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أكد لـ »األنباء« أنه سيدعو احلكومة إلى اجتماع جلنة تنمية املوارد البشرية ملناقشة البديل اإلستراتيجي

الصانع: تسلُّم بديل الرواتب األربعاء املقبل
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محمد هالل الخالدي

نفى مصدر مس���ؤول 
في وزارة اخلارجية اخلبر 
املنشور في إحدى الصحف 
األجنبية حول عزم كل من 
الكويت وإيطاليا وتونس 
إعادة فتح سفارات سورية 
في تلك البلدان. وقال املصدر 
إنه ال يوجد أي نقاش حول 
هذا املوضوع. هذا، وقد جاء 
في اخلبر املنشور واملنسوب 
إل���ى مص���در اعالمي في 
دمشق أن تونس والكويت 
تواجهان أزمة بسبب تدفق 
بع���ض مواطنيهما للقتال 
مع »داع���ش«، فجاء طلب 
اعادة فتح سفارة دمشق في 
الكويت وتونس للتنسيق 
مع األجهزة األمنية السورية 
ملواجهة هذا اخلطر، في حني 
يشير املصدر إلى أن ايطاليا 
تربطها عالقات متميزة مع 
النظام السوري وحزب اهلل، 
وطلبها ينس���جم مع هذه 
العالقات. فيما أكد مراقبون 
أن اخلب���ر مختلق وبعيد 
الواقعية وال يتجاوز  عن 
حدود االث���ارة االعالمية 

املصطنعة.

مصدر في »اخلارجية«: 
ال نية إلعادة فتح سفارة 
سورية في الكويت قريباً

يعقوب الصانع

توجيه دع���وة إلى احلكومة 
حلضور اجتماع جلنة تنمية 
املوارد البشرية األربعاء املقبل 
22اجلاري. وقال الصانع في 
تصريح ل� »األنباء«: نأمل ان 
تأتي احلكومة ومعها البديل 
االس���تراتيجي للرواتب كما 
وعدتنا بذلك ليأخذ دوره من 
املناقشة والبحث واملراجعة 
في اللجنة وليتم إدراجه على 
جدول اعمال املجلس ضمن 
اولويات املرحلة االولى، والذي 
س���يكون األس���اس ملشروع 
قانون معاجل���ة االختالالت 

الهيكلية. 
واستطرد قائال: سنحدث 
ثورة تشريعية ملعاجلة ترهل 
اجلهاز االداري وزيادة انتاجية 
املوظف ووضع الرجل املناسب 
ف���ي مكان���ه الصحيح حتى 
نستطيع االنطالق في تنفيذ 

خطة التنمية للدولة. 
وفيما يتعلق بنتائج مؤمتر 
»متك���ني« ومدى اس���تجابة 
احلكومة للتوصي���ات، قال 
الصانع: بداية نثّمن حضور 
الوزراء الشيخ  سمو رئيس 
جابر املبارك الفعاليات، وهذا 
إن دل على شيء فإمنا يدل على 
قناعة بأه���داف املؤمتر التي 
منها ضوابط شغل الوظائف 
القيادية، ولذل���ك- وبتأييد 
حكومي- س���أقدم مشروع 
قانون لشغل الوظائف القيادية 
واإلشرافية والعامة في دور 
االنعقاد اجلديد حتى نستفيد 
م���ن الك���وادر الوطنية ذات 
الكفاءة العالية، والتي نستطيع 
الوصول إليها من خالل فتح 
املنافس���ة عند احلاجة  باب 
القيادية  الى شغل املناصب 

والعامة واإلشرافية.

مريم بندق 

أعل���ن أمني س���ر مجلس 
األم���ة رئيس جلن���ة تنمية 
امل���وارد البش���رية النائ���ب 
انه س���يتم  يعقوب الصانع 

.. ورحل سعيد الخوري
02 و32 - 33

بقية أخبار الصفحة األولى  
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»املالية البرملانية« تناقش مع الصبيح قانون إصدار خطة التنمية

احلكومة أنهت تقرير اإلصالح املالي
حتتضن بيروت اليوم 
جثم����ان رج����ل األعم����ال 
س����عيد  الفلس����طين���ي 
اخل����وري ال����ذي غيب������ه 
املوت ع�����ن عم��ر يناه���ز 
ال� 91 عاما، كان خاللها أحد 
الذين أغنوا  الكبار  الرواد 
املنطقة مببادراتهم اخلالقة 

واملبدعة. 
يعتبر الفقيد أحد أعمدة 
االقتصاد العربي والعاملي 
وصاحب واحدة من كبرى 

شركات اإلنشاءات في املنطقة والعالم »C.C.C« والتي نفذت 
ع����ددا كبيرا من املش����اريع الضخم����ة والناجحة في مختلف 
دول املنطقة م����ا جعله »املعلم األول« ف����ي قطاع املقاوالت. 
أح����ب الكويت واتخذها مقرا له ولعائلته وألعماله فكان أحد 
مؤسسي جمعية محافظة األحمدي للفروسية.. واهتم ببناء 
مجتمع عربي فاضل فكان بحق منارة الشرق وحجر الزاوية 
في املساهمة في بناء الوطن العربي. ولد الفقيد عام 1923 في 
مدينة صفد الفلسطينية وتخرج مهندسا في اجلامعة األميركية 
في بي����روت وتولى مناصب رفيعة مثل حاكم صندوق النقد 
العرب����ي ورئيس مجلس ادارة رجال األعمال الفلس����طينيني 
وعضو مجلس األمناء ملعهد الدراس����ات الفلسطينية وعضو 
مجلس األمناء ملؤسس����ة بيت حلم في واشنطن وغيرها من 
املناصب. عرف عن الراحل حب اخلير وفعله، وكان مدرسة 
في األخالق والتواضع ومساهما رئيسيا في مبادرات خيرية 

عديدة في فلسطني وخارجها. 
»األنباء« التي آملها املصاب تتوجه إلى أسرة الفقيد الكبير 

بأحر التعازي، داعية اهلل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

.. ورحل »املعلم«
عمالق من هذا الشرق

الفقيد سعيد اخلوري

كابنت القادسية صالح الشيخ رافعا كأس االحتاد اآلسيوي                                            )األزرق. كوم(

رشيد الفعم

املالي���ة  اللجن���ة  أنه���ت 
واالقتصادي���ة ف���ي مجلس 
الوزراء مشروع اإلصالح املالي 
متهيدا لعرضه على املجلس 
الى مجلس  إلقراره وإحالته 
األمة كمشروع بقانون حكومي. 
مصدر وزاري ق���ال ل� »األنباء« 
ان املش���روع يتبل���ور حول 
إص���الح النظام املالي للدولة 
بشكل عام وتام، بحيث يتناول 
إصالحات في قطاعات شتى 
أهمها وأبرزها أسعار اخلدمات 
العامة والرسوم باإلضافة الى 

قضايا الرواتب والتوظيف.
وأشار املصدر نفسه الى ان 
املشروع يهتم أيضا بقضية 
اإلصالح، آخ���ذا في االعتبار 
جميع مالحظات البنك الدولي 
وصندوق النقد وتقرير اللجنة 

االقتصادية واالستشارية.
من جان���ب آخ���ر، تعقد 
اللجنة املالية البرملانية اليوم 
اجتماعا ملناقش���ة املشروع 
بقانون إصدار اخلطة اإلمنائية 
التخطيط  بحضور وزي���رة 
والتنمية ووزيرة الش���ؤون 

هند الصبيح.
مص�����در برملان����ي ق�ال 
ل� »األنب���اء« ان االجتماع مت 
االتفاق عل���ى عقده اليوم ما 
لم تطرأ مس���تجدات حتول 
دون عق���ده ومن ثم تأجيله، 
مشددا على ضرورة االنتهاء 
من هذا البند قبل بداية دور 

االنعقاد.

12 مليون دوالر خسائر تقديرية يومية 
للكويت من إغالق »اخلفجي«

القادسية بطل كأس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

أحمد مغربي

في قرار مفاجئ، اتخذت السعودية قرارا بإغالق حقل اخلفجي النفطي 
املشترك بني الكويت والسعودية، والواقع في املنطقة البحرية بني البلدين 
مس���اء يوم اجلمعة املاضية وذلك بسبب األضرار البيئية الناجمة عن 
انبعاثات الغازات الضارة من احلقل تنفيذا للشروط البيئية للرئاسة 
العامة لألرصاد والبيئة في السعودية.وكشفت مذكرة داخلية حصلت 
»األنباء« على نس���خة منها أن إغالق حقل اخلفجي املشترك جاء بناء 
على أن احلقل تصدر منه انبعاثات ضارة ونس���ب تلوث غير مسموح 
بها في السعودية، مشيرة إلى أن احلقل سيعود للتشغيل متى استوفى 
الشروط البيئية للرئاسة العامة لألرصاد والبيئة. ووفقا ألسعار النفط 
احلالي���ة التي تدور في فلك 80 دوالرا للبرميل، فإن خس���ارة الكويت 
التقديرية من إغالق حقل اخلفجي ستبلغ 12 مليون دوالر يوميا، حيث 
تبلغ حصة الكويت 150 أل���ف برميل يوميا. وذكرت مصادر نفطي����ة 
في مؤسس���ة البترول الكويتية ل� »األنب���اء« أن األمور في طور احلل، 
حيث ان ه����ناك اجتماعا س���وف يعقد اليوم بني الطرفني الكويت�����ي 

والس��عودي لتدارك املوقف.

»البلدية« تطلق ترخيص املخيمات اليوم 
و»البيئة«: االلتزام بالضوابط وإال..

دارين العلي

تطل����ق بلدية الكويت الي����وم حملتها 
لترخيص املخيمات حتت شعار »رخص 
وخيم« في إطار تطبيق القرارات الصادرة 
بشأن تنظيم املخيمات الربيعية وحتديد 
املواقع اخلاصة بالتخييم واالش����تراطات 
البيئية املتعلق����ة بها والتي من املقرر ان 
تتابعها الهيئة العامة للبيئة كجهة مراقبة 
لتطبيق االشتراطات سواء من قبل البلدية 
او من قبل اصحاب املخيمات. وقال نائب 
املدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة 
للبيئة م.محم����د العنزي ان الهيئة أكدت 
االستمرار في اإلجراءات املنظمة لعملية 
التخييم لهذا العام، وشددت على وجوب 
تطبيقها وتتحفظ على اي محاوالت لعرقلة 
البلدية في تطبيق هذه الالئحة، مش����ددا 
على ان الهيئة لن تتساهل أبدا في تطبيق 

مواد القانون البيئي رقم 42 / 2014 في حال 
مخالفة االشتراطات البيئية التي وضعتها 
الهيئة بالتنسيق مع البلدية ووافق عليها 
املجلس البل����دي. وفي تصريح خاص ل� 
»األنباء«، اكد العنزي ان الهيئة لن تتوانى 
أبدا في مخالفة أي من أصحاب املخيمات ممن 
يثبت أنه لم يراع االشتراطات والضوابط 
بدءا من الترخيص وااللتزام باملوقع وصوال 
لالشتراطات البيئية الالزمة التي تساهم 
في احلفاظ على املناطق الصحراوية التي 

بدأت تتأثر بيئيا بشكل كبير.
وشدد العنزي على ان الهيئة ستالحق 
وتتابع وتراقب جميع املعنيني بالتخييم 
في تطبيقهم للقرارات الواردة بهذا الشأن 
سواء اجلهات الرسمية في التزامها بتطبيق 
القرارات الصادرة عنها او بالتزام أصحاب 

املخيمات مبا يتطلب منهم.
التفاصيل ص 15

اقتصاد
رئيس هيئة أسواق املال السعودية يدعو عبر »األنباء« لالستثمار في اململكة  

NBK Capital: شركة اجلزيرة مستفيدة من انخفاض أسعار النفط 
وتوصية بشراء سهمها

الفوزان: منتدى احلكومة اإللكترونية
 الثاني يطرح دور ومستقبل مراكز املعلومات 

احلكومية في ضوء البرامج واالجتاهات 
التكنولوجية املستقبلية

39

41

43 45

حوار

وزيرات بال حقيبة

تحقيق

مبادرات

تايسون لـ »األنباء«:
 8 مليارات دوالر حجم 

االستثمارات الكويتية 
في أستراليا ومباحثات لتسيير 

رحالت طيران مباشرة بني 
البلدين

هدى املدلج لـ »األنباء«: 
كنت أول كويتية تفتح صالونًا 
أدبيًا في إسبانيا ولو أصبحت 

وزيرة لطبقت قانون 
»من أين لك هذا؟«

الدروس اخلصوصية.. »سوق سوداء« 
تنهش ميزانية األسرة وتقوض 

األمن االجتماعي

تقرير: القطاع اخلاص ينافس 
حكومات اخلليج في املشروعات 

الصغيرة

06

16

2120

24

تركيا تدرس إقامة منطقة آمنة داخل أراضيها
»داعش« يستقدم تعزيزات للمرة الثانية في أسبوعني 
وواشنطن: نسعى إلى استنزاف التنظيم في »كوباني«

العسكرية تتحملها الدول 
املشاركة، ونفى كذلك ان 
تكون بغداد طلبت استقدام 

قوات برية للعراق. 
التفاصيل ص35

من الناحية العس���كرية، 
ومتكينها من اس���تقبال 
الالجئني، فيما لو تدفقت 

موجات كبيرة منهم«.
أكد  وفي هذه األثناء، 
العراقي  وزير اخلارجية 
ابراهيم اجلعفري أن بالده 
لن تدفع أمواال للتحالف 
لقاء حربه على »داعش«، 
وأن نفق���ات هذه احلملة 

وكاالت:   � عواص���م 
الدولة  اس���تقدم تنظيم 
اإلسالمية املعروف باسم 
»داعش« للم���رة الثانية 
املزيد  خالل أس���بوعني، 
من التعزيزات من معقله 
في الرقة ومن ريف حلب 
لدعم عملياته التي تركزت 
حول املعبر احلدودي مع 
تركيا في مدينة عني العرب 
»كوباني«. وهذا على ما 
يبدو أح���د أهداف قوات 
الذي  الدولي  التحال���ف 
الواليات املتحدة،  تقوده 
حيث كشف اجلنرال لويد 
أوسنت، من القيادة املركزية 
األميركي���ة أن الغ���ارات 
اجلوية على كوباني هي 
فرصة الس���تنزاف قوة 
»داعش« وتوجيه ضربة 

موجعة له. 
الى ذلك، ق���ال نائب 
التركي  ال���وزراء  رئيس 
نعم���ان قورتوملوش: إن 
تركي���ا بإمكانه���ا »إقامة 
آمن���ة داخ���ل  منطق���ة 
حدودنا متى شئنا، وإن 
هناك جه���ودا تبذل في 
هذا الشأن، وذلك لتوفير 
صورة عن ڤيديو يظهر إحدى الطائرات قال ناشطون انها لـ »داعش« احلماية للحدود التركية 

»كنتاكي« ترسم 
البهجة على وجوه 

طالبات النادي 
املسائي لذوي 

االحتياجات 
25اخلاصة

33 32 إضاءة على مسيرة الراحلد. ثاليا الفوزان  ٭

التفاصيل ص 38
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يتقدم

العقيد/ سعود سعد أبوصليب
بجزيل �ل�شكر وعظيم �المتنان �إىل

 معايل نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية ووزير �الأوقاف و�ل�شوؤون �الإ�شالمية بالوكالة

�شيدي �ل�شيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح

و�إىل وكيل وز�رة �لد�خلية

 �شيدي �لفريق/ �شليمـــان �لفهــد

واإلـى ال�ســـادة الـــوكـــالء الم�ســاعــديــن وال�ســادة المــدراء العــامــون

وجميــع ال�ســادة ال�سبــاط و�ســف �سبــاط واإلــى جميــع منت�سبــي وزارة الداخليــة

واإلــى كــل مــن تف�ســل بمــوا�ساتــي فــي وفــاة والــدي المغفــور لــه بــاإذن اهلل تعــالــى

سعـــــد أبوصليـــب المـــطيــــري
�شائلــــني �ملــوىل عــز وجــل �أال يريهــم مكـــروهًا بعــزيـز

نقل الكندري والصباغ إلى العراق تعيني الركدان واجلفني في محكمة التمييز
صدر مرس���وم رقم 232 لس���نة 
2014 بنقل بعض رؤس���اء البعثات 

الديبلوماسية جاء فيه:
مادة أولى: ينقل رئيسا البعثات 
الديبلوماس���ية املذك���وران أدن���اه 
الى الدول املذكورة قرين اس���م كل 

منهما:
1 � عمر أحمد الكندري � قنصال عاما 
لدولة الكويت لدى جمهورية العراق 

)مدينة اربيل(.
2 � يوسف عاشور الصباغ � قنصال 
الكويت لدى جمهورية  عاما لدولة 

العراق )مدينة البصرة(.
مادة ثانية: عل���ى النائب األول 
ال���وزراء ووزير  لرئي���س مجلس 
اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل 
به من تاريخ صدوره وينش���ر في 

اجلريدة الرسمية.

صدر مرس���وم رقم 241 لسنة 2014 بتعيينات قضائية جاء فيه: 
يعني كل من اآلتي أس���ماؤهم وكالء مبحكمة التمييز، وذلك اعتبارا 
من 2014/10/1 وهما: 1 � املستشار صالح رشيد سالم الركدان � وكيل 
محكمة االستئناف. 2 � املستشار عبدالهادي فهد علي اجلفني � املستشار 
مبحكمة االستئناف. وعلى وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

جمعية فهد األحمد اإلنسانية 
تطلق مشروع اجلودة الشاملة 

للعمل اإلنساني
أعلن نائب رئيس مجل����س ادارة جمعية فهد األحمد 
اإلنس����انية عادل الدريبان عن تدشني مشروع )اجلودة 
الش����املة في العمل الدعوي واإلنساني واخليري( قائال 
انه أول مشروع من نوعه في العالم اإلسالمي ويهدف الى 
حتقيق تطلعات املستفيدين من العمل الدعوي واإلنساني 

واخليري.
الدريبان  وأضاف 
ام����س ان  في بي����ان 
ه����ذا املش����روع اول 
مبادرة حتقق س����بقا 
تاريخي����ا تنطلق من 
الكويت للعمل  مركز 
اإلنساني بالتنسيق مع 
رابطة التربويني، معربا 
عن أمله في ان تكون 
لها املرجعية باعتبار 
الكويت )مركزا عامليا 

إنسانيا(.
ان هذا  وأوض����ح 

املشروع عبارة عن تأسيس كيان وجهاز تكون وظيفته 
األساسية القيام على حتسني وتطوير العمل في مؤسسات 
ذات العالق����ة من خالل تقدمي خدمات اجلودة الش����املة 
وصناعة مفاهيم اجلودة الشاملة وتقييم وتطوير األداء 
للمؤسس����ات الدعوية واإلنسانية واخليرية في الكويت 
والعالم االس����المي. وأكد ان املشروع ميثل نقلة نوعية 
جديدة كليا في الفكر االستراتيجي ملؤسسات القطاع الثالث 
ويس����عى لتحقيق التطلعات العليا للرسالة احلضارية 
من خالل تنمية مسيرة هذا العمل ويلبي حاجة اجلهات 
واملؤسسات واملراكز واجلمعيات اإلسالمية واإلنسانية 

واخليرية والتنموية لثقافة اجلودة الشاملة.
وذكر ان الهدف هو حتقيق تطلعات املس����تفيدين من 
العمل الدعوي واإلنساني واخليري واملتلقني له والعمل 
على رضاهم باس����تمرار وتكوين قنوات اتصال بني هذه 
املؤسسات وبني املستفيدين منها عن طريق وسائل مختلفة 
ومواصفات خاصة والتخطيط الالزم لها ووضع البرامج 
املتوافقة مع حاجات املستفيدين حتى تستوفي املدخالت 
والعمليات واملخرجات في هذه املؤسسات مستوى محددا 
من مستويات اجلودة. كما يهدف املشروع الى تنمية قدرات 
العاملني والقائمني على منظوم����ة هذا العمل على تبني 
اخلطاب األمثل الذي يعالج األخطاء وينشر الفضائل من 

خالل منظومة متكاملة من القول والسلوك احلسن.
ورأى ان من اهداف املشروع كذلك بناء كوادر مدربة 
ومحترفة وفق احدث النظم العاملية سواء دعاة او خدمات 
مس����اندة لبيئة العمل الدعوي واإلنساني واخليري من 
خالل مشاركتهم في صنع القرار لشعورهم وقربهم من 
مشكالت امليدان مما يجعلهم يتمتعون بالتركيز في حاجات 

املجتمع وقضاياه.
ولفت الى ان هذا املش����روع هو اول مشروعات مركز 
الكويت للعمل اإلنساني الذي أطلقته جمعية فهد األحمد 
اإلنسانية بعد تسمية صاحب السمو األمير )قائدا للعمل 
اإلنس����اني( وحصول الكويت على لق����ب )مركز للعمل 
اإلنس����اني( من قبل منظمة األمم املتح����دة عرفانا منها 
بجهود الكويت ومؤسساتها اخليرية واإلنسانية احلكومية 
وغير احلكومية في حتقيق الس����بق ف����ي ميادين العمل 

اإلنساني عامليا.

عادل الدريبان 
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استعداداً النطالق موسم املخيمات الربيعية في األول من نوفمبر املقبل

البلدية أطلقت »رخص وخيم« للتوعية مبواقع وشروط وآلية التخييم
طارق املديني لتدش����ن املوقع 
االلكترون����ي وتوضي����ح آلية 
الترخيص  اس����تخدام إصدار 
لطلبات حجز موقع املخيمات.  
وذكر ان مدير إدارة املس����احة 
الطليحي  البلدية م.هشام  في 
سيشارك في املؤمتر الصحافي 
لتوضيح أماكن التخييم التي مت 
حتديدها والطاقة االستيعابية 
لكل موقع وطريقة اس����تخدام 
االجه����زة اخلاص����ة بتحديد 
إحداثيات املخيم من قبل مفتشي 
النظافة في احملافظات  إدارات 

التابعة لها مواقع التخييم.
انه سيش����ارك  واوض����ح 
ف����ي املؤمت����ر الصحافي ايضا 
نائ����ب مدي����ر إدارة العالقات 
العامة عبداحملس����ن أبا اخليل 
الذي سيوضح أهداف احلملة 
التوعوية بشأن اآللية اجلديدة 
وما االشتراطات والضوابط التي 
يجب االلتزام بها أثناء التخييم 
واخلدمات التي ستقدمها البلدية 
ملرتادي البر واالجراءات التي 
س����تطبق للتأكد م����ن وجود 

ترخيص املخيم.

وعددها 36 اعالنا في شوارع 
محافظات االحم����دي ومبارك 
الكبي����ر والفروانية تتضمن 
تعريفا بآلية ترخيص املخيم 
وحجز املوقع اضافة الى نشر 
اع����الن في الصح����ف احمللية 
واالذاعة والتلفزيون وجريدة 

كويت اليوم الرسمية. 
ولفت البي����ان الى ان ادارة 
العالقات العامة ستعقد صباح 
اليوم مؤمترا صحافيا في مقر 
الرئيسي يشارك فيه  الوزارة 
إدارة نظم املعلومات م.  مدير 

مكان بارز في املخيم.
واض����اف البيان ان احلملة 
ستقوم بنشر اعالنات توعوية 
خاصة بعملي����ة التخييم عبر 
وسائل االعالم املختلفة املرئية 
واملقروءة واملسموعة إضافة 
العالن����ات »املوب����ي« التي بدأ 
تركيبه����ا في ش����وارع ثالث 
محافظ����ات وه����ي االحم����دي 

والفروانية ومبارك الكبير. 
 واوضح ان ادارة العالقات 
العامة في البلدية قامت بتصميم 
اعالنات »موبي« ومت تركيبها 

باألماكن املسموح التخييم فيها 
والتي حددت في قرار س����ابق 
السماح  وهي 13 موقعا وعدم 
بالتخييم خارجها. واشار الى 
آلية إصدار  ضرورة معرف����ة 
الترخيص وكيفية طلبه ورقم 
الطلب وحجز موق����ع املخيم 
من خالل املوق����ع االلكتروني 
للبلدية ومراجعة صاحب طلب 
الترخيص لفرع البلدية التابعة 
له موقع املخيم لسداد رسم 50 
دينارا ودفع تأمن 300 دينار 
لتسلم الترخيص ووضعه في 

اطلقت بلدية الكويت ممثلة 
بادارة العالقات العامة حملتها 
االعالمي����ة بش����أن ترخيص 
املخيمات الربيعية حتت شعار 
»رخص وخيم« مبناسبة قرب 
موسم التخييم لهذا العام الذي 
سيبدأ في االول من شهر نوفمبر 

املقبل.
وقال����ت البلدي����ة في بيان 
صحافي امس ان احلملة تهدف 
الى توعية املواطنن واملقيمن 
التخيي����م لهذا  ف����ي  الراغبن 
املوس����م من خ����الل التعريف 

»املهندسني« تشارك في ورشتي 
عمل بيئيتني باملجلس البلدي 

االثنني واألربعاء املقبلني
تشارك جمعية املهندسن الكويتية في ورشتي عمل 
تقيمهما جلنة الشؤون البيئية في املجلس البلدي يومي 
االثن���ن واألربعاء املقبلن، بناء على دعوة تلقتها من 

رئيس املجلس مهلهل اخلالد.
من جانبه، ثمن أمن سر اجلمعية م.نواف املطيري 
توجه اللجنة البيئية 
واملجلس البلدي الى 
إشراك كوادر اجلمعية 
الورشتن  في هاتن 
اللتن تعق���دان في 
البل���دي،  املجل���س 
الفتا الى انه ورئيس 
مركز التدريب غازي 
يشاركان  املشيعلي 
الورش���ة االولى  في 
الت���ي س���تعقد يوم 
غد بعن���وان »تبريد 
املناط���ق اجلدي���دة 
البيئ���ي«  وأثره���ا 
والثانية ي���وم األربعاء املقبل وعنوانها »األثر البيئي 

لنظام توزيع الغاز من خالل خطوط األنابيب«.
وزاد املطيري: ان اجلمعية ستقدم من خالل هاتن 
الورشتن رؤيتها في املوضوعن املطروحن، موضحا 
ان الشأن البيئي في صلب عمل بعض الفرق الفنية � 
البيئية باجلمعية، وأنه سبق للجمعية وقدمت عددا 
من الدراس���ات اخلاصة باآلثار البيئية املترتبة على 
انبع���اث الغازات ودعت الى احلد من االس���تخدامات 
الضارة لهذه الغازات وكذلك تطوير املنتجات الغازية 
املستخدمة في عمليات التبريد واالستخدامات األخرى 
مبا يتوافق مع االحتياجات البيئية ويحافظ على البيئة 

من أضرار هذه الغازات.
وش���دد على ان خطوة اللجنة البيئية في املجلس 
البلدي بدعوة املتخصصن لتقدمي رؤيتهم الفنية حتسب 
لها، معربا عن أمله في ان حتذو املؤسسات احلكومية 

األخرى حذو اللجنة البيئية في املجلس البلدي.

نواف املطيري

مبنى جمعية املهندسني
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٭ في الواقع مؤس����ف جدا ما 
يجري من أحداث عنف ودمار 
املناطق من الشرق  في بعض 
األوس����ط، في ليبيا وسورية 
والع����راق، وأنا قب����ل قدومي 
للكويت كنت سفيرا لبالدي في 
العراق لعدة س����نوات وأعرف 
الكثير عن هذا البلد، ما يحدث 
العراق س����يئ جدا وعلى  في 
اجلمي����ع أن يعملوا على انهاء 
هذا الص����راع الدموي وإيقاف 
املجموعات االرهابية الشريرة 
وعلى رأس����ها »داعش«، نحن 
ندرك أن هذا الهدف سيتحقق 
حتما، أقولها بكل ثقة، فاملسألة 
مسألة وقت، لكن من الصعب 
جدا التكه����ن مبجريات األمور 
وإعط����اء وقت مح����دد النتهاء 
العمليات العس����كرية وجهود 
محاربة االرهاب، وال شك أن هذه 
اجلهود تتطلب وقتا وتعاونا 
دوليا لكن احلسم قادم ضد هذه 

اجلماعات الشريرة. 

هل هناك زيارات رسمية قريبة 
بني البلدين أو اتفاقيات جديدة 

يتم االعداد لها؟
٭ في احلقيقة ثمة جانب مهم 
نسعى لتطويره في عالقتنا مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وهو م���ا يتعل���ق باتفاقية 
التجارة احلرة بني أستراليا 
وب���ني دول مجلس التعاون، 
فقد متت مناقشة هذا املوضوع 
سابقا لكن توقفت املباحثات 
ألسباب عديدة، وحاليا قمنا 
بإعادة فت���ح النقاش في هذا 
املوضوع وأنا أعمل حاليا على 
تنسيق تبادل وفود رسمية 
وأؤكد أنه موضوع مهم وسيتم 
مناقشته على مستوى عال، 
بالتأكيد وفود رسمية  هناك 
عل���ى مختلف املس���تويات 
والتخصصات تأتي وتذهب 
وتتواصل باستمرار ملتابعة 
سبل تطوير العالقات في مجال 
التربية والتعليم والتجارة 

والدفاع وغيرها.

نتجه قليال نحو 
السياسة حدثنا عن 
موقف أستراليا من 

التحالف الدولي ضد 
»داعش«؟

٭ أس����تراليا أعلن����ت موقفها 
الواضح الداعم للتحالف الدولي 
واملشاركة الفعالة فيه على عدة 
مستويات، وفي وقت سابق أعلن 
الوزراء األسترالي هذا  رئيس 
املوقف بوض����وح مؤكدا على 
املس����اهمة مبعدات عسكرية، 
دعم مالي، أسلحة من مختلف 
األنواع خاصة في مجال الدفاع 
اجلوي وأكث����ر من 600 مقاتل 
الدفاع اجلوي،  متخصص في 
نحن نش����عر بالقلق متاما كما 
تش����عرون في هذه املنطقة ملا 
يجري، ونعتق����د أن »داعش« 
عبارة عن مجموعة خطرة جدا 
من املجرم����ني عدميي الرحمة، 
وأن التصدي لهذا اخلطر العاملي 
يتطلب تعاونا من العالم كله، 
ونحن نراقب عن كثب ما يجري 
على الساحة في سورية والعراق 
ويهمنا أمن واستقرار املنطقة 

بالتأكيد.

كيف ترى واقع املنطقة 
حاليا وما هو تقييمك 

لتسارع األحداث 
السياسية؟

تعليمهم واحلصول على تعليم 
ذي نوعية وجودة عالية، يوجد 
في أستراليا حاليا قرابة نصف 
مليون طالب وطالبة من مختلف 
دول العال����م، منهم حوالي 14 
ألفا م����ن دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومنهم 1300 طالب 
وطالبة كويتيني يدرسون في 
مختلف اجلامعات األسترالية 
في عدة تخصصات كالهندسة 
األعم����ال  وإدارة  والعل����وم 

وغيرها. 

ماذا عن استخراج 
التأشيرة لزيارة 

أستراليا؟
٭ من أسهل ما يكون، حيث مت 
تطوير خدمة الكترونية متقدمة 
جدا عبر موقع الس����فارة على 
االنترنت، ومواطنو دول مجلس 
التعاون اخلليجي يستطيعون 
ف����ي املوقع  الطل����ب  تعبئ����ة 
االلكتروني خالل خمس دقائق 
واحلصول على التأشيرة، دون 
احلاجة ألي إجراءات إضافية، 
إذ ال يوجد حتى حاجة ملراجعة 
الزائر أو تقدمي أي أوراق، هذا 
بالنسبة للتأشيرات السياحية 
العادية، أما بالنسبة للتأشيرات 
اخلاصة مثل العمل أو الدراسة 
فهذه لها إجراءات أخرى وهي 

أيضا بسيطة جدا.

واألمن واالستشارات الهندسية 
وفي قطاع املوارد البشرية ولدينا 
العديد من املشاريع في مجال 
بناء املستش����فيات واخلدمات 
الطبية وغيرها من املش����اريع 

والقطاعات الناجحة. 

ما القطاعات االستثمارية 
التي تنصح املستثمر 

الكويتي بها في 
أستراليا؟

الفرص  العدي����د من  ٭ هناك 
االستثمارية الناجحة في مختلف 
املجاالت، هناك املوارد البشرية 
بشكل خاص وقطاع السياحة 
وقط����اع التعلي����م والعقارات 
والزراعة، وأستطيع أن أقول 
ان سفارة الكويت في أستراليا 
تقوم بعمل رائع في متابعة هذه 

األعمال واملصالح الكويتية.

