضية اإلنس����انية والتعامل معها من 
جانب إنساني بحت يخلو من الشأن السياسي خاصة أن 
الكويت كرمت كبلد إنساني في ظل قيادة قائد اإلنسانية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

استضافت كلية بوكسهل الكويت للبنات محاضرة عن 
احلملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية حتت شعار 
»تقبل« ألقتها د.أس����يل الصابري عضو برنامج الكويت 
إلدماج الطب النفسي في الرعاية الصحية األولية، تلقي 
الضوء عن أهمية وتعزيز الصورة االيجابية لالشخاص 
املصابني باضطرابات نفسية، علما ان حملة »تقبل« هي 
من تنظيم منظمة اخلط االنساني )وهي منظمة محلية 
ناشطة في مجال حقوق اإلنس����ان( بالشراكة مع وزارة 
الصحة وتهدف الى نشر التوعية حول موضوع الصحة 
النفسية بني أفراد املجتمع الكويتي من أجل التقليل من 
الوصمة املتصلة باألشخاص املصابني باضطرابات نفسية 
وتصحيح العدي����د من األفكار الش����ائعة واخلاطئة عن 
الصحة النفس����ية باإلضافة الى تعزيز الصور االيجابية 
لالشخاص املصابني باضطرابات نفسية من خالل املفاهيم 

واملصطلحات.
وكانت احملاضرة التي نظمت في مسرح عيسى الرفاعي 
شهدت حضور مدير الشؤون الطالبية في كلية بوكسهل 
الكويت ماري ماكنيللي وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية 
وجمع من الطالبات، ونظمت هذه احملاضرة في اطار اخلطة 
التوعوية التي وضعتها اجلمعية والتي تهدف الى نشر 
الثقافة عن األمراض واالضطرابات النفسية وأهمية تقبل 

املجتمع لها كسواها من األمراض الصحية.
من جهتها، أثنت مديرة الش����ؤون الطالبية في كلية 
بوكس����هل الكويت ماري ماكنيلي على اجلهود املبذولة 
في تنظيم هذه احملاضرة، متمنية ان حتقق هذه املبادرة 
أهدافها املنش����ودة لتخلق الوعي املطلوب لدى الطالبات 

في القيادة اآلمنة.
يذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما الستضافة محاضرين 
متخصصني في مجاالت مختلفة بهدف إثراء اجلانب العملي 
لدى الطالبات من خالل االحتكاك والتفاعل مع خبرات لها 

جتارب عملية ثرية.

سلطان املغري
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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.

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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)محمد خلوصي( صالح املباركي مترئسا اجتماع وكالء وزارات االعالم في دول مجلس التعاون  جانب من اعمال االجتماع  

خالل افتتاح أعمال الدورة الـ 22 الجتماعات وكالء وزارات اإلعالم في دول مجلس التعاون اخلليجي

املباركي: ما تشهده املنطقة من حتديات يتطلب تضافر اجلهود 
وتوحيد اخلطاب اإلعالمي ملواجهة احلمالت املغرضة ضد دول اخلليج

جتارة من يدفع أكثر يحصل 
على حقوق البث، لذلك لم يعد 
هذا األمر مستغربا لعدم قدرة 
احتاد اإلذاعات على احلصول 
عل���ى حقوق البث، مش���يرا 
التلفزيون السعودي  ان  الى 
احلكومي لم يستطع احلصول 
على حق���وق البث رغم إقامة 
البطولة عل���ى أرضها بعدما 
جنح���ت مجموع���ة قنوات 
رياضية خاصة في احلصول 

على حقوق البث.
اجللس���ة  وش���هدت 
التحضيرية إدراج بند حقوق 
النقل التلفزيوني ل� »خليجي 
الكويت  22« بعدما طالب���ت 
األمان���ة العامة لدول مجلس 
التعاون بادراجه على جدول 
األعمال، حيث اتفق املجتمعون 
على ضرورة وضع تشريعات 
وقوان���ني للحد م���ن ظاهرة 
االحتكار، خاصة أن الرياضة 
العامة  أصبحت من املصالح 
التي تهم اجلميع في مختلف 

دول العالم.
وناقش املجتمعون ضرورة 
مطالبة دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي بوضع حد لتزايد 
تيار االحتكار والتصدي لنفوذ 
الرياضة  وسيطرة سماسرة 
على بث حقوق البطوالت من 
اجل تأمني ونقل احلدث عبر 

القنوات.

إدارة ورشة السمسم الرئيسية 
املتواجدة في نيويورك وكذلك 
شركة بداية وهم قادرون على 
البحث عن الفنانني اخلليجيني 
املتميزي���ن، مش���يرا الى أن 
اجلميع سيش���هد شيئا غير 
املتميزة،  متوقع من االعمال 
مبين���ا أن دورنا كمؤسس���ة 
يت���م من خ���ال املش���اركة 
واملس���اهمة باألفكار واألفام 
احلي���ة والدبلج���ة، مضيفا 
»نحرص على تنفيذ توجيهات 
وتعليمات وزير االعام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود على ابراز دور 

املؤسسة اإلعامية.
مس���رح  لدين���ا  وزاد: 
وإمكانيات كبي���رة الختيار 
األعمال املمي���زة التي توافق 
اإلع���ام،  وزارة  ش���روط 
مشيرا الى أن جميع املسارح 
واالستديوهات التي تتمتع بها 
وزارة االعام ليست ربحية 
بقدر ما هو تع���اون إلعطاء 

الفرصة للعمل املميز.
من ناحيته، أش���ار مدير 
إذاع���ة وتلفزي���ون اخلليج 
د.عبداهلل أبو رأس الى أن فك 
احلصار عن البرامج الرياضية 
ليس مدرجا على جدول أعمال 
املؤمتر ومن املتوقع إضافته 
على بند ما يستجد من أعمال، 
مشيرا الى أن الرياضة أصبحت 

الرس���الة واخلطاب اإلعامي 
اخلليجي املشترك، مؤكدا أن 
اجلدول اإلعامي مليء بالعديد 
من األمور والقضايا التي يجب 
أن تنجز وفقا لقرارات وزراء 
اإلعام، واألمانة العامة ستكون 
هي امل���رآة الجتماعات وزراء 

اإلعام املقبلة.
ب���دوره، بنينّ مدي���ر عام 
البرامجي  مؤسس���ة اإلنتاج 
املشترك لدول مجلس التعاون 
اخلليجي علي الريس أن هناك 
أعماال ذات طابع جديد تتواكب 
مع العصر وأساليب التواصل 
اجلديدة والت���ي من املنتظر 
تنفيذها خال ش���هر نوفمبر 
العربية من  املقبل باإلمارات 
خال استديوهات فنية تشمل 
أعماال مسرحية وأخرى ستنفذ 
عن طريق مؤسس���ة البرامج 
والتي نعتبرها قفزة جديدة 
ملعاجل���ة املس���رح وإيصال 
أعمال ذات قيمة مبهنية جيدة 
جليل جديد بعيدا عن األعمال 

التجارية.
وتابع الريس: هناك برامج 
مختلف���ة من أعم���ال وأفام 
وثائقية ومسلسات درامية 
س���وف تبرز مع بداية العام 
املقبل، وعن وج���ود فنانني 
خليجيني بورشة السمسم أجاب 
بأن هن���اك فنانني موجودين 
س���يتم اختيارهم عن طريق 

املساعد لش���ؤون الثقافة في 
األمان���ة العامة لدول مجلس 
ان  الغس���اني  التعاون خالد 
االجتماع التحضيري لوزراء 
االعام في دول مجلس التعاون 
يتضمن العودة الى كل ما سبق 
من توصيات وقرارات صدرت، 
سواء من الوزراء او الوكاء 
اللجان  ق���رارات  ومراجع���ة 
الفنية املتخصصة ومراجعة 
كل ما يتعلق بالشأن اإلعامي 
اخلليجي خ���ال عام ورفعه 
للوزراء للنظر فيما ميكن عمله 

في املرحلة املقبلة.
ولف���ت الغس���اني الى أن 
اجلانب األهم هو ما يخص تلك 
املرحلة التي متوج بها أحداث 
خطيرة على الساحة العربية 
واإلعامية، وكذلك س���احتنا 
اخلليجية التي تنال نصيبها 
من تلك األحداث، مشيرا الى أن 
الدور األكبر يقع على اإلعام 
في تلك القضية حتديدا، وعليه 
أن يلعب دورا مهما، لذا سيتم 
النظر فيم���ا ميكن عمله معا 
كإعام خليجي مش���ترك من 
خال مجابه���ة تلك األحداث 
وإيض���اح الصورة احلقيقية 
وإعط���اء املتاب���ع الرس���الة 

اإلعامية احلقيقية.
وأشار الى أن أهم املواضيع 
التي سيتم مناقشتها هي تلك 
التي تتعلق مبزيد من توحيد 

املباركي:  ق����ال  االلكترون����ي، 
لدينا دراسة مستفيضة من كل 
الدول واألمانة العامة ملجلس 
التعاون قدمت ورقة عمل في 
هذا الش����أن، مبينا أن الكويت 
كان له����ا رأي في هذا اجلانب، 
باإلضافة إلى الورقة التي قدمتها 
البحرين، حيث سيتم احالة كل 
هذه األوراق إلى األمانة العامة 

لدول املجلس.

الحمالت المغرضة

وعن احلم����ات اإلعامية 
املوجهة ضد بعض دول مجلس 
التعاون، اوضح املباركي قائا: 
بحث هذا املوضوع ومت االتفاق 
على توحيد اخلطاب اإلعامي 
ضد احلمات اإلعامية املغرضة 
ضد دول مجلس التعاون، مؤكدا 
ان ما تتعرض له قطر على سبيل 
املثال بسبب استضافتها لبطولة 
العالم تعتبر مسؤولية  كأس 
جمي����ع دول مجلس التعاون، 
الفتا الى انه مت االتفاق على دحر 
جميع الهجمات اإلعامية التي 
تتعرض لها قطر، مضيفا: لن 
تكون هناك قوانني خاصة ملثل 
هذه املواقف، مؤكدا ان التنسيق 
موجود وهناك اتفاقيات ثنائية 

بني دول املجلس أيضا.

توحيد الرسالة

من جانبه، قال األمني العام 

االع����ام االلكتروني وتوحيد 
اآللية لاقتراحات املنبثقة من 
اللجنة اخلليجية املش����تركة 
ل����ه دول مجلس  ملا تتعرض 
التعاون اخلليجي من حمات 
اعامي����ة مغرض����ة واحتكار 
بع����ض الش����ركات للبطوالت 
الرياضي����ة، مبينا انه مت رفع 
توصية ال����ى اجتماع الوزراء 

في هذا الشأن.
البط����والت  وأوض����ح أن 
الرياضي����ة التي تقام في دول 
اخللي����ج مت رف����ع التوصيات 
للتواصل واالستعانة باالحتاد 
اآلس����يوي وال� »فيفا« لبحث 
اجلوان����ب القانوني����ة ملعرفة 
حق����وق الدول ف����ي نقل تلك 
البطوالت التي تباع لشركات 
خاصة، مشيرا الى انه لم يتم 
التطرق بالتفصي����ل لبطولة 
اخلليج التي ستقام الشهر املقبل 
نظرا لضيق الوقت، آما التوصل 
مع االحتاد السعودي لصيغة 
يتم من خالها مشاهدة مثل هذه 
البطولة املهمة على محطاتنا، 
مش����يرا الى أن االجتماع كان 
مثمرا للغاية وقطعنا ش����وطا 
جيدا، وكان التفاهم سمة بني 
املش����اركني في االجتماع، كما 
كان هن����اك اجماع على معظم 
املقترح����ات والتوصيات التي 

سترفع للوزراء.
وفيم����ا يخ����ص االع����ام 

هالة عمران

اك����د وكي����ل وزارة االعام 
صاح املباركي ان ما تش����هده 
دول املنطقة من حتديات يتطلب 
تضافر اجلهود والعمل بإخاص 
لتعزيز مبدأ التعاون املشترك 
الذي تأسس من اجله مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
مشددا على اهمية دور االعام 
في نق����ل ومتابع����ة مجريات 
االحداث وتطوراتها، االمر الذي 
يفرض علينا جميعا مسؤوليات 

اخاقية ومهنية كبيرة.
واضاف املباركي، في كلمته 
خال افتتاح اعمال الدورة ال� 
22 الجتماعات وكاء وزارات 
االعام بدول مجلس التعاون 
اخلليجي امس، »في ظل تلك 
الظروف تأتي اهمية اجتماعنا 
للنظر في البنود املطروحة على 
ج����دول اعمال����ه والتي جاءت 
نتيجة جهد مشترك قامت به 
االمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وممثلو 
وزارات االعام في دول اخلليج، 
وهو ما يستوجب الشكر والثناء 
على ما قام����وا به خال العام 
احلالي«، مؤك����دا ان االجتماع 
العدي����د من احملاور  يتضمن 
انه اش����تمل  الى  املهمة، الفتا 
على 16 بن����دا، اهمها التعاون 
االعامي املشترك، اضافة الى 

رفعنا توصيات لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم 
والـ »فيفا« ملعرفة 
اجلوانب القانونية 

لنقل البطوالت 
الرياضية

الريس: أعمال فنية 
تتواكب مع العصر 

سيتم تنفيذها خالل 
نوفمبر املقبل في 

اإلمارات

توصيات اجتماع وكالء وزارات اإلعالم الـ 22
اطلع الوكالء على التقرير الذي أعدته 

األمانة العامة بشأن متابعة قرارات 
االجتماع 21 لوزراء االعالم بدول 

املجلس واشادوا باخلطوات التي مت 
تنفيذها من قبل اللجان االعالمية 

ومبتابعة األمانة العامة لها.
واستعرض االجتماع تقرير األمانة 

العامة بشأن االجتماع الثابت لفريق 
العمل الى حساب القنوات املدعومة 
من ايران تنفيذا لقرار االجتماع الـ 

21 لوزراء االعالم بشأن دعوة الفريق 
لعقد اجتماعهم التالي لتنفيذ قرار 
الدورة الـ 125 للمجلس الوزاري 

لدراسة مرئيات مملكة البحرين بشأن 
التصريحات واحلمالت االعالمية 

االيرانية ضد دول املجلس، واتفقوا 
على رفع التوصيات التالية الى 
االجتماع الـ 22 لوزراء االعالم:

٭ دراسة تقوميية لالستراتيجية 
االعالمية: ناقش اجتماع الوكالء 
التحضيري مذكرة األمانة بشأن 

مرئيات الهيئة االستشارية للمجلس 
االعلى حول الدراسة التقوميية 

لالستراتيجية االعالمية وقرار املجلس 
األعلى في دورته الـ 34 بشأن احالة 

هذه الدراسة الى اللجنة الوطنية 
املعنية.

٭ دراسة البحرين حول مواقع 
التواصل االجتماعي: اطلع االجتماع 
التحضيري على الدراسة املقدمة من 

مملكة البحرين حول مواقع التواصل 
االجتماعي والتوصيات االسترشادية 

لهذه الدراسة.
٭ ورشة عمل حول املواقع 

االلكترونية: استعرض الوكالء مذكرة 
األمانة العامة بشأن ورشة عمل مواقع 

التواصل االجتماعي والتي نظمتها 
األمانة العامة بناء على قرار الدورة الـ 

126 للمجلس الوزاري.
٭ مذكرة األمانة العامة العامة بشأن 

اللجنة الوزارية للحكومة االلكترونية، 
ومذكرة األمانة العامة بشأن توصيات 

االجتماع الرابع للجنة االعالم 
االلكتروني، والتعاون مع اململكة 

األردنية الهاشمية في املجال االعالمي.

حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب ورئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان 

احلمود، تستضيف الكويت ممثلة 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
االجتماع العشرين لوزراء الثقافة في دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
والذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق 

الدائمني بني دول املجلس.
ومن املقرر أن يناقش االجتماع املزمع 

انعقاده 16 اجلاري عددا من املشروعات 
والقضايا الثقافية التي تعنى بها دول 

مجلس التعاون، وذلك ضمن االستراتيجية 
الثقافية لدول مجلس التعاون اخلليجي، 

والتي أقرت خالل القمة التاسعة 
والعشرين ألصحاب اجلاللة والسمو 

قادة دول مجلس التعاون في مسقط عام 
2008، وسبل حتويل هذه االستراتيجية 
إلى برامج قابلة للتطبيق، وسبل التعاون 

الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة، 
ويواصل االجتماع سعيه لتعزيز الهوية 
اخلليجية، واهتمامه الدائم بتعزيز مكانة 
اللغة العربية، واالعتناء باملوروث الثقافي 
والفني اإلسالمي. هذا فيما يعقد وكالء 

وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية اجتماعهم التحضيري 

وذلك ملناقشة أجندة املوضوعات الثقافية 
وفق جدول األعمال ورفعها إلى اجتماع 

وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية. وحتت رعاية سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
وبحضور وزراء الثقافة في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية، سيقام حفل 
افتتاح تشغيلي ملكتبة الكويت الوطنية، 

يتخلله عرض فيلم وثائقي عن مكتبة 
الكويت الوطنية، وتكرمي املساهمني الذين 

أهدوا مكتباتهم اخلاصة إلى مكتبة الكويت 
الوطنية، وافتتاح وزيارة عدد من األجنحة 

التي تعرض أندر الكتب واملخطوطات 
واخلرائط والطوابع والفن التشكيلي 

الكويتي، باالضافة إلى جناح االحتفاء 
بإعالن هيئة األمم املتحدة منح صاحب 
السمو األمير لقب قائد إنساني واعتبار 

الكويت مركزا عامليا للعمل اإلنساني. 
وسيقام على هامش االجتماع حفل تكرمي 

املبدعني من دول مجلس التعاون الذين 
قدموا إبداعات متميزة في مختلف روافد 

الثقافة والفن واملعرفة.

الكويت تستضيف االجتماع العشرين لوزراء الثقافة اخلليجيني 16 اجلاري
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»النجاة« قّدمت مساعدات شهرية بقيمة 
20 ألف دينار لالجئني السوريني باألردن

جانب من توزيع املساعدات 

اخلميس: إعانات للمرضى واجلرحى واأليتام واألسر املنكوبة

وأنشطتها اخلاصة بالنازحني 
الس����وريني باألردن وتسليم 
املس����اعدات لأليتام ي����دا بيد، 
وذلك تطبيقا ملبدأ الشفافية التي 
حترص عليه اجلمعية ولضمان 
وصول مساعدات أهل اخلير إلى 

هؤالء األيتام املساكني.
وأش����ار اخلمي����س إلى أنه 
مت تنظيم حفل غ����داء لأليتام 
الس����وريني مت في����ه توزي����ع 
املس����اعدات عليه����م بحضور 
أمهاته����م عالوة عل����ى توزيع 
هداي����ا عينية مرس����وم عليها 
أعالم الكوي����ت كما مت توزيع 
كوبونات على األيتام لش����راء 

مالبس العيد. 
وأوض����ح اخلميس أن وفد 
اجلمعية خالل زيارته لألردن 
قام بزي����ارة تفقدية للجرحى 
واملصابني السوريني في عدد من 
املستشفيات واملراكز الصحية، 
وذلك لتقدمي املساعدات لعالجهم 
ومداواتهم واملساهمة في تخفيف 

آالمهم وجروحهم.
إلى أن  ولف����ت اخلمي����س 
اجلمعية قام����ت بتوزيع 100 
أضحية لأليتام، كما قامت أيضا 

بتنفيذ مشروع األسر املنتجة 
لألرامل السوريات ملساعدتهن 
على االعتماد على أنفسهن في 
توفير نفقات املعيشة، موضحا 
أن اجلمعية قامت أيضا بافتتاح 
دار للقرآن الكرمي ومركز للعلوم 
الش����رعية لألطفال السوريني 
والس����وريات، موضحا أن هذا 
أعدادا كبيرة  املركز يستقطب 

من املتعلمني واملتعلمات.

كش����ف رئيس جلنة زكاة 
كيفان التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية الشيخ عود اخلميس 
عن توزيع مساعدات بقيمة 20 
ألف دينار ممثلة في توفير كسوة 
العيد والعيدية لعدد 1000 أسرة، 
وكذلك كفالة 750 يتيما، وأيضا 
مساعدة 100 مريض وجريح من 
النازحني السوريني في األردن 
خالل فترة عيد األضحى، وذلك 
حرصا من اجلمعية على رعاية 
الذين  هؤالء األطفال املساكني 
فقدوا آباءهم في ظروف صعبة، 
مش����يرا إلى أن هذا العمل يعد 
تطبيقا ملبدأ التكافل االجتماعي 

بني املسلمني. 
جاء ذلك خالل استعراضه 
التي  الزي����ارة األخيرة  نتائج 
قام بها وفد جمعية النجاة إلى 
األردن خالل فترة عيد األضحى، 
وذلك لتوزيع املساعدات على 
األيت����ام وملتابعة املش����اريع 
اخليرية التي تنفذها اجلمعية 
باألردن، مشيرا إلى أن اجلمعية 
حريصة عل����ى تنظيم زيارات 
دورية لقيادييها كل 3 أش����هر 
عود اخلميس وذلك ملتابعة مشاريعها وأعمالها 

ديوان احملاسبة يختتم 3 برامج تدريبية
اختتم ديوان احملاسبة 3 برامج تدريبية األول 
بعنوان )قواعد بناء احملافظ االستثمارية وكيفية 
قياس أداؤها ومخاطرها وأساسيات مراجعتها(، 
والثاني بعنوان )اخلريطة الذهنية لتوليد األفكار 
اإلبداعية(، أما الثالث فتحت عنوان )األس����س 
العلمية لقياس وحتديد تكلفة األصول الثابتة 
وإجراءات التدقي����ق عليها( وذلك ضمن اخلطة 

التدريبية للديوان للعام 2015/2014.
اس����تعرض البرنامج األول واملوجه الى فئة 
املدققني بقط����اع الرقابة على القط����اع النفطي 
والشركات وقطاع الرقابة على اجلهات امللحقة 
واالس����تثمار أهداف االس����تثمار املالي وطبيعة 
األدوات االس����تثمارية والتعرف على إصدارات 
األوراق املالية واسعارها وأسواق طرحها، إضافة 
الى احملافظ االس����تثمارية وتكوينها وأنواعها، 
واملهارات والعمليات احلسابية التي يتقنها مدير 
احملافظ االستثمارية، والتمارين واحلاالت العملية 
املقتبسة من السوق املالي وقياس مخاطر احملافظ 

االستثمارية ومتطلبات اإلفصاح.
أما البرنامج الثان����ي هو بعنوان )اخلريطة 
الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية( فاستهدف اطالع 
املشاركني على اخلارطة الذهنية وإكسابهم املهارات 
التي تس����تخدم في تدوين األفكار واملالحظات 

واإلتيان بأفكار إبداعية جديده والتعرف على طرق 
تس����اعد الذهن على قراءة وتذكر املعلومات كما 
تساعد على التخطيط والتعلم والتفكير البداعي. 
وتناول البرنامج املوجه الى العاملني في جميع 
الديوان اخلريط����ة الذهنية وفوائدها  قطاعات 
ومراحل تصميمها الى جانب اسرار عمل الدماغ 
وأساليب والدة األفكار اجلديدة من خالل جلسات 
العصف الذهن����ي ودورها في والدة تلك األفكار 

باإلضافة الى حاالت تطبيقية وعملية.
وتطرق البرنامج التدريبي )األسس العلمية 
لقياس وحتديد تكلفة األصول الثابتة وإجراءات 
التدقيق عليها( إلى التعريف باألصول الثابتة 
وأنواعها والسياسات احملاس����بية لقياس تلك 
األصول، كما تعرف املشاركون على اإلجراءات 
التي يجب اتباعها عند القيام بأعمال التدقيق على 
بند األصول الثابتة واملشروعات حتت التنفيذ 
ومراع����اة تطبيق ما ورد بدلي����ل التدقيق العام 
بديوان احملاس����بة الى جانب معايير احملاسبة 
الدولية والتقارير املالية ملعايير احملاسبة الدولية، 
وهو موجه الى فئة املدققني بقطاع الرقابة على 
القطاع النفطي والشركات وقطاع الرقابة على 
اجلهات امللحقة واالستثمار باإلضافة الى قطاع 

الرقابة على الوزارات واإلدارات احلكومية.

»العون املباشر« وّزعت 41 ألف أضحية 
لـ 123 ألف أسرة في أفريقيا

حشد كبير بتنظيم من الشرطة

وزعت جمعية العون املباشر خالل أيام النحر 
من عيد األضحى املبارك عدد 41143 أضحية استفاد 
منها 123429 أسرة بعدد إجمالي زاد على 740 
ألف شخص، وقامت اجلمعية بتنفيذ مشروع 
األضاحي بشكل كامل ومباشر من خالل مكاتبها 

امليدانية املنتشرة في 30 دولة أفريقية.
وأكد د.عبداهلل السميط مدير عام اجلمعية 
في تصريح صحافي أن موس���م األضاحي قد 
شهد هذا العام جناحا باهرا، حيث بلغت التكلفة 
الفعلية للمش���روع مبلغ 909816 دينارا، مما 
يعكس الثقة املتنامية جلمهور املتبرعني الكرام 
في أعمال اجلمعي���ة ومصداقيتها الكبيرة في 
التنفيذ. وأوضح الس���ميط ان اجلمعية تهدف 
من وراء هذا املش���روع إلى س���د حاجة األسر 
الفقيرة ممن ال يذوقون طعم اللحم س���وى في 
هذه املناسبات، كما تعمل اجلمعية على إدخال 

البهجة والس���رور إلى قلوب األيتام واألرامل 
وذوي االحتياجات اخلاصة وتكفيهم الس���ؤال 

في هذه األيام املباركة.
وأضاف السميط أننا نقوم بتقسيم األضحية 
الواحدة على 3 أسر مبتوسط 6 أفراد في األسرة 
الواحدة ليصل عدد املستفيدين من األضحية 

الواحدة إلى 18 فردا.
وعبر السميط بهذه املناسبة عن شكر اجلمعية 
وامتنانها للمتبرعني الكرام على ثقتهم الكبيرة 
ودعمهم املتواصل ملا تنفذه اجلمعية من مشاريع 
موسمية كذبح وتوزيع األضاحي وكسوة العيد 
لأليتام وكفالة احلجاج ومشروع إفطار الصائم، 
فضال عن تفاعلهم املس���تمر مع كل ما تطرحه 
اجلمعية من مشاريع تعليمية وتنموية وصحية 
تنفذها طوال العام بهدف احلد من اجلهل والفقر 

واملرض في الدول األفريقية.

في إطار تنفيذه خلطة التدريب للسنة املالية 2015/2014

صدر بتوافق حكومي نيابي مشترك وبالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني

تعويض اإلنزمي عن طريق تناول املكمالت قبل الوجبة بقليل

بن خوجة: مراجعة جميع الوثائق الدولية التي تهتم بأنشطة التطوير املهني

تبدأ 21 حتى 29 اجلاري

العمير: قانون حماية البيئة اجلديد نقلة نوعية للكويت

الكويت تستضيف املؤمتر اخلليجي األول لتطوير العاملني بالصحة

»الصحة« تعلن تواريخ الكشف عن أمراض 
وسرطان الثدي في املراكز الصحية

أعلنت استشارية أشعة 
كلينيكية ورئيسة البرنامج 
الوطني للكش����ف املبكر عن 
أم����راض الث����دي بالكوي����ت 
ورئيسة قس����م األشعة في 
مستشفى األمراض السارية في 
وزارة الصحة د.هناء اخلواري 
عن تواريخ الكشف عن أمراض 

الثدي في املراكز الصحية. 
وقال����ت د.اخل����واري في 
تصريح صحاف����ي اليوم إن 
ذلك يأتي ضمن إطار احلملة 
املقامة مبناس����بة  التوعوية 

الشهر العاملي لسرطان الثدي 
حتت ش����عار »فحصك اآلن 
يعني األمان« والتي تتضمن 
ع����دة فعاليات طوال ش����هر 

أكتوبر اجلاري. 
وذك����رت أن����ه مت االتفاق 
مع رؤس����اء الرعاية األولية 
باملناط����ق الصحي����ة بإقامة 
أيام توعي����ة ألهالي املناطق 
داخل املراكز الصحية حتتوي 
على وحدات الكش����ف املبكر 
التابعة  الث����دي  عن أمراض 
الوطني للكش����ف  للبرنامج 

املبكر عن أمراض الثدي. 
وبينت أن الكشف سيبدأ 
العقيلة الصحي  في مرك����ز 
مبنطقة األحم����دي الصحية 
في ال����� 21 أكتوبر وفي مركز 
الزه����راء الصح����ي مبنطقة 
حولي الصحية في ال� 22 وفي 
مركز النعيم الصحي مبنطقة 
اجله����راء الصحية في ال� 27 
وفي مركز خيطان اجلنوبي 
الصحي مبنطق����ة الفروانية 
الصحية في ال� 29 من الشهر 
نفس����ه.  وأضافت أنه سيتم 

استقبال السيدات في املراكز 
املذكورة أعاله  التواريخ  في 
لعمل فح����ص املاموغرام من 
دون موعد مسبق مع إعطائهن 
نصائح وإرشادات عن مرض 
سرطان الثدي وكيفية الفحص 
إل����ى جانب  الذات����ي للثدي 
توزي����ع الكتيبات التوعوية 

للسيدات. 
وذكرت أنه ميكن احلصول 
على موعد لفحص املاموغرام 
خالل أيام األسبوع عن طريق 
االتصال مبرك����ز االتصاالت 

على هات����ف رقم 24620989 
الفترة  ألخذ موع����د خ����الل 

الصباحية. 
يذك����ر أنه من����ذ انطالق 
الوطني للكش����ف  البرنامج 
املبك����ر عن أم����راض الثدي 
بالكويت ف����ي أبريل املاضي 
مت فحص 855 سيدة بأشعة 
املاموغ����رام م����ن بينهن مت 
تشخيص ثالث حاالت سرطان 
ثدي مت حتويله����ا إلى مركز 
الس����رطان  الكويت ملكافحة 

للعالج.

احلشاش: 70% من الكويتيني غير قادرين على هضم سكر الالكتوز

لتنفيذ ما ورد مبواده«.
العديد من مواد  أن  وبني 
القان����ون وعقوبات����ه روعي 
فيه����ا التوافق م����ع القوانني 
الدولي����ة ذات العالقة، مبينا 
أن القانون جاء ليمثل مظلة 
للعمل البيئي للكويت عوضا 
عن القانون السابق الذي كان 
ميثل قانون إنشاء هيئة البيئة 

واختصاصاتها فقط.
العديد  العمير بأن  وافاد 
من املواد الواردة في القانون 
احلالي ج����اءت لتمثل فكرا 
البيئي  متطورا للتخطي����ط 
وتبني جدية الدولة ممثلة في 
املجلسني التشريعي والتنفيذي 
في االنتقال بالشأن البيئي في 

البالد ملكانة أفضل.
يذك����ر ان قان����ون حماية 
البيئة اجلدي����د صدر في 13 
يوليو املاضي وأصبح نافذا 

وفنيني وإداريني وغيرهم.
الثاني  ويتعلق احمل����ور 
بتحفيز مهارات التعلم التبادلي 
فيما بينهم دون تغليب فئة 
على أخرى الى جانب ترسيخ 
روح العمل اجلماعي ملا له من 
أثر فعال على جودة اخلدمات 
الصحية في حني ان احملور 
الثالث يس����لط الضوء على 
البرامج واألنشطة التدريبية 
املبنية على البراهني واألدلة 
املس����توحاة من الدراس����ات 
العلمية املعتبرة  والبحوث 

في هذا املجال.
وقال ان املؤمتر سيستضيف 
عددا من اخلبراء العامليني مثل 
البروفيسور رونالد هاردن 
الس����ابق للمنظمة  الرئيس 
العاملي����ة للتعلي����م الطبي 
والبروفيسور روجر ستريسر 
من أستراليا والبروفيسور 
خالد بن عبدالرحمن ود.لبنى 
االنصاري ود.حنان األحمدي 
الش����ورى  أعض����اء مجلس 
القمالس  السعودي ود.فهد 
ود.ميثم حس����ني من معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
البحوه من وزارة  ود.عبير 

الصحة في الكويت.
انه  العن����زي  وأض����اف 
س����يعقد في املؤمت����ر عدد 
من النقاش����ات وورش عمل 
وجلس����ات علمي����ة تعتمد 
املناظرة واملشاركة  أسلوب 
الفعالة عبر تصويت احلضور 

على األسئلة واحملاور.

أعراض عدم حتمل الالكتوز 
خفيفة لكنها قد تكون شديدة 
عند بعض األشخاص خاصة 
عند تناول كميات كبيرة من 
األطعمة احملتوية على الالكتوز 
كما حتدث هذه االعراض عادة 
خالل زمن يتراوح بني نصف 
ساعة وس����اعتني من تناول 
األطعمة التي حتوي س����كر 

احلليب ومنتجاته.
ولفتت إلى أن عدم حتمل 
الالكتوز من املمكن ان يصيب 
أي شخص وبأي سن فيمكن 
أن يظهر عدم حتمل الالكتوز 
ف����ي وقت متأخ����ر من حياة 
اإلنسان فهو غير شائع عند 
األطفال الن كمية انزمي الالكتاز 
الذي تنتجه األمعاء الدقيقة 
ميك����ن ان ينقص مع التقدم 

في العمر.
ع����دم  أن  وأوضح����ت 
حتم����ل الالكتوز ال يعني ان 
الش����خص ال ميكن����ه تناول 

اعتبارا من يوم أمس ويشمل 
تسعة أبواب تتضمن 181 مادة 
ذات عالقة بالتنمية والبيئة 
وحماي����ة اله����واء اخلارجي 
والبيئة املائية والساحلية من 
التل����وث، اضافة إلى التنوع 
البيولوجي واإلدارة البيئية 
واملسؤولية املدنية فضال عن 

العقوبات.
وبناء على القانون سيتم 
استحداث وحدة تابعة لوزارة 
الداخلية تس����مى )ش����رطة 
البيئة( للمساهمة في متابعة 
تنفيذ وتطبيق مواد القانون 
فضال عن التزام الدولة بعمل 
مسوحات ش����املة للبيئات 
ووضع اخلطط االستراتيجية 
لالدارة البيئية وخطة وطنية 
إلدارة البيانات البيئية بالدولة 
وإتاحتها للسكان بشكل موثق 

وشفاف.

وق����ال رئي����س اللجن����ة 
العلمية للمؤمتر د.عبدالسالم 
الشهري ان املؤمتر سيشتمل 
على ست ورش عمل تركز على 
بن����اء برامج التطوير املهني 
التجارب  املختلفة وبع����ض 
الناجحة في الدول املتقدمة، 
مبينا انها ستناقش معايير 
ومؤشرات اجلودة عند وضع 
برامج التطوير املهني وأفضل 

كيفية لقياساتها وتقدميها.
وأض���اف الش���هري ان 
املؤمتر يحفل بست جلسات 
علمية ايضا يستعرض فيها 
اخلب���راء نتائ���ج جتاربهم 
ودراسات ميدانية لبرامج 
التطوير املهني والتحديات 
الت���ي تعترضه���ا وطرق 
التغل���ب عليها وس���تكون 
الفرص���ة متاح���ة لتفاعل 
احلاضرين ومشاركتهم في 
النقاش، وذلك باس���تخدام 
نظام التصويت وال س���يما 
في اجللسة العلمية املهتمة 
باملناظ���رة ح���ول الطرق 
واملناهج املختلفة للتطوير 

املهني.
أكادميية  إلى ان  وأشار 
العلوم احلياتية باعتبارها 
منظما له���ذا احلدث البارز 
الرئيسي للمؤمتر  والداعم 
ستقوم بتكرمي احملاضرين 
املش���اركني ورعاة املؤمتر، 
وذلك ملا لهذا احلدث من أهمية 
في قطاع الرعاية الصحية 

للكويت واملنطقة.

احلليب ومشتقاته بل ميكن 
ملعظم مرضى ع����دم حتمل 
الالكتوز ان يتناولوا كميات 
قليلة من الالكتوز مع تناول 
الهاضمة لس����كر  االنزميات 
الالكتوز للمساعدة في حل 

مشكلتهم.
وحول عالج هذه احلالة 
بينت احلش����اش أنه يعتمد 
على درجة شدة االعراض لدى 
التقليل  الشخص ويتضمن 
من تناول احلليب ومنتجاته 
وايجاد مصادر أخرى للغذاء 
لتعويض الكالسيوم وڤيتامني 
)د( وتناول انزمي الالكتوز قبل 
تناول احلليب ومنتجاته او 
مشتقاته عن طريق اقراص.

وش����ددت عل����ى اهمي����ة 
تعويض االنزمي عن طريق 
تناول املكمالت قبل الوجبة 
بقلي����ل او م����ع بداية تناول 
الوجبة احملتوية على سكر 

الالكتوز.

الع����ام في الب����الد واالنتقال 
باألداء البيئي العام ملؤسسات 
الدولة إلى مستويات أفضل، 
ولفت الى أن العمل جار حاليا 
على اإلع����داد حلملة اعالمية 
توعوية لتعريف كافة األفراد 
واملؤسسات بالقانون ومواده 
وعقوباته، حيث سيؤخذ بعني 
التدرج في تطبيق  االعتبار 
تلك املواد بالصورة التي حتقق 

الهدف من اعتمادها.
وأوضح »ان ما يثار حاليا 
عن أن احلكومة مرتبكة في 
تطبيقها للقان����ون امنا هي 
مجرد هواجس ال أساس لها 
من الصحة وأن الهيئة العامة 
للبيئة باعتبارها اجلهة املعنية 
مبتابعة تطبيق القانون تقوم 
من����ذ ص����دوره بالعمل على 
التواصل مع كافة املؤسسات 
في الدولة للتعريف به والدفع 

الصحة لدول مجلس التعاون 
اخلليج����ي العربي. وذكر ان 
املكت����ب التنفي����ذي ملجلس 
وزراء الصحة بدول مجلس 
التعاون س����يتبنى س����نويا 
إقامة مؤمتر خليجي في هذا 
املجال يعقد في كل عام بإحدى 
الدول املشاركة بهدف ترسيخ 
مفهوم وبرامج التطوير املهني 
للعامل����ني بالقطاع الصحي 

بالدول األعضاء.
وأش����ار الى ان ذلك يأتي 
تنفيذا لتوصي����ات مجلس 
وزراء الصحة نحو االرتقاء 
مبس����توى الرعاية الصحية 
للمواطنني واملقيمني، وذلك 
من خالل حتفيز وتش����جيع 
برامج التطوير املهني للعاملني 
بالقطاعات الصحية ولرفع 

كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.
م����ن جانبه، ق����ال عضو 
اللجن����ة التنظيمي����ة العليا 
للمؤمتر والرئيس التنفيذي 
ألكادميي����ة العلوم احلياتية 
د.محم����د العنزي ان املؤمتر 
يسعى الى ترسيخ فكرة رائدة 
في التطوير املهني والتعليم 
الطبي املس����تمر في املنطقة 

من خالل 3 محاور.
وبني ان أول تلك احملاور هو 
التركيز على أهمية التطوير 
العاملني  الش����مولي جلميع 
بالقطاع الصحي بصرف النظر 
عن تخصصاتهم، حيث يشمل 
التطوير املهني كافة املهن من 
أطب����اء وصيادلة وممرضني 

أثناء إجراء منظار املعدة لهم 
وبالتالي فحص االنزمي الهاضم 
لسكر الالكتوز وهو ما يسمى 

باسم انزمي الالكتوز.
وأوضحت احلش����اش أن 
عدم حتم����ل الالكتوز يعني 
ان الش����خص ال يس����تطيع 
هضم األطعمة التي حتتوي 
على الالكتوز وهو عبارة عن 
سكر موجود في احلليب وفي 
األطعمة التي يدخل احلليب 

في تركيبتها.
الش����خص  ان  وقال����ت 
يش����عر بعد تناول األطعمة 
الالكتوز  التي حتتوي على 
)سكر احلليب( بانزعاج في 
اجلهاز الهضمي فيعاني من 
آالم وغازات بالبطن وإسهال 
وانتفاخ وغثيان وأحيانا القيء 
وهذه أعراض تتشابه بشكل 
القولون  أع����راض  كبير مع 

العصبي وحرقة املعدة.
وأوضحت احلش����اش أن 

أكد وزي����ر النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ورئيس املجلس األعلى للبيئة 
د. علي العمير أن قانون حماية 
البيئة اجلديد الذي بدأ العمل 
به مؤخرا يعد نقله نوعية في 
مجال حماية البيئة وحتسني 
اإلدارة البيئية في البالد.  وقال 
العمير في تصريح ل� »كونا« 
القانون الذي صدر  امس أن 
بتوافق حكومي نيابي مشترك 
وبالتع����اون مع مؤسس����ات 
املدني ج����اء بعد  املجتم����ع 
سنوات طويلة من االنتظار 
ومت اعتماده في دور االنعقاد 
املاضي بعد بحوث ومناقشات 
مستفيضة شارك فيها ذوو 
االختصاص في هذا املجال، 
وأكد عزم احلكومة على تطبيق 
مواد القانون بالصورة التي 
تضمن حتسني الوضع البيئي 

حنان عبدالمعبود  
عبدالكريم عبداهلل

تستضيف الكويت األحد 
املقبل املؤمتر اخلليجي األول 
املبني على  املهني  للتطوير 
البراه����ني للعاملني بالقطاع 

الصحي.
ويعق����د املؤمت����ر خالل 
الفترة من 19 الى 20 الشهر 
أكادميية  اجلاري وتنظم����ه 
العلوم احلياتية بالتعاون مع 
اجلمعية السعودية للرعاية 
الصحية املبنية على البراهني 

)برهان(.
وق����ال رئي����س املؤمتر 
د.توفيق خوجة في تصريح 
صحافي ان املؤمتر سيصدر 
في ختام أنش����طته »إعالن 
الكويت« وهو األول من نوعه 
ف����ي املنطق����ة العربية الذي 
يشتمل على أسس ومبادئ 
واستراتيجية برامج التطوير 
املهن����ي للعامل����ني بالقطاع 
الصحي بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وب����ني خوج����ة انه متت 
مراجعة جميع الوثائق الدولية 
التي تهتم بأنشطة التطوير 
انه  املهني وبرامجه مضيفا 
سيتم إيداع »إعالن الكويت« 
كوثيقة رسمية لدى منظمة 
العاملي����ة ومجلس  الصحة 
وزراء الصحة العرب التابع 
جلامعة الدول العربية واملكتب 
التنفي����ذي ملجل����س وزراء 

حنان عبدالمعبود

أكدت استشاري ورئيس 
وحدة اجلهاز الهضمي والكبد 
مبنطقة الصب����اح الصحية 
د.وفاء احلشاش أن 70% من 
الكويتيني غير قادرين على 
الالكتوز نتيجة  هضم سكر 

قلة اإلنزمي الهاضم.
وبين����ت احلش����اش في 
تصريح صحاف����ي امس أن 
احلالة هذه تؤدي إلى الشعور 
بانزعاج في اجلهاز الهضمي، 
مضيفة ان قلة اإلنزمي الهاضم 
يطل����ق عليها »ع����دم حتمل 

الالكتوز«.
وتطرقت الى توصلها الى 
هذه النتيجة بعد إجراء دراسة 
على املرضى الذين يعانون من 
أعراض عسر الهضم واالنتفاخ 
وتغيير عادات الذهاب لدورة 
املياه )إس����هال أو إمس����اك( 
وذلك بأخ����ذ عينة أو خزعة 

د. علي العمير

د.توفيق بن خوجة

د.وفاء احلشاش

العنزي: املؤمتر 
يسعى إلى ترسيخ 

فكرة رائدة في 
التطوير املهني 
والتعليم الطبي 

املستمر في 
املنطقة من خالل 

3 محاور
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هنأ نظراءه في إسبانيا وغينيا االستوائية بالعيد الوطني

الغامن يترأس اجتماعاً تنسيقياً ملمثلي البرملانات اخلليجية في جنيڤ
الدول����ي في هذه  البرملاني 
الدورة والت����ي تأتي حتت 
عنوان »حتقيق املساواة بني 
اجلنسني وإنهاء العنف ضد 

املرأة«.
من جانب آخر بعث الغامن 
برقيتي تهنئ����ة إلى كل من 
رئيس مجل����س النواب في 
مملكة أس����بانيا »خوس����يه 
ماري����ا بوس����ادا مورينو« 
الش����يوخ  ورئيس مجلس 
»بيو غارسيا - إسكوديرو 
ماركويز« وذلك مبناس����بة 

العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقيتني 
مماثلتني إلى كل من رئيس 
مجلس النواب في جمهورية 
غينيا االستوائية »غوادنسيو 
موهابا ميس����و«، ورئيسة 
الش����يوخ »ماريا  مجل����س 
إفوا نسانغ« وذلك  تيريسا 
الوطني  العي����د  مبناس����بة 

لبلدهما.

االحت����اد ونوابه والنظر في 
الطارئ  البند  إدراج  طلبات 
كما سيش����ارك في املناقشة 
العامة حول موضوع االحتاد 

ويش����ارك وفد الشعبة 
البرملاني����ة ف����ي اجتماعات 
املؤمتر ال� 131 لالحتاد التي 
يجرى خاللها انتخاب رئيس 

كال من االعضاء فيصل الشايع 
وصالح عاشور وسيف العازمي 
وعبداهلل الطريجي وأمني عام 

مجلس األمة عالم الكندري.

األمة مرزوق الغامن في وقت 
الحق اليوم.

الش���عبة  ويض���م وف���د 
البرملاني���ة إضافة الى الغامن 

التنس����يق  اخلليجي بهدف 
قبيل االجتماعني التنسيقيني 
اللذين  العربي واإلس����المي 
سيترأسهما رئيس مجلس 

ترأس رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن أمس اجتماعا 
ملمثلي برملانات دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي وذلك 
املواقف اخلليجية  لتنسيق 
بشأن القضايا التي ستطرح 
للنق����اش في مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي املنعقد في 

جنيڤ. 
واستعرض االجتماع عددا 
من املوضوعات املطروحة على 
جدول أعمال املؤمتر البرملاني 
الذي تستمر أعماله  الدولي 
حتى 16 أكتوبر اجلاري وعلى 
رأس����ها ما يتعلق بانتخاب 
رئيس جديد لالحتاد، إضافة 
الى بحث ترشيحات ممثلي 
البرملانات اخلليجية في جلان 
االحتاد املختلفة والتنسيق 
حول البنود اإلضافية التي 
ستتم مناقش����تها باملؤمتر 

وتوحيد املواقف حولها.
ويأتي االجتماع البرملاني 

..ود.عبداهلل الطريجيصالح عاشور خالل االجتماع التنسيقي

مرزوق الغامن حلظة وصوله جنيڤ امس األولرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا االجتماع التنسيقي ملمثلي دول مجلس التعاون اخلليجي في جنيڤ

األفراد والش���ركات بطرق 
ملتوية س���تتم إعادتها الى 

»الزراعة«.
وأضاف النصف ان الوزير 
العمير، اوضح له ان هناك 
لجنة ثنائية مش���كلة بين 
هيئة الزراعة وإدارة الفتوى 
والتشريع لفحص المعامالت 
التي على ضوئها تم تسليم 
الجه���ات واألفراد  بع���ض 
والقس���ائم بعد ان تباينت 
التي وزعت  القسائم  أرقام 
بغير ح���ق والمخالفة بين 
لجنة التحقيق المشكلة في 
التحقيق  »الفتوى« ولجنة 

المشكلة في »الزراعة«.
وبين النص���ف انه بعد 
انتهاء لجنة التحقيق الثنائية 
من أعمالها ستتم إحالة الملف 
الى النياب���ة العامة تمهيدا 
لمحاس���بة المتسببين في 
العام  المال  االعتداء عل���ى 
اراضي  وتس���هيل س���رقة 
الوقت  الدولة، مؤك���دا في 
ذاته استمراره في متابعة هذا 

وتوصي���ات لع���الج تلك 
المخالفات.

وش���دد دش���تي على ان 
مجل���س األم���ة م���ن خالل 
أعضائ���ه ولجان���ه يراقب 
ويصوب ويحاس���ب إذا ما 
وجد هناك اي اختالالت أو 

تجاوز على المال العام.
وأش���ار ال���ى ان اللجنة 
بذلت جهودا غير مسبوقة، 
حيث اجتمعت 22 اجتماعا 
اس���تغرقت 107 س���اعات 
وتوصل���ت الى نتائج وفق 

القانون والدستور.
ورفض دشتي اإلفصاح 
عن مضمون التقرير النهائي، 
مشيرا الى انه يجب إدراجه 
على جدول األعمال وتوزيعه 

على األعضاء أوال.
وطمأن دش���تي الشعب 
الرقاب���ة  ب���أن  الكويت���ي 
البرلمانية مستمرة لمتابعة 

قال إن العمير أكد عدم التستر على من وزّعها لغير املستحقني

أكد أن اللجنة أجنزت تقريرها حول عقد محطة الزور

النصف: ملف توزيع القسائم الزراعية
 إلى النيابة العامة

دشتي: الرقابة البرملانية مستمرة ملتابعة 
املشاريع املليارية

الملف حتى تعود األراضي 
المنهوب���ة الى الدولة وتتم 

محاسبة جميع األطراف.

المش���اريع المليارية، وانه 
ال يوجد اي مشروع بمنأى 
عن هذه الرقابة البرلمانية 
التي تستهدف تصويب اي 

خلل.

أعلن النائب راكان النصف 
ان���ه بن���اء عل���ى متابعته 
لملف قسائم هيئة الزراعة 
واس���تجابة وزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس األمة ووزير 
النفط د.علي العمير لمطالبنا 
بإحالة الموضوع الى النيابة 
العام���ة، أكد الوزير العمير 
له ان ملف توزيع القسائم 
الى  الزراعية ستتم إحالته 
النياب���ة العام���ة ولن يتم 
التستر على اي مسؤول او 
موظف ف���ي »الزراعة« كان 
له دور في توزيع القسائم 
لغير المستحقين وبصورة 

مخالفة للقانون.
وقال النصف في تصريح 
ان���ه اجتمع مع  صحاف���ي 
العمير الس���تكمال  الوزير 
بحث هذا الملف الذي يشكل 
احد أوجه الفس���اد اإلداري 
واالعتداء على أموال الدولة 
ومقدراتها، مش���يرا الى ان 
الوزير العمير أكد ان القسائم 
الزراعية التي تسلمها بعض 

أنجزت لجنة التحقيق في 
عقد محطة الزور الشمالية 
البرلمانية تقريرها النهائي 
وصوتت عليه وأحالته الى 
رئيس مجلس األمة إلدراجه 
على جدول أعمال المجلس 

في دور االنعقاد المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.عبدالحمي���د دش���تي في 
تصريح���ات للصحافيين: 
التحقيق عقدت  إن لجن���ة 
اجتماعه���ا بنصاب قانوني 
حيث تم استعراض التقرير 
المعدلة،  النهائي بصيغته 
وأنه تمت مناقش���ة جميع 
التصويت  التعديالت، وتم 
على التقرير بصيغته النهائية 
وتم رفعه الى رئيس مجلس 
األمة ليدرج على جدول أعمال 
المجلس، موضحا ان التقرير 
رصد مخالفات تشكل شبهة 
تجاوزات، وقدمنا مقترحات 

راكان النصف

د.عبداحلميد دشتي

خالل مؤمتر صحافي عقدته اللجنة التنفيذية أمس في »الريجنسي«

الصانع: مؤمتر متكني الكفاءات يتعلق بغياب مسطرة 
التعيينات ويهدف إلى حتقيق العدالة الوظيفية

من املختصني لالستفادة منها 
في عدة مواضيع مثل البديل 
اإلس����تيراتيجي واملعاشات 
التقاعدية.ولفت الصانع الى 
ان بعض الصحف نشرت بعض 
التسريبات احلكومية حول 
زيادات ألغل����ب التوصيفات 
الوظيفية بنسبة 70% منها، 
متسائال عن أثر هذه الزيادات 
على املتقاعدي����ن، مؤكدا ان 
هناك 3 خطوط حمراء يجب 
أال نقترب منها، على رأس����ها 
معاشات املتقاعدين وانعكاس 
البديل اإلستيراتيجي على هذا 
املوضوع، واالهتمام بالقطاع 
الع����ام والعدال����ة الوظيفية، 
باإلضاف����ة ال����ى الضواب����ط 
واملعايير للوظائف اإلشرافية 

وكيفية االهتمام بالتقييم.
من جهته، أكد رئيس اللجنة 
التنفيذي����ة العلي����ا للمؤمتر 
الوطن����ي لتمك����ني الكفاءات 
د.حي����در بهبهاني ان املؤمتر 
الذي س����يعقد خالل 14 و15 
اجلاري حتت شعار »األكفاء 
أولى« والذي سيكون برعاية 
وحضور رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح ه����و باكورة لوضع 
أس����س التعيني في الوظائف 

العامة واإلشرافية.
وأش����ار بهبهان����ي الى ان 
التع����اون ب����ني الس����لطتني 
التشريعية والتنفيذية عبر 
هذا املؤمتر سيساهم في وضع 
الرجل املناس����ب ف����ي املكان 
املناس����ب، ونأمل ان ينتهي 
املؤمتر الى رفع توصيات تكون 
كقانون تضع ضوابط لتمكني 
الكفاءات في املناصب القيادية، 
مشيرا الى ان املؤمتر سيسلط 

الضوء على اختالالت سوق 
العمل ومخرجات التعليم ما 
سيس����اهم في بلورة خارطة 
طريق محددة املالمح ملعاجلة 
ه����ذه االختالالت بأس����لوب 
علمي م����دروس م����ن خالل 
مش����اركة أصح����اب اخلبرة 

واالختصاص.
وطالب بهبهباني باملشاركة 
الش����عبية في املؤمتر، حتى 
نستفيد من املالحظات التي 
يبدونها خالل فترة املؤمتر الذي 
يشارك فيه متخصصون من 
كل اجلهات املعنية في الدولة، 
مؤكدا ان فكرة املؤمتر جاءت 
انطالقا من دور وطني، وان 
تكون نتائج املؤمتر الوطني 
لتمكني الكفاءات الوطنية مسارا 

للمجلس واحلكومة.
بدوره����ا تناولت رئيس 
اللجنة الفنية للمؤمتر د.هالة 
احلميدي املؤمتر من ناحيته 
الفنية، مشيرة في بداية حديثها 
الى ان هناك 4 أهداف وراء عقد 
هذا املؤمتر تتمثل في »إيجاد 
منهج ملعاجلة سلبيات األوضاع 
الوظيفية بهدف متكني الكفاءات 
الوطنية من شغل الوظائف 
العام����ة التي تتناس����ب مع 
مؤهالته����م وخلق بيئة عمل 
مناس����بة لإلبداع والتطوير، 
تطوير إستراتيجيات التعليم 
العالي واملهني لتلبية متطلبات 
سوق العمل/ مراجعة اللوائح 
والنظم القائمة ومعايير اختيار 
شاغلي الوظائف القيادية مبا 
يضمن حسن اختيار القياديني، 
وخلق فرص عمل بعيدة عن 
الوظائف احلكومية من خالل 
تفعي����ل دور القطاع اخلاص 

واملشروعات الصغيرة.
وأشارت احلميدي الى ان 
النتائ����ج املتوقعة عقب عقد 
املؤمت����ر هي التع����رف على 
اختالالت مخرجات التعليم 
وس����وق العم����ل احلكومي 
واخلاص، ورس����م سياس����ة 
واضحة املالمح قابلة للتطبيق 
كما يلبي طموحات الكفاءات 
الوطنية، إضافة الى مراجعة 
التوصيات وصياغة ما ميكن 
منها في ص����ورة اقتراحات 
بقوانني، وإتاحتها للس����لطة 
التشريعية لالستفادة منها، 
ورفع التوصيات الى السلطة 
التنفيذي����ة التخ����اذ ال����الزم 

بشأنها.