تعد أستراليا احدى 
الوجهات الرئيسية 
للدراسة والبعثات 

الدراسية بالنسبة لوزارة 
التعليم العالي الكويتية، 

كيف تنظر لهذا امللف؟
ف����ي أس����تراليا  التعلي����م  ٭ 
متقدم ج����دا وذو مكانة عاملية 
مرموقة، هذا ما يجعل اجلامعات 
األسترالية مطلوبة للكثير من 
الطلب����ة الراغبني في مواصلة 

منتج من الصناعة األسترالية، 
والعالقات التجارية بني البلدين 
تتطور وتس����ير بشكل جيد، 
ونحن لدينا هنا في الس����فارة 
مكتب خاص للجانب التجاري 
وهو يق����دم خدم����ات متميزة 

للمستثمر الكويتي بالتأكيد.
وأشير إلى بعض املشاريع 
االستثمارية األس����ترالية في 
الكويت مثل الكلية األسترالية 
ACK وكلية بوكسهل، لدينا عدة 
شركات أس����ترالية كبرى هنا 
في مجال تكنولوجيا املعلومات 

8 مليارات دوالر، موزعة على 
عدة قطاعات استثمارية مثل 
قطاع الطاقة والعقارات واملوارد 
البشرية وغيرها من القطاعات 
الناجحة وذات العوائد املجزية، 
وهناك صادرات أسترالية إلى 
الكويت مببلغ يصل إلى مليار 
دوالر تقريبا تتراوح بني عدة 
منتجات، رمبا أشهرها األغنام 
املنتجات  األس����ترالية وكذلك 
االستهالكية في مراكز التسوق 
الكبرى مثل مركز سلطان الذي 
يحت����وي على أكث����ر من 400 

في البداية كيف تصف 
العالقة بني الكويت 

وأستراليا؟
٭ ال شك أننا نتحدث عن عالقة 
متميزة متتد لفترة طويلة من 
الزمن، بدأت بشكل خاص في 
اجلانب التجاري، فعلى سبيل 
املث����ال الكوي����ت اس����توردت 
السيارات في فترة متقدمة من 
ستينيات القرن املاضي، وأعتقد 
أن كثيرا من الكويتيني يعرفون 
أن السيارات من نوع شيفروليه 
كابريس وتويوتا كامري تصنع 
في أستراليا، ولدينا كذلك تاريخ 
طويل من التعاون املشترك في 
ش����تى املجاالت والتقارب في 
وجهات النظر، وأحب أن أذكر 
مبوقف أستراليا من االحتالل 
العراقي للكويت في أغسطس 
ع����ام 1990 حي����ث س����ارعت 
أستراليا برفض هذا االحتالل 
وشاركت بقوات عسكرية في 
الكويت، ونحن  حرب حترير 
سعداء وفخورون بهذا املوقف 
الشجاع، والذي ساهم في تطوير 
البلدين بصورة  العالقات بني 
أفضل ليس فحسب فيما يتعلق 
باجلانب العسكري بني اجليش 
الكويتي واجليش األسترالي، بل 
كذلك على املستوى السياسي 
واالقتصادي والثقافي أيضا، 
الديبلوماسي  وعلى املستوى 
العالقة متميزة ج����دا وهناك 
الكثير من اللقاءات الرس����مية 
املتبادلة والتي تتناول قضايا 
من مختلف املج����االت وينتج 
عن هذه املباحثات دائما أجواء 
إيجابية واتفاقيات تساهم في 
تطوير العالقات وأوجه التعاون 
بني البلدين وتعود بالنفع على 

اجلميع بال شك. 
وأود أن أشير أيضا إلى أنه 
منذ افتتاح سفارة أستراليا في 
الكويت عام 2004، هناك زيادة 
ملحوظة في حجم االستثمارات 
والتبادل التجاري بني البلدين، 
وحاليا بلغ حجم االستثمارات 
الكويتية في أستراليا أكثر من 

)محمد هاشم( السفير األسترالي متحدثا إلى الزميل محمد اخلالدي  

السفير األسترالي لدى 
الكويت روبرت تايسون

شكر وتقديرأفضل وقت للسفر إلى أستراليا »أمير اإلنسانية«.. لقب مستحق 
وجه السفير األسترالي في الكويت روبرت تايسون التهنئة لصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة تسمية سموه »قائدا 
إنسانيا« وكذلك مبناسبة تسمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني من قبل 

األمني العام لألمم املتحدة، وقال إنه لقب مستحق وأنا شهدت خالل 
فترة عملي في الكويت سفيرا لبالدي العديد من املبادرات الكرمية 

لصاحب السمو األمير، خاصة في مجال مساعدة الشعوب املنكوبة من 
احلروب والكوارث الطبيعية، وجهود سموه في إغاثة الشعب السوري 

خالل مؤمتر املانحني األول والثاني كانت رائعة جدا بالفعل.

أوضح السفير األسترالي روبرت تايسون أن السفر يرتبط بالتفضيالت 
الشخصية لكل إنسان وحتديد أفضل وقت للسفر يعتمد على املكان 

املقصود أيضا، لكن بصورة عامة الفترة من ابريل إلى سبتمبر الطقس 
معتدل وجميل في معظم املدن األسترالية، مؤكدا أن هناك جهودا 

ومباحثات ملناقشة امكانية إعادة العمل في خط رحالت طيران مباشرة 
بني الكويت وأستراليا عن طريق اخلطوط اجلوية »فيرجن أستراليا« 

Virgin Australia Airlines، مشيرا أن الطيران املتوافر إلى أستراليا من 
الكويت حاليا يتم عن طريق قطر أو االمارات بشكل خاص.

حضر اللقاء املستشار التجاري في السفارة األسترالية 
جاك حجار، والذي قدم العديــد من املعلومــات حول 

الدراسة في أستراليــا والتعـاون التجـاري مــع الكويت، 
كمــا حضــرت اللقاء مسئولة الشؤون السياسية 

في السفارة سمر منصور، والتي ساهمت في تنسيق هذا 
اللقاء وتزويدنا باملعلومـات واملطبوعات حـول أستراليا، 

فلهمـا جزيـل الشكـر والتقديـر على جهــودهمـا 
وتعاونهما مع الصحافة الكويتية.

السفير األسترالي أكد أن 1300 طالب كويتي يدرسون في مختلف اجلامعات األسترالية

تايسون لـ »األنباء«: 8 مليارات دوالر حجم 
االستثمارات الكويتية في أستراليا ومباحثات 

لتسيير رحالت طيران مباشرة بني البلدين
أكد السفير األسترالي في الكويت روبرت تايسون على عمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين في عدة مجاالت، مشيرا إلى ان حجم االستثمارات الكويتية في أستراليا تقدر بـ 8 مليارات دوالر، كما ان 
حجم التبادل التجاري بني الكويت وأستراليا يبلغ مليار دوالر سنويا، وذلك داللة واضحة على منو وازدهار العالقات الثنائية واجتاهها باستمرار لألفضل، مؤكدا أن دول مجلس التعاون اخلليجي لها أهمية كبيرة 

في املنطقة والكويت من أهم هذه الدول بالنسبة ألستراليا. وأضاف تايسون في حواره مع »األنباء« قائال: ان أستراليا واحدة من أكثر الدول استقرارا وأمانا ومنوا اقتصاديا، حتتل أربعة مدن من مدنها الرئيسية 
مواقع متقدمة في قائمة أفضل 10 مدن عاملية من حيث مستوى املعيشة ونوعية احلياة، موضحا انها دولة تقع في النصف اجلنوبي للكرة األرضية وعاصمتها كانبيرا، وعدد سكانها حوالي 23 مليونا حسب 

إحصاء 2013، كما انها تتمتع بوضع اقتصادي قوي جدا يتنوع بني عدة أنشطة، في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، وتعتبر رابع قوة اقتصادية بالنسبة لدول آسيا، والثانية عشرة على مستوى العالم، ومنذ عام 
1991 واالقتصاد األسترالي يحقق منوا إيجابيا مستمرا كل عام، ونظامها االقتصادي مستقل بصورة كبيرة، ومتلك معدالت انتاج مرتفعة، ولذلك لم تتعرض ألي أزمات اقتصادية تبعا لألزمات االقتصادية العاملية 

وآخرها أزمة الرهن العقاري التي هزت العالم منذ 2008 وال تزال آثارها سارية حتى اليوم. وتابع: تعتبر أستراليا وجهة سياحية متميزة نظرا لتنوع طبيعتها وغناها، وهي أيضا وجهة أساسية لطالب العلم 
الباحثني عن جودة التعليم، وتشير تقارير التنافسية العاملية إلى مستويات متقدمة حتققها سنويا بفضل جودة التعليم العالي في هذا البلد، حيث حصلت جامعة ملبورن على املركز 36 على مستوى العالم 

حسب تصنيف التاميز للتعليم العاملي للجامعات لعام 2011، كما حصلت جامعة أستراليا الوطنية على املركز 43 وجامعة سيدني على املرتبة 71 وجامعة أدليد على املرتبة 73، ولذلك تعد أستراليا أحد 
الوجهات األساسية للبعثات الدراسية، وفيما يلي التفاصيل: 

حوار: محمد هالل الخالدي

مواطنو اخلليج 
يحصلون على 

تأشيرة زيارة أستراليا 
من خالل املوقع 

اإللكتروني للسفارة 
خالل 5 دقائق
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الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه بعوض الدماك ونايف الرشيدي

بشرى شعبان

أك���د محاف���ظ الفروانية 
الش���يخ فيصل احلمود على 
دعم املزارعني ومجلس إدارة 
احتاد املزارعني املمثل الرسمي 
لهم والعم���ل على توفير كل 
ما يس���اند املزارع في عمله 
لتوفير األمن الغذائي. ورحب 
احلمود خالل اللقاء بوفد احتاد 
املزارعني ال���ذي ضم كال من 
رئيس االحتاد عوض الدماك 
ونائب الرئيس نايف الرشيدي، 
معتبرا ان الزراعة هي عصب 
احلياة وال توجد حياة دون 
زراعة ملا توفره من دعم لألمن 
الغذائي الذي اعتبره ذات أهمية 

لألمن االجتماعي.
وأكد ضرورة العمل على 
دعم كل االحت���ادات املنتجة 
ومنها احت���اد املزارعني عمال 
بتوجيهات صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
متمنيا ان تتضافر كل اجلهود 
من قبل كل االحتادات لتوفير 

األمن الغذائي للمجتمع.

وقال انه بصفة شخصية 
وصف���ة رس���مية كمحافظ 
للفروانية أخ���ذ على عاتقه 
ان يخدم املزارعني في ش���تى 
املج���االت، خاص���ة ان هيئة 
الزراعة متواجدة في احملافظة 
ونتمن���ى ان يك���ون هن���اك 
تعاون دائم بني العاملني في 
املجال الزراع���ي واحملافظة، 
متمني���ا التوفيق واملزيد من 
النجاحات الحت���اد املزارعني 

خلدمة الكويت.
وطلب احلمود من االحتاد 
تزويده مبذكرة مكتوبة تتضمن 
املطالب الت���ي يحتاجونها، 
الس���يما فيما يتعلق باملنافذ 
التس���ويقية وسيقوم بحمل 
تلك املطالبات لبلدية الكويت 
للعمل على تنفيذها، مشيرا الى 
لقاء قريب سيجمعه مع رئيس 
املجلس البلدي وسيطرح عليه 

مطالب احتاد املزارعني.

في لقاء مع رئيس ونائب احتاد املزارعني هيئة العمل إعتمدت تقدير »اإلحصاء« 

احلمود: ضرورة العمل على دعم كل االحتادات املنتجة

الصندوق الكويتي يفتتح محطة مياه في القلعة بجبل لبنان
بي����روت � »كون����ا«: افتتح 
الصندوق الكويت����ي للتنمية 
االقتصادية العربية محطة مياه 
بلدة القلعة في جبل لبنان بتكلفة 
بلغت نحو 600 ألف دوالر. وقال 
املمثل املقيم للصندوق الكويتي 
في لبنان م.نواف الدبوس »ان 
املشروع يأتي في إطار دعم لبنان 
واملشاريع اإلمنائية التي تسهم 

في رفع مستوى التنمية الشاملة 
في البالد«. وأكد الدبوس حرص 
واهتمام الصندوق على تنفيذ 
مثل هذه املشاريع التي تساهم 
في تعزيز اخلدمات األساسية 
في مناطق االصطياف، مشيرا 
الى ان هذه املش����اريع لها دور 
كبير في خدمة املواطن اللبناني 
على مدار العام فضال عن دورها 

في حتريك العجلة االقتصادية. 
ومن جهته، توجه رئيس بلدية 
القلعة رياض األعور بالش����كر 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على العط����اء الذي تقدمه عبر 
الصندوق والذي يوفر اخلدمات 
األساسية التي تسهم في تنشيط 

العجلة االقتصادية باملنطقة.
وقال ان املشروع يتسع ل� 

500 متر مكعب من املياه لتزويد 
البلدة باملاء على مدار العام، الفتا 
الى ان الصندوق الكويتي ساهم 
باحلصة الكبرى للمشروع التي 
ش����ملت حفر البئر االرتوازية 
وتركيب املعدات وتشييد البناء 
وإقام����ة خزان املي����اه ومحطة 
كهرباء خاصة باحملطة إضافة 

الى شبكة نقل املياه.

العمالة الهندية تتصدر الوافدين بـ 653 ألف عامل
واملصرية ثانية بـ 456 ألفاً ولبنان األخير بـ 41 ألفاً

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
ان الهيئة اعتمدت في وضع 
ضوابط فتح باب تصاريح 
العمل على إحصائية كانت 
إدارة اإلحص���اء  أعدته���ا 
املركزية تظهر حجم العمالة 
الوافدة ف���ي الكويت حتى 
العام احلالي 2014. وأشار 
املصدر إلى ان اإلحصائية 
تبني ان العمالة الهندية تأتي 

في املرتبة األولى من حيث 
أعدادها، حيث يبلغ إجمالي 
العمال���ة الهندية 653 ألفا 
و223 عامال، وتأتي العمالة 
املصرية في املرتبة الثانية، 
حيث يبلغ عددها 456 ألفا 
و543 عامال وتأتي العمالة 
البنغالية في املرتبة الثالثة، 
حيث يبلغ عددها 189 ألفا 

و461 عامال.
وتأتي العمالة الفلبينية 
الرابعة، حيث  في املرتبة 
يبل���غ عدده���ا 144 ألف���ا 

و633 عامال في حني تأتي 
العمالة السورية في املرتبة 
اخل�امسة، حيث يبلغ عددها 
131 ألف���ا و16 عامال، بينما 
ت�أتي العمالة الباكستانية 
ف�ي املرتبة السادسة، حيث 
يبلغ عددها 119 ألفا و847 

ع�امال.
بينم����ا تأت���ي العمالة 
الس����ريالنكية في املرتبة 
الس���ا�بعة، حي���ث يبلغ 
و800  آالف   110 ع�دده���ا 
عام���ل، واإلثي�وبي���ة في 

املرك���ز الثامن ب���� 74 ألفا 
و97 عام���ال واألردنية في 
املرك���ز التاس���ع 53 ألف���ا 
و141 عام����ال، والنيبالية 
في امل�ركز الع�اشر 52 ألفا 
و704 عم�ال، واإليرانية في 
ال�حادي عش���ر 42  املركز 
ألف���ا و795 ع�ام�ال، بينم�ا 
اللبنانية  العمال���ة  حتت�ل 
ال�مرك����ز األخير من حيث 
الوافدة ف�ي  العم�الة  ع�دد 
الب�الد حيث يبلغ ع�ددها 

41 ألفا و775 عامال.

إحصائية بعدد الوافدين في الكويت
اجلنساجلنسية

17
إقامة حكومية

18
عمل قطاع خاص

19
مزاولة نشاط

20
خدم

اإلجمالي24 مصدر إنفاق23 للدراسة22 التحاق بعائل

920827738947170300292461615653223ذكرالهند
116371750017866959162231أنثى

30890267768221435503307137456543ذكرمصر
149909795487808965177أنثى

6372111145459851252673189461ذكربنغالديش
321348801347438602أنثى

17692485917562405161144633ذكرالفلبني
17732426608360051231648أنثى

39234875876291301462117131016ذكرسورية
13212805237434040134أنثى

25138668723260293262918119847ذكرباكستان
1988740371753334أنثى

396131150165301087210110800ذكرسيالن � سريالنكا
19143790720423028011أنثى

32156902490481074097ذكرإثيوبيا
3198106874120013أنثى

153014009271111905111553141ذكراألردن
110133251621018290أنثى

2072043704776520052704ذكرالنيبال
592202614216111أنثى

46423321524905350314142795ذكرإيران
235136305511227589أنثى

65013221469819918141775ذكرلبنان
439417822014869159أنثى

أو مكتب مبيعات اخلطوط اجلوية القطرية أو وكيل سفرك املفضل.
حلجز تذكرتك، تفضل بزيارة

هل تود أن تسافر بعيدا؟ ميكنك االستفادة من عروض اخلطوط اجلوية القطرية اخلاصة ولف�ة �دودة فقط.
 وجهة أحالمك بانتظارك. احجز وانطلق إليها ا�ن.

ف�ة العرض: ١٩-٢٥ أكتوبر ٢٠١٤
صالح للسفر للف�ة من: ٢٢ أكتوبر لغاية ١٠ ديسم� ٢٠١٤
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جانب من عملية استعراض استعدادات احلرس قوارب خاصة لتنقل فرق الطوارئ عند ارتفاع منسوب املياه مجموعة من املعدات الالزمة ملواجهة أي عوائق بسبب األمطار

احلرس: جاهزية تامة من اآلليات واألفراد ملواجهة موسم األمطار

العميد الركن فالح شجاع متحدثا عن استعدادات احلرسآليات خاصة للتعامل مع موسم األمطاراللواء ركن م.هاشم الرفاعي والعميد خالد املكراد وم.علي أبو البنات في مقدمة احلضور

قدم احلرس الوطني عرض خطة األمطار أمام وزارة األشغال 
واإلدارة العامة لإلطفاء، ضمن استعدادات أجهزة الدولة ملوسم 
الشتاء. ش����هد العرض نائب املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء 
العمي����د خالد املكراد وممثلو وزارة األش����غال كل من مدير إدارة 
التقنية واملوارد املائية وعضو جلنة الطوارئ م.علي أبو البنات، 
ومدير إدارة صيانة الطرق الس����ريعة واجلس����ور رجاء املؤمن 
ومهندس إدارة احملطات م.محمد العازمي وم.حسن أشكناني من 
إدارة الطرق السريعة، بحضور قائد وحدات األركان في احلرس 
الوطني اللواء ركن م.هاشم الرفاعي، وقائد اإلسناد العميد الركن 

فالح شجاع فالح.
ورحب العميد الركن فالح ش����جاع باحلضور، وقال إن اللقاء 
يتوج العالقات الوثيقة بني احلرس الوطني ومؤسسات الدولة، 
مؤمال أن تؤتي خطة اإلس����ناد التي يعم����ل عليها فرع الطوارئ 
الفني����ة ثمارها ملا فيه اخلير لوطننا الغالي، ومنع أي عقبات قد 

تترتب على هطول أمطار اخلير.
وأكد ان احلرس الوطني لديه آليات ومعدات جاهزة ملواجهة 
موسم األمطار، مشيرا إلى إجراء التمارين وتدريب الطواقم الفنية 
لرفع اجلاهزية الفنية ومح����اكاة الواقع العملي في التعامل مع 
الكوارث الطبيعية، واالستعداد ملواجهة االحتماالت حتى نتمكن من 
أداء دورنا في مساندة أجهزة الدولة واملساهمة في إنقاذ األرواح 

والتي حتظى بكل اهتمام وتقدير من القيادة العليا.
ثم ألقى آمر وحدة اإلطفاء واإلنقاذ بطي جاس����م البطي كلمة 
أوض����ح فيها الهدف من عرض خطة اإلطف����اء، وقال إن الكويت 
تتعرض في فصل الشتاء لهطول أمطار قد تكون غزيرة أحيانا 
مما يؤدي إل����ى تعطل بعض الطرق واملم����رات وفيضان بعض 
املناط����ق األخرى وع����ادة ما تكون حتت اجلس����ور وهذا بدوره 
يؤدي إلى عجز أجهزة الدولة والدفاع املدني في تس����هيل تدفق 
اآلليات ووسائل النقل، مما يستدعي تكثيف جهود جميع قدرات 
وإمكاني����ات أجهزة الدولة ملواجهتها ولهذا قد يطلب من احلرس 
الوطني تقدمي يد العون واملس����اعدة في تسهيل التدفق وسحب 

املياه املتواجدة وإنقاذ األرواح.
وذكر أن أول مشاركة للحرس الوطني في التعامل مع حادثة 
نزول األمطار عام 1997م وكانت عبارة عن جندة وإسعاف حلوادث 
طارئة في شتى مناطق الكويت. وأكد اكتمال خطة األمطار وتوزيع 
املسؤوليات وحتديد املهام بشكل يخدم إجناز املهمة املوكلة للحرس 
الوطني. ثم قام  بحضور العرض بجولة على اآلليات واملعدات 
واالستعدادات التي اتخذتها قيادة اإلسناد ملوسم األمطار، مثنيا 

على استعدادات احلرس الوطني.

املطيري: »حلظة« تستهدف
 احلد  من الظواهر السلبية

أعلن الوكيل املساعد لقطاع التنمية وقطاع املشاريع باإلنابة 
في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري عن 
انطالق حملة جديدة بعنوان »حلظة« والتي تهتم بالظواهر 
السلبية التي نعيشها في الوقت احلالي وهي ظواهر دخيلة 

على مجتمعنا املتماسك واملترابط.
وأضاف املطيري ان هذه احلملة جاءت بناء على اخلطة 

الوطنية لنبذ العنف الشبابي 
ودراسة أعدتها وزارة الدولة 
لش���ؤون الشباب مبشاركة 
جلنة مش���تركة ق���د رفعت 
الوزراء  توصياتها ملجلس 
واعتمدت خطة عمل تنفيذية 
وطنية للتص���دي حلاالت 
العنف والت���ي أيضا بدأت 
بالعم���ل به���ا م���ع 14 جهة 
مختصة متثل مؤسس���ات 
الدولة املعنية. وأوضح أن 
التصدي  الى  احلملة تهدف 
العنف في املجتمع  حلاالت 
الكويتي من خ���الل إدخال 

تغييرات جوهرية على منط التفكير املجتمعي والتغييرات 
الس���لوكية في تصورات الش���باب ملا لها م���ن ضرورة في 
التنمي���ة والتطوير ليس فقط معاجلة أوجه اخللل احلالي 
بل الوصول إلى أعم���اق الفكر والتركيز على حتليله الذي 
يتحكم في السلوك ويحول الفرد من معمر إلى مدمر لذاته 
ووطنه وكيفية مواجهة الفكر بالفكر من خالل مؤسس���ات 
الدولة والتعاون ملواجهة ظاهرة العنف، وش���دد املطيري 
على أهمية أن تكون الوقاية قبل العالج وهذه الدعوة ملنع 
العنف والتفاعل بس���الم وبأس���اليب حضارية راقية لرفع 

شعار الكويت مجتمع آمن.
ودع���ا املطيري جمعيات النفع العام املختصة واخلبراء 
واألفراد للمساهمة واملش���اركة في مثل هذه احلمالت التي 
تهدف لتعزيز املسؤولية االجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة 
الدولة لشؤون الش���باب تستقبل جميع املبادرات وتخص 
في هذا الشهر املبادرات اخلاصة بالعنف والعادات الدخيلة 
على املجتمع وميك���ن للمبادرين تقدميها فورا عبر صفحة 
خاصة لظاهرة العنف في موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب 

اإللكتروني.
/http://www.youth.gov.kw

عبدالرحمن املطيري
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التميمي: البديل اإلستراتيجي لن يطول امتيازات القطاع النفطي
طمأن النائب عبداهلل التميمي العاملني بالقطاع النفطي بأنهم 

لن يتعرضوا الى تقليص مستحقاتهم املكتسبة جراء مشروع 
البديل االستراتيجي املزمع مناقشته خالل دور االنعقاد املقبل.

وقال إن الشائعات التي بدأت تنتشر بني العاملني في القطاع 
حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خالل هذا املشروع 
ال تعدو كونها تكهنات غير صحيحة، وأن اخلوض في هذه 

التكهنات هو امر غير صحي وال يجوز التأثر به او العمل على 
انه واقع سيحصل.

ودلل التميمي على كالمه بنفي وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي العمير للموضوع، وكذلك القياديان 
في »القطاع« محمد غازي املطيري وهاشم هاشم اللذان اكدا له 

ان البديل االستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات 
موظفي النفط.

وأعرب عن وقوفه مع العاملني في القطاع النفطي في  احملافظة 
على امتيازاتهم املالية وعدم املساس بها، مشددا على اننا لن 

نسمح بإيقاع ضرر عليهم حني مناقشة املشروع ونحن الذين 
نعلم مدى اجلهد الوظيفي امللقى على عاتقهم واملهام التي 

يقومون بها.
وختم التميمي بالقول: ان املالمح األولى للمشروع قد تكون 

مبشرة لبعض موظفي القطاعات األخرى بالدولة بل ومحفزة 
لهم، كونه سيعدل من اوضاعهم الوظيفية واملادية التي يعانون 

منها في أداء مهام وظائفهم.

عبداهلل التميمي

الري يستقبل رواد ديوانه
 مساء اليوم

الفضل للمدعج: ما اإلجراءات املتبعة 
حلصول املعلمة على إجازة مرضية 

متصلة تتجاوز مدتها الشهر؟

يس���تقبل النائب أحمد الري رواد ديوانه في 
الس���ابعة والنصف من مساء اليوم االحد املوافق 
2014/10/19 في القادسية قطعة 4 شارع 47 منزل 

10 � ت: 96677623.

وجه النائب نبيل الفضل سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير التجارة والصناعة ووزي���ر التربية والتعليم بالوكالة 
د.عبداحملسن املدعج قال في مقدمتها: تعاني منطقة الفروانية 
التعليمية من ظاهرة س���نوية لصيقة بها كل عام، مضمونها 
اعتياد العديد من املعلمات الكويتيات على احلصول على اجازة 
مرضية تفوق مدتها الثالثة 
اشهر بحجج مرضية واهية 
استنادا الى ان هذه املعلمة 
قد حملت وان حملها يسبب 

لها االرهاق والتعب.
وعل���ى الرغ���م من ان 
املس���ؤول االول عن منح 
ه���ذه االج���ازات املرضية 
ه���و وزارة الصحة، اال ان 
وزارة التربية تقف صامتة 
امام العدي���د من االدعاءات 
الطبية الوهمي���ة للعديد 
من املعلمات الالتي يتبعن 
منطقة الفروانية التعليمية. 
وقد زادت السلبية في وزارة التربية ان الوزارة ال تبادر فورا 
الى س���د النقص في الهيئة التعليمية بدال من احلاصالت على 
اجازات مرضية طويلة بسبب احلمل. والكثير من اولياء االمور 
واالدارات التعليمية في منطقة الفروانية التعليمية يعانون من 
الظاهرة املش���ار اليها في ظل عجز مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية عن سد النقص في الهيئة التعليمية، وطالب الفضل 

تزويده مبا يلي:
1 � يرج���ى افادتي باالجراءات املتبعة حلصول املعلمة على 

اجازة مرضية متصلة تتجاوز مدتها الشهر.
2 � يرجى افادتي بعدد املعلمات في املدارس التابعة ملنطقة 
الفروانية التعليمية الالتي حصلن على اجازات مرضية متصلة 
تتجاوز مددها الشهر للعام الدراسي احلالي 2015/2014 بسبب 
احلمل، مع بيان املواد التدريس���ية لهن والعبء الدراسي الذي 

ينشأ عن غياب كل مدرسة.
3 � يرجى افادتي بعدد الفصول الدراس���ية في كل مدرسة 
تابعة ملنطقة الفروانية التعليمية لم يتوافر لها معلمات بسبب 
منح معلمة الفصل الجازة مرضية متصلة تتجاوز مدتها الشهر 
بسبب احلمل، وما سبب تقاعس الوزارة عن سد النقص لهذه 

الفصول الدراسية؟
4 � ما االقتراحات والتوصيات التي قدمها مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية الى وزارة التربية ملعاجلة ظاهرة اعتياد 
الكثي���ر من املعلمات في املنطقة عل���ى احلصول على اجازات 

مرضية متصلة تتجاوز مدتها الشهر؟

أحمد الري

نبيل الفضل

محافظ األحمدي اطلع على مشروع 
»كلنا في حب الكويت 10«

بحث محافظ األحمدي الش���يخ ف���واز اخلالد ورئيس 
مجلس أمناء بيت الكويت لألعمال الوطنية يوسف العميري 
إمكانية التعاون املش���ترك وفرص تنفيذ برامج وأنشطة 
نوعية خالل املناسبات الوطنية في إطار اهتمامات اجلانبني 
وعلى النحو الذي يخدم الكوي���ت ويترجم أهمية تكامل 

جهود املؤسسات الرسمية واألهلية في هذا الصدد.
ج���اء ذلك خالل لقاء للمحافظ ف���ي مكتبه بديوان عام 
احملافظة مع يوسف العميري بحضور نائب مجلس أمناء بيت 
الكويت إبراهيم القبندي وعضو املجلس عنود الظفيري، أكد 
خالله احملافظ على احلاجة الى املزيد من التعاون وتضافر 
اجلهود رسميا وأهليا لتعزيز ركائز الوالء واالنتماء ودعم 
وإزكاء قيم املواطن���ة القومية والتعريف بتاريخ الكويت 

وتضحيات اآلباء واألجداد.
واستمع اخلالد إلى استعراض ملشروع »مهرجان كلنا 
في حب الكويت 10« الذي باشر بيت الكويت في االستعداد 
لتنفيذه، مع إضاءة وافية على األصداء اإليجابية للمهرجان 

في دوراته السابقة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال يوسف العميري وإبراهيم القبندي وعنود الظفيري 

سيف العازمي

النائب س����يف  يس����تقبل 
العازمي رواد ديوانه مساء اليوم 

االحد في منطقة الظهر.

العازمي يستقبل رواد 
ديوانه اليوم
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سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال البروفيسور كرسيتوفر هيغنز والبروفيسور درهام برونو فان ديك

احملمد استقبل 
نائب مستشار 

ومدير جامعة درهام
استقبل سمو الشيخ 

ناصر احملمد في قصر 
الشويخ أمس نائب 

مستشار جامعة درهام 
البروفيسور كرسيتوفر 

هيغنز، ومدير جامعة 
درهام برونو فان ديك 

مبناسبة زيارتهما للبالد.

السفير طالل الهاجري مع وكيل خارجية السودان عبداهلل األزرق 

الهاجري واألزرق بحثا ترتيبات انعقاد اللجنة الوزارية 
الكويتية ـ السودانية العليا

ـ كونا: بحث  اخلرطـــوم 
سفيرنا لدى السودان طالل 
الهاجري مع وكيل اخلارجية 
الســـودانية عبـــداهلل حمد 
فـــي اخلرطوم أمس  األزرق 
ترتيبـــات اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة الوزارية العليا 
املقرر  البلدين  املشتركة بني 

انعقادها في الكويت. 
وقال الهاجري في تصريح 
لـ »كونا« إن اللقاء تناول كذلك 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين واالرتقاء بالتعاون 

املشترك في املجاالت كافة. 
وأوضح انه بحث مع األزرق 

أوجه التعـــاون في املجاالت 
االقتصادية واالســـتثمارية 
والثقافيـــة  واإلنســـانية 
واملشـــروعات املشتركة في 
املجاالت التنموية االستثمارية 
واالرتقاء بالعالقات إلى أفضل 
املستويات التي حتقق مصالح 
البلديـــن الشـــقيقني وتلبي 

تطلعات شعبيهما. 
وأعرب الهاجري عن أمله 
العالقات بني  في أن تشـــهد 
التطور  املزيد مـــن  البلدين 
الرعاية  واالزدهار في ظـــل 
واالهتمام اللذين حتظى بهما 

من القيادة في البلدين.