القطاعني العام واخلاص.
وش����دد الصانع على ان 
املوظ����ف إذا ش����عر بالعدالة 
الوظيفية فس����ينعكس هذا 
الشعور على إنتاجيته، مبينا 
عند إعطاء املوظف حقه يجب 
ان نأخذ حق املجتمع والدولة 
في كيفي����ة إنتاجيت����ه التي 
يجب ان تكون خالل ساعات 
العم����ل املنصوص عليها في 
القانون.وأش����ار الصانع الى 
ان املؤمتر يتحدث عن البديل 
اإلستيراتيجي، وهذا قانون في 
حد ذاته وضع ضوابط ومعايير 
للوظائف العامة اإلش����رافية 
والقيادية وكيفية أخذ مخرجات 
التعليم واالستفادة منها في 

القطاع اخلاص.
وبني الصانع ان الكويت 
وضعها كارثي في مسألة اعتماد 
90% من الكويتيني يعملون 
في القطاع العام ألن الغالبية 
تسعى لالمان الوظيفي، لذلك 
البد من وجود سياسة عامة 
نحو مخرجات التعليم للقطاع 
اخلاص وإعطاء الشباب األمان 
الوظيفي.ووجه الصانع الدعوة 
للمواطنني للمشاركة في املؤمتر 
ألن����ه يتعلق في ق����وت يوم 
املواطن، متعهدا بأن كل شيء 
سيبديه املواطن من مالحظات 
سيكون موثقا ومحل اهتمام، 
وكرئيس للجنة تنمية املوارد 
البشرية سأس����تفيد من هذا 
املؤمتر ومن هذه املالحظات، 
خاص����ة انه س����يكون هناك 
مختصون ليس لديهم القدرة 
على الوصول الى احلكومة او 
جلنة املوارد البش����رية، فمن 
خالل هذا املؤمتر نستطيع ان 
نأخذ أكبر شريحة من املجتمع 

سلطان العبدان

عقدت اللجنة التنسيقية 
ملؤمتر متكني الكفاءات الوطنية 
والذي يقام خالل الفترة من 14 
الى 15 اجلاري، حتت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ جابر املبارك، مؤمترا 
صحافيا في فندق الريجنسي 
صباح أمس، مبش����اركة أمني 
سر مجلس األمة رئيس جلنة 
التنمية املوارد البشرية املنسق 
العام للمؤمتر النائب يعقوب 
الصان����ع، ورئي����س اللجنة 
التنفيذية العليا للمؤمتر حيدر 
بهبهاني، ورئيس اللجنة الفنية 

للمؤمتر د.هالة احلميدي.
وقال النائب يعقوب الصانع 
»انطالقا من اإلميان الراسخ 
بان التعاون بني الس����لطتني 
هو الس����بيل الوحيد إلعطاء 
دفعة قوية لعجلة التنمية في 
الكوي����ت، وال ريب ان مؤمتر 
التش����ريعات اإللكتروني����ة 
الذي عقد منذ أقل من س����نة 
كان باكورة هذا املؤمتر إقرار 
قانون املعامالت اإللكترونية، 
ال����ذي يدرس حاليا في أغلب 
اجلامعات اخلليجية، ولم يأت 
هذا القانون من فراغ، وإمنا كان 
بجهود مضنية من السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذي����ة، 
وكان أيضا هناك عدة جوانب 
من خ����الل أوراق العمل التي 
اس����تفادت منها الس����لطتان 
التشريعية والتنفيذية ونقول 
دائم����ا ان اي قوانني تتعلق 
باملصلح����ة العامة والتعامل 
اليومي للمواطنني هي محل 
اهتمام السلطتني وعلى رأس 

أولوياتها«.
وأضاف الصان����ع ان هذا 
املؤمتر يتعلق بغياب مسطرة 
التعيينات، ويهدف الى حتقيق 
العدالة الوظيفية من خالل وضع 
الشخص املناسب في املكان 
املناسب، ولألسف التعينات 
تأت����ي بطريقة براش����وتية 
أو بطريق����ة محاصرة بعيدا 
عن اآللية العملية والعلمية 
الصحيحة وفق نهج وقانون 
صحيح يضع ضوابط ملثل هذه 
العملية، لذلك هدف هذا املؤمتر 
الى ان يحقق غايته وهو ان 
يكون الشخص املناسب في 
املكان املناس����ب، والهدف في 
النهاية هو احملصلة العامة في 

النائب يعقوب الصانع في املؤمتر الصحافي للجنة التنفيذية ملؤمتر متكني الكفاءات

التعاون بني 
السلطتني هو 

السبيل الوحيد 
إلعطاء دفعة قوية 
لعجلة التنمية في 

الكويت
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اخلالد لدى استقباله املهنئني: نقف باملرصاد 
لكل من تسوّل له نفسه النيل من أمن الكويت أو زعزعة االستقرار

واملواطنني الذين قدموا للسالم 
عليه وتهنئته مبناسبة عيد 

األضحى املبارك.
وفي كلمة بهذه املناسبة، 
أكد اخلالد ان املواطن الكويتي 
جبل على حب الكويت والذود 
عنها وأننا روح في جس���د 

الداخلية املساعدين، في مقر 
وزارة الداخلية مببنى نواف 
األحمد، صباح امس احملافظني 
واملختارين وقيادات وزارة 
الداخلي���ة وقي���ادات وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
وعددا من كبار القيادات األمنية 

املهنئ���ون ع���ن س���عادتهم 
حلفاوة االستقبال، مؤكدين 
بذل���ك ان الكويت في قلوب 
وعيون اجلميع، مش���يدين 
بدور رجال األمن وتعاملهم 
بكل حنكة واقت���دار مع أي 

أحداث أمنية.

بذلك ان رجال األمن هم الدرع 
الواقية ألمن الوطن واحلصن 
احلصني في مواجهة كل من 
تسول له نفسه النيل من أمن 
الكويت أو زعزعة االستقرار 

الذي تعيشه.
أع���رب  م���ن جانبه���م، 

جابر املبارك.
وأوض���ح ان األجه���زة 
األمنية املعنية كانت على قدر 
املسؤولية امللقاة على عاتقها 
وقد أبلت بالء حسنا في كل 
املواقع، مشيدا بالتعاون املثمر 
والبناء مع املواطنني، مؤكدا 

واحد وننشد جميعا اخلير 
للمواطن واالزدهار للوطن، في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد األمني 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

اس���تقبل نائ���ب رئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
الداخلي���ة ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة 
الشيخ محمد اخلالد بحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، ووكالء وزارة 

الشيخ محمد اخلالد يصافح اللواء الشيخ مازن اجلراح ويبدو اللواء جمال الصايغ واللواء طارق حمادةاخلالد يصافح أحد السفراءنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة الشيخ محمد اخلالد متوسطا محافظني ومهنئني

»االستعالم اجلنائي« كشفت عن تورطها في 15 قضية نصب

أسطورة النصب سقطت في شباك مباحث مبارك الكبير
بعد بالغ عن سرقة مواطن 50 ألف دينار مبشروع وهمي

أمير زكي

إدارة بحث  متكن رج���ال 
وحتري محافظة مبارك الكبير 
من توقيف مواطنة في العقد 
اخلامس من عمرها في منطقة 
العقيلة التهامها من قبل مواطن 
بالنصب عليه واالستيالء على 
مبلغ 50 ألف دينار مبشروع 
وهمي، فيما أكد مصدر أمني أن 
االستعالم اجلنائي عن السيدة 
النصب  أنها متورطة في  بني 

على 15 شخصا. وقال مصدر 
أمني إن ضبط املواطنة جاء بعد 
أيام من تقدم مواطن إلى مخفر 
مبارك الكبير، مشيرا إلى أنه 
تعرف على سيدة أوهمته بأنها 
سيدة أعمال ولديها مشروعات 
جتارية مربحة، وعرضت عليه 
مشروعا استثماريا سيدر عليه 

ضعف ما سيدفعه لها.
وأضاف املُبّلغ، وهو متقاعد: 
اقتنع���ت مبا قالته الس���يدة 
وقمت بس���حب كل مدخراتي، 

وقم���ت بتحوي���ل املبلغ إلى 
حساب السيدة من أحد البنوك 
الوطنية، الفتا إلى أن السيدة 
وبعد أن تسلمت املبلغ توارت 
عن األنظ���ار وأغلقت هاتفها 

النقال.
وأشار املصدر إلى أن هذه 
القضية كانت محل اهتمام من 
قبل رجال مباحث مبارك الكبير، 
التحريات  حيث مت تكثي���ف 
وانتهت التحريات إلى أن السيدة 
تتوارى عن األنظار داخل شقة 

فارهة في منطقة العقيلة، ليتم 
استصدار إذن نيابي وضبطها، 
ومبواجهتها مبا قاله املواطن 
اعترفت بأنها دخلت في مشروع 
جتاري وكانت ستسلم له املبلغ 

والفائدة التي وعدته بها.
وأشار املصدر إلى أن رجال 
األمن استعلموا عن املواطنة، 
وكان���ت املفاجأة أنها مطلوبة 
لنحو 15 قضية نصب واحتيال 
مببالغ كبيرة تتجاوز ال� 250 

ألف دينار.

أمير زكي

احتجزت مواطنة من مواليد 
1993 في نظارة مخفر ميدان 
حول���ي على خلفي���ة حيازة 

مشروب روحي وقيادة مركبة 
حتت تأثير السكر البني، كما 
سجلت بحق املواطنة قضية 
اهانة موظف عام، وبحس���ب 
مصدر امني فان نقطة تفتيش 

لألمن العام استوقفت املواطنة 
في منطقة الشعب البحري، ومت 
االش���تباه في فتاة تخرج من 
فيها رائحة غريبة، ولدى طلب 
هويتها رفضت ورصد ضابط 

احلملة وهو برتبة مالزم مواد 
مس���كرة وحينما سألها اذ ما 
كانت سكرانة قالت» انا معاي 
بطل شنو يعني انتو الشرطة 

حاميها حراميها«.

سكرانة ملالزم في الشعب البحري: »أنا معاي بطل
 شنو يعني انتو شرطة حاميها حراميها«

مؤمن المصري

في حكم يعتبر األول من نوعه قضت الدائرة 
اإلدارية باحملكمة الكلية في الشق املستعجل 

برفع منع السفر عن مواطن بعد صدوره من 
وزارة الداخلية الرتكابه جناية بدولة خليجية.

فقد تقدم دفاع املواطن احملامي عايد مهدي 
الرشيدي بدعوى مطالبا فيها بإلغاء القرار 

الصادر من وزارة الداخلية مبنع موكله من 
السفر، مؤكدا أنه كويتي اجلنسية ومتزوج 
من سيدة سعودية اجلنسية وقد رزقه اهلل 
منها بأبناء مقيدين مبدارس اململكة العربية 

السعودية. وقد فوجئ بصدور قرار من اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مبنعه من السفر ملجرد 

اتهامه في إحدى القضايا اجلزائية باململكة 
العربية السعودية على الرغم من أنه مت إخالء 

سبيله بكفالة شخصية في تلك القضية من 
سلطة التحقيق.

وقال احملامي الرشيدي إن قرار منعه من السفر 
غير قائم على سببه فضال عن أن هذا القرار 
من شأنه اإلضرار بحقوقه ويحول بينه وبني 

رعاية أوالده املقيمني باململكة العربية السعودية، 
موضحا أن هذا االتهام ال يحمل بذاته معنى 

اإلساءة للوطن أو اإلضرار بسمعة البالد، ذلك 
أن اتهام الشخص في جرمية جنائية أو إدانته 

فيها ال يؤدي بذاته إلى اإلضرار مبصلحة البالد 
أو إيذاء سمعتها في اخلارج ما لم تكن اجلرمية 

بطبيعتها تؤدي إلى ذلك.

»اإلدارية« تلغي قرار »الداخلية« مبنع سفر مواطن

 احملامي عايد الرشيدي

تأجيل قضية مقتل املواطنة 
سهام فليطح للمرافعة اخلتامية

مؤمن المصري

أجلت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار محمد اخللف وعضوية املستشارين 
متعب العارضي وطارق خورشد أمس قضية القتل 
التي هزت املجتمع الكويتي والتي راحت ضحيتها 
املرحومة س���هام حمود فليطح عل���ى يد خادمتها 
اإلثيوبية »رابيا« بعد ورود تقرير الطب النفس���ي 
الذي أكد مسؤولية املتهمة عن تصرفاتها جللسة 2 

نوفمبر للمرافعة اخلتامية.
كانت القاتلة قد اعترفت أمام النيابة العامة بأنها 
نفذت جرميته���ا بجرأة حيث كانت تدرك أن جميع 
أفراد األسرة في حالة تعب شديد نظرا لبذلهم جهودا 
كبيرة خالل حفل عش���اء أقي���م على هامش تخرج 

أقارب املجني عليها.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت حينها بالغا 
من مواطن قال فيه إن غرفة ابنته مغلقة وإن ابنته 
ال تستجيب لنداءات األسرة، وحدث ذلك بعد تردد 

قوة املخفر على منزل الضحية.
وعلي���ه مت اإليعاز إلى مركز إطفاء الصليبخات، 
حيث س���ارع رجال اإلطفاء إلى كسر غرفة املجني 
عليها ليجدوا الفتاة ملقاة على األرض وأرجاء الغرفة 
ملطخ���ة بالدماء، فقام والد املجن���ي عليها بحملها 
ونقلها إلى مستشفى الصباح ليبلغ من قبل أطباء 

املستشفى أن الفتاة لفظت أنفاسها األخيرة.

وافدة تبلغ عن تعرضها لالعتداء 
بعد شهرين من الواقعة

كندي يبلغ ضد سوري
 اعتدى على ابنه احلدث ضرباً

محقق في مستشفى مبارك
أهانه وافد مصري

خمسينية أضحت بال سيارة
بعد سرقة يابانية في الساملية

عبدالعزيز فرحان

تقدمت وافدة نيبالية برفقة كفيلها املواطن الى مخفر 
العدان وأبلغت عن تعرضها لالعتداء قبل شهرين من 
قبل س���ائق املنزل، وقال مصدر امني ان الوافدة قالت 
انها كانت تخشى من ان تتهم باإلغراء لذا لزمت الصمت 
وأرفقت تقريرا طبيا يشير الى انها حامل في شهرها 

الثاني وسجلت قضية.

محمد الجالهمة

تق���دم وافد كندي الى مخفر اجلابرية ببالغ عن ان 
وافدا سوريا اعتدى على ابنه البالغ من العمر 14 عاما 
ضربا، وأرف���ق األب تقريرا طبيا خاصا بابنه تضمن 
س���حجات وكدمات وقدم رقم هات���ف املدعى عليه في 

ملف القضية.

هاني الظفيري

تقدم محقق في مستشفى مبارك إلى مخفر اجلابرية 
وأبلغ عن تعرضه لإلهانة من قبل وافد مصري، وقال 
املبلغ ان واقعة اإلهان���ة حدثت خالل متابعة مهام 
عمله وس���جلت القضية حتت رقم 2014/589 جنح 
اجلابرية، ومت احتج���از الوافد على خلفية االدعاء 

متهيدا لعرضه على النيابة.

عبدالعزيز فرحان

عمم رجال األمن بيانات مركبة يابانية موديل 1998 
وذلك بعد ان تقدمت وافدة هندية من مواليد 1966 وقالت 
ان سيارتها اليابانية قد سرقت من قبل مجهول خالل 

توقفها مقابل منزلها في الساملية.

تبادل االتهامات في ضرب 
وإتالف مال الغير  بني زوجني 

.. و150 حمامة طارت بفعل 
فاعل من جاخور في الساملي

سرقة حقيبة مواطنة
من ممشى الرميثية

..و48 دينارًا و2 آيفون وراوتر سرقت 
بعد الكسر في ممشى مشرف

جرمية اجلليب.. بالغ كاذب

محمد الجالهمة

تبادل زوجان االتهام���ات فيما بينهما، ففي الوقت 
الذي أبلغ فيه الزوج عمليات الداخلية ان زوجته أتلفت 

سيارته وأزعجت املارة اتهمته الزوجة بضربها.
وق���ال مصدر أمني ان املواطن اس���تنجد بعمليات 
الداخلية م���ن زوجته ولدى حضور دورية الى موقع 
البالغ لرصد آثار االتالف، تقدمت الزوجة ببالغ أكدت 
فيه تعرضها للضرب وسجلت قضية ضرب واتالف 

مال الغير.

محمد الجالهمة

سجل مواطن في مخفر شرطة الواحة قضية سرقة عن 
طريق الكسر، وحدد املواطن املسروقات ب� 150 حمامة. 
وقال املبلغ ان شخصا مجهوال استهدف قفص احلمام 
وكس���ر قفلني وسرق من داخله 150 حمامة، وسجلت 

قضية سرقة عن طريق الكسر بتصنيف جنايات.

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة شخصا مجهوال بكسر زجاج مركبتها 
واالستيالء على حقيبة بها مبلغ مالي ال تذكره على وجه 
التحديد، ورخصة قيادة وبطاقة مدنية وكروت بنك وهاتف 
نقال. وأكدت املُبلغة في القضية التي سجلت في مخفر 
الرميثية وجاءت حتت عنوان سرقة عن طريق حتطيم 
حرز، ان الواقعة حدثت خالل توقف سيارتها في ممشى 

الرميثية، حيث كانت متارس رياضة املشي.

هاني الظفيري

تقدمت مواطنة الى مخفر ش���رطة بيان وسجلت 
قضية سرقة عن طريق حتطيم حرز، وقالت في بالغها 
انها كانت في ممشى مشرف برفقة صديقتها ملمارسة 
رياضة املشي وحينما عادت الى سيارتها وجدت شخصا 
مجهوال كس���ر زجاج مركبتها األمامي األمين وسرق 
حافظة نقود فيها 48 دينارا وحقيبة فيها عدد 2 آيفون 

وراوتر، ورفضت اتهام أحد.

عبدالعزيز فرحان

اس����تنفر رجال مديرية الفروانية بقيادة اللواء فرج 
الش����مري ورجال أم����ن مخفر اجلليب قبي����ل فجر امس 
وحت����ى فترة الظهيرة اثر ب����الغ عن جرمية قتل بجليب 

الشيوخ.
وفي التفاصيل قال مصدر امني : ان بالغا ورد لغرفة 
العمليات ع����ن جرمية قتل مبنطقة اجلليب وعلى الفور 
توجهت دورية من مخف����ر اجلليب الى موقع البالغ، إال 
ان رجال األمن لم يلحظوا اي بوادر جلرمية القتل، األمر 
ال����ذي دعاهم لالتصال على الرقم الذي ابلغ عن الواقعة، 
إال ان جه����از صاحب الب����الغ كان مغلقا، وعلى الفور مت 
االتصال برئيس مخفر اجلليب الرائد س����ليمان السعيد 
الذي بدوره نسق مع قائد املنطقة العقيد كردي اخلالدي 
لبحث مدى صحة جرمية القتل، وذلك عن طريق االتصال 
بش����ركة االتصاالت ملعرفة بيانات صاحب الرقم، للتأكد 
من مدى جدية البالغ، واضاف املصدر ان املخفر ومديرية 
امن الفروانية، يعملون على قدم وساق حتى ظهر امس 
ملعرفة غموض القضية التي ش����ابها العديد من الشكوك 
واكد املصدر انه في حال عدم وجود جرمية قتل س����يتم 

تسجيل قضية »بالغ كاذب وازعاج للسلطات«.

شاب يلتقط رقم لوحة لصوص شرعوا في سرقة دراجته النارية
محمد الجالهمة

تقدم مواطن ش����اب ببالغ 
الى مخفر شرطة العدان واتهم 
لصوص����ا مجهولني مبحاولة 
س����رقة دراجته النارية، وقال 
الشاب انه شعر بحركة غريبة 

فجرا في حديقة منزله وحينما 
اطل من النافذة شاهد 3 شبان 
يشرعون في كسر قفل دراجته 
وحينما شاهده اللصوص فروا 
هاربني لينطلق الشاب خلفهم 
وشاهدهم وهم يستقلون مركبة 
اميركية ومتكن من التقاط رقم 

اللوحة وقدمها لرجال األمن.
من جهة اخرى، قدم مواطن 
في ملف قضية سرقة هاتف رقم 
لوحة مركبة شخص مجهول، 
مشيرا الى ان صاحب املركبة 
التي قدم رقمها الى رجال مخفر 
الرميثية هو من سرق عدد 2 

هاتف ذكي نوع جاالكسي وعدد 
هاتف ايفون 5.

 وق����ال الواف����د ان واقعة 
الس����رقة حدثت ف����ي منطقة 
مشرف، من دون ان يحدد كيفية 
سرقة هذه الهواتف، ومن أين 

سرقها املدعى عليه.

 احملامي د.خالد املهان

»اجلنح« تبرئ مواطناً من االعتداء بالضرب على وافد
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنح ببراءة 
مواطن من التعدي بالضرب على 
وافد بعد خالف نشب بينهما 
أمام أح����د املجمعات التجارية 

مبنطقة الفروانية.
وتخلص الواقعة فيما أبلغ 
به املجني عليه في املخفر وما 
قرره بالتحقيقات بقيام املتهم 
بالتعدي عليه بالضرب وإحداث 
إصابات في أنحاء متفرقة من 

جسمه واملوصوفة بتقرير الطب 
الشرعي. وقد أسند االدعاء العام 
أنه تعدى بالضرب  للمواطن 
على املجن����ي علي����ه وأحاله 
للمحاكمة اجلزائية أمام محكمة 

اجلنح.
وحضر أمام احملكمة محامي 
املتهم د.خالد املهان وترافع دافعا 
بانتف����اء التهمة ب����كل أركانها 
القانونية النتفاء  وعناصرها 
القصد  امل����ادي وكذلك  الركن 
اجلنائي في ح����ق املتهم وأن 

الدليل الفني وإن قطع بوجود 
اإلصاب����ات إال أن هذا ال يعني 
صحة الواقعة السيما وأنه قد 
تناقض مع ما انتهى إليه من 

نتيجة مع أقوال املتهم.
امله����ان بانته����اء  ودف����ع 
التحريات إلى عدم صحة أقوال 
املجني عليه في نقل الصورة 
احلقيقية للواقعة وهو األمر 
الذي تضحى معه األوراق بال 
دليل قاطع وجازم على صحة 

االتهام.
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هاني الظفيري

أحال رجال أمن اجلهراء مواطنا )25 عاما( 
بتعليمات من اللواء إبراهيم الطراح الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه في منطقة 

العيون وبحوزته ربع كيلو من مادة الشبو 
املخدر.

وقال مصدر امني ان قائد منطقة تيماء العقيد 
فالح محسن اوعز لرجاله وعلى رأسهم الرائد 

غنيم العتل باالنتشار وضبط املخالفني ليتم 

االستعالم عن مركبة في العيون عن طريق 
وكيل عريف عبدالعزيز العوني وشرطي 
عبدالعزيز الرويعي واتضح انها مسروقة 

ليأمر العتل رجاله بتتبع املركبة حتى حضر 
وقام بإغالق الطريق على قائدها الذي اتضح 

انه مواطن وبتفتيش املركبة عثر على كمية من 
الشبو وبإخطار العقيد فالح محسن مت إبالغ 
اللواء الطراح الذي طلب رجاله بالتحفظ على 

املركبة واملمنوعات وارفاقها بالتقرير وتسجيل 
الواقعة.

ربع كيلو »شبو« يحيل مواطناً على مركبة مسروقة إلى »املكافحة«

 الشبو املضبوط في املركبة املسروقة 
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

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

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

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

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

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

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

مصرع مواطن في تصادم 
سيارته مع تنكر مياه

إثيوبية انحاشت 
بسوار ذهب و200 دينار

محمد الجالهمة

لقي مواطن مسن من مواليد 1947 مصرعه 
اثر تصادم بني مركبة كان يستقلها وتنكر مياه 

بقيادة وافد آسيوي.
وقال مصدر امني ان احلادث وقع على طريق 
الفحيحيل إثر اصطدام مركبة املواطن بالتنكر 
وارتطام السيارة بعنف في عمود انارة، وسجلت 

قضية تصادم ووفاة.

أمير زكي

تقدم مواطن الى مخفر بيان ببالغ اتهم فيه 
خادمته اإلثيوبية وتدعى ناد دوش بسرقة سوار 
ذهب بقيمة 1000 دين���ار و200 دينار»كاش« 
كان يضعها في دوالب غرفة نومه، وس���جلت 
قضية، ومت تعميم أوصاف االثيوبية وإدراج 

 احملامي مبارك اخلشاباسمها على قوائم املطلوبني.

تلك احلالة ألكثر من عشر مرات 
مبحضر الشرطة املختص فضال 
عن استدعاء مدير إدارة التنفيذ 
لها للتعهد بتنفيذ احلكم بعد أن 
تقدم احملامي اخلشاب بشكوى 

ضدها دون جدوى.
وقدم اخلش���اب للمحكمة 
حافظة مستندات حتوي محاضر 
إثبات احلالة العديدة التي قدمها 
املدعي واستدعاء إدارة التنفيذ 
للمستأنف ضدها لتنفيذ حكم 

الرؤية دون جدوى.
وش���رح احملامي اخلشاب 
دفاعه للمحكمة بأنه إذا تسببت 
احلاضنة في عزل الصغير عن 
أبيه كان إمساكها له إضرارا به 
وأن القاع���دة األصولية أنه إذا 
قام الدافع واملان���ع قدم املانع 
مب���ا يتحقق في حق احلاضنة 
ما مينع من استمرار الصغير 
في يدها ونق���ل حضانته إلى 
سواها وتقدير انطواء إمساك 

»االستئناف« تسقط حضانة أم ألبنائها 
ومتنحها للوالد وتسقط نفقاتهم

احلاضنة على ضرر للصغير هو 
مما يستقل به قاضي املوضوع 
طاملا كان له ما يسانده من أدلة 

الدعوى وقرائنها.

مؤمن المصري

أس���قطت دائ���رة األحوال 
الشخصية مبحكمة االستئناف 
حضانة أم ألبنائها وأمرت بضمهم 
لوالدهم في الدعوى التي اختصم 
فيها احملامي مبارك اخلشاب األم 
احلاضنة طالبا احلكم بإسقاط 
حضانته���ا ألبنائها من موكله 
وهم ول���دان وبنت وإثباتها له 
وإسقاط النفقة املقضي بها لهم 
سابقا مع إلزام األم باملصروفات 

ومقابل أتعاب احملاماة.
وش���رح احملامي اخلشاب 
للمحكمة موضوع الدعوى مبينا 
أن األم احلاضنة اس���تصدرت 
ضد موكله حكما نهائيا بإثبات 
حضانته���ا ألوالده املذكورين. 
وبني اخلش���اب للمحكمة أنها 
امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية 
اخلاص بالوالد ولم متكنه من 
رؤية أوالده مما حدا به إلى إثبات  احلريق لم يخلف سوى أضرار مادية

الصليبية وعلى اثره استنفرت 
قوات اإلطفاء ملكافحته.

وكان ق���د ورد ب���الغ ف���ي 
إلى  اخلامسة من صباح أمس 
العامة  غرفة عملي���ات اإلدارة 
لإلطف���اء يفيد بوق���وع حادث 
حري���ق مبنطق���ة الصليبية 
وبالتحديد مبستودعات اخلضار 
ويبلغ مساحته 1000 م2 تقريبا 

5 مراكز أخمدت النيران 
في مستودع للخضار بالصليبية

وعلى الفور توجهت فرق إطفاء 
الصليبخات واجلليب وصبحان 
ومركز إطفاء كبد بقيادة العقيد 
حمد الهدلق مدير إطفاء محافظة 
العاصمة ملكافحة احلريق واحلد 
من انتش���اره إلى املستودعات 
املجاورة وكانت وصول أول فرقة 
خالل 10 دقائق من وقت البالغ 
أي 5.40 صباحا، كما قام رجال 
اإلطفاء بعملية اإلخالء والتأكد 
من مداخل املستودع ومخارجه 
املكافحة عبارة  وكانت عملية 
عن محاصرة كاملة من جميع 
االجتاهات أللس���نة اللهب مما 
يؤكد ان هذا العمل يتم بتقنية 
وتكنولوجية عالية من رجال 
إلى أعلى  اإلطفاء والوص���ول 
اجلاهزية ف���ي عملية املكافحة 
واإلنقاذ. ومتكن رجال اإلطفاء 
من مكافحة احلريق دون وقوع 
إصابات تذكر في صفوف رجال 

اإلطفاء أو املدنيني.

هانب الظفيري - عبدالعزيز فرحان

متكن���ت ف���رق اإلطفاء من 
الس���يطرة على حري���ق اندلع 
مبس���تودع خض���ار مبنطقة 
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حبيبة العبداهلل

أحتدث سينمائيا هنا، وال أحتدث سياسيا، 
فأميركا فعال ليست بذلك الذكاء الذي نتوقعه 

ويظنه اجلميع، وكأقرب مثال على ما أقول هو 
 transformers: revenge of the fallen ان فيلم
يظهر في أحد مشاهده ان الطيران العمودي 
األردني يتدخل إلنقاذ أبطال الفيلم في مأزق 

تعرضوا له وسط القاهرة، وحتديدا فوق أهرامات 
اجليزة وكأن األردن تبعد عن القاهرة 20 أو 30 

كيلومترا، بينما تبعد احلدود األردنية عن القاهرة 
نحو 400 كيلومتر وهي مسافة ال تستطيع ان 
تقطعها طائرة هيليكوبتر من عمان لتصل الى 

القاهرة، وهذا رمبا يكون أكبر أخطاء الفيلم على 
اإلطالق.

>>>
ولكن اإلدارة األميركية ترتكب ذات األخطاء التي 

ترتكبها أفالم هوليوود حول املنطقة، ولعل أهمها 
وأبرزها على اإلطالق انها تتعامل مع املنطقة 

اليوم كحقل جتارب سياسية، وأنها تصنع واقعها 
الذي تقرأ مبوجبه األحداث التي تتدخل مبوجبها، 

وآخرها مواجهة »داعش« كأقرب مثال.
اإلدارة األميركية تتعامل في تدخلها العسكري 

مع حلفائها ضد داعش بعقلية »الكاوبوي« وليس 
بعقلية اإلدارة التي تبحث فعال عن محاربة شر 
حقيقي تشتكي منه املنطقة، وهذا أكبر أخطائها 

بهذا التدخل العسكري.
>>>

داعش ليست قوة عسكرية شريرة، بل فكر 

قائم، والفكر ال ميكن ان تواجهه باألسلحة العابرة 
للقارات ومن البديهيات ان الفكر يواجه بالفكر ال 

باألسلحة، فكلما قضيت على أحد منهم ومهما بلغ 
احلجم الصاروخي الذي ستوجهه لهم سيظهرون 
مجددا وسيظهر غيرهم، داعش فكر منحرف كما 

نراه في املنطقة، وليست مجرد قوة عسكرية 
قوامها 7 أو 70 ألف شخص، داعش فكر قائم منذ 
أكثر من 40 عاما، فكر قائم منذ إطالق يد اجلهاد 

في أفغانستان، الرصاصة مهما بلغ مداها في 
القتل ال ميكنها ان تقتل الفكر، ميكنها ان تخرق 

اجلسد وحترقه وحتيله الى رماد بكبسة زر، 
ولكنها ال ميكن ان تقتل الفكرة التي تنتشر بني 

شباب مسلم سلك طريقا خطأ.
>>>

هنا نقطة، اإلسالم ليس إرهابا، ولم يرتبط 
اإلسالم باإلرهاب كفكرة يوما، ولكن نشوء فكرة 

متطرفة سواء كانت إسالمية أو غير إسالمية ال 
ميكن مواجهته بالنار، كما تفعل اإلدارة األميركية 

وحلفاؤها أو كما تريد تلك اإلدارة، بل الفكر 
مواجهته بالفكر.

>>>
واململكة العربية السعودية لها جتربة رائدة بل 
ومميزة في محاربة الفكر املتطرف بالفكر عبر 

برنامج عرف باسم »املناصحة« والذي جنح 
وبنسبة فاقت الـ 90% في محاربة الفكر املتطرف، 
وعبر مثل هذا البرنامج يجب محاربة داعش، كما 

حاربت اململكة العربية السعودية فكر القاعدة، 

وجنحت بذلك بشكل جعل دوال مثل الكويت 
تستنسخه وتطبقه لديها.

>>>
املنتمون لداعش يجب ان تعاملهم كمنحرفي 

فكر وليسوا كأشرار بالضرورة، أعني قبل ان 
ينضموا الى التنظيم األخطر حاليا في العالم، 
والبعض لألسف يهوى خلط األوراق في هذه 
املسألة، ويرون ان داعش هي اخلطر الوحيد، 

بينما هي في احلقيقة ليست بأقل من حيث 
خطورتها من تصدير الثورة اإلسالمية في 

الثمانينيات وما بعدها، هما وجهان لعملة واحدة 
بغض النظر عن التصنيف املذهبي وهذه احلقيقة 

التي يجب ان يعيها السنة قبل الشيعة وقبلهما 
اإلدارة األميركية، فأنت مبواجهة فكرة منحرفة 

ولست في مواجهة فوهة بندقية.
>>>

احلل ببساطة هو ان تبدأ مواجهة الفكر بالفكر، 
وليس باألسلحة العابرة للقارات، واإلدارة 

األميركية قبل غيرها تعي ان احلرب ضد ما 
تسميه باإلرهاب ال ميكن ان تتحقق بالبارود، 

وهنا نقطة اخلالف األهم.
>>>

توضيح الواضح: عندما أقول اإلدارة األميركية أعني 
املسؤولني السياسيني األميركيني، وحتما ال أعني 

الشعب األميركي احملترم واملبدع والذي ال يختلف 
في أخالقياته أو قيمه اإلنسانية عن اي شعب آخر 

في العالم.[

ال يوجد أدنى مبرر للحكومة لرفع الدعم أو 
»ترشيده« كما تدعي وتقول، ففائض امليزانية 

لدينا اآلن بأكثر من 12 مليار دوالر سنويا، أعني 
ال حاجة أبدا أبدا وأكرر أبدا لرفع أو ترشيد 

الدعم.
وتتحدث احلكومة عبر تسريبات صحافية على 

لسان مصادر مثال أنها تنوي رفع سعر ليتر 
البنزين لـ 110 فلوس، وهو أمر يجب أن تكون لنا 

وقفة ضده وبشكل واضح وصريح وجلي.
أوال: رفع سعر ليتر البنزين إلى الضعف يعني 

رفع سعر جميع كل السلع االستهالكية إلى 
الضعف، وقد يتساءل القارئ: »وكيف هذا؟ 

وما عالقة سعر رفع سعر البنزين برفع سعر 
السلع االستهالكية املختلفة؟«، حسنا باختصار 
اقتصادي سهل هو انه إذا رفعت أسعار النقل 

فبالتالي ترفع أسعار نقل املواد االستهالكية من 
امليناء إلى املخازن ومن ثم إلى نقاط البيع، وما 

كان يباع بـ 100 فلس سيباع بـ 200 فلس، اعتقد 
أن هذا األمر واضح، أعني وبشكل أدق أنه إذا 

قلت كان سعر منتج ما دينارا واحدا فإنه وبعد 

رفع سعر البنزين سيصبح دينارا ونصف الدينار 
أو دينارين، انت هنا ال ترفع سعر البنزين فقط، 

بل تساهم بشكل أو بآخر في رفع سعر السلع 
االستهالكية على مختلف أنواعها، غذائية أو 

كمالية أو ما شابهها.
نحن بلد منتجة للنفط ولسنا بلدا مستوردا له، 

وال يصح أبدا أن يتم رفع سعره مهما كانت 
املبررات، وال يجب رفع سعره، ونحن بلد مصدر 
للنفط، وبلد مصدر للبنزين، ولسنا مستوردا له 

ومن الطبيعي بل ومن املنطقي أن يكون سعره 
في احلدود الدنيا له، نحن من يصدر هذا املنتج 

وال نستورده، سواء كان بنزينا، أو حتى كلفة 
محروقات الكهرباء.

>>>
تقدم مجموعة من احلجاج بشكوى جماعية 
ضد إحدى حمالت احلج الكويتية إلى وزارة 

األوقاف، وبعثوا برسالة شكوى لي دون تسمية 
احلملة يطالبونني فيها بأن تصل إلى وزير 

األوقاف بالتكليف الشيخ محمد اخلالد، وأن يقوم 
مبتابعتها وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح 

حتى تأخذ مجراها، وهذه رسالة مني أوجهها 
للشيخ محمد اخلالد والوكيل د.عبداهلل الفالح لكي 

ال تهمل أي شكوى جماعية يتقدم بها احلجاج 
ضد أي حملة كويتية يرون في شكواهم أنها 

أخلت بشروط تعاقداتها مع احلجاج أو لم تلتزم 
بتعهداتها أمامهم.

>>>
اشتكى لي احد كبار السن من أن بعض فاحصي 

الدعم الفني يطلبون من صاحب السيارة بأن 
يقوم بالضغط بشدة على دواسة البنزين، وهو 

األمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خروج أبخرة 
أو أدخنة من عادم السيارة، ما يجعل الفاحص 

يبلغ صاحبها بأن سيارته غير صاحلة بحجة أن 
محركها يبعث أدخنة، والطبيعي يا وزير الداخلية 

أن أي شخص يقوم بالضغط بقوة على دواسة 
البنزين سينتج عنه في النهاية أبخرة، مهما كان 

طرازها أو سنة إنتاجها، فرجاء من وزارة الداخلية 
وحتديدا الفحص الفني للمرور أن تخفوا قليال 

 من هذا الطلب املبالغ فيه، سواء للمواطنني
أو للمقيمني.

منذ سنوات طوال وجمهورية الصني الشعبية عادة ما 
تتحفنا باختراعاتها املختلفة في  مجاالت احلياة كافة، 

فلكل سؤال جواب تكنولوجي مواز له، فالشعب الصيني 
كما نعلم من أكثر الشعوب املتمسكة بقاعدة توماس 

أديسون والتي تنص على أن احلاجة هي أم االختراع، 
ببساطة هو شعب ينفذ وال يحلم وكأنه يحمل عقله بني 

يديه ويتحكم به كيفما شاء، فاختراعاتهم من كثرتها 
تعدت االحتياجات األساسية وجتاوزتها للثانوية.

فهناك اختراع عبارة عن مروحة صغيرة متصلة بأعواد 
األكل لتبريده، ومظالت صغيرة تستطيع أن تثبتها 

على حذائك جتنبا لهطول األمطار عليها وبالتالي تلفها، 
وقناع دائري للوجه تضعه وقت األكل لصد بقايا الطعام 

من الوصول إلى مالبسك، ناهيكم عن براعتهم في 
صنع قطع املالبس وأدوات الطعام وقطع غيار السيارات 

وغيرها الكثير.
ومن خالل زيارتي األخيرة جلمهورية مصر العربية 
سمحت لنفسي بأن أطلق عليها لقب »صني العرب«، 
 فعلى الرغم من الكثافة السكانية الهائلة التي تتجاوز
الـ 90 مليون نسمة إال أنه ليس هناك من مشكلة ال 

يوجد لها حل، فبغض النظر عن املستوى املعيشي 
الصعب الذي تعيشه الغالبية، ومرارة احلياة التي 

يواجهها أبناء الشعب واملعاناة السياسة واالجتماعية 
التي تعرضوا لها مؤخرا، إال أنهم استطاعوا بجدارة 

وبسالة ان يحولوا كل هذه السلبيات الى ايجابيات من 
خالل رفعهم راية التفاؤل واالستمرار في مصارعة 

احلياة القاسية عقليا وجسديا.
فعندما تزور مصر أول ما سيلفت نظرك هو وجود 
كمية كبيرة من السيارات مت صنع اغلبها رمبا قبل 

ميالدك ولكنها مازالت تتحدى الزمن وعقارب الساعة 
بسرعتها الفائقة، وستجد أن معظم الناس اخترعوا 

لهم أعماال من الشارع بدال من وضع أيديهم على 
خدهم وانتظارهم عمال مالئما حملصلهم العلمي، فهناك 
السايس مثال وهو الذي يقوم بتنظيم وقوف السيارات 
أمام بعض املطاعم واملجمعات، وستجد من يقوم بجمع 

قناني املشروبات الغازية طوال اليوم ليبيعها بسعر 
زهيد ال يتجاوز 45 جنيها، أما وبور الغاز فهو يقدم 

لك طريقة مقتصدة لصنع الطعام مقابل غداء أو عشاء 
شهي ستحظى به مع عائلتك، كذلك كثرة استخدامهم 

للدراجات الهوائية التي من شأنها أن تقل رب املنزل 
وزوجته وأبناءه في نفس الوقت وإيصال كل منهم 

ملكانه.
ولكن أكثر ما لفت نظري وأنا أقوم بكتابة هذه املقالة 

حاليا وحتديدا أثناء وجودي في سوق احلسني هو 
وجود رجل يتجول بني املقاعد ويحاول إقناع الناس بانه 
يقوم بشراء الهواء ومن هذا الباب يقوم الناس بإعطائه 

)5 جنيهات( ليروا كيف تقوم هذه العملية من باب 
الفضول ويقوم بأخذ املال ثم جتميع كمية من الهواء 
في كيس بالستيكي وإهدائهم إياه بعدها يقوم ببيع 

الهواء من خالل إخراجه من الكيس.
مع العلم انك في مرحلة شراء الهواء يكون الدفع 

إجباريا وفي حالة بيعه يكون الدفع اختياريا.. ببساطة 
الشعب املصري صاحب معادلة صعبة ومتناقضة.

هو شعب ال يعرف االستسالم والهزمية وال يعرف 
كيف يتجرد من ابتسامته وخفة دمه اللي »زي 

الشربات«، هو مجتمع نتعلم منه كيف نبتسم ونحن 
نتألم، وكيف نصمد ونحن نتعرض للظلم.. وكيف 

نخترع أساليب جديدة للحياة.

أميركا ليست 
بهذا الذكاء!

الفحص الفني 
ورفع الدعم

مصر.. الصينية
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سلطنة حرف

حتت الشمس

يعتقد كثير من الناس أن الذي يصنع اإلرهاب هم اإلرهابيون، 
وهذا في اعتقادي ليس صحيحا في مجمله، فقد يكون 

لإلرهابني دور في صناعة اإلرهاب لكنه محدود، وذلك وفقا لكل 
املعطيات.

اإلرهاب هو أعمال ووسائل وممارسات غير مبررة، متارسها 
منظمات أو دول، تستثير رعب اجلمهور أو مجموعة من الناس 
ألسباب سياسية، بصرف النظر عن بواعثه املختلفة. يتضح من 
التعريف أن اإلرهاب في الغالب غير مبرر وأن له بواعث مختلفة 

منها بواعث روحية أو اجتماعية أو مادية، ومن املمكن عاطفية 
في بعض األحيان، وهذا يدل على هشاشة أسس قيامه والتي 
من املمكن أن تواجه بجهد قليل أو حكمة فكرية معتدلة، ففي 

الغالب يكون تأثير هذه البواعث كبيرا حتى إن الشخص ال يرى 
احلقيقة اال من خاللها فيقوم باستخدام اإلرهاب لتحقيق مآربه، 

وهذا أضعف أنواع املواجهة التي ال يستخدمها إال اجلبناء.
اإلرهاب ال ينحصر في تنفيذ العملية اإلرهابية فقط، لكنه ميتد 

إلى أبعد من ذلك، وهو اخلوف الذي ينتاب الناس ويشعرهم 
بقرب اخلطر منهم ولو كانوا غير مستهدفني، فما ان حتدث 

عملية إرهابية في أي مكان حتى يصل صداها مشارق األرض 
ومغاربها، فينتشر الهلع واخلوف وتتلقفه وسائل اإلعالم 

والتواصل االجتماعي، فيختلط الصدق بالكذب واحلق بالباطل، 
فيعيش الناس على تداول هذه األحداث وسط بيئة حياتية مليئة 
باخلوف والهلع، وما إن يوشك أثر هذه على االنتهاء إال تبعتها 

أخرى وهكذا.
لذا فإن الصانع الرئيسي لإلرهاب هو الناس انفسهم، فاحلكام 

والعقالء يقفون أمام هذه الظاهرة دون احتوائها باحلكمة 
احلسنة، والعامة من الناس ال يصمدون أمام أي حدث وإن 
كان كذبا، فسرعان ما يدب اخلوف في قلوبهم وسرعان ما 

ينشرونه.
ووسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ال تألو جهدا في ترويع 

الناس وتخويفهم.
لقد كان قرار الصديق ابوبكر ÿ في إرهاب الردة صائبا 
حينما قطع دابرهم وأطفأ الفتنة، فهدأ الناس واطمأنوا ولم 

يشعروا بخوف أو هلع علما بأن الذين ارتدوا خلق كثير.
يقول احلق تبارك وتعالى في سورة املعارج: )إن اإلنسان 

خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه اخلير منوعا، إال 
املصلني، الذين هم على صالتهم دائمون(، كما أن من أسباب 

اإلرهاب الرئيسية أن بعض الدول تستخدم بعض األنظمة 
والقوانني استخداما سيئا مثل األنظمة األمنية والتربوية 

واإلعالمية والقوانني املتشددة والتفريق بني الناس والكيل 
مبكيالني حتى يثيروا احلقد في قلوب من ظلموا فال يجدوا إال 

طريق اإلرهاب لتفتيت هذا احلقد.
من هنا، جند أن على الدول دورا كبيرا في احتواء هذا الداء 

العضال من خالل التعامل معه مبنهجية خاصة ومواجهته بالفكر 
السليم واحلوار الهادف، كما أن هناك وسائل كثيرة ومقنعة 

تتصف باالعتدال والوسطية والتسامح تساهم في نبذ اخلالف 
والوصول إلى حلول إيجابية تقتلع عدوى اإلرهاب من جذورها.

انتشر مؤخرا مقطع ڤيديو لرسام مذهل يرسم لوحة أمام 
جلنة حتكيم في غضون تسعني ثانية، يسمى بالرسام السريع. 

املدهش في األمر ليس فقط انه سريع في الرسم وليس ألنه 
في خالل ثوان رسم أحد جلنة التحكيم حتى أذهل اللجنة 
واحلضور واملشاهدين، بل إنه خالل التسعني ثانية رسم 

اللوحة مقلوبة فلم يعرف أحد مالمح رسمته إال بعد انتهائه 
وقلب اللوحة فاتضحت حينها مالمح الرسمة لتشبه أحد 

أعضاء جلنة التحكيم. إنه الرسام األميركي »دي ويستري«.
هناك شبه ما بني تلك اللوحة وهي ترسم مقلوبة لم تتضح 

فيها مالمح الرسمة واللوحة التي ترسم عليها مالمح السياسة 
الكويتية ومجرى أمورها االقتصادية واالجتماعية. 

كيان أي وطن يتضح من أركانه الثالثة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، في الكويت كل هذه األركان أصبحت معضالت 

تضيق أنفاسها في طريق وعر يصعب اخلروج منه طاملا الكل 
يرى حتت قدمه ليس أكثر متجاهال املصلحة العامة للبلد، 

واملشكلة مهما تلتفت لها من زاوية ستجد اخللل أيضا متفشيا 
بزوايا أخرى. 

الزوايا الثالث التي ذكرت تفيض منها املشاكل فال حتتاج إلى 
منظر أو الى سياسي محنك الكتشافها بل حتتاج إلى مواطن 

بسيط جدا يحتك بكل أمور املعيشة اليومية من عمل إلى 
معامالت إلى احتكاك اجتماعي ليشعر بها في املؤسسات وفي 

أنفس البشر.
ولكن ما ال ميكن معرفته عن طريق البساطة في التفكير 

واملعيشة، هو هل املتغيرات التدريجية السريعة التي طرأت 
مؤخرا مخطط لها وهل اللوحة التي ترسم مقلوبة فعال أم هي 

ليست مقلوبة ولكن الرسمة التي حتتويها ماهي إال »شخابيط« 
وخطوط عشوائية مت تكوينها عن طريق الفوضى التي 

تتغلغل منذ القدم وعاشت في وحل التراكمات، وال نستطيع 
أن ننفضها من مجتمعنا الذي يحوينا؟ إن كانت الرسمة 

الفوضوية حقيقية ترمز إلى شيء ما رغم أنها مقلوبة فهنا 
يكمن في األمر سوء لم يتضح بعد، إذ هناك من يريد الفشل 

للبلد بكل جوانبه وهذه مهمة مشتركة لألسف بني عقلية شعب 
يعتمد على الفزعات الضيقة، وترضيات حكومة تعتمد على 

حتالفات أيضا ضيقة تعتقد أنها احلل لفك لغز مشاكل البلد، 
فإذا كانت هذه النظرة للرسمة املقلوبة ترسم بريشة العقلية 

»الشعبية احلكومية« فاألمر سيزداد سوءا.
الكويت اليوم.. بأمس احلاجة إلى ريشة الرسام األميركي 
»ويستري« فرغم »شخابيطه« على اللوحة املقلوبة إال أنه 

عندما قلب اللوحة اجلميع انبهر من مالمحها التي كانت متثل 
واقعا حقيقيا متمثلة في صورة شخص من جلنة التحكيم، 

وهذه الريشة العجيبة فقط بحاجة إلى العمل واجلهد لصالح 
الوطن كل على حسب مقدرته ابتداء من االلتزام بالقانون 

واالجتهاد بالعمل وااللتزام بالوحدة الوطنية. 
أما إن كانت تلك الرسمة ليست مقلوبة وهي مجرد »شخابيط« 

عشوائية نتاج الفوضى، فأقرب تشبيه لنا هو أننا مازلنا 
نغوص في زمن املاضي في أمورنا ولم نختلف عن أجدادنا 

أهل الصحراء فلم نتقدم عنهم والفارق بيننا وبينهم هو أننا 
نعيش في صحراء مبنية وهم كانوا يعيشون في صحراء 
بدائية بل هم أفضل ألن استهالكهم أقل منا بكثير، ونحن 

ال نستطيع أن نكيف أنفسنا مع التقدم واالزدهار واالرتقاء 
بأنفسنا ومجتمعاتنا واملؤشرات على ذلك سوء استخدام 

ما تفيض به أرض الوطن من ثروات ومصادر غنية وموارد 
بشرية.

mqarawi@hotmail.com

hassankuw@hotmail.com

د.مطلق راشد القراوي

حسن الهداد

من يصنع اإلرهاب؟

حكاية.. شخابيط

وقفات

شرارة قلم



أخبار إعالنية
االثنني 13 اكتوبر 2014

21

وأن الش����ركة دائما على امت 
االستعداد ملساعدة األطفال 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
في الكويت وإدخال البهجة 
والسعادة الى نفوسهم، وهو 
دور اجتماعي البد أن تهدف 
اليه جميع الشركات الكبرى 
من خالل املس����اهمة بالعمل 
على دمج هذه الفئة باملجتمع 
وتقدمي الدعم الالزم إلجناح 
األنشطة التي يشاركون بها 

في مختلف املجاالت.

االماكن الترفيهية واملجمعات 
التجارية، الى جانب احلفالت 

الداخلية جلميع االطفال.
العبيد عن  كما أعرب���ت 
امتنانه���ا لكنتاك���ي لدعمها 
البس���مة  للن���ادي برس���م 
والس���عادة للبن���ات وهذا 
ما نأمله دائما من سلس���لة 

مرموقة مثل كنتاكي.
من جانب آخ����ر، أكد أن 
هن����اك  فري����ق عم����ل وراء 
سلس����لة مطاع����م كنتاكي، 

من يوم األح���د الى الثالثاء 
من خالل ممارسة األنشطة 
التي  الداخلي���ة املختلف���ة، 
تساعدهم على تنمية مهارات 
وقدراتهم الذهنية، واملتمثلة 
ف���ي األنش���طة املس���رحية 
واملوس���يقية واالجتماع���ة 
الى  والرياضي���ة باإلضافة 
مهارات التعامل مع احلاسب 
اآللي، ليتبقى يوما األربعاء 
واخلميس والذي نقدم فيهما 
رحالت ترفيهية الى مختلف 

األسبوعية جاءت إميانا منا 
بالدور الذي يقوم به النادي 
في مس���اعدة هؤالء األطفال 
ف���ي االندماج م���ع املجتمع، 
مضيف���ة أن النادي هو أحد 
األندية التابعة لوزارة التربية 
والتعلي���م، مؤكدة أن أبواب 
النادي مفتوحة جلميع األطفال 
من ذوي اإلعاقة في الكويت. 
وأشارت العبيد الى أن هناك 
برنامجا اسبوعيا يقدمه النادي 
لألطفال، بحيث يشاركون فيه 

في مختلف املجاالت، ورسم 
البهجة والفرحة في نفوس 
األطفال، وذلك من خالل توفير 
األلعاب املجاني����ة وتوزيع 
الهدايا عليهم، باإلضافة الى 
الوجبات املجانية والتي قدمت 
جلميع املشاركات بالرحلة 

واملشرفات عليها.
بدورها، أكدت رئيس���ة 
النادي املدرسي املسائي لذوي 
االحتياجات اخلاصة � بنات � 
بدرية العبيد أن هذه األنشطة 

لذوي االحتياجات اخلاصة � 
بنات � التابع لوزارة التربية 
والتعليم الى مجمع األڤنيوز، 
وذلك باستقبال املشاركات في 
الرحلة من مشرفات وطالبات، 
العامل����ون  حي����ث رح����ب 
ف����ي »كنتاك����ي � األڤنيوز« 
بالطالب����ات وذل����ك انطالقا 
من ح����رص ادارة »كنتاكي« 
عل����ى االهتمام به����ذه الفئة 
العزيزة على قلوب اجلميع 
ودعما ألنشطتهم املتنوعة 

كريم طارق

اس����تمرارا ف����ي ريادتها 
ومتيزها، وجريا على نهجها 
الفاعل والهادف والذي يؤكد 
امكانياتها  قدرتها وعظي����م 
ودوره����ا ف����ي املجتمع في 
مختلف اجلوانب وانطالقا من 
مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
ذوي اإلعاقة شاركت شركة 
»أمريكانا« ممثلة في »كنتاكي« 
برعاية رحلة النادي املدرسي 

)أنور الكندري(لقطة تذكارية للمشاركات بالرحلة في )كنتاكي ـ األڤنيوز(  بدرية العبيد ونور الغريب خالل الرحلة     

من فريق كنتاكي - األڤنيوز  العبيد تشارك األطفال فرحتهمجانب من املشاركات في الرحلة

»كنتاكي« ترسم البهجة على وجوه طالبات النادي املسائي لذوي االحتياجات اخلاصة

شكراً كنتاكي 
إلسعاد طالبات 

النادي

عودة املذاقات التايلندية ملطعم طريق احلرير في »الريجنسي«

ف���ي املأك���والت التايلندية 
والتي إما أن تتوافر جميعها 
في طبق واحد أو في وجبة 
كاملة، هكذا يفضلها الشعب 
النكهات  التايلندي وه���ذه 
هي احلامض، احللو، املالح 
واملبهر حيث ال تعد البساطة 
عامال رئيسيا في مأكوالت 
تايلن���د إمن���ا الكثي���ر من 
املكونات التي تنتج مزيجا 
له شكل ولون ومذاقا مختلفا 
وأيضا رائحة شهية ومن هذه 
املأكوالت الشهية يقدم لكم 
املقبالت  الشيف بينيو من 
كعك���ة الس���مك املقلي مع 
الشيلي صوص احللو ومن 
السالطات س���وم تام وهي 

الزائ���ر بيني���و  العامل���ي 
دومسراتس���مي احلاص���ل 
على العديد من جوائز فنون 
الطهي وذا خب���رة منذ 25 
عاما في إندونيسيا، هونغ 
كونغ، ش���انغهاي وجميع 
أنحاء تايلن���د بتاريخ 20 
أكتوبر وملدة 10 أيام، ليقدم 
لرواد املطعم أطيب مذاقات 
املأكوالت التايلندية بنكهاتها 
الرائعة في أمسيات ساحرة 
كل ليلة بدءا من الس���ابعة 

مساء.
التايلندي  ويعد املطبخ 
غنيا باملأكوالت ذات الروائح 
العطرة والبهارات املتنوعة 
وتعد بعض النكهات أساسية 

س���لطة البابايا التايلندية 
ومن األطباق الرئيسية طبق 
الدجاج بال���كاري األخضر 
الباذجن���ان والريحان  مع 
من أطباق احللوى املاجنو 
الطازجة مع األرز وغيرها 
الكثي���ر من األطب���اق ذات 

املذاقات املميزة.
الفندق في  ويستضيف 
ليلة إطالق مهرجان »عودة 
املأكوالت التايلندية« سفير 
تايلند ف���ي الكويت والوفد 
املرافق له ونخبة من إعالميي 
الكويت ليستمتع احلضور 
بنكهات تايلندية متقنة في 
أج���واء الفخامة في مطعم 

طريق احلرير.

يتمي���ز مطع���م طريق 
احلرير في فندق الريجنسي 
بالفخام���ة املطلقة وإطاللة 
بانورامية فريدة من نوعها 
على حدائق الفندق وأحواض 
السباحة ويقدم لرواده العديد 
من أنواع املأكوالت الشهية 
من أنحاء العالم، يعدها فريق 
الطهاة احملترفني  هائل من 
التنفيذي  الش���يف  بقيادة 
جواكيم فيلبر � السويسري، 
مما يجعله أحد أرقى املطاعم 

الكائنة في الكويت.
وحرصا من الفندق على 
تق���دمي املأك���والت املميزة 
املذاقات االستثنائية،  ذات 
يستضيف املطعم الشيف 

أشهى املذاقات التايلندية في مطعم طريق احلريرإطاللة بانورامية خالبة لفندق الريجنسي

»أوميغا« تعيد طرح ساعتها العريقة »دو فيي تريزور« بحلة جديدة
تعيد »أوميغا« إطالق ساعتها العريقة »دو 

فيي تريزور 1949« بحلة جديدة بعد نصف 
قرن من الزمن، وذلك مع تزويدها بواحدة 
من أكثر احلركيات امليكانيكية تطورا في 
تاريخ الدار. وكانت الساعة ـ التي تتميز 

بإطارها الذهبي الرفيع ـ قد حصلت على 
اسمها املميز هذا داللة على حفاظها على 
العيار الشهير 30 مم في قسمها الداخلي.

وتتوافر الساعة الثمينة بإصدارات 
مصنوعة من ذهب Sedna™ من »أوميغا« 
18 قيراطا، والذهب األصفر 18 قيراطا، أو 
الذهب األبيض 18 قيراطا، ومتتاز بإطارها 

الرفيع الذي تبلغ سماكته 10.6 مم فقط، 

وهي سمة ميزة ورثتها الساعة اجلديدة 
عن سابقتها.

ومت تزيني امليناء الفضي البراق بهيكلية 
»كلو دو باريس« العريقة، وذلك مع 
ترصيعها بأرقام من الذهب عيار 18 

قيراطا ونافذة لعرض التاريخ عند الساعة 
السادسة. ومتت صناعة عقرب الساعات 

وعقربي الدقائق والثواني من املادة املعدنية 
ذاتها التي صنع منها اإلطار األنيق، كما 

يغطى امليناء الراقي بقطعة كريستال 
ياقوتية زرقاء مقاومة للخدوش وتأخذ 
شكل صندوق مت طالؤها مبادة مانعة 

لالنعكاس على كال جانبيها.

فندق ومنتجع جميرا املسيلة 
نظّم حملة لتنظيف شاطئ أجنفة

في إطار مشاركته في اجلهود العاملية املكثفة 
جتاه حماية البيئ���ة واحملافظة عليها، نظم 
فندق ومنتجع جميرا ش���اطئ املسيلة حملة 
لتنظيف الشاطئ، وذلك يوم السبت املوافق 

20 سبتمبر املاضي.
وجاب موظفو الفندق شاطئ أجنفة، مرتدين 
قمص���ان وقبعات الفندق، ومزودين بقفازات 
وأكي���اس القمامة، وقام���وا بتجميع القمامة 
واملخلفات التي قد تس���بب الض���رر بالبيئة 

احمليطة. 
في هذا السياق، قال مدير عام الفندق »هاكان 
بيتيك«: »متثل مساهمتنا في مثل هذه األنشطة 
كبصمة نتركها لألجيال القادمة، فيتوجب علينا 
جميعا كبشر يعيشون معا في كوكب واحد، 
القيام بدورنا في حماية البيئة واحملافظة عليها. 
وباعتبارنا متخصصني في قطاع الضيافة، البد 
أن نك���ون مثاال يحتذى به في ضمان احلفاظ 

على البيئة دائما نظيفة ومصونة«.
ويلتزم فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة 
مبثل هذه املساعي ليتسنى لألجيال القادمة 
مواصلة االستمتاع بجمال الكويت وروعتها.
هذا ويقع فندق ومنتجع جميرا ش���اطئ 
املس���يلة على مسافة عش���ر دقائق فقط من 
مطار الكويت الدولي وبالقرب من مركز املال 
واألعمال وكبرى مراكز التس���وق بالعاصمة 
الكويتية. ويتألف املنتجع الشاطئي، من 316 
غرفة وجناحا و80 جناحا س���كنيا و12 ڤيال 
فاخرة، ويحتوي على ستة مطاعم إلى جانب 
مقاه وقاعات ومنتجع صحي »تاليس س���با« 
على مساحة 3500 متر مربع، مع شاطئ خاص 

ملس���افة 200 متر، وبركتي سباحة ومنطقة 
مخصصة للعب األطف���ال. إضافة إلى مرافق 
واسعة الس���تضافة املؤمترات واالحتفاالت، 
أهمه���ا صالة زفاف متتد على مس���احة 1950 

مترا مربعا.
وتعد مجموع���ة جميرا للضيافة العاملية 
الفاخرة والعضو في دبي القابضة، من أكثر 
املجموعات الفندقية فخامة في العالم، فتحتوي 
حقيبتها على مجموعة من الفنادق واملنتجعات 
الفاخرة واملعروفة عامليا، لتشمل فندق جميرا 
في أبراج االحتاد في العاصمة أبوظبي، وبرج 
العرب، وجميرا بيتش هوتيل، وجميرا أبراج 
اإلم���ارات، ومدينة جمي���را، وجميرا زعبيل 
سراي، وجميرا فندق اخلور في دبي، وفندق 
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة في الكويت، 
وجميرا ديفانافوشي وجميرا فيتافيلي في 
جزر املالدي���ف، وفندق جميرا هيماالياز في 
أملانيا،  ش���نغهاي، وجميرا فرانكفورت في 
وجميرا جراند فيا فينيتو في روما، ومنتجع 
جميرا بورت سولير في مايوركا، وفندق بيرا 
باالس جميرا في اس���طنبول، باإلضافة إلى 
فندقي جميرا كارلتون تاور وجميرا الوندز 

في لندن. 
كما تق���وم مجموعة جمي���را أيضا بإدارة 
عدة عالم���ات جتارية فري���دة ومتنوعة مبا 
فيها »جميرا ليفينج« واملتخصصة في إدارة 
املنشآت السكنية، و»تاليس سبا«، و»جميرا 
للمطاعم«، وحديقة األلعاب املائية »وايلد وادي«، 
و»أكادميية اإلمارات إلدارة الضيافة« وبرنامج 

.»Sirius والء العمالء العاملي »سيريوس

موظفو الفندق خالل حملة التنظيف 



أعضاء الفرقة: أن تكون 
سفيراً ثقافيًا لبلدك ال 
يتطلب أن توافق على 

سياستها اخلارجية وهذا 
ما يزيد التمثيل شرفًا

ما يوجد في ذاكرتنا عن 
املنطقة عالق في حرب 

اخلليج ونأمل أن ُنزيل 
هذه الهواجس خالل 

زيارتنا للكويت

نهدف إلى بناء عالقات 
قوية والتعرف على 

املوسيقى اخلليجية 
بتفاصيلها وإيقاعاتها

املوسيقى سالح ذو 
حدين وبعضها يستخدم 

للحث على احلرب 
والترويج له وشحن 

النفوس
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مايك لورينروب كورتوكالي روسنادية زيادة  زي موريسيوانزلي بويل 

تشارك في مهرجان »اكتشف أميركا« بحفلتني في 360 واألڤنيوز

»ماتوتو«: املوسيقى لغة الشعوب ونسعى 
لتغيير االنطباعات اخلاطئة لدى مجتمعنا عن املنطقة

دارين العلي

»ماتوتو« فرقة موسيقية أميركية 
خرجت من رحم موسيقى اجلاز لتشكل 
بتآلفها وتعاونها لوحة تضم مختلف 
االمناط املوسيقية وخليطا متجانسا من 
اآلالت تخرج على هيئة موسيقى شعبية 
تدخل الفرح في النفوس وتنقل ما فيها 
لتكون أداة للتواصل بني مختلف الثقافات 

واالهتمامات إذا صح القول.
»ماتوتو« كـ »سفيرة ثقافية«، كما 
يحب اعضاء الفرقة تسميتها، حتل ضيفة 
الكويت ضمن مهرجان »اكتشف  على 
اميركا« الذي تنظمه السفارة االميركية 
في الكويت خالل االسبوع اجلاري في 
مختلف املجمعــــات إللقاء الضوء على 
الثقافية  القطاعات االميركية  مختلف 
واالقتصاديــــة والفنيــــة والتعليمية 

والفرص االستثمارية وغيرها.
وليس على الراغب في التعرف على 
موسيقى هذه الفرقة سوى التوجه الى 
مجمعي 360 واالڤنيوز مساء الثالثاء 
واخلميس املقبلني للتمتع بالعروض التي 
ستقدمها الفرقة التي تؤمن بأن وجودها 
في الكويت كمرة أولى في دولة عربية 
ضمن جولة شرق أوسطية هو فخر لهم 
بداية الختيارهم من وزارة خارجيتهم 
ثم لتمثيلهم بلدهم كسفراء ثقافيني في 
دول ناضلت شعوبها لنيل حقوق من 

املفترض أنها مكتسبة منذ الوالدة.
»األنباء« استضافت مؤسسي الفرقة 
كالي روس وروب كورتو وأعضاءها 
زي موريســــيو وانزلــــي بويل ومايك 
لورين بحضــــور امللحق الثقافي ناديا 
زيادة واملسؤولة االعالمية رشا البديري 
الذين أعلنوا عن حماستهم لهذه الزيارة 
كونها االولى في منطقة الشرق االوسط، 
العــــودة بحصيلــــة ثقافية  متوقعني 
تواصلية متميزة تعبر عن العالم العربي 

عموما والكويت خصوصا.

الكويت عن قرب

كالي روس أحد مؤسســــي الفرقة 
حتدث بالنيابة عن أفرادها عن اهمية 
هذه الزيارة للتعرف على االشــــخاص 
عن قرب والتواصل مع الناس في االطار 
الثقافي واالجتماعي الذي يظهر االختالف 
واالنسجام معا في اطار االنفتاح الذي 
يجب ان يتمتع به الفنانون وما يترتب 
عليه من قبول لآلخر والتواصل معه 
لتعميــــق املعرفة به ومد جســــور من 
التواصل وبناء العالقات طويلة االمد 
حتى يكون هناك ما ميكن احلديث عنه 

روس عن متنياتهم بالتعرف على الكويت 
وأهلها بشكل أفضل والتواصل معهم 
اجتماعيا او عبر املوســــيقى والتعرف 
على جذورها الثقافية واملوسيقية ملزيد 
من التواصل الثقافي، اذ ان املوسيقى 
لغة الشعوب وميكن عبرها الوصول 

الى اجلميع.

أنواع الموسيقى

بــــني انواع  وفي مقارنة بســــيطة 
املوسيقى في القارة االميركية والدول 
العربية، لفت روس الى ان املوســــيقى 
الشرقية تعتبر من اقدم انواع املوسيقى، 
الفتا الى ان فرقته تبحث عن االمناط 
املوسيقية في مختلف انحاء العالم، اذ 
لديهم آالت من اسبانيا ومن قارة أفريقيا 
وأوروبا وغيرها للتعبير عن موسيقى 

عاملية بكل ما للكلمة من معنى.
وتعتبــــر »ماتوتــــو« ان الزيارات 
املختلفة الى بقاع االرض تســــاهم في 
اغناء احلصيلة املوســــيقية وتساعد 
على التعرف على املوســــيقى احمللية 
بشكل دقيق، إذ استذكر أعضاء الفرقة 
زيارتهم املاضية للقارة االفريقية وما 
اكتسبوه من معارف حول موسيقاها، 
مما يخولهم اخلوض باحلديث عنها اذ 
باتوا ميتلكون خلفية واسعة عنها، وهذا 
ما يطمحون اليه من خالل زيارتهم الى 

اخلليج والكويت بشكل خاص.

اإليقاعات الخليجية

ويقول روس ان ســــماع االيقاعات 
واملوسيقى اخلليجية يختلف كثيرا عن 
سماعها ورؤية عازفيها بشكل مباشر، 
فان ترى عازف العود مع عوده يعزف 
أمامك فإن االمر يختلف متاما عن مجرد 
سماعه، معربا عن سعادته ألن اجلولة 
تشمل زيارة الى ديوانية صباح الريس 
بوجود عازفني محليني ســــيتبادلون 
العزف فيما بينهم والتعرف على اآلالت 
املوســــيقية اخلليجية بحضور طلبة 
املوسيقى في اجلامعة االميركية وطلبة 

املدرسة االميركية العاملية.
ويضيف: لسنا بصدد تعليم موسيقانا 
بقــــدر ما نريد ان نتعــــرف نحن ايضا 
على موسيقى املنطقة وتبادل املعارف 
املوســــيقية مع اهلها والتواصل معهم 
في اطار موســــيقي فني متميز للبحث 
في نقاط االشــــتراك رمبا تكون مقدمة 

ملشروع مشترك في املستقبل.

الموسيقى.. سالم

ويــــرى اعضــــاء الفرقــــة ان مهمة 

عند العودة لبلده األم.

انطباعات خاطئة

ويعلــــق روس على طريقة وصول 
االخبار الى أميركا، إذ يرى انه من السهل 
ان تؤخذ انطباعات خاطئة عن بعض 
االماكن في العالم عن طريق االعالم الذي 
يكون صلة الوصل الوحيدة، الفتا الى 
ان مشاركتهم في هذا املهرجان لها من 
االهمية املتبادلة، اذ انهم ســــيكونون 
أقرب الى الصورة وللتعرف اكثر على 
البلد املضيف ونقل صورته الى االهل 
واالصدقاء واملعارف بشــــكل صحيح 
وأقرب الى الواقع، الفتا الى ان الصورة 
االولية التي كونها عن الكويت بأنها بلد 
منفتح على العالم وســــينقل وأعضاء 

فرقته هذا االمر الى مجتمعه.
ويســــعى روس وأعضــــاء فرقته 
الى بناء عالقــــات قوية خالل زيارتهم 
للكويت والتعرف على تفاصيل املوسيقى 
الكويتية وما مييزها عن باقي االمناط 
املوسيقية، متمنني ان يتركوا انطباعات 
جيدة لدى النــــاس وان يحملوا معهم 
باملقابل انطباعات مماثلة بعد ان ينشروا 
موسيقاهم ويساهموا في رسم صورة 
أفضل في مختلف االماكن التي يحلون 

بها.

مخاوف من المنطقة

وعن املخاوف التي ميكن ان تسيطر 
على اعضاء الفرقة كونها الزيارة االولى 
لدولة عربية في ظل ما تشهده املنطقة 
مــــن أزمــــات، قــــال روس إن املخاوف 
موجــــودة خصوصا لدى ذوي أعضاء 
الفرقة وأهاليهم اذ ان بعضهم يتحدر 
من قرى صغيــــرة ال تصل لها االخبار 
بشــــكل كامل، وكل مــــا يصل اليها عن 
منطقة اخلليج مــــازال عالقا في حرب 
اخلليج عدا تسليط الضوء على املشاكل 

في املنطقة دون ايجابياتها.
ويستدرك روسـ  كما يشاركه الرأي 
أعضاء فرقتهـ  ان املنطقة العربية كبيرة 
جدا وهم يدركون انهم قادمون الى منطقة 
بعيدة عن منطقة الصراعات املباشرة 
وبالرغم من القليل من اخلوف، اال انه 
البد من زيارة هذه املنطقة لالطالع عليها 
عن قرب واكتساب املعلومات التي تزيل 
هذا اخلوف من القلوب، اذ ان هناك ردود 
افعال مبنية على املعرفة غير الصحيحة 

وبالتالي يجب التعامل معها.

الموسيقى لغة الشعوب

وأعرب اعضاء الفرقة على لســــان 

املوسيقى الرئيسية هي احالل السالم 
فــــي العالم، فال مــــكان للصراعات بني 
من يؤمنون باملوسيقى ويؤدونها، بل 
هي جمل مفرحة تدعو للسالم وتروج 
للتفاهم بني الشعوب وتقبل اآلخرين 
والتعاطف معهــــم، محذرين من احلد 
اآلخر لسالح املوســــيقى والذي ميكن 
استخدامه للقتل والترويج للحرب وهذا 
ما يجعل من املوسيقى القوة العظمى 

كونها سالح ذو حدين.
وتهدف الفرقة من خالل جوالتها الى 
خلق موسيقى عاملية ذات عالقات متينة 
وطويلة االمد وبقاعدة جماهيرية واسعة 
تســــاهم في احملافظة على استمرارية 
الفرقة وتســــمح بايجــــاد التقارب بني 
شــــعوب العالم، اذ ان املوسيقى جزء 
اساسي في احلوار العاملي كلغة مشتركة 
بني الشــــعوب، اذ يستطيع اي كان ان 
يفهمها بغض النظر عن لغته او افكاره 

او معتقداته.
وفي الشق العملي، يقول روس أنه 
وفرقته يســــعون الى نقل الفرقة من 
مرحلتها احلالية الى مشروع عمل كبير 
يهدف للحفاظ على اســــتمرارية هذه 
الفرقة عبر عوائد مادية تضمن دميومتها 
وجتعلها كمنزل لهم تكون كاملتنفس 
الطبيعي لهم اذا ما اغلقت امامهم جميع 
أبواب احليــــاة، وبالتالي يجب العمل 
بشكل مستمر على توسعة هذا املشروع 
التي يتحملها عن  لاليفاء باملسؤولية 
باقي أعضــــاء الفرقة، مشــــيرا الى ان 
طبيعة عمل فرقتــــه يختلف عن باقي 
الفرق ألنها تبيع موسيقاها مباشرة الى 
اجلمهور، أي عبر التواصل املباشر في 
العروض واحلفالت وليس عبر اقراص 
مدمجة تهدف مــــن خاللها الى حتقيق 
أعلى نســــب املبيعات، وامنا الوصول 
الى أكبر قدر ممكن من الناس ألنهم في 
النهاية سيشكلون الرصيد الذي يساهم 

في استقرار اي فرقة موسيقية.

سفراء الثقافة

ويختم روس عن اختيارهم لتمثيل 
أميركا ثقافيا في دول العالم، قائال: ان 
االمر لم يأت بالصدفة بل بعد منافسة 
طويلة مع عدد مــــن الفرق وبعد عمل 
دؤوب قامت على اثره وزارة اخلارجية 
االميركية باعتمادهم كسفراء ثقافيني 
لبلدهم، ما يشعرهم بالفخر، خصوصا 
انه لكي تكون ســــفيرا ثقافيا ألميركا 
ليس بالضرورة ان تكون موافقا على 
سياستها اخلارجية، وهذا ما يزيد من 

شرف هذا التمثيل.

اعضاء فرقة ماتوتو مع امللحق الثقافي 
نادية زيادة واملسؤولة االعالمية في السفارة 
رشا البديري والزميلني دارين العلي وبالل 

حجازي )قاسم باشا( 

تاريخ الفرقة

تأسست فرقة »ماتوتو« في نيويورك عام 2009 من 
قبل موسيقيني شابني هما كالي روس وروب كورتو 

اللذين قررا انشاء الفرقة بعد ان جمعهما حبهما 
لألصول البرازيلية املوسيقية، وتتألف من ثالثة 

أعضاء آخرين هم: زي مورسيو واينزلي بويل ومايك 
لورين يعزفون على مختلف اآلالت املوسيقية، حيث 

قدمت الفرقة 500 حفلة عاملية ومحلية في مختلف 
مناطق اميركا الشمالية واجلنوبية والقارة االوروبية 

واالفريقية وحاليا في الشرق االوسط.

موسيقى »ماتوتو«

املوسيقى التي تؤديها »ماتوتو« هي موسيقى شعبية 
تقوم على خليط متنوع من اآلالت املوسيقية وهي 
ذات جذور برازيلية تعتمد على الفولكلور الشعبي 

وتروي قصص االشخاص في مختلف حاالتهم في 
احلب والفرح وااللم واملعاناة والتضحيات والسعادة، 

وهذه املشاعر تعتبر مشتركة بني جميع الناس 
ومشاعر عاملية، ما يجعل من هذه املوسيقى عاملية 

بامتياز وفق رأي أعضاء الفرقة.

تواصل إعالمي

كان حلضور امللحق الثقافي نادية زيادة واملسؤولة 
االعالمية رشا البديري نكهة خاصة خالل اللقاء اذ 
ساهمتا في التعارف ما بني فريق »األنباء« وأعضاء 

الفرقة وتزويدنا باملعلومالت الضرورية املتعلقة 
بالفرقة وأعمالها في اطار التواصل االعالمي املتميز 

الذي حترص عليه السفارة االميركية في الكويت.

نادية زيادة: نهدف لزيادة أواصر التواصل 
الثقافي مع الكويت

حتدثت امللحق الثقافي في السفارة االميركية نادية 
زيادة عن أهمية الزيارة التي تقوم بها »ماتوتو« الى 
الكويت في اطار مهرجان اكتشف أميركا عن طريق 
وزارة اخلارجية االميركية، الفتة الى ان هذه الفرقة 

متثل التنوع االميركي مبوسيقاها وآالتها وأفرادها ما 
يسمح للمجتمع الكويتي بالنظر الى التنوع االميركي 

والتواصل والتجانس فيما بني افراد املجتمع.
ولفتت الى ان الفرقة ستكون لها حفلتان في األڤنيوز 
وفي مجمع 360 كعروض مجانية هدفها زيادة اواصر 

التواصل الثقافي مع الكويت والتبادل املعرفي في 
مختلف القطاعات وايصال الثقافة االميركية بتنوعها 

للشعب الكويتي واملقيمني عليها.
وأوضحت ان املهرجان يتضمن أيضا باالضافة الى 

الشأن الثقافي مختلف القطاعات االخرى الفنية 
والتجارية والغذائية، الفتة الى انه سيتم منح فرصة 

لكل من يشتري من البضائع االميركية بقيمة 5 
دنانير للسحب على تذكرتي سفر الى اميركا وذلك 

ضمن الترويج للسياحة االميركية، الفتة الى ان 
البرنامج سيتضمن ايضا معرضا تعليميا ومعرضا 

للسيارات.



املهرجان يهدف إلى توفير فرصة لالستمتاع 
بجوانب من احلياة األميركية جلميع األفراد على 

اختالف فئاتهم العمرية

الصناعات األميركية هي أكبر مستثمر ومشغل 
للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص خصوصًا في 

قطاع الصناعات البتروكيماوية

الكويت خامس أكبر سوق للصادرات األميركية في 
العالم العربي وحجم التبادل التجاري بني بلدينا 

ازداد بنسبة تتعدى 166% فارتفع من 5.7 مليارات 
دوالر عام 2009 إلى 15.2 ملياراً في 2013 

الشعبان األميركي والكويتي يتشاركان في العديد 
من النواحي مثل االلتزام العميق بالتعليم والروابط 

العائلية والصحة واإلرث الثقافي

23مناسبات
االثنني 13 اكتوبر 2014

مهرجان األفالم األميركية
 في سينما سينسكيب مبول 360

يقام ضمن انشطة  اكتشف امريكا مهرجان االفالم االمريكية بدءا 
من اليوم و حتى يوم 18 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

 في ســـينما سينسكيب مبول 360.وســـوف يتم عرض االفالم 
التالية: 

Begin Again - ابدأ مرة أخرى

باملصادفة يلتقي مسؤول تنفيذي يعمل في مجال اإلنتاج املوسيقى 
)مارك روفالو( مع فتاة شابة متتهن الغناء وكتابة أشعار األغنيات 
وال تعرف الكثير عن احليـــاة في مانهاتن )كيرا نايتلي(. وتتطور 
األحداث بحيث تتحول املصادفة العشوائية إلى تعاون مثمر يساعد 

كل من الشخصيتني على إبراز مواهبها في املجال الذي تتقنه.

كاتب وإخراج: جون كارني.

بطولة: كيرا نايتلي، ومارك روفالو، وآدم ليفين.

The Angriest Man in Brooklyn - الرجل األكثر غضبا في بروكلين

يقع حادث بالسيارة للرجل الغاضب »روبن وليامز« ويدخل على 
أثره املستشـــفى، وهناك تكتشف الطبيبة املعاجلة »ميال كونيس« 
مشكلة في مخ الرجل الغاضب، وتضطر إلى إخباره بأنه يعاني من 
مرض خطير في املخ، وأنه رمبا لن يتمكن من االستمرار في احلياة 
ملدة 90 دقيقة. يشعر الرجل الغاضب بأن أمامه الكثير من املشكالت 
حللها ليتصالح مع زوجته ومع ابنه ومع شـــقيقه ومع أصدقائه، 
ولكنه يحاول حتقيق هذه التصاحلات خالل الوقت القصير املتبقي 

له من حياته.

إخراج: فيل ألدن روبنسون.

بطولة: روبن وليامز، وميال كونيس، وبيتر دنجالج.

Khumba - كومبا

يرفض قطيع »احلمر الوحشية« بقاء كومبا بينهم، ألنهم أصبحوا 
يتشـــاءمون من وجوده، فقد جفت منابـــع املياه وقلت األمطار، في 
البيئة التي يعيشـــون فيها، ولم يجد القطيع إال كومبا ليلقوا عليه 
بالالئمة عن اجلفاف الذي ضرب بيئتهم، فجسد كومبا فيه شيئا غريبا 
ومختلفا عن بقية احلمر الوحشية في القطيع، لذا يتوهم القطيع أن 
كومبا هو املشكلة، فيضطر كومبا للبدء في مغامرة خطرة للبحث 

عن منابع مياه جديدة لينقذ القطيع ويثبت لهم جدارته.

إخراج: أنتوني سيلفرستون 

بطولة )أصوات(: جيك أوستن، وستيف بوسكيمي، ولوريتا ديفين.

يتضمن أنشطة تأسر اخليال وتُشعل احلواس وتشمل عروضاً سينمائية وموسيقية ومعارض تعليمية وغذائية

السفير األميركي أعلن انطالق مهرجان »اكتشف أميركا«: قطعة من أميركا في الكويت
أميركا« - الذي سيقام على 
مدار األســــبوع - سترون 
العديــــد من األمثلــــة التي 
تعكــــس مســــاهمة الثقافة 
واألعمال التجارية األميركية 
فــــرص جديدة  في خلــــق 

للتقارب واالزدهار معا.
وبحكم منصبي سفيرا 
للواليات املتحدة للكويت، 
أنــــوي تشــــجيع أواصــــر 
العالقــــات الثنائيــــة بــــني 
بلدينا عبر التبادل الشعبي 
في مختلــــف املجاالت. كما 
أن السفارة- والتي تعمل 
جنبا إلى جنب مع القطاع 
اخلاص- على أمت االستعداد 
لدعم الشراكات التي تعود 
بالنفع على اقتصاد بلدينا 
وعلى شعبينا ومستقبلنا.
إن ملهرجان »اكتشــــف 
أميــــركا« داللــــة جميلــــة 
على الشــــراكة بني الكويت 
والواليات املتحدة. وأمتنى 
أن تشــــاركوني في أي من 
الفعاليــــات الرائعــــة التي 
ستقام خالل هذا األسبوع. 
لالطــــالع علــــى جــــدول 
الفعاليــــات، ميكنكم زيارة 
www. املوقــــع اإللكتروني

.com.daw2014
وكما نقــــول في أميركا: 

»We’ll see you there«

من بعضهما وإبراز جوانب 
الصداقة املتعددة بني الكويت 
والواليات املتحدة األميركية. 
فما الثقافة والتعامل التجاري 
الوديــــة  العالقــــات  دون 

والتجارب املشتركة؟
الشــــعبان  يتشــــارك 
األميركي والكويتي العديد 
من النواحي تشمل االلتزام 
العميق بالتعليم والروابط 
العائلية والصحة واإلرث 
الســــنوات  الثقافي. خالل 
األخيرة، واجهنا معا حتديات 
استطعنا خاللها خلق روابط 

متينة وصلبة بني بلدينا.
لذا، فال أستغرب أن تشكل 
الكويت خامس أكبر سوق 
للصــــادرات األميركية في 
ازداد  العربــــي. لقد  العالم 
حجم التبادل التجاري بني 
بلدينا بنسبة تتعدى %166، 
فارتفع من 5.7 مليارات دوالر 
عــــام 2009 إلى 15.2 مليارا 
في 2013. ومازالت الواليات 
املتحدة أكبر مزود بضائع 
أجنبي للكويت. كما أفتخر 
بأن الصناعــــات األميركية 
أكبر مستثمر ومشغل  هي 
للعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص خصوصا في قطاع 
البتروكيماوية.  الصناعات 
وخالل مهرجان »اكتشــــف 

األفراد على اختالف فئتهم 
التي لم  العمرية، وخاصة 
إنها  مــــن قبل.  يختبروها 
وســــيلة ممتعــــة لتقريب 
الشعبني األميركي والكويتي 

أحد أكثر اجلوانب املمتعة 
واملثمرة في عملي كسفير 
للواليات املتحدة في الكويت 
هــــو مســــاعدة املواطنني 
الكويتيني في استكشــــاف 
عوالم جديدة وشــــيقة في 
الثقافة األميركية. وانطالقا 
من التزامي بإحضار أفضل 
ما فــــي الواليــــات املتحدة 
الكويت،  إلــــى  األميركيــــة 
أعلن وبكل سرور عن إطالق 
مهرجان »اكتشف أميركا« 
لالحتفال بالثقافة األميركية 
وما تشمله من ترفيه وتعليم 
وتسوق واملطبخ األميركي 

على مدار أسبوع.
ســــيتخلل هذا املهرجان 
فعاليــــات تأســــر اخليال 
وتشــــعل احلواس، تشمل 
عروضا سينمائية وموسيقية 
إلــــى املعارض  باإلضافــــة 
التي  التعليمية والغذائية 
متكنكم من استكشاف عمق 
الثقافية  التجربــــة  وتنوع 
األميركية. وستقام الفعاليات 
فــــي مجمعــــات ومراكــــز 
التسوق املختلفة في أرجاء 

الكويت.
نهدف من خالل مهرجان 
»اكتشــــف أميركا« توفير 
فرصة لالستمتاع بجوانب 
من احلياة األميركية جلميع 

السفير األميركي دوغالس سيليمان
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أفراح
النبهان الشمري
احتفل العقيد خليفة 

الشمري بزفاف جنله 
املالزم أول عبداهلل 
بحضور جمع من 
الشيوخ والنواب 

والشخصيات واألهل 
واألصدقاء الذين 

قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة.

ألف مبروك.
املعرس عبداهلل خليفة الشمري

الشيخ مبارك الفيصل يقدم التهاني

املستشار حسني الشمري مباركا

محمد الهاجري مباركا

املعرس عبداهلل الشمري مع خاله اللواء م.نهار الشمري ووالده العقيد خليفة الشمري

عبدالعزيز الدخيل مباركا

سالم النبهان مع املعرس عبداهلل الشمري

)أسامة أبوعطية( املستشار فيصل املرشد مباركا     

خليل الصالح ود.فالح املهاوش يباركان للمعرس وعمه املقدم م.مرزوق الشمري

عبدالعزيز السعود ونواف الشمري وبندر الشمري يباركون

رياض اخلطار وعقلة اخلطار وعجيل اخلطار يباركون

اللواء م.نهار الشمري وعودة العشوان واملعرس عبداهلل الشمري

.. ولقطة تذكارية لألصدقاء مع املعرس

الفريق م.عبداهلل الفارس مباركا

العقيد م. فهد اخلالدي ود.عبدالرحمن العوضي وجابر العصيمي يباركون

سعدون حماد مباركا

املعرس مع خاليه اللواء م. نهار الشمري ودرويش الشمري والعقيد م. خالد يعقوب

عبدالعزيز احلساوي والعقيد م. ناصر البرجس يباركان

نواف أبوشيبة مباركا

املعرس املالزم أول عبداهلل خليفة الشمري متوسطا عددا من األصدقاء

فيصل الشايع ومحمد طنا يباركان
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

3784
4176

534
86
9561

36497
1627
59

235

73
185493

413
63
126

593764
2731

6548
841276

49
815
462

498
835

342
1532
931
867

أفقياً:

عمودياً:

فراق
مريع

سريع
واسع

ند
الطرب

أجل
وديع
رابع
قمر

قارب
مسموع

نحل
عسل

مروج
فراقد
سقيم

األغاني
القدر

الشجر
مرابع
مديد

مطعم
سلم

مر
قدر

وجد
مثل

٭ سنة االكتشاف: 1914
تتكون األرض من طبقات 
لكل منها كثافة ودرجة حرارة 

وتكوين مختلفة.
٭ اكتشفه بينوغوتنبرغ

مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 
اكتشاف؟

٭ من املستحيل مشاهدة أكثر 
من ع��دة أميال حتت س��طح 
األرض أو حتى إرسال مجسات 
إلى أبع��د من هذه املس��افة، 
وبالتالي فاإلنس��ان عاجز عن 
الوصول إلى القسم األكبر من 
املسافة من سطح األرض إلى 
مركزها والتي تزيد على 4000 
ميل، لكن العلم��اء لم يكونوا 
ليتمكنوا من البدء بفهم كوكبنا 
وتكوينه دون أن يحصلوا على 
معرفة دقيق��ة لداخله. أعطى 
بينو غوتنبرغ أول تس��جيل 
معقول لداخل األرض، واثبت 
اكتش��افه أن األرض ليس��ت 
كوكب��ا متجانس��ا صلبا، بل 
هي مقس��مة إلى طبقات، كان 
غوتنبرغ أول من قدر بشكل 
صحيح كال من درجة احلرارة 
لقلب  الفيزيائية  واخلصائص 
األرض، وكانت اكتشافاته مهمة 
جدا بحيث يعتبر غالبا أبا فيزياء 

األرض.
٭ حقائق طريفة: قشرة األرض 
صلبة، وقلبها املركزي صلب 
كذل��ك، لكن بينهما يقع القلب 
اخلارج��ي والطبق��ة احمليطة 
»وهما يشكالن 90% من كتلة 
األرض« وهما مكونان من مادة 
سائلة إلى مادة نصف جامدة، 
أي إنن��ا ال نعيش على كوكب 

صلب بالكامل.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1- املشتري- غل )معكوسة(، 2- 
بارح���ة - والى، 3- جمر - املن، 
4- عمى )معكوسة( - يبجل، 5- 
يسب - اقصه )معكوسة(، 6- سر 
- وصل، 7- وسنى - الصوص، 
8- مراء - حي )معكوس���ة( - آر 
)معكوسة(، 9- ناي )معكوسة( - 

دامس )معكوسة(، 10- النواح.

عموديًا:
1- ابن الرومي، 2- ال - سراب، 3- نانسي 
عجرم )معكوس���ة(، 4- شحم - سراء، 
5- تهريب - اس )معكوس���ة(، 6- ملياء 
)معكوسة(، 7- يواجه - ناحل )معكوسة(، 
8- اللصوص - دو، 9- ملل )معكوسة( 

- قصور، 10- غامن الصالح.

حل عينك .. عينك

1- أحد الكواكب الشمسية - حقد )معكوسة(، 
2- غادره - ناصر، 3- حتت الرماد - من طيور 
اجلنة، 4- عاهة )معكوسة( - يحترم، 5- يشتم 
- أقطعه )معكوسة(، 6- مجهول - عكس هجر، 
7- ناعس���ة - فرخ الدجاج، 8- جدال - عكس 
ميت )معكوسة( - للمساحة )معكوسة(، 9- آلة 
موسيقي )معكوسة( - مظلم )معكوسة(- 10- 

البكاء الشديد.

1- شاعر عباسي، 2- للنفي - وهم، 3- مغنية 
لبنانية )معكوسة(، 4- في اجلسم - عكس ضراء، 
5- جتارة غير مش���روعة - أصل )معكوسة(، 
6- علم مؤنث )معكوس���ة(، 7- يقابل - نحيل 
)معكوسة(، 8- السارقون - عالمة موسيقية، 
9- ضجر )معكوسة( - أبنية فخمة، 10- ممثل 

كويتي راحل.

احلل  أسفل الصفحة

مركز األرض والطبقات احمليطة به

حل أعرف الشخصية:
ايهاب توفيق

حل كلمة السر:
عائشة املرطة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة كويتية 
راحلة من 11 حرفاً

ررمقطعيرمع
رسوجدةمااف

الردقمرللر
بمشرمداشقا

عمعطميبجدق
سقيمعدعررا

قاربيدقارف
مندءدلجورم
سريعوجعسلا

ةواسعاللحن
الطربعومسم
مثليناغالا

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
م��ع ان الدخ��ول الج��راء 
العملي��ات اجلراحي��ة يتطلب 
شجاعة كافية اليوم، تصور انك 
ستخضع الحدى هذه العمليات 
دون وجود اي نوع من املخدر، 
وتخيل مدى األلم الذي ستشعر 
به خالل ذل��ك، واحلقيقة انه 
وقبل استخدام املخدر كانت كل 
عملية جراحية تتسبب في األلم 
الشديد للمريض والذي يتطور 
الى نوع من الصدمة قد تؤدي 
به الى املوت بسبب ما يعانيه 

اثناء القص او التشريح.
ومع انه قد جرت محاوالت 
عديدة الس��تخدام االعشاب 
املختلفة والغ��ازات والزيوت 
والعقاقير كمحاولة للسيطرة 
على األلم، اال انها كانت جميعا 
غير مجدية، وكانت كل احملاوالت 

تبؤ بالفشل.
اال ان اكتشاف هذا املخدر 
كان في فترة من الفترات موضع 
نقاش ايضا وكانت هذه تدور 
حول نقطتني من اكتشف هذا 

املخدر الول مرة.
ففي عام 1799 اعلن السير 
همغ��ري ديفي ان االكس��يد 
النث��ري الغاز املضحك يؤدي 
الى فق��دان الوعي، وبعد ذلك 
بعشرة س��نوات تقريبا ظهر 
عالم انكليزي اخر قال إن االيثر 
وهو مخدر ميكن اس��تخدامه 

لوقف األلم.
وفي عام 1842 قام الطبيب 
االميركي كروفورد لونغ بإزالة 
كيس من مثانة احد املرضى، 
بعد ان قام بتخديره عن طريق 
تنشق االيثر، لكن لم ينجح في 
تسجيل تفاصيل هذا االختبار 
ثم جنح بعد ذلك طبيب االسنان 
هوراس ويلز باستخدام الغاز 
املضحك عند اس��تخراج سن 
احد املرضى بنجاح وفي العام 
1846 قام احد االطباء من مدينة 
بوسطن د.مورتون باالشتراك 
مع د.شارلز جاكسون بتقدمي 
اثباتات تتعلق باستخدام االيثر 
ف��ي التخدير، وق��د جاء ذلك 
االثبات مبثابة البداية االساسية 
والناجح��ة الس��تخدام ه��ذا 
املخدر في العمليات اجلراحية 
السيما ان الطبيب مورتون كان 
يثبت ذلك وهو يجري احدى 
العمليات امام عدد من االطباء 
في مستشفى ماساشوسيت 

العام.
ام��ا اليوم فق��د مت تطوير 
التخدير  ان��واع  العديد م��ن 
املس��تخدمة ف��ي العملي��ات 
اجلراحية على نطاق واس��ع، 
ومن بني هذه االنواع كلها يبقى 
االستخدام الرئيسي للتخدير 
بطريقتني رئيسيتني التخدير 

العام والتخدير املوضعي.

متى اس���تخدم املخ���در في 
العمليات اجلراحية؟

سامي نصر:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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ممثلة شاركت في مسلسل 
رمضاني انعرض على 

شاشة خليجية، هاأليام 
تبي فلوسها من منتج 

العمل بس هاملنتج مو قاعد 
يرد عليها من شهر..
اللي ما يطيع يضيع!

فريق مسرحية للطفل 
ما همهم إال الربح املادي 
والدليل االستخفاف اللي 

في مسرحيتهم واللي 
مو معروفة عن شنو 

تتحچى..
الشرهة مو عليكم!

مقدم برامج هاأليام 
شايف نفسه على زميله 

ألنه مثل ما يقول انه 
ثقافته أعلى منه مع انه 

حواراته في البرنامج 
تقول غير چذي.. 

بسك تفلسف!

شهراستخفاف حوارات

زهرة وخالد البريكي في »حصاد الزمن«

زهرة عرفات تقع في حب صديق شقيقها !

أحمد الفضلي

انتهت الفنانة البحرينية زهرة عرفات 
من تصوير مشاهدها اخلاصة بآخر 
أعمالها الفنية واملتمثل في مسلسل 

»حصاد الزمن« وهو مسلسل خليجي 
إنتاج سعودي مت تصويره في العاصمة 

اإلماراتية ابوظبي. 
ويتطرق العمل الى العديد من املوضوعات 
االجتماعية، ويتناول قصة تبدأ في أواخر 

الثمانينيات من القرن املاضي، ويدور حول 
فكرة احلب واإلخالص، واخلطأ ونتائجه، 
وكيف يقتدي اإلنسان باألخالق التي جاء 

بها العرب واملسلمون، والتي جعلتهم 
يصلون للكثير من احملطات احلضارية 

دون أن يتخلوا عن أخالقهم. 
وجتسد النجمة البحرينية شخصية 

»مشاعل« وهي املرأة التي تنقلب بفعل 

التقلبات في احلياة من اإلنسانة 
الوديعة إلى املرأة القاسية 

الشديدة التي تتصرف 
وفق ردود األفعال، 

باإلضافة لكونها شقيقة 
رجل محترم في السوق 
له صديق عزيز تقع في 

حبه، حيث ينظر لها نظرة 
األخت وتدور االحداث في 

هذا اإلطار. 
اجلدير بالذكر ان مسلسل »حصاد 
الزمن« من إخراج السعودي ضيف 

احلارثي، وإنتاج التلفزيون السعودي 
مبشاركة سورية. ويشارك في بطولته 

كوكبة من الفنانني اخلليجيني والسوريني، 
حيث يشارك من الكويت الفنانان حسني 

املنصور وخالد البريكي ومن املنتظر 
عرض العمل في شهر رمضان املقبل.

»حصاد الزمن« يجمعها مع نخبة من النجوم

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف وتتهمه بالغرور

تهت����م بش����خص معني في 
النجومية تدعمه  مرحل����ة 
باملال وتلغي البقية وجتعله 
منفردا في الس����احة، وكل 
الذي����ن خلف����ه يتبعونه، 
مس����تدركة: م����ع احترامي 
أقول له  الشديد لعس����اف 
أنت في بداية الطريق لكن، 

عندما تس����أله عمن دعمك 
وساعدك يقول: أنا وصلت 
بجهدي فقط، وأنا أسأله من 
هو الذي ساهم في جناحك؟ 
هل نسيت فضل اجلمهور 
الذي صوت لك؟ فمن دعمك 
من الفنانني هم زمالؤك في 

الشركة.

آيدول«؟  ف����ي »أراب  جنح 
فقد كان متواضعا ولكنهم 
استطاعوا أن يحولوه إلى 
إنس����ان مغ����رور حتى أنه 
أصبح من الصعب احلديث 
معه، وذلك من خالل األخطاء 

التي تتبعها الشركة. 
وأضافت: فه����ي عندما 

الفنان����ة دنيا  صرحت 
الت����ي تخرجت في  بطمة، 
»أراب  اله����واة  برنام����ج 
آيدول« لدى س����ؤالها عن 
إمكانية التعاون مع النجم 
الفلس����طيني الشاب محمد 
عساف، قائلة: عساف طريقه 
غير طريقي، فهو يأخذ اللون 
اجلبلي وأنا اللون اخلليجي، 
وال أعتقد أنني سألتقي معه 
في »دويتو«، على األقل في 

الفترة املقبلة. 
التي  واعتب����رت بطمة، 
س����نت هجوما على شركة 
اإلنتاج »بالتينوم ريكوردز« 
الت����ي تعاون����ت معها كما 
عساف، أن الشركة أخطأت 
في أمور كثيرة، وأنها تعاني 
من سوء اإلدارة، ضاربة املثل 
مبحمد، قائلة، حسب موقع 
»دنيا الوطن« نقال عن مجلة 
»سيدتي«: أكبر مثال محمد 
عساف شاهدوه اآلن وقارنوا، 
فهل هذا هو محمد عساف 
الذي سجد هلل شاكرا عندما 

دنيا بطمةمحمد عساف

نسمة محجوب من »ستار أكادميي« إلى متهمة !
متس العقيدة الدينية.

وفي ه���ذا الص���دد قال 
املخرج جالل الش���رقاوي، 
ف���ي تصريح���ات ل���ه، إن 
املسرحية بدأ عرضها قبل 
أكثر من ش���هرين وحققت 
جناحا كبيرا، ومتكنت من 
جذب اجلمه���ور وحصلت 
على إجازة رقابية قبل بدء 
عرضها، مس���تغربا موقف 
الرقابة من مخاطبتهم بعد 
مرور كل هذا الوقت، وبعد 
أن أصبح للعم���ل جمهور 

يتزايد.
وم���ن جانبه قال مؤلف 
املسرحية أمين احلكيم إنه 
فوجئ بهذا اإلنذار الغريب 
الذي يح���دث للمرة األولى 
في املس���رح، وأن األلفاظ 
املستخدمة في العمل طبيعية 
نظرا ألننا نتحدث عن فترة 

كان يحكم فيه���ا اإلخوان، 
فم���ن الطبيعي مناقش���ة 
بعض التفاصيل التي كانوا 

يرددونها وقت حكمهم.
وفي الوقت نفسه، شهد 
العرض األول للمس���رحية 
حضور الفنانة نادية لطفي 
التي أشادت بالعمل وبنسمة 
محج���وب وباق���ي فري���ق 
املس���رحية. وكانت نسمة 
قد فازت بالدور بعد اعتذار 
املطربة التونسية لطيفة عن 

املسرحية.
من ناحية أخرى، حلت 
نسمة محجوب أخيرا ضيفة 
على برنامج »أنت حر« مع 
الكاتب محمد العدل، حيث 
حتدثت عن »ستار أكادميي«، 
وأك���دت أن اللجنة دائما ما 
تنحاز إلى من يأتي بإعالنات 

أكثر.

إلى املخرج جالل الشرقاوي، 
خاصة أن���ه منتج ومخرج 
املس���رحية التي تقدم على 
خشبة مسرحه، وجاء في 
الرقابة أن املسرحية  إنذار 

تواج���ه جنمة »س���تار 
أكادميي« املصرية نس���مة 
محج���وب اتهام���ا مب���س 
العقيدة الدينية هي وصناع 
مسرحيتها اجلديدة »دنيا 
التي تتقاس���م  حبيبتي«، 
بطولتها م���ع كمال أبورية 
ومن إخراج جالل الشرقاوي، 
وهي املسرحية التي تتناول 
فترة حكم اإلخوان في مصر، 
أكد أحد األحزاب في  حيث 
بيان له أن املسرحية اتخذت 
طريق االستهزاء واالستهانة 
ببعض األلفاظ واملصطلحات 
التعبير  الدينية من أج���ل 
الفت���رة وهو أمر  عن هذه 
مرف���وض، وبناء على ذلك 
قدم بيان إلى الرقابة يوصي 
بوقف املسرحية. وبالفعل، 
الرقابة على  أرس���ل جهاز 
املصنفات الفنية بدوره إنذارا 

نسمة محجوب

حارس ميريام فارس الشخصي
يثير اجلدل.. واجلمهور يصفه بـ »املارد«

أثارت الصور التي انتشرت للحارس 
الشخصي الذي رافق النجمة اللبنانية ميريام 

فارس، في احلفل الذي أحيته مبناسبة عيد 
األضحى املبارك في »درمي بارك« في مدينة 

السادس من أكتوبر املصرية، الكثير من 
التعليقات املرحة واملثيرة للجدل في الوقت 
نفسه بني اجلمهور، كون حجم جسد هذا 

احلارس الضخم واملخيف الذي يقف بقرب 
ميريام الصغيرة سرق األضواء، بحيث شبهه 
البعض بـ »املارد« الذي يخرج من قمقم عالء 
الدين، أما آخرون فقد خافوا منه، فيما حتداه 

البعض اآلخر ومتنى الوقوف أمامه مهما 
كلف األمر وذلك ليكون بالقرب من ميريام. 

وتألقت ميريام في احلفل، حيث قدمت 
مجموعة كبيرة من أغنياتها الشهيرة منها 

»ناديني«، و»هقلق راحتك«، و»أنا والشوق«، 
و»أنا قلبي ليك«، و»واحشني إيه«، و»أنا مش 
أنانية«، و»حسسني بيك« و»يا عالم باحلال«، 

ورقصت على هذه األغنيات وسط تفاعل 
اجلمهور معها، كما قدمت أغنية »سواح« 

للعندليب األسمر عبداحلليم حافظ، و»يا بنت 
السلطان« للمطرب الشعبي أحمد عدوية.

يذكر أن النجمة اللبنانية أعلنت عن زواجها 
مؤخرا من رجل األعمال اللبناني داني متري 
بشكل مفاجئ وبدون تفاصيل وقضت شهر 

العسل في إحدى اجلزر اليونانية.

ميريام وبجوارها حارسها الشخصي

بعد غياب.. مارسيل خليفة في مصر
بعد غياب دام ثمانية أعوام، 
يعود الفنان اللبناني مارسيل 
إلى مص���ر بحفلتني  خليفة 
كبيرتني، ينظمهما مركز الفنون 
في مكتبة اإلسكندرية، على أن 
جتري فعاليات األولى منهما 
24 اجلاري، على مسرح حديقة 
األزهر في القاهرة، فيما الثانية 
في ال� 25، على املسرح الكبير 

في مكتبة اإلسكندرية.
وذكر موقع »سيدتي نت« 
أن ولدي مارسيل: رامي وبشار 
سيكونان مفاجأة احلفلتني، 
حيث سيقدم آل خليفة »تريو« 

موسيقيا مميزا. مارسيل خليفة

القاهرة ـ محمد صالح 

رش����حت هيئة املهرجانات 
العليا الفنية باالحتاد األفريقي 
املطرب حكي����م جلائزة أفضل 
مطرب شعبي في أفريقيا، وذلك 
ضمن جوائزها السنوية التي 

أكد مصدر في شركة روتانا 
أن ڤيديو كليب الفنانة إليسا 
»حب كل حياتي« سيبصر النور 
خالل مدة أقصاها أس����بوعني، 
وق����ال املصدر، حس����ب موقع 
»نواعم«، إن الفيديو كليب هو 
اآلن في مرحلة املونتاج. وفي 
التفاصيل فان اليس����ا صورت 
الكليب في عرض البحر، وكانت 

حلمي بكر يدافع عن محمد منير

ترشيح حكيم للقب أفضل مطرب شعبي أفريقي

الكشف عن تفاصيل كليب إليسا اجلديد

امللح���ن حلمي بكر  دافع 
عن أغنية النجم محمد منير 
اجلديدة »متحيز« مشددا على 
استحالة إرضاء جميع أذواق 

اجلمهور في آن واحد.
ووجه حلمي رس���الة إلى 
مؤلف األغنية أمين بهجت قمر 
قال فيها: »لو دفعت كل أموالك 
عمرك ما سترضي اجلمهور 
وستخسر كثيرا«، مؤكدا ثقته 
الكبيرة في اختيارات الفنان 

محمد منير ألغانيه.
تصريح���ات  وج���اءت 
حلمي بكر تعليقا على دفاع 
الشاعر أمين بهجت قمر عن 
التي  األغنية بعد االنتقادات 
شنها اجلمهور عليها، إذ قال 
لهم عبر حس���ابه على موقع 
»فيسبوك«: »يا جماعة فيه 
ابتدت تطلع إن أغنية  نغمة 
منير فيها تطبيل وقريت كام 
تعليق ك���ده مافهمتوش، أنا 
هدي جايزة ألف جنيه ألي حد 
يطلعلي كلمة في األغنية فيها 
أي نوع من التطبيل، أرجوكوا 
لو فيه حد ملاح ياريت يشور 

عليا«.

أفريقيا وهي  تعتبر األهم في 
 »music award« شبيهة بجائزة
العاملية ولكن على نطاق القارة 
األفريقية. وقد دخل حكيم هذا 
العام الترشيحات ألهم جائزتني، 
األولى أفضل مطرب ش����عبي 
على مس����توى القارة السمراء 
والثانية كأفض����ل مطرب في 
افريقيا وسيتم حتديد  شمال 
الفائز في حفل ضخم بالعاصمة 
النيجيري����ة »ابوجا« بحضور 
عدد ضخم من صناع املوسيقى 
الس����مراء،  العالم والقارة  في 
واملثير أن حتديد الفائز سيتم 
عب����ر التصويت عل����ى موقع 

اجلائزة. 
يذكر أن حكيم سبق وشارك 
في هذه املسابقة وفاز بجائزة 
أفضل مطرب في شمال أفريقيا 
وتسلم اجلائزة في حفل ضخم 
»بجوهانسبرغ« بجنوب أفريقيا، 
ويشرف على اجلائزة االحتاد 
األفريقي، وال����ذي يعتبر الفن 
أحد أهم العناصر للتقريب بني 

شعوب القارة السمراء.

هناك مغامرات بحرية خاصة، 
واستطاعت من خالله أن تبدو 
على طبيعتها، واقتنعت بوجهة 
اللبنانية إجني  نظر املخرجة 
اجلمال، فيما اختارت 3 لوكات 
اتس����مت كلها مبكياج خفيف 
أرادته املخرجة ليتماش����ى مع 
أجواء الكليب. يذكر أن اليسا 
غضت النظر عن أغنية الفنان 
التي س����ربت،  مروان خوري 
وعلمن����ا أن قراره����ا جاء بعد 
تسريب األغنية، فيما يبدو أن 
أصابع االتهام لتسريب األغنية 
التي حتمل عن����وان »تعبانة« 
تتجه إلى مروان خوري، فيما 
أكدت إليسا في السابق أن مروان 
لم يعد يرد على اتصاالتها وال 
حتى يعطي السماح ألغنية »لو« 
لتنضم إلى األلبوم. وبذلك يكون 
مروان قد أغل����ق الباب نهائيا 
عل����ى أغنية اليس����ا اجلميلة 
»تعبانة«، خصوصا أن إليسا 
طلبت من محبيها عدم االستماع 
إلى األغنية ألنها لم تنته بعد 

وظهر التسجيل مشوها.

حلمي بكر

محمد منير 

حكيم 

إليسا 
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الرويشد واجلوهر والسعيد يدشنون افتتاح »مسرح الساملية« بقيادة احلمدان

الغامدي »السعودية«، احمد 
السيابي، د.آمنة بنت ربيع، 
خميس بن جمعة »سلطنة 
عم���ان«، موس���ي زين���ل، 
سلمان املالك، مطر الكواري 

»قطر«.

إبراهيم محم���د، عبدالعزيز 
ادريس  املس���لم، عبدالقادر 
»االم���ارات«، عقي���ل خليل، 
علي حس���ن، غ���ادة خنجي 
»البحرين«، حس���ني علي، 
املان���ع، مرمي  عبدالعزي���ز 

حفل افتتاح مسرح الساملية 
تك���رمي ع���دد م���ن مبدعي 
الروائي حمد  اخلليج وهم: 
احلم���د، املوس���يقي صالح 
حم���دان، األديب س���ليمان 
اخلليفي»الكويت«، الشاعر 

عبدالستار واإلماراتي فايز 
الس���عيد والعماني صالح 
الزدجالي والبحرينية هند 
وس���يقود احلف���ل الغنائي 

املايسترو د.أحمد حمدان.
وسيشمل اجلزء االول من 

له بعد ان انتهت جتهيزاته 
بالكامل، حيث يشارك في هذا 
احلفل املجاني »سفير االغنية 
الكويتية« عبداهلل الرويشد 
و»اخطبوط العود« السعودي 
عبادي اجلوهر والقطري علي 

املقبل واجتماع وكالء الثقافة 
اخلليجيني ف���ي اليوم الذي 
يليه، ينظم املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب حفال 
غنائيا اخلميس املقبل لتدشني 
افتتاح مسرح الساملية التابع 

مفرح الشمري
@MefrehS

مبناسبة استضافة الكويت 
أعمال االجتماع الرسمي لوزراء 
االعالم اخلليجيني االربعاء 

فايز السعيد الروائي حمد احلمد االعالمية مرمي الغامدي »اخطبوط العود« عبادي اجلوهر »سفير االغنية الكويتية« عبداهلل الرويشد

نسرين أمني لـ »األنباء«: أعمالي مع كاملة أبوذكري
فجّرت موهبتي.. وأنتظر حظي في السينما

بش���هادة الن���اس كله���ا، 
نستطيع ان نقول انه عمل 
إنس���اني من الطراز األول 
وصرخة ض���د ظلم املرأة 
كتب بعناية، وقدمت من 
اللي  خالله دور زين���ات 
البن���ات وتعيش  بتزوق 
الظروف الضنك وتضطر 
للعمل بالدع���ارة وتدخل 
سجن القناطر ألنها تقاسي 

حياة صعبة.

كيف ترين لقاءاتك 
مع كاملة أبو ذكري؟ 

٭ التقيت معها في مسلسل 
»ذات« و»سجن النسا« وهي 
مخرجة ذات إحساس عال 
جدا، واستطاعت أن تفجر 
موهبتي الفنية وتضعني 
في إطارات فنية لم اقدمها 
من قب���ل، وأمتنى أن اقدم 
معها عش���رة أعمال حتى 

استفيد من خبراتها. 

وماذا عن »السبع 
وصايا« مع املخرج 

خالد مرعي؟ 
٭ اجلميع اعجب به ألنه 
مسلسل س���احر، وقصة 
لم تقدم من قبل وأحداثه 
نس���جت وس���ط جو من 
الغموض، وجس���دت من 
خالل���ه دور دالل زوج���ة 
التاجر الكبير في الس���ن 
ال���ذي تزوجت���ه وهي ال 

حتبه ولكنها تعمل جاهدة 
أن تنج���ب منه ولدا حتى 
ال يطلقها ويكون لها جزء 
من ثروته الضخمة وألنه 
ال يقدر على ان يعاشرها 
تضطر الى أن تقيم عالقة 
مع احد العمال عنده حتى 
حتمل بالولد الذي تريده، 
وهو دور إنساني أعتز جدا 
به والعرض الثاني للعمل 
يقابل بنس���بة مش���اهدة 

عالية.

وماذا عن مشاركتك 
في مسلسل »فرق 

توقيت«؟ 
٭ عمل رهيب عن خفايا 
قضايا اإلرهاب والبيئات 
الت���ي ينش���أون فيها مع 
عمرو يوسف وطارق لطفي 
وكندة علوش ومحمد فراج 
واعتبر »حظي من السماء« 
ان شاركت في هذه االعمال 

خالل رمضان.

ماذا عن السينما في 
مشوارك الفني؟ 

٭ أنتظر حظي فيها، ودورا 
لم يكتب بع���د، وال أحب 
الظهور ملج���رد الظهور، 
وأبحث عن االنتشار بدور 
مؤثر يحفظه الناس، وحتى 
اللحظة لم أصنف نفسى في 
أدوار بعينها وأعيش مرحلة 

انتشار فني جميلة.

اهتماما جماهيريا ونقديا 
كبيرا. 

حدثينا عن »سجن 
النسا«؟ 

٭ عمل من أروع األعمال 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز 

النجمة املصرية ال�شابة 
نسرين أم���ني واح���دة من 
الوج���وه اجل���ديدة  ابرز 
خ���الل االع���وام االخيرة، 
أدوار  اس���تطاعت عب���ر 
فنية مرس���ومة ومميزة 
ان تق���دم أداء فنيا مذهال 
ومنها أدواره���ا االخيرة 
ف���ي ثالثة أعم���ال كبرى 
عرضت خالل موسم الدراما 
في رمضان وهي »سجن 
النسا« و»السبع وصايا« 
ومسلسل »فرق توقيت«. 
وتنتظر نسرين حظا في 
السينما ودورا تراه جديدا 

ولم يكتب بعد.
حول تألقها الفني طيلة 
ال���� 5 س���نوات املاضية 
ومحطاتها الفنية كان هذا 
اللقاء وإلى نص احلوار: 

كيف تقيمني 
مشاركتك في ثالثة 
أعمال دراما خالل 

الفترة املاضية؟ 
٭ أنا محظوظة وخصوصا 
وأدواري  مش���اركتي  أن 
ج���اءت ف�����ي أع��مال هي 
األكث������ر قي���مة وجناحا 
خالل م���اراثون الدراما وهي 
»س���جن النسا« و»السبع 
وصايا« ومسلسل »فرق 
توقي���ت«، وكل���ها نالت 

نسرين أمني

جديده »يا أنا« وسعيد بتعاونه مع كاكولي

عبدالعزيز لويس لـ »األنباء«: الفنانة أنغام أعجبتها أغنيتي ولكن !