الشيخ صباح اخلالد

علي البخيت ملقيا كلمة الكويت

الشيخ علي اخلالد

عبدالعزيز عماش العجمي 

النائــــب األول  يتوجــــه 
الــــوزراء  لرئيــــس مجلس 
الشــــيخ  ووزير  اخلارجية 
العراق  إلــــى  صباح اخلالد 
اليــــوم على رأس وفد عربي 
انطالقا  من رئاسة الكويت 

القمة العربية الـ 25.
الوفــــد وزيــــر  ويضــــم 
اخلارجيــــة والتعــــاون في 
اإلســــالمية  اجلمهوريــــة 
املوريتانية أحمد  ولد تكدي 
الــــذي ترأس بــــالده الدورة 
احلاليــــة ملجلــــس اجلامعة 
واألمني العام جلامعة  الدول 

العربية د.نبيل العربي.
تأتي الزيــــارة بناء على 

نيويورك ـ كونا: أكدت 
الكويت أمس انها تشاطر 
األمم املتحدة قلقها الشديد 
حيال تأثر األطفال بالنزاعات 
التي  الراهنة واالنتهاكات 
ترتكــــب في حقهم وحثت 
املجتمع الدولي على ضرورة 
توطيد أسس مراعاة حماية 
األطفال وجعلها من أولويات 
اخلطط الوطنية واألجندة 
الدولية.  جاء ذلك في كلمة 
وفد الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة أمام أعمال اللجنة 
االجتماعية واإلنســــانية 
والثقافية فــــي الدورة الـ 
69 للجمعية العامة لألمم 

روماـ  كونا: أشاد سفيرنا 
لدى إيطاليا الشيخ علي اخلالد 
بنجاح فعاليــــات احتفاالت 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )فاو( في يوم األغذية 
العاملي حتت شعار »إشباع 

العالم ورعاية الكوكب«. 
وقال اخلالد لـ )كونا( بهذه 
املناســــبة التي أحيتها الفاو 
على مدى أسبوع ان املنظمة 
جنحت في حشــــد وتوعية 
الرأي العام واملجتمع الدولي 
مبخاطر اســــتمرار مشكلتي 

اجلوع وسوء التغذية. 
وأكــــد علــــى أهمية هذه 
الفعالية الدوليــــة في إبراز 
الدور املهــــم ملنظمة األغذية 
والزراعة ووظيفتها الرئيسية 
في توفيــــر اخلبرة العلمية 
والفنية العالية إلنتاج الغذاء 
وكذلك أهميتها في اقتصادات 
املجتمعات النامية والفقيرة 
التي تشكل الزراعة فيها العماد 

نيويورك ـ كونا: أعربت 
الكويت عن قلقها من استمرار 
حالة اجلمود بشأن مؤمتر 
نزع الســـالح، مشيرة الى 
ان املؤمتـــر »آليـــة مهمـــة 
آليات  وحيوية وفاعلة من 

نزع السالح«. 
من جانبـــه، قال عضو 
وفـــد الكويـــت الدائم لدى 
األمم املتحدة سكرتير ثاني 
العجمي  عبدالعزيز عماش 
اللجنـــة األولى )نزع  أمام 

ما تضمنته قرارات مجلس 
اجلامعة وما صدر عنها من 
بيانــــات  مشــــتركة للتأكيد 
العربي مع  التضامــــن  على 
العراق حكومة وشعبا ودعم 
جهودهــــا التــــي  تبذلها من 
أجل محاربة اإلرهاب وإعادة 
األمن واالستقرار في جميع 

ربوعه.
وسيناقش الوفد العربي 
تطورات األوضاع في العراق 
وســــبل تقدمي الدعم لبغداد  
وللشــــعب العراقي في هذه 
الظروف احلرجة التي تعيشها 
املنطقة جراء تداعيات األعمال  
اإلرهابية التي تتطلب تضافر 

املتحدة ألقاها الســــكرتير 
الثالث علي البخيت.  وأكد 
البخيت أهمية تضافر جهود 
الدول األعضاء ومنظمة األمم 
املتحدة وشركائها الدوليني 
للتخفيف من أثر النزاعات 
املســــلحة علــــى األطفال 
وضرورة االلتزام السياسي 
بتطبيق التشريعات الدولية 
والوطنية املتعلقة بحماية 
األطفال خــــالل النزاعات.  
وقال: اســــتكماال للجهود 
التـــي تقوم بهـــا الكويت 
الطفل،  في تعزيز حقوق 
فإنها حرصت على توفير 
الرعاية للطفـــل انطالقا 

األساسي.  وشدد على أهمية 
األسر الزراعية التي تقدر الفاو 
عدد أفرادها بنحو نصف مليار 
مــــزارع ودورهم املتقدم في 
القضاء على اجلوع،  جهود 
مشيرا الى انهم يديرون تسعة 
أعشار املزارع حول العالم »ما 
يجعل املزارع األسرية عمليا 
الزراعة  الغالب على  الشكل 
في العالم وعنصرا حاســــما 
للتغيير لبناء األمن الغذائي 

املستدام«. 
وأوضح أن أحدث تقارير 
املزارع  الفاو تبــــرز قيــــام 
األسرية بإنتاج نحو 80% من 
غذاء العالم وتسهم في حماية 
ثالثة أرباع املوارد الزراعية 
في العالم، ما يجعل املزارعني 
األسريني وانتشارهم وقدراتهم 
اإلنتاجية عامال حيويا فعاال 
في التغلب على مشكلة اجلوع 
أكثــــر من 800  الذي اليزال 
مليون إنســــان يعانون منه 

السالح واألمن الدولي(: ان 
غياب اإلرادة السياسية لعدد 
من الدول شكل حتديا وعائقا 
أدى الى تعطيل مؤمتر نزع 
السالح من خالل عدم التوافق 

على جدول أعمال محدد. 
ورحبـــت الكويت بقرار 
مؤمتر نزع السالح القاضي 
بإنشـــاء فريـــق عامل غير 
رسمي تسند إليه والية وضع 
برنامج عمل قوي املضمون 
ينفذ تدريجيـــا وفق مدى 

العمل  اجلهــــود من خــــالل 
العربــــي املشــــترك ملواجهة 
ظاهرة  اإلرهاب على جميع 

األصعدة.
املقـــرر أن يلتقي  ومن 
زيارتـــه  خـــالل  الوفـــد 
رئيـــس جمهورية العراق 
د.فـــؤاد  معصوم ورئيس 
العـــراق د.حيـــدر  وزراء 
العبـــادي ورئيس مجلس 
النواب د.ســـليم عبداهلل 
اجلبـــوري ونائب رئيس 
الوزراء هوشـــيار  مجلس 
زيباري ووزير اخلارجية  
د.ابراهيم اجلعفري وعددا 

من املسؤولني العراقيني.

الدســـتورية  من مبادئها 
الدوليـــة  والتزاماتهـــا 
املعاهدات  فـــي  الـــواردة 
واالتفاقيات التي صادقت 
وانضمت إليها ومن أبرزها 
االتفاقية اخلاصة بحقوق 
والبروتوكوالن  الطفـــل 
االختياريان امللحقان بها 
والتي أصبحت جزءا من 
القانون الوطني واتفاقية 
منظمة العمل الدولية رقم 
)182( اخلاصة باحلد من 
أسوأ أشكال عمل األطفال 
واستغاللهم واالتفاقية رقم 
)138( بشــــأن احلد األدنى 

لسن التشغيل. 

حول العالم. 
وقــــال ان الكويــــت التي 
شاركت عبر حافظة التمويل 
الزراعي التابعة لبنك الكويت 
الصناعي في فعاليات جلنة 
األمن الغذائي العاملي املتزامنة 
مع احتفــــاالت »يوم األغذية 
العاملــــي« عرضــــت جتربة 
ناجحة فــــي التمويل لنحو 
500 مشروع لإلنتاج الزراعي 
واحليواني والسمكي مببلغ 

نصف مليار دوالر. 
وأضاف ان ذلك التمويل 
ساهم في إحداث طفرة كبيرة 
في نســــبة االكتفــــاء الذاتي 
لبعض املنتجات وفي جتديد 
املزارع األســــرية بالتقنيات 
احلديثة.  وترأس الســــفير 
اخلالــــد وفــــد الكويت الذي 
ضم املندوب الدائم للكويت 
الفاو م.يوسف جحيل  لدى 
في فعاليات االحتفاالت التي 

انطلقت أمس.

زمني، كما رحبت باملقترح 
اخلاص بتعيني مقرر خاص 
معنـــي بتوســـيع عضوية 
مؤمتر نزع السالح إلشراك 
أكبر عـــدد ممكن من الدول 
األعضاء فـــي األمم املتحدة 
في هذا اجلهاز الرئيسي الذي 
سيدفع كل اجلهود الدولية 
لتحقيـــق تقدم ملموس في 
العديد من القضايا التي ما 
زالت مدرجـــة على جدول 

أعماله. 

اخلالد يترأس وفدًا عربيًا إلى بغداد اليوم ملناقشة 
سبل دعم العراق في مواجهة تداعيات اإلرهاب

البخيت: ضرورة جعل حماية الطفل من األولويات الوطنية

علي اخلالد: »الفاو« جنحت في التوعية مبخاطر اجلوع

العجمي:  اجلمود حول مؤمتر نزع السالح يقلق الكويت

الكويت تدعم اجلهود الدولية ملكافحة الفقر
نيويورك ـ كونا: أعربت 
الكويت عن قلقها البالغ لعدم 
أفريقيــــا من حتقيق  متكن 
غاياتها بشأن مكافحة اجلوع 
وعن اسفها ملا ورد في تقرير 
لــــألمم املتحدة  العام  االمني 
للفصل اخلــــاص بالزراعة 
واألمن الغذائي الذي يفيد بأن 
األراضي الزراعية عجزت عن 

مسايرة النمو السكاني. 
جاء ذلك في كلمة الكويت 
التي ألقاها السكرتير الثاني 
بالوفد الدائم لدى األمم املتحدة 

احمد عبدالرحمن البعيجان 
أمام اجتماع حتــــت عنوان 
»الشــــراكة اجلديدة من اجل 
تنمية افريقيا.. التقدم احملرز 
الدولي«  التنفيذ والدعم  في 
ضمن إطار أعمال الدورة الـ 
العامة لالمم  69 للجمعيــــة 
املتحدة.  وقال البعيجان ان 
الكويت توكد دعمها ملسيرة 
التعاون املشترك بني العالم 
للقضاء على الفقر وتخفيف 
عبء الديون والتصدي لآلثار 
املترتبة على ارتفاع وانتشار 

األمراض اخلطيرة واملعدية 
والتي يصاحبها نقص شديد 
للدعم االقتصادي ومشاريع 
التنمية، ما يســــتدعي وقفة 
جادة من املجتمع الدولي لدعم 
ومساعدة افريقيا في حتقيق 
األهداف االمنائية املتفق عليها 
دوليا مبا فيها أهداف االلفية 
ورؤية افريقيا الطموحة لعام 

 .2063
مــــن جهة اخــــرى، أبدت 
ارتياحهــــا إلقرار  الكويــــت 
النهائية ملشــــروع  الصيغة 

الشــــفافية  اتفاقية بشــــأن 
في التحكيــــم التعاهدي بني 
املســــتثمرين والدول ضمن 
جلنة األمم املتحدة للقانون 
التجاري الدولي )اونسيترال( 
الــــذي أحيل الــــى اجلمعية 

العامة. 
جاء ذلك في كلمة الكويت 
أمام جلنة القانون التجاري 
التي ألقاها عضو وفد الكويت 
الدائــــم لــــدى االمم املتحدة 
ســــكرتير ثالث عبدالعزيز 

عادل االبراهيم. 

أعربت عن ارتياحها جتاه »الشفافية« في التحكيم التعاهدي
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نقل املعلمات عندما يطلنب إجازة أمومة

محمود الموسوي - عادل الشنان 

ضج امليدان التربوي خالل فترة نهاية االسبوع 
املاضي بسبب انتشار صورة تعميم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي صادر عن مراقبة رياض االطفال 
يقضي بنقل اي معلمة تطلب اجازة أمومة، حيث 
اعتبر بعض املعلم����ات ان ذلك يعارض القانون 

واتفاقيات االمم املتحدة التي وقعت عليها الكويت. 
وقال����ت اخريات اال يكف����ي ان املعلمة التي تأخذ 
تقدير ممتاز طوال فترة عملها مبجرد ان مين اهلل 
عليها وتضطر ألخذ اجازة أمومة حترم من االعمال 
املمتازة؟! مؤكدات أنهن سيتوجهون الى جمعية 
املعلمني لتقدمي شكواهن، النها اجلهة املنوط بها 

احلفاظ على مكتسبات املعلمني والدفاع عنهم.

أكد انطالق الدورة الـ 23 للمؤمتر العام ملكتب التربية العربي لدول اخلليج 21 اجلاري

املدعج: رؤية خليجية مشتركة لنهضة تعليمية مرتقبة
األمور التربوية التي نتقاسمها 
في دول مجلس التعاون والدول 
األعضاء ف����ي املكتب العربي 
لدول اخلليج هو تعبير عن 
إدراكنا جميعا للمس����ؤولية 
املنوطة بن����ا ووعينا بأهمية 
استثمار اللقاءات البناءة لتبادل 
اخلبرات واألفكار مبا يحقق 
القفزة النوعية  ملجتمعاتن����ا 
في التربية والتعليم وتنمية 
املوارد البش����رية وهي عماد 
نهض����ة األمم. وأكد أن جهود 
العام  القائمني عل����ى املؤمتر 
البرامج  ستكلل بالنجاح في 
التي أدرجت على جدول األعمال 
بفضل األس����لوب املقنن الذي 
تسير عليه وباتباع البرنامج 
الزمني املعد بهذا اخلصوص، 
الفتا إلى أن أهم هذه البرامج هو 
تطوير السياسات التعليمية 
املرتبط����ة مبفاهي����م اجلودة 
ونش����ر ثقافتها وممارستها 
ف����ي التعليم إلى جانب اتباع 
األس����اليب األكثر فاعلية في 
متويل التعليم واحلرص على 
تطوير النظم واملمارسات في 
التعليمي����ة والتقومي  اإلدارة 
التربوي مع االس����تفادة من 
التج����ارب العاملي����ة املتميزة 
في هذه املج����االت، موضحا 
أن البرام����ج الت����ي يطرحها 

املؤمت���ر الع���ام ف���ي دورته 
الثالثة والعشرين تقدم أيضا 
مناذج للتراخيص التعليمية 
وتنمية مه���ارات املختصني 
ببن���اء وحتليل املؤش���رات 
التربوية ودراس���ة الظواهر 
إلقائها  إلى جانب  التعليمية 
الضوء على أفضل املمارسات 
التربوية والتعليمية من خالل 
تشجيع الباحثني للوصول إلى 
كل ما يثري امليدان التربوي. 
وركز على أن برامج تطوير 
العربية  اللغة  تعليم وتعلم 
التنس���يق  وبرام���ج تعزيز 
والتع���اون والتكامل بني كل 
من الدول األعضاء في مكتب 
التربية العربي لدول اخلليج 
من جهة وبني برامج التعاون 
الدولي من جه���ة أخرى إلى 
جانب برام���ج تنمية النشء 
لتعزيز قي���م املواطنة ودور 
األسرة واملجتمع في التعليم 
تهدف جميع���ا إلى الوصول 
إلى إلجنازات التطويرية التي 
حتقق للنظام التربوي التقدم 
والرقي في األداء والقدرة على 
استيعاب مستجدات العصر 
والنهضة التقنية دون إغفال 
التدريبي مع إفساح  اجلانب 
املجال التساع آفاق التعاون في 

امليادين التربوية املختلفة.

تعليمية مرتقبة تساعد على 
التطور والتقدم.

إل����ى أن احملرك  ولف����ت 
األساس����ي ف����ي ه����ذا النهج 
ه����و ح����رص وزراء التربية 
املش����اركني في املؤمتر العام 
على رعاية النشء من أبنائنا 
وتوفير مشروعات تربوية 
وتعليمي����ة وطني����ة لهؤالء 
النشء إميانا بأن احلضارات 
املمتدة عبر الزمن تقوم على 
التعاون البناء والتفاعل بني 
خبرات الرواد التربويني الذين 
يعززون الشخصية الوطنية 
واالنتم����اء إليها وبني جهود 
الشباب املزودين بسالح العلم 
واملعرفة العامليني، مؤكدا أننا 
كتربويني يحق لنا أن نعتز 
مبسيرة مؤسساتنا التربوية 
والتعليمية التي حترص على 

النهوض بالواقع التربوي. 
الكويت  ورحب بضيوف 
وزراء التربية والتعليم لدول 
اخلليج والدول األعضاء في 
مكت����ب التربية العربي لدول 
اخللي����ج واملش����اركني م����ن 
املنظمات اإلقليمية والدولية 
ذات الصلة مبهام املكتب في 
وطنهم الثاني الكويت، مشددا 
عل����ى أنهم ف����ي وطنهم وبني 
إخوتهم وأن التحاور معهم في 

محمود الموسوي
عادل الشنان 

أشاد نائب رئيس مجلس 
التجارة  ال����وزراء ووزي����ر 
التربية  والصناعة ووزي����ر 
ووزير التعليم العالي بالوكالة 
د.عبداحملسن املدعج باجلهود 
التي يبذلها وزراء  التربوية 
التربي����ة والتعليم في دول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
وال����دول األعض����اء مبكتب 
التربية العربي لدول اخلليج 
وبالبرامج املدرجة على جدول 
العام ملكتب  أعمال املؤمت����ر 
التربية العربي لدول اخلليج 
الثالثة  العادي����ة  في دورته 
التي تستضيفها  والعشرين 
الكويت يومي 21 و22 أكتوبر 

اجلاري.
ووصف املدعج تلك اجلهود 
باإلسهامات البناءة املتتابعة 
من املشاركني الذين يتلمسون 
بعني اخلبرة موضع االحتياج 
التربوي للتطوير والستحداث 
العلوم واألساليب واملناهج 
الدور  الت����ي تدعم  واألفكار 
التربوي في بناء مس����تقبل 
املجتمعات اإلنسانية وازدهار 
حضارتها، مبينا وجود رؤية 
خليجية مش����تركة لنهضة 

د.عبداحملسن املدعج

»املهندسني« و»مركز صباح األحمد للموهبة« يتفقان على تعزيز التعاون في املجاالت التدريبية

م. مطلق العتيبي متوسطا الوفد الزائر للجمعية 

اتفقت جمعية املهندسني ومركز 
صباح األحمد للموهبة واالبداع على 

تعزيز وتطوير التعاون بينهما في 
مجاالت التدريب والتأهيل والتطوير 

املهني بكل مجاالته. 
جاء ذلك في ختام زيارة قامت بها 
مسؤولة التدريب في مركز صباح 

األحمد للموهبة واإلبداع إلهام 
الشطي ورئيس قسم تكنولوجيا 

املعلومات باملركز زياد زيدانه مساء 
يوم االبعاء املاضي للجمعية والتقت 

فيها عددا من املتطوعني. 
وقال عضو مجلس إدارة اجلمعية م. 
مطلق العتيبي خالل استقباله الشطي 

وزيدانه، ان اجلمعية حريصة على 
تأطير هذا التعاون من خالل إعداد 

مذكرة للتفاهم والتعاون بني اجلهتني 

التطوعيتني، الفتا الى ضرورة 
اتاحة املجال لتطوير قدرات الشباب 

الكويتي وتعزيز وتنمية مواهبهم 
وابداعاتهم في مختلف املجاالت 

احلياتية والعملية. وأطلع العتيبي 
الوفد التطوعي على مختلف مرافق 

اجلمعية وخاصة جتهيزات مركز 
التدريب من قاعات مجهزة بأحدث 

وسائل االيضاح واالتصال، وقدم كل 
من رئيس مركز التدريب الهندسي 

باجلمعية م. غازي املشيعلي، ورئيس 
جلنة البيئة م. سالم العجمي، موجزا 

عن البرامج التدريبية التي تقدمها 
اجلمعية ملختلف التخصصات 

الهندسية، واملهن األخرى وخاصة 
في مجاالت التنمية اإلدارية وتطوير 

القدرات الذاتية.
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وزارة العدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية

مركز اإ�سالح ذات البني

يدعوكم حل�سور دورة بعنوان

)بداية ناجحة لزواج مستمر(
الدگتور/ گامل فراج

�سمن برنامج اإعداد املتزوجني اجلدد

للفرتة من 20 - 2014/10/22

من ال�ساعة 5:00 اإىل 8:00 م�ساًء

وذلك مبركز اخلرايف - الأمانة العامة لالأوقاف

الد�سمة - �سارع حمود الرقبة - قطعة 6 

 خلف حمطة البنزين

العدد حمدود - للم�سجلني فقط

))الرجاء عدم  ا�سطحاب الأطفال((

ال�ستف�سار والت�سجيل:

�سباحًا: بدالة: 1882200/ داخلي 3952/2552 - 2553

مــ�ســـــاًء: 22521097 - 22521094

مبنى لطوارئ الكهرباء و»املستهلكني« 
في الشويخ والساملية قريباً

»دورة أبي متام الطائي« 
ملؤسسة البابطني تنطلق الثالثاء باملغرب

برعاية سامية من امللك محمد السادس عاهل اململكة املغربية، 
تبدأ فعاليات الدورة الرابعة عشرة ملؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري أعمالها، والتي أطلقت عليها 
املؤسس���ة اس���م: دورة أبي متام الطائي، إلى جانب احتفالها 
مبرور ربع قرن على إنشاء املؤسسة، وذلك يوم الثالثاء املقبل 

)2014/10/21( في مراكش. وتستمر ثالثة أيام.
وتتضمن الدورة ندوات أدبية حول الش���اعر العباسي أبو 
متام تتناول حياته وقصائده، وإصدار ديوان شعري له يحمل 
إضافات جديدة من أشعاره، وندوات أخرى حول مسيرة املؤسسة 
خالل ربع قرن منذ إنش���ائها عام 1989م. ويعقد هذه الندوات 

أكادمييون متخصصون من مختلف الوطن العربي.
وتش���تمل الدور أيضا على أمسيات ش���عرية منها أمسية 
لشعراء عرب مخصصة ملناسبة االحتفاء بصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد اجلابر باختياره قائدا إنسانيا من قبل 

األمم املتحدة، واختيار الكويت مركزا إنسانيا.

دارين العلي

تقوم وزارة الكهرباء واملاء بإنشاء مبنى لطوارئ الكهرباء 
واملاء وشؤون املس���تهلكني مبنطقتي الشويخ والساملية بعد 
ان حصلت مؤخ���را وبتاريخ 13 اجلاري عل���ى موافقة جلنة 
املناقصات املركزية على طرح املشروع أمام الشركات احمللية 

املدرجة بالفئة األولى لألعمال املدنية واإلنشائية.
وقالت مصادر: ان املشروع طال انتظاره والذي ادرج على 
وميزانية الوزارة منذ العام املالي 2007/2006 أي منذ ما يقرب 
من 9 سنوات، مش���يرة الى ان الوزارة رصدت في ميزانيتها 
للعام املال���ي اجلاري مبلغ 4 ماليني دين���ار كتكلفة تقديرية 

إلنشاء املبنيني.
وبينت املصادر ان أهمية املشروع تكمن في كونه سيوفر 
ويحس���ن خدمات املياه، وذلك عن طريق توفير االحتياجات 
املكانية ملراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني وحتسني وتطوير 
مستوى اخلدمات مبراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني وحتسني 
وتطوير مستوى اخلدمات مبراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني 
عن طريق جمعها مببنى واحد في كل منطقة للتيس���ير على 
املواطنني واملس���تهلكني بوجه عام، حي���ث ينهون معامالتهم 
حاليا في املبنى القدمي الكائن بالش���ويخ والذي لم يعد قادرا 
على استيعاب املراجعني القادمني من جميع احملافظات لتقدمي 

طلبات إيصال املياه وغيرها من املعامالت األخرى.

املطيري: جمعية النسيم تسلمت 
كتابًا رسميًا من بلدية الكويت 

يؤكد سالمة عينات حلوم »أمريكانا«

أكد أن عام »2013 ـ 2014« نقلة نوعية في العمل اإلخباري الكويتي من الناحية التقنية

املتلقم: قطاع األخبار يحقق نقلة نوعية نحو استعادة ريادة اإلعالم

املضف: قروض االئتمان حتى يوليو بلغت 7.141 مليارات دينار
ق����ال املدير الع����ام لبنك 
االئتمان الكويتي )التسليف 
س����ابقا( ص����الح املضف ان 
إجمالي قيمة القروض بأنواعها 
التي منحها البنك منذ تأسيسه 
وحتى آخ����ر يوليو املاضي 
بلغت نح����و 7.141 مليارات 
دينار اس����تفاد منها اكثر من 

329 ألف مواطن.
وأوضح املضف في بيان 
صحاف����ي صادر ع����ن البنك 
امس ان إقبال املواطنني على 
االس����تفادة مما يوفره البنك 
من فرص متويلية زاد بشكل 
كبي����ر، موضحا انه����ا زيادة 
تعكسها األرقام بشكل واضح 

وجلي.

من جانب آخر، لفت املضف 
الى ان البنك سيش����ارك في 
مع����رض الصناعات والبناء 
الرابع الذي يقام خالل الفترة 
من 7 إلى 10 ديس����مبر املقبل 
برعاية وزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ياسر أبل.
وأوضح ان املعرض يأتي 
في توقيت مهم بالنسبة إلى 
البنك، مشيرا الى أن املعرض 
يع����د أكبر تظاه����رة وطنية 
تشهدها البالد سنويا في مجال 
العقاري  اإلسكان والتمويل 
واكتسب أهمية بالغة وقيمة 
كبيرة مبرور الوقت إذ حتضره 
وتشارك في فعالياته نخبة من 
أفضل املؤسسات والشركات 

العاملة في هذا املجال.
ان  ال����ى  ولف����ت املضف 
املعرض الذي تنظمه كل من 
ش����ركة الصناعات الوطنية 
و)اكس����بو-تاج( للمعارض 
واملؤمت����رات ويق����ام بفندق 
اجلمي����را هذا الع����ام ترتاده 
أعداد كبيرة م����ن املواطنني 
الراغب����ني بالتع����رف عل����ى 
الفرص واخليارات االسكانية 

والتمويلية املتاحة لهم.
وأوضح ان مشاركة البنك 
ف����ي املعرض تأت����ي انطالقا 
الدائم واملستمر  من حرصه 
التواصل مع املواطنني  على 
والتفاعل معهم، الفتا إلى ان 
مثل هذه املعارض توفر فرصة 

جيدة للرد على كل استفسارات 
ومالحظات املواطنني.

وأف����اد بأن فري����ق البنك 
في املعرض يضم نخبة من 
الشباب املدربني على توجيه 
املواطنني إلى اخليارات املثلى 
لهم لالس����تفادة من قروض 
القدرة على  البنك ولديه����م 
الرد على استفسارات وأسئلة 
اجلمهور بشأن أنواع القروض 
وشروط التقدم للحصول على 
كل منها واملستندات املطلوبة 

في كل حالة على حدة.
وأوضح املضف ان فريق 
البنك س����يقوم بتزويد رواد 
املعرض باملعلومات املتعلقة 
الق����رض وإجمالي  بحال����ة 

املتبقية،  الرصيد واألقساط 
كما ميكن اس����تصدار بعض 

الشهادات ملن يطلبها.
التسويق في  وكان مدير 
ش����ركة الصناعات الوطنية 
م.طواري عبداهلل املنفي شدد 
على أهمية الدور الذي يقوم 
القطاع اخل����اص متمثال  به 
بالشركات املساهمة في املعرض 
من ضمنها شركة الصناعات 
الوطنية في املساهمة بدفع 
عجلة التنمية للمضي قدما في 
تطوير احلركة التنموية في 
البالد وما تقوم به من إنشاء 
مؤسسات ومشاريع حيوية 

تخدم البالد.
وأكد في بيان مبناسبة بدء 

اإلعداد املعرض ان الش���ركة 
ت���ؤدي دورا مهم���ا في هذه 
اخلطة التنموية كونها األكثر 
من حي���ث الطاقة اإلنتاجية 
ملواد البناء ومكمالت اإلنشاء 
من م���واد خصوصية، الفتا 
إل���ى ان الش���ركة ال تتوقف 
عن إنشاء مصانع جديدة او 
حتديث مصانعها بكل ما هو 

جديد.
وأوضح ان الشركة قامت 
بالتعاون مع وزارة التجارة 
بإضافة أنواع جديدة لقائمة 
املواد املدعوم���ة للمواطن، 
وذلك حرصا من الشركة في 
خدم���ة املواطنني وتوفير ما 

يحتاجون اليه.

الشريان الرئيسي الذي يزود 
مفاصل العمل بالقطاع وكذلك 
املوقع الرسمي للوزارة بأهم 
املستجدات احمللية والعاملية 
باألخب����ار وامل����واد الفيلمية 

املختلفة.
وأضاف ان »س����يرفر« أو 
خادم رصد األخبار يزود جميع 
اجلهات الرسمية خارج الوزارة 
مبا حتتاجه من مخرجات هذا 
النظام لتصبح لدينا منظومة 
اخبارية حتاكي االعالم اجلديد 
ووسائل التواصل االجتماعي 
لنقل رسالة الكويت االعالمية 

ومنهجها الشفاف.
وبني انه من ضمن التطوير 
االعالمي الذي يشهده القطاع 
مت طرح العديد من املناقصات 
واملمارسات والتوريدات املهمة 
لتطوي����ر اس����تديو األخبار 
ومفاصل العمل املرتبطة به من 
مركز اخباري ونظام الكاميرات 
احملمولة ونظم النشرة اجلوية 
وغيرها م����ن األمور املرتبطة 
بتطوير أنظمة تشغيل األخبار 

والبرامج السياسية.
وأكد املتلقم أن قطاع األخبار 
يقدم دائما الدعم الكبير للكوادر 
البشرية ملذيعي ومقدمي برامج 
ونشرات متخصصة من خالل 
عقد الدورات التنشيطية لهم 
بالقطاع أو ابتعاثهم في دورات 
تدريبي����ة خارجي����ة وكذلك 
ايفادهم في مهمات عمل خارجية 
الكتس����اب امله����ارات نتيجة 
احتكاكهم بالعم����ل االعالمي 

باخلارج.

الكويتي من الناحية التقنية 
من خالل اعتماد مجموعة من 
األنظمة االلكترونية احلديثة 
ودخولها بالفع����ل على خط 
اإلنتاج اإلخباري والبرامجي 
املتبع في كبريات املؤسسات 

االعالمية.
وذكر انه مت تفعيل نظام »إي 
أن بي أس« في قاعات التحرير 
مع ربطه بالقط األخبار لكي 
يتمكن كل محرر من مشاهدة 
وكتابة األخبار العاملية واحمللية 
واختيار املواد الفيلمية املناسبة 
لكل خبر على حدة بكل سهولة 
ما يوفر اجلهد والوقت للمزيد 
من االبداع واالجناز االعالمي 

اخلبري.
وأوض����ح املتلق����م انه مت 
االنتقال م����ن عملية املونتاج 
اليدوي التي كانت متبعة منذ 
إنشاء التلفزيون الى املونتاج 
االلكترون����ي بأحدث األنظمة 
في املجال باستخدام )إديوس 
� فاينال كات( وتدريب فنيي 
املونتاج عليها مما كان له األثر 
الواضح على صورة األخبار 
والبرامج السياسية املنتجة 

في الفترة األخيرة.
وقال انه انطالقا من رؤية 
جديدة وتطبيق����ا للمفاهيم 
احلديث����ة لصناع����ة وإدارة 
األخبار ق����ام وزي����ر اإلعالم 
بتدشني »سيرفر« رصد البث 
املرئ����ي واملس����موع واملواقع 
االلكتروني����ة الذي مت إجنازه 
على أعلى املستويات واملقاييس 
االعالمية العاملية الذي ميثل 

وق����ال ان القط����اع ميتلك 
ش����بكة مراس����لني محترفني 
باخل����ارج حريص����ني عل����ى 
التواجد في قلب احلدث ونقل 
كل تطورات األحداث بشفافية 
كبيرة، باإلضافة الى دورهم 
في نقل النشاطات الكويتية 
الرسمية باخلارج ليظل املشاهد 
داخل الكويت على اتصال دائم 

بتلفزيونه الرسمي.
وأشار املتلقم الى أن القطاع 
أنتج وأجنز العديد من األفالم 
الوثائقية التي متثل قيمة مضافة 
للمكتبة االخبارية الكويتية 
ومنها فيلم وثائقي مبناسبة 
ذكرى تولي صاحب الس����مو 
األمي����ر مقاليد احلكم وذكرى 
تولي سمو ولي العهد والية 
العهد وكذلك الفيلم الوثائقي 
»قائد اإلنس����انية« عن تكرمي 
صاحب السمو األمير »قائدا 
للعمل االنساني« وفيلم »الجئو 
سورية بني مؤمترين« وفيلم 
»مصر في قلب الكويت« الذي 
مت عرضه على هامش مشاركة 
الكويت كضيف شرف مبهرجان 

القاهرة الدولي للكتاب.
وأكد ان اإلجنازات الكبيرة 
املتحققة من خالل خطة التنمية 
احلكومية مت التس����ويق لها 
اعالمي����ا من خ����الل البرامج 
والفالش����ات البروموشونات 

التلفزيونية العديدة.
وبني أن القطاع حقق عددا 
من االجنازات في املجال التقني، 
حيث شهد عام )2013 � 2014( 
نقلة نوعية في العمل االخباري 

ومن بينها مؤمت����را املانحني 
للشعب السوري األول والثاني 
والقمة العربي����ة � االفريقية 
الثالث����ة والقمة اخلليجية ال� 

34 والقمة العربية ال� 25.
وبني أن جهودا كبيرة بذلت 
في تلك املؤمترات والقمم من 
خ����الل جتهيز اس����تديوهات 
للنق����ل اخلارجي ف����ي موقع 
احل����دث والنق����ل البرامجي 
املباش����ر، اضافة الى البرامج 
التحليلية والتغطية االخبارية 
من استديوهات القطاع مببنى 
الوزارة، اضافة الى التغطية 
الرائعة واملميزة لالنتخابات 
التكميلية ملجلس األمة في 26 

يونيو 2014.
وأض����اف املتلقم أن قطاع 
األخبار والبرامج السياسية 
قام بتطوير نش����راته املرئية 
واملسموعة وقام بانتاج العديد 
م����ن البرام����ج التلفزيونية 
واالذاعية الت����ي تؤكد أهمية 
الوح����دة الوطنية وتعزز من 

قوة النسيج املجتمعي.
وأوض����ح ان القطاع أنتج 
العدي����د م����ن البرام����ج التي 
استضافت عددا من الشخصيات 
الكويتية إلثراء مشاهدي شاشة 
الكويت االخبارية والبرامجية، 
ومن هذه البرام����ج »قراءات 
استراتيجية« و»رؤى وطنية« 
و»إجنازات« و»صناع املستقبل« 
و»في قلب احلدث« و»احلصاد« 
و»الكوي����ت ف����ي أس����بوع« 
و»املؤش����ر« و»مراس����لون« 

و»كاميرا االخبار«.

أكد وكي����ل وزارة اإلعالم 
املس����اعد لش����ؤون األخبار 
والبرامج السياس����ية فيصل 
املتلقم ان قطاع األخبار بالوزارة 
خطا خالل العام املاضي خطوات 
كبيرة واس����عة وحقق نقلة 
نوعية في مجال تخصصه على 
طريق استرداد ريادة اإلعالم 
الكويتي ملكانت����ه اخلليجية 
والعربية على مستوى التأثير 

واالنتشار.
وقال املتلقم في تصريح 
ل� »كون����ا« امس ان ما حتقق 
من اجنازات خالل العام »2013 
� 2014« سواء على املستوى 
االخباري والبرامجي أو تطوير 
القدرات البشرية والفنية كان 
بفضل الدعم واملساندة غير 
احملدودة من قبل وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود للكفاءات 
والك����وادر الوطنية ومتابعة 
وكيل الوزارة صالح منصور 
املباركي جلمي����ع توجيهات 
وتعليمات الوزير ووضعها 

موضع التنفيذ.
وأض����اف املتلقم ان قطاع 
األخبار م����ن خ����الل إداراته 
اخلم����س املختلفة وباللغتني 
العربية واالجنليزية تلفزيونيا 
وإذاعي����ا ق����ام بالعدي����د من 
التغطيات اإلعالمية واالخبارية 
والبرامجية الناجحة للمؤمترات 
الدولية والقمم التي شهدتها 
الكوي����ت، التي نال����ت تقدير 
وإعج����اب اإلعالميني العرب 
واألجانب الذين شاركوا فيها 

فيصل املتلقم

االحتفال يتضمن ندوة »الصحافي العربي واحترام التنوع الثقافي«

احتاد الصحافيني العرب يحتفل باليوبيل الذهبي غداً بالقاهرة

في االحتفالية رئيس االحتاد 
أحمد بهبهاني ورئيس جلنة 
تنمية املوارد املالية باالحتاد 
عدنان الراشد وأعضاء مجلس 
إدارة جمعي���ة الصحافيني 
فاطمة حسني وجاسم كمال 

ودهيران اباخليل.

ومك���رم محمد أحمد وحامت 
الى جانب عدد كبير  زكريا 
من الصحافيني في النقابات 
واجلمعيات الصحفية العربية 
ومنه���م فاطمة حس���ني من 

الكويت.
ويضم وفد الكويت املشارك 

وابراهيم نافع ورئيس االحتاد 
احلالي احمد يوسف بهبهاني 

من الكويت.
وس���يتم تكرمي األمناء 
العام���ني لالحت���اد صبري 
أبواملجد وصالح الدين حافظ 
وحنا مقبل وسجاد الغازي 

العربية الدائمة.
وم���ن املقرر ان تش���هد 
االحتفالية تكرمي رؤس���اء 
االحت���اد الس���ابقني وه���م 
الراحلون حسني فهمي وأحمد 
به���اء الدين وكامل زهيري، 
اضافة الى سعد قاسم حمودي 

القاه���رة � كونا: يحتفل 
احتاد الصحافيني العرب غدا 
الذهبي لتأسيسه  باليوبيل 
حتت رعاية الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي وبحضور 
رؤس���اء االحتاد والنقابات 
واجلمعي���ات الصحافي���ة 
العربية وحشد من االعالميني 

العرب.
وتتضم���ن االحتفالي���ة 
أيام  التي تس���تمر ثالث���ة 
املنظم���ة  ن���دوة تنظمه���ا 
العربي���ة للتربية والثقافة 
والعلوم )الكسو( بالتعاون 
مع احتاد الصحافيني حتت 
عن���وان »الصحافي العربي 
واحترام التن���وع الثقافي« 
فيما يصاحب الندوة معرض 
للصور ع���ن مدينة القدس 
باعتباره���ا مدين���ة الثقافة 

فاطمة حسنيأحمد يوسف بهبهاني دهيران ابا اخليلجاسم كمالعدنان الراشد

العنزي: ال شبهة تزوير أختام في »تعاونية اجلهراء« 
وحتس����نا في مركزها املالي 
عالوة على زيادة في اإليرادات 
عن العام الس����ابق فضال عن 
سيولة مالية، مبينا أن هناك 
حربا تشن ضد مجلس اإلدارة 
ليس من مسؤوليتنا البحث 
فيما إن كان اخلتم مزورا أم ال 
فهو من اختصاصات الشؤون 
باعتبار األختام تخصها وعليها 

توقيع مسؤوليها.
م����ن جهته ق����ال محامي 
الش����مري  اجلمعي����ة مبارك 
إنه مت تشكيل جلنة حتقيق 
في اجلمعية وتبني أن العقد 
سليم، وقد وصلت العقود إلى 
»الشؤون« صحيحة وال يوجد 
ما يدل على شبهة تزوير من 
قبل اجلمعي����ة، مبينا أن ما 
حصل ما ه����و إال عبارة عن 
لبس بسبب خالفات شخصية 
في الوزارة، ومجلس االدارة 
ال يتدخل فيها وليس معنيا 

بها.

للحقوق. وأكد أننا ناش����دنا 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل ومكتب النائب العام 
التخاذ كل اإلجراءات القانونية 
جتاه ما مت تداوله أخيرا بحق 
اجلمعية من شائعات ال صحة 
له����ا، ومت تكلي����ف محام����ي 
اجلمعي����ة مبارك الش����مري 
الراية لالستش����ارات  مكتب 
القانونية وأعم����ال احملاماة 
بتقدمي شكاوى جزائية ضد كل 
من بث أخبارا وشائعات غير 
صحيحة أساءت للجمعية عبر 
الصحافة وغيرها من مواقع 
التواصل االجتماعي، وقد مت 
تقدمي الشكاوى لإلدارة العامة 
للتحقيقات لبحثها والوقوف 
على من وراء ه����ذه األخبار 

الكاذبة.
م����ن جانب����ه، ق����ال أمني 
الصندوق ج����زا العنتري إن 
اجلمعية شهدت نهضة كبيرة 
وحققت زي����ادة في املبيعات 

املاض���ي والتي وصلت إلى 
637 ألف دينار، إضافة إلى 
زيادة ف���ي اإليرادات مببلغ 
30 ألف دين���ار، مع انتظام 
في حركة السداد للموردين، 
مؤكدا أنه ال يوجد أي تقصير 
من قب���ل مجلس اإلدارة في 

هذا اجلانب.
وردا على سؤال حول ما 
مت تداول����ه من إحالة مجلس 
اإلدارة إلى النيابة العامة أفاد 
العنزي ب����أن املجلس وبناء 
على املعلومات املتداولة شكل 
جلنة للنظر فيها ليتبني عدم 
صحتها بعد تقييم املوقف، 
موضحا أن هذه الش����ائعات 
اإلدارة  إلى مجلس  أس����اءت 
البلبل����ة، وزعزعت  وأثارت 
العمل داخل اجلمعية، وسيتم 
التدقيق والبحث ومحاسبة 
املس����ؤول عن ه����ذه األخبار 
واالتهام����ات غير الصحيحة 
تعزيزا لثقة املساهمني وإحقاقا 

العمش���ا، ورئيس  محارب 
جلن���ة اإلنش���اءات س���الم 
العجم���ي، وعضو مجلس 
اإلدارة ماجد فياض الذايدي، 
الش���مري  واحملامي مبارك 

واملدير العام عجيل ماطر.
وبني أن ل���دى اجلمعية 
سيولة وأن املركز املالي قوي 
وفي حتسن مستمر كشفت 
عنه الزي���ادة احلاصلة في 
املبيعات حتى نهاية سبتمبر 

محمد راتب

نف���ى رئي���س جمعية 
اجلهراء التعاونية عبدالعزيز 
عويد العنزي وجود أي شبهة 
لعملية تزوير أختام، معتبرا 
أن األمر إشاعات ال صحة لها، 
موضحا أن جميع األعضاء 
أمام  على استعداد للمثول 
أي جهة حتقيق للمحاسبة 
على ما مت من إجراءات وما 
صدر من قرارات خالل فترة 

توليهم إلدارة اجلمعية.
جاء ذل���ك ف���ي مؤمتر 
صحافي تناول ما أثير أخيرا 
في الصحافة احمللية ومواقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( 
حول إحالة املجلس للنيابة 
العامة لشبهة تزوير أختام 
بحضور نائب الرئيس هزاع 
اجلنفاوي وأمني الصندوق 
جزا العنتري ورئيس جلنة 
العام���ة واإلعالم  العالقات 

جانب من املؤمتر الصحافي

طورنا النشرات 
املرئية واملسموعة 
وأنتجنا العديد من 
البرامج التلفزيونية 

واإلذاعية التي 
تؤكد أهمية الوحدة 

الوطنية وتعزز 
من قوة النسيج 

املجتمعي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية سعد 
مفرج املطيري أنه مت التأكد من صالحية )حلم مفروم شركة 
امريكانا( لالس���تخدام اآلدمي وذلك بعد تس���لم كتاب رسمي 

بنتيجة فحص العينات من بلدية الكويت.
وق���ال املطيري في تصريح صحافي انه بعد تداول خطاب 
التغذي���ة  منس���وب إلدارة 
واإلطع���ام ب���وزارة الصحة 
الكويتية تضمن عدم صالحية 
حلم مفروم أمريكانا، وعليه 
متت االستجابة، وقامت ادارة 
اجلمعية برفع الصنف املذكور 
من اسواق وفروع اجلمعية 
الى ح���ني التحري والتدقيق 
والتأكد من صحة اخلبر ومتت 
مخاطبة الشركة لبيان صحة 

ما مت تداوله من عدمها.
وأش���ار املطيري الى انه 
بع���د املخاطب���ة والتدقيق � 
فور االنته���اء من عطلة عيد 
األضحى املبارك � مت تس���لم كتاب رس���مي من ادارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بصالحية الصنف املذكور ومطابقته 
للمواصفات وذلك بعد فحص العينات وإرس���الها الى املعامل 
املختص���ة وعليه مت اصدار تعميم بعودة الصنف املذكور الى 

أسواق وفروع اجلمعية.
وتوجه املطيري بالشكر الى شركة امريكانا لتعاونها وسرعة استجابتها وحرصها 

على صحة املستهلك.
واختتم املطيري بأن صحة املستهلك من اهم األولويات التي 
يوليها مجلس اإلدارة اهتمامه، مناشدا جموع املستهلكني من 
املساهمني وأبناء املنطقة ضرورة االبالغ عن اي شكاوى لديهم 

حتى يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بأسرع وقت.

سعد املطيري
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جمعيـة الرحــــــاب التعاونـيـة
فتح باب قبول طلبات مراقبي احلسابات

الأ�سا�سي  النظام  ب�ساأن  2013م  ل�سنة  »166/ت«  رق��م  ال���وزاري  ال��ق��رار  على  بناء 

النموذجي للجمعيات التعاونية تعلن جمعية الرحاب التعاونية عن:

فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات 

املالية  لل�سنة  اجلمعية  ح�����س��اب��ات  بتدقيق  ال��ق��ي��ام  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن 

املنتهية يف 2015/10/31 مت�سمنًا قيمة الأتعاب التي يحددها املتقدم 

الفرتة من  وت�سليمه لإدارة اجلمعية وذلك خالل  املختوم  بالظرف 

يوم الأحد املوافق 2014/11/2م وملدة ع�سرة اأيام عمل تنتهي بنهاية 

دوام يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/13م
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د.خالد السهالوي

د. عبد الرحمن املسفر

عبدالكريم العبداهلل

اعتمد وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي كشوف اسماء 
املستحقني للترقية بـ»االقدمية« 
بالوزارة، والذين بلغ عددهم 
مــــا يقرب مــــن 1300 موظف 
وموظفــــة. وقد اكدت مصادر 
صحية مطلعــــة في تصريح 
خــــاص لـ»األنباء« أن الفئات 
الوظيفية املستحقة للترقية 
باالقدميــــة في وزارة الصحة 
شــــملت االداريــــني والفنيني 
واالطبــــاء، فضال عن غيرهم 
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الرابطة  أعلن رئيـــس 
الكويتية جلراحة مناظير 
الركبة عبدالرحمن املسفر، 
عن إقامة الرابطة ورشة عمل 
للمرة األولى عن اجلراحات 
املتعلقة بالركبة، غدا االثنني، 
وتستمر ملدة 3 أيام، مبركز 
شيخان الفارسي، ومبشاركة 
نخبة من األطباء العامليني 

واحملليني.
وأوضـــح ان الرابطـــة 
مت إنشـــاؤها حديثا وهي 

من الفئات الوظيفية االخرى 
العاملة في الوزارة، موضحة 
أن استحقاقهم لهذه الترقية 
جاء وفق الشروط والضوابط 
اخلاصة بهذا الشأن. وافادت 
املصادر بــــأن وزارة الصحة 
ممثلة بجهاز الشؤون املالية 
واالداريــــة ســــتقوم بتعديل 
البيانات الوظيفية للموظفني 
واملوظفات املستحقني للترقية 
بــ»االقدمية«، واالنتهاء منها 
خالل االسابيع املقبلة، مبينة أن 
الوزارة ستقوم بصرف امللحقات 
املالية التابعة لتعديل البيانات 

منبثقة عن اجلمعية الطبية 
الكويتية، وتضم ما يقارب 
20 جراحـــا متخصصا في 
هذا املجال، مبينا ان الهدف 
منها تنظيـــم عمل مناظير 
الركبـــة، ورفع مســـتوى 
األطباء، وعقد ورش عمل 
مســـتمرة، واالتصـــال مع 
العاملية جلراحي  الروابط 
الركبـــة، مما ينعكس على 
أداء وحتسني اخلدمة الطبية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني 
في الكويت. وبني املسفر ان 
الثانية  الورشة ستبدأ في 
الظهر، وهـــي على  بعـــد 

الوظيفية اجلديدة للعاملني 
في الوزارة الذين حصلوا على 
الترقية باالقدمية مع رواتب 
نوفمبر املقبل بأثر رجعي من 
شهر يوليو من العام احلالي.

املصادر ذاتها، اكدت صرف 
امللحقــــات املالية لـــــ»500« 
موظف وموظفة يعملون في 
مختلف قطاعات وزارة الصحة 
استحقوا الترقية باالختيار، 
علما انهم حصلوا عليها في 
يونيو املاضي، ومت صرفها لهم 
مع رواتب سبتمبر من العام 

احلالي.

مرحلتني: محاضرات نظرية 
تليها ورش عمل، وسيشمل 
اليوم األول تشريح مفصل 
الركبة بالتعاون مع كلية 
الطـــب بجامعـــة الكويت، 
إلـــى تدريـــب  باإلضافـــة 
الركبة  عملي على مناظير 
باستخدام منظار الركبة على 
عينات بالستيكية للركبة، 
كما ستجري عملية إلعادة 
بناء الرباط الصليبي للركبة 
على موديل صناعي للركبة، 
وسيتم التعرف على إجراء 
كيفية خياطـــة غضاريف 

الركبة.

شملت اإلداريني والفنيني واألطباء وفئات وظيفية أخرى

»الصحة« تعتمد أسماء 1300 موظف لـ»الترقية باألقدمية«

املسفر: إعداد »شيخان الفارسي« ليصبح
مركزاً معتمداً جلراحة مناظير الركبة والكتف

الرفاعي: نقابة األطباء مُشهرة بقوة القانون
جدد رئيس احتاد نقابات موظفي الهيئات 

واملؤسسات رجب الرفاعي التأكيد بشرعية 
نقابة األطباء ومجلس إدارتها برئاسة نقيب 
األطباء د.حسني اخلباز املشهرة وفق أحكام 

املادة 102 من قانون العمل رقم 2010/6 
منذ مايو 2014، مستنكرا في الوقت نفسه 

محاوالت نفي الكيان القانوني لنقابة األطباء 
ومهاجمة رئيسها. وقال الرفاعي بتصريح 

صحافي ان نقابة األطباء هي احدى املنظمات 
النقابية املنضمة حتت لواء »احتاد نقابات 

الهيئات واملؤسسات« ومتارس دورها وفق 

أحكام الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية 
التي صادقت عليها الكويت بشأن احلرية 

النقابية وكفالة احلق النقابي، رافضا محاوالت 
التشكيك مبصداقيتها وضرب كيانها القانوني 

من خالل بعض املؤسسات التي انحرفت 
عن مسارها وأهدافها املفترضة، خاصة بعد 

أن كشفت نقابة األطباء جتاوزات خطيرة 
وأشكال تنفيع وأوجه فساد، مطالبا احلكومة 
بضرورة التحقيق في تلك التجاوزات وأوجه 
التنفيع التي كشفتها نقابة األطباء ومساءلة 

املتسببني فيها.

د.وليد الفالح 

د.غالية املطيري 

د.طارق العيناتي 

أكد ضرورة وجود نظام آخر إلى جانبه

من خالل استبيان لتقييم احلملة التوعوية

الفالح: التأمني الصحي ليس احلل السحري  جلودة اخلدمات

املطيري: 69% من احلجاج حضروا فعاليات  جلنة التوعية

العيناتي: إنشاء مركز أبحاث في جراحة القلب والصدر
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قال وكيـــل وزارة الصحة 
املســـاعد للجـــودة والتطوير 
د.وليد الفالح ان هناك لبســـا 
عند معظم الناس عند احلديث 
عن التأمني الصحي، حيث يعتقد 
هـــؤالء ان التأمني الصحي هو 
احلل الســـحري لكل التحديات 
التي تواجه اخلدمات الصحية 
في الدولة ولكل املشـــاكل التي 
تعاني منها تلك اخلدمات. كما 
ان االعتقاد السائد لدى الناس 
هو أن تطبيق التأمني الصحي 
يعني بالضرورة ضمان جودة 
اخلدمات الصحية املقدمة وهذا 
ليس صحيحا متاما. ولكن التأمني 
الصحي هو وسيلة من وسائل 
التمويل التي تستخدمها الدول 
لكي تتمكن من تقدمي اخلدمات 
الصحيـــة ملواطنيها واملقيمني 
بها. ولدينا في الواليات املتحدة 
األميركية خير مثال على نظام 
التأمني الصحي بكل إيجابياته 
وسلبياته، وجاء مشروع الرئيس 
أوباما إلصالح اخلدمات الصحية 
كمحاولة لتعديل الســـلبيات 
املوجودة في النظـــام احلالي 
ولتحقيق العدالة من حيث منح 
أكبر عدد من املواطنني الفرصة 
للتمتع باخلدمات الصحية في 
الدولة عند احلاجة إليها. وأشار 
الفالح الـــى أن تطبيق التأمني 
الصحي ليس باملسألة السهلة 
التي يتوقعها البعض إذ إن هناك 
نقاطا مهمـــة جدا، وهي مبثابة 
أسئلة ال بد من اإلجابة عنها بدقة، 
بحيث يجب أخذها بعني االعتبار 
لتحديـــد النظام األمثل للتأمني 

الصحي في الكويت، ومنها:
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انتهــــت جلنــــة التوعيــــة 
باالمراض املعديــــة في وزارة 
الصحة من »استبيان« تقييم 
حملة احلج التوعوية لــ»العام« 
2014 بحضور 69% من احلجاج 
الفعاليات التوعوية التي اقامتها 
اللجنة لـ»التوعية« مبوســــم 

»احلج« قبل السفر. 
وذكرت رئيس جلنة التوعية 
باألمراض املعدية بوزارة الصحة 
د.غالية املطيري في تصريح 
صحافي أن عدد املشاركني في 
هذا االستبيان بلغ 799 شخصا 
منهــــم 88% حجاج، مؤكدة في 
الوقت ذاته ان 58% اســــتفادوا 
من مطويات االرشادات الصحية 
التي وزعتها اللجنة على احلجاج 
خالل موسم احلج، عالوة على 
78% اســــتفادوا من الرســــائل 
النصيــــة SMS التي تتضمن 
ارشادات صحية، و44% استفادوا 
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أنهى استشاري جراحة القلب 
ورئيس قســــم جراحة القلب 
والصدر في مستشفى األمراض 
الصدرية د.طارق العيناتي في 
مدينة ميالن بإيطاليا أسبوعا 
من االجتماعــــات مع مجموعة 
من أكبــــر جراحــــي القلب في 
أوروبا والعالم، حيث ناقشوا 
فيها الوضــــع احلالي جلراحة 
القلب في مختلف مراكز القلب، 
وآخر التطورات واإلبداعات في 
مجال جراحة القلب، فضال عن 

1ـ  ال يوجد نظام واحد مثالي 
للتأمني الصحي في العالم، ولكن 
هناك عدة أنظمة مختلفة مطبقة 
في مختلـــف دول العالم ولكل 
نظام من تلك األنظمة إيجابياته 
وسلبياته. وعادة ما يكون النظام 
املطبق انعكاسا للنظام األساسي 
لتقدمي اخلدمات الصحية في تلك 

الدولة.
2ـ  هناك عدة وسائل لتمويل 
نظـــام التأمـــني الصحي ولكن 
أهمها هـــو تخصيص ميزانية 
لهذا النظام من اإليرادات العامة 
للدولة أو استقطاعات شهرية 
من رواتب املوظفني )مثل نظام 
متويل التأمينات االجتماعية( 
أو بواسطة الدفع املباشر للجهة 

التي تقدم خدمة التأمني.
3 ـ من اجلهـــة الوحيدة أو 
اجلهات املتعددة في الدولة التي 
تقدم اخلدمة الصحية التأمينية، 
وهل تكون هذه اجلهة أو اجلهات 

من القطاع العام أو اخلاص؟
4ـ  ما حزمة اخلدمات الصحية 
التأمينية التـــي يغطيها نظام 
التأمني الصحي، وهل تتكون هذه 
احلزمة من اخلدمات الصحية 
األساسية ويترك اخليار للناس 
للتأمني مع جهات أخرى إذا كانوا 
يرغبون في خدمـــات صحية 

أخرى؟
5 ـ تسعيرة اخلدمات الصحية 
التـــي يغطيها التأمـــني تكون 
بواسطة أسعار محددة مسبقا 
حسب التشـــخيص أو احلالة 
املرضية، أو يكون السعر مفصال 
حسب أنواع اخلدمات التي مت 
تقدميها للمريض خالل تواجده 

في املستشفى.
6ـ  هل ستكون هناك رسوم 
رمزية يجـــب دفعها باإلضافة 

من رسائل »الواتساب«، مبينة 
أن االســــتبيان اكد أن 62% من 
املشاركني اشاروا الى أن احلملة 
التوعوية ملوســــم احلج كانت 

»ممتازة«. 
وأفادت املطيري بأن حملة 
التوعية بدأت قبل موسم احلج 
بأكثر من شهر واستمرت الى ما 
بعد عودة احلجاج، الفتة الى أن 
االستبيان الذي قامت به اللجنة 
كان يهدف الى اســــتطالع اراء 
احلجاج واهاليهم واجلمهور عامة 
بفعاليات احلملة التوعوية بهدف 
معرفة الســــلبيات والنواقص 
لتطوير وحتسني خدماتنا في 
حمالتنا املقبلة، فضال عن معرفة 
مدى رضــــا واعجاب جمهورنا 
الكرمي مبا قدمناه لهم في هذه 

احلمالت. 
وبينت أن جلنــــة التوعية 
باالمــــراض املعديــــة بــــوزارة 
الصحــــة كانت قــــد قامت بناء 
على تعليمات من وكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي بحملة 

محاولة استقراء املستقبل في 
هذا املجال الدقيق. وأكد العيناتي 
في تصريح صحافي ان جراحة 
القلب في مستشــــفى األمراض 
الصدرية متطورة، وراقية جدا 
نظرا للمتابعة احلثيثة والتطبيق 
الصلب لكل تقنية جديدة وآمنة، 
مشــــيرا في الوقت ذاته الى ان 
قسم جراحة القلب والصدر في 
املستشفى يخطو بثبات وبتوفيق 
من اهلل إلى مســـتقبل ظهرت 
مالمح متيزه في منطقة الشرق 
األوسط، إذ رسم القسم العديد 
من البروتوكوالت التي من خاللها 
تتم املشاركة في اإلرث البشري 

للتأمني الصحي؟ حيث ان بعض 
الدول مثال تفرض رسوم رمزية 
يدفعها مـــن لديه تأمني صحي 
عند مراجعة عيادة الطبيب أو 
عن كل ليلة يقضيها املريض في 

املستشفى؟
7ـ  نظام التأمني الصحي ليس 
ضمانا جلودة اخلدمات الصحية 
املقدمة، ولذلك يجب أن يتواجد 
مع نظام التأمني الصحي نظام آخر 
يهتم بجودة اخلدمات الصحية 
وهذا ما تقوم به وزارة الصحة 
حاليا فيما يتعلق باملشـــروع 
الطموح لتطبيق نظام االعتراف 
في مستشفيات وزارة الصحة 
في الكويت بالتعاون مع الهيئة 
الكندية لالعتراف، علما ان هناك 
توجها لدي الوزارة لتطبيق نظام 
االعتراف أيضا في املستوصفات 
واملراكز الصحية. وأضاف الفالح 
ان التأمني الصحي هو نوع من 
أنواع التأمني الذي أصبح أساسيا 
للناس في مختلف دول العالم. 
وأشـــهر أنواع التأمني املطبقة 
على مســـتوى العالم: التأمني 
على خطر احلريق واحلوادث مبا 
فيها السيارات، والتأمني البحري 
الذي يعتبره الباحثون أول أنواع 
التأمني ظهورا في العالم، والتأمني 
على احلياة، والتأمني الصحي.

وقـــال ان أركان التأمني هي 
4: املتعاقدان )شـــركة التأمني 
واملؤمن لـــه(، واخلطر املؤمن 
ضده، والقســـط الـــذي يدفعه 
املؤمن له، ومبلغ التأمني الذي 
تلتزم شركة التأمني بدفعه إلى 
املؤمن له. ويجمع خبراء التأمني 
على أن املبدأ العام الذي يحكم 
أي نظـــام للتأمني الصحي هو 
أهمية السعي نحو التوازن بني 

كفاءة األداء.

صحية توعوية شاملة حلجاج 
بيت اهلل احلرام 2014 بالتعاون 
مع بعثة احلج الطبية ومكتب 
شؤون احلج بوزارة االوقاف، 
بحيــــث وضعــــت اللجنة عدة 
برامج وفعاليات بالتنسيق مع 
وزارة االوقاف ســــاعية الى ان 
تغطى جميع اجلوانب التوعوية 
والصحية لوقاية احلجاج من اي 
مضاعفات، كما شملت التوعية 
جميــــع االمــــراض املعدية مع 
تســــليط الضوء على ڤيروس 
كورونا وڤيروس ايبوال، فضال 
عن اهم النصائح واالرشادات 
الصحية ملرضى االمراض املزمنة 

كالضغط والسكرى والربو. 
وكشــــفت املطيــــري عــــن 
توصيــــات ســــتقوم بها جلنة 
التوعية باالمراض املعدية بوزارة 
الصحة خالل احلمالت املقبلة 
تبدأ بإيجاد طرق افضل جلذب 
الفئة املستهدفة باحلملة حلضور 
اي فعالية كاختيار مكان للفعالية 

يسهل الوصول اليه.

في جراحة القلب. وكشف عن 
العمل حاليا على إنشـــاء مركز 
أبحاث في جراحة القلب والصدر، 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
جامعة الكويت ممثلة في كلية 
الطب في البداية، مشيرا الى انه 
ســـيتم التنسيق والتعاون في 
األبحاث اإلكلينيكية مع جامعات 
غربية، مشيدا بدعم وزير الصحة 
د.علي العبيدي ووكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي، وكل 
الـــوكالء املســـاعدين وقيادات 
الـــوزارة لتذليـــل كل العقبات 
من أمامنا لتقدمي افضل خدمة 

للمرضى واملراجعني.

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
الســـكنية مواصلتها اســـتقبال 
املواطنني املتقدمني بطلبات سكن 
والراغبني في التخصيص على 
الشـــقق احلكومية في مشاريع 
غرب عبداهلل املبـــارك والوفرة 
وشـــقق جابر االحمد وشـــمال 
غـــرب الصليبيخـــات، مؤكدة 
رفـــع تاريـــخ التخصيص على 
هذه املناطق. وقالت انها رفعت 
تاريخ التخصيص على مشروع 
قسائم الوفرة القائم الى تاريخ 
2009/6/31 وما قبل وعلى مشروع 
قسائم غرب عبداهلل املبارك الى 
1998/3/31 وما قبل وعلى شقق 
منطقة جابـــر االحمد الى تاريخ 
2005/12/31 وما قبل وعلى شقق 
شـــمال غرب الصليبيخات الى 
تاريخ 2005/12/31 اضافة ملشروع 

توسعة الوفرة بدون اولوية. 

»السكنية«: رفع تاريخ 
التخصيص في أربع مناطق

التأمني الصحي هو 
وسيلة من وسائل 

التمويل التي 
تستخدمها الدول 
لكي تتمكن من 
تقدمي اخلدمات 

الصحية ملواطنيها 
واملقيمني
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عب  عبداهلل العبيد لـ »األنباء«: »الشريعة« تسعى لزيادة الشُّ
املطروحة وتوفير قاعات تناسب أعداد الطلبة املقبولني

وعمل املسابقة الكبرى عليه 
والذي يهدف الى بيان أهمية 
اتباع  التوحيد وبيان أهمية 
العلماء  الدليل وبيان مكانة 

وأهمية دور السلف.
كما حرصت اجلمعية على 
إقامة حملة »نسمعكن« لسماع 
اقتراحات ومطالب الطالبات 
ومت بحمد اهلل حتقيق غالب 
املقدم����ة م����ن  االقتراح����ات 

الطالبات.
وكذلك تشجيع املشاريع 
الطالبية وتق����دمي الدعم لها 
والسماح لها بإقامة أنشطتها 
والسعي إلبراز أعمالهم بأفضل 
الطرق املميزة مثل مشروع »أنا 
لها - تواقة - الودق والعديد 
من املشاريع األخرى«، وأيضا 
التجويد  توفير كتب م����ادة 
طوال الفصل الدراسي االول 
مع توزيع سيدي مقرر مادة 
احلفظ بدال من ذهابهم ملكتبة 
شويخ إلحضاره، كما مت توفير 
كتب جميع مقررات التجويد 
الثاني  الفص����ل  األربعة في 

مجانا.
إقامة مش����روع  وكذل����ك 
»برس����الة تص����ل مذكرتك« 
ال����ذي مت توفير فيه ما يزيد 
على 1000 مذكرة متنوعة من 
الدراسية وباملجان  املقررات 
لطلبة وطالبات كلية الشريعة 
والدراس����ات اإلسالمية، ومت 
توفير املذك����رات عن طريق 
إرسال رس����الة فقط، وبحمد 
اهلل القى املش����روع مشاركة 
الطالبية  مميزة من اجلموع 
الذين يس����تحقون كل ما هو 
جدي����د ومميز م����ن جمعية 

الشريعة.
وأقامت جمعية الشريعة 
املع����رض املمي����ز »مواهب« 
حتت ش����عار »كل بذرة خير 
حتتاج الى س����قاء« وأتاحت 
من خالله الفرصة للطالبات 
بعرض مواهبهن عبر حجز 
طاولة مخصصة لهم ومت بعد 
انتهاء املعرض التصويت على 
افضل طاولة فائزة ومكافأة من 
جمعية الشريعة، ويذكر أن 
املعرض شهد مشاركة واسعة 
من طالبات الكلية، كما أقامت 
جمعية الشريعة حفل الفائقات 
الفاضلة:  برعاية االس����تاذة 
خولة مبارك احلساوي يذكر 
ان احلف����ل كان ممي����زا جدا 
وشارك فيه جميع من تقدم من 
الطالبات الفائقات في الكلية 
بحضور نخبة من الدكتورات 

الفاضالت.
ما أبرز القضايا التي حتركتم 

عليها؟
٭ قمن���ا بالتحرك من اجل 
تغيير وتطوير آلية مقررات 
إلى  التجوي���د باإلضاف���ة 
التحرك حلل قضية مواقف 
الس���يارات وأعمال وزارة 
االشغال فيها، وأيضا فتح 
شعب جديدة بالتعاون مع 
العميد املس���اعد للشؤون 
الطالبي���ة د.محمد احملمود 
ورفع األس���قف لعدد كبير 
الكلية، باإلضافة  من مواد 
إلى جتديد مصلى الطالبات، 
واستحداث استراحة جديدة 
خارجية، كما قمنا بتغيير 
املطاعم في الكافتيريا وحل 
مشكلة الش���فاط بالتعاون 
مع إدارة التغذية، كما قمنا 

بتحركات من اجل إس���قاط 
املخالفات عن طلبة اجلامعة 
بالتعاون مع اللواء عبدالفتاح 
العلي، كما حصلت اجلمعية 
على موافق���ة االدارة على 
تظليل ممرات كلية الشريعة، 
كما قمن���ا باملطالبة بزيادة 
عدد الط���اوالت املظللة في 
احلديقة ومتت املوافقة على 

ذلك بحمد اهلل.

ما أبرز مطالبكم؟
٭ زيادة الش����عب املطروحة 
وتوفير قاعات تناسب أعداد 
الطلبة املقبولني، وكذلك توفير 
مواقف س����يارات تستوعب 
جمي����ع الطلب����ة باإلضاف����ة 
آلي����ة مقررات  إل����ى تطوير 

التجويد.
حدثنا ع����ن دور الطالبة في 

القائمة وفي اجلمعية؟
٭ عضوات القائمة واجلمعية 
لهم دور بارز ال يخفى على احد 
ففي اجلمعية تقدم االقتراحات 
وتوضع خطة للعمل وإجناح 
االنشطة واخلدمات ال يقوم 
به غي����ر العض����وات الالتي 
يجمعهن حب العمل وخدمة 
الطالبات وإخالص العمل هلل 
وحده والتعاون فيما بينهن 
فهن إضافة لكونهن عضوات، 
لديه����ن مس����ؤوليات أخرى 

كطالبات جامعيات.
وفي القائمة كذلك، العضوات 
يتكاتفن العضوات لتحقيق 
ف����ي  االكتس����اح للقائم����ة 
االنتخاب����ات عل����ى جمي����ع 

االصعدة وفق خطة معينة.