األيام املقبلة وهي من كلماتي 
وأحلان���ي وتوزي���ع وليد 
سلطان وهي حتمل طابع 
الكويتية احلديثة  االغنية 
وحتمل اسم »يا أنا« وبعد 
تعاوني مع الفنان جاس���م 
محمد في »يا حب« و»خايف 
أق���ول ل���ه« يجمعني معه 
عمل جديد بعنوان »رايح 
القمر« وهي من توزيع وليد 
سلطان، باالضافة الى عدة 
اتفاقات مبدئية مع العديد من 
النجوم منهم علي عبداهلل 
وعبدالق���ادر هدهود وبدر 
الشعيبي. ويضيف: كذلك 
لدي النيه في تصوير كليب 

الفنانة شجون  غنت معه 
بالكوبليه األخير، وجديدنا 
طرح قبل أيام وهي عيديتنا 
للجمهور بعنوان »بعدك على 
بالي« وتقول كلماتها: »بعدك 
على بالي حبيبي ال ميكن أن 
أنساك.. وإذا قدرت تنساني 
أنا أحتداك.. تعال  بغيابك 
ارجعلي يا روحي أنا تعبان 
وبروحي.. يا فرحة جتني 
لي عندي بشكل إنسان..« 
واحلمد هلل القت استحسان 

املستمعني. 
أما على صعيد جديده في 
الغناء فيقول لويس: عندي 
أغنية جديدة سأطرحها في 

جديد مع ش���قيقي املخرج 
عبداهلل لويس، وهناك اتفاق 
لبرنامج موس���يقي جديد 

سأكشف عنه قريبا.
وبخص���وص أغنيت���ه 
»كلم���ة حلوة« وهي كانت 
للفنانة أنغام يقول: بالفعل 
أغنية »كلمة حلوة« كانت 
للنجمة الكبيرة أنغام وما 
صار اتفاق مع املنتج رغم 
إعجاب الفنان���ة أنغام بها 
جدا، وأنا غنيتها وإن شاء 
اهلل القادم افضل، وأتشرف 
بالعمل م���ع فنانة بحجم 
أنغام وأنا مستعد اسمعها 

أغاني بالفترة املقبلة.

بشار جاسم

النج������م ع���بدالعزيز 
لويس صاحب صوت رائع 
وقلب أبيض وكلمة مميزة 
وصاحب حل���ن راق، لديه 
العديد من املشاريع الفنية 
املميزة وآخرها أغنية مع 
الفن���ان صاح���ب الصوت 
العذب عل���ي كاكولي وهي 
بعنوان »بعدك على بالي« 
من كلمات وأحلان لويس 
نفس���ه، وعن ه���ذا العمل 
الثاني  التعاون  يقول: هذا 
مع الفنان علي كاكولي بعد 
جناح اغنية »معاك« والتي 

لويس مع علي كاكولي عبدالعزيز لويس

أكدت أنها تعيش االنتشار الفني.. ولم تصنف نفسها في أدوار بعينها

اكتمال عقد املتأهلني لنهائي »أراب آيدول«

اكتمل عقد املتأهلني إلى املرحلة النهائية من 
برنامج »أراب آيدول« مبوسمه الثالث بعد انضمام 
أربعة مشتركني إلى املواهب التسع التي تأهلت 
اجلمعة املاضية ليرتفع العدد الكلي إلى 13 مشتركا. 
وفاضلت جلنة التحكيم مساء السبت املاضي بني 
ثمانية مشتركني لتختار نصفهم، فتأهل ثالثة 

من مصر وواحد من فلسطني.
واختار حسن الش����افعي مؤمن خليل الذي 
غنى »على قد الشوق« لعبداحلليم حافظ، وتأهل 
محمد رش����اد بفضل نانس����ي عجرم عندما قدم 
أغنية »عدوية« حملمد رشدي، كما جددت أحالم 
فرصة إيناس عز الدين باملنافس����ة بعد غنائها 
»ماشربتش من نيلها« لش����يرين عبدالوهاب. 
وكان اخلتام مسكا مع وائل كفوري الذي انتقى 
هيثم خاليلة بغنائه »على بابي واقف قمرين« 

مللحم بركات. وماطل رباعي التحكيم في اختيار 
املشترك املفضل، وأصابوا املواهب بنوع من التوتر 

لتعمدهم التأخر في إعالن النتيجة.
أما القائمة النهائية للمشتركني ال� 13 فتضم: 
محمد رشاد، ومحمد حسن، وإيناس عز الدين، 
ومؤمن خليل )مص����ر(، وهيثم خاليلة، ومنال 
موسى )فلس����طني(، وسهر أبو شروف، وحازم 
الشريف )سورية(، وحميد العبدولي )اإلمارات(، 
ووليد اجليالن����ي )اليمن(، وأج����راد يوغرطة 
)اجلزائ����ر(، وعمار الكوفي )الع����راق(، وماجد 

املدني )السعودية(. 
وابتداء من احللقة املقبلة، سيكون اجلمهور 
احلكم الوحيد في اختيار هوية الفائز، على أن 
يغني املشتركون مساء اجلمعة وتعلن النتيجة 

في اليوم التالي.

جلنة حتكيم »أراب آيدول«

خالف أحم����د عز وزينة قالت: 
»هو مسألة ش����خصية، ومن 
الوارد أن يتكرر كل يوم داخل 

البيوت العادية«.

مفاجأة: عالقة حب تربط شريف منير بشيرين
أكدت الفنانة أميرة العايدي، 
أنها ال تتابع أي خالفات حتدث 
داخل الوسط الفني، وأنها دائما 
ما تعرفه����ا من أصدق����اء لها 
خارج الوس����ط. وقالت أميرة 
إنها  في تصريحات صحافية، 
عندما علمت بخالفات شريف 
منير وشيرين عبد الوهاب كذبت 
وجود هذه اخلالفات بينهما ولم 
تصدق هذا األم����ر، ألنها تعلم 
التي تربط  جيدا عالقة احلب 
شريف بشيرين، وأنها تعاونت 
مع شريف منير في أعمال درامية 
وكانت تس����مع منه دائما أنه 
أنه  يحب ش����يرين. وأضافت 
يزعجها دائما وجود اخلالفات 
شريف منيرشيرين عبدالوهابداخل املؤسسة الواحدة، وبشأن 

واإلضافة اجلديدة بوائل كفوري 
كانت ممتازة وصائبة، فلم تخف 
أو تتراجع اإلعالنات ولم تتغير 
نسبة املشاهدة. وعما إذا كانت 
القناة ستتخلى عن أحالم في 
املوسم املقبل، نفى األمر قائال: 

»كال غير صحيح«.
من جانبه قال خضر عالمة، 
مدير أعمال راغب في تصريحات 
له، عن إمكانية رد راغب عالمة 
على ما قاله علي جابر: ال أعتقد 
أن لراغب ردا على ما أثير في 

هل سيرد راغب عالمة على تصريحات علي جابر؟
اإلعالم، نحن نحترم جدا احملطة 
والعميد علي جابر، والبرنامج 
أصبح وراءنا وراغب مشغول 

بأموره الفنية«.

نفى علي جاب����ر مدير عام 
قنوات »إم بي سي« خبر عدول 
النجمة اللبنانية جنوى كرم عن 
قرارها باملش����اركة في املوسم 
الرابع من برنامج املواهب »أرابز 
غوت تالنت«، وقال، في برنامج 
»بصراحة« على أثير إذاعة »فام 
اف ام«: جن����وى كرم معنا من 
األس����اس، ولم تقل يوما إنها 
ال تريد أن تكون موجودة في 
البرنامج. وعما إذا كان صحيحا 
ما يحكى بأن نانس����ي عجرم 
ووائل كفوري لن يجددا عقديهما 
في برنامج »أراب آيدول«، علق 
قائال: هذه شائعات ال أساس لها 
من الصحة، مؤكدا في السياق 
نفسه، انه ال يوافق على مقولة 
أن »أراب آيدول« تراجع تراجعا 
فظيعا وخفت اإلعالنات فيه ولم 
يعد يتمتع بهيبة أو جمهور أو 
شعبية كبيرة كما في السابق 
بعد انس����حاب راغ����ب عالمة، 
وتابع: أعتقد بأن ما حصل هو 
العكس، باعتقادي أن البرنامج 
راغب عالمة تقدم عن املواس����م الس����ابقة،  علي جابر
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ليبيا: مقتل وإصابة العشرات  في معارك قبلية غرب طرابلسعربية وعالمية
طرابلس ـ أ.ف.پ: قتل 21 شخصا على األقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح منذ امس األول 
في مواجهات قبلية غرب طرابلس، كما قال مصدر في مستشفى غريان الذي نقل إليه الضحايا.
ولم يحدد املصدر الذي أوردته وكالة االنباء الليبية هل هم مدنيون أم عناصر ميليشيات.

وقال شهود ان كتائب الزنتان هاجموا امس االول مدينة ككلة التي يساند أهلها ميليشيات فجر ليبيا 
اإلسالمية.وكانت ميليشيات فجر ليبيا التي تشكل حتالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات 
إسالمية ومن مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس( طردت كتائب الزنتان من طرابلس في 
أغسطس بعد أسابيع من املعارك الدامية.

اإلمارات تتعهد بتقدمي 200 مليون دوالر وقطر تساهم مبليار دوالر.. واألمم املتحدة تعلن عن خطة إلعادة إعمار غزة بقيمة 2.1 مليار دوالر 

صباح اخلالد: الكويت تقدم 200 مليون دوالر مساهمة في إعادة إعمار غزة
ما قيست بإمكانيات املجتمع 

الدولي«.
إل���ى ذلك، أعلن���ت أملانيا 
تخصي���ص 50 مليون يورو 

إلعادة إعمار قطاع غزة.
وش���دد وزي���ر اخلارجية 
األملاني فرانك فالتر شتاينماير 
في بيان صادر عن اخلارجية 
األملاني���ة على ضرورة تقدمي 
مساعدة فورية ألهل غزة بعد 
5 أسابيع من احلرب والدمار 
من أجل إعادة إعمار ما دمرته 

احلرب األخيرة.
م���ن جانبه، أعل���ن األمني 
العام ل���أمم املتحدة بان كي 
مون امس عن خطة للمنظمة 
الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة 
بقيمة 2.1 مليار دوالر إجمالي 

جهود اإلعمار.
وقال بان كي مون في كلمة 
إعادة إعمار غزة  أمام مؤمتر 
ان »جناح إع���ادة إعمار غزة 
يتطلب توافر أسس سياسية 
قوية«، معربا عن تفاؤله باتفاق 
الذي  الفلسطينية  املصاحلة 
بالقاهرة  إليه  التوصل  جرى 

في 25 سبتمبر املاضي.
ودع���ا جميع األطراف إلى 
»اتب���اع األق���وال باألفعال« 
في إش���ارة الى حركتي فتح 
وحماس، مشددا على مواصلة 
األمم املتحدة دعمها حلكومة 
الوفاق الوطني التي تباش���ر 

عملها أيضا في غزة.
كما شدد األمني العام لأمم 
املتحدة على ضرورة أن يشمل 
الس���كان  الدولي كل  الدع���م 
س���واء كانوا من الالجئني أو 

غيرهم.
في نفس السياق، أعلن وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري 
امس أن واشنطن ستقدم دعما 
جلهود إعادة إعمار قطاع غزة 
بقيمة 212 مليون دوالر، داعيا 
جميع دول العالم لإلسهام في 
هذا اجلهد إلحالل السالم وإعادة 

اإلعمار.
وقال كيري في كلمته أمام 
املؤمتر الدول���ي إلعادة إعمار 
قطاع غزة إن »الواليات املتحدة 
ستدعم إعادة إعمار قطاع غزة 
مببل���غ 212 ملي���ون دوالر«، 
موضحا أهمية إتاحة اإلمكانيات 
في غزة لبناء نظام اقتصادي 

يوفر احتياجات مواطنيه.

التي  جنحت رغم الصع���اب 
أعاق���ت جهودها في التوصل 
النار  الى وقف شامل إلطالق 

في 26 أغسطس املاضي.
وأض���اف ان جهود مصر 
استمرت ملتابعة ذلك اإلجناز 
لضمان تثبيته وهو ما حتقق 
من خ���الل دعوته���ا الطرفني 
الفلسطيني واإلسرائيلي الى 
اس���تئناف املفاوض���ات غير 
الشهر  بالقاهرة في  املباشرة 
املاضي للتوص���ل الى تفاهم 
حول القضايا املعلقة وتوافقهما 
على مواصلة املفاوضات خالل 
النص���ف الثاني من الش���هر 
انه بالتوازي  اجلاري. وذكر 
مع ذلك عملت مصر على رأب 
الصدع الفلسطيني، وذلك في 
إطار مسؤوليتها جتاه رعاية 
جهود املصاحلة الوطنية وإنهاء 
االنقس���ام وأثمرت مساعيها 
التوصل الى تفاهم حول قضايا 
الذي يعزز  األم���ر  املصاحلة 
عودة السلطة الفلسطينية إلى 
قطاع غزة وممارسة حكومة 
الوطني مسؤوليتها  التوافق 
نحوه تأكيدا لوحدة األراضي 
الفلسطينية حتت راية واحدة 

وعنوان وحيد للشرعية.
وأشار الى ان بالده ستظل 
ملتزم���ة بوفائه���ا للش���عب 
ومبس���اندة  الفلس���طيني 
قضيته العادل���ة تعبيرا عن 
مواقف أصيلة وأخوة حقيقية 
تؤكد بهم���ا مصر ان القضية 
الفلس���طينية كانت وستظل 

قضية العرب األساسية.
وب���ني ان ما م���ا قامت به 
مصر يؤسس أرضية مناسبة 
لتفعيل التحرك الدولي العاجل 
واملطلوب بالتوثيق والتعاون 
مع احلكومة الفلسطينية إلعادة 
اإلعم���ار وإص���الح األوضاع 
املأساوية التي خلفتها األزمة 

األخيرة.
وذكر ان عملية إعادة اإلعمار 
وتلبية احتياجات املواطنني في 
قطاع غزة تستند الى محورين 
أساسيني هما التهدئة الدائمة 
وممارسة الس���لطة الوطنية 
لصالحيتها في القطاع »وعلينا 
جميعا أن نرتكز عليهما وأال 
نخذل الشعب الفلسطيني الذي 
يعلق على ه���ذا املؤمتر آماال 
كبيرة ولكنها أكثر تواضعا إذا 

والذي مثل إنذارا خطيرا لكل 
األطراف من عواقب االنزالق الى 

دائرة العنف والتدمير.
وقال السيس���ي ان بالده 
تس���عى الى ان يخرج املؤمتر 
التوقعات  ق���در  بنتائج على 
واآلم���ال توفر الدع���م الالزم 
الفلسطيني وقيادته  للشعب 
الوطنية  الشرعية وحكومته 

إلعمار قطاع غزة.
وذك���ر ان مص���ر واصلت 
مساعيها منذ أن أعلنت مبادرتها 
لوقف إطالق النار، حيث رعت 
عدة ج���والت تفاوضية خالل 
51 يوم���ا من القت���ال إال انها 

ما بناه بسواعده وبدعمكم.
وأضاف ان مصر ساهمت 
ودعم���ت بش���كل إيجابي كل 
التي  املبادرات والتح���ركات 
استهدفت حتقيق السالم في 
الشرق األوس���ط على أسس 
عادلة وس���ليمة وأعربت عن 
التي بذلتها  تقديرها للجهود 
الواليات املتحدة وآخرها تلك 
التي تعثرت في ش���هر أبريل 

املاضي.
وبني ان ب���الده دأبت على 
التحذي���ر من عواق���ب تزايد 
التوتر والتصعيد غير املبرر 
قبل اندالع القتال في قطاع غزة 

الدولي بأسره تتناول ضرورة 
وضع حد الس���تمرار الوضع 
القائم واستحالة العودة إليه أو 
محاولة حتقيق استقرار مؤقت 

لن يدوم طويال.
وأك���د قناعته بأن الطريق 
الوحيد الستدامة السلم واألمن 
لكل شعوب املنطقة هو التوصل 
الى تس���وية عادل���ة ودائمة 
وشاملة استكماال ملسيرة السالم 
التي بدأتها مصر في سبعينيات 
القرن املاض���ي »فال بديل عن 
التسوية« حتى يتسنى  هذه 
للشعب الفلس���طيني التفرغ 
للبناء دون أن يخشى تدمير 

إبطاء والوفاء باحلقوق  دون 
وإقامة العدل حتى يعم الرخاء 

ويحصد اجلميع األمان«.
وأكد السيسي خالل كلمته 
االفتتاحية ملؤمتر إعادة إعمار 
غزة الذي عقد في القاهرة أمس 
مبشاركة 50 دولة ضرورة ان 
تكون »ه���ذه اللحظة« نقطة 
انطالق لتحقيق السالم الذي 
يضمن االس���تقرار واالزدهار 
ويجعل حلم العيش املشترك 

حقيقة.
وق���ال ان انعق���اد املؤمتر 
يوجه رسالة مهمة الى الشعب 
الفلسطيني واملنطقة واملجتمع 

القاهرة � وكاالت: قال وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
»إن ما شهده قطاع غزة جراء 
العدوان اإلس���رائيلي والذي 
استمر أكثر من 50 يوما أوقع 
آالف���ا من القتل���ى واجلرحى 
وأحدث دمارا هائال في البنية 
التحتية، يحتم علينا حش���د 
الدعم واملساندة إلعادة  سبل 
الس���الم،  اس���تئناف عملية 
ليتمكن الش���عب الفلسطيني 
من احلصول على جميع حقوقه 
املشروعة«، مشددا على ضرورة 
املب���ادرة املصرية  تطبي���ق 

لتجنيب فلسطني الدمار.
أنه على املجتمع  وأضاف 
الدول���ي حتمل املس���ؤولية 
اإلنسانية واألخالقية والقانونية 
لتوفي���ر الضمانات للوصول 
إلى سالم عادل لتحقيق عملية 
إعمار غزة، مجددا دعوة بالده 
إلى جميع األطراف املوقعة على 
اتفاقية جنيڤ الرابعة للمسارعة 
في عقد مؤمتر دولي حلماية 

املدنيني الفلسطينيني.
وأعلن عن تقدمي بالده ملبلغ 
200 مليون دوالر لثالث سنوات 
قادمة للمس���اهمة ف���ي إعادة 
إعمار غزة يتول���ى متابعتها 
واإلش���راف عليها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية، 
موجه���ا التحية إل���ى مملكة 
الس���ويد إلعالنه���ا االعتراف 

بدولة فلسطني.
وأدان وزي���ر اخلارجية ما 
القوات اإلسرائيلية  قامت به 
من هجوم على املسجد األقصى، 
مجددا رفض بالده الستمرار 
احلكومة اإلسرائيلية في بناء 
ف���ي األراضي  املس���توطنات 
الفلسطينية والذي يؤدي بدوره 

إلى تقويض عملية السالم.
ووج���ه وزي���ر خارجية 
الكويت الشكر اخلاص للحكومة 
املصرية على دورها الرائد على 
املستويني اإلقليمي والدولي 

واإلعداد املميز للمؤمتر.
ف���ي نفس الس���ياق تعهد 
االمارات بتق���دمي 200 مليون 
دوالر إلع���ادة إعمار غزة كما 
تعه���دت قطر بتق���دمي مليار 
دوالر. من جانبه، دعا الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
أمس اإلس���رائيليني ش���عبا 
وحكومة ال���ى »إنهاء الصراع 

صورة جماعية لوزراء خارجية الدول املانحة في مؤمتر اعمار غزة الذي عقد في القاهرة أمس                                                                                                                               )أ.ب( 

السيسي يدعو 
إسرائيل إلى إنهاء 

الصراع والوفاء 
باحلقوق

صباح اخلالد يلتقي نظيره القطري
القاهرة ـ كونا: التقى النائب األول لرئيس 

 مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد أمس وزير خارجية دولة 

قطر د.خالد بن محمد العطية. ومت خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين وآخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية. 

وعقد اللقاء امس على هامش املشاركة في 
املؤمتر الدولي حول إعادة إعمار غزة في 

القاهرة.

زعيم احلوثيني: األجهزة األمنية والعسكرية في اليمن مخترقة من عناصر تخدم اخلارج

حشود حوثية حتتفل بعيد الغدير »علناً« ألول مرة في صنعاء

بوتني يأمر بسحب القوات الروسية من احلدود مع أوكرانيا
عشية أسبوع من النشاط الديبلوماسي املكثف بخصوص األزمة

هونغ كونغ: املتظاهرون لن يتمكنوا
 من تغيير موقف بكني

القوات املسلحة املصرية واإلماراتية تنفذان 
التدريب املشترك »سهام احلق« 15 اجلاري

صنعاء � األناضول: نظمت 
جماعة أنصار اهلل »احلوثية«، 
امس احتفاال جماهيريا في 
العاصم���ة اليمنية صنعاء، 
مبناس���بة عي���د »الغدير«، 
الشيعي عقب إحكام قبضتهم 
العاصمة، منذ  األمنية على 

نحو ثالثة أسابيع.
وبحسب األناضول فإن 
حشودا من احلوثيني نظمت 
في ش���ارع املطار بصنعاء 
احتفاال جماهيريا مبناسبة 
عي���د الغدير بعد س���اعات 
من إطالق احلوثيني مس���اء 
النارية  أمس األول لألعاب 
في س���ماء العاصمة احتفاء 

باملناسبة ذاتها. ويأتي هذا 
االحتفال ف���ي صنعاء بهذه 
الصورة للمرة لأولى، حيث 
كان���ت جماع���ة أنصار اهلل 
»احلوثية«، خالل السنوات 
املاضي���ة تقتصر على إقامة 
احتفالية كبيرة بذكرى عيد 
الغدير في معقلهم الرئيسي 
في محافظة صعدة شمالي 
البالد بشكل علني، في حني 
كانت تقيم احتفاالت بسيطة 
في احملافظات األخرى بشكل 

غير علني.
من جانبه، قال عبد امللك 
احلوثي، زعيم جماعة أنصار 
اهلل احلوثي���ة ف���ي اليمن، 

إن »املؤسس���تني األمني���ة 
والعس���كرية مخترقتني من 
قبل عناصر إجرامية تعمل 

ملصلحة اخلارج«.
جاء ذلك امس خالل خطاب 
متلف����ز للحوثي عب����ر قناة 
املسيرة التابعة جلماعته بث 
على  الهواء  مباشرة ألنصاره 
احملتفل����ني بي����وم »الغدير« 
ف����ي محافظت����ي »صنعاء« 

و»صعدة«.
ودعا احلوثي في كلمته 
إلى »عملية تطهير وتصحيح 
لأجهزة العسكرية واألمنية 
حتى ال تبقى تلك العناصر 
التي تخدم اخلارج«، حسب 

وصفه. وشدد على ضرورة 
تنفي����ذ بنود اتفاق الس����لم 
والشراكة، وعلى رأسها اختيار 
رئيس احلكومة وتشكيلها، 
الفتا إلى أن »الرئيس اليمني 
س����يكلف الي����وم ش����خصا 
كفؤا ومتفقا عليه لرئاس����ة 

احلكومة«.
وتابع ان »تأخير تشكيل 
احلكومة ليس ملصلحة أحد، 
وكأن البعض يريد أن يعطي 
للخارج فرصة أكبر للتدخل 

في شؤون البلد«.
وبحس����ب احلوث����ي فإن 
األجهزة األمنية كان لديها خبر 
بوجود عملية تفجير تستهدف 

أنصاره، ومع ذلك تساهلت 
وتعاطت بال مسؤولية، مشيرا 
إلى أنه »جتلى بوضوح من 
خ����الل التفجي����ر األخير أن 
الورق����ة األمنية ف����ي اليمن 
ورقة خارجي����ة«، والقاعدة 
ورقة خارجية، واملس����تفيد 
من ورق����ة القاعدة في اليمن 

هي أميركا.
ودع����ا احلوث����ي »القادة 
اجلنوبيني في اخلارج للعودة 
إلى اليمن ملناقش����ة القضية 
اجلنوبية للوصول إلى حلول 
لها في اإلطار الداخلي«، معتبرا 
أن الظروف مهيئة اليوم حلل 

املشكلة اجلنوبية.

موس����كو � أ.ف.پ: أم����ر 
الرئيس الروس����ي فالدميير 
بوتني وزير الدفاع بس����حب 
القوات الروس����ية املتمركزة 
على احلدود مع اوكرانيا منذ 
هذا الصيف في إطار مناورات 
وذلك عش����ية اس����بوع من 
النشاط الديبلوماسي املكثف 
بخصوص األزمة االوكرانية 
التي تشكل مصدر توتر بني 

الغرب وموسكو.
وأعلن الكرملني ليل امس 
الدول����ة  األول ان »رئي����س 
كل����ف وزي����ر الدف����اع البدء 
بإعادة الق����وات الى قواعدها 
الدائم����ة«، ويعن����ي بذلك 17 
ألفا و600 جندي يشاركون 
ف����ي مناورات من����ذ الصيف 
في منطقة روستوف جنوب 
روسيا على حدود دونيتسك 
في اوكرانيا التي تشهد منذ 

ستة اشهر نزاعا مسلحا بني 
كييڤ واملتمردي����ن املوالني 

لروسيا.
وأضاف الكرملني ان وزير 
الدفاع سيرغي شويغو تلقى 
األمر الرئاسي بعدما ذكر ان 
»املناورات الصيفية في حقول 
الرماي����ة مبنطق����ة اجلنوب 

العسكرية قد انتهت«.
وروس����يا املعزولة على 
الس����احة الدولي����ة، يتضرر 
اقتصادها وخصوصا عملتها 
العقوب����ات االقتصادية  من 
غير املسبوقة التي يفرضها 
الغربي����ون عليه����ا التهامها 
املتمردين في  بأنها تس����لح 
شرق اوكرانيا وألنها أرسلت 
قوات نظامية في اغس����طس 
لدعمهم. ولكن موسكو نفت 
على الدوام تورط جنودها في 
القتال الى جانب االنفصاليني 

املوالني لروسيا.
ويؤكد حلف شمال االطلسي 
منذ يوليو ان حوالى 20 الف 
جندي روسي يتمركزون في 
روسيا »قرب احلدود مع شرق 
اوكرانيا«. واالعالن عن سحب 
القوات الروس����ية يثير اماال 
بتهدئة بني الغربيني والروس 
الذي����ن وصلت عالقتهما الى 
أخطر أزمة منذ نهاية احلرب 

الباردة.
الرئي����س بترو  وأعل����ن 
ام����س األول  بوروش����ينكو 
انه س����يلتقي بوت����ني عندما 
يزور ميالنو في ايطاليا في 
16 و17 أكتوب����ر للمش����اركة 
في قم����ة احلوار بني آس����يا 
وأوروبا الذي س����يضم قادة 
من االحت����اد األوروبي وعدة 
دول آس����يوية. وسيعقد هذا 
اللقاء بحضور كبار املسؤولني 

األوروبيني، منهم املستشارة 
األملانية اجنيال ميركل ورئيسا 
ال����وزراء االيطال����ي ماتي����و 
رين����زي والبريطاني ديڤيد 

كاميرون.
وقال بوروش����ينكو امس 
االول ع����ن اللق����اء املقرر في 
أتوقع مفاوضات  ميالنو »ال 
س����هلة« لكنن����ي »متفائل«، 
موضحا ان على موسكو ان 
تقرن »تصريحاتها بتدابير 
عملي����ة«. وفك����رة عقد لقاء 
جديد بني الرئيس����ني والتي 
طرحها الكرملني هذا االسبوع، 
تذكر بأول لقاء بينهما اثناء 
انزال  االحتف����االت بذك����رى 
النورماندي في  احللفاء في 
الس����ادس من يونيو برعاية 
ميركل والرئيس الفرنس����ي 

فرنسوا هوالند.
ومنذ ذل����ك الوقت، التقى 

بوتني وبوروشينكو مجددا 
ف����ي نهاية اغس����طس اثناء 
انفراد على  محادثات عل����ى 
هامش قمة اقليمية في مينسك 
في بيالروسيا. وهذا اللقاء تاله 
توقيع اتفاق وقف اطالق النار 
في العاصمة البيالروسية في 

اخلامس من سبتمبر.
واالسبوع املقبل يبدو حافال 
على الصعيد الديبلوماس����ي 
ألن قمة ميالنو سيسبقها لقاء 
مخصص لالزمة االوكرانية 
بني وزير اخلارجية الروسي 
س����يرغي الڤ����روڤ ونظيره 
االميرك����ي ج����ون كيري في 

باريس الثالثاء.
لكن االعالن عن س����حب 
الروس����ية اعتبره  الق����وات 
بعض اعضاء املعارضة على 
السياسة  انه اعتراف بفشل 

الروسية في اوكرانيا.

هونغ كونغ � أ.ف.پ: أعلن رئيس الس����لطة 
التنفيذية احمللية ليونع شون-ينغ في تصريح 
تلفزيون����ي ام����س، ان املتظاهري����ن املؤيدي����ن 
للدميوقراطية في هونغ كونغ »لن يتمكنوا ابدا« 
من تغيير موقف بكني حول اعتماد االقتراع العام 
املباشر. وتؤدي حتركات املتظاهرين الذين تقودهم 
منظمات طالبية الى ش����ل النشاط وعرقلته في 
قس����م من هونغ كونغ منذ اكثر من اس����بوعني، 
مطالبني بالترش����يحات والتصويت احلر خالل 
االنتخاب املقبل في 2017 لرئيس حكومة املستعمرة 
البريطانية الس����ابقة. وتواف����ق بكني على مبدأ 
»ص����وت واحد اقتراع واح����د« لكنها ترغب في 
االحتفاظ باالشراف على الترشيحات. وقد صدقت 
على القرار في اغسطس اللجنة الدائمة للجمعية 
الوطنية الشعبية )البرملان(. وفي مقابلة بثتها 
امس شبكة تي بي في، اعتبر ليونغ ان املتظاهرين 
»فقدوا السيطرة« على حتركاتهم وحذرهم من 

اال يعقدوا آماال على تظاهراتهم.
وقال »اذا كان شرط احلصول على االقتراع 
العام املباش����ر في 2017 هو االستهانة بالقانون 

االساسي )الدستور( وبالقرار الذي اتخذته اللجنة 
الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية، فإننا نعرف 

جميعا انه ال فرصة لديهم« لتحقيق ذلك.
وقد ألغت حكومة هونغ كونغ اخلميس لقاء 
مع الطلبة املنادين بالدميوقراطية، الن املتظاهرين 
هددوا قبل س����اعات بتعزيز احتاللهم لقطاعات 
اساسية في املدينة اذا ما اخفقوا في احلصول على 
تنازالت. ودعا قادة الطلبة السلطات الى العودة 
الى طاولة املفاوضات، ووصفوا رد احلكومة بأنه 
»هراء«. لكن احلوار قد توقف على ما يبدو، وأعاد 
املتظاهرون باآلالف اجتياح املواقع احملتلة مساء 
اجلمعة، حتى لو ان اعدادهم ليست كبيرة كما 

كانت في بداية حتركهم في 28 سبتمبر.
وملح ليونغ شونغ الى التهديد بتدخل الشرطة 
إلخراج املتظاهرين من املواقع التي يحتلونها. 
ولم يق����دم مزيدا من االيضاحات. وقال »نفضل 
اال نعمد الى إخالء األماك����ن )احملتلة(، لكن اذا 
اضطررنا الى القيام بذلك في أحد األيام، اعتقد 
ان الشرطة ستستخدم تقديرها املهني وتدريباتها 

الستخدام احلد األدنى من القوة«.

القاهرة � أ.ش.أ: قام الفريق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات املسلحة املصرية وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي بتفقد القوات املغادرة للمشاركة 
في التدريب املش����ترك »س����هام احل����ق« والذي 
تستضيفه دولة اإلمارات الشقيقة منتصف الشهر 
اجلاري، تأكيدا على عالقات الشراكة والتعاون 
االستراتيجي بني مصر واإلمارات، حيث يشارك 
في التدريب عناصر من القوات املس����لحة لكال 
البلدين. يأتي ذل����ك في إطار حرص مصر على 
تعزيز مجاالت التعاون العسكري ودعم ركائز 
العمل العربي املش����ترك مع كافة الدول العربية 
الشقيقة. ويعد »سهام احلق« التدريب املشترك 
الثالث في أنشطة التعاون العسكري بني البلدين 
الشقيقني هذا العام، بعد التدريبني » زايد -1 « 
باالمارات و» خليفة-1« والذي مت تنفيذه في مصر 
بهدف نقل وتبادل اخلبرات في مجاالت التدريب 
واالستعداد القتالي في العديد من املوضوعات 

العامة والتخصصية، مبا يعكس عمق العالقات 
االستراتيجية املصرية اإلماراتية في العديد من 
املجاالت. وقد ش����ملت مراحل اإلعداد والتجهيز 
للتدريب املش����ترك رفع معدالت الكفاءة الفنية 
والقتالية جلميع العناصر املشاركة، واإلعداد اجليد 
للتمارين واملشروعات التدريبية املطلوب تنفيذها 
لصقل مهارات القوات املش����اركة لكال اجلانبني 
والتدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة املعارك 
الهجومية والدفاعية املش����تركة، وأعمال تأمني 
وجندة األهداف احليوية وأعمال القتال في املدن، 
مع التدرج في تنفيذ األنشطة التدريبية املتنوعة 
وصوال الى تنفيذ مش����روع تدريبي بالذخيرة 
احلية جتريه عناصر مشتركة من القوات املصرية 
واإلماراتية في ظ����ل ظروف جغرافية ومناخية 
متدرجة الصعوبة مبا يساهم في حتقيق أعلى 
معدالت الكفاءة واالستعداد القتالي للقوات املسلحة 

لكال البلدين.
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مخاوف كردية من »هدوء يسبق العاصفة«

»داعش« يرمي بكل ثقله في »كوباني« ويستقدم تعزيزات من الرقة وحلب 

املشاركة في االئتالف الدولي 
العربي الدولي وعددها 21 يوم 
غد الثالثاء في واشنطن لتقييم 
إستراتيجيتهم في وقت دخلت 
حملتهم ضد تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« شهرها الثالث في 
العراق وأسبوعها الثالث في 
سورية من دون ان تتوصل 
الى صد هذا التنظيم خصوصا 

في عني العرب.
في موازاة ذلك، شنت قوات 
االئتالف الدولي سلسلة غارات 
جديدة على معاقل اجلهاديني 
بينها 9 غارات قبيل منتصف 
ليل قبل املاضي اس���تهدفت 
خصوصا األحياء الشرقية، 

بحسب املرصد.

الى املخيم  الذي وصل  بكير 
قبل 3 ايام م���ع عائلته، انه 
حتدث عبر الهاتف مع شقيقه 
في عني الع���رب الذي أبلغه 
ان »وحدات حماية الشعب« 
الكردية »متماسكة، واملعارك 

تتواصل«.
ورأى ان »بقاء األمر على 
هذا النحو يدعو للتشاؤم الن 
املقاتلني االك���راد بحاجة الى 
السالح والذخائر. هم يقتلون 
العديد من أفراد العصابات لكن 
هؤالء يعودون دائما وبأعداد 
أكبر«. ومن املتوقع ان تكون 
املعركة في مدينة عني العرب 
على جدول مباحثات اجتماع 
الدول  لقادة عس���كريني في 

للتنظي���م، اذ ان خس���ارته 
لها س���تزعزع صورته أمام 

اجلهاديني«.
وذكر املرصد ان التنظيم 
»لم يتقدم كثيرا منذ ان سيطر 
املربع األمني  اجلمعة عل���ى 
الذين  األك���راد«  للمقاتل���ني 
تقودهم جماعة »وحدات حماية 
الش���عب«. وق���ال ان معارك 
كر وفر ت���دور بني الطرفني، 
موضحا »انهم )املس���لحني 
اجلهاديني( يقاتلون على أكثر 
من جبهة لكن القوات الكردية 
تقوم بصدهم قبل ان يعاودوا 
الهج���وم ويجري صدهم من 
جديد«. وفي مخيم لالجئني 
الفارين من املدينة، قال ازاد 

االنسان لوكالة فرانس برس 
ان تنظيم »الدولة االسالمية« 
يجل���ب »مقاتلني م���ن الرقة 
وحل���ب«، معقل���ي التنظيم 
الرئيسيني في شمال سورية، 
مش���يرا الى ان قيادته جلأت 
كذلك »الى إرس���ال أشخاص 
غي���ر ملمني كثي���را باألمور 

القتالية«.
التنظي���م  وأض���اف ان 
املتطرف »وضع كل ثقله في 
املعركة« التي يخوضها منذ 
نحو ش���هر ويحاول خاللها 
الس���يطرة على هذه املدينة 
التي تبلغ مساحتها 6 الى 7 
كيلومترات مربعة، معتبرا 
انها »معركة حاسمة بالنسبة 

عواصم � وكاالت: 3 أشهر 
من الغارات ف���ي العراق و3 
أسابيع من الضربات اجلوية 
في سورية، ولم تفلح قوات 
التحالف الدولي الذي تقوده 
املتح���دة في وقف  الواليات 
تقدم تنظيم الدولة اإلسالمية 
املسمى بداعش، وخاصة في 
مدينة عني العرب الس���ورية 
التي بات يس���يطر على اكثر 

من نصفها.
التقدم توقف  بيد ان هذا 
في اليومني املاضيني  ما دفع 
التنظيم الى إرسال تعزيزات 
إضافية الى املدينة التي يسميها 
األك���راد »كوباني« إذ يواجه 
مقاومة شرسة من املسلحني 
األكراد بالتزامن مع استمرار 
غ���ارات التحال���ف الدولي � 
العربي بقيادة واشنطن على 
التنظي���م في محيط  مواقع 

وداخل املدينة.
وتعليقا على هذه التطورات 
 »CNN« امليدانية، نقلت شبكة
عن مقاتلني من »وحدات حماية 
الش���عب« الكردية قولهم إن 
حالة من الهدوء الغريب سادت 
أحياء املدينة أمس بعد أسابيع 
من القتال الشرس، ما يسبب 
القلق لدى األوساط الكردية 

من خطط التنظيم.
وقال املقاتلون، إن ساعات 
الفج���ر ش���هدت مواجه���ات 
استمرت لساعتني في اجلانب 
الش���رقي للمدينة، وتوقفت 
املواجهات بعد ذلك بحيث لم 
يسمع صوت الطلقات النارية 

أو قذائف املدافع.
املقاتل���ون ان  وأض���اف 
هذا الوضع أدى إلى ش���عور 
املدافعني ع���ن املدينة بالقلق 
إمكانية وجود »خطة  حيال 

ما« لدى عناصر التنظيم.
ومما يعزز هذه املخاوف، 
إعالن املرصد السوري حلقوق 

)أ.ف.پ( صورة عن ڤيديو ملوقع انفجار تسببت فيه احدى غارات التحالف في عني العرب 

مؤشرات التدخل التركي تتراجع مع امتام »داعش« 
املهمة املطلوبة بضرب املشروع الكردي في الشمال 

السوري، وانتزاع عني العرب من اإلدارة الذاتية 
وتدميرها. وجاء مؤشر إضافي من حلف شمال 

األطلسي ليغلق باب أي تورط في عملية إنقاذ أو 
تدخل يتعدى احلدود التركية، كما أغلق احتمال 
التدخل التركي بإعالن أمني عام »األطلسي« ايان 

سولتنبرغ أن »احللف سيحمي حدود تركيا من أي 
تهديد«، وهو إعالن يسحب من التداول أي مشاركة 

أو تغطية أطلسية ألي عملية عسكرية تركية في 
الشمال، ويغسل يد أنقرة من تصريح رئيس 

وزرائها احمد داود اوغلو من أن »أنقرة لن تسمح 
بسقوط كوباني«، من دون أن تتضح ال الوسائل 

وال اإلمكانيات وال اإلستراتيجية وال الدوافع التي 
جتعل أنقرة تهب لنجدة عدوها اللدود »حزب االحتاد 

الدميوقراطي« الكردي السوري، في حصار أحد 
معاقله األساسية، فيما يكمن هدفها وطموحها في 

تصفية قلب اإلدارة الذاتية الكردية، ومنع قيام ظهير 
جديد للحركة القومية الكردية املسلحة في سورية، 

وذراعها األساسي »حزب العمال الكردستاني«، 
يوازي بخطر تهديده خطر جبل قنديل في شمال 

العراق، الذي حتول إلى معقل آلالف املسلحني 
األكراد.

يقول محللون أتراك ان تركيا قالت منذ البداية انها 
ال تثق بقدرة العمليات اجلوية على حسم املواجهة 

عسكريا، كما أنها ال تثق بقدرة املقاتلني احملليني على 
دفع »داعش« لالستسالم، وإنها لن تكون بعيدة عن 
املشاركة الفعلية طاملا أنها املعني اجلغرافي والعرقي 
األول في منطقة حدودية تصل إلى 1250 كلم وهي 
مجموع طول احلدود التركية املشتركة مع سورية 

والعراق.
أنقرة ال تريد، عند االنتهاء من العمليات احلربية أن 

ترى نفسها محاصرة بامللفني السوري والعراقي 
وباملطرقة اإليرانية والسيف الروسي مسلطني 

فوق رأسها، خصوصا أن اإلدارة األميركية عودت 
أصدقاءها املساومة على إجنازاتهم وانتصاراتهم 

لتتقاسمها مع أعدائها قبل أصدقائها، وهذا ما تفعله 
مع إيران في هذه اآلونة. لذلك، هي طالبت منذ البداية 

بتحديد وإعالن الهدف احلقيقي للعملية وتثبيت 
آلية التحرك وتقاسم األدوار واملهام بني القوى التي 

ستشارك في العمليات القتالية والشفافية الكاملة في 
قراءة مستقبل ومسار العمليات السياسية في العراق 
وسورية بعد حترير هذه املناطق من هيمنة »داعش«، 

ثم حسم مسار ملف املسألة الكردية على املستوى 
اإلقليمي قبل بروز الفراغ اجليو ـ استراتيجي في 

شمال سورية بعد تطهير املناطق هناك من »داعش«.
أنقرة قلقة أن يورطها البعض في مستنقع املعارك 
احلربية ثم يتركها وسط الطريق بعد إجناز عملية 

»داعش«، وهي خطوة ليست مستغربة في أن تنقلب 
هذه العواصم مرة أخرى على تعهداتها. الصمت 

اإليراني والروسي رغم كل هذه االستعدادات للحرب 
يعني أنهما سيلعبان الورقة الكردية الحقا ضد 

أنقرة، فما الذي ستفعله العواصم الغربية ودول 
املنطقة عندها؟

التدخل التركي.. مؤشرات وحسابات

حتليل إخباري

»امرأة« تقود املقاتلني األكراد في مواجهة »الدولة اإلسالمية« في عني العرب
ــا عبدو الى  بيروت ـ أ.ف.پ: تقود املقاتلة الكردية ميس
ــع عن مدينة  ــوات الكردية التي تداف ــب مقاتل آخر الق جان
ــورية في مواجهة تنظيم »داعش«  عني العرب )كوباني( الس
ــوري حلقوق  ــب ما أفاد االحد املرصد الس املتطرف، بحس

االنسان وناشط كردي.
ــن لوكالة فرانس  ــر املرصد رامي عبدالرحم  وقال مدي
برس ان »ميسا عبدو املعروفة باسمها احلربي نارين عفرين 
تقود قوات وحدات حماية الشعب الى جانب محمود برخدان 

)املقاوم بالكردية( في عني العرب«.
ــي املقاتلني االكراد  ــا عبدو )40 عاما( كباق  وحتمل ميس
اسما حربيا هو نارين عفرين، في اشارة الى منطقة عفرين 
ــورية التي تتحدر منها والواقعة في محافظة حلب التي  الس

تضم عني العرب ايضا.
ــني العرب مصطفى عبدي  ــط الكردي في ع  وقال الناش
ــخاص الذين يعرفونها يقولون انها  لفرانس برس ان »االش

مثقفة وذكية وتتميز بهدوئها«.
ــاوة  ــاف »انها قدوة في االخالق والطيبة رغم قس  واض
ــكرية، وهي تتفهم نفسية مقاتليها، وتناقشهم  احلياة العس

في مشاكلهم بشكل مباشر«.
 وحتمل العديد من النساء الكرديات السالح في سورية 
والعراق ومناطق اخرى، ويقاتل معظمهن في صفوف حزب 

العمال الكردستاني التركي.
ــي اخلامس من اجلاري، نفذت املقاتلة الكردية ديالر   وف
جينكسيميس املعروفة باسم عفرين ميركان عملية انتحارية 

ــالمية« عند اطراف  ضد موقع لعناصر تنظيم »الدولة االس
عني العرب. وهذه اول عملية انتحارية ملقاتلة كردية منذ بدء 

النزاع السوري في منتصف مارس 2011.
 ويخوض مقاتلو »وحدات حماية الشعب« االكراد معارك 
ــالمية« الذين يشن منذ نحو  ضارية مع تنظيم »الدولة االس
ــيطرة  ــهر هجوما على املدينة احملاذية لتركيا بهدف الس ش

عليها.
 وتنشط »وحدات حماية الشعب« في املناطق التي تسكنها 
ــورية، وحتديدا في شمال وشمال  غالبية من االكراد في س
ــذ اكثر من ثالثة  ــرق هذا البلد الذي ميزقه نزاع دام من ش
اعوام. وينظر اليها على انها الفرع العسكري حلزب االحتاد 

الدميوقراطي الكردي النافذ.

عشرات القتلى بانفجار 3 سيارات مفخخة بينهم قائد شرطة محافظة األنبار

تصاعد املخاوف من تقدم »داعش« نحو بغداد
وهيغل: قوات األمن العراقي تسيطر على العاصمة بالكامل

لك����ن ضابطا في اجليش 
العراقي اكد مقتل 25 شخصا 
عل����ى االقل ف����ي التفجيرات 

الثالثة.
وكان مدي����ر ناحية قرة 
تبة وهاب احمد الذي اصيب 
انفجار احدى  اث����ر  بجروح 
الس����يارات قرب مكتبه، قال 
في وقت سابق ان »عشرين 
ش����خصا قتلوا عل����ى االقل 
واصيب عشرة اخرون بجروح 
بانفجار ثالث سيارات مفخخة 

في البلدة«.
واض����اف ان »التفجيرات 
التي وقعت في اوقات متقاربة 
استهدفت مقر حزب االحتاد 
الوطني الكردس����تاني ومقر 
االسايش )قوات االمن الكردية( 

ومكتب مدير الناحية«.
وفي حادث آخر، انفجرت 
عبوتان ناسفتان في سوق 
مبنطق����ة دور الضب����اط في 
جنوب بعقوبة فقتل س����تة 
مدنيني وأصيب عشرة آخرون 
بحسبما نقلت »رويترز« عن 

مصدر في الشرطة.
وذكر مصدر أمني أنه في 
قرية البوريشة على بعد 15 
كيلومترا غربي مدينة الرمادي 
قتل اللواء أحمد صداك الدليمي 
قائد شرطة محافظة األنبار 
عندما استهدف من يشتبه في 
أنهم عناصر في تنظيم الدولة 
االس����المية موكبه بعبوتني 

ناسفتني أمس.
وقال املصدر ل� »رويترز«: 
»كان اللواء ف����ي دورية في 
البوريش����ة يتفقد القطاعات 
الت����ي تش����هد مواجهات مع 
مقاتل����ي الدولة االس����المية 
فاس����تهدف موكبه بعبوتني 

ناسفتني«.

بوصولهم إلى منطقة أبو غريد 
بضواحي بغداد.

وذك����رت أن املس����ؤولني 
العراقي����ني يتخوف����ون من 
أن وزارة الدف����اع األميركية 
)الپنتاغ����ون( ل����ن تك����ون 
إعادة اجلنود  حريصة على 
األميركيني إلى منطقة سبق 
أن أطلق عليها وصف »مقبرة 
األميركان« في محافظة األنبار، 
حيث خاضت القوات األميركية 
ع����ام 2004 معركة الفلوجة 
باألنبار، والتي وصفت بأنها 
أشرس املعارك التي خاضتها 
القوات األميركية منذ حرب 

ڤيتنام.
ومع ذلك، رأى مسؤولون 
حكومي����ون أن����ه ف����ي حال 
أيدي  س����قوط احملافظة في 
مقاتلي داعش، فإن األمر من 
شأنه أن ميثل نقطة انطالق 
استراتيجية للتخطيط لشن 

هجوم شامل ضد بغداد.
في ه����ذه االثناء، قتل 25 
شخصا على االقل أمس في 
ثالثة تفجيرات بس����يارات 
مفخخ����ة اس����تهدفت بلدة 
قرة تبة الواقعة في ش����مال 
محافظة ديالى شمال شرق 
بغداد، بحسب مسؤول امني 

رفيع.
وقال مسؤول امني كردي 
م����ن جانبه ف����ي تصريح ل� 
»فرانس برس« ان »حصيلة 
التفجيرات التي وقعت في قرة 
تبة بلغت 27 قتيال وعشرات 

اجلرحى«.
واك����د ان »24 منه����م من 
القدامى  البيشمركة  عناصر 
الذين جاؤوا لاللتحاق بجبهات 
الدولة  القتال ض����د عناصر 

االسالمية«.

من جهتها، حذرت صحيفة 
ال� »واشنطن تاميز« نقال عن 
أحد املسئولني البارزين من أن 
ما يقرب من 10 آالف مقاتل من 
داعش في سبيلهم لتطويق 
العاصمة، وسط تقارير تفيد 

وفي حال سقوط األنبار، 
فإن التنظيم سيكون قد فرض 
س����يطرته على مناطق متتد 
من مدينة الرقة السورية إلى 
تخوم بغداد، وهي مسافة يبلغ 

طولها قرابة 350 ميال.

عواصم � وكاالت: ارتفعت 
وتيرة املخاوف من س����قوط 
العاصمة العراقية بغداد بعد 
ان وصل تنظي����م »داعش« 
إل����ى مش����ارفها م����ن خالل 
السيطرة على اجزاء واسعة 
من محافظة األنب����ار، األمر 
الذي دفع مسؤولني عراقيني 
الى املطالب����ة بعودة القوات 
االميركية اقله ملنع س����قوط 
االنبار بيد التنظيم، حسبما 
نقلت عنهم صحيفة »واشنطن 

تاميز«.
إال أن وزير الدفاع األميركي 
تشاك هيغل، ورغم انه اعترف 
بأن األنبار »في مأزق«، قلل 
من أهمية اخلطر الذي قد يهدد 
العاصمة، قائال ان قوات األمن 
العراقية »تسيطر عليها بشكل 

كامل«.
لكن العقي����د املتقاعد في 
اجليش األميركي ريك فرانتونا 
احمللل العسكري ل� »سي ان 
ان«، كان أق����ل ثقة بإمكانية 
إبقاء األمور على ما هي عليه 
بالعراق، مبديا اعتقاده بوجود 
حاجة إلرسال قوات برية إلى 
العراق  الغربية في  املناطق 
قد تش����كلها الدول املشاركة 
في احللف الدولي أو الواليات 

املتحدة.
وجاءت هذه التصريحات 
املتضارب����ة بع����د أن طالب 
ق����ادة ف����ي األنب����ار بتدخل 
عسكري أميركي بري إلنقاذ 
التي تواجه تقدما  احملافظة 
متس����ارعا لعناصر تنظيم 
الدولة االس����المية املعروف 
ب� »داعش« الذين متكنوا من 
فرض احلص����ار على مدينة 
حديثة، املعقل األخير للقوات 

احلكومية باحملافظة.

فريق بريطاني عسكري يدرب 
»البيشمركة« شمال العراق

»داعش« يستمر في محاصرة
40 ألف نسمة في الفرات

لندن � وكاالت: كش���فت بريطاني���ا أمس أن فريقا 
متخصصا مؤلفا من  12 شخصا من وحدة »يوركشاير«، 
يدرب قوات كردية ش���مال العراق، وذلك ضمن نطاق 

دعم جهود مكافحة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع البريطانية بأن الفريق يدرب 
قوات من »البيشمركة« على كيفية استخدام رشاشات 
ثقيلة أوتوماتيكية، قامت بريطانيا بتأمينها، في حني 
م���ن املنتظر أن يبقى الفريق في مدينة أربيل ش���مال 

العراق أسبوعا آخر، من أجل استكمال التدريب.
وذكر البيان أن التدري���ب الذي تقوم به احلكومة 
البريطانية للقوات الكردية في العراق، يأتي في إطار 
اجلهود املبذولة ملكافحة تنظيم داعش، مضيفا: »وافق 
وزي���ر الدفاع مايكل فالون، على نش���ر فريق صغير 
متخصص، غير قتالي، أرسل إلى مدينة أربيل للتدريب، 
حيث سيقدم الفريق تدريبات على استخدام، وصيانة 

رشاشات ثقيلة، قدمتها بريطانيا الشهر الفائت«.
وكانت بريطانيا أعلنت أنها قدمت، الشهر املاضي، 
40 رشاشا آليا، وذخائر، للقوات الكردية في العراق.

يذكر أن بريطانيا، شاركت في الضربات اجلوية التي 
يشنها التحالف الدولي ضد أهداف لداعش في العراق، 
وشنت غارات جوية ضد أهداف للتنظيم، الذي يشكل 

تهديدا لألكراد شمال العراق، منذ الشهر الفائت.

بغداد � أ.ش.أ: أكد عض���و مجلس النواب العراقي 
عن محافظة االنبار غازي الكعود أن 40 ألف نس���مة 
من س���كان مدينة الفرات محاصرون من قبل عناصر 
تنظيم »داعش«، مش���يرا إلى أن أغلب احملاصرين هم 

من عشيرة »البومنر«. 
وقال النائب العراقي - في تصريح صحافي نقلته 
وكال���ة أنباء اإلعالم العراق���ي )واع( أمس، انه اجرى 
اتصاالت عاجلة برئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس 
البرملان سليم اجلبوري والقيادات العسكرية في وزارة 
الدفاع وقيادة عمليات األنبار لفك احلصار عن املدينة، 
أو تقدمي املساعدات العاجلة من األسلحة واألعتدة واملؤن 
الغذائية واملاء لك���ون املخزون بدأ ينفد.  وأوضح أن 
عناصر داعش يحاول���ون اقتحام املدينة الواقعة إلى 
الضفة الثانية من نهر الفرات، مقابل مدينة هيت، كون 
أهالي الناحية تصدوا لعناصر داعش طيلة األش���هر 

الثمانية املاضية ومنعوهم من دخول الناحية. 
ومنذ بداية العام احلالي، تخوض قوات من اجليش 
العراقي معارك ضارية ض���د تنظيم داعش في أغلب 
مناطق محافظة األنبار ذات األغلبية السنية، وازدادت 
وتيرة تلك املعارك بعد س���يطرة التنظيم قبل حوالي 
الش���هرين على األقضية الغربية من احملافظة )عانة، 
وراوة، والقائم، والرطبة( إضافة إلى س���يطرته على 
املناطق الشرقية منها »الفلوجة والكرمة« كما يسيطر 

عناصر التنظيم على أجزاء من مدينة الرمادي. 
ويوجه التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
مبشاركة دول أوروبية وعربية، ضربات جوية ملواقع 
داعش في سورية والعراق في إطار احلرب على التنظيم، 
ومحاولة حتجيم تقدمه في مناطق أوسع في الدولتني، 
وذلك بعد سيطرة األخير على مدينة املوصل العراقية 

بالكامل، في 10 يونيو املاضي.
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عشاء بني احلريري والراعي في روما  واحتمال انضمام بري

رئيس اجلمهورية.
الوزير حسني احلاج حسن 
)حزب اهلل( شدد من جهته على 
ضرورة زيادة مستوى الوحدة 
الوطنية واالستقرار والسلم 
االهلي وتعزيز املؤسسات وفي 
طليعتها اجليش الذي يتصدى 

كل يوم لالرهاب.
بدوره، وجه سفير فرنسا 
لدى لبنان باتريك باولي الدعوة 
الى االسراع في انتخاب رئيس 
للجمهورية، مؤكدا انه ليس 
لبالده اي »ڤيت����و« على اي 
مرش����ح والرئيس القوي هو 
من يحظى بأوس����ع دعم من 

الطبقة السياسية.
في هذه االثن����اء، واصل 
اهالي العسكريني الرهائن لدى 
النصرة وداعش اعتصامهم 
في ساحة رياض الصلح رغم 

الطقس املمطر.
وقطع بعضهم طريق زحلة 
� الفرزل لبعض الوقت، لكن 
االهالي اعتبروا ان املفاوضات 
انطلق����ت بش����كل صحيح، 
والحظوا ان معارضة التفاوض 
والتبادل مع مجلس الوزراء 
خبت وتالشت الى حد بعيد، 
ولفتوا الى انهم سيعاودون 
التصعيد اذا لم يحصلوا على 
نتائج، وقال احدهم: مستعدون 
لتحمل كل الظروف املناخية 
والطقسية، فهذا كله ال يوازي 
1% مما يعانيه املخطوفون حيث 
هم.وكان����ت »خلي����ة االزمة« 
الوزارية اجتمعت الس����بت 
املاضي برئاسة الرئيس متام 
سالم، وبحسب بيان صادر عن 
املجتمعني فإن اللجنة اتخذت 
قرارا بعدد من اخلطوات التي 
يؤمل منها الوصول الى نتائج 
عملية بكل الوسائل املتاحة.

وفي املعلومات ان اخلاطفني 
يضعون مسألة اجلسر اآلمن 
الى عرسال في رأس املطالب 
والش����روط، ولم يس����تبعد 
متابعون حال جزئيا بإطالق 
عدد من العسكريني لقاء جتاوب 
احلكومة م����ع بعض مطالب 
اخلاطف����ني ومن بينها اطالق 
بعض املوقوفني عقب احداث 

الثاني من اغسطس.
امنيا، صد اجليش اللبناني 

هجوما شنه مسلحون على 
احد معاقل اجليش اللبناني 
في عرس����ال املعروف مبركز 

الكتيبة 81.
وع����زز اجلي����ش مواقعه 
الفاصلة بني عرس����ال البلدة 
وبني اجلرد الذي تعسكر فيه 

داعش والنصرة.
في ه����ذا الوق����ت، نفذت 
النصرة عملية انتحارية ضد 
حاجز للجيش الس����وري في 
القلمون وعملية مماثلة ضد 
حاجز حلزب اهلل في »فليطا« 
افض����ى الى عدد م����ن القتلى 

واجلرحى.
وفي بلدة بلونة وكسروان، 
داهم اجليش جتمعا سكنيا 
لالجئني الس����وريني واعتقل 

شخصني.
وكشف امس عن انشقاق 
جن����دي لبناني آخر من بلدة 
فنيدق في ع����كار والتحاقه 
بجبهة النص����رة، واجلندي 
املدعو عبدالقادر االكومي هو 
ثالث جن����دي لبناني يلتحق 
بداعش والنصرة احتجاجا على 
ما يصفونه بهيمنة حزب اهلل 

على قرار اجليش.
واعلنت بلدية فنيدق ان 
االكوم����ي ترك اجليش منذ 3 

اشهر بسبب مرض نفسي.
في غضون ذلك، اعتصم 
مواطنون اكراد امام مقر االمم 
املتحدة في بيروت ظهر امس 
احتجاج����ا على ما يجري في 
كوباني املدينة الس����ورية � 
الكردية التي تتعرض لهجوم 
داعش.وطالب املعتصمون االمم 
املتحدة بفتح ممرات انسانية 

في هذه املدينة مع تركيا.
وفي اجلنوب، حلق الطيران 
احلربي االسرائيلي فوق جنوب 
لبنان امس منفذا سلسلة غارات 
وهمية.في هذه االثناء، طوقت 
عناصر حزبية تابعة لسرايا 
املقاومة فصيلة الدرك في شبعا 
احتجاجا على تنفيذ الفصيلة 
امرا قضائيا باالس����تماع الى 
افادتي مصطفى وثائر غياض 
لتهجمهما على احد رجال قوى 
االمن واشعلوا اطارات املطاط 
حول مركز الفصيلة، وقد تدخل 

اجليش في الوقت املناسب.

في هذا السياق، تقول قناة 
»املستقبل« ان عدد قتلى حزب 
اهلل في معارك االيام اخلمسة 
املاضية من جرود بريتال الى 
عسال الورد السورية ارتفع الى 
18 قتيال وسط معلومات تفيد 
بأن قتلى احلزب في قتاله الى 
جانب النظام السوري جتاوز ال� 

800 مقاتل وجرحاه 2000.
في املقابل، حتدث النائب 
طالل ارسالن عن تلكؤ حكومي 
في قبول الهبة العس����كرية 
االيرانية، فيما يشبه الرضوخ 

لالمالءات االميركية.
ارسالن احملس����وب على 8 
آذار قال ان هناك من يحاول 

ابتزاز اجليش.
وفي الذكرى ال� 24 الغتيال 
رئيس حزب الوطنيني االحرار 
داني ش����معون وعائلته، قال 
وزير العدل اشرف ريفي: لطاملا 
حذرنا ح����زب اهلل من مغبة 
التورط في القتال في سورية 
على الرغم من ان قرارهم ليس 
بيده����م، اال انه����م يتحملون 
مسؤولية كبيرة في استيراد 
االزمة من سورية الى لبنان، لقد 
دعونا دائما الى االنسحاب من 
سورية، ونكرر القول انسحبوا 
اآلن م����ن س����ورية واعتذروا 
م����ن اللبنانيني واعتذروا من 

السوريني االحرار.
وقد دعا اخلطباء في هذه 
املناسبة الى انتخاب رئيس 
للجمهوري����ة، فانتقد النائب 
دوري شمعون � رئيس حزب 
الوطنيني االحرار � ما وصفه 
بأحالم 8 آذار، السيما ما يتعلق 
منها بكرسي الرئاسة، اضافة 
الى احللم االيراني الذي يحتاج 

الى من يترجمه.
وقال شمعون: نراهم ذاهبني 
الى سورية لتحريرها.. ممن؟ 
ال نعرف! ووعدونا بتحرير 
اجلوالن، وكانت النتيجة انهم 
لم يستطيعوا حترير بريتال 
وجلأوا الى مناورة سياسية 
كان ميكن ان تكلفنا اكثر، من 
خالل التحرش باالسرائيلي 
ف����ي مزارع ش����بعا، وانا هنا 
اتوجه الى 8 آذار ادعوهم الى 
شد براغيهم اململصة والنزول 
الى مجلس النواب وانتخبوا 

بيروتـ  عمر حبنجر

على وقع التوترات االمنية 
املتصاعدة، يجتمع الرئيس 
سعد احلريري في روما اليوم 
بالبطريرك املاروني بش����ارة 
الراع����ي مع احتم����ال مرور 
الرئي����س نبيه بري املوجود 
في سويسرا الى روما للتباحث 

مع الرجلني.
املص�������ادر  ووف���������ق 
ل����� »األنب����اء«، فإن رئاس����ة 
اجلمهورية س����تكون الطبق 
الرئيس����ي على مائدة الراعي 
واحلريري مصحوبا باملعطيات 
الدافعة لتمديد والية مجلس 
النواب مرة اخرى، اضافة الى 
التطورات االقليمية احمليطة 
بلبنان واملوقف االميركي الذي 
عبر عنه وزير اخلارجية جون 
كيري في رس����الته الى وزير 
اخلارجي����ة جبران باس����يل 
والت����ي اكد فيها وقوف بالده 
الى جانب لبن����ان في حربه 
على داعش على طول وداخل 
احلدود اللبنانية.وشدد كيري 
على تصمي����م الرئيس باراك 
اوباما على عدم السماح باقتالع 
االقليات في الشرق من ارضها 

االصلية.
واس����تغرب نائب بيروت 
عماد احلوت التحرك االميركي 
املتأخر لوقف اندفاعة داعش 
في العراق وسورية وهو الذي 
لم يحركه س����قوط 200 الف 

مواطن طوري.
وقال ان املليار وخمسمائة 
مليون دوالر التي تدفع ككلفة 
شهرية للحملة الدولية على 
داعش كان باالمكان حتويلها 
للجيش السوري احلر، لكن 
املطلوب ابقاء املنطقة ساخنة 
الستنزاف الصناديق العربية 
املمولة لهذه احلملة، واملطلوب 
انهاك شعوب املنطقة من خالل 
احملافظة على انظمتها املنهكة 
مركزا على هامش����ية غارات 

التحالف الدولي.
وعن احل����وار االميركي � 
االيراني، قال انه حوار مصالح 
ال حوار مبادئ، والحظ ان من 
اهداف هذه الفوضى استدراج 

تركيا الى هذه املعمعة.

)محمود الطويل(  تظاهرة كردية في بيروت في اجتاه مقر االسكوا في وسط بيروت احتجاجا على ما تتعرض له كوباني  

سرايا حزب اهلل 
طوقت مخفر 

شبعا

النائب أرسالن يثير 
»تباطؤ« احلكومة 

بقبول الهبة 
اإليرانية

بأس����ماء معينة س����واء كانوا 
موقوفني او محكومني او ممن 
مت توقيفهم مؤخرا في أحداث 
عرسال، معربا ردا على سؤال 
عن قناعة هيئة العلماء املبنية 
عل����ى حتليله����ا للوقائع، بأن 
املسلحني لن يستبدلوا املقايضة 
بإغراءات مالي����ة عربية، الفتا 
التفاوض  القيمني على  انتباه 
الى ان املسلحني يريدون قبل 
اللبنانيني االنتهاء من هذا امللف، 
ويؤكدون أنه ال مصلحة لديهم 
باملماطلة والتسويف، السيما 
انهم يعتبرون ان ما حصل في 
عرسال مع اجليش اللبناني كان 
عبارة عن فخ سقط به اجلميع 
بدافع من بعض اجلهات اللبنانية 
التي لها مصلحة بتوريط لبنان 

في النار السورية.
وردا عل����ى س����ؤال، لفت 
ان »البعض  الى  امامة  الشيخ 
في لبنان ال مصلحة لهم بتحرير 
العسكريني، ال بل ان مصلحتهم 
تقضي بزج اجليش اللبناني في 
شراكة كاملة مع جيش النظام 
السوري حتت عنوان »مكافحة 
اإلرهاب«، بدليل ما يطلقه هؤالء 
م����ن دعوات يومي����ة للتعاون 
والتنسيق بني اجليشني«، مؤكدا 
ان تلك الدعوات »ليست عاقلة 
وال تتصل الى احلكمة الوطنية 
مبكان، ال بل ان اي انزالق للبنان 
الى األتون الس����وري سيعود 
علي����ه بالويالت، خصوصا ان 
املؤسسة العسكرية قد تتعرض 
لالنقس����ام واالنهي����ار نتيجة 
االختالف العمودي واحلاد بني 
الطوائ����ف واملذاهب اللبنانية 
جلهة قراءة للحرب السورية 
أسبابا ونتائج وتداعيات طويلة 
املدى«، واستدرك قائال: ان لدى 
اللبنانية  القيادات  الكثير من 
ما يكفي من احلكمة التي متنع 
سقوط لبنان حكومة وجيشا 
الدعوات  وشعبا في مثل تلك 

الناطق باسم هيئة العلماء يحذر من االنقسام العمودي

عدنان أمامة لـ »األنباء«: تعاطي احلكومة مع ملف 
األسرى أكثر سالسة بفضل حترك األهالي

املشبوهة.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
البعض من نش����وب  مخاوف 
حرب جديدة في عرس����ال، أكد 
الشيخ أمامة ان »قيادة اجليش 
تتفهم بدقة الوضع في البلدة 
وتزن بامليزان الوطني نتائج اي 
جولة جديدة من العنف قد تطرأ 
عليها«، وأش����ار الى ان العماد 
جان قهوجي كان واضحا مبوقفه 
احلكيم الذي أكد فيه انه غير 
مس����تعد لتدمير عرسال فوق 
أهلها من أجل حتقيق انتصار 
يرض����ي البع����ض، معتبرا ان 
هذا املوقف املتميز بالعقالنية 
يطمئن الغيارى احلقيقيني على 
لبنان بأن عرسال لن تشهد إراقة 
جديدة للدماء البريئة في معركة 
ال مصلحة ألحد بحصولها، لكنه 
أكد ان هذا املوقف للعماد قهوجي 
ال يعني إطالقا ان املؤسس����ة 
العسكرية ال تستشعر وجود 
خطر في عرسال يستدعي من 
وجهة نظرها السهر والتدقيق 
والتشدد ملنع املتوسلني للحرب 
من ترجمة هذا اخلطر على أرض 

الواقع.

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى الناط����ق باس����م هيئة 
العلماء املسلمني الشيخ عدنان 
أمامة ان تعاطي احلكومة مع 
ملف العس����كريني املخطوفني، 
ب����ات بفضل الضغ����وط التي 
ميارس����ها األهالي، اكثر ليونة 
وسالس����ة عم����ا كان عليه في 
ان السقف  السابق، خصوصا 
ل����دى املتحدثني في  اخلطابي 
مجلس ال����وزراء وخارجه عن 
هيبة الدولة وكرامتها، أصبح 
أدنى مستوى بعد ان تأكد لهم 
ان حت����رك األهالي أكثر تأثيرا 
الدولة م����ن توجيهاتهم  على 
وتعليماتهم، معتبرا بالتالي ان 
عملية قطع الطرقات احليوية 
وإن كانت تكلفته����ا مرتفعة، 
أجبرت بعض الفرقاء الرافضني 
للمقايض����ة عل����ى االحتفاظ 
ألنفسهم مببدأ كرامة اللبنانيني 
وعزة نفسهم«، السيما بعد ان 
أدركوا ان امللف بخواتيمه لن 
يكون ملصلحتهم، متسائال: أين 
هي الكرامة وعزة النفس والهيبة 
التي يجريها  في املفاوض����ات 
ح����زب اهلل اليوم م����ع جبهة 
النصرة لتحرير أسراه، وأين 
كانت في املفاوضات التي أجراها 
العدو اإلسرائيلي؟  سابقا مع 
وملاذا لم يتنبه احلزب الى وجود 
هيبة للدولة إال عندما اتصلت 
املفاوضات مبلف العسكريني 

اللبنانيني؟
ولف����ت الش����يخ أمامة في 
تصري����ح ل� »األنب����اء« الى ان 
ملف العسكريني لن ينتهي دون 
مقايضة، وهو ما أكده املسلحون 
العلماء املس����لمني قبل  لهيئة 
انسحابها من املفاوضات، مؤكدا 
ان املس����لحني يب����دون مرونة 
جلهة من تريد الدولة اللبنانية 
املقايضة بهم من موقوفي سجن 
عدنان أمامةرومية، اي انهم غير متمسكني 

٭ رسالة تهنئة باألضحى من كيري للمفتي 
دريان: تلقى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 

دريان رسالة من وزير خارجية أميركا جون 
كيري مهنئا بحلول عيد األضحى املبارك، جاء 

فيها: مبناسبة انتهاء مناسك احلج أود أن أتوجه 
بالتهنئة جلميع املسلمني. وكنت دائما أتأثر بهذه 

املناسبة، حيث تذكرني بإبراهيم گ.
وأضاف: مع حلول هذا العيد نزيد إصرارا 

على مساعدة الشعوب التي تتعرض لنزاعات 
عسكرية او لكوارث طبيعية خاصة في سورية.

وتابع: أود أن أبارك حلجاج هذا العام والذين 
بلغو نحو 3 ماليني حاج وأمتنى أن يرجعوا 

ساملني لبالدهم وأهلهم.
وختم بالقول: أتشرف نيابة عن وزارة 

اخلارجية بتهنئة جميع املسلمني بعيد األضحى 
املبارك بكل صدق واحترام.

٭ تشويه صور للرئيس الحريري والمفتي دريان 
في برجا: أقدم مجهولون ليل امس األول على 

متزيق ودهن عدد من صور الرئيس سعد 
احلريري ومفتي اجلمهورية الشيخ عبداللطيف 
دريان، في برجا، مما خلقت أجواء من االستياء 

والرفض العارم.
واستنكر رئيس البلدية م.نشأت حمية 

واملجلس البلدي هذا العمل، واعتبر املجلس 
»أن هذا العمل املشبوه والدنيء ال ميت بصلة 
إلى أبناء البلدة التي لطاملا متيز أهلها مبختلف 

انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية باالعتدال 
واالنفتاح«، ورفض »التعرض ألي رمز من 

الرموز الوطنية«.
من جهة ثانية أصدرت الدائرة السادسة في تيار 

املستقبل بيانا استنكرت فيه التعرض ألمن 
واستقرار بلدتنا العزيزة برجا، ومحاولة زرع 

بذور الفتنة بني أهلنا الطيبني املساملني.
٭ انتهاء محكومية خضر بجرم االنتماء لتنظيم 

ارهابي:  ذكرت إذاعة »صوت لبنان-حرية 
وكرامة« أنه »مت اخالء سبيل املسجون زكريا 

خضر بعدما كان أمضى عشر سنوات في 
سجن رومية بتهمة انتمائه الى تنظيمات 

إرهابية«.
٭ مناورة للجيش في الزهراني:  تقوم وحدة من 
اجليش بإجراء مناورة في منطقة الزهراني في 
اجلنوب، يتخللها استعمال ذخيرة واستخدام 
زوارق حربية، حسبما ذكرت قيادة اجليش، 

وستقوم وحدة أخرى من اجليش بتفجير 
ذخائر غير صاحلة في محيط بلدة رميش - 

اجلنوب.

 أخبار وأسرار  لبنانية

اللقاء الروحي في إقليم اخلروب: لن تقوى 
رياح القتل والتفتيت على النيل من وحدتنا

بيروت ـ أحمد منصور

طمأن اللقاء الروحي ال���ذي عقد في قاعة 
كنيسة مار جرجس في بلدة جدرا الساحلية، 
بدعوة من رئيس البلدية األب جوزف القزي، 
بني عدد كبير م���ن كهنة رعايا إقليم اخلروب 
ومشايخه، أبناء املنطقة من »أن رياح عاصفة 
القتل والتش���ريد والتهجير والتفتيت، التي 
جتتاح منطقتن���ا العربية وتهددنا جميعا، ال 
ترهبنا ولن تقوى على زعزعة وحدتنا الداخلية 
والوطنية، أو النيل من عيشنا املشترك الذي 
تتميز به املنطقة على مدى عقود طويلة«، وشدد 
املجتمعون على »التمس���ك بالوحدة الوطنية 
والعيش املشترك وحتصني السلم األهلي، ومنع 

اس���تجرار الفتنة ووأدها من أي جهة أطلت«، 
وأكدوا على أهمية وضرورة تفعيل ثقافة احلوار 
والتالقي والتعاون ب���ني جميع أبناء املنطقة 
ملواجهة األخطار والتحديات واملؤامرات صفا 
واحدا، بعيدا عن التعصب املذهبي والطائفي 
واالحتقان واالنقسامات السياسية واخلطابات 
التصعيدية، وسط حال من القلق واخلوف التي 
تسود البالد على خلفية تطورات األحداث في 
سورية وتداعياتها، والظروف واألوضاع الصعبة 
التي تضرب املنطقة العربية وتهدد كياناتها 
ووجودها، ولفت املجتمعون الى »أن املنطقة 
هي بيئة حاضنة فقط للعيش املشترك ولسلم 
املبادئ الوطنية والقيم اإلنسانية واألخالقية 

التي ترعرعنا على دروبها«.

قيادات لبنان تنعى املفكر القومي اللبناني منح الصلح
متام س���الم في بيان صدر 
عن مكتبه اإلعالمي: »برحيل 
من���ح الصلح، فق���د لبنان 
قام���ة وطنية كبيرة عرفت 
مبكرا معنى لبنان وأدركت 
أهمية الصيغ���ة اللبنانية، 
فتحول���ت ضمي���را وطنيا 
وصاحب رأي في العمل العام 
جند نفسه دائما لتصويب 
املسار وترجيح كفة االعتدال 
ووحدة لبنان ودميوقراطيته 
بخاصة في األوقات الصعبة 
حني فقدت االجتاهات وارتفع 

صوت التطرف«. 
وأض���اف: برحيل منح 
الصلح، فقد العالم العربي 
مفك���را كبيرا وفارس���ا من 
فرسان العمل القومي، جعل 
قضية فلس���طني في مرتبة 
القداسة، وآمن بأمتنا العربية 
وبحقها وقدرتها على احتالل 

مكان الئق بني األمم. 
وقال مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان إن »لبنان 
خسر ركنا من أركان الثقافة 
والفك���ر النير، ه���و املفكر 
الكات���ب اللبناني والعربي 
منح عادل الصلح الذي وافته 

املنية عن عمر مديد«. 

وأشار إلى أنه كان علما 
ب���ارزا ف���ي ن���دوات الفكر 
النض���ال، حامال  ومناب���ر 
في قلب���ه وعقله ووجدانه 
قضايا الوطن واألمة العربية 
واإلسالمية وهمومها، وأمينا 
عليها ووفيا ومخلصا لها، 
وفي مقدمتها قضية العرب 
واملسلمني املركزية فلسطني، 
ال���دؤوب من اجل  والعمل 
اللبنانيني الوطنية  وحدة 
وعيشهم املشترك، والسعي 
الدائم لتحقيق وحدة العرب 

من احمليط الى اخلليج. 
بدوره قال رئيس وزراء 
لبنان السابق جنيب ميقاتي: 
إن منح الصلح لم ييأس من 
املادي على  الفك���ر  طغيان 
حساب الثقافة، فساهم في 
إطالق الكثير من املنتديات 
الفكرية على مدى سنوات 
وسنوات، وأبرزها دار الندوة 
الت���ي غدت ملتق���ى فكريا 
وثقافي���ا في قل���ب بيروت 
يلتقي في رحابها أهل الفكر 
والقلم، إضافة إلى املنتدى 
القومي العربي الذي ملع اسمه 
في فترة االزدهار والنهضة 

العربيني.

الصلح ال���ذي وافته املنية 
أمس األول. 

وق���ال رئي���س تي���ار 
املستقبل سعد احلريري في 
بيان صحافي: »لقد كتب منح 
الصل���ح الفصل األخير من 
سيرة الوجع العربي ورحل. 
السياس���ة كثيرون  له في 
تقلدوا مقاليد احلكم والسلطة 
ونال���وا نصيبهم غير مرة 
من مقاعد املجلس النيابي، 
وله ف���ي الكتابة مالحم لن 
يجف أثرها في الفكر العربي 
الوطنية  املعاصر، وله في 
وهج عائل���ة قدمت رجاال 
رصعوا جبني لبنان بعظيم 

املواقف واإلجنازات«. 
وأض���اف: »أف���ول منح 
الصلح خس���ارة ملن عرفه 
وواكبه وتعل���م على يديه 
التفكي���ر والكتابة  فن���ون 
والسياسة، وخسارة كبيرة 
ملن لم يدركه ويتقاطع معه 
عل���ى الوفاء لقي���م لبنان 
والعروب���ة. بغيابه تعلن 
بيروت انطف���اء منارة من 

أسطع مناراتها«. 
من جانب���ه، قال رئيس 
اللبناني  ال���وزراء  مجلس 

بي���روت: غي���ب املوت 
املفك���ر والكات���ب اللبناني 
والعربي منح عادل الصلح 
الذي سيشيع اليوم االثنني 
وس���يصلى عل���ى جثمانه 
بع���د ص���الة العص���ر في 
جامع اخلاشقي في بيروت، 
وتقبل التعازي يوم الثالثاء 
ف���ي 14 و15 من  واألربعاء 
الش���هر اجل���اري في نادي 
خريجي اجلامعة األميركية 

- الوردية - بيروت.
ونعت الصلح دار الندوة 
التي أسسها وترأس مجلس 
إدارتها منذ عام 1987، واللقاء 
الذي  الوح���دوي  اللبناني 
أسسه وترأسه منذ عام 1992، 
العربي  القومي  واملنت���دى 
الذي ش���ارك في تأسيسه 
منذ ع���ام 1992، كما نعته 
نقابة الصحاف���ة اللبنانية 
ونقابة احملررين، إضافة إلى 
املؤمتر القومي العربي الذي 
كان أحد مؤسسيه عام 1990، 
واملؤمتر القومي � اإلسالمي 
الذي كان أيضا أحد مؤسسيه 
عام 1994.وقد نعت القيادات 
السياسية والدينية اللبنانية 
املفكر القومي اللبناني منح 

منح الصلح

قيادي في تيار املستقبل لـ »األنباء«: »داعش« 
و»النصرة« يتحوالن إلى حرب العصابات

بيروت ـ ناجي يونس

يذكر قيادي في تيار املستقبل ان اللبنانيني، 
وفي طليعتهم قوى 14 آذار، هم حماة الس����يادة 
واالس����تقالل والقرار احلر واالعتدال واالنفتاح 
والدميوقراطية في بلدهم وهم الذين قدموا الشهداء 

والتضحيات للدفاع عن هذه املسلمات.
القيادي املستقبلي الشمالي يقول ل� »األنباء« 
ان الوقائع في البقاع الشمالي وعلى احلدود مع 

سورية تظهر اآلتي:
»النصرة« و»داعش« مستمران في االعتداء 
على لبنان من خالل اس����لوب حرب العصابات، 

وهو ما سيتعرض له دائما حزب اهلل واجليش، 
اللذان قد يصابان بخسائر كبيرة، وقد ال يقومان 

بعمليات مماثلة فترة طويلة من الزمن.
ويرى ان اجليش يحكم سيطرته على اجلرود 
باجتاه احلدود لكنه ليس ضروريا إال تبقى لداعش 
والنصرة ممرات في اجلبال الوعرة باجتاه عمق 

لبنان والداخل السوري.
ويشير القيادي املذكور الى ان الدولة وحدها 
املسؤولة عن سيادتها واستقاللها، وعن صد أي 
عدوان، إال ان س����يطرة الدويلة عليها هي التي 
أوصلت األمور الى واقعها الراهن، مطالبا بنشر 

اجليش على كامل احلدود اللبنانية.
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»املجموعة البترولية«: 3.6 ماليني دينار أرباح 9 أشهر متوقعةاالقتصادية
أعلنت شركة املجموعة البترولية املستقلة أن اإلدارة املالية للشركة قد انتهت من إعداد 
النتائج األولية ألداء الربع الثالث املنتهي في 2014/9/30، حيث من املتوقع أن يصل صافي 
الربح الى 811 ألف دينار تقريبا، أي ما يعادل حوالي 5.6 فلوس للسهم الواحد، مقارنة 
بصافي ربح 1.456 مليون دينار خالل الثالثة أشهر املنتهية في 2013/9/30، أي ما يعادل 
30.10 فلسا للسهم الواحد.

هذا، وستقوم الشركة باإلعالن عن طريق سوق الكويت لألوراق املالية عن النتائج النهائية 
للربع الثالث لعام 2014 بعد مراجعتها من قبل مدققي احلسابات خالل األسابيع الثالثة املقبلة.

هبوط أسعار النفط يهوي بأسواق اخلليج

»التجارة«: مبنى جديد 
لـ »املعادن الثمينة« بالضجيج

شريف حمدي

استأنفت أس���واق املال اخلليجية نشاطها 
عق���ب عطلة عيد األضح���ى بتراجعات عنيفة 
هوت مبؤشراتها جميعا بشكل متفاوت، وكانت 
حدة التراجع من نصيب الس���وقني السعودي 

ودبي املاليني.
وهناك عدة عوامل سلبية وراء هذه املوجة 
العنيفة التي تشبه »س���ونامي« أحمر ضرب 

مؤشرات األسواق اخلليجية بقوة وهي:
٭ استمرار نزيف أسعار النفط، حيث شهد 
خام »برنت« أدنى مستوى له منذ عام 2010 
يوم اجلمعة املاضي بتراجعه عن مستوى 
90 دوالرا للبرميل، قبل ان يتعافى قليال في 

إقفال أول من أمس ليالمس هذا املستوى.
٭ اس���تمرار اخلسائر احلادة على مستوى 
مؤشرات األسواق العاملية مثل »ستاندرد آند 
بورز« و»ناسداك« و»داو جونز«، حيث أنهت 
تعامالت األسبوع املاضي على تراجعات هي 

األكبر خالل العامني املاضيني.
٭ تفاعل األس���واق اخلليجية مع التقرير 
الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي خفض 
من توقعاته لنمو االقتصاد العاملي لعام 2014 

وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
وعلى مس���توى السوق احمللي كان لتراجع 
النفط الكويتي إلى مستوى 85 دوالرا للبرميل 
دورا في تراجع مؤشرات البورصة الكويتية 
رغم حالة التفاؤل التي كانت س���ائدة قبل 
العطلة في ظل ضخ س���يولة جديدة تفاعال 

عاطف رمضان

قال عدد من مسؤولي شركات ومحالت ذهب 
في الكويت ل� »األنباء« إن إدارة املعادن الثمينة في 
وزارة التجارة والصناعة لم تسلمهم املشغوالت 
الذهبية واملعادن الثمينة قبل إجازة عيد األضحى 
املبارك ب� 3 أيام مما تسبب في تكبدهم خلسائر 
مالية كبيرة. وأضافوا أن الوزارة بررت ما حدث 
بوجود عطل فني في اخلزنة اإللكترونية اخلاصة 
باملعادن الثمينة مما تسبب في عدم متكن املوظفني 
من فتحها. وفي هذا اإلطار قال مسؤول في وزارة 
التجارة والصناعة ان مبنى ادارة املعادن الثمينة 
قدمي مت انشاؤه منذ اكثر من 35 عاما وان حجم 
اخلزنة كبير يعادل غرفة تقريبا ومن الطبيعي 
أنها حتتاج إلى صيان����ة دورية من قبل إحدى 

الشركات املتخصصة.
وأوضح أن تأخير تسليم الوزارة املشغوالت 
الثمين����ة للتجار أمر غي����ر متعمد نتيجة عطل 
فن����ي وأن اإلدارة تابعت حل هذه املش����كلة مع 
احدى الشركات حتى آخر ساعة في الدوام قبل 

اإلجازة.
وأفاد بأن الوزارة متكنت من حل هذه املشكلة 
وبدأت إدارة املعادن الثمينة في تسليم وتسلم 
املش����غوالت الذهبية واملعادن الثمينة من وإلى 

التجار أمس األحد.

مبنى جديد

من جهة أخرى كش����ف مسؤول الوزارة عن 
تنسيق يتم فيما بني وزارة التجارة والصناعة 

مع ارتفاع املؤشرات، خاصة الوزنية، التي 
تعب���ر عن أداء الس���وق بواقعي�����ة، وكان 
أداء مؤش���رات أس���واق املال اخلليجي�����ة 

كالتالي:
٭ سجل السوق الس���عودي انخفاض بنسبة 
6.5% محققا خسائر ب� 706 نقاط ليستقر عند 
مستوى 10.145 نقطة، وكان السوق السعودي 
قد ته���اوى منذ اللحظات األولى من اجللس���ة 

بخسارته 350 نقطة.
٭ تراجع سوق دبي املالي بنسبة 6.5% محققا 323 
نقطة خسائر هي األعلى في آخر 3 أشهر ليصل 
إل���ى 4620 نقطة، وكان التراجع احلاد بضغط 

قوي من أسهم العقار في مقدمتها »أرابتك«.
٭ انخفض مؤشر سوق أبوظبي املالي بنسبة 
3.5% مسجال خسائر بلغت 177 نقطة ليستقر 

عند مستوى 4900 نقطة.
٭ خس���ر سوق قطر 3% بعد ان فقد 414 نقطة 
ف���ي تعامالت أمس ليصل املؤش���ر إلى 13.146 

نقطة.
٭ تراجع مؤشر سوق مسقط املالي بنسبة %2.2، 

حيث خسر 165 نقطة ليصل إلى 7313 نقطة.
٭ انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.1% حيث 
خسر 13.2 نقطة ليس���تقر عند مستوى 1204 
نقاط، كما انخفض املؤشر العام بنسبة %1.03 
بتراجعه نحو 78 نقطة ليستقر عند مستوى 

7570 نقطة.
٭ حقق مؤشر س���وق البحرين أدنى خسارة 
بنسبة 0.3% بانخفاض 4.9 نقاط ليستقر عند 

مستوى 1466 نقطة.

ووزارة املالية إلنشاء مبنى جديد متكامل إلدارة 
املعادن الثمينة في منطقة الضجيج خالل الفترة 

املقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا لعدم تعطيل 
دمغ مشغوالت املعادن الثمينة كما تستقبل إدارة 
املعادن الثمينة الشكاوى من جتار الذهب وتعمل 
على حلها وازالة العراقيل التي تقف أمام جتار 

الذهب في الكويت. 
وبني أن اإلدارة تقوم بحمالت تفتيشية مكثفة 
على جميع محافظات الكويت من خالل موظفيها 

الذين يحملون صفة الضبطية القضائية. 
وأرسلت الوزارة مؤخرا تعميما مت توزيعه 
عل����ى جتار الذهب تضمن آلي����ة جديدة لضبط 
موازين الذهب لدى »التجارة«، وذلك لتأثر تلك 
املوازين بعوامل قد تؤثر بالتبعية على دقة وزن 

املشغوالت الذهبية. 
وقال إن جلنة متابعة القرارات الصادرة بشأن 
املع����ادن الثمينة واملجوه����رات تعقد اجتماعها 
بشكل مستمر بحضور عدد من مسؤولي الوزارة 
بجانب ممثل عن االحتاد الكويتي لتجار الذهب 
واملجوهرات، كما استضافت اللجنة خالل اجتماعها 
رئيس االحتاد الكويتي لتجار الذهب واملجوهرات 
حسني االربش الذي طرح بعض األفكار التي من 
شأنها تطوير العمل في ادارة املعادن الثمينة لدى 
الوزارة وإزالة املعوقات التي يواجهها جتار الذهب 

فيما يخص تعامالتهم مع الوزارة. 
وذكر أن اللجنة استكملت موضوع النموذج 
اجلديد لفاتورة شراء الذهب الذي تطرقت اليه 

خالل اجتماعها السابق.

عملية فحص املعادن الثمينة والذهب في ادارة املعادن الثمينة التابعة لوزارة التجارة والصناعة

سوقا »السعودية« و»دبي« األكثر انخفاضاً

عطل فني للخزنة اإللكترونية قبيل العيد كبّد التجار خسائر

توقع ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. والكويت لن تخفض إنتاجها النفطي

العمير: موظفو »النفط« اجلدد لن تسلب امتيازاتهم 
الوظيفية عند إقرار »البديل اإلستراتيجي«

أي دول���ة الجتماع مزمع 
الدول  قد تعق���ده منظمة 
املصدرة للنفط )أوپيك(، 
السيما ان هناك نوعا من 
اليقني بأن احلصص التي 
ال���دول املنتجة  تنتجه���ا 
أعض���اء املنظمة حصص 
معقولة، وال اعتقد اليوم أن 
هناك مجاال خلفض إنتاجها 
الذي  الس���قف  خاصة أن 
وضعته »أوپيك« لنفسها 
30 مليون برميل يوميا لم 
نصله إل���ى اآلن، موضحا 
ان���ه لي���س هن���اك مجال 
لتخفيض اإلنتاج، مؤكدا 
على أن خفض اإلنتاج لن 
يؤثر على صعود األسعار 

بالضرورة.
ولفت إلى أن هناك دوال 
على مستوى العالم تنتج 
بغ����زارة وتغذي الس����وق 
العاملي بشيء من الكفاية، 
ونخشى أال يساهم تخفيض 
اإلنتاج في تعديل األسعار، 
موضحا انه لو متت دعوة 
الكويت الجتماع ملناقشة أي 
قرار يتخذ سيدرس هذا األمر 
وسنكون فاعلني، السيما ان 
الكويت في »أوپيك«  دور 
يهدف إل����ى احملافظة على 
العاملية  قوتها في السوق 
واحملافظة على مستويات 

اإلنتاج املقررة.
وقال ان الكويت لن تتردد 
في اتخاذ قرارات من شأنها 
أن حتافظ على اس����تقرار 
األسعار أو تعيد األسعار 
إلى االرتفاع، مضيفا »نعلم 
يقينا أن نزول األس����عار 
ليس بسبب قرار اتخذته 

أوپي����ك ونري����د إصالحه 
وإمنا ملستجدات اقتصادية 
وجيوسياسية ساهمت في 

انخفاض األسعار«.
ولفت إلى أن املش����اهد 
لألوضاع والسوق العاملي 
يتأكد أن هناك أسبابا حقيقية 
وراء تلك االنخفاضات ومنها 
الروس����ي  تأثي����ر اإلنتاج 
واألميركي من حيث النفط 
والغاز الصخ����ري، مبينا 
أن ق����ارات العالم أصبحت 
مكتفية اآلن فقارة أفريقيا 
فيها نوع من االكتفاء ويبقى 
أسواق شرق آسيا وهي محل 

التنافس.
وحول اخل����ط األحمر 
النخفاض أس����عار النفط، 
قال د.العمير ان كل نزول 
بالنسبة لنا يجب أن نتعامل 
معه إمنا اخلط الذي رمبا 
يكون خطا ينهي االنحدار 
بالنزول أو االنزالق احلاصل 
هو كلفة إنتاج النفط الذي 
ينتج في روسيا وأميركا 
وهو في معدالت 76 أو 77 

دوالرا للبرميل.
وق����ال ان الكوي����ت لن 
تخفض إنتاجها من النفط 
ألنه ليس ل����ه تأثير على 
انخفاض األسعار، مشيرا 
إلى أن إنتاج الكويت النفطي 
يبلغ حاليا 3 ماليني برميل 

يوميا.
وأكد د.العمير على أن 
انخفاض األسعار لن يؤثر 
عل����ى املش����اريع النفطية 
احلالي����ة مثل مش����روعي 
البيئ����ي ومصفاة  الوقود 

الزور.

جهودا مضنية تبذل من كل 
األطراف من اجل حتقيق هذا 
املطلب والوعد الذي التزمت 
به احلكومة جتاه مجلس 
األمة، مشددا على أن القرار 
النهائي سيظل للحكومة 
واملجلس مجتمعني حتت 

قبة عبداهلل السالم.

هبوط أسعار النفط

وحول انخفاضات أسعار 
النفط في املرحلة الراهنة، 
قال د.العمير ان االنخفاض 
كان متوقعا نظرا للظروف 
والعوامل اجليوسياسية 
وزيادة اإلنتاج وهو ما أدى 
إلى اكتفاء السوق العاملي 
وتشبع املعروض، مبينا أن 
االنخفاض األخير لألسعار 
كان بسبب تقارير من البنك 
الدولي وغيره من اجلهات 
االستشارية الدولية حول 
النم���و املتوقعة  معدالت 
لالقتصاد العاملي بأنها لم 
تصل إلى 4 نقاط في معدل 
النمو، وهذا كله ساهم في 

انخفاض األسعار.
وأوض���ح د.العمير أن 
الكويت مازال���ت تتعامل 
مع هذه األسعار بنوع من 
املقدرة على التكيف معها، 
متوقعا أن ترتفع األسعار 
مع موسم الشتاء املقبل أو 
على األق���ل احملافظة على 
وضعها احلالي، مؤكدا على 
أن الكوي���ت ال تتحكم في 
األحداث الدولية والعاملية 

التي تؤثر على األسعار.
الكويت  إلى أن  وأشار 
لم تتل���ق أي دع���وة من 

أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.علي العمير ان املوظفني 
اجلدد في القطاع النفطي 
امتيازاتهم  ل���ن تس���لب 
إقرار  الوظيفية نتيج���ة 
االس���تراتيجي  البدي���ل 
للروات���ب، مبين���ا أنه مت 
العاملني من خالل  طمأنة 
تصريحات مباشرة صدرت 
من وزارة النفط ومؤسسة 
البترول الكويتية تش���دد 
على أن البديل االستراتيجي 
ل���ن يتع���رض للعاملني 
احلاليني وإمنا سيتعامل 

مع املوظفني اجلدد.
وش���دد د.العمير، في 
تصريحات صحافية على 
هامش حفل االستقبال الذي 
أقامته مؤسس���ة البترول 
الكويتية الستقبال املهنئني 
بعي���د األضح���ى املبارك، 
على أن الدولة ال تريد أن 
يكون القطاع النفطي طاردا 
للموظفني سواء احلاليون 
أو اجلدد، مبينا أن الفترة 
املاضية شهدت موجة كبيرة 
من تقاعد املوظفني ولكن 

حاليا يوجد هدوء.
البدي���ل  أن  وأوض���ح 
االس���تراتيجي اليزال في 
مرحلة الدراسة التي قام بها 
ديوان اخلدمة املدنية وقامت 
بها شركة مختصة بتكليف 
من قبل وزارة املالية ولذلك 
من الصعب جدا اليوم أن 
نتحدث عن مرئيات البديل 
االس���تراتيجي ما لم يقر 

بالشكل الصحيح.
وذك����ر أن ما مت عرضه 
والتحدث فيه حول البديل 
االستراتيجي كان عبارة عن 
أفكار ومالمح طرحت حول 
القانون ويت����م صياغتها 
حاليا ولكن بعضها يحتاج 
إلى تعديل قوانني ولوائح 
حالي����ة من قب����ل مجلس 

األمة.
وأشار د.العمير إلى أن 
احلكومة تريد أن حتافظ 
على التزامها أمام مجلس 
األم���ة في ع���رض البديل 
االستراتيجي على املجلس 
خالل بداية دور االنعقاد 
املقب���ل، مبين���ا أن هناك 

)محمد هاشم( د.علي العمير خالل تصريحاته للصحافيني  

الكويت لن تقدم تنازالت 
في عقودها النفطية

في سؤال لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.علي العمير حول مدى تقدمي الكويت لتنازالت 

في عقودها النفطية لدول جنوب شرق آسيا، قال 
ان املوضوع سيظل عرضا وطلبا والكويت لم تقدم 
تنازالت تضر مبصلحتها، مشددا على أن الكويت 

حتاول االستفادة على كل برميل ينتج أفضل استفادة 
سواء في التسويق والتكرير والبتروكيماويات، وهذه 
املرونة تعطينا نوعا من االنطالق لتوجيه برميل النفط 

إلى املكان الذي يدر عوائد جيدة مليزانية الدولة.

احلكومة أجلت رفع الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز
ذكر د.العمير أن هناك تصريحات مستعجلة 
حول نوايا احلكومة رفع الدعم عن البنزين 
واسطوانات الغاز، مشددا على انه مت تأجيل 
رفع الدفع عن البنزين وأسطوانات الغاز في 
الدراسة التي سيتم مناقشتها في االجتماع 

املرتقب بتاريخ 17 اجلاري بني املجلس األعلى 
للتخطيط ومجلس الوزراء.

وأوضح أن الدراسة التي ستعرض على 
املجلس األعلى التخطيط ومجلس الوزراء 

تشتمل على 3 أشياء فقط هي الديزل 
والكيروسني ووقود الطائرات ومن جانب آخر 

أسعار الكهرباء واملاء، مضيفا هذه األمور 
ستعالج من خالل رفع الدعم عنها عبر شرائح 

دون املساس بذوي الدخل احملدود.
وحول الشرائح اجلديدة التي سيتم احلساب 
على أساسها، قال د.العمير ان التعرفة حاليا 

تقدر بـ 2 فلس للكيلوواط وما يزيد على 

االستهالك سيدخل في شرائح أخرى، واعتقد 
أن األسر ذات الدخل احملدود واألسر التي 

تعمل على ترشيد الكهرباء واملاء لن تتأثر برفع 
الدعم، حيث ان أول شريحة ستكون من ضمن 
التعرفة املعمول بها حاليا لكن ليس من املعقول 
أن نرى الهدر احلالي املوجود وال يتم التعامل 

معه، فعملنا على رفع الشرائح األخرى التي 
تبلغ 6 و7 و12 ألف كيلوواط، مؤكدا على أن 
املستهلك ألكثر من 3 آالف كيلوواط هو من 

سيتم التعامل معه بالتعرفة اجلديدة.
وأكد د.العمير على انه مت تأجيل دراسة رفع 

الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز في 
الدراسة التي ستعرض على احلكومة، مشددا 

على أن احلكومة حريصة على مصلحة الوطن 
واملواطنني لكن أيضا مواردنا يجب أن نهتم 

بها، مشيرا إلى أن هناك تقارير سلبية تصدر 
دائما وكان آخرها من يومني حول البصمة 

البيئية السلبية للكويت واستهالك املوارد 
الطبيعة وتهريب الديزل إلى الدول املجاورة.

وحول تأجيل رفع الدعم عن البنزين 
وأسطوانات الغاز وهل هو مرتبط بأجـــل 

معني، قال الوزير »ليس هناك اجل معني 
فضلنــا أال يدرس هذا األمر بالوقت احلالي 

ولم نضع له اجال لذلك فنحن نطمئن املواطنني 
بأنه ليس مطروحا رفع الدعم عن البنزين وال 

اسطوانات الغاز التي متس املواطنني بشكل 
مباشر«.

وحول قرار الكويت بعد املضي قدما في 
استثمار مصفاة روتردام، قال د.العمير: ان 

الوضع احلالي للمصفاة ليس في صاحلنا حيث 
كانت هناك دراسة بدائل اما تصفية وبيع أو 

حتويلها إلى مخازن وميناء وهذا األمر اليزال 
في طور الدراسة، مؤكدا على انه اليوجد مجال 

لالستمرار في املصفاة.

انخفاض األسعار 
لن يؤثر 

على املشاريع 
النفطية الكبرى 

مثل الوقود البيئي 
ومصفاة الزور

الكويت لن 
تتردد في اتخاذ 

قرارات من شأنها 
احملافظة على 
استقرار األسعار 
وإعادتها لالرتفاع

47.6 % زيادة متوقعة تعادل ما كانت عليه امليزانية بداية 2012

دراغي: رفع ميزانية »املركزي األوروبي« اخليار الوحيد إلنعاش اليورو
مدحت فاخوري

ق���ال رئيس البن���ك املركزي 
األوروبي ماري���و دراغي انه لم 
يعد أمام االحتاد األوروبي سوى 
أداة واحدة من اجل أحياء التضخم 
وهي رفع قيمة امليزانية العمومية 
للبنك املركزي األوروبي كونها  
األداة النقدية الوحيدة واألخيرة 
التي ميكن م���ن خاللها إنعاش 
االقتصاد وإحياء التضخم، مؤكدا 
أيضا أنه ال يوجد هناك سقف لهذه 

الزيادة. وفقا لبلومبيرغ.
وقال »انه م���ن الصعب جدا 

بالنس���بة ل���ي أن أعطيكم رقما 
الراهن«، جاء  الوقت  محددا في 
ذلك خالل حديثه للصحافيني في 
واش���نطن أمس خالل االجتماع 
السنوي لصندوق النقد الدولي. 
ملوحا بأن يك���ون الرقم مقاربا 
العمومية في  امليزاني���ة  حلجم 
بداية ع���ام 2012 والتي إن صح 
فعلها فستعادل زيادة امليزانية 

بنحو %47.6.
البن���ك املرك���زي  ويس���عى 
األوروب���ي لتحفيز التضخم من 
أدنى مس���توياته من���ذ خمس 
سنوات والتي باتت تهدد االقتصاد 

األوروبي لالن���زالق إلى الركود 
الثالث له منذ 2008.

املركزي  البن���ك  وقد يرف���ع 
األوروب���ي امليزاني���ة العمومية 
له عن طريق ش���راء األصول أو 
قبول الضمانات مقابل القروض، 
حيث تقدر قيمتها احلالية عند 
2.1 تريليون يورو )2.7 تريليون 
دوالر( مقارنة ب� 3.1 تريليونات 

يورو عام 2012.
وقال دراغي ان خفض أسعار 
الفائدة وتقدمي القروض الرخيصة 
للبنوك ال���ذي حدث مؤخرا إلى 
جانب ان ش���راء أصول القطاع 

اخلاص سيكون له أثر كبير على 
امليزانية العمومية للبنك املركزي 

األوروبي.
ونفى دراغي ان يكون البنك 
املركزي األوروبي حاول عن قصد 
إضعاف اليورو، قائال انه ال يوجد 
لدى البنك هدف محدد بالنسبة 
لقيمة اليورو، معلال هذا االنخفاض  
األخير بانه انعكاس للفروقات 

العاملية للسياسة النقدية.
وق���ال دراغ���ي ان املرك���زي 
األوروبي ال يرى أي خطر جدي 
بان هناك فقاعة في سوق الديون 

السيادية.
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إدارة احتاد  جدد مجل����س 
مص����ارف الكوي����ت الثقة في 
د.حمد احلس����اوي أمينا عاما 
الحتاد مصارف الكويت لفترة 
ثانية وملدة 3 س����نوات تنتهي 
في س����بتمبر 2017، وذلك بعد 
أن أنهى فترته األولى التي بدأت 

في سبتمبر 2011.
وقد أعرب احلس����اوي عن 
شكره وتقديره لرئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة لدعمهم املستمر 
واعتزازه بهذه الثقة مؤكدا على 
مكانة احتاد مصارف الكويت 
باعتباره ممثال للقطاع املصرفي 
الذي يعتبر من أهم القطاعات 
االقتصادية بالدولة نظرا للدور 
املهم واحليوي الذي يلعبه في 
بناء االقتصاد الوطني. معربا 
عن أمله أن تش����هد السنوات 

»احتاد املصارف« يجدد الثقة 
في احلساوي أميناً عاماً لفترة ثانية

»الوطني«: توجهات »الفيدرالي األميركي« 
تربك األسواق العاملية

ق���ال موج���ز »الوطني« 
العملة  األسبوعي ان مسيرة 
األميركية ذات االجتاه الواحد 
اثني عشر  والتي اس���تمرت 
أس���بوعا وصلت إلى نهايتها 
هذا األسبوع متأثرة بعوامل 
عدة، يعزى بعضها لتطورات 
محلية بدأت تفاصيلها تبرز 
لتوها بينما نشأ بعضها اآلخر 
عن أحداث أكثر عاملية. وكانت 
العملة الياباني���ة هي الرابح 
العملة  األكبر فيما س���جلت 
األوروبية مكاسب على مدى 
األيام األولى من األسبوع حتى 

يوم اخلميس. 
التحول يوم االثنني  وبدأ 
من خالل عمليات جني األرباح 
واس���تمرت هذه املوجة حتى 
يوم األربعاء بعد إعالن محضر 
اجتماع مجل���س االحتياطي 
الفيدرالي والذي لم يكن إيجابيا 
أثار  بالقدر املطل���وب، حيث 
تس���اؤال حول القرار الذي قد 
يتخذه املجلس من قرارات في 

اجتماع شهر أكتوبر. 
واستطاع الدوالر استرداد 
بعض خس���ائره قبيل نهاية 
األسبوع بعد أن صرح رئيس 
البنك املركزي األوروبي، دراغي، 
بأن املجلس احلاكم للبنك كان 
مجمعا عل���ى االلتزام باتخاذ 
إجراءات غير تقليدية إضافية 
ملواجهة استمرار تدنى معدل 
التضخم لفترة أطول مما هو 
مرغوب فيه، األمر الذي جعل 
البنك على اس���تعداد لتغيير 
حجم أو تكوين إجراءاته غير 
التقليدية، مبا سيكون لذلك من 
أثر على ميزانيته العمومية، 

إذا اقتضى األمر ذلك.
وباختصار، وعلى صعيد 
أسواق العمالت األجنبية، عاد 
الدوالر لالرتفاع من جديد يوم 
اخلميس بعد إعالن البيانات 
القوي���ة نس���بيا للمطالبات 
العمالية األولية بالتعويض 
عن فقدان وظائفهم في الواليات 
املتحدة، وواصل حتسنه بعد 

تصريحات دراغي، رئيس البنك 
املرك���زي األوروبي، وإن كان 
تصريحه هذا لم يتضمن شيئا 

جديدا يذكر. 
ان املكاسب  التقرير  وقال 
التي حققها الدوالر األميركي 
كان���ت على حس���اب جميع 
العمالت بالرغم من مواجهة 
صعوب���ة كبيرة في احملافظة 
على مستواه فوق سعر 108.00 
الياباني بالنظر  ال���ني  مقابل 
إلى تراجع أسعار األسهم في 
انتكاسة جديدة لإلجراءات التي 
أعلن عنها بعد إعالن محضر 
الفدرالية  اللجن���ة  اجتم���اع 

للسوق املفتوحة. 
وتراجعت العملة األوروبية 
إلى 1.2628 في نهاية التداول 
يوم اجلمع���ة بعد أن كان قد 
ارتفع إلى 1.2791 يوم األربعاء. 
ومن جهة أخرى، جنح اجلنيه 
االسترليني في بداية األسبوع 
في اس���ترداد بعد خس���ائره 
الس���ابقة والمس مس���توى 
1.6227، إال أنه أقفل متراجعا 
في نهاية األسبوع على سعر 

.1.6076
وفي أس���واق الس���ندات، 
أدت قوة الدوالر األميركي إلى 
هبوط أسعار النفط إلى أدنى 
مستوياتها منذ سنتني، بينما 
الذهب بعد خسائره  استعاد 
الس���ابقة بعد نش���ر محضر 
اجتماع 17 س���بتمبر للجنة 
املفتوحة  الفدرالية للس���وق 
حيث أفاد احملضر بأن عددا من 
املشاركني في االجتماع قالوا إن 
النمو االقتصادي في الواليات 
املتحدة قد يكون أبطأ مما كان 
متوقع���ا إذا كان معدل النمو 
االقتصادي في الدول األخرى 

أدنى مما هو متوقع. 
ولفت التقرير الى تصريح 
جيمس ب���والرد، رئيس بنك 
االحتياطي الفدرالي في سانت 
لويس بأنه يعتق���د أن على 
الفيدرالي  مجلس االحتياطي 
لن يتخذ موقفا متشددا خالل 

الربع األول من سنة 2015 وبأنه 
ليس قلقا بشأن قوة الدوالر 

األميركي. 
ومن جهة أخ���رى صرح 
فيش���ر، نائب رئيس مجلس 
االحتياط���ي الفيدرال���ي، بأن 
املجلس سيبحث موضوع قوة 
الدوالر مرة أخرى في االجتماع 
املقبل للجنة الفيدرالية للسوق 
املفتوحة، وأن عليه أن يأخذ 
عني االعتبار تأثير الدوالر على 
إجمالي الطل���ب، وأضاف أن 
الفترة ما بني شهرين و12 شهرا 
الفائدة  قد تشهد رفع أسعار 
وأن أسواق رأس املال جاهزة 
إلى حد ما لتقبل خطوة كهذه، 
علما بأن سعر صرف الدوالر 
يعك���س التغيرات التي تطرأ 
في كل من أوروبا والواليات 

املتحدة. 
وص���رح رئي���س بن���ك 
االحتياطي الفيدرالي في سان 
فرانسيسكو، جون ويليامز، 
بأن من احملتمل رفع أس���عار 
الفائدة في منتصف سنة 2015، 
إال أنه ربط هذا التطور بوجود 

بيانات اقتصادية تبرر ذلك.
وفي كلمته هذه األسبوع، 
تطرق دراغي لنقاط سبق له 
أن حتدث عنها في اجتماعات 
سابقة للبنك املركزي األوروبي، 
ولك���ن كلمته اتس���مت بعدم 
التشدد، حيث قال: »دعوني أكن 
أمام  إننا مسؤولون  واضحا: 
شعوب أوروبا عن توفير أسعار 
مستقرة، ويعني هذا رفع معدل 
التضخم من مستوياتها احلالية 
املتدنية أكثر من املرغوب فيه، 
وهذا ما سنقوم به. لقد سبق 
للمجلس احلاكم أن صرح مرات 
عديدة ب���أن هناك إجماعا بني 
التزام املجلس  أعضائه على 
باتخاذ إجراءات غير تقليدية 
إضافية للتصدي للمخاطر التي 
يخلقها استمرار تدني معدل 
التضخم لفترة طويلة، وهذا 
يعني أننا على استعداد لتغيير 
حج���م و/ أو تكوين إجراءات 
التدخل غير التقليدية وكذلك 
حجم وتكوي���ن ميزانيتنا إذا 

اقتضى األمر ذلك«. 
وعلى الرغام من استمرار 
توارد البيانات الضعيفة، حذر 
رئيس البنك املركزي األملاني، 
ينز فايدم���ان، في مقابلة مع 
إحدى املج���الت األملانية، من 
أن ثمة خطرا بأن يقوم البنك 
املركزي األوروبي بش���راء ما 
وصفه ب� »سندات دين متدنية 
اجلودة« بأسعار تفوق قيمتها 
الس���وقية وذل���ك كجزء من 
برنامج شراء األصول الهادف 
إلنع���اش االقتصاد، كما حذر 
من أن »مخاطر االئتمان التي 
انكشفت عليها بنوك في القطاع 
اخلاص س���تنتقل إلى البنك 
إلى دافعي  املركزي وبالتالي 
الذين لن يحصلوا  الضرائب 

على أي شيء باملقابل«.

القادمة املزيد من تفعيل دور 
احت����اد مص����ارف الكويت في 

االقتصاد الكويتي.
اجلدير بالذك����ر أن د.حمد 
احلس����اوي تقل����د العديد من 
املناصب القيادية في القطاعني 
املال����ي واالس����تثماري مث����ل 
مؤسس����ة اخلليج لالستثمار 
وشركة مشاريع الكويت إلدارة 
األصول االستثمارية وشركة 
القابضة وش����ركة  اخللي����ج 
رس����اميل للهيكلة املالية، كما 
عمل مستشارا مبعهد الكويت 
العلمي����ة فضال عن  لألبحاث 
املالية  تقدميه االستش����ارات 
والفنية لعدد من املؤسس����ات 
املالية واحلكومية ومنها اجلهاز 
الفني لدراس����ة املش����روعات 

التنموية واملبادرات. د.حمد احلساوي

»بيتك ـ البحرين«: 150 مليون دوالر  استثمارات متوقعة 
للمرحلة األولى مبشروع »واحة بيتك الصناعية« 

الغيار للسيارات وقطاع النفط 
والغاز. وجاء املش����روع بعد 
املناطق  املتنامي على  الطلب 
الذي  واألراض����ي الصناعية 
وصل إلى واحد إلى عش����رة 
أي ان كل عشرة طلبات على 
األراض����ي الصناعي����ة ال تتم 
تلبية سوى طلب واحد فقط، 
وهناك الكثير من الطلبات على 
األراضي الصناعية في البحرين 
بسبب أن كلفة التشغيل في 
البحرين، أق����ل مقارنة بدول 
اخلليج األخرى. وكانت »واحة 
بيتك« قد استأجرت من وزارة 
الصناعة والتجارة البحرينية، 
أرضا تبلغ مساحتها 170 ألف 
متر مربع من مدينة س����لمان 
الصناعية، وقسمت العمل فيها 

إلى مرحلتني، إذ قامت بتطوير 
أرض تبلغ مساحتها 110 آالف 
متر مربع وأنشأت فيها وحدات 
صناعي����ة جاه����زة للتأجير 
للش����ركات الراغبة في إقامة 
مقار لها في املدينة الصناعية. 
وتبقت أرض مساحتها تبلغ 
60 أل����ف متر الت����زال ضمن 
الثانية للمش����روع  املرحلة 
التي ل����م يتم تطويرها بعد. 
وتبلغ مدة اس����تئجار واحة 
بيتك لهذه األراضي 25 عاما 
قابلة للتجديد، واستقطبت 
الواحة في املرحلة األولى 20 
شركة تستأجر مساحات تبدأ 
من 2000 متر مربع، جميعها 
م����ن الصناع����ات الصغيرة 

واملتوسطة.