ما مشاكل طالب الشريعة؟
٭ كلية الشريعة مهيئة كمبان 
وأساتذة وخدمات على اعداد 
الكلية تستقبل  معينة، لكن 
في كل عام وكل فصل اعداد 
كبيرة جدا تفوق قدرتها على 
استيعابهم جميعا فمن هذا 
الس����بب جتد بعض املشاكل 
مثل قلة الشعب املطروحة أو 
ان تضطر للتسجيل في شعبة 
فيها اكثر من 120 طالبا، وقلة 
مواقف السيارات، فيخرج وقت 
الطالب في  احملاضرة وجتد 
اخلارج يبحث عن مكان يوقف 
بها س����يارته فبالتالي يحرم 
من احملاض����رة، ومنها أيضا 
اش����تراكه في الكافتيريا مع 
التربية وكالهما  طلبة كلية 

فيهما كثافة طالبية كبيرة.

ما مدى التعاون بينكم وبني 
اجلمعيات األخرى والروابط؟

٭ تعاونت جمعية الشريعة 
مع جلنة التوعية االجتماعية 
الوطني في  التابعة لالحتاد 
اكث����ر من برنام����ج، لكن في 
احلقيق����ة ليس هناك تعاون 
كبي����ر م����ع باق����ي الروابط 

واجلمعيات.

ما صحة تنفيذ اجلمعية 
ألجندة لتيارات خارج 

اجلامعة؟
٭ هذا ال����كالم غير صحيح 
طبع����ا، فعم����ل اجلمعي����ة 
والقرارات تصدر من الرئيس 
مبشاورة األعضاء، وال وجود 
ألش����خاص خارج اجلامعة 
العمل اجلامعة وننفذ  تقود 

أجنداتهم.

باإلضافة إلى طباعة النشرات 
العلمية والسالسل الشرعية 

والكتيبات الهادفة.
ما  أنشطة جمعية الشريعة 
بقيادة قائمة الشريعة خالل 

العام السابق؟
٭ أقامت جمعية الش����ريعة 
اكثر من 140 نشاطا وخدمات 
خالل العام السابق منها إقامة 
العديد من اللقاءات التنويرية 
واإلرشادية للطلبة والطالبات 
املس����تجدين واملس����تمرين 
واخلريجني في كلية الشريعة 
التي  لتنويرهم بأهم األمور 
س����تواجههم بالتع����اون مع 
العمي����د املس����اعد د.محمد 
الرش����يدي  احملمود ود.فهد 

ومكتب التوجيه واإلرشاد.
كما أقامت لقاء يجمع الطلبة 
والطالبات مع أعضاء جلنة 
التجويد لبحث احللول املمكنة 
لتطوير مقرر مادة التجويد، 
اقامة املسابقة  إلى  باإلضافة 
األدبي����ة »كتاب����ة اخلواطر« 
جلميع كليات جامعة الكويت 
التوعية  بالتعاون مع جلنة 
االجتماعية باالحتاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت بأشراف 

الدكتور مشاري املوسى.
ونظمت سلس����ة مجالس 
األربع����اء في مس����جد كلية 
الشريعة الذي تخلله زيارات 
طيب����ة ملش����ايخ وعلماء من 
الكويت وخارجها، وكذلك طرح 
مقرر مادة احلاسوب في كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
بدال من ذهاب الطالب الى كلية 
العل����وم ف����ي اخلالدية ألخذ 
املقرر، باإلضافة إلى إقامة ركن 
عقيدتي هي الزاد طوال السنة 

ثامر السليم

قائم����ة  منس����ق  أك����د 
الش����ريعة عب����داهلل العبيد 
أن جمعية الش����ريعة بقيادة 
قائمة الش����ريعة أقامت اكثر 
من 140 نش����اطا خالل العام 
السابق منها إقامة العديد من 
اللقاءات التنويرية واإلرشادية 
للطلبة والطالبات املستجدين 
واملستمرين واخلريجني في 
كلية الشريعة لتنويرهم بأهم 
األمور التي ستواجههم، مشيرا 
إلى أن قائمة الش����ريعة هي 
إحدى القوائم الطالبية العلمية 
الرائ����دة في جامعة الكويت، 
والتي تتب����ع قائمة االحتاد 
اإلسالمي، منهجها اتباع القرآن 

والسّنة بفهم سلف األمة.
إلى ان  العبي����د  وأش����ار 
مطالبتنا كان����ت عبر زيادة 
الش����عب املطروحة وتوفير 
الطلبة  اعداد  قاعات تناسب 
املقبولني وكذلك توفير مواقف 
س����يارات تس����توعب جميع 
الطلبة باإلضافة إلى تطوير 
آلية مقررات التجويد، الفتا إلى 
ان عضوات القائمة واجلمعية 
لهم دور بارز من خالل إجناح 

االنشطة والفعاليات.
العبيد  التقت  »األنب����اء« 

واليكم التفاصيل:

حدثنا عن قائمة الشريعة وما 
أهدافها؟

٭ قائمة الشريعة هي إحدى 
القوائ����م الطالبي����ة العلمية 
الرائ����دة في جامعة الكويت، 
والتي تتب����ع قائمة االحتاد 
اإلسالمي، منهجها اتباع القرآن 

والسنة بفهم سلف األمة.
ومن أه����م أهدافها خدمة 
الطالب وإيصال صوته للجهات 
املختصة والسعي حلل املشاكل 
والعوائق التي تعوق مشواره 
اجلامع����ي وف����ق الوس����ائل 
الرسمية املشروعة، وغرس 
القيم اإلس����المية واملفاهيم 
الطلبة  الصحيحة وتعريف 
إليه����ا، باإلضافة  ودعوتهم 
إل����ى توفير اخلدم����ات التي 
تساعد على صقل الشخصية 

اإلسالمية ألداء الدعوة.
ومن جملة الوسائل التي 
نقوم بها لتحقيق هذه األهداف 
هي إقامة األنش����طة الثقافية 
والش����رعية واالجتماعي����ة 
والطالبية املتنوعة، وإقامة 
الندوات واملؤمترات والرحالت 
العلمية واملسابقات الشرعية، 

عبداهلل العبيد

ساماي: جامعة لويوال مارميانت حريصة
 على جودة التعليم واالعتماد األكادميي

ثامر السليم

اقامت السفارة األميركية في الكويت بالتعاون 
مع جامعة لويوال مارميانت جلس����ة تعريفية 
حول الدراس����ة في الواليات املتحدة األميركية 
بحضور مديرة التواصل الدولي في جامعة لويوال 
مارميانت تشيال س����اماي واملرشدة االكادميية 
 Education من املجموعة األميركي����ة التعليمية

USA مايا مكي. 
في البداية قالت مديرة التواصل الدولي في 
جامعة لويوال مارميانت تشيال ساماي: ان مرحلة 
دراسة اللغة من اهم املراحل وتعتبر مرحلة اعداد 
للمرحلة اجلامعية، حيث فيها فهم املفردات واجلرأة 
والثقة بالنفس واملقدرة على الكتابة والتعبير 

والقراءة وذلك كله باللغة االجنليزية.
النصائ����ح حول  وقامت س����اماي بتق����دمي 
القبول ف����ي جامعة لويوال مارميانت وتوضيح 
االقس����ام والكليات املختلفة في اجلامعة، الفتة 
ال����ى اننا نحرص على جودة التعليم واالعتماد 

االكادميي.
من جانبه����ا، قالت املرش����دة االكادميية من 
 Education USA املجموعة األميركية التعليمية
مايا مكي ان هذه اجللسة التعريفية التي تقيمها 
السفارة األميركية بالتعاون مع جامعة لويوال 
مارميانت هدفها تس����ليط الضوء على اجلامعة 
وما صاحبها من اقس����ام وكليات، الفتة الى ان 
ممثلة اجلامعة حرصت عل����ى الرد على جميع 

االستفسارات.

تشيال ساماي خالل الندوة  )انور الكندري( 

خالل جلسة تعريفية بالتعاون مع السفارة األميركية

على حد سواء.
وطالب د. املري بضرورة 
األخذ بعني االعتبار مستقبال 
التنسيق مع الرابطة واالخذ 
برأيه����ا في ح����ال طرح أي 
ق����رارات تتعل����ق بتنظيم 
العملية التعليمية، الفتا إلى 
أن الهيئ����ة اإلدارية للرابطة 
متد يد التعاون إلدارة الهيئة 
العمل  وترحب باس����تمرار 
البناء املش����ترك مبا يخدم 
التعليمية وأعضاء  العملية 
هيئة التدريس والهيئة بشكل 

عام.

»تدريس التطبيقي« تثمن سحب قرار 
موجهات اجلداول الدراسية

قال أمني سر رابطة أعضاء 
هيئ����ة التدري����س للكليات 
التطبيقي����ة د. محمد املري 
ان الهيئ����ة اإلدارية للرابطة 
تثمن ملدير عام الهيئة د. أحمد 
األثري حسم قضية ضوابط 
املوجهات األساسية إلعداد 
اجلداول الدراسية من خالل 
سحب القرار رقم 2014/2397 
الصادر بتاريخ 2014/8/27 
واعتباره كأن لم يكن، الفتا 
إل����ى أن تلك اخلط����وة من 
شأنها تسهيل سير العملية 
 د. محمد املريالتعليمية لألستاذ والطالب 

اختتام برنامج تدريبي حملاكي غرفة
قيادة السفينة بـ»التطبيقي«

العالي لالتصاالت واملالحة  اختتم باملعهد 
التاب���ع للهيئة العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب البرنامج التدريبي اخلاص بإدارة 
وتشغيل محاكي غرفة قيادة السفينة ونظام 
اخلرائط اإللكترونية برعاية ش���ركة ناقالت 
النفط الكويتية بالتعاون مع األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا باإلضافة الى املعهد والتي 

استمرت ملدة أسبوعني.
وبهذه املناس���بة ثمن مدي���ر املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة عباس الس���ماك التعاون 
املشترك بني املعهد وشركة ناقالت النفط على 
إقامة البرنامج التدريبي اخلاص بإدارة وتشغيل 
محاكي غرفة قيادة الس���فينة ونظام اخلرائط 
اإللكترونية من أجل تطوي���ر الكوادر الفنية 

املتخصصة باملجال البحري وان اس���تضافة 
نخبة من املتخصصني من األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا لها األثر اإليجابي على 
تطوير صناعة النقل البحري، مضيفا ان املعهد 
ل���ه تطلعات كثيرة من أجل إعداد جيل وطني 
مبدع متسلح بالعلم واملعرفة خلدمة هذا الوطن 

املعطاء.
كما أشاد مدير شؤون أفراد األسطول بشركة 
ناقالت النفط الكويتية م.عبداللطيف العازمي 
على التعاون الوطني املشترك بني الشركة واملعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة من خالل إقامة هذا 
البرنام���ج التدريبي امله���م للطرفني من خالل 
مشاركة نخبة من املتخصصني بالنقل البحري 
من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

نظمنا أكثر من 
140 نشاطاً 

وخدمات خالل 
العام السابق 

وتعاوّنا مع جلنة 
التوعية االجتماعية 

التابعة لالحتاد 
الوطني في أكثر 

من برنامج

انتخابات جمعية الشريعة اليوم
تختتم اليوم انتخابات الجمعيات العلمية 

والروابط الطالبية في جامعة الكويت 
للعام الجامعي 2015/20104، حيث تقام 
اليوم االحد انتخابات جمعية الشريعة 

والدراسات االسالمية والتي يغلب 
عليها طابع التنافس والحماس بين 
طالب وطالبات الكلية. هذا، وسوف 

تقوم عمادة شؤون الطلبة ببث تغطية 
حية لالنتخابات الطالبيــة على الهواء 
مباشرة عبر الموقع الرسمي لجامعة 

http://www. الكويت في اليوتيوب
.youtube.com/kunivmp

وفي هذا الصدد، قال رئيس جلنة 
االقتراع في جمعية الشريعة فالح العتيبي 

إن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت 
بلغ 2424 طالبة و2142 طالبا سيختارون 

ممثليهم في مقاعد الهيئة اإلدارية جلمعية 
الشريعة والتي يتنافس عليها كل من 

قائمة الشريعة وقائمة التغيير، مبينا انه 
مت اختيار أماكن االقتراع في كلية التربية 

وهي للطلبة قاعة )506( والطالبات قاعة 
)407(، موضحا أن فتح باب االقتراع 

سيكون في متام الساعة الثامنة صباحا 
وحتى الساعة الثانية ظهرا.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9
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زيارات ميدانية 
دائمة لرصد 

املخالفات والتأكد 
من االلتزام 

بتطبيق املعايير 
واالشتراطات

البطاقة املدنية 
وحتديد املوقع 

ودفع التأمني وتعهد 
بااللتزام بالضوابط 

أبرز إجراءات ترخيص 
التخييم

مبلغ التأمني
50 ديناراً غير 

مستردة و300 دينار 
تسترد بعد انتهاء 

املوسم

»البلدية« تطلق ترخيص املخيمات اليوم.. و»البيئة«: االلتزام بالضوابط وإال..

العنزي لـ »األنباء«: نتحفظ على أي محاولة لعرقلة تطبيق الئحة 
تنظيم املخيمات.. وغرامة بني 50 و5000 دينار على املخالفني

12 � حظ���ر ممارس���ة الباعة 
املتجولني لنشاطهم في مناطق 

البر.
13 � ع���دم الس���ماح بتواجد 
أماكن  اآلليات اإلنشائية في 

التخييم.
14 � يسمح للجهات والهيئات 
احلكومية ومؤسسات الدولة 
وم���ن ف���ي حكمه���م مبوقع 
ل���كل جهة عل���ى أال يتجاوز 

5000م2.
15 � أال تزيد مس���احة املواقع 
بالنسبة للمخيمات اخلاصة 

عن 1000م2 لكل مخيم.
16 � أن يتم الفصل بني املواقع 
املخصصة للعوائل عن العزاب 
حتت إشراف وزارة الداخلية 

والبلدية.
17 � عدم إلقاء النفايات السائلة 
أو الصلبة أو الغازية أو ردمها 
أو حرقها في موقع املخيم مع 
ضرورة التخلص منها بالطرق 
اآلمنة بيئيا، وذلك في املواقع 

احملددة من قبل البلدية.
18 � حظر ممارسة أي أنشطة 
أو تصرفات أو أعمال يكون من 
شأنها إتالف أو تدهور البيئة 
الطبيعية أو اإلضرار باحلياة 
أو املس���اس بقيمتها  البرية 

اجلمالية أو االيكولوجية.
19 � حظ���ر صي���د أو قتل أو 
إمس���اك أو جمع أو إيذاء أو 
املس���اس بجمي���ع الكائنات 
الفطرية أو بصغارها أو بيضها 

أو أعشاشها أو مالجئها.
20 � حظر ممارسة الرعي داخل 

مناطق التخييم.
21 � التقي���د بخطوط الطرق 
املمه���دة م���ن قب���ل اجلهات 

املختصة.
22 � يحق لطالب الترخيص 
احلصول على مخيم في موقع 
واحد من كل املواقع احملددة 

للتخييم من قبل البلدية.
23 � يقوم صاحب املخيم بنقل 
املخلفات والنفايات إلى املواقع 

احملددة من البلدية.
الترخيص  � يقوم طالب   24
بااللت���زام بوض���ع بيانات 
الترخيص الصادر له مبكان 
بارز باملخيم لسهولة االستدالل 
على املوقع املرخص من جهات 

الدولة املعنية.
25 � يتم حتصيل مبلغ وقدره 
50 دينارا كرسوم ترخيص 
املوقع ل���كل مخيم ربيعي ال 
يسترد، كما يتم استيفاء تأمني 
قدره 300 دينار يسترد بعد 

إزالة املخيم ونظافة املوقع.

� تزويد صاح���ب العالقة   3
بشهادة نظافة ومن ثم استرداد 

قيمة التأمني.

الضوابط واالشتراطات الخاصة 
بموسم التخييم 2015/2014

على كل من سيتقدم بطلب 
الترخيص مراعاة الضوابط 
واالش���تراات التي ستراقبها 
الهيئ���ة العامة للبيئة كجهة 
مراقبة لعملية التخييم وهي 

كاآلتي:
1 � االلت���زام بإقامة املخيمات 
الربيعية خالل الفترة املسموح 
به���ا فقط والتي تب���دأ من 1 
نوفمبر وحتى 31 مارس من 

كل عام.
2 � إقامة املخيمات الربيعية 
باملناطق احملددة من قبل بلدية 
الكويت مع ضرورة االبتعاد 

عن مواقع احملميات.
3 � أن يتم ترك مسافة 100م 
بني كل مخي���م وآخر بحيث 
يكون كل مخيم مستقل عن 

املخيمات األخرى.
4 � االبتعاد عن خطوط الضغط 
الدائرية  العال���ي والط���رق 
الس���ريعة ومناطق ومباني 
 � العام���ة )الهاتف  اخلدمات 
الكهرب���اء � النفط � محطات 
الوقود( مبس���افة ال تقل عن 

500م.
5 � االبتعاد عن حدود املنشآت 
العسكرية واحملميات الطبيعية 

مسافة ال تقل عن 500م.
6 � التوقيع على تعهد بتوفير 
عوامل األمن والسالمة لإلدارة 
العامة لإلطفاء لضمان عدم 
ح���دوث احلرائ���ق )وفق���ا 
العامة  الش���تراطات االدارة 

لإلطفاء(.
7 � ع���دم الس���ماح بإقام���ة 
أي منش���أة مب���واد البن���اء 

االنشائية.
8 � ع���دم الس���ماح بعمل أي 
أسوار أو سواتر ترابية لتحديد 

املخيم.
9 � حظر استغالل املخيمات 
بغ���رض التأجي���ر للغير أو 
اس���تغاللها لغي���ر الغرض 

املخصص من أجله.
� حظ���ر تبلي���ط املخيم   10
باإلسفلت أو اإلسمنت أو بأي 
مواد أخرى ضارة بالبيئة أو 

تسويتها باملكائن الثقيلة.
11 � يحظ���ر بغي���ر ترخيص 
من البلدي���ة جتريف التربة 
أو اجراء أي حفر في الطرق 

العامة وامليادين.

ومؤسس���ات الدولة ومن في 
حكمهم طالبة الترخيص مع 
احض���ار تفويض من اجلهة 
ملن ينوب عنه���ا بالتوقيع، 
احلصول على موافقة االدارة 
العام���ة لالطف���اء للتأكد من 
استيفاء اشتراطات وعوامل 
االمن والسالمة منعا حلدوث 
حرائق )اجلهات والهيئات(، 
التوجه إلدارة النظافة العامة 
الطرق )مراقبة  واش���غاالت 
اشغاالت الطرق( بفرع البلدية 
التابع له موقع التخييم إلمتام 
اجراءات الترخيص، وحتديد 
املوقع يتم وفقا للنظام املقرر 

من البلدية.

دفع التأمين

يق���وم طال���ب الترخيص 
بالتوقيع عل���ى اقرار وتعهد 
بالتقيد وااللتزام بكل الضوابط 
املقررة حلماية  واالشتراطات 
البيئة ونظافة املوقع، واصدار 
الترخيص وفقا للنموذج املعد 

لذلك )افراد � جهات(.

إجراءات استرداد مبلغ التأمين

بعد انتهاء موسم التخييم 
ميكن لصاحب املخيم استرداد 

مبلغ التأمني عبر:
1 � مراجع���ة صاحب العالقة 
ملركز نظافة البلدية التابع له 

املخيم.
2 � الكش���ف عل���ى املوقع من 
قب���ل مرك���ز نظاف���ة البلدية 

املختص.

املخيم���ات الربيعية وحتديد 
املواق���ع اخلاص���ة بالتخييم 
واالشتراطات البيئية املتعلقة 
بها والتي من املقرر ان تتابعها 
العام���ة للبيئة كجهة  الهيئة 
مراقبة لتطبيق االشتراطات 
س���واء من قبل البلدية او من 

قبل اصحاب املخيمات.
البلدي���ة عدة  ووضع���ت 
اج���راءات للترخي���ص وعدد 
من الضوابط واالش���تراطات 
العامة  الهيئة  بالتعاون م���ع 
للبيئ���ة والت���ي من ش���أنها 
وق���ف التدمي���ر البيئي الذي 
تتعرض ل���ه مختلف مناطق 
التخييم على مدى املوس���م، 
وابرز مستجدات قرار تنظيم 
املخيمات باالضافة الى حتديد 
املواقع يأتي بند التأمني اذ سيتم 
حتصيل مبلغ وقدره 50 دينارا 
كرسوم ترخيص املوقع لكل 
مخيم ربيعي ال يس���ترد، كما 
يتم استيفاء تأمني قدره 300 
دينار يسترد بعد إزالة املخيم 

ونظافة املوقع.

إجراءات الترخيص

وتض��من���ت اج����راءات 
ترخي���ص مواق���ع التخييم 
الت���ي تتم من قب���ل البلدية: 
احضار اصل البطاقة املدنية 
او اثبات الشخصية وصورة 
عنها للفرد طالب الترخيص 
على ان يكون كامل االهلية وال 
يقل عمره عن 21 سنة، كتاب 
من اجلهة او الهيئة احلكومية 

العنزي أن قس���م  واك���د 
التصحر سيقوم برصد وتقييم 
مواقع املخيم���ات اثناء وبعد 
موس���م التخيي���م عن طريق 
جمع البيانات اخلاصة بالتربة 
واملتمثلة في قياس س���رعه 
تسرب املياه بالتربة ومقاومة 
التربة لالختراق ونسبة الغطاء 
النباتي، حيث يتم متثيل هذه 
البيانات التي مت جمعها خالل 
امليدانية في جداول  الزيارات 
إحصائية وعمل رسوم بيانية 
إحصائية حتليلية لها توضح 
املناطق املتأثرة بتأثير شديد 
البشرية واقلها  من األنشطة 
تأثيرا، وايضا يتم قياس كثافة 
النباتي ملعرفة درجة  الغطاء 
تدهور الغط���اء النباتي الذي 
يؤثر س���لبا على احليوانات 
الصحراوية املعتمدة في غذائها 
على احملت���وى املائي في هذه 
ل���ه تأثير  النبات���ات وأيضا 
س���لبي على متاسك حبيبات 
التربة والذي بدوره يؤدي إلى 
تعرية التربة وتدمير جحور 
احليوان���ات الصحراوية مما 
الفطرية  يعني تدمير احلياة 
وإحداث خلل في االتزان البيئي، 
فضال عن انبعاث كميات هائلة 
الغازية والغبار  امللوثات  من 

في هواء الصحراء.
املقرر ان تطلق  هذا، ومن 
بلدي���ة الكويت اليوم حملتها 
لترخيص املخيمات حتت شعار 
»رخص وخيم« في اطار تطبيق 
القرارات الصادرة بأن تنظيم 

وفق املعايير املوضوعة.
وأوض���ح ان ادارة رص���د 
السواحل والتصحر في الهيئة 
العامة للبيئة ممثلة بقس���م 
التصح���ر س���تقوم مبراقبة 
الوضع البيئي خالل موس���م 
التعديات  التخيي���م لرص���د 
والتنسيق مع اجلهات املختصة، 
وسيتم من خالل برنامج الرصد 
واملراقبة دراس���ة وتقييم أثر 
اقامة املخيم���ات على تدهور 
أثن���اء وبعد  البرية  البيئ���ة 
موسم التخييم ورصد املخيمات 
القائمة في األماكن املمنوع فيها 
التخييم ورصد التعديات على 
البيئة البرية مبواقع التخييم 
وتقييم مدى االلتزام بتطبيق 
االشتراطات اخلاصة بتنظيم 

أعمال ومواقع التخييم.

دارين العلي

العام  املدي���ر  قال نائ���ب 
للش���ؤون الفنية ف���ي الهيئة 
العامة للبيئة م.محمد العنزي 
ان الهيئة اكدت االستمرار في 
االج���راءات املنظم���ة لعملية 
التخييم لهذا العام، وتشدد على 
وجوب تطبيقها وتتحفظ على 
اي محاوالت لعرقلة البلدية في 
تطبيق هذه الالئحة، مش���ددا 
الهيئة لن تتس���اهل  ان  على 
القانون  أبدا في تطبيق مواد 
البيئ���ي رقم 42 عل���ى 2014 
في حال مخالفة االشتراطات 
البيئية التي وضعتها الهيئة 
البلدية ووافق  بالتنسيق مع 

عليها املجلس البلدي.
وف���ي تصريح خ���اص ل� 
»األنباء«، اكد العنزي ان الهيئة 
لن تتوانى أبدا في مخالفة اي 
من أصح���اب املخيمات ممن 
يثبت أنه لم يراع االشتراطات 
والضوابط بدءا من الترخيص 
وااللت���زام باملوق���ع وصوال 
الالزمة  البيئية  لالشتراطات 
التي تساهم في احلفاظ على 
املناطق الصحراوية التي بدأت 

تتأثر بيئيا بشكل كبير.
ولفت الى ان القانون يحظر 
على كل من يرتاد املناطق البرية 
بقص���د اقامة مخيمات او ألي 
غرض آخر القيام بأي نشاط من 
شأنه االضرار بالتربة والتأثير 
الطبيعية او  على خواصه���ا 
تلويثها على نحو يؤثر على 
دورتها االنتاجية، مشيرا الى ان 
القانون يعاقب املخالفني لذلك 
بغرامة مالية تتراوح بني 50 
و5 آالف دينار مع الزامه بإزالة 
آثار املخالفة في امليعاد الذي 
حت���دده الهيئة واال قامت هي 

بازالته على نفقة املخالف.
وشدد العنزي على ان الهيئة 
ستالحق وتتابع وتراقب جميع 
املعنيني بالتخييم في تطبيقهم 
الشأن  الواردة بهذا  للقرارات 
الرسمية في  س���واء اجلهات 
التزامه���ا بتطبي���ق القرارات 
او بالتزام  الص���ادرة عنه���ا 
أصحاب املخيمات مبا يتطلب 
منهم، موضحا ان فرق الهيئة 
ستقوم بشكل دوري بزيارات 
ميدانية بدءا من نصب اخليام 
التخييم  وحتى نهاية موسم 
ملراقبة مدى االلتزام بتطبيق 
االشتراطات والضوابط واالتزام 
باملواقع احملددة واالبتعاد عن كل 
ما ميكن ان يضر بالبيئة البرية 

محمد العنزي

مواقع التخييم شهادة نظافة املخيمترخيص مخيم ربيعي موسمي لألفراد إقرار وتعهد قبل استالم املخيم

دور الهيئة العامة للبيئةاملادتان 40 و41 من القانون البيئي
تنص املادتان 40 و41 اخلاصتان بحماية البيئة البرية والزراعية 

من التلوث وفق قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 على انه يحظر 
على كل من يرتاد املناطق البرية بقصد اقامة املخيمات او ألي 

غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه االضرار بالتربة او 
التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على 

قدرتها االنتاجية.
ويحظر مباشرة الرعي او استغالل االراضي في الزراعات 

املروية او اي نشاط آخر من شأنه ان يضر بكمية او نوعية 
الغطاء النباتي في اي منطقه مما يؤدي الى التصحر او تدهور 
البيئة البرية. كما يحظر اتالف املزروعات والنباتات واالشجار 

وقطف االزهار في امليادين والشوارع واملرافق العامه او اقتالع 
االشجار والنباتات البرية في االراضي العامة.

ويستثنى من ذلك ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
لدواعي التنمية وفي كل االحوال يتم االلتزام بتعويض ما مت 

اقتالعه من املسطحات اخلضراء واالشجار.

٭ تقييم الوضع البيئي في مواقع املخيمات اثناء موسم 
التخييم لتقييم مدى التقدم واالستجابة بااللتزام بتطبيق 

االشتراطات والضوابط احملددة لتنظيم اعمال ومواقع 
املخيمات للمحافظه على البيئة البرية واحلد من التدهور.

٭ حصر االنشطة واملمارسات السلبية التي تؤدي الى 
تدهور البيئة البرية نتيجة اقامة املخيمات.

٭ مسح مواقع املخيمات ملراقبة الوضع البيئي وحتديد 
اسباب ومظاهر تدهور البيئة البرية.

٭  مراقبة مواقع احملميات للتأكد من االلتزام بابتعاد 
املخيمات عن مواقع احملميات.

٭ التنسيق مع اجلهات املختصة ملتابعة ومراقبة الوضع 
البيئي في البيئة البرية.

 ٭ تقييم اآلثار املترتبة من اعمال ومواقع املخيمات على 
البيئة البرية وقياس درجة انضغاط التربة وكمية ونوعية 

الغطاء النباتي.
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استغللت دراستي 
للغة اإلجنليزية خالل 

املرحلة اجلامعية 
وسخرتها للعمل 

في جلنة التعريف 
باإلسالم

كتابي »الهروب 
من الغزو« يهدف 
إلى تعليم األجيال 

القادمة تاريخ 
الكويت املعاصر 

ومتت ترجمته للغة 
اإلسبانية و»األملانية« 

واملوافقة على 
إدراجه في جميع 
مكتبات مدارس 

الكويت

أعكف على إعداد 
كتاب آخر يتحدث 

عن جتربتي في 
اخلارج ومعاصرة 

أبنائي للعديد من 
الثقافات

هناك طفرة كبيرة 
في السوق األدبي 

بالكويت وال بد من 
تشكيل هيئة لوضع 

أسس طباعة الكتب 
وإجازتها

أتوجه بالشكر 
والعرفان إلى زوجي 

أحمد اخلميس 
لدعمه لي ووقوفه 

بجانبي في كل 
إجنازات حياتي

آمل أن أكون 
شخصية مؤثرة 

وأفّضل البعد عن 
السياسة

جتربة املرأة الكويتية 
في البرملان مدعاة 

للفخر وخطوة 
سباقة مقارنة بالدول 

األخرى

املرأة واألم حتديداً 
أساس بناء ورقي 

املجتمعات

استفدت من الغربة 
ونهلت من معارف 
وعلوم البالد التي 

أقمت بها وتعرفت 
على العديد من 

الثقافات والعادات 
والتقاليد ومتاعبها 
تتالشى أمام حب 

املغامرة والتعلم

الكتابة عشق متأصل 
بداخلي منذ الصغر 

وكنت أدّون مذكراتي 
اليومية

حب العمل التطوعي 
يجري في دمي 

وأسّخر وقتي خلدمة 
املجتمع منذ أن 
كنت طالبة في 

اجلامعة

حاورتها: دانيا شومان

الن هن����اك ظاهرة جديدة 
وهي األبناء ذوو الثقافات 

املتعددة.

كيف ترين واقع 
الثقافة في الكويت 
بشكل عام، خاصة 

انك صاحبة صالون 
أدبي ديبلوماسي 

مميز؟
٭ أرى طف����رة كبيرة في 
السوق األدبي وهذا مؤشر 
جمي����ل ولك����ن يفتقر الى 
بع����ض التدقيق والضبط 
فيج����ب أن تش����كل هيئة 
تضع أسسا لطباعة الكتب 
إلجازتها ولتقنني املطبوعات 
واحلرص عل����ى جودتها 

موضوعا وشكال.

كيف ترين جتربة 
املرأة الكويتية في 

البرملان؟
٭ كل جترب����ة من����ر بها 
هي حتم����ا إضافة وخبرة 
تضاف الى سجل محاوالتنا 
ف����ي تطبي����ق والتمت����ع 
بالدميوقراطية، وجتربة 
امل����رأة الكويتية بالبرملان 
نفخر بها وخطوة سباقة 
بال����دول األخرى،  مقارنة 
وبهذه املناس����بة أحب ان 
أش����يد وأنقل لكم انطباع 
الس����يدات  وف����د جمعية 
العربيات  الديبلوماسيات 
واالس����بانيات املكون من 
30 س����يدة خالل زيارتهن 
الع����ام املاضي  للكوي����ت 
وللبرملان خاصة وأبدين 
مدى انبهارهن بقوة املرأة 
الكويتية كشخصية مثقفة 
ومقدام����ة ومعتمدة على 
نفس����ها في كل املجاالت، 
ومازلن يتذكرن بكل حب 
أثر هذه الرحلة التعريفية 
اخلاصة والتي أشرفت عليها 
بترتيب من سفارتنا مبدريد 
السابق  بدعم من السفير 
عادل العيار وحتت رعاية 
وزارة اخلارجية بالتعاون 
مع النادي الديبلوماس����ي 
الكويتي برئاسة الشيخة 

هنوف الصباح.

ألم يدر بخلدك 
خوض االنتخابات 

البرملانية؟
٭ أملي أن أكون شخصية 
مؤثرة ولكن أفضل أن أكون 
بعيدة عن السياس����ة فهي 
عامل له أط����راف ال أحبذ 

التعامل فيها.

لو عرضت عليك 
احلقيبة الوزارية فاي 

وزارة ستختارين 
او تعتقدين أنها 

األنسب لك، وما هو 
اول قرار ستتخذينه 
حال توليك املنصب 

الوزاري؟
٭ مبا أنه سؤال افتراضي 
فال مينع أن أحلم بت���ولي 
زمام حقيبتني وزاري���تني: 
األولى ومب����ا أنن���ي كنت 
أعم������ل كمترجمة محلفة 
ف�������ي وزارة العدل قبيل 
قرار نق���لنا الى نيويورك 
في ع����ام 1994 فسأختار 
الع����دل لس����ب��ب  وزارة 
مهم ج�������دا وهو حتقيق 
العدالة واملس�������اواة بني 
الناس واتخ����اذ ق���رارات 
صارمة بحق من يتالعب 
بالقوانني، والعمل بجدية 
إلقرار مبدأ الش����فافية في 
التعامل ب����إدارات الدولة، 
الفس����اد بشكل  ومحاربة 
جدي، وبذلك أوقف جشع 
التجار بتطبيق مبدأ »من 

أين لك هذا؟« فعليا.
والثانية: ه����ي وزارة 
التربية وأول قرار سيكون 
رف����ع مس����توى املعلمني 
الكويتيني والتركيز على 
تأهيلهم ليرتقوا بأجيالنا 
الواعدة فعل����ى الرغم من 
أهمية املناهج أال أنني أرى 
أن املعلم هو صاحب الدور 
األكثر تأثي����را في تنمية 
شخصيات أجيالنا ودفعهم 
لالرتقاء والتحضر وذلك 

جنبا الى األهل والبيت.