للحص����ول عل����ى تراخيص 
لتأسيس مشاريع في الواحة. 
وتستقطب »واحة بيتك« من 
املشاريع والصناعات اخلفيفة، 
والصناعات النظيفة وتلك التي 
ليس لها تأثيرات على البيئة 
- الصناعات التي ال تستهلك 
كميات كبيرة من الطاقة في 
عملية اإلنت����اج والصناعات 
التي ليس فيها عرض كبير 
من الس����وق على الصناعات 
املشابهة لها، بهدف عدم خلق 
منافسة للسوق احمللي وإضافة 
قيمة جديدة. وحتتضن الواحة 
صناعات في قطاعات مختلفة 
من بينها األملنيوم، والهندسة 
والفايبر جالس والبالستيك، 
واملالب����س، وتصني����ع قطع 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
� البحرين »بيتك- البحرين«، 
أن حجم استثمارات املصانع 
األجنبية في مشروع »واحة 
بيتك الصناعية«، املش����روع 
التاب���ع للبن����ك، وص�����ل 
إل���ى 110 ماليني دوالر، ومن 
املتوقع أن تبلغ 150 مليون 
دوالر بانتهاء املرحلة األولى 
من املشروع في 2014.  وقال 
أسامة اخلاجة رئيس مجلس 
إدارة »واحة بيتك الصناعية« 
ان نسبة التشغيل في املرحلة 
األولى من املشروع بلغت نحو 
72%، مش����يرا إلى أن نسبة 
التشغيل ستصل إلى 85% نهاية 
العام احلالي، حيث يس����عى 
عدد من الش����ركات األجنبية 

أسامة اخلاجة

على املدى البعيد مدعومة بأرباح الشركات والنشاط االقتصادي واإلنفاق احلكومي

»الوطني لالستثمار«: نظرة إيجابية ألسواق املنطقة
فقد صرح ماريو دراغي رئيس 
البنك املركزي األوروبي خالل 
البيان الربع سنوي في البرملان 
األوروبي، بان البنك املركزي 
على استعداد تام لتبني املزيد 
من السياسات التحفيزية لدعم 
وتي���رة النم���و االقتصادي، 
مشددا على ان هذه السياسات 
قد تخفق ف���ي حتفيز النمو 
االقتصادي م���ن دون وجود 

إصالحات اقتصادية كبيرة.
جاءت هذه التعليقات بعد 
قيام البنك املركزي األوروبي 
بتخصيص مبلغ 82.6 مليار 
ي���ورو لعدد 255 مؤسس���ة 
مالية ضمن برنامج »عملية 
إع���ادة التمويل املوجه بعيد 
األجل«، والذي يهدف إلى زيادة 
اإلقراض للشركات واألسر في 
أوروبا. وعلى الرغم من اكتساء 
األس���واق اإلقليمية باللون 
األحمر في شهر سبتمبر، إال 
انها استمرت في التفوق على 
بقية األسواق العاملية. حيث 
انخفض كل من مؤشر أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الش���رق األوس���ط  ومنطقة 
أفريقيا بنسبة %1.4  وشمال 

و1.7% على التوالي.
وقد قاد السوق السعودي 
هذا االنخفاض بعد عملية جني 
أرباح خالل شهر سبتمبر، أتى 
األداء االس���تثنائي  ذلك بعد 
للس���وق السعودي في شهر 
أغسطس مدعوما بأخبار فتح 
السوق لالس���تثمار األجنبي 
املباشر. كما انخفضت األسواق 
البرازيل  الناشئة وأس���واق 
وروسيا والهند والصني بشكل 
كبير في شهر سبتمبر، حيث 
أنهت الش���هر بانخفاض بلغ 
7.4% و9.1% على التوالي على 
خلفية مخاوف ان سياسات 
التحفيز في الصني س���تكون 
دون التوقعات، باإلضافة إلى 
املظاهرات التي شهدتها هونغ 

كونغ أواخر الشهر.
املالية  وقد ذك���ر وزي���ر 
الصيني لو جيوي ان معدل 

النمو احلالي في الصني كان 
ضمن احلدود املطمئنة، وأن 
السياس���ات االقتصادية لن 
تش���هد تغيرا ملموسا على 
الرغم من عالم���ات الضعف 
التي شهدها االقتصاد الصيني 
مؤخرا. يأتي ذلك مع انخفاض 
تدفقات االستثمارات األجنبية 
املباشرة إلى الصني إلى أدنى 
مستوى لها في أكثر من عامني، 
في حني انخفض منو اإلنتاج 
الصناعي إلى 6.9% على أساس 
س���نوي بعد بلوغ���ه %9.0 
على أساس سنوي في شهر 
أغسطس، وهو أدنى مستوى 

له منذ عام 2008.
وكذلك انخفضت األسواق 
اآلسيوية بنس���بة 3.5% في 
التباطؤ  شهر سبتمبر بفعل 
االقتصادي العاملي والياباني. 
حيث انخفض اإلنتاج الصناعي 
الياباني على نحو غير متوقع 
بنسبة 1.5% على أساس سنوي 
في شهر أغسطس، عقب الزيادة 
السنوية التي حققها بنسبة 

0.2% في شهر يوليو.
إلى أن  جت���در اإلش���ارة 
الطفيف خالل شهر  التعافي 
يوليو جاء بعد انخفاض شديد 
في اإلنت���اج إثر رفع ضريبة 
املبيعات خالل ش���هر أبريل، 
إشارة إلى أن اإلنتاج الصناعي 
مازال يناض���ل للحفاظ على 
تعافي���ه. وق���ال التقرير انه 
بالنظر إلى املس���تقبل، تظل 
نظرتنا املس���تقبلية ألسواق 
املنطق���ة إيجابية على املدى 
البعيد. وبرأين���ا أن األرباح 
اجليدة للش���ركات والنشاط 
الق���وي مدعوما  االقتصادي 
بارتفاع أسعار النفط، والطلب 
احملل���ي الق���وي، واإلنف���اق 
احلكومي على البنية التحتية، 
والنمو ف���ي االئتمان املوجه 
إلى القطاع اخلاص، ستعزز 
االجتاه العام ألسواق األسهم 
في منطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا وفي دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

مس���توى ال� 50 الذي يشير 
إلى نش���اط قوي في األعمال 
واجتاهات التوظيف. وأخيرا، 
أعلنت جلنة السوق الفيدرالية 
املفتوحة خالل اجتماعها الذي 
عقد في شهر س���بتمبر، كما 
كان متوقعا، عن تخفيض آخر 
بقيم���ة 10 مليارات دوالر في 
قيمة برنامج ش���راء األصول 
لتصل تلك القيمة إلى 15 مليار 
دوالر في الشهر. وقد أعلنت 
اللجنة أنها ستنهي برنامجها 
لشراء األصول الشهر القادم 
إذا استمرت ظروف العمل في 
التحس���ن. كما ذكرت اللجنة 
ان حتقيق حتس���ن جوهري 
في سوق العمل أمر ضروري 
قبل أي ارتف���اع في معدالت 
الفائدة. وأش���ار التقرير الى 
انخفاض األسواق األوروبية 
بنسبة 3.8%، متأثرة باألزمة 
املس���تمرة في أوكرانيا. كما 
أضافت البيانات االقتصادية 
السلبية في ش���هر سبتمبر 
إلى االجتاه العام لألس���واق 
األوروبي���ة. فق���د انخفض 
املؤشر العام ملديري املشتريات 
اخلدمية والصناعية إلى أدنى 
مس���توى له في 9 أشهر، إثر 
انخفاض مؤش���ر مشتريات 
إلى 50.5، وتباطؤ  الصناعة 

مؤشر املشتريات اخلدمية.
وكاستجابة للتباطؤ العام، 

الش���هري  التقرير  ذك���ر 
لشركة الوطني لالستثمار ان 
األسواق العاملية انخفضت في 
شهر س���بتمبر متأثرة بعدة 
عوامل تراوحت ما بني مخاوف 
التباطؤ في االقتصاد  بشأن 
الصيني واألوروبي، واألزمات 
اجليوسياس���ية املس���تمرة 
والناشئة في مناطق مختلفة 

من العالم.
وما زال اقتصاد الواليات 
املتحدة حتى اآلن يشهد أفضل 
نسب تعافي بالنظر إلى املشهد 

العاملي.
في الوقت نفسه، جنحت 
األسواق اإلقليمية، مدعومة 
بأساسيات اقتصادية قوية، 
ف���ي التفوق على األس���واق 
أنها  الرغم من  األخرى، على 
اكتس���ت باللون األحمر في 

نهاية الشهر.
ولفت التقرير الى انخفاض 
األسواق األميركية بنسبة %2.4 
في شهر سبتمبر، متفوقة في 
األداء على األس���واق العاملية 
الرئيس���ية بعد أن مت تعديل 
تقديرات الناجت احمللي اإلجمالي 
ليبلغ 4.6% م���ن 4.2% على 
أساس سنوي في الربع الثاني. 
الوقت نفس���ه، ارتفعت  في 
املن���ازل اجلديدة  مبيع���ات 
بصورة ملحوظة بنسبة %18 
في شهر أغسطس على أساس 
ش���هري، وهو أعلى مستوى 

منذ عام 2008.
جتدر اإلشارة الى ان نسبة 
مبيعات املنازل اجلديدة تشكل 
أقل من 10% من إجمالي مبيعات 
املنازل، وارتفاعها قد يعني أن 
فئة الشباب تشارك على نطاق 
أوسع في الس���وق، ما ميثل 

إشارة إيجابية أخرى.
وعلى الرغم من انخفاض 
مؤش���ر مديري املش���تريات 
لقطاع اخلدمات، من ش���ركة 
»ماركت«، من 59.5 في شهر 
إلى 58.5 في شهر  أغسطس 
سبتمبر، للشهر الثالث على 
التوال���ي، إال أنه اليزال فوق 

»أرزان« توقّع 6 مذكرات تفاهم مع »حاضنات املشاريع«
وقع����ت ش����ركة »أرزان 
فينشر كابيتال« أحد شركات 
مجموعة »أرزان« 6 مذكرات 
التفاه����م واالتفاقي����ات مع 
»حاضنات للمشروعات«، وهي 
شركات تعمل في قطاع تأهيل 
وتدريب الشركات والكوادر 
من املبادرين، وذلك في إطار 
إستراتيجية الشركة من أجل 
توسيع نطاق أعمالها ودعمها 
للمب����ادرات واملش����روعات 
الصغيرة واملتوس����طة على 
الكويت ومنطقة  مس����توى 
اخلليج والش����رق األوس����ط 

وشمال أفريقيا.

ومن جهته، أعلن مدير عام 
»أرزان فينشر كابيتال« حسن 
جاسم زينل، عن إمتام الشركة 
اإلجراءات اخلاصة باالتفاق 
 »incubators« مع 6 حاضنات
وشركات متخصصة في مجال 
اإلع����داد والتأهيل الس����ريع 
ف����ي كل من   »accelerators«

مصر واإلمارات واألردن.
وعلى صعيد متصل، كشف 
زينل عن توقيع الشركة مذكرة 
 Oasis« تفاهم مع كل من: شركة
500«: تعد احدى الش����ركات 
الرائ����دة ف����ي قط����اع إعداد 
الشركات في املراحل األولية 

للتأسيس ومراحل االنطالق 
املعروف ب� »Seed stage« في 

منطقة الشرق األوسط.
 :» Dubai ٭  In5« ش����ركة 
البيئة  تتخصص في تهيئة 
املناسبة من أجل دعم مبادرات 
القدرات  املش����اريع وثق����ل 
الفنية في مجال تكنولوجيا 
املعلومات والتقنيات الرقمية 
واالتص����االت، ومقرها دبي 

باإلمارات العربية املتحدة.
«: من  ش����ركة »Labs Flat6 ٭
مقرها ف����ي جمهورية مصر 
العربي����ة، تعتبر واحدة من 
أهم الشركات في وضع برامج 

اإلع����داد الس����ريع والتأهيل 
للمبادرات وتق����دمي األفكار 

املتطورة.
 :» شركة »accelerator i360 ٭
من خ����الل العالمة التجارية 
»كريب« تقوم بتقدمي انطالقات 
مبتكرة وحصرية للمبادرات 
في سبيل الوصول إلى مراحل 
متطورة من التمويل والدعم 
املالي واإلرش����اد والشراكة، 

ومقرها في دبي.
 :» »Mena Apps ٭ ش����ركة 
الرائدة في مجال دعم ومساندة 
الشركات الصغيرة للمبادرين 
من فئة الش����باب في منطقة 

املين����ا، وتق����وم بتوفير كل 
الف����رص وامل����وارد اإلدارية 
والدعم اللوجيستي والفرص 

التمويلية املطلوبة.
شركة »Fashion Technology ٭ 
Accelerator«: تنتشر أفرعها 
ف����ي كل من س����يلكون فالي 
وميالن وس����يول، وبفضل 
عالقاتها املتشعبة مع خطوط 
التمويل واالستشارات على 
املستوى العاملي تقوم بشكل 
أساسي على مساعدة املبادرين 
من أجل حتقيق النمو املنشود 
الفنية  الكوادر  لألعمال عبر 

اخلبيرة املتخصصة.

هل سيكون »جاالسكي نوت 4« ضحية اختبار االنحناء؟
منى الدغيمي

جاء دور »جالكسي نوت 4« الذي وضع على احملك 
وخضع الختبار االنحناء من الشخص نفسه 

الذي قام باختبار »آيفون 6 بلس« وفجر حملة 
#BendGate# للوصول إلى العاملية مع اختبار 
الڤيديو »آيفون 6 بلس« املنحني وذلك وفق ما 
نقله موقع صحيفة »بيزنس انسيدر« واملواقع 

اخلاصة بالتكنولوجيا.
ولعل الضجة اإلعالمية التي صاحبت انحناء هاتف 

»آيفون 6 بلس« مع بعض املستخدمني ما زالت 
تلقي بظاللها على األوساط التقنية التي يبدو أنها 
قد جعلت مصطلح اختبار انحناء الهواتف الذكية 

شيئا جديدا يتداوله عامة الناس عبر وسائل 
التواصل االجتماعي.

ورغم أن سامسونغ قامت بنشر مقاطع ڤيديو على 
موقع اليوتيوب تستعرض فيها قدرة »جالكسي 

نوت 4« على مقاومة االنحناءات باملقارنة مع 
»آيفون 6 بلس«، اال أن هذا لم مينع من اجتيازها 
 Unbox Therapy االختبار عبر القائمني على قناة
التي كانت وراء نشر مقطع الڤيديو الشهير التي 
أكد لنا سهولة تعرض »آيفون 6 بلس« لالنحناء. 
من خالل ڤيديو اختبار انحناء »جاالكسي نوت 

4«، سنالحظ أن الهاتف ذا الهيكل واإلطار املعدني 
قابل لالنحناء قليال )حتديدا اإلطار( وذلك حتت 

ضغط أصابع اليدين بأقصى قوة ممكنة، وبحسب 
حديث املختبر فإن قابلية انحناء »جالكسي نوت 

4« ذات درجة أقل بعد جتربته لعدة هواتف 
وخاصة في حال وضعه في اجليب باملقارنة مع 

»آيفون 6 بلس« القابل لالنحناء بدرجة أكبر، 

وأن جميع الهواتف قابلة لالنحناء لكن بدرجات 
متفاوتة من حيث الضغط عليها.

ويظهر االختبار أن »جالكسي نوت 3« اجتازت 
بشكل جيد جدا اختبار ضد الضغط واالنحناء، 

ويرجع ذلك أساسا إلى تصميم البالستيك وهيكل 
من املعدن الداخلي.

والسؤال املطروح اآلن هو: كيف ستتصدى 
سامسونغ لهذه احلملة املضادة على منتجها 

اجلديد؟ وهل ستتعلم من جتربة ابل؟
وكانت »ابل« سريعة للرد على حملة 

#BendGate#، حيث أصدرت بيانا قللت من 
املخاوف بشأن ايفون 6 بالس، بالقول ان 

»مجموع تسعة عمالء فقط« اشتكت من عيب 
االنحناء خالل األيام الستة األولى للبيع. كما 

سمحت ابل لقناة CNBC للتصوير داخل املنشأة 

التي تخضع الختبارات آيفون املختلفة.
لكن سامسونغ حتى اآلن لم تصدر أي بيان 

حول املوضوع رغم ان احلملة بدأت منذ اكثر 
من 3 ايام على مواقع التواصل االجتماعي وعلى 
بعض القنوات الفضائية اإلخبارية. وحتتاج اآلن 
سامسوجن إلى إعادة النظر في استراتيجيتها في 

انتقاد »آيفون 6 بلس«. وفي تطور آخر، قالت 
عمالق اإللكترونيات الكورية سامسونغ ان إطالق 

»جالكسي نوت 4« سيتأخر ملدة أسبوع، حيث 
كان من املقرر إطالقه في 10 اجلاري، ولكن بسبب 

الطلب على الهواتف اجلديدة ولألسباب اخرى 
متعلقة بالشركة ادى الى تأخير تاريخ االطالق الى 
يوم 17 اجلاري. اجلدير بالذكر أنه من املقرر أيضا 

وصول »جالكسي نوت 4« الى السوق األميركية 
يوم 17 اجلاري.
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مشاريع متنوعة 
تغطي أسواق مصر 

والسعودية وسلطنة 
عمان واإلمارات 
على املستوى 
العربي وتركيا 

وبلغاريا أوروبياً

»إسكان جلوبال«: 10 شركات عقارية تنضم للمشاركني في معرض »النخبة« 
أقل األسعار  واخلدمات مع 
مقارنة باألسعار احلالية في 

السوق احمللي.

ماجيك هوم

كذلك أعلنت شركة ماجيك 
هوم العقارية عن انضمامها 
ومشاركتها في معرض النخبة 
العقاري، وقال مدير املبيعات 
بالشركة محمود الصابوجني 
إن مش���اركة ماجي���ك هوم 
العقارية في املعرض تأتي في 
إطار مسؤوليتها كإحدى أهم 
العقارية  وكبرى الشركات 

بالسوق الكويتي.
إلى أن املعارض  وأشار 
العقاري���ة تلع���ب دورا في 
احلركة االقتصادية العقارية 
أنه يعتبر  في السوق، كما 
احدى أه���م النواف���ذ التي 
تطل من خاللها الش���ركات 
العقاري���ة املش���اركة على 
اجلماهيري���ة  قاعدته���ا 
الذي  العريضة واجلس���ر 
يصلها مبختلف الش���رائح 

من العمالء.
الش���ركة  وأوض���ح أن 
مبش���روعني  ستش���ارك 
جديدين احدهما في منطقة 
الساملية بجوار نادي الساملية 
الثاني باملهبولة  واملشروع 
باملنطق���ة العاش���رة، وذو 
اطاللة بحرية على الشريط 
الساحلي مبنطقة املهبولة، 
وهما عبارة عن شقق متليك 

بنظام  التملك احلر.

مركز الميثاق

من ناحيتها، أعلنت شركة 
مركز امليثاق املتحدة العقارية 
عن مش���اركتها في معرض 
النخبة العقاري، وقال مدير 
التس���ويق بالش���ركة داود 
الكن���دري ان مركز امليثاق 
متخصص في تقدمي اخلدمات 
العقارية الشاملة التي تلبي 
كل املتطلبات وتساعدها في 
احلفاظ على مكانتها الرائدة 
في اخلدم���ات العقارية عن 
طريق تقدمي فرص استثمارية 
مميزة وواعدة لكل العمالء، 
فهي شركة حتترف تسويق 
الفرص واملشاريع  باإلضافة 
إلى تسويق احملافظ العقارية 
للمش���اريع ف���ي الكوي���ت 
وباألخص مدين���ة صباح 

األحمد البحرية  

في معرض النخبة العقاري، 
حيث أكد مدير إدارة التسويق 
في شركة باز للنظم العقارية 
محمد ابراهيم أن مش���اركة 
»باز« في هذا املعرض تتضمن 
طرح منتج »حصص املشاع« 
املستوحى من  عمق الشريعة 

اإلسالمية. 
وأضاف أن الشركة دأبت 
على تقدمي كل ما هو جديد 
في عالم العقار من مشاريع 
وخدم���ات متنوعة على مر 
السنني للمحافظة على تربعها 
على عرش القمة ومواصلة 
النجاح، بدءا من مش���روع 
فندق »كبث���ورن« في دبي، 
ومش���روع  منتجع »منازل 
العني« في مكة املكرمة، والذي 
يعتبر أول منتجع في قلب 
مك���ة املكرمة مم���ا يجعله 
اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج 
بيت اهلل احلرام ومعتمريه، 
خاصة أن فترة التملك فيه 

متتد إلى 50 عاما.
وأض���اف أن الش���ركة 
ستطرح كذلك مشروع باز 
مارينا في منطقة »مرس���ى 
علم« الواقعة على ش���اطئ 
البحر األحمر في جمهورية 

مصر العربية،

بافاريا العقارية

من ناحيتها، أعلنت شركة 
مجموع���ة بافاريا العقارية 
عن مش���اركتها في معرض 
»النخبة العقاري«، وأوضح 
رئيس مجلس إدارة شركة 
مجموعة »بافاريا« العقارية 
أن الشركة  الش���ريفي  بدر 
س���تطرح خالل مشاركتها 
في املعرض ثالثة مشاريع 
عقاري���ة محلية في منطقة 
الس���الم  ضاحي���ة صباح 
النماذج  العديد م���ن  تضم 
السكنية املتنوعة واملساحات 

املختلفة.
وأش���ار إلى أن مشاريع 
»بافاريا« متتاز بأعلى ضمان 
البناء  للجودة في أعم���ال 
ومستوى التشطيب وتنوع 
اخلدمات، كما أن »بافاريا« 
هي املالك جلميع مش���اريع 
الشركة، كما أنها املنفذ جلميع 
األعمال اإلنشائية واملسوق 
احلصري ملشاريع الشركة 
فق���ط، وذلك ف���ي محاولة 
للجمع بني أرقى التشطيبات 

التخارج  طرح���ت نظ���ام 
اإلسالمي ألول مرة بالسوق 
العقاري الكويتي وهو نظام 
فعال يهدف إلى عودة رأس 
املال س���ريعا لصاحبة مع 
الكبيرة،  العوائ���د  حتقيق 
فاململكة حاليا هي ش���ركه 
كويتية - سعودية لها أصول 
عقارية تصل إلى 50 مليون 

دينار.
وأك���د اجلمال ان اململكة 
اخلليجية تهتم بالسياحة 
الدينية واألسرية معا، وأنها 
أفرع  ستبدأ قريبا بافتتاح 
الدول  للش���ركة في معظم 
الدول  العربي���ة وبع���ض 
األوروبية واآلسيوية  خلدمه 

الهدفني السابقني.
وأشار إلى أن الشركة تقوم 
بالتنويع في املشاريع مبا 
يحقق التنافسية واملصداقية، 
كما أنه���ا تعمل بجد بهدف 
إرض���اء عمالئه���ا لتحقيق 
الثق���ة والتفوق وفق منهج 
استثماري يدعم مشاريعها 
ويجعلها املطلب األول لدى 

العمالء واملستثمرين.

باز للنظم العقارية

بدورها، أعلنت شركة باز 
للنظم العقارية عن مشاركتها 

وقالت في تصريح صحافي 
مبناسبة مشاركة الشركة في 
العقاري ان  النخبة  معرض 
االتفاقية اجلديدة  تهدف إلى 
حتقيق أقصى منفعة للعميل، 
كما تزيد من اطمئنانه على 

استثماراته مع الشركة.

المزيدي العالمية

من جانبها تشارك شركة 
املزيدي العاملية العقارية في 
العقاري«،  معرض »النخبة 
حي���ث قال رئي���س مجلس 
إدارة الشركة محمد املزيدي 
ان لش���ركة املزيدي العاملية 
العقارية عددا من االستثمارات 
في الكثير من الدول العربية 
منها الكويت واململكة العربية 
السعودية وس���لطنة عمان 
واألردن ه���ذا باإلضافة إلى 
استثماراتها في الدول األجنبية 
منها بريطاني���ا والواليات 

املتحدة األميركية.  

»المملكة الخليجية«

كذلك أعلنت شركة اململكة 
اخلليجية  عن مشاركتها في 
العقاري،  النخب���ة  معرض 
حيث ص���رح بذل���ك مدير 
إدارة املبيعات بالشركة وليد 
اجلمال مبينا ان »اململكة« 

تركيا تعد أحد أقوى األسواق 
العقارية في الوقت احلالي ملا 
تتمتع به من إمكانيات هائلة 
وتسهيالت في التملك املباشر 

للوحدات العقارية.
وأض���اف أن »القص���ور 
انتق���ت منطقة  احلديث���ة« 
كوشاداس���ي بعناية شديده 
لتركيز كل جهودها التسويقية 
في هذه البقعة التي تعد أحد 
أش���هر وأكثر األماكن جذبا 
للسياح ومرتادي العطالت 
ملا تتمتع به من جو معتدل 
على م���دار الع���ام، وأماكن 
إلى جانب  ترفيهية متعددة 
»الناشيونال بارك« ثالث أكبر 
منطقه بالعالم حتتوي على 

نسبة أوكسجني.

المباني الذكية

من جهتها صرحت بدرية 
اإلدارة  املنيع عضو مجلس 
التنفيذي  الرئي���س  ونائب 
لشركة  املباني الذكية العقارية 
بدرية املنيع بأن شركة املباني 
توقع ألول م���رة عقدين في 
كل من دب���ي  ومكة  املكرمة 
متلك ملدة 99 سنة وجتدد ملدة 
مماثلة، مما اعتبرته إجنازا 
كبيرا للشركة في مسيرتها 

العقارية.

في املعرض، حيث قال مدير 
عام الشركة علي الفرارجي، 
إن »الديار العقارية« ستركز 
خالل مشاركتها في املعرض 
على طرح مشروع »املنتزه 
اليجا« في قلب س���راييڤو، 
والذي يعد أول مشروع ملكية 
كويتية بدون وسيط عقاري، 
مؤكدا أن الشركة تقدم أسعارا 

مميزة.
وأضاف أن املشروع ميتاز 
مبوقعه الفريد الذي يبعد 4 
كلم عن املط���ار ودقائق من 
س���نتر املدين���ة القدمية أو 
األس���واق وكذلك املساحات 
املتنوعة من الفلل املنفصلة 
والڤلل املزدوجة، والش���قق 
بأسعار تنافسية وتصميمات 
هندسية، ومعايير أمن طبقا 

للمواصفات العاملية.

القصور الحديثة

كذل���ك أعلنت مؤسس���ة 
القصور احلديثة عن تقدميها 
عرضا خاصا لعمالئها، وذلك 
خالل مشاركتها في معرض 
العقاري، حيث قال  النخبة 
مدير عام املؤسس���ة محمد 
فتح���ي أن تركيز الش���ركة 
خالل املعرض سينصب على 
السوق التركي على اعتبار أن 

أعل����ن عدد من الش����ركات 
العقاري����ة عن مش����اركتها في 
معرض النخبة العقاري الذي 
تنظمه شركة إسكان جلوبال 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 
اجلاري في قاعة بدرية بفندق 

اجلميرا بيتش املسيلة.
وبهذه املناس����بة قال مدير 
املبيعات بشركة االمانة العقارية 
محمد حمدان صابر ان مشاركة 
»األمانة« في املعرض تتضمن 
العديد من املش����اريع  ط����رح 
العقاري����ة في ع����دد من دول 
املنطقة م����ن بينه����ا )اململكة 
العربية السعودية - سلطنة 
عمان- دولة اإلمارات ومصر( 
إلى جانب بعض الدول األوربية 

مثل تركيا وبلغاريا.
وأش����ار إلى أن املش����اريع 
املطروحة ستتضمن عدد من 
املنتج����ات العقارية في مصر 
من بينها ڤلل وش����قق سكنية 
وسياحية في الساحل الشمالي 
والعجمي مقابل البحر مباشر، 
حيث اجلمال والطبيعة الساحرة 
واخلالبة واملساحات الواسعة 

واألسعار التنافسية.
وتطرق صابر إلى املستقبل 
العقاري املصري قائال إن العقار 
املصري سيشهد حتسنا كبيرا 
املقبلة، خاصة  الفت����رة  خالل 
أن أركان الدولة بدأت تس����تقر 
نسبيا على املستوى السياسي، 
مما سيؤدي النتعاشة السوق 
العق����اري مرة أخرى س����واء 
ف����ي عمليات البيع والش����راء 
أو معدالت تنفيذ املشروعات 
أو الدخ����ول في اس����تثمارات 

ومشروعات جديدة.
وتوقع أن يكون عام 2015 
مبنزلة بداية االنطالق، حيث 
ستشهد أسعار العقارات عموما 
ارتفاعا كبيرا، خاصة بعد عودة 
الطلب وزيادة حركة  معدالت 
البيع، حيث ان الطلب املتراكم 
على مدار العام ونصف العام 
املاضي سيبدأ في العودة للسوق 
العقاري، ومن ثم سيكون هناك 
طلب متزايد في الفترة املقبلة، 
وهذا ما يدعو إلى التفاؤل بأن 
األوض����اع املقبلة ستتحس����ن 

بشكل كبير في مدة بسيطة.

الديار العقارية

من جانبها أعلنت شركة 
الديار العقارية عن مشاركتها 

بدر الشريفيداود الكندريمحمد املزيديوليد اجلمالبدرية املنيع

محمد صابرمحمد إبراهيممحمد فتحيمحمود الصابوجنيعلي الفرارجي 

استقالة في »اخلليج«

100%  تغطيته الطرح األولي 
لـ »زين ـ البحرين« 

إعادة تشكيل
مجلس إدارة »منتزهات«

»التخصيص« القابضة تستحوذ
على أسهم من استراتيجيا

أعلن بنك اخلليج أن مدير عام اخلزينة في 
البنك جرانت جاكسون قد قام بتقدمي استقالته 
من منصبه. وأشار البنك الى انه مت قبول تلك 
االس���تقالة من قب���ل ادارة البنك على ان تكون 

نافذة اعتبارا من تاريخ 2014/11/1.
وذكر أن استقالة جاكسون من منصبه تعود 

ألسباب شخصية تتعلق بظروف عائلية.

قالت شركة االتصاالت املتنقلة زين إن الطرح 
األولي بالنسبة لشركة زين البحرين »التابعة 
للش���ركة« الذي كان مفتوحا لالكتتاب من يوم 
الثالثاء 2 سبتمبر إلى يوم الثالثاء 30 سبتمبر 
2014 قد انتهى، مش���يرة الى انه متت تغطيته 

بنسبة %100.

أعلنت الشركة الكويتية للمنتزهات عن إعادة 
تش���كيل مجلس إدارة الشركة. وقالت الشركة 
في بيان لها على موقع س���وق الكويت لألوراق 
املالية )البورصة( انه مت تعيني فيصل عبدالعزيز 
العباسي رئيسا ملجلس إدارة الشركة، وابراهيم 
محمد الغامن نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي للشركة.
كما قامت الشركة بتعيني كل من زين العابدين 
عبدالفتاح معرفي، وخالد عبداهلل الغامن، ولؤي 
محمد القطام���ي، وناصر بدر البرغش، ومحمد 
فاروق العبدالرحيم أعض���اء في مجلس إدارة 

الشركة.

القابضة  أعلن���ت ش���ركة »التخصي���ص« 
اس���تحواذها على عدد 59.060 سهما من اسهم 
شركة استراتيجيا لالستثمار والتي متثل نسبتها 
0.0197% من رأسمال شركة استراتيجيا لالستثمار 
بسعر 80 فلسا للسهم الواحد وبقيمة اجمالية 

4.724.800 ماليني دينار.
وذكرت الشركة انه مت االنتهاء من إجراءات 
تنفيذ صفقة االس���تحواذ على اس���هم ش���ركة 

استراتيجيا لالستثمار بتاريخ  2014/10/12.

أخبار البورصة
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نقوم بدراسات 
عديدة في الكويت 
ولـ »األنباء« نسبة 

قراء الفتة

صادق صّباح: نعتمد الدراسات ملعرفة توجهات الرأي العام
طارق عمار: الذي يستطيع تنبؤ التغيرات في ذوق املشاهد يكسب متابعته

نوع من البرامج ال يتطور 
وأي ممثل عليها ان تختار 
واملواد التي يجب ان تبث، 
ورأى ان شركات اإلنتاج التي 
الدراسات  تأخذ عادة بهذه 
هي بذل���ك توفر الكثير من 
املال أو اإلنف���اق من خالل 
انتق���اء مواضيع جتلب لها 
اجلمهور دون الذهاب نحو 
اإلنتاج الضخ���م، الفتا الى 
ان أصعب أنواع األعمال هو 
الفني ألنه يحسب  اإلنتاج 
كل ثانية متر في ظل زحمة 

القنوات التلفزيونية.
ورأى ان الدراسات تختلف 
انتاج وصحيفة  بني شركة 
يومية م���ن حيث املنهجية 
ان  املعتم���دة خصوص���ا 
االحتماالت أقل، مشيرا الى ان 
الشركة تقوم بدراسات عديدة 
في دولة الكويت السيما مع 
اليومية،  عدد من الصحف 
الفت���ا الى ان الدراس���ات ال 
القراء  تعتمد على نس���بة 
فحسب بل تتوقف عند البنود 
األكثر قراءة أو األبواب التي 
تهم املتلقي وهي أبواب عديدة 
سياسية وفنية واجتماعية 
ورياضية، مشيرا الى ان هذه 
الدراسات تقدم لنا الفرق بني 
صحيفة وأخرى، الفتا الى ان 
صحيفة »األنباء« لديها نسبة 
عالية من القراء في الكويت، 
وهذه النسب تختلف ايضا 

من حيث األعمار.

في كل من مص���ر واململكة 
العربية السعودية والكويت 
ولبنان، متوقفا عند بعض 
املسلسالت التي كانت اكثر 
مشاهدة لعام 2014 في لبنان 
والتي تتقدمها »باب احلارة« 

و»لو« و»اتهام«.
وردا عل���ى س���ؤال قال 
عم���ار ان عالم الدراس���ات 
أنواع  كبير ومتسع لشتى 
الدراسات، الفتا الى ان بعض 
الدراسة التي جرى عرضها 
خالل الندوة هي حتديدا لشهر 
رمضان وال ميكن ان تتماشى 
مع باقي األشهر، ألنه في هذا 
الشهر ذات املسلسالت يجري 
عرضها كل ي���وم، وأكد ان 
الدراسات هذه تستفيد منها 
الوسائل اإلعالمية ملعرفة ما 
البرامج التي تتطور أو أي 

السوق دفعت »آراء« للدخول 
في شراكة مع شركة »جي اف 
كي« األملانية لتزويد دراسات 
نسب املشاهدة بشكل يومي 
ثم عرض ألبرز الدراس���ات 
التي تقدمها  ولإلحصاءات 
الشركة، السيما خالل فترة 
شهر رمضان املبارك، موضحا 
البرنامج  الفرق بني تقييم 
ونسبة املشاهدة التي تتأثر 
بعدة عوام���ل مثل توقيت 

العرض واحملطة.
الشراكة مع  وشدد على 
مجموع���ة صباح اإلعالمية 
الت���ي تكرس���ت خ���الل 12 
عاما م���ن العمل، ثم عرض 
للمنهجيات املستخدمة مع 
مجموعة صب���اح، كما قدم 
املتعلقة  النتائ���ج  بع���ض 
باألعمال الدرامية الرمضانية 

وتوقف عند مسلسل »لو« 
ووقع اث���ره عند اجلمهور، 
موضحا أن املسلسل احتل 
املرتب���ة االول���ى من حيث 
نسبة املش���اهدة في مدينة 
بيروت وجب���ل لبنان وفي 
باقي املناطق جاء في املرتبة 
الثاني���ة أو الثالثة كما هو 
احلال في دول اخلليج، حيث 
احتل املرتبة الثالثة، وشدد 
عل���ى أن الدراس���ات كانت 
الس���بب الرئيس���ي ملعرفة 

اجتاهات السوق.
بدوره، حتدث عمار فقدم 
نب���ذة عن املنهجية التي مت 
إعداده���ا حتدي���دا لتقييم 
البرام���ج الرمضاني���ة من 
قبل ش���ركة »آراء للبحوث 
واالستش���ارات« في 2002 
وش���رح كي���ف أن حاجات 

السوق املصري، وأصبحنا 
الي���وم في املوس���م الرابع 
الكرتونية، معلنا  للبرامج 
أن ش���ركة صباح ستكثف 
جهودها لتقدمي وإنتاج مثل 

هذه األعمال.
وأوضح أن الدراسة التي 
قامت بها ش���ركة »جي اف 
كي« بينت أن مزاج اجلمهور 
العري���ض يذهب أكثر نحو 
األعمال االجتماعية والبرامج 
واألعمال الفنية البعيدة عن 
العنف،  السياس���ة وأعمال 
كما أظهرت من هم املمثلني 
اجلدد األكث���ر جناحا ومن 
هي الشخصية الفنية التي 
تستدرج املشاهد ملتابعتها، 
اللبنانية  الدرام���ا  أن  وأكد 
شقت طريقها بثبات، الفتا 

إلى أهمية بنية النص.

في أولوياتها على الدراسات 
ملعرفة توجهات الرأي العام 
والوق���وف عن���د آرائه فيما 

نقدم.
وقدم صباح أمثلة تتعلق 
باستطالعات الرأي التي جتري 
عادة حول عمل فني، مقدما 
أمثلة على ذلك منها مسلسل 
»الشحرورة« موضحا أن هذا 
املسلس���ل لم يحتل املرتبة 
األولى في مصر، بل املرتبة 
السادسة وفقا لدراسة جي 
أف كي غير أننا وثقنا بهذه 
الدراسة واستفدنا منها في 
األعمال الالحق���ة. وذكر أن 
الدراسة التي أجرتها شركة 
»ج���ي اف كي« بينت لنا أن 
برنامج »قصص احليوان في 
القرآن«، استحوذ على نسبة 
مش���اهدة مرتفعة جدا في 

بيروت ـ اتحاد درويش

شددت الندوة التي نظمتها 
»مجموع���ة صب���اح اخوان 
اإلعالمية« و»شركة جي اف 
كي ميديا ريسيرش« بعنوان 
»الدراسات اإلعالمية في قطاع 
اإلنتاج التلفزيونية في الدول 
العربية« على أهمية وضع 
الدراسات وإجراء استطالعات 
الرأي حيال أي عمل فني وغيره 
ملعرفة اجتاهات الرأي العام 
أو مزاج اجلمهور، كما أكدت 
على أن شركات اإلنتاج الفني 
باتت تولي أهمية قصوى ملثل 

هذه الدراسات.
جاء ذلك في الندوة التي 
عقدت ف���ي بي���روت أمس، 
برعاية وزير الثقافة اللبناني 
روني عريجي وحضور رئيس 
إدارة مجموعة صباح اخوان 
اإلعالمي���ة، ص���ادق صباح 
إدارة شركة  وعضو مجلس 
جي اف كي ميديا ريس���رش 
طارق عمار، وس���ط حش���د 
كبي���ر من رؤس���اء مجالس 
التلفزيونية  إدارة احملطات 
ووكاالت اإلعالن وممثلني عن 

شركات اإلنتاج.
وق���دم صب���اح نبذة عن 
الشركة التي احتفلت مبرور 
60 عاما على نشأتها، حيث 
قدمت خالل مسيرتها مئات 
املسلس���الت الدرامية، الفتا 
إلى أن الشركة باتت تعتمد 

ميشال املر وطارق عمار خالل الندوة

موظفات في شركة آراء للبحوث واالستشاراتطارق عمار عضو شركة جي اف كي صادق صباح وطارق عمار مع ميشال املر رئيس مجلس إدارة محطة »ام تي في«

)محمود الطويل( جانب من كبار حضور ندوة »الدراسات اإلعالمية في قطاع اإلنتاج التلفزيونية في الدول العربية«      

متابعة لفعاليات الندوة ندوة مجموعة صباح اخوان و»جي أف كي االعالمية« حظيت بحضور مميز
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                يخت راديانت 
بقيمة 320 مليون دوالر

              يخت السعيد 
بقيمة 300 مليون دوالر

              يخت دبي 
بقيمة 300 مليون دوالر 

مت حجزه اوال من قبل 
الروسي اولغراش بوريس 
بيرزوفيسكي، ويبلغ طوله 
360 قدم���ا ومت بيعه إلى 
امللياردير عبداهلل الفطيم، 
املوزع الرئيسي للسيارات 
في دولة اإلم���ارات، وبه 
وسائل دفاعية ملنع التسلل 
له ومدافع مائية إلغراق أي 
قارب قد يحاول اعتراضه 
على بعد 100 ياردة، وبه 
جاكوزي وصالة جمباز، 

ويسع ل� 20 ضيفا.

مت إنشاء يخت السعيد 
للسلطان قابوس سلطان 
سلطنة عمان ، ويبلغ طول 
اليخت 155 مترا ويس���ع 
ل���� 70 ضيف���ا و154 من 
الطاقم، وله مبهط لطائرة 
هيليكوبتر، مصعد وقاعة 
حفالت وطاقم أوركسترا 

مكون من 50 فردا. 

يبلغ طول����ه 162 مترا 
ويعد يخت دبي هو األول 
عاملي����ا من فئ����ة اليخوت 
الكبيرة احلجم، وقد صمم 
في البداية ليكون من نصيب 
أمير بروناي جعفري بلقية 
لكن مت تأجيل انشائه إلى 
ان مت شراؤه من قبل أمير 
دبي الش����يخ محمد راشد 
آل مكتوم، ويتس����ع يخت 
دبي إلى 115 شخصا بينهم 
الطاقم وبه حوض سباحة 
وصالة إسكواش ومهبط 
هيليكوبت����ر كذل����ك مكان 

لغواصة صغيرة.

              يخت  إيسلبس 
بقيمة مليار دوالر

               يخت  توباز 
بقيمة 520 مليون دوالر

                يخت عزام 
بقيمة 600 مليون دوالر

               يخت آيه 
بقيمة 390 مليون دوالر

             يخت سيرين 
بقيمة 330 مليون دوالر

ميلكه الروسي رومان 
أبراموفيتش ويصل طوله 
إلى 536 قدم واش���تراه 
ع���ام 2010 وال ي���زال 
يحمل لق���ب اكبر يخت 
في العالم، وبه مهبطان 
الهيليكوبتر،  لطائرات 
وصالة ديسكو وسينما 
وصال���ون لتصفي���ف 
الشعر ومطعم إلى جانب 
ان لدي���ه نظاما دفاعيا 
بالليزر ضد املصورين 
التقاط  الذين يحاولون 
صور للضيوف الرفيعي 

املستوى. 

طول���ه 147 مترا ومت 
تشييده عام 2012 بواسطة 
شركة لورسن لليخوت، 
آنذاك 527  بلغت تكلفته 
مليون دوالر وبه جاكوزي 
ومهبط هيليكوبتر وصالة 
ألعاب رياضية ومسرح 
سينمائي، وميتلكه نائب 
الوزراء اإلماراتي  رئيس 
منصور بن زايد آل نهيان 
والذي تبل���غ ثروته 8.7 
مليارات دوالر وفقا لويلث 

اكس. 

 590 طول���ه  يبل���غ 
قدما، أط���ول من بعض 
البحرية  سفن السفاري 
التجارية، وميتلكه الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دول���ة اإلمارات، 
واس���تغرقت شركة بناء 
اليخوت األملانية لورسن 
لليخوت 4 سنوات إلنشائه 
وبه 50 جناحا خاصا وفقا 
لويلث اكس، وبلغ سعر 
شرائه 627 مليون دوالر 
التي متثل 3.5% من صافي 
قيمة ثروت���ه البالغة 18 

مليار دوالر. 

صمم بواس���طة مصمم 
اليخ���وت الش���هير فيليب 
س���تارك وميتلكه الروسي 
أولغراش آندري ميلنيشينكو، 
ومن بني وسائل الراحة به 
صنابير حمام بقيمة 40 ألف 
دوالر ودرابزين الدرج بقيمة 
60 ألف دوالر وسرير يدور 
مبجرد كبسة زر، مما يسمح 
مبش���اهدة مثالية لشروق 
الشمس وغروبها. يذكر ان 
ميلنيشينكو رفع دعوى ضد 
شركة الطالء الهولندية اكزو 
نوبل، مدعيا ان طالء اليخت 
غير مطابق مل���ا مت االتفاق 

عليه. 

ميتلكه موزع الفودكا 
الروسي يوري سيشيفلر، 
ويبلغ طوله 440 قدما، وبه 
إضاءة نيون تركواز والتي 
متنح إيحاء بضوء الليل 
وتبلغ مساحات غرفه 48 
ألف قدم مربعة تش���تمل 
على حمامات الس���باحة 
واش���تراه  الداخلي���ة، 
سيشيفلر عام 2011 بقيمة 

330 مليون  دوالر. 

مليارات دوالر 
قيمة أغلى 8 يخوت

إعداد: مدحت فاخوري  ٭

اكثر اليخوت س�عرا  ميلكها أثرياء العالم من املليارديرات، فهكذا يتبارى املليارديرات حول العالم في امتالك أكبرها حجما واكثرها س�عرا، فمنافستهم في احلياة 
ليست كمنافستنا نحن األشخاص العاديني، فبالكاد نتنافس على شراء قطعة أرض أو نتنافس على وظيفة أو منصب، لكنهم أي األثرياء يعيشون حياة أخرى ليست مثل 

تلك التي نعيشها، فهم يلهثون وراء ما هو ثمني وما هو أكبر سواء كان حجما أو سعرا، وقد بلغت قيمة 8 يخوت بالعالم نحو 3.7 مليارات دوالر وذلك حسب التالي:  
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»الكويتية - الصينية«: 80 دوالراً لبرميل النفط.. سعر قاس لن تتحمله أميركا وال السعودية طويالً
التقرير االس���بوعي  قال 
للشركة »الكويتية - الصينية« 
انه ال يأت���ي االنخفاض في 
أسعار النفط كحدث مفاجئ، 

بل ه���و نتيجة لزيادة حجم 
النفطي بش���كل  املع���روض 
منتظم منذ عام 2008، حيث 
ازداد إجمالي اإلنتاج للنفط 

اخلام والوقود السائل بنسبة 
10% في خمس سنوات بحسب 
وكالة الطاقة األميركية، ليرتفع 
من حجم 83.3 مليون برميل 
في اليوم في بداية 2009 إلى 
91 برميال في اليوم مبنتصف 

 .2014
إضافة إلى ذلك، بدأ الطلب 
على النفط يخسر قوته خالل 
السنوات األخيرة، وعلى وجه 
اخلصوص الطلب من الواليات 
املتحدة وأوروبا واليابان التي 
خفضت اس���تهالكها النفطي 
بنسبة 10% منذ عام 2008، أي 
مبا يعادل أربعة ماليني برميل 
في اليوم. وجاء هذا االنخفاض 
بسبب حتسن فعالية الطاقة 

و2015. في حني أن الطلب في 
أميركا الالتينية ارتفع العام 
ألف برميل  ب���� 200  املاضي 
في اليوم، ولكن هذا االرتفاع 
سينخفض إلى 150 ألف برميل 

إضافي في اليوم في 2015. 
وب���دأت ه���ذه التوجهات 
منذ س���نوات، فما الس���بب 
النفط  وراء استقرار أسعار 
خاللها، وانخفاض األس���عار 

اليوم فقط؟
النفط  وحافظت أس���عار 
على مس���تويات ف���وق 100 
دوالر ط���وال هذه الفترة ألن 
األسواق كانت متر بتقلبات 
أولهم���ا  عل���ى صعيدي���ن، 
الضغوطات بسبب امكانية 

الدولي���ة جلامع���ة ماريالند 
األميركية، ارتفع عدد الهجمات 
اإلرهابية اخلاصة بالنفط إلى 
200 هجمة في 2013، أي ضعف 
ما سجلته البيانات في 2011. 
وج���اء ثاني األس���باب وراء 
االحس���اس بعدم االستقرار 
النفطي،  من جهة املعروض 
إذ بدأت الدول التي عادة تعتبر 
منتجا غير مس���تقر للنفط، 
النفط بشكل منتظم  بإنتاج 
ومستقر. ومن ناحية أخرى، 
العراق ومنطقة كردس���تان 
عانتا من اجلمعات اإلرهابية 
في شمال البالد، ومتكنت ليبيا 
الس���يطرة على الوضع  من 
احمللي بعد الربيع العربي. وفي 

والنم���و املنخف���ض للناجت 
احمللي اإلجمالي. أما الطلب من 
االقتصاديات الناشئة، استمر 
بالنمو، ولكن بوتيرة أضعف 
مما كان عليه في الس���نوات 
املاضية. الصني وحدها حتتاج 
كل ع���ام إلى 300 ألف برميل 
إضافي في اليوم، ولكن هذه 
الزيادة من التنني اآلس���يوي 
قد ركدت وحت���ى انخفضت 
بنس���بة بسيطة خالل 2014. 
ونش���هد التوجه ذاته في كل 
من أفريقيا وأميركا الالتينية. 
أضافت أفريقيا إلى استهالكها 
100 ألف برميال في اليوم خالل 
2013، ولكن النمو في طلبها 
سينخفض خالل عامي 2014 

حدوث مواجه���ة بني القوى 
الدولية وهو ما قد يؤثر على 
االستثمارات والتبادل التجاري 
الدولي. وثانيا، عدم االستقرار 
العالم،  اجليوسياسي حول 
أحدثها التوترات السياسية بني 
روسيا وأوروبا بسبب األزمة 
األوكراني���ة، ناهيك عن عدم 
العالم  الذي حدث  االستقرار 
املاضي في شرق وجنوب بحر 
الصني، والتي تدخلت فيه كل 
من كوريا واليابان والفلبني 
وڤيتنام والصني، ما أثر أيضا 

على أسعار النفط.
عامة، كان اإلحساس بعدم 
األمان واالس���تقرار منتشرا، 
فبحس���ب بيان���ات االرهاب 

نيجيريا، تتواصل االضطرابات 
واإلضرابات بسبب السرقات 
والصيانة املهملة في املنشآت. 
وتعان���ي إي���ران من ضعف 
البنية التحتي���ة وأيضا من 
العقوب���ات الدولية، في حني 
تبقى السودان بلد غير مستقر. 
وبدأ ينظر لس���ورية واليمن 
كدول فشلت فيها احملاوالت 
لعودة االستقرار السياسي. 
هذه ال���دول جميعها أنتجت 
اليوم  معا مليون برميل في 

عند بداية 2012. 
أما ف����ي حال الس����عودية، 
فس����يقوم االس����تهالك احمللي 
املتصاعد باستخدام حصة نامية 

من اإلنتاج النفطي للبالد. 

 3٫7
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»كيا« تفوز بثالث جوائز للتصميم 
في معرض باريس للسيارات

انطلقت صباح امس بفندق سوفيتيل بدبي 
جلسات أعمال مؤمتر داتاماتكس جيتكس 2014 
وال����ذي يعقد خالل الفترة م����ن 12 - 16 أكتوبر 
اجلاري، وسط مشاركة واسعة من كبرى املؤسسات 
احلكومية واخلاصة، حيث يناقش جدول أعمال 
املؤمتر والذي يستمر على مدار خمسة أيام أفضل 
التطورات التكنولوجية واملمارس����ات اإلقليمية 
والعاملي����ة في مج����ال تطوير الفكر املؤسس����ي 
احلديث.يأتي انعقاد املؤمت����ر تزامنا مع انعقاد 
فعاليات معرض جيتكس 2014 أحد أكبر املعارض 
التكنولوجية العاملية فيما يعد فرصة مهمة اللتقاء 
صناع القرار، املديري����ن والتنفيذيني، واإلطالع 
عل����ى أحدث التط����ورات التكنولوجية وتطوير 
اإلستراتيجيات املستقبلية للقطاعني احلكومي 
واألعمال في دول مجلس التعاون اخلليجي، هذا 
ويأتي املؤمت����ر برعاية كل من صحيفة الرياض 
السعودية، نور، 2 جي أي إس، أورجانيك، جليندا، 
املراعي، حيث يلقى املؤمتر ترحيبا واسعا وسط 
مشاركة واسعة من كبار الشخصيات واملسؤولني 
وصناع القرار في املؤسسات احلكومية واخلاصة 

ووسائل اإلعالم اإلقليمية والعاملية. 
وفي أولى جلس����ات اليوم األول من املؤمتر، 
حتدث كريشنا أيار )املؤسس والرئيس التنفيذي - 
شركة إي ثري إي سام( في ورقة عمل مقدمة حول 
استراتيجيات متكني القيادات التنفيذية ومديري 
تقنية املعلومات بدول مجلس التعاون اخلليجي 
في ظل عصر احلكومة اإللكترونية واملدن الذكية 
تطرق فيها بالتحليل للتحديات العشر التي تواجه 
مديري تقنية املعلومات والقيادات التنفيذية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي - استراتيجيات 
مواكبة حتديات تطورات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت العاملية ثم تناول بالبحث التطورات 
التكنولوجية العاملية »التحديات والفرص« تطبيقات 
تطوير البنية التحتية، نظم الربط وآليات التكامل 
استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
احلكومية اخلضراء واحدث تقنيات تطوير بيئة 

الشركات واملؤسسات احلكومية.
وفي اجللسة الثانية حتدث د.عثمان ظفر - 
الرئيس التنفيذي لدوك لالستشارات وعضو املجلس 
االستشاري ملؤسسة كالودباي - للحوسبة الغيمية 
باململكة املتحدة - عن القيادات التنفيذية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وأهم استراتيجيات إدارة 
وحتلي����ل البيانات احلكومة الكبيرة تناول فيها 
البيانات الكبيرة، آليات التكامل ونظم اإلدارة وأهمية 
تبادل البيانات في عصر املدن الذكية واحلكومة 
- أهم التحديات والفرص أس����باب عدم مشاركة 
البيانات في املؤسسات احلكومية ، حتليل البيانات 
احلكومية الكبيرة وحتليالت في عصر احلكومة 
واملدن الذكية، متكني تأمني مشاركة املعلومات عبر 
األنظمة احلكومية، استراتيجية تبادل املعلومات 
والبيانات في املؤسسات احلكومية، مبادرات اعتماد 
مفاهيم البيانات الكبيرة في مؤسس����ات القطاع 
العام وأهم آلي����ات حتويل البيانات الكبيرة إلى 

أفكار ورؤى كبيرة.
 BIPB ثم تناول فيليب بيريه - العضو املنتدب
الشرق األوسط حول أهم آليات وتقنيات حتويل 
نظم عمل املؤسسات احلكومية وتبديد غموض 
البيانات الكبيرة في دعم حتويل األعمال التجارية 

احلكومية ومشاركة االعمال.
واس����تعرض د.عثمان ظفر وفاطمة حياة - 
املدير التنفيذي للعمليات - دوك لالستشارات 
أحدث استراتيجيات احلوسبة السحابية للحكومة 
واملدن الذكية وسبل دعم وتعزيز اخلدمات الذكية 
املوجهة.ثم حتدث جورج سباستيو - خبير تقنية 
املعلومات عن أفضل املمارسات التقنية في القطاع 
احلكومي وأفضل املمارسات في تكنولوجيا أمن 

وحماية تطبيقات الهواتف الذكية.
واختتمت جلسات اليوم األول بدراسة ميدانية 
مقدمة من شركة - 2 جي أي إس - حول أفضل 
املمارس����ات العاملية في مجال تكنولوجيا نظم 
املعلومات اجلغرافية، اس����تعرض الدراسة بالل 

بسيسو نائب الرئيس لتطوير األعمال.

جانب من أعمال املؤمترعلي الكمالي 

Ooredoo متنح 5 من موظفيها فرص تدريب عاملية

مهارات عملية تس���اعدهم 
ف���ي العمل بفاعلي���ة أكبر، 
خصوصا في مجال تقييم 

الطاقات البشرية.
وتعليق���ا عل���ى ه���ذا 
البرنام���ج التدريب���ي، قال 
مدير إدارة املوارد البشرية 
والتطوير االستيراتيجي في 
Ooredoo عمر البسام »تعد 
املب���ادرة تأكيدا على  هذه 
مساعي الشركة في تطوير 
الكوادر  قادة املستقبل من 

الوطنية. كما ان االستثمار 
البش���رية من  في مواردنا 
خالل تأهيله���م للحصول 
على الشهادات االحترافية 
أمر في غاية األهمية، ويأتي 
 Ooredoo متاشيا مع رؤية
إلثراء حياة األفراد، كما أنه 
نابع من إمياننا بأن تطوير 
موظفين���ا ومنحهم فرصا 
للحصول على خبرات عاملية 
سيدعم مس���يرتهم املهنية 
ويجع���ل منهم خبراء ذوي 

تطلعات عاملية«.
ويعد هذا البرنامج جزءا 
من أجندة الشركة لتدريب 
وتطوير املوظفني، بالتعاون 
مع جهات عاملية سعيا في 

تطوير كوادرها الوطنية.

العالم.وس���يحظى موظفو 
امللتحق���ون بهذا   Ooredoo
البرنامج بفرصة احلصول 
 CHRP على شهادة معتمدة من
في نهاية 2014. كما يهدف 
البرنامج التدريبي إلى صقل 
مواهب املوظفني وتدريبهم 
على األساسيات في وضع 
اس���تراتيجيات فعالة في 
مجال املوارد البشرية. كما 
يه���دف البرنامج أيضا إلى 
مساعدة املوظفني الكتساب 

أعلن���ت Ooredoo ف���ي 
الكوي���ت أنه���ا منح���ت 5 
موظفني كويتيني من فريق 
قط���اع امل���وارد البش���رية 
فرص���ة احلص���ول عل���ى 
مؤه���الت عاملي���ة، وذل���ك 
بالتعاون مع معهد االمتياز 
البريطاني للموارد البشرية 
والتطوير)CHRP(، والذي 
يعد من أعرق املؤسس���ات 
التدريبية في مجال املوارد 
البشرية في اململكة املتحدة. 
وقد مت تأسيس املعهد عام 
1913، ويشمل شبكة من الرواد 
في مجال املوارد البش���رية 
والتطوير يفوق عددهم 130 
القطاعات اخلاصة  ألفا من 
واحلكومية والتطوعية حول 

محاضرة عن كيفية معاينة وشراء األملاس واألحجار الكرمية؟

أملاس »األڤنيوز«.. غير

الطبيع����ي واألملاس  األملاس 
الصناع����ي وس����بل االعتناء 
واحملافظة به على مر السنني 
باعتبار األملاس من بني أعظم 

كنوز األرض.
وبهذه املناسبة، أكدت إدارة 
إقامة  األڤنيوز حرصها على 
مختلف األنشطة والفعاليات 

التي تهدف إلى الترفيه وإلى 
التسوق لدى  تعزيز جتربة 

الزوار.
ويعتبر ركن املجوهرات 
أحد أهم األسواق املتخصصة 
ضم����ن التوس����عة اجلديدة 
لألڤني����وز، حي����ث يتمي����ز 
تصامي����م  ذات  بواجه����ات 
وألوان تعكس رونق البضاعة 
وروعتها وتشكل لوحة فنية 

تنافس إبداع الصاغة.
ويعتبر ركن املجوهرات 
أحد أقس����ام منطق����ة املول 
وميك����ن الوص����ول إليه من 
خالل مداخل املول املختلفة 
أو من خالل منطقة الس����وق 
أو أح����د املداخل املتفرقة من 
أڤنيو.ويتميز  منطقة غراند 
ركن املجوهرات أيضا بتصميم 
ذهبي فريد على واجهة محالته 
مستوحاة من صندوق الذهب 
واحللي املرصعة على مداخلها 
ونوافذها أيضا تش����ع منها 
بريق املجوهرات لزواره على 

كل أرجاء الركن ذاتها.