لو عاد بك الزمن الى 
الوراء، فما األشياء 

التي ستقومني 
بتغييرها في حياتك؟

٭ أؤمن بأن كل أمر يحدث 
لنا في هذه احلياة حكمة 
ورسالة يجب أن نتفهمها، 
وانها األفض����ل لنا ونأخذ 
العبرة منها لنتقدم لألمام، 

ولذلك إجابتي ال شيء.

كلمة أخيرة؟
٭ أود أن أشكرك الختياري 
لهذه املقابلة فهذا ش����رف 
كبير ان أحمل لقب وزيرة 
ولو كانت من دون حقيبة، 
وثاني����ا أود أن أتوج����ه 
بالش����كر والعرف����ان من 
خالل جريدتكم الغراء الى 
زوجي أحمد اخلميس لكل 
الدعم واملساندة ووقوفه 
بجانبي في كل اإلجنازات 

في حياتي.
ونق���طة أخيرة أح���ب 
أن أش����ير اليها بكل فخر 
وسعادة أنه متت املوافقة 
على كتاب����ي »الهروب من 
الغزو« م����ن قبل جمعية 
واملعلوم����ات  املكتب����ات 
الكويتية إلدراجه في جميع 
الكويت،  مكتبات مدارس 
الكتاب  وللعلم فإن ه����ذا 
االجتماعي ي����روي قصة 
أم وابنها  حقيقية لهروب 
الرضيع عب����ر الصحراء 
وجناتها من الغزو العراقي 
في عام 1990 لتخبر العالم 
مبا رأته خالل هذه احلقبة 
الزمنية املهمة من تاريخ 
الكوي����ت، وبهذا أمتنى أن 
أك������ون حققت رس����التي 
وهدف����ي لتوصي����ل أمانة 
الى أبنائنا الطلبة حتى ال 

ننسى.

وحرصت على كتابته عندما 
بدأت أرى تأثر أبنائي بثقافة 
الدول وليس بثقافة  هذه 

وطنهم الكويت.
والكتاب متت ترجمته 
للغة االسبانية وتقدميه في 
حفل توقيع الكتاب بحضور 
كثيف من الشعب اإلسباني 
الصديق وذل����ك في مركز 
املعهد املصري للدراسات 
اإلس����المية ف����ي مدريد، 
إسبانيا بتاريخ 10 يونيو 
املاضي واآلن سيترجم للغة 
األملانية للمشاركة به في 
معرض الكتاب األكبر عامليا 
واملقام في فرانكفورت في 

شهر اكتوبر اجلاري.

ملاذا قمت بتأليف 
الكتاب املخصص 

لألطفال باللغة 
االجنليزية وما 

الشريحة املستهدفة؟
٭ حرصت أن يكون الكتاب 
باللغة اإلجنليزية لسببني: 
أولهما أن اللغة األولى ألبناء 
الديبلوماسيني في اخلارج 
ه����ي »اإلجنليزي����ة« فهم 
يفضلون القراءة بهذه اللغة 
اليهم  العاملية ولكي أصل 
كان ال بد أن يكون الكتاب 
بلغتهم وأن يحاكي عقليتهم 
والسبب اآلخر وهو األشمل، 
حرصي ألن تصل رسالة 
الكويت لكل العالم خاصة 
أن كثيرا من األجانب احملبني 
للقراءة هناك لم تسنح لهم 
فرصة االطالع على كتاب 
كويتي يحكي معاناة شعبنا 
في تلك احلقبة من تاريخ 

الكويت.

هل سعيت نحو 
الكتابة ام انها جاءت 
عن طريق املصادفة؟

٭ الكتابة عش����ق متأصل 
ف����ّي، فمنذ صغ����ري وأنا 
اليومية،  أدون مذكرات����ي 
وبعض اخلواطر واألشعار 
وأحتفظ بكثير منها حتى 
اآلن رغم تنقلنا من دولة 

الى أخرى.

هل لديك مشاريع 
كتب أخرى؟

٭ حاليا أعكف على التفكير 
والبحث في موضوع كتاب 
آخر يتحدث عن جتربتي 
ف����ي اخل����ارج ومعاصرة 
أبنائي لثقافات عدة وكيفية 
التعامل والتحاور معهم، 

باإلس����الم في مسجد املال 
صال����ح، وعندما خرجت 
للعالم الفس����يح رأيت كم 
هو مه����م العمل التطوعي 
في بناء وصقل شخصية 
اإلنسان وطفقت أقدم وأبادر 
بأعمال توثق وتزيد من بناء 
اجلسور بني بلدي ككويتية 
وعربية وبني البلدان التي 

عمل بها زوجي.
الى  وهنا أود أن أشير 
نقطة غاية في األهمية وهي 
ضرورة تعليم أبنائنا هذه 
الفضيل����ة وال يتم ذلك اال 
مبش����اركة األم ف����ي حياة 
أبنائه����ا وقيامها باألفعال 
وإش����راكهم  التطوعي����ة 
معها، فق����د كنت متطوعة 
في مدرس����ة األمم املتحدة 
أمثل  في نيويورك وكنت 
األمهات العربيات في تلك 
املدرسة وكنت اتطوع بجل 
وقتي ف����ي اغلب صفوف 
 )class parent( أبنائ����ي 
لترتيب وإجن����از وإدارة 
الفصل لكوني حلقة وصل 
ما بني املعلمة وأولياء األمور 
لترتي����ب كل م����ا يخص 
بالتعريف بثقافتنا العربية 
واإلسالمية في املدرسة، مثل 
املشاركة في البازار الدولي 
للمدرس����ة وكذل����ك تقدمي 
وعمل محاضرات توعوية 
ونشاطات عن شهر رمضان 
الكرمي وكيفية االحتفال به 
ومواضيع اخ����رى مبهمة 
للشعب الغربي كاحلجاب 
وجم����ال اللغ����ة العربية، 
وتس����تطيعني الق����ول ان 
هدفي من العمل التطوعي 
هو حبي للعطاء مبختلف 

أنواعه.

قدمت كتابا رائعا 
باالجنليزية اسمه 

»الهروب من الغزو« 
من اين جاءت تلك 

الفكرة؟
٭ بفضل من اهلل واإلصرار 
على تكملة رس����التي في 
احلي����اة لترك بصمة وأثر 
القادمة حرصت  لألجيال 
الكتاب  على تأليف ه����ذا 
والذي ج����اءت فكرته من 
احلاج����ة املاس����ة ألبنائنا 
باخلارج للتعلم عن تاريخ 
الكوي����ت املعاصر  بلدهم 
والذي كانوا محرومني من 
تعلمه في مدارسهم األجنبية 
والتي كانت تدرسهم مناهج 
خاصة بعاملهم الغربي فقط 

كنت أول كويتية 
تفتح صالونا ثقافيا 

خارج الكويت 
وحتديدا في 

العاصمة اإلسبانية 
مدريد، من أين جاءت 

فكرة إقامة هذا 
الصالون وما أبرز 

إجنازاتك عبره؟
٭ أفتخر بكوني أول كويتية 
وزوجة ديبلوماسي تفتتح 
أول صالون عربي ثقافي في 
إسبانيا منبثق من جمعية 
الديبلوماسيات  السيدات 
العربيات في ع����ام 2012 
حيث أسس����ت مع فريق 
عم����ل متط����وع صالونا 
ثقافيا فريدا من نوعه حيث 
تتمحور فكرته في إعطاء 
امل����رأة العربي����ة الفرصة 
للتعبير عن رأيها وإبراز 
علمها وثقافتها أينما ذهبت 

بالعالم.
وج����اءت فكرته عندما 
كنت أحضر لدراسة علوم 
التدريب احلياتية والتنظيم 
 Life & في جامعة نيويورك
 Organizational Coaching
NYU - ورغبتي في إرساء 
خطة للمجتمع األنثوي في 
العربي وحثه على  عاملنا 
العمل واإلجناز واإلصرار 
وإعطائ����ه الثقة بنفس����ه 
لتصحيح مس����ار األجيال 
القادم����ة ألن امل����رأة واألم 
حتديدا أساس بناء ورقي 
املجتمعات وهذه املسؤولية 
أمانة في أعناقنا كسيدات 

أمام الوطن.

أكثر من 20 عاما 
خارج البالد برفقة 

زوجك الديبلوماسي 
أحمد اخلميس، كيف 

تختصرين هذه 
التجربة مع الغربة 

بكلمات قليلة؟
٭ الغرب����ة بالنس����بة لي 
اقترن����ت بالفائدة والعلم 
ف����كل محطة وقف����ت بها 
وأمضيت بها سنوات من 
عمري حرصت أن أنهل من 
علوم البلد الذي أس����كنه 
أب����واب ثقافته  وأط����رق 
وحضارت����ه، حي����ث كنت 
أتعلم لغ����ة البلد وأخالط 
شعبه ألطلع عن قرب على 
عاداتهم وتقاليدهم وأعلمهم 
ع����ن عاداتن����ا وتقاليدنا، 
وأحم����د اهلل أنني حولت 
الى جن����ة ألطور  غربتي 
من نفسي الشغوفة بالعلم 
فلقد سلحت ذاتي بكثير من 
الشهادات العلمية واألدبية 
واخلب����رات الفني����ة م����ن 
الغرب واستفدت  عواصم 
من وقت����ي مبا يعود علي 
بالفائ����دة وعل����ى عائلتي 
وبلدي، والغربة مصاعبها 
تتالشى أمام حب املغامرة 

والعلم والتجديد.

مشاركتك التطوعية 
في البلدان التي 

أقمت بها، هل كانت 
بهدف التجربة 

واخلبرة ام رفع اسم 
بلدك؟

٭ حب العم����ل التطوعي 
يجري في دمي فمنذ كنت 
طالبة في جامعة الكويت 
وأنا أس����خر وقتي خلدمة 
املجتمع وم����ا يعود عليه 
باخلي����ر، فقد اس����تغللت 
دراس����تي وقته����ا للغ����ة 
اإلجنليزي����ة وس����خرتها 
للعمل في جلنة التعريف 

)أنور الكندري( هدى املدلج متحدثة الى الزميلة دانيا شومان  

نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن 

القول انهن شقائق 
الرجال، فقد كن دوما 
مع إخوانهن الرجال 
يدا بيد وجهدا بجهد 
من أجل النهوض 

بهذا الوطن، كم من 
امرأة تعبت واجتهدت 
ومتيزت حتى صارت 
كأنها وزير بال حقيبة. 
رغبة في إلقاء الضوء 
على مثل هذه التجارب 

الناجحة والبناءة، 
ومن أجل وضع 

منوذج يحتذى امام 
فتيات كويت اليوم 

حتى يقتدين بهن في 
حياتهن فيما يتعلق 

بالتعليم والعمل 
وسائر دروب النجاح، 
كانت هذه الصفحة 

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

ومميزات، كل في 
مجالها،

قامت كل واحدة 
منهن مقام وزير دون 

ان حتمل حقيبة، 
وساهمت بعملها، 

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة 
بلدها الكويت، بل 
ساهمت في تغيير 
املجتمع إلى االفضل.
نستعرض خالل 

هذه الصفحة أحاديث 
سيدات مميزات يروين 
جتاربهن اخلاصة،  

على شكل تاريخ 
مختصر لقصة متيز 
بطلتها امرأة مميزة 

جدا.

ب���ال حقيبة«  »وزي���رات 
صفحة أسبوعية تستضيف 
فيها إحدى الس���يدات الالئي 
يعتبرن جنوما فوق العادة، 
ممن لهن بصمات واضحة في 

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

لو عرضت عليّ احلقيبة الوزارية فسأختار »العدل« أو »التربية«

هدى املدلج لـ »األنباء«: كنت أول كويتية
تفتح صالونًا أدبيًا في إسبانيا ولو أصبحت

وزيرة لطبقت قانون »من أين لك هذا؟«
كانت أول كويتية تفتح صالونا أدبيا ثقافيا عربيا خارج الكويت وحتديدا في إسبانيا، وجتربتها مع الغربة تفوق العشرين عاما ولكنها استطاعت ان حتولها 
الى مجال خصب لإلبداع والكتابة والثقافة والعمل التطوعي ورفعة اسم الكويت في كل محفل تشارك فيه او كل عمل تؤديه كزوجة ديبلوماسي كويتي، 

وتعد شخصية متميزة في مختلف املجاالت التي طرقت ابوابها، انها الكاتبة واإلعالمية هدى املدلج التي تقول عن جتربتها مع الغربة بصحبة زوجها 
الديبلوماسي أحمد اخلميس: »الغربة بالنسبة لي اقترنت بالفائدة والعلم فكل محطة وقفنا بها وأمضينا بها سنوات من عمرنا حرصت على أن أنهل من علوم 

البلد الذي أسكنه وأطرق أبواب ثقافته وحضارته حيث كنت أتعلم لغة البلد وأخالط شعبه ألطلع عن قرب على عاداتهم وتقاليدهم وأعلمهم عن عاداتنا 
وتقاليدنا«. وأضافت املدلج في حوار خاص مع »األنباء« انها اعدت كتابا باللغة االجنليزية يسمى »الهروب من الغزو«، وقالت عنه كأولى جتاربها في التأليف، 

»حرصت على أن يكون الكتاب باللغة اإلجنليزية ألنها اللغة األولى ألبناء الديبلوماسيني في اخلارج فهم يفضلون القراءة بهذه اللغة العاملية ولكي أصل اليهم 
كان ال بد أن يكون الكتاب بلغتهم وأن يحاكي عقليتهم«. وأكدت انها لو تسلمت مهام إحدى الوزارات فستقوم بتطبيق قانون »من أين لك هذا؟«، مبينة ان 

الكاتبة واإلعالمية هدى المدلججتربة املرأة الكويتية في البرملان مبعث فخر وخطوة سباقة مقارنة بالعديد من الدول االخرى، وفيما يلي التفاصيل:
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ترك الدورية في اجلابرية وفتح حتقيق موسع للوقوف على اخللل اجلسيم

وضع حتت احلراسة املشددة في املستشفى واملخدرات السبب

الشركة التي قامت برش منزلهم تركت وراءها علباً من املواد القاتلة

مواطن سرق دورية بعد إطالق النار على رجلي أمن
إثر ضبطه في »شرحبيل« بكالش ومخدرات

»منحوس« انقلب مبركبته وبعد 30 دقيقة عاد
وانقلب بتاكسي جوال بعد أن سرقه من سائقه

كارثة »غرب اجلليب« كادت أن تتكرر
بإحالة 3 أطفال إلى العناية بعد تناولهم مبيدات حشرية

أمير زكي - هاني الظفيري

في قضية شديدة الطرافة 
والغرابة وميكن س���ردها 
حتت تصنيف »صدق أو ال 
تصدق« تفاصيلها متثلت 
في انقالب مواطن مبركبته 
موديل 2007 في غضون 30 
دقيقة في منطقة الصليبية 
وحتديدا عند نفق الصليبية، 
وعاد لينقلب مبركبة سلبها 
باالكراه في منطقة الصليبية 

ايضا.
املواطن وبع���د ضبطه 

اثر االنق���الب الثاني وضع 
حتت احلراسة املشددة في 

مستشفى الفروانية.
الكاملة  التفاصي���ل  اما 
فيس���ردها مص���در امني 
بالقول: صباح امس تلقت 
عملي���ات وزارة الداخلي���ة 
بالغا بوقوع حادث انقالب 
مركب���ة ياباني���ة مودي���ل 
2007 في منطقة الصليبية 
وعليه توج���ه رجال االمن 
ومت اس���عاف قائد السيارة 
ويبلغ من العمر 26 عاما الى 

مستشفى الفروانية.

واض���اف املصدر: خالل 
قي���ام اطب���اء مستش���فى 
الفروانية بفحص املصاب 
وكاج���راء احترازي مت اخذ 
عين���ة من دم���ه للتأكد من 
وجود مخدرات او مسكرات 
بالدم، مشيرا الى ان االطباء 
فوجئوا باملنقلب يهرب الى 
خارج املستش���فى ليشاهد 
سائق تاكس���ي جوال كان 
ينزل احد املرضى وتشابك 
التاكسي وهو  مع س���ائق 
هندي ومن ثم سلب سيارة 

التاكسي وهرب بها.

املص���در  واس���تطرد 
الهندي  الوافد  بالقول: قام 
بالصراخ ليتطوع مواطن 
الهن���دي للصعود  ويدعو 
الى س���يارته ملطاردة لص 
التاكس���ي اجلوال، وخالل 
مالحقة لص التاكسي انقلبت 
السيارة التاكسي في منطقة 
الصليبية ايضا وحتديدا على 

مقربة من شركة املخازن.
الى ان  واش���ار املصدر 
املواط���ن املراف���ق للهندي 
»املس���لوب« اتص���ل على 
عمليات الداخلية ليبلغ عن 

انقالب التاكس���ي املسروق 
ال���ى موقع  حيث توج���ه 
البالغ فريق من اس���عاف 
الفروانية يتقدمهم املسعف 
سعد الشمري وزمياله معاذ 
صالح وعادل الرفاعي ويقوم 
الشمري وصالح والرفاعي 
بإع���ادة نقل املص���اب الى 
املستش���فى ووضعه حتت 

حراسة الشرطة.
ان  املص���در  ورج���ح 
يكون ه���روب املواطن من 
املستشفى وراء تعاطي املواد 

املخدرة.

هاني الظفيري
عبدالعزيز فرحان

العام 2007 شهدت  في 
منطق���ة غ���رب اجللي���ب 
)عبداهلل مب���ارك( حادثا 
مأساويا ارتبط باملبيدات 
احلشرية حينما لقي طفالن 
وخادم���ة مصرعهم جراء 
استنشاق مبيدات حشرية 
الش���ركات  قامت إح���دى 

باستخدامها للتخلص من 
بعض احلشرات، وفي العام 
الذي تاله ش���هدت املنطقة 
ذاتها حادثة مماثلة كادت 
ان تودي املبيدات احلشرية 
بحياة 5 أش���خاص. ويوم 
أمس كانت محافظة اجلهراء 
العيون  وحتديدا منطق���ة 
مع حادث مماث���ل كاد هو 
ي���ودي بحياة  ان  اآلخ���ر 
3 أطف���ال احتس���وا مبيدا 

حشريا اس���تخدم من قبل 
املبيد  شركة وتركوا بقية 
املواطن ليقوم  في من���زل 
الثالث���ة بتناوله،  األطفال 
ويقوم والدهم بإس���عافهم 
ال���ى مستش���فى اجلهراء 
ومت إيداعهم غرفة العناية 

املركزة.
وف����ي التفاصي����ل التي 
يرويها مصدر أمني ان بالغا 
ورد من محقق مستش����فى 

ال����ى مديرية أمن  اجلهراء 
اجلهراء ع����ن دخول ثالثة 
أطفال غرفة العناية املركزة 
بعد تناولهم مبيدا حشريا، 
الى  انتق����ل  الفور  وعل����ى 
املستشفى مدير أمن اجلهراء 
اللواء ابراهيم الطراح والرائد 
غنيم العتل وضابط االرتباط 
ماجد الصليل����ي، واتضح 
ان األطفال، وهم مواطنان 
شقيقان وابنة عمهم )3 و4 

و5( سنوات احتسوا املبيد 
احلشري الذي تركته الشركة 
بعد رش املنزل الكائن في 

منطقة العيون. 
وأش����ار املصدر الى ان 
حالة أح����د األطفال خطرة 
جدا، حيث توقف قلبه عن 
النبض ومت عمل االنعاش له 
ليعود الى احلياة مرة أخرى، 
الثالثة  فيما أدخل األطفال 

غرفة العناية املركزة.

ومواد مخدرة.
وأض���اف املص���در: مت 
إدخال املواطن الى دورية 
املرور دون ان يتم تفتيشه 
بشكل دقيق على األرجح، 
وخالل قيام رجلي املرور 
بنقل املواطن الى »اجلنائية« 
سمعا صوت ش���د أجزاء 
املس���دس متهيدا إلطالق 
الن���ار، وبعد ثوان فوجئا 
بقيام املواطن بإطالق النار، 
ليقوم رجال املرور بالهرب، 

الى كسر  املواطن  وسارع 
الدوري���ة ومن ثم  زجاج 

الهرب بها.
الى  وأش���ار املص���در 
ان رج���ال امل���رور أبلغوا 
الداخلية، ليتم  عملي���ات 
تتبع الدورية املس����روقة 
وحتديد موقعها، وتب���ني 
قي���ام املواط�����ن بت��رك 
ف���ي منط�ق���ة  الدوري���ة 
اجلابرية والهرب الى جهة 

غير معلومة.

بعدة تهم وهي الش���روع 
في القتل وحيازة أسلحة 
وذخي���رة دون ترخيص 
وس���رقة دورية وحيازة 

مواد مخدرة.
وحول تفاصيل القضية 
الغريبة تلك، قال مصدر 
امني: خ���الل إقامة رجال 
مرور حولي نقطة تفتيش 
في شارع ش���رحبيل في 
حولي مت توقيف مواطن 
تبني انه يحوز سالح كالش 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون املرور 
اللواء عبداهلل املهنا بفتح 
حتقيق موس���ع للوقوف 
على اخللل اجلسيم الذي 
أدى ال���ى س���رقة دورية 
تابعة للمرور، وتزامن هذا 
اإلجراء مع تكليف املباحث 
اجلنائية بس���رعة ضبط 
اللواء عبداهلل املهناوإحضار مواطن ملواجهته 

حريق 3 محالت للقوارب في الشويخ
يستنفر 3 مراكز إطفاء

هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

تعامل 3 مراكز اطفاء وهي الشويخ والشهداء 
 واالس���ناد عصر امس مع حري���ق اندلع في

3 محالت لتصليح وتصنيع القوارب في منطقة 

الشويخ، وقال مدير ادارة العالقات العامة في 
االطفاء العقيد خليل األمير إن ألس���نة اللهب 
امتدت م���ن احد احملالت وانتقلت الى محالت 
اخرى. وقال ان الوقت سابق الوانه للتحدث 

عن اسباب اندالع احلريق.

تصوير من علو حلريق الشويخ 

النخاعي، ومع ذلك استمرت 
آالم���ه وزادت ل���دى املدعي، 
األمر الذي حدا باملواطن إلى 
السفر للخارج للعالج، وقام 
بإجراء عملية جراحية ثالثة، 
الطبية  التقارير  أفادت  وقد 
باخلارج بوجود خطأ طبي 
قد وقع في إجراء العمليتني 

اجلراحيتني.
األمر ال���ذي حدا باحملامي 
مشاري العيادة الى رفع دعوى 
انتهى فيها الى طلب تشكيل 
جلنة طبي���ة من إدارة الطب 
الشرعي للكشف على موكله 
املدعي وإثبات وقوع خطأ طبي 
جسيم ترتب عليه ضررا ماديا 

وأدبيا ملوكله.
وقد باشرت اللجنة الطبية 
املأمورية املناطة بها وانتهت في 
تقريرها الى وجود خطأ طبي 
في إجراء العملية اجلراحية 
كون انه لم يتم تثبيت املسمار 
الداخل���ي بطريقة  النخاعي 
طبي���ة صحيحة م���ا ترتب 

»الكلية« تلزم »الصحة« بتعويض مواطن
بـ 20 ألف دينار نظير خطأ جراحي

النخاعي  علية كسر املسمار 
وح���دوث مفصل كاذب األمر 
الذي استدعى تدخال جراحيا 
ثانيا إلزالة املسمار املكسور 
وه���و ما ترت���ب عليه تأخر 

التحام الكسر.

مؤمن المصري

قضت احملكمة املدنية الكلية 
برئاسة املستشار محمد ساملني 
بإلزام وزارة الصحة بصفتها 
ان تؤدي ملواطن مبلغ 20 ألف 
دينار تعويضا ماديا وأدبيا ملا 
أصابة من ضرر اثر خطأ طبي 
في إجراء عملية جراحية له، 
وتتمثل واقعات الدعوى، كما 
أثارها احملامي مشاري العيادة 
في أن موكله املدعي تعرض 
حلادث سيارة أدخل على اثره 
الرازي بكسر في  مستشفى 
عظمة الفخذ األيسر وأجريت 
له عملي���ة جراحية بتثبيت 
الكسر بواسطة مسمار نخاعي 
معش���وق، كما أفاد احملامي 
ب���أن حالة موكله ظلت دون 
تقدم م���ع تزايد اس���تمرار 
إحساس���ه باآلالم الشديدة 
األم���ر الذي اخض���ع موكله 
لعملية جراحية أحرى والتي 
احملامي مشاري العيادةتضمنت اس���تبدال املسمار 

لص فشل في سرقة صرافة باجلليب

سلب مصري »آيفون« بأبو حليفة

إصابة أربعة مواطنني في رحلة »القنص«

محمد الدشيش

فش���ل لص في محاولة سرقة صرافة في 
منطقة اجلليب مساء امس األول ومت تسجيل 

قضية في مخفر املنطقة.
وق���ال مصدر امني ان بالغ���ا ورد صباح 

امس ال���ى غرفة عملي���ات الداخلية من وافد 
يفيد بتعرض مح���ل الصرافة الذي يعمل به 
حملاولة الس���رقة عن طريق دخول اللص من 
فتحة التكييف، وأفاد املصدر بأن اللص حسب 
إفادة املبلغ لم يقم بسرقة اي مبالغ وقام ببعثرة 

محتويات احملل ومت تسجيل قضية.

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

تعرض وافد مصري الى السلب عن طريق 
االعتداء بالضرب على يد شخص يقود مركبة 
اميركية في منطقة ابو حليفة ومت تس���جيل 

قضية.

وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية من وافد يفيد بتعرضه للضرب 
على يد ش���خص اس���تطاع ان يلتقط لوحة 
س���يارته بعد ان قام باالصطدام به واالعتداء 
عليه بالضرب وسلبه هاتفه النقال نوع ايفون 

ومت تسجيل قضية.

هاني الظفيري

اصيب اربعة مواطنني بإصابات متفرقة بعد 
انقالب سيارتهم اثناء اللحاق بالطيور العابرة 
في بر االبرق ومت نقل املصابني الى مستشفي 
اجلهراء. وقال مصدر امني: ان بالغا ورد الى 

غرفة عمليات الداخلية صباح امس عن وقوع 
حادث انقالب مركبة ذات الدفع الرباعي في بر 
االبرق وإصابة اربعة اش���خاص كانوا بداخل 
املركبة، وعليه توجه رجال االسعاف واالمن 
ومت نقل املصاب���ني بحضور ضابط االرتباط 

ماجد الصليلي.

»أمن حولي« داهمت 15 بسطة
وضبطت 6 بائعني متجولني

عبدالعزيز فرحان 

نفذت مديرية أمن حولي 
نهاية األسبوع بالتنسيق مع 
فريق طوارئ بلدية محافظة 
حولي حمل���ة لضبط األمن 
وفرض هيبة القانون وإزالة 
املظاه���ر غي���ر احلضاري���ة 
واملخالفة للنظم والقوانني في 
منطقة النقرة، ومنطقه حولي، 
حيث شملت عددا من ساحات 
املساجد باملنطقة لضبط الباعة 
املتجولني وأسفرت احلملة عن 
ضبط عدد 6 باعة متجولني، 
ومتت مصادرة 15 بسطة لبيع 

حصيلة احلملة مالبس وخضراوات اخلضراوات واملالبس.

3 متعاطني ومخالفون لإلقامة ضبطوا في اجلهراء

وأدوات تعاط.
وقال مص���در أمني ان 
تعليمات صدرت من اللواء 
الطراح جلميع قادة املناطق 
باالنتشار،  وعليه مت ضبط 
العديد من املخالفني لقانون 

ان دورية تابعة ألمن حولي 
اش���تبه رجالها مبركبة في 
منطق���ة الس���املية وعن���د 
الطلب م���ن قائدها التوقف 
لتحرير مخالفة لعدم التزامه 
باخلط���وط األرضية متت 
مش���اهدة علبة بالستيكية 
التابلوه محش���وه  عل���ى 
باحلبوب ومت التحفظ عليها 
ليتضح ان الشخصني اللذين 
كانا بداخل املركبة بحالة غير 

اإلقام���ة واملطلوبني، كما 
ضبط وافدان من اجلنسية 
الهندية على يد وكيل ضابط 
سعد عاش���ق في منطقة 
العماير االستثمارية ب� 45 

بطل خمر محلي الصنع.

طبيعية وعند تفتيشهما قبل 
صعودهما للدورية مت العثور 
على 96 حبة مخدرة، كما عثر 
على عدد 2 حبة زرقاء اللون 
يشتبه بأنها مؤثرات عقلية 
باإلضافة ال���ى 2 ورق لف 
سجائر وقطرة عني، وبعد 
االستعالم عنهما اتضح انهما 
مواطنني أحدهما مطلوب ب� 
3500 ومت���ت إحالتهما الى 

جهة االختصاص.

و»بدون« مت ضبطهم بنقطة 
تفتيش ف���ي منطقة كبد 
بقيادة الرائد مطلق مسلم 
املطيري واملالزمني محمد 
سالم وسعد اخلالدي عثر 
معهم على م���واد مخدرة 

املخ���درات، وج���ار إحالته 
العامة ملكافحة  الى اإلدارة 

املخدرات.
من جان���ب آخر، متكن 
رجال أمن حولي وبتعليمات 
من العميد عبداهلل العجمي 
من إحالة مواطنني الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطهما في منطقة الساملية 
وبحوزتهما كمية من احلبوب 
املخدرة. وقال مصدر أمني 

هاني الظفيري

أحال رجال امن اجلهراء 
إلى اإلدارة العامة بأوامر من 
مدير أم���ن اجلهراء اللواء 
الطراح مواطنني  إبراهيم 

هاني الظفيري
محمد الجالهمة

انتش���ار ظاهرة  بع���د 
تعاط���ي املخدرات وخاصة 
مخدر الشبو القاتل، أصبحت 
مكافحة هذه الظاهرة الشغل 
الش���اغل ملدير عام مديرية 
أمن اجلهراء اللواء إبراهيم 
الطراح، حيث أمر بتكثيف 
الدوريات وزيادة عدد نقاط 
التفتي���ش لضبط مروجي 
هذه السموم ومتكنت فرقة 
تابعة ملخف���ر تيماء بقيادة 
الرائد غني���م العتل والتي 
جنحت في وقت قصير من 
ضب���ط العديد من القضايا 
بضبط خليج���ي يبلغ من 
العمر 24 عاما وهو بحالة 
النقطة  ف���ي  غير طبيعية 
املوج���ودة بدوار النس���يم 
بقيادة املالزم عبدالرحمن 
الفيلكاوي وبتفتيش مركبته 
مت العثور على أدوات تعاطي 

اآلسيويان واخلمور املضبوطة في اجلهراء

املضبوطات احيلت الى »املكافحة«

املخدرات وأدوات التعاطي التي ضبطت في اجلهراء

املخدرات املضبوطة من أمن حولي

اللواء إبراهيم الطراح

.. و مواطنان وخليجي إلى »املكافحة« مبخدرات وأدواتها
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لفظ شخص أنفاسه  بني منفذ النويصيب واخلفجي بعد أن اصطدم 
بسيارته بعمود اإلنارة وانحشر بداخلها حتى مت إخراجه. وقال مصدر 
امني إن الش���خص وفور مغادرته منفذ النويصيب بنحو 200 متر 
اصطدم بعامود إنارة قبل وصوله إلى منفذ اخلفجي السعودي، حيث 
ابلغ مجموعة من املسافرين عمليات الوزارة عن احلادث ، واتضح ان 
املسافر محشور بسيارته التي قام رجال األمن واإلسعاف بإخراجه 
منها، واتضح بعد الكشف عليه منفذ  أنه توفي نتيجة اإلصابات التي 

 العقيد خالد العجميحلقت به، ومت عمل حركة دخول بختم رقم 26 وسجلت قضية.

اعلنت االدارة العامة لالطفاء عن انها بصدد 
تنفيذ اكبر حملة تفتيشية اعتبارا من اليوم 
للكشف على االشتراطات الوقائية في مباني 
السكن االستثماري مبشاركة اكثر من 50 مفتشا 
ومفتشة إطفاء من قطاعي الوقاية واملكافحة.

وصرح العقيد خال���د العجمي مدير ادارة 
وقاية محافظة حولي بأن احلملة ستبدأ بست 
مناطق من محافظة حولي في وقت واحد، هي 
اجلابرية وحولي والنقرة والس���املية وميدان 
حولي والشعب البحري، ثم تنطلق إلى باقي 

املناط���ق واحملافظات وس���تركز احلملة على 
صالحية مع���دات مكافحة احلريق في املباني 
االس���تثمارية واملصاع���د الكهربائية وعقود 

الصيانة والتخزين في السراديب.
وأض���اف العجمي أن ه���ذه احلملة تعتبر 
مكملة لسلسلة حمالت وقائية تقوم بها االدارة 
العامة لالطفاء حلماي���ة االرواح واملمتلكات 
والقضاء على مخالفات االطفاء، آملني تعاون 
م���الك العقارات مع رج���ال االطفاء مبا يعود 

بالنفع عليهم أوال وأخيرا.