والتعامل بها وشرائها أيضا 
التعريف على األملاس  كذلك 
وأنواعه وخصائصه والتمييز 
في ش����كله وصقله وعياره 
وألوانه فضال ع����ن املعرفة 
بتقييم التجاري لألملاس من 
خالل قطعه وشكله وقيمته 
باإلضافة إلى التفريق ما بني 

نظمت إدارة األڤنيوز في 
ركن املجوهرات مؤخرا دورة 
تدريبية عن فن معاينة وشراء 
األملاس واألحجار الكرمية ملدة 
5 أيام من قبل استشاري عاملي 
متخصص ف����ي عالم احللي 
واملجوهرات الثمينة لعشاق 

األملاس واألحجار الكرمية.
حيث أتاحت هذه الدورة 
التعرف على أهم  ملنتسبيها 
العناصر التي يجب مراعاتها 
ومعرفتها عند شراء األملاس 
الكرمية من خالل  واألحجار 
العامل����ي زياد هيكل  اخلبير 
وهو عضو في املعهد األميركي 
 GIA - - لألحج����ار الكرمية
 The Gemological Institute
of America(( - وه����و معهد 
غير ربحي متخصص للبحث 
والتعلي����م في مج����ال علم 
اجلواهر وفنون املجوهرات.

كما قدم����ت الدورة أيضا 
موضوعات قيم����ة عن علم 
األحج����ار الكرمي����ة وعل����م 
اجلواهر وكيفي����ة معرفتها 

جانب من احلضور املنتسبون للدورة استشارية عن كيفية معاينة وشراء األملاس واألحجار الكرمية

»األهلي« يحتفي بخريجي أكادمييته الـ 14

اإلدارات وإميان���ه بأهمية 
الوطنية  الك���وادر  تأهيل 
للعمل في القطاع املصرفي، 
مشيدا ببرنامج إعادة هيكلة 
العاملة على دعمه  القوى 
املتواصل لتدريب العمالة 

الوطنية.
بدوره، قدم ستيوارت 
لوك���ي، مدير ع���ام إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد، 
التهاني للخريجني اجلدد 
الختيارهم العمل بالقطاع 
املصرفي ملا يتمتع به هذا 
القطاع من مصداقية ومهنية 
عالية وتطوي���ر وظيفي 
يواكب احتياجات السوق، 
وشجعهم على بذل أقصى 

طاقاتهم في العمل من اجل 
تقدمي خدمات تفوق توقعات 

عمالء البنك. 
من جهت���ه، قال فراس 
التدريب  رمضان، مدي���ر 
والتطوي���ر أن أكادميي���ة 
األهلي أتت لتؤس���س قيم 
العمل املصرف���ي وتعزز 
تعامل املوظفني باحترافية، 
ولبناء ش���راكة مصرفية 
حقيقية مع العمالء، حيث 
صمم البرنامج بشكل يتيح 
للموظف ممارسة مهام عمله 
وه���و على دراي���ة كاملة 
باملتطلبات الوظيفية، مما 
ينعكس إيجابا على أدائه 

الوظيفي.

الصناع���ة  وأساس���يات 
التركيز  املصرفية وأهمها 
عل���ى الس���رية املصرفية 
وتقدمي خدمات تتالءم مع 
احتياجات العمالء، مشيرا 
إلى أهمية التفاني في األداء 
في سبيل تقدمي مستويات 

خدمة متميزة.
إنك���ي خ���الل  وق���ال 
االحتفالية التي أقامها البنك 
الكويتي مبناسبة  األهلي 
تخري���ج الدفع���ة الرابعة 
عشر، في »أكادميية األهلي« 
وأن جناح األكادميية للسنة 
الرابعة عشر على التوالي 
كان نتيجة لتضافر جهود 
فريق العم���ل من مختلف 

البن���ك األهلي  احتفل 
الدفعة  الكويتي بتخريج 
الرابعة عشر من أكادميية 
األهلي، وذلك بحضور مدير 
عام إدارة املوارد البشرية 
حمزة إنكي، ومدير عام إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
ستيوارت لوكي، ومديري 
املناط���ق واإلدارات، حيث 
قدم���وا التهاني للمتدربني 
الوطنية على  الكوادر  من 
إمتامهم البرنامج بنجاح.

وقد أكد حم���زة إنكي، 
مدي���ر ع���ام إدارة املوارد 
البشرية في البنك األهلي 
الكويتي، على ضرورة التزام 
املوظفني اجلدد بأولويات 

لقطة جماعية الكادمية االهلي ال14

دبي: حصدت كيا موتورز عددا 
كبيرا من اجلوائز في معرض باريس 

للسيارات حيث فازت مبسابقة العالمة 
التجارية للسيارات عام 2014، وهي 

مسابقة التصميم الدولية السنوية التي 
يديرها مجلس التصميم األملاني ملاركات 
السيارات، ومت اختيار كيا للفوز بثالث 

فئات من قبل جلنة حتكيم مستقلة.
كما فاز فريق تصميم كيا، برئاسة بيتر 

شراير، رئيس وكبير املصممني في 
شركة كيا موتورز ومجموعة هيونداي 
موتور، بلقب »فريق العام« إلجنازاتهم 

في ثالث قارات، حيث متتلك كيا موتورز 
مراكز تصميم في كوريا وكاليفورنيا 

وأملانيا.
كما فازت سيارة، كيا بروفو، السيارة 

الرياضية من الفئة »بي« التي مت كشف 

النقاب عنها في معرض جنيڤ للسيارات 
في العام 2013، بجائزة »أفضل األفضل« 
في فئة السيارات التجريبية، فيما فازت 

سيارة سول، وهي اجليل الثاني من 
سيارات الدفع الرباعي املدمجة، بلقب 

التصميم اخلارجي لفئتها، وسيتم عرض 
اجلوائز في معرض باريس الدولي الذي 

سيفتح أبوابه للعامة في 4 أكتوبر.
وقالت جلنة التحكيم: »بيتر شراير 

وفريقه الدولي قاموا مبهمة متميزة على 
مدار السنوات القليلة املاضية ما يؤهلهم 
بالفوز بجائزة »فريق العام«، لقد ابتكر 

الفريق تصميمات فريدة لعالمة كيا 
التجارية ما ميزهم عن اآلخرين بشكل 

الفت لألنظار«.
من ناحيته، قال بيتر شراير: »هذا 
الفوز الثالثي الرائع هو تقدير رائع 

للعمل الذي قام به فريق التصميم لدينا 
وهم يستحقون هذا النجاح. يسعدني 
احلصول على هذا التقدير وأنا فخور 

بفريق العمل لدينا«.
وأضاف: »إن تصميم سيارات من الطراز 
األول ال يحدث عن طريق الصدفة. إنها 
نتاج عملية مستمرة تقوم على اساس 
التفاني واالهتمام بأدق التفاصيل. إنها 
عملية تبادل لألفكار اخلالقة، باإلضافة 
الى االنفتاح على التأثيرات من مختلف 
النواحي. ولكن اجلانب األكثر أهمية هو 

روح الفريق والذي ميكننا من تخطي 
العقبات التي تواجهنا مهما كانت صعبة. 

يتكون فريق التصميم في كيا من ما 
يقارب 20 جنسية، و20 لغة، و20 ثقافة 

متعددة للعمل على تصميم السيارة التي 
حتمل بدون شك مالمح سيارات كيا«.

إنطالق مؤمتر داتاماتكس جيتكس  بدبي

اخلاص للتواصل والتعاون بني 
الشعوب، فبعدما قامت الشركة 
بتنظيم العدي����د من املعارض 
واملؤمترات ب����دول عديدة مثل 
تونس واملغرب واإلمارات العربية 
املتحدة وسلطنة عمان ولبنان 
وتركيا واململكة املتحدة وكان 
لها الص����دى الكبير واحملوري 
والذي بدوره حقق جناحا كبيرا 
على كل املستويات وفي شتى 
املجاالت االقتصادية والثقافية 
والتعليمية. وأكد عزيز أن تنظيم 
املعرض وامللتق����ي الكويتي � 
املصري ج����اء ب����دوره ليؤكد 
العالق����ات القوية واملتينة بني 
الكويت وجمهورية مصر العربية 
والتي قامت على أس����س قوية 
منذ القدم. وصرحت ماري مالك 
املستشارة اإلعالمية للشركة بأن 
هذا املعرض سيصاحبه مؤمتر 
صحافي للمشاركني من البلدين 
الشقيقني بحضور العديد من 
اجله����ات اإلعالمي����ة املقروءة 

انطالق املعرض وامللتقى
 الكويتي ـ املصري 21 اجلاري مبصر

واملرئية وسوف يتم فيه عرض 
ألهم وآخر املشاريع املشتركة بني 
البلدين وأهم اجلهات املشاركة 
والت����ي تهدف الى اس����تقطاب 
العديد من املشروعات اجلديدة 
وسيشارك في هذا احلدث املتميز 
العديد من الوزارات واجلهات 
احلكومية والشركات االستثمارية 

والعقارية والطاقة الشمسية.
وأك����دت ماري عل����ى الدور 
الكبير الذي تق����وم به الغرفة 
التجاري����ة باجلي����زة وخاصة 
وكيل الوزارة عادل رزين رئيس 
الشؤون االقتصادية والتجارية 
باجليزة وما يقدمه لنجاح هدا 
املعرض وكذلك أعضاء الغرفة 
والغرفة التجارية بالقاهرة أيضا 
ودعوتهم لرجال األعمال حلضور 
هدا احلدث املتميز، وأيضا سلوى 
احمد لطفي العضوة بالغرفة 
التجارية باجليزة وما قدمته من 
جهد كبير للمساعدة على جناح 
هذا احل����دث ودعوتها للجهات 
املصرية للمشاركة والتواجد في 
هذا املعرض الكبير.وأكدت ماري  
أهمية مشاركة الغرفة التجارية 
باجليزة وتواجدها باملعرض 
لتسهيل وتقدمي اإلجابة عن أي 
استفسارات تخص املستثمرين 
والتجار وأهم القوانني املتبعة 
لذلك لذا سوف يكون لها ركن 
متميز باملع����رض، وأخيرا دعا 
رأفت عزيز الشركات االستثمارية 
والتجارية من الكويت لزيارة هذا 
املعرض والذي يستمر حتى 23 

أكتوبر اجلاري.

يق����ام املع����رض الكويتي � 
املصري خالل الفترة من 21 إلى 
23 أكتوبر اجلاري بجمهورية 
مصر العربية بفندق فورمنت 
هليوبولي����س، وذل����ك برعاية 

الغرفة التجارية باجليزة.
وفي ه����ذا االطار، قال رأفت 
عزيز املدير التنفيدي لش����ركة 
س����كاي اكس����بو للمع����ارض 
واملؤمت����رات اجله����ة املنظمة 
للمعرض ان ه����ذا احلدث جاء 
متماش����يا مع سياسة وأهداف 
الش����ركة التي اهتمت بتنظيم 
مثل هذه املعارض وامللتقيات 
التي تهدف الى التواصل وتوطيد 
العالقات ب����ني الكويت والدول 
الشقيقة والصديقة وهو الدور 
الذي يجب أن يقوم به القطاع 

ماري مالك  رأفت عزيز
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Stress is a part of life 
that we all encounter from 
time to time. A little stress 
can be helpful, putting us 
into action to get things 
done; but too much can 
affect us both mentally 
and physically. Stress is 
the second major cause of 
illness at work after back 
pain, and is becoming more 
and more of an issue in 
today’s culture.

In a stressful situation 
our brains release a range 
of ‘stress chemicals’ such 

as cortisol and adrenaline 
to provoke a fight-or-flight 
reaction. The fight reac-
tion will have us stand-
ing up, ready to fight for 
our lives, while the flight 
reaction encourages us to 
flee from danger and pro-
tect ourselves. 

Everybody is unique 
and stress affects people 
in different ways - some 
thrive off it, while others 
find it incredibly difficult 
to deal with. How we re-
act to stress depends on a 
variety of factors, includ-
ing our personal tempera-
ment and the type of stress 
we’re dealing with.

In life we generally 
encounter two types of 
stress; the first is the con-
stant stream of everyday 
pressures like deadlines 
and bills, and the sec-
ond is the sudden rush 
of stress brought on by 
one-off events such as 
death, moving house or 
divorce.

When you are feeling 
stressed, you will be af-
fected both emotionally 

and physically. While ev-
eryone reacts differently, 
here are some common 
stress symptoms:
Emotional symptoms
• Anger or irritability - 
feeling easily agitated 
and frustrated with peo-
ple around you.
• Crying - feeling over-
whelmed, teary or over-
emotional.
• Anxiety - feeling anxious 
for no particular reason 
or feeling anxious about 
every-day things.
• Low self-esteem - feel-
ing low, unattractive or 
unsatisfied.
• Avoiding others - want-
ing to be alone and avoid-
ing social situations.
Physical symptoms
• Using unhealthy coping 
methods such as smoking, 
ecc - stress often makes 
us seek comfort in un-
healthy ways.
• Sleeplessness - stress 
can make our minds race 
and can make switch-
ing off at night near on 

impossible.
• Digestive problems - our 
body’s fight-or-flight reac-
tion can cause our diges-
tive systems to slow down 
or even inflame, leading 
to problems such as con-
stipation or diarrhea.
• Dizziness and sweating 
- this occurs when chem-
icals are released during 
the body’s fight-or-flight 
reaction.
• Chest pains or palpita-
tions - stress may aggra-
vate heart conditions or 
provoke palpitations as 
the heart beats faster when 
under stress.
Causes of stress

Most people will find 
themselves suffering from 
stress at some point in their 
lives and depending on 
your personality; you may 
find yourself more suscep-
tible than others. People 
who strive to succeed at 
all costs and those who 
look to please others may 
find themselves less able 
to cope.   

One of the most com-
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mon causes of stress is 
feeling powerless. Feel-
ing unable to control or 
change our lives in the 
way we want is one of 
the modern world’s big-
gest concerns.

Big changes in your life 
can also leave you feel-
ing stressed and anxious, 
even if they are positive 
changes. Typical changes 
that can cause stress in-
clude having a baby, mar-
riage, moving house, or 
illness.

Long-term circumstan-
tial problems also contrib-
ute to our daily stress lev-
els; for example, issues 
surrounding family, re-
lationships, and work is-
sues can all leave us feel-
ing stressed.

When is the best time 
to seek help?

Stress is a problem that 
feeds on itself and lowers 
your ability to cope - so 
the sooner you seek help, 
the better. The stereotype 
of mental illness means 
many are reluctant to get 
the help they need, sadly 

this will only encourage a 
destructive cycle of stress, 
anxiety and depression. It 
is vital to work on your-
self when:
• Stress (and the effects 
of stress) are dominating 
your life.
• Stress is affecting you 
physically to the point that 
you feel unwell.
• You are experiencing an-
gry outbursts that are affect-
ing those around you.
• You feel often anxiety, 
irritability and you blame 
others for this.

 There are no quick fixes 
when it comes to treating 
stress, however getting 
the appropriate treatment 
will help you deal with 
stress management in the 
long-term. Acknowledg-
ing the issue is your first 
step; many of us choose 
to bury our heads in the 
sand, accepting our daily 
stresses as a part of life. 
Once you acknowledge 
that you are not OK and 
need support, only then 
you start the process of 
change that leads towards 

your goal. 
Talking through the is-

sues you are facing with 
a therapist can help you 
to deal with any underly-
ing issues that are affect-
ing your stress levels such 
as low self-esteem, emo-
tional management and 
relationship issues. Your 
therapist may also be able 

to identify your person-
al stress triggers and can 
talk you through ways of 
dealing with them. Whilst 
we cannot control certain 
stressful situations in life, 
we can control the way we 
react to them. One of the 
key ways of dealing with 
stress is learning how to 
manage it.

EducationUSA Common Questions
For students around 

the world , studying in the 
United States provides a 
lifetime of benefits and 
rewards:
• Quality facilities, resourc-
es and faculty;

• Opportunity for stu-
dents to become highly 
skilled and competitive in 
their fields and leaders with-
in their communities;
• Choice of different types 
of institutions, programs, 
academic and social envi-
ronments, and subjects;
• Value for the money invest-
ed in higher education;
• Knowledge of Ameri-
can customs, culture, and 
history.

Preparing to study in 
the United States can be 
challenging and feel over-
whelming. Our Educatio-
nUSA Advisor is familiar 
with the U.S. university 
system , and is trained to 
help students research and 
apply to U.S. colleges and 
universities. Our advisor 
is based at the Ministry of 
Higher Education (Sana-
bel Tower, Sharq) every 
Monday and Wednesday 
from 10:00-13:00, and at 
the National Union for 
Kuwaiti Students- USA 
Branch (NUKSUSA) every 
Tuesday from 17:30-19:30, 
and is committed to help-
ing students pursue edu-
cational opportunities in 
the U.S.

Here are some impor-

tant questions that Kuwaiti 
students may ask before 
they apply to study in the 
U.S:
How do I start?

There are more than 
4,000 accredited higher 
education institutions in 
the United States. Students 
should start their research 
at the EducationUSA web-
site. This website provides 
accurate, objective, and 
comprehensive informa-
tion about U.S. educational 
institutions and guidance 
on how to access those op-
portunities. The Educatio-
nUSA website provides in-
formation about applying 
to a U.S. university, select-
ing universities that match 
a student’s study goals, 
and applying for financial 
aid. http://EducationUSA.
state.gov/ Ask yourself a 
few questions;
• Can I meet admission 
requirements?
• Do I want to go to a 

small (Under 5,000), me-
dium (10,000+) or large 
(20,000+) school?
• What kind of environ-
ment do I want to live in? 
(large city, small town, cold 
climate, close to family, 
etc.)
• Does my secondary school 
coursework prepare me 
for the demands of th is 
major?
• What do I want to 
study?
• What is my budget and 
how much can my fami-
ly afford?
• Do I want to go to a private 
or public institution?
• Do I want to attend a uni-
versity that has services for 
international students?
When do I begin my 
search for universities in 
the States?

It is recommended that 
you begin your search 12-18 
months before your intend-
ed departure date. For ex-
ample, if you plan to start 
study in the U.S. in Sep-
tember 2015, you should 
begin your search in June/
July of 2014.
What documents must 
I submit for admission 
to U.S. colleges and 
universities?

Individual institutions 
set their own admission 
requirements and appli-
cation procedures.

Check college/universi-

ty websites and/or printed 
application materials for 
details. You may be re-
quired to submit the fol-
lowing items before uni-
versities evaluate your 
application:
• A completed applica-
tion form
• An application fee
• Official copy of your aca-
demic transcripts stamped 
by the Ministry of Educa-
tion. If the transcript is not 
in English, then it needs to 
be translated by a Minis-
try of Higher Education-
approved translator and 
then stamped by the Min-
istry of Education.
• An application essay
• Two or three letters of 
recommendation.
• Financial documents 
proving you have adequate 
funds, or a scholarship, to 
study in the U.S.
• Official standardized test 
scores sent directly to the 
university from the testing 
company (TOEFL iBT/SAT/
GMAT/GRE, etc .)

All items must be sub-
mitted according to ap-
plication deadlines set by 
the college. Deadlines can 
range anywhere from 3 
to g months before class-
es start.
Which standardized 
tests will I be required 
to take?

The TOEFL iBT is re-
quired of all international 

applicants, regardless of 
the intended field or lev-
el of study, as they need 
to prove that they have a 
strong command of both 
spoken and written Eng-
lish. Undergraduate stu-
dents are often required 
to take the SAT Reason-
ing Test. Some compet-
itive institutions require 
scores from the SAT Sub-
ject Tests. Graduate stu-
dents are required to take 
the GMAT for MBA pro-
grams, while other stu-
dents are almost always 
required to take the GRE 
General Test. A few grad-
uate programs will require 
scores from the GRE SUb-
ject Tests in addition to 
the GRE General Test. 
Always check universi-
ty websites for specific 
details on standardized 
test requirements.
What if I apply but my 
TOEFL score is low?

You need strong Eng-
lish language skills to be 
successful at a U.S. uni-
versity. If your academic 
grades are good, but your 
TOEFL score is a little 
low, you may be able to 
take an Intensive Eng-
lish Language program 
at a U.S. university. The 
university may offer you 
“conditional admission.” 
That means that you must 
take the Intensive Eng-
lish Language program 

to improve your English. 
If your English skills im-
prove, you will be able to 
start your regular course-
work. Read the university 
website carefully. Some 
universities will require 
you to take another TOE-
FL test at the end of the 
English Language pro-
gram. At other universi-
ties, you need to pass the 
English Language Pro-
gram course to move into 
regular coursework.

If your TOEFL score 
is very low, you are not 
ready to study in the Unit-
ed States right now. Con-
tinue studying English, 
taking courses, and prac-
ticing every day. Then 
take the TOEFL test later. 
If you have been work-
ing hard, your score will 
increase.
How do I apply for a 
Visa?

The U.S. Embassy in 
Kuwait accepts applica-
tions for students who 
would like to study in 
the United States. Ob-
taining your visa is the 
final part of the process 
of applying to study in 
the United States. You 
should apply after you 
have been accepted for 
admission at an Ameri-
can college or universi-
ty and have accepted the 
admission offer. Informa-
tion about applying for a 

student visa is available 
on the U.S. Embassy Ku-
wait webpage.
I am a Kuwaiti girl 
who would like to 
study in the U.S. My 
parents are not in 
favor of this and are 
concerned that the 
U.S. is unsafe and 
culturally inappropri-
ate for girls. How can 
you be of help to me 
on this?

There is a large num-
ber of Kuwaiti girls cur-
rently studying in various 
universities all around 
the U.S., so you are def-
initely not alone. Our 
EducationUSA Advisor 
can put you in touch with 
one of these girls to talk 
to you about her stay in 
the U.S. Your parents are 
also more than welcome 
to visit the EducationU-
SA Advisor and address 
all their concerns.

In addition, the U.S. of-
fers you the chance to en-
roll at any of its prestigious 
Women’s Colleges, from 
which many of the world’s 
most influential women 
have graduated.

http://kuwait.usem-
bassy.gov/visaservices.
html

For more informa-
tion, contact an Educa-
tionUSA Advisor:

EducationUSA.Q8@
state.gov

The SelectUSA 2015 Investment Summit, 
WASHINGTON DC, MARCH 23 -24 , 2015

President Barack Obama 
and Commerce Secretary 
Penny Pritzker have made it 
clear that the United States 
is “open for business “ and 
warmly welcomes foreign 
investors to operate in our 
transparent, stable and open 
market.  SelectUSA pro-
vides world -class services 
for international firms of 
all sizes as they consid-
er investing in the Unit-
ed States. The SelectUSA 
2015 Investment Summit 
will bring together key 
players to help investors 
learn about the incredi-
bly diverse opportunities 

across the country - all in 
one building The 2015 In-
vestment Summit aims to 
build on the success of the 
2013 Summit.

So...what happened at 

the 2013 Summit? 
Last October, President 

Obama hosted the first 
ever SelectUSA Summit, 
with a sold-out crowd of 
more than 1,300 people – 
including executives from 
60 countries, as well as 
governors, mayors, and 
economic development 
officials from nearly ev-
ery U.S. state and territo-
ry. Five members of Pres-
ident Obama’s Cabinet 
and CEOs from leading 
companies shared their 
experiences and perspec-
tives, while U.S. states 
presented opportunities 

to investors on the trade-
show floor.

Stay informed - Sign 
up to receive SelectUSA 
2015 Investment Summit 
Updates:  http:// selectusa.
commerce.gov/selectusa-
investment-summit

Taking place March 
23-24, 2015 at the Gay-
lord National Resort and 
Convention Center near 
Washington, D.C., the Se-
lectUSA 2015 Investment 
Summit will allow partic-
ipants to:
• Learn about the U.S. in-
vestment climate and con-
crete opportunities

• Network with compa-
ny executives, econom-
ic development profes-
sionals, and government 
officials

- Hear from a variety of 
high-level government and 
corporate speakers
• Schedule private, one 
-on-one meetings to make 
meaningful connections
• Ask questions about feder-
al rules and regulations
• Learn about state laws 
and incentives

For more informa-
tion visit www.selectusa.
commerce.gov/selectusa-
investment-summit

October 14, 6:00pm
Marina Hotel Kuwait
(6:00 - 9:00 pm)
Location - Marina Hotel Kuwait
Six Palms Restaurant, Salmiya, Opp. Mari-
na Mall, Arabian Gulf Road, 22000 Kuwait, 
Kuwait
Presentations
5:30 - 6:00 pm
(Writing a Winning Application)
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

37 مليوناً من »الغانرز« لدراكسلرالرياضية
ذكرت تقارير صحفية ان نادي أرسنال يسعى للتعاقد مع العب فريق شالكه األملاني 
جوليان دراكسلر لسد مكان جنمه مسعود أوزيل الذي يغيب عن الفريق بسبب 
اإلصابة. وذكر موقع صحيفة ميرور ان »الغانرز« حضر 37 مليون إسترليني من أجل 
الظفر بخدمات دراكسلر ليكون خير تعويض »للرسام« املصاب في الركبة.
يذكر ان أرسنال كان يتابع الالعب منذ عامني وكان قريبا من التوقيع معه في يناير 
املاضي لكن شالكه رفض العرض في اللحظة األخيرة.

لوف: پولندا قهرتنا

»ركبة« رونالدو تثير القلق

»البرغوث«: أنا سبب اخلسارة

شيك على بياض لسيميوني

روما يتحرك بقوة

أعرب يواكيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا عن 
خيبة أمله عقب خسارة أمام پولندا.

وص���رح لوف عقب املباراة: »ال أس���تطيع أن ألقي 
باللوم على الفريق، لم نهتم كثيرا بالفرص التي أتيحت 
لن���ا خالل املباراة«. وأضاف لوف: »أهدرنا العديد من 
الفرص في الوقت الذي سجلت فيه 
پولندا الهدف األول من أول فرصة 

تتاح لالعبيها«.
وتعد هذه اخلسارة األولى 
التي تتعرض لها أملانيا في 
تاريخ لقاءاتها الرسمية مع 
پولندا والتي متتد ل� 81 عاما، 
حيث حافظ املنتخب األملاني 
على سجله خاليا من الهزائم 
أمام پولندا في 18 مباراة قبل اللقاء 
األخير. وبدا واضحا تأثر املنتخب األملاني بغياب جنومه 
املصابني وعلى رأس���هم القائد شفاينشتايجر وأوزيل 

وريوس بسبب اإلصابة.

عاد كريس���تيانو رونالدو ليثير القلق في أوساط 
جمهور ريال مدريد ومنتخب البرتغال بسبب ركبته 

التي عانى منها طوال العام احلالي.
رونال���دو غادر مباراة منتخب بالده البرتغال أمام 
فرنسا والتي انتهت بفوز الديوك 2-1، وبعد ذلك قام 
بوضع الثلج على ركبته اليس���رى مما أعاد لألذهان 

كثرة غياباته منذ ابريل املاضي بسببها.
صحيفة املون���دو ديبورتيف���و الكتالونية علقت 
على هذه احلالة قائلة »يبدو أن برنامج كريس���تيانو 
العالجي لم يكن مثاليا، وهو اآلن في موقف ال يسمح 

له بالراحة«
أما صحيف���ة املاركا املدريدية فقال���ت إن رونالدو 
خضع للراحة وغاب عن مواجهة ريال سوس���يداد ثم 
عن مباراة منتخب بالده أمام البانيا، لكن من الواضح 
أن ركبته ما زالت تزعجه عند وجود ضغط مباريات 
عليها، مما قد يس���تدعي نظاما جديدا ملشاركاته حتى 

ال تعاوده اإلصابة.

حمل جنم نادي برشلونة الدولي األرجنتيني ليونيل 
ميسي نفسه مسؤولية خسارة منتخب »التانغو« أمام 
املنتخب البرازيلي بثنائية نظيفة ضمن املباراة الودية 

التي جمعت بني املنتخبني في الصني.
واعتبر ميس���ي عقب نهاية املباراة أن إهداره لكرة 
اجل���زاء أضاع فرصة عودة منتخب 
بالده للمباراة بقوله: »املباراة 
حسمت بس���بب خطأين من 
طرفنا، أحدهما كلفنا تلقي 
اله���دف األول، والثان���ي 
كان عدم تسجيلي لركلة 
الوطني  اجلزاء، املنتخب 
مير مبرحلة انتقالية، فنحن 
ام���رة مدرب  نلعب حتت 
جدي���د يح���اول أن يطبق 
أفكارا جديدة غير تلك التي 
كانت سابقا، واألمر سيتطلب 

منا بعض الوقت«.
في سياق آخر، لم يظهر ميسي ردة فعل جتاه لفتة 
كاكا الرائعة معه عندما جرى مس���رعا نحوه وامسكه 
من شعره ليواس���يه ويتجاذب معه أطراف احلديث، 
حيث أش���ارت صحيفة امليترو إلى أن »البرغوث« لم 
يكن س���عيدا بلمس كاكا لشعره ولم يظهر أي تقدير 

منه للفتة النجم البرازيلي.

ذكرت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميالن اإليطالي 
يفك���ر في التعاقد مع األرجنتيني دييغو س���يميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني احلالي ليخلف املدرب 

اإليطالي والتر ماتزاري في الفريق.
ونقل موقع »أف سي إنتر نيوز« املختص بأخبار 
النيراتزوري بأن إدارة االنتر تنوي تقدمي 
ش���يك على بياض من أج���ل إقناع 
»التشولو« على مهمة تدريب الفريق 
وترك بطل الدوري اإلسباني في 

املوسم املاضي.
التعاقد مع  وتأت���ي فك���رة 
سيميوني من أجل إعادة اإلنتر 
ملنص���ات التتويج بعد الغياب 
عنها منذ إح���راز كأس إيطاليا 

عام 2011.
وذكر املوقع ذاته أن سيميوني 
يفكر في خوض مغامرة جديدة 
في عالم التدريب قبل العودة إلى 
موطن���ه األرجنتني من أج���ل قيادة 

منتخب بالده.
يذكر أن سيميوني قد لعب في نادي اإلنتر 75 مباراة 

وأحرز 15 هدفا منذ 1997 إلى 1999.

يسعى نادي روما لتدعيم صفوفه بالعبني من أصحاب 
اخلبرة خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن اإلدارة 
أجرت مفاوضات مكثفة مع مس���ئولي تشلسي خالل 
األسابيع املاضية لضم حارسه املخضرم بيتر تشيك 
الذي لوح بالرحيل عن النادي اللندني بسبب استبعاد 
املدرب جوزيه مورينيو له وتفضيل البلجيكي كورتوا 

عليه.
كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن »اجليالوروسي« 
وجه أنظاره للتعاقد مع جيمس ميلنر العب وسط مان 
سيتي، الذي يشكو من قلة مشاركاته هذا املوسم، حيث 

لم يظهر إال في أربع مباريات.

التعادل »سمة« اجلولة الثانية في املجموعة السادسة

كرمي قهر رونالدو )أ.ف.پ(

»املرينغي« يستهل مونديال األندية 16 ديسمبر
أس���فرت قرعة بطولة 
لألندي���ة  العال���م  كأس 
التي تستضيفها املغرب 
في الفت���رة من 10 إلى 20 
املقبل عن بداية  ديسمبر 
نادي ريال مدريد اإلسباني 
بطل أوروبا مشواره في 
البطولة يوم 16 ديسمبر.
الصفح���ة  وأف���ادت 
الرسمية ملوقع ديفينسا 
سنترال اإلس���باني على 
تويتر بأن »امللكي« سيلعب 
في الدوري نصف النهائي 
مباشرة يوم 16 ديسمبر.

ويواج���ه »املرينغي« 
الفائز من بطل أس���يا أو 
فري���ق ديبورتيفو كروز 
أزول املكس���يكي بط���ل 

الكونكاكاف.
يذك���ر أن بطل اس���يا 
سيكون إما الهالل السعودي 

وقال الرئيس التنفيذي 
للجبه���ة اري���ك دومارد 
أن »البارس���ا« ال ميكن 
ان يلع���ب ف���ي الدوري 
الفرنس���ي وأن موناكو 

استثناء.
وكان ق���د أعل���ن في 
إمكانية  وقت سابق عن 
التحاق برشلونة بالدوري 
الفرنسي في حال انفصال 
إقليم كاتالونيا عن اسبانيا 
بعدما صرح تيباس بأن 
متص���در الليغا حاليا ال 
ميكن أن يلعب في الدوري 
االسباني فريق من خارج 

اسبانيا.
البرسا يواجه  واآلن 
املجهول في حال انفصلت 
كاتالونيا وأصدر االحتاد 
الفرنسي لكرة القدم رفضا 

رسميا بعد هذا البيان.

الفرنسية بصورة قاطعة في 
بيان لها وجود نادي برشلونة 
في الدوري الفرنسي في حال 
استقالل كاتالونيا عن اسبانيا. 
وذكرت صحيفة »سبورت« أن 
اجلبهة الوطنية في فرنس���ا 
قد أصدرت بيانا ترفض فيه 
مش���اركة »البلوغران���ا« في 

ليغ1.

ستار أن التشيلي يعتبر من 
أبرز املعجبني ب���أداء املدافع 
البرتغالي وكان ريال مدريد قد 
رفض عرض قدم من السيتي 
الوقت املاضي بقيمة 25  في 

مليون استرليني.

»البارسا« يواجه المجهول

رفضت اجلبهة الوطنية 

أو وسترن سيدني األسترالي 
اللذين س���يتقابال في نهائي 

البطولة الشهر املقبل.
وفي س���ياق آخ���ر، يفكر 
التشيلي مانويل بلليغريني 
مدرب مان سيتي في التعاقد 
البرتغال���ي بيبي مدافع  مع 

»الريال«. 
وذكرت صحيف���ة دايلي 

لسان حال الفرنسيني.. ال نريد برشلونة  قرعة مونديال األندية

الفرنسيون يرفضون 
برشلونة

فاز منتخب پولندا لكرة القدم على نظيره األملاني بطل العالم 
2-0 في وارسو ضمن اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة 

املؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2016 املقررة في فرنسا.
وسجل اكاديوش ميليك )51( وبديله سيباستيان ميال )88( 

الهدفني.
وكانت پولندا تغلبت على جبل طارق 7-0 في اجلولة االولى، 

فيما فازت أملانيا بصعوبة على اسكتلندا 1-2.
وتتصدر پولندا املجموعة برصيد 6 نقاط مشاركة مع جمهورية 
ايرلندا التي تغلبت على جبل طارق 7-0 أيضا، فيما وقف رصيد 

أملانيا عند 3 نقاط.
على ملعب وراس���و الوطني، شهدت تشكيلة املدرب يواكيم 

لوف بعض الوجوه اجلديدة وتغييرات عدة عما كانت عليه 
في املونديال ح���ني توجت بطلة للعالم، بس���بب االعتزال 
واالصابات، واشرك لوف في الدفاع اريك دورم وانطونيو 
روديغر، وفي الوس���ط كرمي بلعربي املغربي االصل، وفي 
الهجوم كريستوف كطرامر الذي شارك احتياطيا في بعض 

املباريات خالل املونديال.
وعجز أبطال العالم في الش���وط االول عن زيارة 

شباك املضيف الذي لم يحسن بدوره استغالل 
عامل األرض واجلمهور، رغم احملاوالت 

اجلدية من اجلانبني.
الثاني،  الش���وط  وفي 
اكادي���وش ميليك  فاجأ 
احلارس االملاني العمالق 
مانوي���ل نوي���ر، افضل 

حارس في مونديال 2014 
البرازيل، بضربة رأس  في 

محكمة من نحو 12 مترا افتتح 
بها التسجيل )51(.

وفي ربع الس���اعة االخير، حاول 
لوف تنش���يط اخلط الهجومي فاشرك 
يوليان دراكسلر ولوكاس بودولسكي 
بدال م���ن كرامر واندريه ش���ورله لكن 
النتيج���ة جاءت مبا ال يش���تهي، حيث 
متكن سيباستيان ميال بديل اكاديوش 
ميليك من تعزيز تقدم أصحاب األرض 
بالهدف الثاني من تس���ديدة قوية في 

اسفل الزاوية اليسرى )88(.
وفاز منتخب جمهورية ايرلندا على 
نظيره من جزر فارو 2-0 في بلفاست، 
وسجل غاريث ماكولي )6( وكايل الفيرتي 

)20( الهدفني

وكانت جمهورية ايرلندا فازت في اجلولة االولى على املجر 
2-1، فيما خسرت جزر فارو امام فنلندا 3-1.

المجموعة السادسة 

تعادل منتخب رومانيا مع نظيره املجري 1-1 في بوخارست 
في اجلولة الثانية.

وس���جل راوول روسيس���كو )45( هدف روماينا، وباالش 
دشودشاك )82( هدف املجر، وكانت رومانيا فازت على اليونان 
في اجلولة االولى 1-0، فيما خسرت املجر أمام ايرلندا الشمالية 

.2-1
كما تعادل منتخب فنلندا مع نظيره اليوناني 1-1، 

وس���جل ياركو هورمه )55( هدف فنلندا، 
ونيكوس كيريليس )24( 

هدف اليونان.
وكانت فنلندا تغلبت على جزر فارو 3-1 في اجلولة االولى، 

فيما سقطت اليونان على أرضها أمام رومانيا 0-1.
وقد ينق���ذ التعادل رأس املدرب اجلدي���د لليونان اإليطالي 
كالوديو رانييري )63 عاما( ويؤجل رحيله بعد اقل من شهرين 
ونصف الشهر من بدء علمه والذي أشارت إليه الصحف اليونانية 
واإليطالية على حد س���واء في حال حتقيق نتيجة سلبية امام 

فنلندا.
لكن االحتاد اليونان���ي للعبة يصر 
عل���ى ان رانييري يعمل مبوجب عقد 
ميتد لعامني دون ان يلوح بإمكانية 

إقالته.

المجموعة التاسعة

تع���ادل منتخب ألبانيا مع 
ضيفه الدمنركي 1-1 في تيرانا 
ضمن اجلولة الثانية، وسجل 
امير لينيان���ي )38( هدف 
ألبانيا، والبديل السه فيبه 
)81( هدف الدمنرك، وتعادلت 

ارمينا مع صربيا 1-1.
وكانت ألبانيا حققت 
فوزا ثمينا على البرتغال 
في عقر دارها 1-0 في 
اجلول���ة االولى، فيما 
الدمنارك على  فازت 

ارمينا 1-2.
وتضم املجموعة 
منتخب���ات،   5
حيث لم تلعب 

البرتغال.

كرّم »الدون« ورفاقه
فاز منتخب فرنس���ا لكرة القدم على نظي���ره البرتغالي 2-1 في املباراة 

الدولية الودية التي اقيمت في باريس.
على ستاد فرنسا في ضاحية سان دوني الباريسية وأمام 79 ألف متفرج، 
افتتح أصحاب األرض التس���جيل في وقت مبكر عب���ر مهاجم ريال مدريد 
االس���باني كرمي بنزمية الذي سدد كرة من زاوية ضيقة في اسفل الزاوية 

اليمنى ملرمى البرتغال )3(.
وتف���وق بنزمية في هذا النزال على زميل���ه في الفريق امللكي وأفضل 
العب في العالم عامي 2008 و2013، النجم كريس���تيانو رونالدو الذي لم 
يستطع رغم احملاوالت املتكررة واالنطالقات السريعة واخلطرة في اكثر 

األحيان من خطف التعادل حتى نهاية الشوط االول.
وفي الش���وط الثاني، أضاف العب وس���ط يوڤنتوس بطل ايطاليا في 
املواس���م الثالثة االخيرة بول بوغبا الهدف الثاني »للديوك« مستفيدا من 

متريرة متقنة أرسلها بنزمية وتابعها بيمناه في قلب الشبكة )69(.
وخرج رونالدو قبل 11 دقيقة من النهاية بعدما تبني للمدرب اجلديد فرناندو سانتوس ان اإلرهاق 

أخ���ذ منه ولن يكون مبقدوره تعديل النتيجة بعدما ارتفعت الى 2-0، فحصل بديله جواو ماريو على 
ركلة جزاء تسبب بها بوغبا ونفذها بنجاح البديل ريكاردو كواريسما مقلصا الفارق )77(. وتلعب فرنسا 
التي تستضيف كأس أوروبا عام 2016 ضمن التصفيات املؤهلة في املجموعة التاسعة التي تضم البرتغال، 
لكن نتائجها غير محسوبة، وانخراطها في التصفيات جاء مبوجب قرار من االحتاد األوروبي الذي يرأسه 

الفرنسي ميشال بالتيني، بهدف تأمني املباريات االستعدادية الالزمة ملنتخب الدولة املضيفة.

توماسيز يتالعب
بنجوم »املانشافت« )أ.ف.پ(

بنــزميــةبنــزميــة

سقوط تاريخي لبطل العالم في تصفيات كأس أوروبا
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ضمن اجلولة الثالثة من تصفيات »يورو 2016«

تصفيات »يورو 2016« اجلولة 3
أبوظبي الرياضية 7HD3كازاخستان ـ التشيك

أبوظبي الرياضية 9:45HD2ويلز ـ قبرص
أبوظبي الرياضية اكسترا9:45البوسنة ـ بلجيكا
أبوظبي الرياضية 9:45HD1ايسلندا ـ هولندا
أبوظبي الرياضية 9:45HD2مالطة ـ ايطاليا

النرويج ـ بلغاريا

يأمل صاحب املركز الثالث في كأس العالم االخيرة املنتخب الهولندي 
االقتراب من فرق الصدارة عندما يقابل مضيفه منتخب آيسلندا ضمن 

اجلولة الثالثة حلساب املجموعة االولى من تصفيات اوروبا 2016.
ويدخل املنتخب الهولندي اللقاء وهو في املركز الثالث بفارق ثالث 
نقاط عن فرق الصدارة آيسلندا اخلصم املباشر وتشيكيا وتأتي الطواحني 
بعد االنتصار الثمني في اجلولة املاضية على املنتخب الكازاخستاني 

بثالثة اهداف مقابل هدف وحيد.
وكان املنتخب »البرتقالي« اســـتهل مشـــواره الرسمي مع مدربه 
اجلديدـ  القدمي غوس هيدينك، خليفة لويس ڤان غال، باخلسارة امام 
مضيفه التشيكي 1-2 بهدف قاتل في الثواني االخيرة بعد خطأ قاتل 

من اجلناح داريل يامنات.
وواجه ابطال 1988 صعوبة في حسم مواجهتهم االولى على ارضهم 
في التصفيات مع كازاخستان ووقف احلظ الى جانبهم خصوصا بعد 

ان نقصت صفوف الضيوف في وقت مهم.
ولن تكون مهمة رجال هيدينك سهلة امام آيسلندا التي حققت العالمة 
الكاملة في املباراتني االوليني حتى اآلن، وهي ستلعب ال محالة من اجل 

الفوز الثالث على التوالي وان كان ذلك على حساب هولندا.
في املقابل، يدخل اصحاب االرض املنتخب اآليسلندي اللقاء وهو 
على رأس املجموعة بفارق االهداف عن تشـــيكيا ويأتي بعد الفوز في 
اجلولة املاضية على منتخب التڤيا بهدفني مقابل ال شيء، قد افتتحت 

آيسلندا مشوارها في التصفيات بفوز كبير على تركيا بثالثة اهداف 
مقابل ال شيء.

وستحاول تشيكيا استغالل املهمة الصعبة التي تنتظر شريكتها 
في الصـــدارة امام هولندا لالنفراد بالريـــادة عندما حتل ضيفة على 

كازاخستان صاحبة النقطة الوحيدة حتى اآلن.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي اجلريحان التڤيا )نقطة واحدة( وتركيا 

)من دون رصيد(.

المجموعة الثامنة

تخوض ايطاليا اختبارا سهال نسبيا عندما حتل ضيفة على جارتها 
مالطا. ويسعى »اآلزوري«، صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، الى محو 
صورته املخيبة امام ضيفه اذربيجان املتواضعة يوم اجلمعة املاضي 
عندما تغلب عليها بشـــق النفس 2-1 بفضل ثنائية ملدافع يوڤنتوس 
جورجو كييليني الذي سجل الهدف الوحيد الصحاب االرض باخلطأ 

في مرمى منتخب بالده.
وتخوض كرواتيا شـــريكة ايطاليا، اختبارا سهال امام اذربيجان، 

فيما تلعب النرويج مع بلغاريا.
وفي املجموعة الثانية، تلعب البوسنة والهرسك مع بلجيكا في قمة 
نارية يسعى من خاللها اصحاب االرض الى الفوز االول في التصفيات 

بعد تعادل وخسارة، والثاني على الفوز الثاني على التوالي.

اختبار صعب لـ »الطواحني«.. 
وسهل لـ »اآلزوري«

فيدرر.. »قمر« شنغهاي

حساب االســــباني رافايل 
نادال الذي سقط عند اول 
الدور  مــــن  حاجز وخرج 

الثاني.
 وكرر فيدرر ما فعله في 
الدورة  نصف نهائي هذه 
بالذات عام 2010، ووضع 
بالتالي حــــدا النتصارات 

ديوكوڤيتش الذي حقق بعد 
تلك الهزمية 28 فوزا متتاليا 
على املالعب الصينية حيث 
توج االحــــد املاضي بطال 
لدورة بكني للمرة اخلامسة 
في 5 مشاركات اضافة الى 
فــــوزه في شــــنغهاي في 

العامني املاضيني.

ديوكوڤيتــــش املصنــــف 
الدور  مــــن  االول عامليــــا 
نصف النهائي امس بفوزه 
عليه 6-4 و6-4 وضمن 
الثاني  االنتقال الى املركز 
في التصنيف العاملي اجلديد 
الذي سيصدر اليوم االثنني 
خلــــف ديوكوڤيتش على 

فــــي 122 مباراة  الكبرى( 
نهائيــــة خالل مســــيرته 

االحترافية الطويلة.
 في املقابل، فشل سيمون 
في احــــراز لقبــــه الثاني 

عشر.
 وكان فيــــدرر اقصــــى 
غرميــــه الصربــــي نوفاك 

سيمون بصعوبة 6-7 )8-
6( و7-6 )7-2( في املباراة 

النهائية امس.
 واللقــــب هــــو الثالث 
والعشــــرون فــــي دورات 
املاسترز لفيدرر )33 عاما( 
واحلــــادي والثمانون )17 
البطوالت االربع  منها في 

احرز السويسري روجيه 
فيدرر املصنف ثالثا لقب 
بطل دورة شنغهاي الصينية 
الدولية لكرة التنس، ثامن 
املاســـترز )1000  دورات 
البالغـــة جوائزها  نقطة( 
نحـــو 6.5 ماليـــني دوالر، 
بفوزه على الفرنسي جيل 

اكـــد البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو، مدرب فريق تشلسي 
االجنليزي، انه رفض عرضني 
من باريس سان جرمان بطل 
الدوري الفرنسي لكرة القدم 

في املوسمني املاضيني.
 وقال مورينيو لبرنامج 
»تيليفـــوت« علـــى القنـــاة 
الفرنسية االولى »كنت اعرف 
مشروع باريس سان جرمان 
قبل ان يعتمده. والنني اعتقد 
اني استطيع قول ذلك، كنت 
اخليـــار االول لـــدى )املدير 
الرياضي السابق البرازيلي( 
ليوناردو«.  وكشف مورينيو 
ان باريس سان جرمان عرض 
عليـــه منصب املدرب مرتني: 
االولى قبـــل مجيء االيطالي 
كارلـــو انشـــيلوتي خلالفة 
انطوان كومبواريه في شتاء 
العام 2011، والثانية بعد رحيل 
انشيلوتي الى ريال مدريد في 
صيف 2013.  وختم ردا على 
ســـؤال حول احتمال احراز 
باريس ســـان جرمان دوري 
ابطال اوروبا بالقول »الالعبون 
ميلكون خبرة كبيرة. خاضوا 
ربع النهائي مرتني، وفازوا على 
برشلونة )االسباني(. اعتقد 
ان لديهم كل ما يجب ان يكون، 
لكن دوري ابطال اوروبا هو 

دوري ابطال اوروبا«.

العـــداء اإلثيوبي  أحـــرز 
تيالهـــون ريغاســـا املركز 
األول في ماراثون ايندهوڤن 
اقيم  الذي  الدولي  الهولندي 
امس وقطع ريغاســـا مسافة 
42.195 كلم بزمن ســـاعتني 
و6 دقائق و20 ثانية، وتقدم 
على الكينيني جوناثان ماييو 
)2.06.47س( والفيرس الغات 

)2.07.11 س(.
 واعرب ريغاسا عن خيبة 
امله بعد الوقت الذي احتاجه 
ويزيد نحو دقيقة عن رقمه 
الى  الشـــخصي، عازيا ذلك 
بعض التقلصـــات العضلية 

وآالم في الركبة.
 وبعد وصوله خط النهاية، 
وضع ريغاسا »املنهك« على 
كرسي متحرك ونقل الى غرفة 

املالبس.

مورينيو: رفضت عرضني 
من سان جرمان

ريغاسا أول ماراثون 
ايندهوڤن
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الفهد يطمئن على  السليمي
 واملشعان وعوض وسلطان

الشيخ د. طالل الفهد يطمئن على إصابة عبدالعزيز السليمي

على شرفهم بحضور رئيس 
الوفد الشيخ د.طالل الفهد الذي 
شكره على هذه الدعوة وقام 

بإهدائه فانيلة األزرق.

عبدالعزيز جاسم

اطمأن رئيس احتاد الكرة 
الش���يخ د.ط���الل الفهد على 
كل من عبدالعزيز املش���عان 
وفهد عوض وسلطان العنزي 
إلصابتهم بوعكة صحية بعد 
مواجهة األردن األولى، حيث 
حتس���نت حالتهم أمس بعد 
ارتفاع درج���ة حرارتهم في 
اليومني املاضيني، كما اطمأن 
الوس���ط  الفه���د على العب 
الذي  الس���ليمي  عبدالعزيز 
يعاني من ألم في رقبته بعد 
الهوائية مع العب  مشاركته 
األردن والتي سقط على إثرها 
على رأسه ما تسبب في بعض 

التشنجات في رقبته.
وقام س���فيرنا في األردن 
د. حم���د الدعيج بدعوة وفد 
.. ويطمئن على سلطان العنزيمنتخبنا إلى حفل عشاء أقامه 

النصر يستعد مبكراً ملواجهة الكويت

السعودية حتزر لقب »خليجي 18« للجودو
جنح املنتخب السعودي في كسر احتكار 
منتخبنا أللق���اب بطوالت اخلليج للجودو 
بتحقيقه املركز االول في بطولة اخلليج ال� 
18 للجودو التي اختتمت فعالياتها على صالة 
االحتاد للعبة. وجاء هذا االجناز للمنتخب 
السعودي بحصوله اجماال على 24 ميدالية 
منها 13 ذهبية و10 فضيات وبرونزية، بينما 
حل املنتخب الكويت���ي ثانيا ب� 32 ميدالية 
منها 10 ذهبيات و11 فضية ومثلها برونزية 
وم���ن خلفهما املنتخب اإلماراتي ثالثا ب� 14 
ميدالية منها ذهبيتان وفضية و11 برونزية 
والقط���ري رابعا ب� 6 ميداليات منها ذهبية 

واحدة و3 فضيات وبرونزيتني.
وحصل منتخبنا عل���ى املركز االول في 
منافس���ات فردي الرجال بحصوله على 3 
ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزية ومن خلفه 
السعودي ب� 3 ذهبيات وفضيتني وبرونزية 
والقطري ثالثا بذهبية وفضية وبرونزيتني 

واالماراتي رابعا مبداليتني برونزيتني.
وفي منافسات فرق الرجال، حقق املنتخب 
السعودي املركز االول وجاء القطري ثانيا 

ومنتخبنا ثالثا واالماراتي رابعا.
وتصدر املنتخب الس���عودي منافسات 
فردي فئة الشباب دون 18 عاما بحصوله على 
5 ذهبي���ات و3 فضيات تاله منتخبنا ثانيا 
ب� 3 ذهبيات و4 فضيات ومثلها برونزيات 

واالماراتي ثالثا بفضية و4 برونزيات.
كما حصل املنتخب السعودي على املركز 
االول في منافسات الفرق للفئة ذاتها وجاء 

منتخبنا ثانيا واالماراتي ثالثا. 
وكان املنتخب الس���عودي تصدر ايضا 
منافسات فردي االشبال دون 13 عاما بحصوله 
على 3 ذهبيات و5 فضيات تاله منتخبا ثانيا 
ب� 3 ذهبيات ومثلها فضيات و5 برونزيات، 
بينما حل االماراتي ثالثا بتحقيقه ميداليتني 

ذهبيتني و3 برونزيات.

أحمد السالمي

أكد عضو مجلس ادارة نادي النصر مدير 
عام الكرة خالد الشريدة على دخول فريقه االول 
في مرحلة متقدمة من اإلعداد الفني والبدني 
استعدادا للمواجهة املرتقبة أمام فريق نادي 
الكويت ضمن منافسات اجلولة الثامنة دوري 
VIVA لكرة الق���دم خاصة بعد تولي اجلنرال 
محمد ابراهيم لزمام األمور وهو ما يعني ان 
هناك تغييرا جذريا سيطرأ على اخلطط التي 
سيعتمدها الفريق في مواجهاته وهو األمر الذي 
دفعنا الى إعطاء اجلهاز الفني بقيادة الصربي 
رادان لوضع اخلطة املناس���بة للمباراة على 

ضوء خبرته في الدوري احمللي.
وقال: لدينا ثقة مطلقة بالعبينا ومحترفينا 
على متكنهم م���ن إثبات وجودهم وتصحيح 
مس���ار الفريق والدخول في أجواء املنافسات 
في هذه املباراة وغيرها من املباريات خاصة 

ان الفريق يقع في املركز الثامن بواقع 8 نقاط 
ونتطل���ع الى ان يكون حاض���را وبقوة وهذا 
األمر يحتاج من اجلهازين اإلداري والفني الى 
بذل األسباب وتوفير كافة احتياجات الالعبني 
الذين تقع على عاتقهم مهمة إعادة الفريق الى 

موقعه الطبيعي.
وأضاف: الفريق حاليا ال يعاني من إصابات 
وال غيابات باستثناء عبدالرحمن باني املوقوف 
من قبل جلنة املنتخبات الوطنية عدد 8 مباريات 
محلية وهي عقوبة قاسية الى حد كبير، وقدمنا 
طلب���ا لتخفيفها الى أقل من ذلك نظرا حلاجة 
الفريق الى خدماته خالل املنافس���ات احمللية 
خاص���ة وان االمر اليزال متاحا والعقوبة من 
املمك���ن اعتمادها أو تخفيضها بناء على رأي 
مجلس إدارة احتاد الكرة الذي سيجتمع للنظر 
في اخر التطورات واملس���تجدات ومن ضمن 
امللفات بحث عقوب���ة »باني« التي نتمنى ان 

يتم تخفيضها.

النصر يطلب تخفيف أو الغاء عقوبة باني  )األزرق.كوم(

عبدالعزيز جاسم

يواصل الفريق األول لكرة القدم في القادسية تدريباته اليومية على ستاد محمد احلمد 
قبل السفر غدا إلى مدينة دبي اإلماراتية استعدادا ملواجهة أربيل العراقي 18 الشهر 

اجلاري في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي الذي تقرر أن يقام في نادي الشباب بدال من 
األردن التي اعتذرت عن عدم االستضافة في وقت سابق. ويسابق اجلهازان الطبي 
والفني في األصفر الزمن من اجل إعداد العبيه املصابني سيف احلشان والنيجيري 

عبداهلل شيهو وعامر املعتوق، حيث دخلوا في مرحلة إعادة التأهيل مع مساعد املدرب 
جي ام املتخصص في إعادة تأهيل الالعبني بعد فترة توقف أو بعد فترة استشفاء 

لذلك من املتوقع ان يدخل الثالثي في تدريبات الفريق اجلماعية في أول تدريب لهم في 
دبي وفي السياق نفسه، مازال حمد أمان يتلقى العالج في عيادة النادي بسبب إصابته 

في العضلة الضامة ورغم ذلك يريد املدرب انطونيو بوتشي إعطاء الالعب الفرصة 
الكاملة من اجل ضمه إلى الوفد الذي سيغادر إلى دبي ولن يقرر مشاركته من عدمها 

إال هناك بسبب وصول بعض التطمينات من اجلهاز الطبي بان أمان بحاجة الى 3 أيام 
إن سارت فترة العالج وفقا باخلطة املرسومة له. إلى ذلك تقرر انضمام العب الوسط 

سلطان العنزي إلى صفوف القادسية في اإلمارات بعد تعذر انضمامه الى صفوف 
الفريق في الكويت بعد إصابته بوعكة صحية هناك قرر من خاللها اجلهازان الطبي 

واإلداري في األزرق عدم مغادرته إال بعد االطمئنان على صحته بصورة أكيدة، لذلك 
سينضم غدا سلطان إلى األصفر ويلتحق بالتدريبات اجلماعية.