»اإلطفاء« تنفذ 
حملة تفتيشية 

كبرى على السكن 
االستثماري اليوم

خرج من البالد 
فتوفي بني 
املنفذين



األمنية
االحد 19 أكتوبر 2014

19

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

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

إعادة إعمار غزة

بعد ان دمرت اسرائيل ما دمرته في غزة وبعد ان توقفت آلة احلرب االسرائيلية 
حتركت الواليات املتحدة العادة اعمار ما مت تدميره من مبان ومدارس، ليس حبا 

في الشعب الفلسطيني بل الظهار مدى رعايتها للسالم واالنسانية، فأوعزت 
الى االمم املتحدة بعقد مؤمتر للمانحني العادة االعمار وكما هي العادة فإن دول 

اخلليج ملزمة بتقدمي اجلزء االكبر من تلك الهبات والعطايا من اموال شعوبها 
رغم انخفاض اسعار النفط وانخفاض امليزانية العامة.

االمم املتحدة حددت 5.4 مليارات دوالر وقد حصلت حتى اآلن على 2.4 مليار 
دوالر، كما حتركت بعض الدول االوروبية للضغط على اسرائيل لالعتراف 

بالدولة الفلسطينية، واستدعت الوفود الفلسطينية وناقشت معها رؤيتها بشأن 
االعتراف، وكانت املشكلة االبرز هي مطالب االوروبيني بتوحيد الضفة وغزة 

حتت سلطة واحدة لتكوين كيان واحد يستطيعون االعتراف به وهذا حلم بعيد 
املنال بسبب تباعد االفكار بني القيادتني الفلسطينيتني في كل قطاع. الدول 
املانحة دفعت مليارين ومائتي مليون دوالر العادة اعمار غزة ليصدر ذلك 

التصريح اخلطير من الرئيس ابومازن رئيس السلطة في الضفة الذي يوجه 
فيه االتهام الى قياديي منظمة حماس باستمرارهم في محاولة تهريب االسلحة 

حملاربة اسرائيل.
اذن، معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ستستمر وآلة احلرب االسرائيلية لن 

تتوقف عن التدمير متى ما أطلقت صواريخ القسام عليها.
االمر اآلخر، كيف سيتم اعادة اعمار غزة في ظل حصار خانق من الكيان 

االسرائيلي بعدم السماح بدخول اي معدات او اجهزة اال عن طريقها وحصول 
اسرائيل على نسبة مالية من تلك املعدات واالجهزة لترتفع التكلفة املالية ضعف 

املقرر لها؟
اعادة االعمار وبناء ما دمرته اآللة العسكرية االسرائيلية يأتي بأموال خليجية 

واوروبية، ولكن من يضمن عدم تكرار تدمير ما مت بناؤه نتيجة تصرفات غبية 
من اي طرف لنعاود الدفع مرة اخرى؟

أكد عزم السلطات على إسدال الستار على ظاهرة األغذية الفاسدة واملنتجات منتهية الصالحية

الفهد: توصلنا إلى املتاجرين في األغذية الفاسدة 
واإلبعاد اإلداري الفوري ملن يثبت تورطه

انتهى تاريخ صالحيتها والتي 
تدار من جانب قلة من الوافدين 
انعدمت ضمائرهم. وأشار إلى 
دعم التعاون مع وزارة الصحة 
واإلدارة العامة للجمارك ملنع 
دخ����ول أي أغذية ملوثة عبر 
شهادات منشأ مزورة إلغالق 

ملف الفساد الغذائي.
وحث على أهمية الصحة 
العامة من خالل الرقابة الغذائية 
والرقابة البيطرية وضرورة 
التأكد من س����المة الغذاء في 
مراحله ال� 3 الرئيسية وهي 
اإلنتاج والنقل والتخزين ثم 
أخيرا التداول.. والتأكد من مدى 
االلتزام باملواصفات املعتمدة 
واالشتراطات الصحية الواجب 
توافرها في األغذية مبختلف 
أنواعها، وذلك وفقا ملا نصت 
علي����ه لوائح االش����تراطات 

الصحية املعمول بها واألنظمة 
الصحية املقررة واملواصفات 
القياسية. وأهاب الفريق الفهد 
باملواطنني واملقيمني الى دعم 
جهود وزارة الداخلية والبلدية 
في مواجهة التحديات في هذا 
الش����أن من خ����الل التصدي 
ملكافح����ة األغذية الفاس����دة 
عن طريق املسارعة باإلبالغ 
ع����ن املتاجرين بها من خالل 
االتصال ببلدي����ة الكويت أو 
بهاتف الطوارئ 112. مبينا ان 
االجتماع املشترك بني وزارة 
الداخلية وبلدية الكويت يوم 
االثنني املواف����ق 2014/10/12 
يعد نقطة انطالق أساس����ية 
في مواجهة األغذية الفاسدة، 
وقد مت بالفعل ضبط عدد من 
العناصر التي تقوم باالجتار 

في هذه األغذية.

وأن هناك قنوات اتصال بني 
اجلانبني على مدار الساعة في 
مجال عمل التحريات وجمع 
املعلومات ملداهمة مواقع وأوكار 
األغذية الفاسدة. وشدد على 
أن القطاعات املعنية بوزارة 
الداخلية مثل قطاع األمن العام 
وقطاع األمن اجلنائي وقطاع 
العملي����ات تلق����ت تعليمات 
واضحة ومحددة ال لبس فيها 
بشأن تكثيف عمليات البحث 
والتحري وجه����ود املكافحة 
ومضاعفتها لوض����ع نهاية 
حاسمة لكل من تسول له نفسه 
املتاجرة بأرواح أبناء املجتمع 
من أجل حفن����ة من الدنانير 
احلرام. وأمل����ح الفريق الفهد 
إل����ى أن الدولة جادة وعازمة 
على إسدال الستار على ظاهرة 
األغذية الفاسدة واملنتجات التي 

أكد وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، ان وزارة 
الداخلية والبلدية ستقومان 
بإجراءات رادعة بعد أن توصلتا 
إلى بعض اخليوط بشأن بعض 
املتاجرين باألغذية الفاسدة من 
الوافدين وسيتم اإلبعاد اإلداري 
الفوري ضدهم. وأوضح الفريق 
الفهد ان توجيهات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية بالوكالة الشيخ 
محمد اخلالد تقضي باتخاذ كل 
اإلجراءات الكفيلة بحماية صحة 
وسالمة املواطنني واملقيمني من 
جشع جتار األغذية الفاسدة 
ومن يتعاون����ون معهم، وأن 
هناك تنسيقا مكثفا وتعاونا 
متصاعدا بني وزارة الداخلية 
وبلدية الكويت في هذا الصدد. 

الفريق سليمان الفهد
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الشريكة: أهمية البحث 
عن أسباب هذه الظاهرة ودراستها 

مبوضوعية  للوصول إلى النتائج 
واحللول املناسبة

أولياء أمور: تراخي الوزارة 
في تطبيق القانون  واالستعانة 

مبعلمني قليلي اخلبرة أديا إلى 
تنامي ظاهرة الدروس اخلصوصية

املعلم لتحجيم هذه الظاهرة 
ومعاجلتها والقضاء عليها 

بشكل نهائي.
اك���د مراقب  الى ذل���ك، 
التربية اخلاصة في منطقة 
الفروانية التعليمية د.محمد 
الشريكة أن عملية اإلصالح 
في جميع مؤسسات الدولة 
ومنها وزارة التربية تتطلب 
مكاف���أة املجته���د ومعاقبة 
املقصر دون النظر إلى أمور 
أخرى، ألن عملية احملاسبة 
هي شريعة سماوية قبل أن 

تكون قوانني وضعية.
وطالب الشريكة بضرورة 
البحث عن األسباب ودراستها 
مبوضوعية مما ستس���هل 
كثيرا الوصول إلى النتائج 

واحللول املناسبة.
الفتا إلى أن كل مسؤول 
من موقعه عليه دور كبير 
في إيقاف مسلسل »الصرف« 
السنوي من ميزانية األسر 
في الكويت من خالل ظاهرة 

الدروس اخلصوصية.
ومن جهة أخرى، اجمع 
عدد من أولياء األمور والطلبة 
على تردي املستوى التعليمي 
في الكويت، وخصوصا في 
العام، مما  التعليم  مدارس 
أدى إلى انتشار هذه الظاهرة 
التي باتت مش���كلة تؤرق 
األسر وتستنزف ميزانياتها 
بشكل كبير جدا، وأصبحت 
عبئا ماديا على كاهل املواطن 

واملقيم.
وقد اك���د املواطن مجيد 
حاجي انه يدفع ما يقارب 450 
دينارا شهريا على الدروس 
اخلصوصية لثالثة معلمني 
يقدم���ون إلى أخي الصغير 
30 حص���ة بالش���هر ملواد 
الفيزياء واللغة االجنليزية 
والرياضيات بواقع 10 دنانير 

للحصة الواحدة.
مضيفا انه اتفق معهم منذ 
العام املاضي على استمرارهم 
مع أخ���ي العام الدراس���ي 
اجلاري كذلك ألنه أصبح في 
الصف الثاني عشر علمي وكل 
هذه التكاليف أتكبدها حتى 
يستطيع احلصول على نسبة 
عالية تؤهله للحصول على 
الدراسة في إحدى اجلامعات 
العاملية باخلارج. مؤكدا ان 
املعلمني الثالثة الذين يتعامل 

باإلضاف���ة إلى إعداد قانون 
ملكافحة هذه الظاهرة.

وف���ي خت���ام حديثها، 
الوتي���د أن حتقق  متن���ت 
الهدف من  التربوية  القناة 
إنشائها في املساهمة بحل 
مشكلة الدروس اخلصوصية 
الطلب���ة منها  واس���تفادة 

علميا.
من جانبها، قالت مديرة 
التعليمية  منطقة األحمدي 
منى الصالل ان هذه الدروس 
تشكل مرضا استشرى في 
منظومتنا التعليمية لألسف 
ألكثر من سبب، ونحن نعمل 
اليوم عل���ى اكثر من اجتاه 

للتصدي لهذه اآلفة.
وأوضحت أن أولياء األمور 
هم من يلجأون لتلك الدروس 
بإحل���اح من قب���ل أبنائهم 
الدرجات  للحصول عل���ى 
العالية، معتقدين أن وجود 
املدرس اخلصوصي هو من 
يساعدهم على احلصول على 
هذه الدرجات رغم أننا تابعنا 
املتفوقني في الثانوية العامة 
وجميعه���م قالوا لم نعتمد 

كبيرة م���ن االختصاصيني 
والتربوي���ني م���ن مختلف 
ال���دول العربية لعالج هذه 
الظاهرة من خ���الل أوراق 

العمل املقدمة.
الوتيد ان هناك  وبينت 
إجراءات قانونية س���تتخذ 
ضد املعلمني الذين ميارسون 
إعطاء الدروس اخلصوصية 
إلى  للطلبة تصل عقوبتها 
الفصل النهائي من اخلدمة، 
داعي���ة املواطنني أو كل من 
لديه املعلومات عن أي شخص 
يعطي دروسا خصوصية 
إبالغ ال���وزارة عنه التخاذ 

إجراءات املناسبة.
وأك���دت أن املس���ؤولني 
ف���ي الوزارة ناقش���وا هذه 
تكلي���ف  ومت  الظاه���رة، 
القانوني للتنسيق  القطاع 
مع اجلهات األخرى املختصة 
التي ميكنها من خالل التعاون 
مع »التربية« السيطرة على 
تلك الدروس غير القانونية 
كمشاركة الفتوى والتشريع، 
والداخلية، والشؤون، وعدد 
من اجلهات املعنية في الدولة، 

على الدروس اخلصوصية، 
بل ذكروا أن عملية تنظيم 
الوقت ومتابعة املعلم داخل 
الفصل ومن خالل املراجعات 

واملذاكرة تفوقوا.
مضيفة: »ويدل ذلك على 
ال���دروس اخلصوصية  أن 
ليست سر التفوق كما يعتقد 
البعض«. وأشارت الصالل 
إل���ى أن الوزارة متمثلة في 
التعليمية تزخر  املناط���ق 
مبراك���ز رعاي���ة املتعلمني 
وتضم مدرسني متخصصني 
بس���عر رمزي يساعد على 
تقوية الطالب وتأهيله، بدال 
من صرف مبالغ كبيرة على 

الدروس اخلصوصية.
بدوره، قال مدير منطقة 
مبارك الكبير التعليمية طلق 
الدروس  الهيم إن ظاه���رة 
اخلصوصية سببها »انتشار 
التعليم وارتفاع  سماسرة 
نس���ب القبول في اجلامعة 
وصعوبة اختبار القدرات«، 
ودع���ا الهي���م ال���ى أهمية 
تشكيل جلنة مشتركة بني 
وزارة التربية وكليات إعداد 

محمود الموسوي 
 عادل الشنان

مع بداية كل عام دراسي 
جدي���د، تنتع���ش س���وق 
ال���دروس اخلصوصية في 
الكويت لتصبح كما يصفها 
بعض التربويني ب�»السوق 
السوداء، نظرا ملا تسييه تلك 
الظاهرة من إرهاق ميزانية 
األسر س���نويا، وقد نشرت 
»األنباء« في شهر فبراير من 
العام املاضي 2013 دراسة هي 
األولى اعدها كل من الباحثني 
عباس الس���بتي وس���لمان 
الشطي عن اثر اإلنفاق على 
الدروس اخلصوصية على 
الكويتية،  ميزانية األس���ر 
فكشفا ان امليزانية السنوية 
الدروس  التي تدفع لتل���ك 
تصل إلى مليار و300 مليون 
دينار، وهو رقم كبير يقارب 
ميزانية وزارة التربية بكل 

أبوابها.
وعل���ى الرغم م���ن قيام 
الوزارة باتخاذ عدة خطوات 
عملية للحد من تلك الدروس 
اخلصوصي���ة م���ن قبيل 
الس���نوية قبل  التحذيرات 
بداية وأثناء العام الدراسي 
للمدرسني الذين يعملون في 
هذا املجال من خالل إجراءات 
رادعة تب���دأ بكتابة التعهد 
العمل،  عند توقيعه عق���د 
مرورا بفتح مراكز مسائية 
املناطق للتقوية  في جميع 
بأس���عار زهي���دة، وانتهاء 
بفتح قناة تربوية تعرض 
ال���دروس العلمية واالدبية 
أنها  إال  للطلبة والطالبات، 
الوزارة( لم تس���تطع  )أي 
رغم ذلك احلد من الدروس 
ب���ل هي في  اخلصوصية، 

ازدياد ملحوظ سنويا.
ونظرا ألهمية املوضوع 
الذي حتول إلى ظاهرة في 
املجتمع الكويتي، استطلعت 
»األنب���اء« آراء التربوي���ني 
واملختصني وأولياء األمور 
الشأن، وكيف  وطلبة بهذا 
ميك���ن القضاء عل���ى هذه 
الظاه���رة التي باتت تؤرق 
املس���ؤولني واملعني���ني في 
الدولة؟ خصوصا أنها مسالة 
تتعلق مباشرة بقضية مهمة 

وأساسية وهي التعليم.
بداية، شنت وكيلة وزارة 
التربية مرمي الوتيد هجوما 
عنيفا والذع���ا على بعض 
املعلمني ووصفتهم مبن ال 
يؤدون دورهم كما يجب وفق 
رسالتهم التعليمية، بدليل ان 
الطلبة الفائقني باتوا يلجأون 

إلى الدروس اخلصوصية.
وقالت: ان الوزارة ليست 
لديها حلول سحرية ملعاجلة 
هذه املشكلة ولكنها أمنيات 
الظاهرة  للحد م���ن ه���ذه 
أولي���اء  م���ع  بالتع���اون 
األم���ور والطلبة واملعلمني 
واإلدارات املدرس���ية، الفتة 
إلى أن وزارة التربية تتحمل 
جزءا من املسؤولية كونها 
ساهمت بطريقة ما في تفاقم 

املشكلة.
وتابع���ت »ان ظاه���رة 
الدروس اخلصوصية باتت 
تش���كل هاجسا لدى جميع 
املجتمعات العربية ملا لها من 
آثار اجتماعية واقتصادية 
وتعليمي���ة«، موضحة ان 
الكويت استضافت مجموعة 

الدروس لكل املراحل نايف محمدمجيد حاجي

صورة أرشيفية للدراسة التي نشرتها »األنباء« صورة ألحد املواقع اإللكترونية التي انتشرت فيها أرقام املعلمني وتخصصاتهم 

إعالنات متنوعة عن الدروس اخلصوصية دون رقابة حقيقة

منى الصاللمرمي الوتيد

طلق الهيم

إعالن أم جرمية متكاملة األركان؟د.محمد الشريكة

»األنباء« استطلعت آراء عدد من التربويني وأولياء األمور والطلبة عن هذه الظاهرة املستشرية

الدروس اخلصوصية.. »سوق سوداء«
تنهش ميزانية األسرة وتقوض األمن االجتماعي

القيود اإلدارية..
 ومعلمون متميزون 

إعالنات الصحف ودور »التربية«

قالت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان املسؤولني 
في الوزارة اكدوا في أكثر من مناسبة ان القيود 

االدارية واملالية حتد من اختيارهم ملعلمني مميزين 
من اخلارج، حيث ان انخفاض الرواتب للوافدين 

في ظل ارتفاع الوضع املعيشي يساهم في انتشار 
الدروس اخلصوصية. مطالبني بإيجاد احللول 

املناسبة مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن 
التوظيف. مؤكدين في الوقت نفسه أن تطبيق 

التعليم اإللكتروني سيحد من هذه الظاهرة 
مستقبال، بعدما يتم حتويل التعليم من التلقني الى 

املشاركة اجلماعية بني الطالب واملعلم.

املسؤولون في وزارة التربية يطالبون من خالل 
تصريحاتهم بني فينة وأخرى مساعدة أولياء األمور 

في اإلبالغ عن املدرسني الذين يقومون بإعطاء 
الدروس اخلصوصية ألبنائهم، مع العلم أن هؤالء 

املعلمني »ظهرهم قوي« ال يهابون أحدا، وإال ملا 
قاموا بشكل علني وسافر بوضع أرقام هواتفهم 

الشخصية ونوع املواد الدراسية التي يقدمونها في 
الصحف اإلعالنية أو عبر الدخول إلى »العم« غوغل 

لتعرف حجم الكارثة الالأخالقية جراء ذلك الفعل 
املشني.
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كثير من أولياء األمور يُحمّلون وزارة التربية مسؤولية تفشي ظاهرة الدروس اخلصوصية

معهم يتقص���دون إلى عدم 
اهتمامه���م باحلصص في 
املدارس، جللب اكبر عدد من 
الطلبة في التعامل بالدروس 

اخلصوصية.
مشيرا الى ان كل ذلك يتم 
بسبب تراخي وزارة التربية 
في تطبيق القانون مما جعلنا 
في موقف مجبرين فيه على 
التعاطي مع الوضع السائد 

املفروض علينا.
في حني أكدت ولية أمر، 
فضلت ع���دم ذكر اس���مها 
واكتفت بكنيتها ام خالد، انها 
تتعامل مع معلمتني لتعطيا 
ابنته���ا في الص���ف الرابع 
االبتدائي دروسا خصوصية 
اللغة  في تأس���يس مادتي 
االجنليزية واللغة العربية، 
وذل���ك الن ابنتها تخرجت 
في الصف الثالث االبتدائي، 
وهي ال تفقه ش���يئا إطالقا 
في الكتابة والقراءة، مشيرة 
الى انها كانت دائما ما تذهب 
الى املدرسة وتلتقي باملديرة 
واملديرة املساعدة واملعلمات، 
وتشكو لهن ان ابنتها تذهب 
املدرس���ة وتعود دون  الى 
فائدة تذكر خاصة في مجال 
الق���راءة والكتابة وهي في 
التأسيس، وكانوا  سنوات 
يردون بأن مس���توى فهم 
البنت ضعيف جدا، وانها ال 
تستوعب ومشتتة وال تركز 
مع املعلمة داخل الفصل، لكن 
بعد ان قامت باس���تقطاب 
املدرس���ات اخلصوصيات 
الى البي���ت أصبحت ابنتها 
في تط���ور ملحوظ منذ ان 
بدأت بتعليمها خالل شهر 

أغسطس املاضي.
وتابع���ت ام خالد: »انها 
الى إرس���ال سائق  تضطر 
املن���زل اخل���اص إلحضار 
املعلم���ات وارجاعهن مرة 
ال���ى منازلهن حتى  أخرى 
تخفف من تكاليف الدروس 
البالغة 10 دنانير للس���اعة 
الواحدة من دون املواصالت 
التي تبلغ حينها 15 دينارا.

من جانبه، تهكم ولي امر 
نايف محم���د على املعلمني 
العلم  الذين ميارسون بيع 
عل���ى ح���د وصف���ه، حتى 
اصبحنا نقول »قم للمعلم 
وأبده الدينار«. مضيفا: ألنهم 

شوهوا هذه الرسالة السامية 
بسعيهم جلعلها سلعة تباع 
وتشترى، مع تالعبهم بطرق 
دنيئة في حرمان املتعلمني 
منها في امل���دارس ليقوموا 
ببيعها على صدر صفحات 
الصحف اإلعالنية وعبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وطالب محمد احلكومة 
بش���كل عام وليس وزارة 
التربية فقط بالتصدي لهذه 
الظاهرة اخلطيرة التي باتت 
تهدد مستقبل األسر بالضياع 
والتفكك ملا تسببه من ضغط 
وارهاق مادي وحتى جسدي 
من خالل التنقل باألبناء بعد 
أوقات الدراسة الرسمية بني 
منازل املعلم���ني واملعلمات 
التي  التعليم  وبني مراك���ز 
أصبحت منتش���رة في كل 
الى ضرورة  منطقة، داعيا 
منع وضع اعالنات الدروس 
اخلصوصي���ة في الصحف 
االعالنية وغيرها وعبر شبكة 
االنترنت ألنها مخالفة يعاقب 

عليها القانون.

وزاد محم���د: ان وزارة 
التربية تتحمل اجلزء األكبر 
من مسؤولية انتشار ظاهرة 
الدروس اخلصوصية وتفشي 
مافيا الفساد املتمثل في تلك 
ال���دروس داخ���ل الكويت، 
حيث يفترض ان يتم فصل 
املعل���م او املعلم���ة اللذين 
ميارس���ان جتارة الدروس 
اخلصوصي���ة نهائي���ا من 
العمل دون اي اس���تثناءات 
ان كان���ا من املواطنني، وان 
البالد نهائيا في  يبعدا عن 
حال كانا من الوافدين، ألننا 
نعلم متاما ان الدولة تكافئ 
املعلمني واملعلمات برواتب 
عالية، ما ال يجعلهم اطالقا 
حتت وطأة قلة الراتب وضنك 
املعيش���ة، فهم يتقاضون 
مرتبات عالية جدا تنأى بهم 
عن هذا الفعل املشني للعملية 
التربوية والتعليمية برمتها، 
مضيفا: يجب على الوزارة 
تشكيل فرق بحث وحتر عن 
هذه الفئة التي تعمل كمعول 
هدم ألهم فئة في هذا الوطن 

األكبر وهم فئة النشء.
وعلى مستوى املتعلمني، 
فّجر احد الطلبة حتفظا من 
طرح اسمه وهو في الصف 
التاس���ع مفاجأة من العيار 
الثقيل، حيث قال: انا اتعامل 
مع معل���م واحد فقط خالل 
فترة االختبارات وهو احد 
املعلمني العاملني في املدرسة 
الت���ي ادرس بها،  نفس���ها 
ليعطيني دروسا في جميع 
املواد مقابل 200 دينار عن 
كل فترة اختبار، مشيرا الى 
ان املدرس يعطيه مجموعة 
أسئلة لكل مادة ليلة االختبار 
يق���وم بحفظها ليجدها في 
اليوم التالي هي نفسها أسئلة 
االختبارات، بحيث ال تكون 
جميع أسئلة االختبار ولكن 

معظمها.
اما الطالب محمد.ع فقال 
انه أخذ دروسا خصوصية 
في اللغة االجنليزية ولكن 
باملج���ان وداخ���ل أس���وار 
املدرس���ة وهذا األمر حدث 
العام املاضي، حني طلب مني 

مليار و300 دينار تكلفة الدروس اخلصوصية سنويا الظاهرة ليست محلية فقط وتطول كل املراحل التعليمية

احد املعلمني رقم هاتف والدي 
النقال طالبا »واسطة« في 
مترير معاملة ألحد أقربائه، 
وبعد ذلك أصبحت له عالقة 
بوالدي وبدأ بإعطائي دروسا 
خصوصية داخل املدرسة، 
وذلك خالل احلصص اخلاصة 
الرس���م واملوسيقى  مبواد 
والتربي���ة البدني���ة الت���ي 
تتصادف مع أوقات فراغه، 
حيث يأتي ليس���تأذن من 
املعلمني خلروجي ويأخذني 
اللغة  الى غرف���ة معلم���ي 
االجنليزية ويعطيني الدرس 

هناك.
اما الطالب، فيصل العنزي 
انه يأخذ دروس���ا  اكد  فقد 
خصوصية ألكثر من مادة 
ألنه ال يستوعب الدرس داخل 
الفصل، حي���ث ان املعلمني 
يكونون على عجالة بشكل 
ال يدرك���ه العقل ويقومون 
بالتركيز عل���ى طلبة دون 
اآلخري���ن، باإلضافة إلى ان 
اغل���ب الوقت داخل الفصل 
يضيع على مناقشة خارجية 
ال دخل لها بالتعليم نهائيا 
او على مهات���رات وضحك 
بني الطلب���ة واملعلمني مما 
ال���ى ان احضر  يضطرني 
مدرس���ا خصوصيا ليقوم 
بش���رح الدروس لي داخل 
انني اش���عر  املن���زل رغم 
بالضجر من ذل���ك، فليس 
من املعق���ول ان اذهب الى 
املدرسة منذ الساعة السابعة 
صباحا وأعود الساعة الثانية 
اليوم  ظه���را ألكمل بقي���ة 
الس���اعة  الديوانية من  في 
اخلامسة حتى السابعة مع 

املدرس اخلصوصي.

تعهد للحد من »اخلصوصية«
بدأت املناطق التعليمية عبر اإلدارات املدرس����ية 
بتوقيع جميع املعلمني كل على حدة، على تعهد واضح 
وصريح بعدم اعطاء ال����دروس اخلصوصية خارج 
اوقات الدوام الرس����مي، ومن يخالف ذلك سيتعرض 

للمساءلة القانونية.
كما بني التعميم الذي ذيل بتوقيع وكيلة الوزارة 
مرمي الوتيد دعوة جميع املسؤولني من مدير املدرسة، 
واملدير املساعد، ورئيس القسم، واملوجه الفني، كل في 
مجال اختصاصه، مبتابعة اداء املعلمني سواء داخل 
الفصول او خارجها لضمان أدائهم واجباتهم على اكمل 

وجه وفق اللوائح املنظمة لذلك.
مشددا على ضرورة حث املتعلمني وأولياء أمورهم 
مبختلف الوسائل اإلعالمية املتاحة على التسجيل في 
مراكز رعاية املتعلمني املنتشرة في العديد من االحياء 
السكنية باملنطقة التعليمية، وبيان مدى الفائدة التي 

يجنيها املتعلمون عند االنخراط في هذه املراكز.
آراء املتخصصني في ال����دروس اخلصوصية قال 
وكيل كلية التربية للدراسات العليا في جامعة امللك 
عبدالعزيز د.أسامة معاجيني ان هذه الظاهرة أصبحت 
كأنها سوق سوداء يتنافس فيها البعض من سماسرة 

التعليم في الوطن العربي ودول شرق آسيا.
وأضاف معاجيني ان هؤالء ليس����وا تربويني امنا 
انتسبوا زورا وبهتانا الى هذا احلقل لتحقيق الكسب 
املالي. مشيرا الى أن نسبة انتشار الدروس اخلصوصية 
عند أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي بلغت %50 

فيما جتاوزت في مصر ودول شرق آسيا ال� %70.
ورأى أن ه����ذه الظاهرة أفق����دت كثيرا من الطلبة 
ترابطهم مبدارس����هم ومعلميهم ومناهجهم الدراسية 
وأوجدت عالقة جديدة بني املعلم والطالب قائمة على 
عدم االقتناع »والنظرة السلبية التي ينظر بها األخير 
الى األول«. وقال ان املعلم هو احملور األساس����ي في 
العملي����ة التعليمية ولن يكون ناجحا في عمله ما لم 
تك����ن لديه رغبة حقيقية ف����ي التدريس، موضحا أن 
األكادمييني مهما قدموا من أفكار ونظريات فإنها تبقى 

قاصرة في غياب رأي أهل امليدان.
وأعرب الدكتور معاجيني عن األمل في توافق الرؤى 
التربوية للوصول الى صيغة مناسبة تسهم في درء 
مخاطر تلك الظاهرة غي����ر الصحية على املجتمعات 
اخلليجية والعربية. من جانبه، استعرض مدير املركز 
العرب����ي للبحوث التربوية ل����دول اخلليج د.مرزوق 
الغنيم أسباب الدروس اخلصوصية ورأى من أهمها 
الغياب غير املبرر للطالب وانتشار املعاهد اخلاصة 
وضعف املقررات الدراس����ية ورغبة أولياء األمور في 
إدخال أبنائهم إلى اجلامعات وحصولهم على النسب 
املطلوبة. بدوره، قال األكادميي د.علي احلبيب ان حجم 
اإلنفاق على التعليم في الدول العربية مرتفع لكن نسبة 
اإلنفاق الفعلية منخفضة إذ تبلغ ميزانية وزارة التربية 
في الباب األول اخلاص بالرواتب 95% فيما تتبقى %5 

للمدارس واملباني التعليمية والفصول.
وأضاف احلبيب أن نس����بة اإلنفاق على الوسائل 
التعليمية بلغت 95 أل����ف دينار في وقت بلغت تلك 
النسبة على الشؤون االستهالكية 35 ألف دينار داعيا 
إلى ضرورة إعادة النظر في حجم اإلنفاق الفعلي على 
التعليم. وذكر أن 86% من أولياء األمور يش����جعون 
على الدروس اخلصوصية لتحقيق أهداف أبنائهم في 
الدخول الى اجلامعات مشددا على ضرورة تعقب وزارة 
التربية نسب حتصيل الطلبة في الفترات الدراسية 

وقياسها في ظل غياب املعلم اخلصوصي.

الهيم: ضرورة تشكيل 
جلنة مشتركة بني وزارة التربية 
وكليات إعداد املعلم  لتحجيم 

هذه الظاهرة  والقضاء عليها 
بشكل نهائي

الوتيد: هذه الظاهرة باتت تشكل هاجسًا لدى جميع املجتمعات العربية ملا لها من آثار سلبية متعددة

الصالل: »التربية« تزخر مبراكز رعاية املتعلمني وتضم مدرسني متخصصني بسعر رمزي يساعد على تقوية الطالب وتأهيله

طلبة: احلصول على أسئلة االختبارات حتت ستار »الدروس اخلصوصية«
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تصدت لها أسرة البرنامج بكل جرأة و»ذكرتنا« بالزمن اجلميل

»قايلة الكرتون «.. فكر جديد في برامجنا اإلذاعية
مثل »دايس���كي وغرانديذر 
وعدنان ولينا« وغيرها من 
الشخصيات احملببة التي عشنا 
معها زمن���ا جميال من خالل 
»اسكتشات« مسجلة بصوت 
فهد الشمري وفاطمة القالف 
وحم���زة التيلجي »اجبرت« 
الكثير على عدم النزول من 
»سياراتهم« لالستمتاع بهذا 
اإلبداع من قبل هؤالء الثالثي 
الذين أعادونا لزمن ال ميكن 
استعادته حاليا في ظل احلسد 
واحلقد الذي نعيشه للمبدعني 

في مختلف املجاالت. 
أخيرا..

كل الشكر ألسرة برنامج 
»القايلة«: مايك مبلتع، عمر 
العثمان، نايف النعمة، فاطمة 
القالف، سمير بوحمد، دواس 
العجمي، ابتسام عبداحلليم، 
حنان املهدي، خالد ملك، على 
ما يقدمونه من أفكار جميلة 
وجريئة واهلل يبعد عنكم..

احلسد!

فرق برامجية أخرى والذين 
ب� »إح���راج كبير«  أصيبوا 
من مستمعيهم مبا سمعوه 
في »قايلة الكرتون« التي لم 
تظهر اال بعد دراسة واعية من 
قبل القائمني على »القايلة« 
وفق الضوابط احملددة لهم من 
قبل وزارة االعالم فامتلكوا 
»اجل���رأة« بتق���دمي حلقتني 
الناس حتى  كانت حدي���ث 
اليوم لدرجة انهم استعانوا 
ب� »اليوتيوب« ملش���اهدة ما 
حتدث عنه فريق »القايلة«، 
وهذا إن دل على شيء، فإنه 
يدل على ثقة الناس مبا تقدمه 
أسرة البرنامج التي تستطيع 
»تبجيك ومتوتك من الضحك« 

في آن واحد.
اجلمي���ل ف���ي »قايل���ة 
الكرتون«  ان تسمع حلقات 
كرتونية لشخصيات أحبها 
من كان في الزمن اجلميل وهم 
يجسدون واقعنا الذي نعيشه 
بأصواتهم التي تعودنا عليها 

وذل���ك ألنهم تع���ودوا على 
ان يسلط »القايلة« الضوء 
على مناقشة بعض القضايا 
االجتماعية ويستضيف عددا 
من املختصني إليجاد حلول 

لها«.
بصراحة صدمت من هذا 
االستغراب واالستنكار حللقة 
»قايل���ة الكرتون« رغم انها 
كانت من اجمل وامتع احللقات 
التي سلطت الضوء على فترة 
زمنية عشناها بحلوها ومرها 
مع تلك املسلسالت الكرتونية 
التي من الصعب إيجاد نسخ 
لها حاليا لتذكير أبناء »املاك 
تشكن« مبا كنا نشاهده في 

السابق.
»قايل���ة الكرت���ون« فكر 
جديد ال ميكن ان يستوعبه 
أي ش���خص ما ل���م ميتلك 
الثقاف���ة الكافية للتطرق له 
وفريق »القايل���ة« ميلكون 
هذا الفكر، وهذا الوعي الذي 
لألس���ف غير موج���ود في 

بطريقة جميلة ومهذبة حتى 
يصحوا من غفلتهم.