في ثاني مواجهاتهما بالعاصمة األردنية

األزرق لتأكيد االنتصار واألردن لتعديل الصورة
عبدالعزيز جاسم

يخ���وض منتخبنا الوطني األول لك���رة القدم ثاني 
مبارياته الودية في معسكر اخلارجي مبدينة عمان األردنية 
عندما يلتقي مع األردن للمرة الثانية على التوالي على 
س���تاد امللك عبداهلل الثاني، حيث انتهت املباراة األولى 
بهدف دون رد لألزرق سجله يوسف ناصر، وتأتي هذه 
التحضيرات ضمن اس���تعدادات منتخبنا خلوض غمار 
منافستي خليجي 22 في الرياض 13 نوفمبر املقبل وكذلك 

نهائي كأس آسيا في استراليا يناير املقبل.
وفي املباراة الودية األولى لم يكن منتخبنا في املستوى 
املطلوب لكنه حقق فوزا معنويا من أرض منافس يعتبر 
من أقوى املنتخبات التي تلعب على أرضه وبني جماهيره 
وهو األمر الذي سيعطي الالعبني اليوم دافعا كبيرا من 
أجل تغيي���ر الصورة التي ظهر عليها األزرق في جميع 
املباريات السابقة حتت قيادة املدرب البرتغالي جورفان 
فييرا الذي س���يعاني اليوم من غياب عدد من الالعبني 
وحتديدا من القادسية الذين انضموا إلى فريقهم أول من 
امس إلراحتهم قبل النهائي املرتقب لكأس االحتاد اآلسيوي 
في دبي 18 الشهر اجلاري امام أربيل العراقي. وسيكون 
مدرب األزرق فييرا اليوم أمام خيارات محدودة بسبب 
عودة جميع العبي األصفر لذلك سيعتمد على تشكيلة 
مكونة من العبي الكويت والعربي والساملية والساحل 
واجلهراء وكاظمة ومعهما احملترفان مساعد ندا وحسني 
فاضل وهو أمر لم يختبره فييرا نفس���ه طوال تدريبه 
ملنتخبن���ا بالفترة املاضية لذلك م���ن املتوقع أال تخرج 
تشكيلته عن احلارس حميد القالف وفي الدفاع فهد عوض 
ومساعد ندا وحسني فاضل وفهد الهاجري وفي الوسط 
طالل نايف وعبدالعزيز السليمي وعلي مقصيد ووليد 

علي وفيصل زايد وفي املقدمة يوسف ناصر.
وتعتبر األسماء 
املتواج���د ف���ي 
التشكيلة في 
أبرز األسماء 

الت����ي قدمت مس����تويات الفتة 
مع فريقها لذلك لن يجدوا 

صعوب����ة ف����ي الظهور 
اليوم  مبس����توى مميز 
خصوص����ا عبدالعزيز 
السليمي ومقصيد اللذين 
غيرا من شكل األزرق في 
املب����اراة األول����ى عندما 

اشتركا كبديلني.
وعلى اجلهة األخرى 

ال يري����د األردن ومدربهم 
اإلجنلي����زي راي ويكلن����ز ان 

يسقطوا للمدرب الثانية في نفس 
االختبار لذلك سيحاول أن يلعب 
بتشكيلته األساس����ية منذ البداية 
أمال منه في حتقيق الفوز مع تقدمي 
مستوى تصفق له جماهير النشامى 
في النهاي����ة، ويتواجد في صفوف 
األردن كل من محترفي العربي أحمد 
هايل والساملية عدي الصيفي باإلضافة 

إلى محترف كاظمة السابق سعيد مرجان 
وهو األمر الذي قد يساعد في مباراة 

اليوم على الرغم من أنهم لم يقدموا 
الكثير في املباراة األولى.

الكويت األردن
beINHD6الساعه: 7

يوسف ناصر عاد
 إلى التهديف )األزرق. كوم(

سيف احلشان

القادسية يسابق الزمن
 لتجهيز شيهو واحلشان واملعتوق

العنزي ينضم إلى الوفد في دبي
بسبب الوعكة الصحية

اجلزائر تخطو بثبات نحو التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا

السودان تسقط »نسور نيجيريا«

نقاط م���ن 9 ممكنة، مقابل 3 
ملاالوي. وتستضيف اجلزائر 
األربع���اء املقبل م���االوي في 
اجلولة الرابعة وفوزها يعني 
حج���ز البطاق���ة األولى عن 
املجموعة الى النهائيات املقررة 
من 17 يناير الى 8 فبراير في 
املغرب الذي طل���ب تأجيلها 
بسبب ڤيروس ايبوال. وعاد 

منتخب مالي من ملعب اديس 
ابابا بثالث نقاط ثمينة رفعت 
رصيده الى 6 نقاط بعد فوزه 
على مضيفه االثيوبي بهدفني 
نظيفني عبداهلل ديابيه )33( 

ومصطفى ياتاباريه )60(.
وخطف منتخب غينيا نقطة 
ثمينة م���ن نظي���ره الغاني 
بتعادل���ه معه 1-1 ف���ي الدار 
البيض���اء ضمن منافس���ات 

املجموعة اخلامسة.
وتص���درت الغابون الترتيب 
برصي���دد 7 نق���اط مقابل 6 
لبوركينا فاسو و2 لليسوتو 

ونقطة واحدة النغوال.
وفي املجموعة السادسة، فاز 
منتخب املوزمبيق على ضيفه 
من ال���رأس األخضر املتصدر 
2-0 في مابوتو. وفي نيامي، 
تعادل���ت النيجر مع ضيفتها 
زامبيا 0-0، وصار رصيد كل 

منهما نقطتني.
أما ف���ي املجموع���ة الرابعة، 
تعادل منتخب الكاميرون مع 
مضيفه السيراليوني 0-0 في 

بالنتير.

واح���دة لنيجيري���ا. وضمن 
املجموع���ة الثاني���ة، واصل 
املنتخب اجلزائري مش���واره 
بثبات نحو النهائيات وحقق 
فوزه الثالث على التوالي على 
حساب مضيفته ماالوي 0-2. 
وس���جل رفيق حليش )10( 
وجمال مصباح )93( الهدفني، 
فارتفع رصيد اجلزائر الى 9 

حقق منتخب السودان لكرة 
القدم فوزه األول على حساب 
ضيفه النيجيري حامل اللقب 
1-0 في اخلرطوم ضمن اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة 
األولى ضمن التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات أمم أفريقيا 2015 

في املغرب.
وس���جل بوبكر بكري املدينة 

)42( الهدف.
وكان السودان الطرف األفضل 
في الشوط األول، وسجل هدف 
الف���وز بعد عرضي���ة عالية 
من اجله���ة اليمنى ارتقى لها 
بكري وتابعها برأس���ه نحو 
املرمى فارتطمت بيد احلارس 
النيجيري وعانقت الش���باك 

.)42(
وفي برازافيل، سقطت الكونغو 
أمام ضيفتها جنوب أفريقيا 
بهدف���ني نظيفني س���جلهما 
بونغاني ندولوال )52( وتوكيلو 

رانتي )54(.
وتص���درت جن���وب أفريقيا 
الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 
6 للكونغو و3 للسودان ونقطة 

الغيني سوماه سيدوبا مير من الغاني جوناثان مانساه  )أ.ف.پ(
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»املعاقني« إلى إينشيون للمشاركة في »األلعاب الباراملبية«
يتوج����ه وف����د منتخبنا 
للمعاقني الى مدينة اينشيون 
الكورية للمشاركة في دورة 
األلعاب اآلسيوية الباراملبية 
 18 ف����ي  الت����ي س����تنطلق 

اجلاري.
وقال رئيس الوفد ناصر 
العجمي ل�»كون����ا« ان الوفد 
يتكون من 35 شخصا ما بني 
العبني وإداريني سيشاركون في 
منافسات كرة السلة والرماية 
واملب����ارزة وألع����اب القوى، 
الى أهمية مشاركة  مش����يرا 
العب����ي والعبات الكويت في 

هذا االستحقاق الكبير السيما 
في تطوير مستوى الالعبني 
القارة  باعتباره االكب����ر في 

اآلسيوية.
الذي  العجم����ي  وأضاف 
يشغل منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة النادي الرياضي 
للمعاقني ان فريق كرة السلة 
الذي يلعب في مجموعة تضم 
إيران  إلى جانب����ه كال م����ن 
وماليزي����ا وتايلن����د وهونغ 
كونغ س����يبدأ مش����واره في 
املقبل، فيما  الدورة األربعاء 
تبدأ باقي الفرق منافس����اتها 

الرسمي  عقب حفل االفتتاح 
للدورة الذي سيقام في امللعب 

الوطني في اينشيون.
الدورة ستشهد  أن  وذكر 
مش����اركة نس����ائية ممثل����ة 
العازمي  بالالعبتني س����جى 
وباسمة النجم اللتني ستلعبان 
في منافسات ألعاب القوى في 
رمي اجللة ورمي الرمح على 

التوالي.
ومتنى العجمي أن حتقق 
هذه املشاركة النسائية نتائج 
طيبة تض����اف إلى إجنازات 
نادي املعاق����ني التي حتققت 

ف����ي البط����والت وامللتقيات 
املاضية.

العجمي أن مجلس  وأكد 
إدارة النادي برئاس����ة شافي 
الهاج����ري حرص على إعداد 
الفرق املش����اركة على أكمل 
وجه لضمان حتقيق أفضل 
نتائج فيها بالرغم من صعوبة 
املهمة نظرا لوجود ابرز ابطال 
القارة والعالم الس����يما من 
الصني وكوريا واليابان، مثمنا 
دعم الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة لناديه، ما سهل هذه 

املشاركة.

وأوض����ح أن الالعب����ني 
والالعبات الكويتيني املشاركني 
في الدورة لديهم عزمية وإصرار 
كبيرين لتحقيق مراكز متقدمة 
في هذا التجمع القاري الكبير 
لرفع علم الكويت عاليا السيما 
أن رياض����ة املعاقني تعودت 
على حتقيق االجنازات الكبيرة 

للرياضة الكويتية.
وتوقع ان حتظى منافسات 
الدورة مبس����توى فني عال 
ف����ي كل مس����ابقاتها نظ����را 
التأهيل في  لتطبيق نظ����ام 

كل منافساتها.

القرين هذا املوسم.
ويضم نادي الكويت العبني 
دوليني ذوي خبرة كبيرة في 
اللعبة بقي����ادة العب اخلط 
اخللفي األول في القارة محمد 
الغربللي وزميل����ه عبداهلل 
اخلميس واجلناح مش����اري 
ط����ه، إضافة إلى اس����تعانة 
الفريق بجهود الدولي السابق 
والالعب اخلبير علي مراد ومن 
خلفهم احلارس الدولي تركي 

اخلالدي.
في املقابل، استعد القرين 
للبطول����ة اس����تعدادا طيبا 
باس����تقدام عدد من الالعبني 
املميزين وم����ن أبرزهم قائد 
القادسية السابق مهدي القالف 
إضافة إلى نصير حسن وعلي 
احلداد وإبراهيم األمير والعبني 
اثنني من خيط����ان هما علي 
اشكناني وعبداهلل اخلزيعل 
وحارس القادس����ية سلمان 

والعربي والقرين بعدما شهدت 
في املواس����م املاضية تنافسا 
قويا بني مختلف األندية وبروز 
عدد من األندية الصغيرة التي 
تطور مس����تواها وأصبحت 
تشكل منافس����ا وندا لألندية 
الكبيرة. وش����هدت البطولة 
خالل املوس����م املاضي ثبات 
مستويات لعدة فرق ذات الوزن 
والتاريخ في لعبة مثل الكويت 
إضافة إلى القرين مع انخفاض 
مستوى القادسية الذي عانى 
خالل املوسم املاضي العديد 
من اإلصابات. ويعتبر نادي 
الكويت حامل لقب بطولتي 
ال����دوري والكأس للموس����م 
املاضي من أقوى املرشحني لنيل 
لقب البطولة نظرا للترسانة 
الكبيرة والقوية من الالعبني 
التي ميتلكها خصوصا بعد 
ضمه لالعبي اخلبرة حسني 
وفيصل صي����وان من نادي 

مزعل. ويضم القرين العبني 
ذوي مس����توى عال أسهموا 
في جعله طرفا في املنافسة 
في مختلف بطوالت املوسم 
املاضي كالدوليني فيصل واصل 
وصالح املوس����وي ومطلق 
الدوسري ويعقوب أسيري، 
كما تعاقد الفريق مع احلارس 
القطري الش����اب عبدالعزيز 
الظفيري الذي يعتبر إضافة 
كبيرة للفريق هذا املوس����م. 
وبالنسبة للقادسية، فقد استعد 
هو أيضا للبطولة باستقطاب 
عدد من الالعب����ني املميزين 
بقيادة البحريني مهدي مدن 
وعبدالعزيز التراك واخلبير 
بخيت األحمد اضافة إلى مطلق 

املطيري وهادي نصير.
كما يضم الفريق عددا من 
الالعبني الدولي����ني أصحاب 
املستوى العالي القادرين على 
تغيير النتيجة في أي مباراة 
بقيادة احلارس اخلبير يوسف 
الفضلي وصانع اللعب املتميز 
صالح اجليماز والعب اخلط 
اخللف����ي عبدالرحمن املزين 
إضاف����ة إلى اجلن����اح ناصر 
بوخض����رة واملدافع الصلب 

فهد فريد.
ولعل ما مييز القادسية لهذا 
املوسم هو وجود البديل في كل 
املراكز تقريبا ما يجعل الفريق 
مؤهال للمنافسة على البطوالت 
األمر الذي افتقده األصفر خالل 

املوسم املاضي.

الذياب: يتمنى االلتزام

وأعرب أمني سر احتاد كرة 

اليد بدر الذياب ل� »كونا« 
عن أمله في أن تقدم الفرق 
العام  الدوري  في بطولة 
مستويات أفضل من تلك 
التي قدمتها في املوس����م 
املاضي »مبا يعكس قدرات 
التي  الفرق واملستويات 
إليه����ا بالصورة  وصلت 

املطلوبة«.
وأضاف: »نأمل نحن 
كمسؤولني في االحتاد في 
أن يبرز لنا الدوري العبني 
مميزي���ن يكونون خير 
اللعبة  داعم ملنتخب���ات 
وقاعدة قوية إلعادة كرة 
اليد الكويتية إلى مكانتها 
كزعيمة للقارة اآلسيوية«. 
وأعرب عن أمله أن يشهد 
هذا املوسم كما في املواسم 
املاضية التزاما باألخالق 
الرياضية من قبل جميع 
الفرق على صعيد الالعبني 
وكذلك اإلداريني »الذين من 
املفترض أن يكونوا قدوة 
لالعب���ني واال يعترضوا 
التحكيم  على ق���رارات 

ابدا«.
القول »منتلك  وتابع 
احدى اقوى بطوالت كرة 
الي����د باملنطقة بش����هادة 
اجلمي����ع ونأمل أن يكون 
تركي����ز الالعب����ني فيها 
منصبا على أدائهم الفني 
داخل امللعب وأن يتجنبوا 
االعتراض عل����ى قرارات 
التحكيم بصورة تفس����د 
أج����واء البطوالت وتقلل 

من مستوياتها الفنية«.

تنطلق في ال� 4 عصر 
اليوم على صالة الشهيد 
مبنطقة الدعية منافسات 
دوري الدمج لكرة اليد في 
ال� 48 مبشاركة  نسختها 
16 فريقا بإقامة 3 مباريات، 
حيث يستهل حامل اللقب 
الكويت مشواره في الدفاع 
عن لقبه بلقاء س����هل مع 
الوافد اجلدي����د »برقان«، 
كما يلتقي صاحب الوصافة 
القري����ن م����ع التضامن، 
وتختت����م املباريات بلقاء 

يجمع الشباب وخيطان.
ويغيب عن مواجهات 
األس����ابيع الثالثة األولى 
فريقا العربي والس����املية 
ملش����اركتهما في بطولة 
األندية العربية ال� 31 التي 
ستنطلق في مدينة املهدية 

التونسية 19 اجلاري.
ال����دوري  وينطل����ق 
لهذا املوس����م بشكل مبكر 
بخالف املواسم السابقة، 
األمر الذي أدى إلى تأجيل 
املعسكرات اخلارجية لعدد 

من الفرق.
وشهدت األشهر السابقة 
العديد من االنتقاالت في 
محاولة لتدعيم الصفوف 
قبل انطالق الصراع على 

لقبي الدوري والكأس.
مس����ابقة  وتعتب����ر 
دوري ك����رة الي����د احدى 
أقوى البطوالت اإلقليمية 
والقاري����ة مل����ا تضمه من 
فرق متمي����زة كالكويت 
والقادس����ية والفحيحيل 

أكد األمني العام لالحتادين الكويتي والعربي 
للرماية عبيد العصيمي أن نادي الرماية قد أنهى 
جميع االستعدادات الفنية واإلدارية النطالق أولى 
مسابقاته احمللية للموسم اجلديد إيذانا بالبطولة 
املوسمية السنوية التي حتمل اسم سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والتي ينظمها النادي الرماية 
سنويا مبكرمة ورعاية سموه خالل الفترة من 16 
إلى 18 الشهر اجلاري. وقال إن اللجان الفنية قامت 
بتوفير مستلزمات الرماية وتهيئة امليادين واحلكام، 
وأن اللجان املختصة قدمت تقريرها الفني بعد أن 
قامت بفحص امليادين واألجهزة واملعدات واألدوات 
الس����تقبال هذا احلدث الكبير كما مت االنتهاء من 

إعداد برنامج حفل ختام البطولة.

وقال العصيمي إن سمو ولي العهد له فضل 
كبير في دعم مسيرة رياضة الرماية الكويتية، 
حيث قدم سموه لهذه الرياضة النبيلة املساندة 
والتش����جيع املادي واملعنوي، ولم يبخل عليها 

بتوجيهاته ونصائحه السامية.
وقد شهدت ميادين الرماية حضور كثيف للرماة 
والراميات للتدريب استعدادا للبطولة، وان رماة 
املنتخبات الوطنية قد استفادوا كثيرا خالل الفترة 
التي سبقت البطولة من خالل مشاركتهم املتميزة 
في بطولة العالم بإسبانيا ودورة األلعاب اآلسيوية 
التي أقيمت في كوريا اجلنوبية والسعادة التي 
تغمرهم جراء ما حققوه من نتائج طيبة لبلدهم 

الغالي الكويت.

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح 

برأ املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم 
شوقي غريب احلارس الدولي شريف إكرامي من 
تهمة الهروب من املنتخب قبل مباراة بوتسوانا 
األخي����رة، وقال غريب بعد الع����ودة الى القاهرة 
صباح أمس، وأيضا قبل التدريب املسائي في ستاد 
القاهرة، أن شريف إكرامي كان مصابا بالفعل، وان 
أي العب متهرب من خدمة منتخب بالده لن يكون 
له مكان. وأضاف غريب أن مباراة بوتسوانا شهدت 
أفضل أداء ل� »الفراعنة« منذ توليه املهمة، وأنه 
راض عن األداء والنتيجة، ولكنه يتمنى األفضل 
في املباراة املقبلة أم����ام نفس املنتخب، بعد غد 
األربعاء باجلولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2015 
باملغرب. وبدأ شريف إكرامي التدريبات التأهيلية 
في صالة األلعاب الرياضية لعالج تورم ركبته، 
الذي تسبب في استبعاده من صفوف املنتخب 

املصري، حيث يؤدي تدريبات تقوية على العضلة 
األمامية. فيما أكد مدير املنتخب املصري أحمد حسن 
أن الظروف التي مر بها »الفراعنة« قبل مباراتي 
تونس والسنغال، كانت صعبة نظرا لعدم انطالق 
الدوري وقتها، ولكن مع عودة الدوري ظهر العبو 
املنتخب أمام بوتسوانا مبستوى أفضل، وظهرت 
عناصر مميزة من الالعبني مكنت اجلهاز الفني 

من اختيار األفضل وحتقيق الفوز.
على صعيد آخر، يغادر القاهرة اليوم البرتغالي 
جيامي باتشيكو، عقب التوقيع على عقود تدريبه 
الزمالك وحضور املؤمتر الصحافي أمس لتقدميه 
لإلعالم، ومشاهدة مباراة الشبيبة اجلزائري الودية. 
وعقد باتشيكو جلسة مع مسؤولي الزمالك في 
حضور مدير الكرة إس����ماعيل يوسف واملدرب 
العام محمد صالح، لوضع النقاط فوق احلروف 
فيما يخص تفاصيل تعاقده وحتديد اختصاصات 

اجلهاز املعاون.

العصيمي: »الرماية« يستعد لبطولة ولي العهد

حسن: الدوري حسّن مستوى »الفراعنة«

العمر والراشد يعدان باملزيد في املستقبل

أعرب العب املنتخب الوطني للدراجات املائية 
البطل العاملي عبدالرحمن غازي العمر عن سعادته 
واعتزازه مبا حققه في بطولة العالم املقامة حاليا 
في والي���ة أريزونا األميركية من حصده لذهبية 
و3 فضيات من خالل فوزه باملركز األول في فئة 
اجلالس للهواة 800 محدود التعديل، واملركز الثاني 
في فئة اجلالس للهواة س���توك، وفئة الس���توك 
كالسيك، وفئة املبتدئني محدود التعديل، مشيرا 
الى أن ما حققه في مستهل منافسات البطولة إلى 
جانب زمالئه يعتبر مؤشرا طيبا يدعو إلى التفاؤل، 
ويأتي تتويجا للجهود الكبي���رة التي بذلها إلى 
جانب زمالئه والطاقمني اإلداري والفني، وتعزيزا 
ملشواره في مشاركاته بأكبر بطولة عاملية والتي 
سبق أن حقق فيها خالل العام املاضي برونزيتني. 
وكان منتخبنا للدراجات املائية املشكل من قبل 
النادي البحري قد اس���تهل مشواره في البطولة 

بحصده 7 ميداليات كان لعبدالرحمن غازي العمر 
النصيب األكبر فيها بتحقيقه ذهبية و3 فضيات، 
وحقق زميله راشد عبداهلل الراشد وفي ظل أول 
مشاركة عاملية له ميدالية ذهبية في فئة الستوك 
كالس���يك، فيما حقق البطل العاملي نواف محمد 
الفرحان ميداليتني بروزيتني في فئة اجلالس للهواة 
800 محدود التعديل وفئة الستوك كالسيك. من 
جهته، اعرب البطل العاملي راشد عبداهلل الراشد 
عن سعادته الغامرة بتحقيق أول ألقابه العاملية 
في اول بطولة يش���ارك فيها مع املنتخب، وذلك 
بتحقيقه 3 ميداليات ذهبية.وقال الراشد: »البطولة 
كانت قوية جدا وشهدت منافسة شرسة واحلمد 
هلل توجت ب� 3 ذهبيات في أول ظهور عاملي لي في 
هذه البطولة وهذا لم يأت من فراغ أو باملصادفة 
إمن���ا نتيجة إعداد وحتضي���ر طويل وترجم في 
النهاية برفع اس���م علم بالدي الكويت عاليا بهذا 

راشد الراشد على منصة التتويج عبدالرحمن غازي العمر

هاميلتون بطل »سوتشي«
واصل السائق البريطاني لويس هاميلتون زحفه 

نحو احراز اللقب العاملي للمرة الثانية في مسيرته 
بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي والثامن هذا 

املوسم بسيطرته على جائزة روسيا الكبرى، 
املرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات 

فورموال واحد، امس على حلبة سوتشي التي 
شهدت تتويج فريقه مرسيدس اي ام جي بلقب 
بطولة الصانعني قبل ثالث مراحل على اختتام 

املوسم. واستحق هاميلتون الفوز بسباقه احلادي 

والثالثني في مسيرته اذ حافظ على املركز الذي 
انطلق منه على حلبة سوتشي التي تستضيف 

احدى مراحل بطولة العالم للمرة األولى، ما سمح 
له بتوسيع الفارق الذي يفصله عن زميله ومالحقه 

األملاني نيكو روزبرغ الى 17 نقطة بعد ان حل 
األخير ثانيا ليحصل فريقهما مرسيدس على 

ثنائيته التاسعة لهذا املوسم وفوزه الثالث عشر من 
اصل 16 سباقا، ما سمح له بالتالي في حسم لقب 

الصانعني برصيد 565 نقطة امام ريد بول ـ رينو 

بطل األعوام األربعة األخيرة )342 نقطة( ووليامس 
ـ مرسيدس )216( قبل ثالثة سباقات على اختتام 

املوسم.
وبفوزه احلادي والثالثني عادل هاميلتون رقم 

نايجل مانسيل كأكثر السائقني البريطانيني فوزا 
على حلبات سباقات الفئة األولى وعزز حظوظه 
باالنضمام الى الئحة السائقني الفائزين باللقب 

مرتني، اذ سبق له وتوج بطال للعالم مع ماكالرين ـ 
مرسيدس عام 2008.

الساملية يتزعم السجل الذهبي
انطلقت بطولة الدوري العام لكرة اليد في موسم 1966-

1967 واستمرت لـ 47 دورة وحقق لقبها 8 أندية من أصل 
16 فريقا مسجال لدى احتاد اللعبة.

وتصدر الفرق احلاصلة على لقب البطولة نادي الساملية 
بـ 11 مرة تاله العربي بـ 10 مرات فيما جاء كاظمة ثالثا 

بنيله اللقب 6 مرات والقادسية رابعا بـ 5 مرات متساويا 
مع الصليبخات، فيما حصل الفحيحيل والكويت على 

اللقب 4 مرات لكل منهما ثم خيطان مرتني.

الساملية والعربي يواصالن استعداداتهما 
للبطولة العربية لألندية أبطال الدوري

حامد العمران

يواصل فريقا الساملية والعربي استعداداتهما 
لبطولة األمير فيصل بن فهد العربية ال� 31 لألندية 
أبط����ال الدوري لكرة اليد للرجال املقررة إقامتها 
مبدينة املهدية التونس����ية من 19 أكتوبر الى 29 
من الشهر نفسه وذلك من خالل معسكر خارجي. 
ويس����تعد األخضر في تون����س من خالل بعض 
املباريات التجريبي����ة الى جانب تطعيم الفريق 
بالالعب الدولي السعودي حسني احلنابي وقام 
بتجربة التونسي محمد وليد الشريف للتعاقد 
معه فيما يعسكر الساملية في القاهرة وقد لعب 
السماوي عدة مباريات ودية مع الفرق املصرية 
وقدم مستوى جيدا بقيادة املدرب الوطني خلدون 
اخلشتي. وتعاقد الساملية مع التونسيني أسامة 
اجلزيري العب فريق احلمامات التونسي ومحمد 
بلحاج العب النجمة الرياضي والالعبان سيضيفان 
قوة ضاربة الى جانب خالد الغربللي ومحمد فالح 
والعب اخلبرة إبراهيم صنقور والناشئ الواعد 
بشار تقي. وجند ان الفرصة مواتية لتأهل ممثلي 
الكويت الى الدور قبل النهائي، حيث ستنحصر 
املنافس����ة في املجموعة األولى وفق املستويات 
الفنية بني العرب����ي واملهدية واألهلي البحريني 
وستحدد املباراة األولى لألخضر أمام البحرينيني 

خط املسار نحو الدور قبل النهائي ويجب على 
العربي جتاوز هذه املب����اراة والتي تعتبر األهم 
وبالتأكيد ان مدرب األخضر يوسف غلوم سيلعب 
املباريات املقبلة بالطريقة الدفاعية التي سيواجه 
بها األهلي البحريني الذي يعتبر في واقع األمر 
أكثر الفرق اس����تعدادا للبطولة لوجود 7 العبني 
ش����اركوا مع منتخب البحرين ثالث اآلسياد الى 
جانب التعاقد مع العب منتخب الشواطئ حسني 
مدن وهذا ما س����يصعب من مهمة األخضر الذي 
استعد للبطولة من خالل معسكر لم يتعد 9 أيام 
وفي حال اخلسارة في املباراة األولى أمام البحرين 
ستكون املهمة صعبة للغاية أمام املستضيف فريق 
املهدية املرشح األول للقب البطولة. وفي املجموعة 
الثانية سيدخل الساملية في منافسة شرسة للتأهل 
الى الدور قب����ل النهائي مع فرق طبلبة واألهلي 
السعودي واجلزيرة اإلماراتي ووضعت القرعة 
الساملية في موقف محرج من خالل جدول املباريات، 
حيث سيقابل أقوى الفرق في مجموعته ببداية 
مشواره بلقاء طبلبة ثم األهلي وبعدها اجلزيرة 
على ان يختم مبارياته في املجموعة بلقاء نفط 
اجلن����وب العراقي لذلك يجب على اجلهاز الفني 
بقيادة اخلشتي جتهيز الفريق من الناحية البدنية 
بالش����كل الصحيح ليلعب مبارياته ال� 3 األولى 

خالل 6 أيام فقط بشكل جيد.

الرئيس الروسي فالدميير بوينت يهنئ هاميلتون  )رويترز(

حامل اللقب الكويت أمام الوافد اجلديد برقان

انطالق دوري »اليد« اليوم

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
محمود طاهر رئيس الن����ادي األهلي وذلك بعد 
تعرضه العتداء من قبل أشخاص مجهولني أمام 
بوابات نادي الزمالك امس. وطالب رئيس الزمالك 
وزير الداخلية بالقبض على أفراد االلتراس التي 
امرت النيابة بضبطهم، مؤكدا انه لن يستعن بأي 
حراسات خاصة في الفترة القادمة وسيواصل مهام 
عمله بشكل طبيعي. قال مرتضى منصور � خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده مبقر النادي مبيت 
عقبة لإلع����الن عن التعاقد مع املدرب البرتغالي 

باتشيكو � ان اربعة اشخاص يستقلون دراجتني 
ناريتني قاموا باالعتداء عليه بإلقاء مادة حارقة )ماء 
نار( أمام بوابة النادي، مؤكدا انهم ينتمون لرابطة 
التراس وايت نايتس. وانتقد منصور دفاع محمود 
طاهر رئيس النادي األهلي عن روابط االلتراس في 
مصر التي وصفها باجلماعات االرهابية، مشيرا 
إلى أن أفراد االلتراس هم الس����بب في كل أحداث 
الشغب التي وقعت في الفترة األخيرة، باإلضافة 
إلى اعتدائهم على فريق شبيبة القبائل املتواجد 

حاليا بالقاهرة خلوض لقاء ودي أمام الزمالك.

مرتضى منصور يهاجم محمود طاهر 
ويتهم الـ »وايت نايتس« باغتياله
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في عام 2003 استقبل سمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل، رحمه اهلل، في ديوانه بقصر 

السيف األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
باململكة العربية السعودية، وفي جواب سموه 

عن سؤال ألحد الصحافيني حينذاك قال األمير 
سلطان بن سلمان قوال مازلت احفظه عن 

ظهر قلب: »إن أي مواطن سعودي يحضر الى 
الكويت ال يسأل عن الهدف من زيارته فهو بني 
أهله وإخوانه واألمر كذلك مع أي مواطن كويتي 

يزور اململكة«.
ولألمانة والتاريخ نذكر بأن الشعب الكويتي 
يكن احتراما وتقديرا لصاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود النه منوذج مشرف جليل القيادات 

الواعدة من نسل عبدالعزيز آل سعود، طيب 
اهلل ثراه ومثواه.

وال يزال جيلي املخضرم يذكر بالفضل والثناء 
لسموه دوره الفاعل في حرب حترير الكويت 

من االحتالل الصدامي الغاشم ومشاركته 
في اسراب الطائرات السعودية املشاركة في 

التحالف الدولي ونيله وسام حترير دولة 
الكويت وميدالية حترير الكويت عام 1413هـ 

املوافق 1993م وكذلك أدوار والده، أمد اهلل 
في عمره، صاحب السمو األمير سلمان بن 

عبدالعزيز، ولي العهد األمني القريب من 
قلوب أهل الكويت ملواقفه الثابتة والبطولية 
في الشدة والرخاء، كما ان شعبي الوفي ال 

ينسى دور والدته احلنون األميرة سلطانة بنت 
تركي بن أحمد السديري، رحمها اهلل، والتي 

تذكرها األسر الكويتية التي جلأت الى اململكة 
العربية السعودية إبان االحتالل الصدامي في 

2 أغسطس 1990 وكيف كانت تتفقد األسر 
وتغطي احلاجات لهذه األسر املتعففة املنكوبة، 
وفي صمت عجيب وستر حاجة ال يعلمها إال 

اهلل والكل يقول اهلل يرحمك يا أم فهد.
إذن فال عجب ان حاز األمير سلطان بن سلمان 

هذه املكانة في قلوب الكويتيني وغيرهم فهو 
ايضا أول رائد فضاء عربي مسلم حطت 
قدماه على القمر عام 1985 وسجل بذلك 

سبقا سعوديا وبصمة تاريخية لوطنه وأمته 
ولإلنسانية جميعا.

صر اعماله  يصعب في هذه املساحة ان حتحُ
ومناصبه واجنازاته وسجل تكرميه على كل 

املستويات أو اجلوائز التي حصل عليها.
أحببت فيه سجله اخليري خاصة لفئة املعاقني 

بحكم أعماله ونشاطاته ومسؤولياته رئيسا 
ملجلس األمناء في مركز األمير سلمان بن 

عبدالعزيز ألبحاث اإلعاقة ولدوره في دعم 
االنشطة اخلاصة بحفظ القرآن الكرمي للمعاقني.

وصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن 
سلمان هو قائد مسيرة السياحة في اململكة 
واخلليج، واستطاع بفضل جهوده ورؤيته 

وضع اململكة على خريطة السياحة مبختلف 
مستوياتها ولم يعد غريبا ان جتوب القوافل 

السياحية ربوع اململكة مشدوهة بشواهد 
التاريخ العريق الذي حتظى به.

أهال بك يا صاحب السمو األمير سلطان بن 
سلمان، وطئت سهال وحللت أهال بني أهلك 

وإخوانك، ويا حيا اهلل زائرنا الكرمي.

ومضة »1«
شاهدته في مطار الكويت 1993 وأعجبت 

بشخصيته وازداد اعجابي به عندما ألقى علينا 
محاضرة قيمة عن دور السياحة أثناء اختيار 

املنامة عاصمة السياحة العربية في مارس 
2013 وقد ارجتل سموه الكلمة فحظي بإعجاب 

وتصفيق احلضور وأنا منهم.

ومضة »2«
عرف األمير سلطان بتواضعه اجلم وابتسامته 
الدائمة واستماتته في العمل فهو رجل املهمات 
الصعبة فهو فارس مجرب ال مييل الى املواكب 

الرسمية وال يحب فالشات التصوير، ومن 
يعرفه يشهد له بأنه استطاع ان يتواصل مع 

كل الشرائح في مجتمعه وان ينال التكرمي 
داخل وطنه وخارجه بجهوده في العطاء العام 

في كل املجاالت ويتوجها دائما باإلجنازات.

آخر الكالم:
سمو األمير

من أجمل ما قرأت له كتاب »كوكب واحد« 
و»سيرة في التراث العمراني« و»جمعية وطن« 

كلها تعد اليوم مراجع للباحثني وطالب العلم 
وتبقى احلقيقة ان تعريف السلطة والسلطان 
تعلمته من سموه بأنه تكليف ال تشريف وقد 

جنح.

ومضات
يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw

ملاذا يحب أهل الكويت 
األمير سلطان؟

االجتماع التأسيسي األول يعقد غداً في الكويت 
مببادرة من األمير سلطان بن سلمان ويناقش إصدار التأشيرة املوحدة للمقيمني في دول اخلليج

وزراء »التعاون« يبحثون إستراتيجية موحدة لتنمية القطاع السياحي
للناجت احمللي االجمالي في كثير 

من الدول غير النفطية.
وابان التقرير ان إقرار تلك 
التأشيرة سيسمح بالتحرك 
بني دول املجلس كافة بحرية 
دون أي قيود إدارية أو مالية ما 
يعني ارتفاعا متزايدا في اعداد 
الزائرين والس���ياح في دول 
املجلس سواء كانوا خليجيني 
أو أجانب ما سيرفع من الناجت 
احمللي االجمالي. وأش���ار الى 
ان ما س���يرفع الناجت احمللي 
االجمالي ايضا منو مخرجات 
القطاع السياحي ذاته وسيكون 
من شأن التأش���يرة املوحدة 
وما سيترتب عليها من حراك 
سياس���ي داخل دول املجلس 
تعظيم مخرجات القطاع ذاته 
سواء كانت منتجات سياحية 
أو خدمات سياحية، ما يصب 
ف���ي النهاية في بوتقة الناجت 
الس���ياحي  االجمالي للقطاع 
الذي سيؤثر تبعا على الناجت 
احمللي االجمالي لدول املجلس 

اخلليجي.
وأكد ان العمل بالتأشيرة 
املوحدة سيعزز من اجلاذبية 
االس���تثمارية للقطاع بسبب 
الطلب عليه س���واء  زي���ادة 
استهالكيا أو اس���تثماريا ما 
سيرفع من مكررات الربحية 
ملشروعاته املختلفة ويزيد من 
جاذبيته االستثمارية وتدفقات 
رؤوس األموال اليه، خصوصا 
في ظ���ل اعت���زام احلكومات 
اخلليجي���ة تخصيص نحو 
380 مليار دوالر للمشروعات 
السياحية حتى عام 2018 ما 
يعني دخ���ول كثير من النقد 

األجنبي لدول املجلس.

التحتية املتطورة لالجتماعات 
واملؤمترات.

وذكر ان الدول اخلليجية 
تتمتع بطقس جيد في وقت مهم 
من السنة عندما تكون كبرى 
الس���ياحة لألنشطة  أسواق 
الشاطئية الترفيهية مثل دول 
البحر األبيض املتوسط تعاني 
انخفاض الطل���ب مما يجعل 
من ال���دول اخلليجية وجهة 
لالستمتاع بالشمس والشواطئ 
عندما تعاني األسواق املنافسة 

انخفاض نشاطها السياحي.
ولفت االنتب���اه الى اآلثار 
االيجابية التي ستترتب على 
إقرار التأش���يرة الس���ياحية 
اخلليجية املوحدة ومن أهمها 
زي���ادة اجمالي الناجت احمللي 
اخلليج���ي، مؤك���دا ان قطاع 
أكبر قطاع مكون  الس���ياحة 

في العالم. جاء ذلك في تقرير 
اقتصادي متخصص صادر من 
املركز الديبلوماسي للدراسات 
االستراتيجية )مستقل( الذي 
يتخذ من الكويت مقرا له. وقال 
التقرير الصادر حديثا ان من 
أهم تلك املزايا التنافسية »متيز 
الدول اخلليجية باقتصاد قوي 
عموما ما يسمح لها باالستثمار 
في املنتجات السياحية القادرة 

على استقطاب السياح«.
وأوض���ح ان دول مجلس 
التعاون متتلك مطارات ضخمة 
قادرة على اس���تيعاب أعداد 
كبي���رة من ال���زوار وتتصل 
مبس���ارات جوي���ة بال���دول 
التي يفد منه���ا أكبر عدد من 
السائحني، باإلضافة الى انها 
تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات 
لسياحة األعمال نظرا لبنيتها 

حيث مت االتفاق مؤخرا على 
رف���ع مس���توى االجتماعات 
إلى مس���توى الوزراء للدفع 
مبشاريع قوانني داعمة للقطاع 
السياحي وتنفيذها على ارض 
الواقع. وذكرت الوزارة أن قطاع 
السياحة في دول املجلس حقق 
منوا مطردا في الدخل والربحية 
»فقد نشطت السياحة البينية 
بسبب الظروف اإلقليمية التي 

حتيط باملنطقة«.
وأكدت أن القطاع السياحي 
في اخلليج ل���ه أثر كبير في 
دعم أواصر التعاون والتواصل 
الثقافي واالجتماعي مما يزيد 
من تالحم الشعوب اخلليجية. 
ومتتلك دول مجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية مزايا 
تنافسية تؤهلها لتبوؤ مكانة 
جتعلها من أهم مناطق السياحة 

وص���ل الى الب���الد أمس 
امللكي األمير  صاحب السمو 
س���لطان ب���ن س���لمان ب���ن 
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
للسياحة في اململكة العربية 
السعودية، وذلك للمشاركة 
في االجتماع التأسيسي األول 
لوزراء السياحة اخلليجيني 
الذي تستضيفه الكويت غدا 
الثالثاء والذي جاء استجابة 
القتراح األمير سلطان بهدف 
دعم القطاع السياحي في دول 
التعاون ومنحه الدفع الالزم 
ليصبح أحد أهم املداخيل املالية 

في هذه الدول.
وقال���ت وزارة التج���ارة 
والصناع���ة في بي���ان امس 
س���يتناول  االجتم���اع  إن 
قضاي���ا التع���اون اخلليجي 
في مجاالت الس���ياحة وعلى 
رأسها استراتيجية سياحية 
القطاع  موحدة لتنمية ه���ذا 
بدول اخلليج العربي وتشجيع 

السياحة البينية بينها.
وأضاف���ت أن االجتم���اع 
التأشيرة  س���يناقش إصدار 
املوحدة للمقيم���ني في دول 
مجل���س التع���اون مما يدعم 
الس���ياحي اخلليجي  القطاع 
بشكل عام، موضحة أن هناك 
مناقش���ات ستعقد حول دور 
القط���اع اخلاص والش���راكة 
مع القطاع العام في تنشيط 
الس���ياحي بدول  االستثمار 

مجلس التعاون.
وأشارت إلى أن االجتماع 
يأتي ضمن إطار تطوير عمل 
الس���ياحي  التع���اون  جلنة 
لدول مجل���س التعاون التي 
ب���دأ العمل بها في عام 2002، 

األمير سلطان  بن سلمان زار ديوان أمير العجمان
عبدالهادي العجمي

قام صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
للسياحة واآلثار باململكة العربية السعودية 
الشقيقة والوفد املرافق لسموه مساء أمس 
بزيارة خاصة لديوان أمير قبيلة العجمان 
الشيخ سلطان سلمان بن حثلني بحضور 
عدد من الشيوخ وشيوخ ووجهاء القبائل، 
ورافق األمير سلطان أخوه صاحب السمو 
امللكي األمير سعود بن سلمان، كما كان على 
رأس احلضور سفيرنا في الرياض الشيخ 
ثامر جابر األحمد ومحافظ الفروانية الشيخ 
فيصل احلمود ووزير اإلعالم األسبق الشيخ 
حمد جابر العلي والس����فير السعودي في 
الكويت د.عبدالعزيز الفايز الى جانب عدد 

من كبار احلضور.
األمير سلطان بن سلمان والشيخ فيصل احلمود والشيخ ثامر جابر األحمد والشيخ حمد جابرالعلي وأمير العجمان 

الشيخ سلطان سلمان بن حثلني والسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

الشيخ حمد جابر العلي في حديث مع الشيخ ثامر جابر األحمد بحضور األمير سلطان بن سلمان والشيخ فيصل 
احلمود وسلطان بن حثلني

حديث باسم بني صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان والشيخ فيصل احلمود

األمير سلطان بن سلمان لدى وصوله ديوان بن حثلني

األمير سلطان بن سلمان وفي استقباله الشيخ فيصل احلمود والشيخ حمد جابر العلي والزميل عبدالهادي العجمي

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان

ترحيب بقدوم صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان                                              )هاني الشمري(صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان وكبار احلضور في ديوان أمير العجمان
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محطات
خلود عبداهلل الخميسسامي عبداللطيف النصف

ساد على الساحة العربية حلقب من الزمن نقاش 
قضايا فكرية مثل كتاب »الثابت واملتحول« ألدونيس 

و»نقد العقل العربي« حملمد عابد اجلابري، واالثنان 
متقلبان بامتياز، فاالول اسقطه موقفه من الرئيس 

بشار االسد في االحداث القائمة، والثاني موقفه من 
الرئيس صدام حسني عام 1990، كما ان ما طرحاه هو 
اقرب لنهج الفكر للفكر، كحال نظرية الفن للفن، فلم 
يستفد القطاع االعم مما طرحاه لفهم اسباب كوارثنا 

او التسلح مبا يؤهلنا ملنعها.
>>>

ان ما يحتاج للبحث والدراسة ال الثابت واملتحول 
بل الفارق احلقيقي هو بني »العقلية البسيطة« التي 

نؤمن ونعمل بها و»العقلية املركبة« التي يؤمن 
ويعمل بها من يخططون ملستقبل دولنا مستفيدين 
من حقيقة عدم فهم العامة واخلاصة للفارق الكبير 

بني العقليتني، ومن ذلك ففي حني ال تتجاوز 
استراتيجيتنا وخططنا وحتى مطامعنا العقلية 

البسيطة التي تكتفي بالتخطيط للحصول على الثمرة 
كحال غزو صدام للكويت، جند ان عقلياتهم املركبة 

تخطط للحصول على الثمرة والشجرة واحلقل 
والبيت واملاشية والتخلص من الناطور واثارة 

الصراع بني ابنائه في عملية مركبة واحدة.
>>>

فالعملية »داعش« على سبيل املثال ال ميكن حصر 
هدفها في أمر بسيط هو جمع االرهابيني في مكان 

واحد متهيدا للقضاء عليهم في النهاية، بل متتد 
اغراض تلك العملية املركبة شديدة التعقيد ألهداف 
متوازية ومتوالية اخرى مثل تشويه سمعة االسالم 

بشكل عام والسني بشكل خاص عبر عمليات النحر 
والنشر، واساءة عالقة من تدعي »داعش« رفع 

رايتهم بجميع الشرائح واالديان واالعراف واملذاهب 
التي تشاركهم املواطنة وصوال خللق االرضية 

املناسبة لتقسيم وتشطير االوطان العربية، فالهجوم 
على كوباني على سبيل املثال ميهد لدفع االكراد 

لطلب االنفصال واالستقالل عن العراق، وال توجد له 
عدا ذلك اي فائدة استراتيجية لذلك التنظيم.

>>>
ومن االهداف املركبة للعملية »داعش«، اجلوائز املالية 

الضخمة ملن ساعد على خلقها، حيث انتشرت في 
الغرب طرفة هي ان »افضل استثمار هو ان تخلق 
شيئا مبليار ثم تطلب 500 مليار لتخليص العالم 
منه«، وضمن احمليط االقيلمي هناك فائدة ثالثية 
لدول اجلوار العربي، فواحدة ستضمن »البلقنة« 

الدائمة التي خلقتها »داعش«! أمنها ملائة عام، 
ودولتان اخريان ستمهد الفوضى العارمة التي خلقها 

»داعش« االرضية املناسبة والقبول الدولي لضم 
الدولتني العربيتني املجاورتني لهم حلدودهم او منطقة 

نفوذهم، ومن ثم خروجهم من الدائرة العربية لالبد.
>>>

آخر محطة:  1 ـ دول الوطن العربي ـ اال من رحم ربي ـ 
قادمة على احملاق االكبر الذي سيعصف بها سياسيا 

وامنيا واقتصاديا، ويكفي ما ذكره العالم بخفايا 
االمور د.هنري كيسنجر )91 عاما( في كتابه االخير 

»النظام العاملي« ان منطقة الشرق االوسط قادمة على 
حروب دينية اشد واكبر واخطر من احلروب الدينية 

التي اشتعلت في اوروبا وبقيت لعدة قرون.
2 ـ اإلشكال انك لم تستطع قط الفوز في لعبة 
ال يستطيع عقلك استيعاب قواعدها ومحاورها 

وخفاياها، هذا علينا ان نستبدل البسيط باملركب لعل 
وعسى ان نفهم، فننهي مشاكلنا مبا هو.. اسلم!

3 ـ بكل بساطة »القاعدة« هي »داعش«، و»داعش« 
هي »القاعدة«، مهما قيل عن اختالف الرايات 

واملسميات.

في الثاني عشر من أكتوبر، وذكراه يوم أمس، لعام 
1964، قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم السماح 

باستيراد اخلمور واملسكرات، القرار صدر بناء على 
توصية من مجلس األمة بعدم السماح ألي جهة 

كانت باستيراد اخلمور واملسكرات وسحب رخص 
اجلهات املسموح لها بذلك.

ميكنك أيها القارئ الفاضل أن تفعل ما يفعله 
األغلبية، وتعود بالذاكرة وتتباكى على »أيام 

الطيبني« الذين تشبعت منها احباطاتك وتغذت من 
ترديد احمليطني بك ملناقب التاريخ لتشعر باألسى 
من الواقع وتغيب في ظالم احللم اجلميل البائد، 

وتستمر في النوم والعالم من حولك كله يقظ.
وأيضاً ميكنك أن ترافقني هنا لنجدد األمل والتفاؤل 

بالدولة ومؤسساتها وإمكانياتها وعظمة تراص 
شعبها في كل ما سّره وضّره.

احلقيقة والواقع والتجارب مبشرات بأن »كويت 
الطيبني« لم تنتِه، لم تختِف، لم تتالَش، ال »منخل« 

يجرؤ على حجب »طيبتها«.
الكويت ُولدْت على الفطرة، فطرة اإلسالم، وعندما 

اختار الشعب أول حاكم كانت املواصفات تعكس 
قيم أهل الكويت »الطيبني دائماً« لدينه أوالً واألمانة 
والسمعة احلسنة وغيرها، لم يكن اسم األسرة له 

عالقة باالختيار.
كذلك لم يغب عن ذهن الكويتي، التفكير في النظام 
اإلداري تبعاً لطبيعة جغرافية الكويت واحلاجة إلى 
إقامة نظام عام، فكان تقسيم املهام واملسؤوليات 

واجبا حتميا يتطلب رجال مناسبا في املكان املناسب 
في كل مكان، وفصال للسلطات، وإعطاء الصالحيات 

للتمكن بعدها من احلساب وحتديد مكان اخللل.
كويتيو الدولة الصغيرة الناشئة بني دولتني مثل 

السعودية والعراق، امتلكوا البداهة والنباهة، أنه ال 
مكان ومكانة بال اتفاقات دولية وحتالفات إقليمية، 

وباحلنكة والفطنة استمرت »دولة الطيبني« لقرون، 
وبركة فطرتها حتفها وحتفظها من دخالء »التفرجن« 
و»التبرنط« والشواذ من دعاة زيادة الدخل القومي 
بفتحها للسياحة عبر السماح ببيع وتداول اخلمور 

قانوناً، والشواطئ للعراة، والثراء من احلرام، 

ولكن »الكويتيني الطيبني« كانوا باملرصاد لرد تلك 
األصوات في نحورها، ولم يقبلوا بأن ينكصوا على 

أعقابهم.
هل تبينت عالقة أول فقرة مبعنى املقال؟

إن كويت »أيام الطيبني« الذين وقفوا صفاً ملنع ما 
يخالف شرع اهلل بتطهير البالد من اخلمور بقوة 

القانون، مازالت هنا، و»الطيبون« أنت أحدهم فأفق 
من نومك وشّمر واترك عنك الكوابيس.

الكويت كانت وستبقى طيبة حتتضن الطيبني من 
أبنائها والشرفاء ممن وفدوا إليها للعيش في ظاللها 

وخيراتها، بل وزادت إمكانياتها االقتصادية وعلت 
مكانتها الدولية، وصارت علماً ببياض أيادي أهلها 

وكرم الدولة، فالكويت شعباً ومؤسسات، طيبة 
وطيبون.

»أيام الطيبني« نحن نعيشها منذ أن بدأ أول شراع 
سفينة ميوج في البحر ليجلب الرزق ألرض 

صحراوية ولكنها تنبت »النّوير« اجلميل الرائق، 
ونأكل و»اجلود من املوجود« ويأكل معنا الضيف 
والالجئ واملضطر واملسافر من كل مكان، ال أحد 

ينظر ملوقع لقمته في »صينية الطعام« وكم أكل، وال 
لهويته، ومن أين أتى، تلك كويت اإلسالم.

»أيام الطيبني« نعيشها منذ أن فجر اهلل من أرضنا 
اخلير فاقتسمناه مع فقراء األرض فرحني ال 

ماننّي، لينطلق وطن النهار باجتاه العلم ليزداد 
نوراً وتنويراً لشعبه الذي انتشر في جامعات 

العالم املتقدم يتعرف على احلضارات األخرى، 
ويبدأ بتصميم ما يالئمه لتطبيقه في وطنه، الدولة 
التي متيزت مبؤسساتها منذ البدء، ورغبة احلاكم 

واحملكوم في أن تُدار الكويت بالقانون عبر التشريع 
ضمن »الشورى« مع ممثلي الشعب، وإن اختلفت 

املسميات.
هذه »أيام الطيبني« التي يتغنى بها البعض اليوم 
بأسى، أراها تزيد ال ينقصها خالف طارئ بني 

الساسة، وال يحجمها صراع على السلطة بني فرقاء.
هذه األرض طيبة، ولم يختلف أهلها على اخلير 

أبداً، ما دامت مستمرة ومتمسكة مبا ُولدْت عليه: 
فطرة اإلسالم.

العرب بني البسيط 
واملُركّب!

الكويت وُلدتْ على الفطرة

samialnesf1@hotmail.com
@salnesftwitter@kholoudalkhames
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حالة الطقس

غائم جزئيا والرياح متقلبة 
االجتاه س����رعتها من 6 إلى 

26 كم/س.

الفجر   4:29
الشروق 5:48
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العظمى: 38 - الصغرى: 24العشاء  6:37

البقاء هلل

خاور حسن أتش ـ 82 عاما ـ الرجال: مسجد اإلمام املهدي 
ـ الرقعي ـ خلف صالة األفراح ـ ت: 99010772 ـ 

66656688 ـ النساء: احلسينية الزينبية ـ بنيد القار 
ـ ق1 ـ بجانب مسجد الشيرازي ـ ت: 55550805 ـ 

.97492732
طالل عبدالعزيز يوسف العجيمان ـ 25 عاما ـ الرجال: 
القيروان ـ ق3 ـ ش318 ـ م5 ـ ت: 99906300 

ـ النساء: الصليبخات ـ ق1 ـ ش101 ـ م49 ـ ت: 
.97945408

حمد عبداهلل حمد املصيريع ـ 84 عاما ـ الرجال: هدية ـ ق4 

ـ ش بن مالك ـ م14 ـ ت: 99071726 ـ النساء: هدية ـ 
ق4 ـ ش4 ـ م14.

أحمد محمد علي باقر ـ 77 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
مشرف ـ ت: 66414051 ـ النساء: الرميثية ـ ق10 ـ 

ش أبوحنيفة ـ ج100 ـ م11 ـ ت: 97453532.
مصطفى حسن حسني علي ـ 53 عاما ـ الرجال: حسينية 

القائم ـ الرميثية ـ مقابل مدرسة أبومتام ـ ت: 
66767611 ـ النساء: الرميثية ـ ق2 ـ ش جمعان 

احلريتي ـ ج20 ـ م4 ـ حسينية أم خالد ـ ت: 
.99633842

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

لندن � أ.ف.ب: تعود سكان 
س����تامفورد هيل، أح����د أحياء 
هاكني شمال شرق لندن الذي 
شهد ارتفاعا في نسبة اجلرمية 
قبل فترة، على رؤية مجموعة 
من املتطوعني اليهود املتدينني 
يجوبون الش����وارع مع حلول 
الظالم للس����هر على أمن احلي 

ومساجده.
وأسس املتطوعون من طائفة 
احلريدمي اليهودية ميليش����يا 
اطلقوا عليها اس����م ش����ومرمي 
)حراس باللغة العبرية( في سنة 
2008 ملواجهة ارتفاع اجلرائم 
واجلنح في هذه املنطقة، على 
غرار جماعات الدف����اع الذاتي 
األميركي����ة. واحلريدمي يهود 
متدينون يلتزم����ون بتطبيق 
الش����عائر الديني����ة اليهودية 
الواردة في التوراة في حياتهم 
اليومية. ومنذ تأسيس امليليشيا 
مبوافقة الشرطة احمللية التي 
ذهبت الى حد تقدمي النصائح 
اليهم، يسهر املتطوعون وعددهم 
25 على حماية السكان واملتاجر 

وأماكن العبادة.
وساهم نش����اطهم في احلد 
من اجلرائ����م واجلنح واعتقال 
197 شخصا السنة املاضية من 
أكبر اللص����وص املطلوبني في 
هاكني. ويتجول هؤالء مرتدين 
سترات واقية من الرصاص دليال 
على املخاطر التي يواجهونها، 
وينسقون كذلك عمليات البحث 
عن املفقودي����ن. وبعد ان أبدت 
الريبة جتاههم، باتت الشرطة 
تعترف بأنها تعتمد على هؤالء 
الرج����ال الذين ال يعملون على 
تطبيق القانون بأنفسهم وإمنا 
يقومون بدور املواطن احلريص 
على أمن منطقته. وقال املفوض 
اندي والكر »انهم حقا منظمون 
تنظيما جيدا« ووصفهم بانهم 
»عيون وآذان الشرطة«، حتى ان 
وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري أش����اد مؤخرا بنشاطهم 
التطوعي وشدد على »شجاعتهم 
الكبيرة« خالل تقدميه تقريرا 
حول احلرية الدينية في يوليو 

املاضي.
وقال ان »تواضعهم في إظهار 
مدى الشجاعة التي يتطلبها ما 
يفعلونه، يجع����ل ما يفعلونه 

جديرا حقا بالتقدير«.
وحازت »ش����ومرمي« على 
شهرة واسعة ألنها تقدم خدمة 
لسكان احلي بغض النظر عن 
أصولهم ومعتقداتهم ويستفيد 
منها مسلمو احلي الذين تعرضوا 
للتهديد والتجاوزات منذ 2013 
عندما قتل إسالميون اجلندي لي 

ريغبي في احد شوارع لندن.

يهود يسهرون على 
أمن مساجد في لندن

األمنية

آراء 
19 - 17
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