برنام���ج »القايل���ة« بث 
حلقت���ني يوم���ي االربع���اء 
واخلمي���س املاضيني حتت 
عن���وان »قايل���ة الكرتون« 
وهما حلقتان نالتا شعبية 
كبيرة لدى املس���تمعني ومت 
تداولهما عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، وذلك ألن أسرة 
البرنام���ج ذكرتهم باملاضي 
اجلمي���ل الذي عاش���وه مع 
مسلسالت الكرتون التي كانت 
ومازالت في ذاكرتهم، حيث 
جاء طرح املوضوع مبنزلة 
تذكي���ر بتلك املسلس���الت 
التي تعاي���ش معها مواليد 
الزم���ن اجلمي���ل باإلضافة 
الى »التحس���ر« عليها ألننا 
فقدناها في زمن »املاك تشكن« 
الذين استغربوا من برنامج 
مث���ل »القايل���ة« ان يطرح 
مثل ه���ذه االفكار عبر إذاعة 
حكومية، بل انتقدوا بشدة، 

يجد في���ه تنوعا في االفكار 
التي يقدمها بأسلوب »شعبي« 
قلما جنده في برامج أخرى 
 fm تبث في محط���ة كويت
وذلك حتى تصل للمعنيني 

البرام���ج، األمر الذي يخرج 
متابع تلك البرامج ب� »خفي 

حنني«.
املتابع لبرنامج »القايلة« 
منذ انطالقة دورته اجلديدة 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

أثب���ت فري���ق »القايلة« 
»صع���ب«  فري���ق   ان���ه 
وال ميكن االستهانة به لألفكار 
اجلميلة التي يقدمونها عبر 
أثير محطة »كويت fm« وذلك 
ألنهم ميلكون اجلرأة في تقدمي 
حلقات ال ميك���ن ألي فريق 
ان يقدمها في محطة إذاعية 
حكومي���ة، وهذا إن دل على 
شيء، فإمنا يدل على حرص 
هذا الفريق على تقدمي األفضل 
للمستمع الكويتي واخلليجي 
وحت���ى العربي م���ن خالل 
حلقات برنامجهم التي حتمل 
الكثير من القضايا التي يعاني 
منها املجتمع بأسلوب جميل 
بعيد عن الرسمية املتبعة في 
املماثلة لهذا  البرامج  بعض 
البرنامج حتى يستفيد منها 
املتلقي بعيدا عن »الهذرة« 
الزائدة املوجودة في بعض 

غرانديذر فاطمة القالف مايك مبلتع مع نايف النعمة وعمر العثمان

عدنان ولينا

ممثلة ملت من زميلتها 
اللي تقلدها داميا في 
املالبس اللي تلبسها 

لدرجة انها كلمتها وما فاد 
معاها وتفكر تفضحها 

باالنستغرام.. 
احلمد هلل والشكر!

ممثل طلب من احد 
املنتجني زيادة أجره 
ملشواره الطويل في 

الوسط الفني بس املنتج 
رافض هالشي ألن دوره 
ثانوي في العمل مثل ما 

يقول.. أي مشوار يالطيب!

ممثلة بعد ما هددت 
زميلتها في لوكيشن 

التصوير هااليام تدور 
واسطة علشان تتصالح 

معاها بعد ما درت انها راح 
تنتج عمل تراثي .. 

اهلل يشفيچ!

تقليدثانوي »إكسترا تامي« يعود بعد منتصف الليل على »الوطن«واسطة

اإلبراهيم: برنامجنا رياضي أسبوعي على شكل مجلة رياضية
من أخبار األلعاب الرياضية 
احمللية وإجنازات الرياضة 
الكويتي���ة، باإلضاف���ة الى 
قضية األس���بوع التي يتم 
اختيارها من خالل مجموعة 
من األحداث على الس���احة 

الرياضية.
البرنامج  وكذلك يق���دم 
أسبوعيا مجموعة من الفقرات 
املتنوع���ة، منه���ا األخبار 
اخلاصة بأشهر الالعبني في 
العالم، باإلضافة الى أخبار 
أكادمييات كرة القدم احمللية 
وأخبار روابط األندية العاملية 
في الكويت وما ينضمون من 

فعاليات وجتمعات.
االبراهي���م:  وأض���اف 
يق���دم البرنام���ج مجموعة 
أبرز  التقاري���ر ع���ن  م���ن 
األنشطة الرياضية احمللية، 
وكذلك مهارات الالعبني في 
األكادمييات الكروية ومهارات 

العبني كرة قدم محترفني في 
صفوف األندية الكويتية على 
طريق���ة التحدي، باإلضافة 
الى أخبار الرياضة العربية 
والعاملية على مواقع التواصل 
االجتماعي ووكاالت األنباء 
الرياضية، الى جانب مسابقة 
أس���بوعية لضمان تواصل 

املشاهدين مع البرنامج.
اله���دف من  أم���ا ع���ن 
 : البرنامج، فقال االبراهيم 
تغطية أكبر عدد ممكن من 
األخب���ار الرياضية احمللية 
والعاملي���ة خالل أس���بوع 
وإيصالها للمشاهد بطريقة 
عصرية والتعليق عليها من 
قبل مقدمي البرنامج بطريقة 
شبابية واالبتعاد عن الطريقة 
التقليدية للبرامج الرياضية 
اإلخبارية، ويتم التركيز فيها 
على األخبار اخلاصة بجميع 

األلعاب الرياضية.

طالل الصرف، علي حسن، 
العب���ادي وعادل  ري���اض 
العنزي، وهو برنامج رياضي 
أسبوعي، على شكل مجلة 
البرنامج  رياضية يس���لط 
الضوء على أكبر عدد ممكن 

بشار جاسم 

يعود برنامج »اكس���ترا 
تامي« الليلة من جديد وبحلة 
جديدة على شاشة تلفزيون 
الوطن، حيث سيعرض بعد 
منتصف الليل  بعد ان كان 
يعرض بالس���ابق كل يوم 

اثنني في السادسة مساء.
البرنامج من تقدمي املذيع 
فهد االبراهيم الذي حتدث ل� 
»األنباء« عن فكرة البرنامج 

فقال:
البرنامج يسلط الضوء 
على أبرز األخبار الرياضية 
احمللية والعربية والعاملية، 
وذلك بشكل طابع عصري 

وسريع.
يق���دم البرنام���ج فه���د 
اإلبراهي���م مبش���اركة عدد 
املراسلني وهم عبداهلل  من 
األنصاري، رائد الش���مري، 

فهد اإلبراهيم

أحالم تعترض على جتهيزات »آراب أيدول« ووائل يساندها

على أدائه. وابدعت املصرية 
إيناس بأدائها أغنية للفنانة 
الراحل���ة وردة، وحصدت 
آراء مساندة لها من جلنة 
التحكي���م، فأطلقت عليها 
نانسي لقب وحشة املسرح، 
وكذلك كان األمر بالنسبة 
إلى الس���ورية س���هر أبو 
ش���روف والسوري حازم 
الذي حيا وائل  الشريف، 
كف���وري والدته املوجودة 
مع اجلمهور، وكذلك فعلت 
أحالم بعد أن حيت اجلمهور 
السوري املوجود في الصالة 
بكلمة »انتوا ع راس���ي«، 
وقالت إن السوريني يفهمون 
في الفن وإنهم يرضعونه مع 

احلليب، وأعطت مثاال على 
ذلك صديقتها الفنانة أصالة 
التي  فوصفتها بشقيقتها 
تقول لها أحالم دائما إنها 
رضعت العرب مع احلليب 
في طفولتها، وتنوعت اآلراء 

على باقي املشتركني.
وحيت أحالم السعودي 
ماجد املدني، وتوجهت عبره 
بتقدمي واجب العزاء للفنان 
العراقي كاظم الساهر، بعد 
وفاة ش���قيقه قبل عشرة 
أيام، وقال���ت إنها حاولت 
االتصال به لكنه لم يجب 
عل���ى اتصاالته���ا، فردت 
ذلك على ه���واء »آيدول« 

مباشرة.

أن الصوت منخفض قليال، 
ليرد املذيع أحمد فهمي بأن 
إدارة البرنامج وضعت أهم 
أجهزة الصوت واملونتيرات 

على املسرح.
التي  ووزعت أح���الم، 
حملت ثالث بطاقات ملونة 
باألخضر واألحمر واألصفر، 
على بعض املشتركني اللونني 
األصفر واألخضر، وهددت 
البطاقة احلمراء  من ينال 
انتقدت  من غضبها، فيما 
بشدة املشترك اجلزائري 
أجراد لعدم تأديته أغنية 
الفنان رامي عياش »طال 
الس���هر« كما يجب، بينما 
كانت جلنة التحكيم موافقة 

مرت احللقة األولى من 
احللقات النهائية من »أراب 
آيدول 3« بخفة، ولم يوتر 
أجواءها إال إلقاء اللوم في 
عدم متكن بعض املشتركني 
من أداء أغنياتهم كما يجب 
عل���ى نقص ف���ي معدات 
الص���وت، حي���ث انتقدت 
احالم ع���دم وجود بعض 
التجهيزات الصوتية التي 
تخدم املشتركني ما يؤدي 
الى تأثرهم س���لبيا، وقد 
اس���تمع وائل كفوري إلى 
مطالبتها باملونيتر، فقام من 
مكانه وتوجه إلى املسرح 
في محاولة إلجراء اختبار 
على ما قالته أحالم، فأكد 

جلنة حتكيم البرنامج

بع����د عرضه على شاش����ة 
»أبوظب����ي« خ����الل رمض����ان 
املاضي وحصده جناحا الفتا، 
يستمر مسلسل البيئة الشامية 
»الغربال« في جزء ثان، على 
أن ينطلق تصويره حتت إدارة 
املخرج م����روان بركات مطلع 

نوفمبر املقبل.
الفنانة أمل عرفة  وتفتتح 
موسمها الدرامي في هذا العمل، 
وتواصل تأدية دور »أم جابر« 

صراع مشتعل بني أمل عرفة وسمر سامي
الذي يش����هد تطورا كبيرا، إذ 
تقع هذه الشخصية في صراع 
شديد مع الفنانة سمر سامي 
التي جتسد إحدى الشخصيات 

النسائية اجلديدة.
ويجس����د املسلس����ل الذي 
كتب نصه س����يف رضا حامد 
وأخ����رج ناج����ي طعمي جزأه 
األول، صراع اخلير والش����ر، 
ويتناول دمشق في عام 1927 
من خالل حي الشاغور الدمشقي 
وقصة اجتماعية يشتعل فيها 
الصراع على السلطة، ويولد 
هذا الصراع الكثير من الدماء 
والظلم والعديد من الضحايا 
التي ال ذنب له����ا إال وجودها 
ضمن ساحة الصراع في أحداث 
مليئة بالتشويق ضمن أجواء 
البيئة الدمشقية احملببة، علما 
أنه يجمع مجموعة من نخبة 
جنوم الدراما السورية أمثال منى 
واصف، وبسام كوسا، وعباس 
النوري، وعبداملنعم عمايري، 

إضافة إلى أمل عرفة. أمل عرفهسمر سامي

اس����تقالل س����يارته والتجول 
في شوارع املعادي لنفي هذه 
الشائعة. وكان قد تردد أن عز 
اضطر لترك منزله في شارع 
دجلة في منطقة املعادي بسبب 
مالحقة جيرانه له وتوجيههم 
كالما قاسيا له بسبب قضيته 
مع زينة وانكاره نسب طفليها، 
كما تردد أنه انتقل إلى مجمع 
»القطامي����ة هايت����س«، حيث 
استأجر فيال مقابل 4.500 دوالر 

شهريا.
من ناحية أخرى، ذكر موقع 
»أنا زهرة« أن عز ميارس حياته 
بشكل طبيعي في املنطقة التي 
يعيش فيها منذ أزمته مع زينة، 
حي����ث كان يجلس في املقاهي 
مع أصدقائه، ويذهب أيضا إلى 
النادي الرياض����ي اخلاص به 
ملمارسة الرياضة، متجاهال متاما 

تطورات قضيته مع زينة.
وفي سياق متصل، كشف 

بعدما تردد ان أحمد عز ترك 
منزله ف����ي منطقة املعادي في 
النجم املصري  القاهرة، تعمد 

أحمد عز يهرب من بيته ويستأجر ڤيال 
بـ 4500 دوالر شهرياً خوفاً من زينة

عاصم قنديل، محامي زينة، عن 
تفاصيل جديدة في قضيتها مع 
عز، حيث قال احملامي: »عز ال 
القضاء املصري، وأنه  يحترم 
قال م����ن قبل إنه س����ينفذ ما 
يطلبه القض����اء ولكنه تهرب 

ألنه مستهتر«.
وتابع قندي����ل إنه لم يكن 
ليتولى القضيةولم يكن متأكدا 
أن التوأم أبناء أحمد عز، ولم 
يكشف إال 10% فقط من األدلة 
التي ميلكها، وميلك أدلة أخرى 
قوية جدا تثبت حدوث الزواج، 
ولكنه ينتظر اللحظة املناسبة. 
وأضاف أنه اس����تمر لشهرين 
كاملني يقوم ببعض املساعي 
حلل القضية بشكل ودي ودون 
فضائح، ولكن عز لم يرغب في 
ذلك، وفي إحدى املرات طلب عز 
بنفسه أن يقوم بعمل التحليل 
DNA ولكن����ه ته����رب في آخر 

حلظة. أحمد عز
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أكدت أنها »ال ترد الغلط بالغلط« وأهلها خط أحمر

خاطبت شجون شخصيا 
وليس من خالل اشخاص 

آخرين، ولذلك قبلت 

موافقة على بطولة »أنيسة 
الونيسة« اال بعد ان اكدت 

لي الشركة املنتجة انها 

لي هي االخرى: »امتنالچ 
التوفيق الدور عليچ حلو«، 

مستدركة: لم اعط اي 

بل قمت باالتصال بالهام 
الفضالة عندما سمعت ان 
الدور عرض عليها، فقال 

من شائعات ضدها وضد 
غيرها من الفنانني، ردت: 

ليس عندي اال »انستغرام« 
فقط، ومن جانبي ابتعد 

دائما عن اللغط، وأي 
انسان »يغلط« في، هذه 

تربيته، وآخر همي ان ارد 
عليه النني »ال ارد الغلط 
بالغلط«، لكن اذا تعرض 
احد الى اهلي فهذا »خط 

احمر« وارد عليه باحترام 
وبطريقة حترجه، مشيرة 

الى ان اهلها يساندونها في 
مشوارها الفني وينتقدون 

اعمالها، نافية ان يكون 
لها »شلة فنية« معينة، 
مضيفة: ال انكر انني 

»استانس« من العمل مع 
بعض االصدقاء وهذا شيء 
طبيعي، لكن تربطني عالقة 

ممتازة مع اجلميع.

باملشاركة في العمل. 
وتابعت فاطمة: مهنيا 

وإنسانيا احترم زمالئي 
جميعا في الوسط الفني 

واقدرهم، واعلم انه 
من الطبيعي ان حتدث 

ظروف للفنان وقد يعتذر 
عن اعمال درامية ويحل 

فنان اخر مكانه وهذا 
ليس عيبا، مكملة: في 

»انيسة الونيسة« سيراني 
اجلمهور في شكل مختلف 
عن السابق، وسأخرج من 

طور الفتاة الهادئة الى 
مناطق اخرى، ودوري 
فيه كوميدي تراجيدي 

»مجنون« وخلطته غريبة، 
وسأهدي شجون مشهدا 

منه سأخبرها به عند 
عرض العمل.

وعن مواقع التواصل 
االجتماعي وما يثار عليها 

عبدالحميد الخطيب

بعد حالة اللغط التي سادت 
الفترة املاضية بسبب 
تصدي الفنانة فاطمة 

الصفي لبطولة مسلسل 
»أنيسة الونيسة« بعد 
اعتذار الفنانة شجون 

ألسباب خاصة قيل وقتها 
انها صحية طارئة، أكدت 

الصفي في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان انها لم 

حتل بديلة لشجون كما 
ردد البعض ولكنها كانت 

احد االسماء املرشحة، 
وقالت: حينما عرض علي 

العمل اتصلت على شجون 
وقلت لها »انهم كلموني 
للمشاركة«، فردت علي: 

»روحي عليچ بالعافية 
انت خذيه الن الدوار وايد 

حلو«، ولم اكتف بذلك 

فاطمة الصفي متحدثة للزميل عبد احلميد اخلطيب شجون

فاطمة الصفي: لست بديلة ألحد.. واتصلت بشجون قبل املوافقة على »أنيسة الونيسة«

النمر والزعبي وفخرية والطراروة وعدد من النجوم يخوضون التجربة في عدة أماكن بالكويت

مفهوم الطمع .. في »أنيسة الونيسة«!
)هاني عبداهلل( لقطة جتمع بعض أبطال العمل 

حسن الشامسي ونرمني محسن قبل تصوير أحد املشاهد

املخرجة املنفذة هناء شحاتة ومدير إدارة اإلنتاج مشاري الشمري

عبداحملسن النمر وإلهام علياملخرج منير الزعبي موجها عبداحملسن ومالك وعبير أحمد وعبداهلل الطراروة

غزالن

علينا وبالتالي يعطي نتيجة 
أفضل للمشاهد.

وإذا كانت ستقدم الشخصية 
باللهجة السعودية أم الكويتية، 
قالت نرمني: ال استطيع أن أقدمها 
باللهج����ة الس����عودية وهناك 
متابعة م����ن فريق العمل لهذه 

النقطة وكنا حريصني عليها.
ام����ا الفنانة غزالن، فقالت: 
»انيسة الونيس����ة« اجتماعي 
بامتي����از ويختلف في طريقة 
الطرح عن االعم����ال االخرى، 
حيث ميزج بني الواقع واخليال، 
وفيه مفاجآت عاطفية وأسرية، 
واتوقع ان يحقق صدى كبيرا 
جدا للقصة و»الكاست« املشارك 
فيه، وهذا ما وافقها فيه الفنان 
حس����ن الشامسي، بينما قالت 
املخرجة املنفذة هناء شحاتة: 
العمل »اليت كوميدي« مع كم 
كبير من التراجيديا وهو فكرة 
دسمة يتم تناولها بروح خفيفة، 
وسادت في فترة تصويره اجواء 
جميلة بني املشاركني فيه رغم 

كثرة اللوكيشينات.
ومن ناحيت����ه، قال الفنان 
منصور الفيلي: ألعب شخصية 
محبوب وه����و »صبي البيت« 
وتربي معهم، ويعتبر اخلزنة 
الس����رية للبيت وأهل����ه، وما 
جذبني للعمل أوال كان النص 
الذي أرس����له لي املنتج عامر 
صباح، ووجدته جديدا بالنسبة 
لي، كما اعتبرها فرصة للعمل 
مع هذه النخبة من الفنانني، بعد 
التجارب التي شاركت فيها مع 
فنانني كويتيني أمثال العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا والفنانة 
القديرة حياة الفهد في أعمال مت 
تصويرها بدولة اإلمارات، ولكن 
هذا العمل هو األول الذي أشارك 

في تصويره بالكويت.
الفئ����ات  وح����ول تن����وع 
العمرية واللهجات اخلليجية 
في املسلسل، قال: هذه اخللطة 
جعلتنا نش����عر بروح األسرة 
وجعلتنا نتلمس تقاربا بيننا، 
وكلن����ا في اللوكيش����ن نعمل 
كأسرة سواء من املخرج منير 
الزعب����ي، وكيف يتعامل معنا 
بتواض����ع ودرج����ة عالية من 
التنسيق وتسود احملبة بيننا، 
وهذه الصبغة متيزنا كأسرة 

مسلسل.

سنوات، باإلضافة إلى املمثلني 
فهم أشخاص محترفون وليسوا 

هواة يتعلمون التمثيل.
وق����ال، الفن����ان عب����داهلل 
العب ش����خصية  الط����راروة: 
الشقيق األصغر لعبداحملسن 
النمر وخالد البريكي، ولن أقوال 
انهم متفرقون بل ما جمعهم في 
بيت واحد هو فلوس شقيقتهم 
»أنيسة« بعد أن كانوا منقطعني 
عنها من سنوات، ويحاولون أن 
يحصلوا منه����ا على أكبر قدر 
ممكن من املال، كونهم يعانون 

من ديون ومشاكل مادية.
وإذا كان ي����رى أن تعاونه 
مع شركة »صباح بيكتشيرز« 
تش����كل له إضافة في مشواره 
الفني، ق����ال: أعتبر انني أعمل 
مع »أنظف الناس« من ناحية 
التعامل، والثقة وطريقة التعامل 
مع الفنان، وهذا بعكس بعض 
الش����ركات األخ����رى، والعام 
املاضي لم أش����ارك في أعمال 
ولكن هناك خطط س����تجمعنا 
والعمل هنا »أنيسة الونيسة« 
أنه مييزني وأتعاون مع  أرى 
تقريبا نفس »غروب« مسلسل 
الذي حقق  العمر«  »صديقات 

جناحا كبيرا فيه.

شخصية شهد

وبدوره����ا قال����ت، الفنانة 
السعودية نرمني محسن: ألعب 
شخصية »شهد« وهي شخصية 
تعاني من تقلبات في الشخصية 
التي تلعبها نتيجة الصراع الذي 
تعاني����ه من صراع����ات أهلها، 
وهي عموما ش����خصية هادئة 
ومحبة، ث����م نراها في مرحلة 
أخرى تعاني م����ن ألم وحزن 
بسبب والدها، مشيرة إلى أنها 
متحمس����ة للعمل في مسلسل 
»أنيسة الونيسه« خاصة ان فيه 
مجموعة من الفنانني والفنيني 
املتميزين في الساحة وخاصة 
الفنانة فاطمة الصفي وأنها من 
»فان����ز« األخيرة حتى قبل أن 
تعمل معها أو تبدأ في التمثيل، 
وشرف لي أن اعمل معها وأتعلم 
منها، خاصة أنن����ا بيننا أكثر 
من خط درامي مشترك، وحتى 
املشاهد التي ال تكون موجودة 
فيها ال تبخل علينا بتواجدها 
الكثير مما ينعكس  وتعطينا 

التي ربتك وليست التي أجنبتك 
فقط«، وال يوجد بيت في اخلليج 
ال توجد فيه »داية«، والشخصية 
باألس����اس والدتها كانت كذلك 
مربية في نف����س البيت، ولها 
دور في حتريك األحداث وحتمل 
الشخصية الكثير من التقلبات، 
كاشفة ان للعمل جزءا ثانيا، كما 
صرح لها مؤلفه عبداحملس����ن 

الروضان.
وم����ن جانبه، ق����ال الفنان 
ألع����ب  البارون����ي:  عب����داهلل 
شخصية »مبارك« وهو محام 
في الشركة، والشخص املؤمتن 
على كل أموال »أنيسة«، وحتدث 
مفارقة بأنها تقع في حبه بينما 
يعتبرها كشقيقته، وليس هذا 
وحس����ب بل انه يقع في حب 
الفنانة  إحدى شقيقاتها وهي 
»مالك« والتي يتزوجها بالفعل، 
وحتدث مجموعة من املشكالت 
والغيرة واحلس����د، ث����م تهدأ 
األوض����اع وتتفهم أن عالقتهم 

ال تتعدى األخوة.
وحول ما جذبه للشخصية 
ودفع����ه لقبول املش����اركة في 
املسلس����ل ق����ال: أوال ش����ركة 
اإلنتاج »صباح بيكتش����يرز« 
هي واحدة من أفضل شركات 
اإلنتاج املوجودة في الس����وق 
أنهم عندما  ومحترمة وأعرف 
يطلبونني في عمل أقبل وهم 
يقدرون املمثل����ني، وتعاملت 
معهم أكثر من مرة، وهنالك ثقة 
عمياء بيني وبني املخرج منير 
الزعبي وجتمعنا صداقة منذ 

ألعب شخصية »إخالص« زوجة 
ش����قيق »أنيسة« وهي تعشق 
زوجه����ا لدرجة كبيرة كونهما 
ارتبطا بعد قصة حب في فترة 
اجلامعة، وعندما متادى احلب 
وبات خانقا، أصبحوا في حالة 
تخبط أو خوف من أن هذا احلب 
سيكون كافيا لتسامحه وتغفر 
ل����ه حالة اخلناق التي متر بها 
معه، وأصبح����ت بينهم غيرة 
ومش����اكل وجتد نفس����ها أمام 

مفترق طرق.

أبعاد متعددة

أما الفنانة فخرية خميس، 
فقالت: شخصية »عزيزة« التي 
ألعبها جميل����ة ومختلفة عما 
اعتاد الناس أن يروني فيه عادة، 
وبعد أن يتعاطف معه اجلميع 
ستأتي آخر احللقات لتكشف 
عنها شيئا جديدا لن يتوقعوه 
في بداي����ة األح����داث، كما أن 
الشخصية حتمل أبعادا متعددة 
وستشكل مفاجأة للجمهور، فإذا 
أحبني اجلمهور فمعناها أنني 
لم أوصل الشخصية بطريقة 
صحيح����ة، وإذا كرهوني فهذا 
جناح للش����خصية، وتابعت: 
العمل مكتوب باللهجة الكويتية 
القدمي����ة »القحة« ولهذا كانت 
هناك إشارة في »بالي باك« الى 
أن الشخصية لها أصول غير 

كويتية.
وإذا كان����ت تخوف����ت من 
تقدميها لش����خصية »مربية«، 
قالت خميس: املثل يقول »األم 

وأيضا ال نغفل هنا الدور الذي 
قام به املخرج منير الزعبي على 
النص وما أضافه من ملسات، 
كون الكاتب في بعض األحيان 
يكتب وف����ق معطيات تختلف 
عن تل����ك التي يفرضها الواقع 

في مرحلة التنفيذ.
بدورها، قالت الفنانة الشابة 
السعودية الهام علي: العرض 
جاء من خالل ش����ركة »صباح 
الذين أعطوني  بيكتش����يرز« 
فرص����ة من خالل ه����ذا العمل 
إلى  الذي اعتبره س����يعيدني 
الكوميديا اجلميلة الهادفة مجددا 
وهي عودة للطريق الصحيح، 
والكوميدي����ا املوج����ودة على 
الورق هي ما تنقصنا في الدراما 
عموما وخاصة تلك التي تكون 
خاصة باملمثالت، مس����تدركة: 

وكان السهل املمتنع، وألعب فيه 
شخصية »إياد« وهو »كراكتر« 
في عمر معني أري����د أن أدخل 
املمثلني  فيه، وأيضا مجموعة 
والكاست جيد فتضافر كل هذه 
العوامل هو ما دفعنا لقبولها.

وإذا كان يواف����ق عل����ى ما 
يقال ان فكرة العمل مكررة وال 
حتمل جديدا، ق����ال النمر: هي 
ثيمة عاملي����ة لعبت بأكثر من 
شكل وصورة، وقد جندها في 
السينما أو املسرح وحتى في 
الدرام����ا الفكرة طرحت من أن 
يكون هناك شخص غني قريب 
من مجموعة فقيرة حتاول ان 
تستفيد من قدراته املادية، ولكن 
في النهاية التفاصيل املوجودة 
في العمل مكتوبة بشكل لذيذ 
من مواقف وعالقات بني االخوة، 

عبدالحميد الخطيب 
سماح جمال

جتربة درامي����ة متزج بني 
الكوميديا السوداء والتراجيديا، 
ثرية باملضامني والقيم اإلنسانية 
واالجتماعية التي تكشف حقيقة 
الغايات من العالقات التي تبنى 
على املصالح واثرها في حياتنا، 
هذا باختصار ملخص فكرة قصة 
مسلسل »أنيسة الونيسة« الذي 
يجري تصوره هذه الفترة في 
عدة اماكن في الكويت، وهو من 
إنتاج »صباح بكتشرز« لعامر 
الصباح ومنتج منفذ »سبكتروم 
بكتشرز« وتأليف عبداحملسن 
الروضان وإخراج منير الزعبي 
وبطول����ة: فاطم����ة الصف����ي، 
عبداحملسن النمر، خالد البريكي، 
عبير أحمد، مالك، غزالن، إلهام 
علي، عبداهلل الطراروة، وعدد 

آخر من الفنانني.
»األنباء« زارت فريق »انيسة 
الونيسة« اثناء التصوير ملعرفة 
ما اجلديد الذي سيقدمه العمل 
وما أدوار الفنانني املش����اركني 

فيه؟ فإلى التفاصيل:

ليست الحقيقة

في البداية قال املخرج منير 
الزعبي: الناس توقعت من اسم 
املسلسل ان يكون كوميديا لكن 
هذه ليس����ت احلقيقة، فالعمل 
عبارة عن »مكس« بني الكوميديا 
الس����وداء والتراجيديا ملعاناة 
فتاة فقدت كل شيء لكنها متلك 
املال، وفج����أة يظهر لها اخوة 
يطمعون في امل����ال في الوقت 
الذي تبحث في����ه عن العزوة 
والسند لها في احلياة، فتحاول 
تصليح مفهوم الطمع ليصبح 

حبا واخاء.
وتابع: في حال جناح اجلزء 
االول سنباشر بتصوير جزء 
ثان الستكمال اخلطوط الدرامية 
املوجودة فيه، مثنيا على فريق 
العمل بالكامل ومشيدا بالروح 
احلميمية التي تس����ود بينهم 
والت����ي انعكس����ت على روح 
املسلسل وعلى ادائهم التمثيلي 

العالي. 
الفنان  ق����ال  من جانب����ه، 
عبداحملس����ن النمر: »أنيس����ة 
الونيسة« أفضل ما قدم لي كنص 

فريق العمل
املسلسل من إخراج: 

منير الزعبي وتأليف: 
عبداحملسن الروضان، 

مخرج منفذ: هناء 
شحاتة، مساعد املخرج: 

عيسى ذياب، مدير 
اإلضاءة والتصوير: 

هاني العقرباوي، مدير 
إدارة اإلنتاج: مشاري 
الشمري، إشراف عام: 
جمال الدين مصطفى.
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة 

االبراهيم من فريق بريلنت الب وذلك بهدف 

اإلضاءة على اهم التجارب احمللية والعاملية 
في عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة 
عامة والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما 

نود ان نسلط الضوء على آخر الصفقات 
االستثمارية في عالم املشروعات الناشئة 

وذلك بهدف تقريب وجهة النظر بني 
شركات االستثمار الكويتية واملبادرين.
www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

تقرير: القطاع الخاص ينافس حكومات 
الخليج في المشروعات الصغيرة

كشف تقرير اقتصادي حديث ان حكومات 
اخلليج درجت على االستثمار الصناعي في 
املشروعات الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال 
عالية دون الدخول في منافسة القطاع اخلاص 
الذي يتجه نحو االس���تثمار في املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، حيث متثل تلك الصناعات 
نسبة عالية تصل الى ما يقارب 85% من املصانع 

العاملة في الدول اخلليجية.
وب���ن التقرير أن حجم االس���تثمارات في 
املصانع اخلليجية خالل الفترة احلالية يبلغ 
اكثر من 85 مليار دوالر، مش���يرا الى ان عدد 
املصانع في دول اخلليج بلغ ما يقارب 7400 
مصنع، تنتج اكثر من 4 آالف منتج، ويعمل 

في هذه املصانع اكثر من 590 ألف عامل.
وأش���ار التقري���ر الذي أصدرت���ه منظمة 
اقتصادية متخصصة الى ان نس���بة املصانع 
العاملة الصغيرة ب���دول املجلس تبلغ %65 
بينما تبلغ نسبة املصانع املتوسطة 8.18% أما 
الكبيرة فشملت 15.3% من مجمل عدد املصانع 

في دول املجلس.

ودعت منظمة في تقريرها القطاع اخلاص 
اخلليجي الى ممارس���ة دور اكثر إيجابية في 
تفعيل احلركة االقتصادية على مستوى الدول 
واملنطقة اخلليجية، السيما ان الظروف مهيأة 
اآلن ليق���وم القطاع اخلاص بهذا الدور الهام، 
وأن اإلمكانيات املالية والفنية تؤكد ان قطاع 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة هو األنسب 

لالستثمار.
واشار التقرير لعدة اعتبارات مهمة تساعد 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة على النجاح 
في ه���ذا املجال ف���ي مقدمتها إنش���اء مراكز 
معلومات قطرية ومركز معلومات إقليمي خاص 
بالصناعات الصغيرة واملتوسطة، واستحداث 
آليات متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
باإلضافة لزيادة وعي وكفاءة العمل اإلداري 

كعامل أساسي في جناح هذه املشروعات.
ودع���ت املنظمة الى إنش���اء احت���ادات أو 
تعاونيات قطري���ة حتت مظلة احتاد إقليمي 
للصناعات الصغيرة واملتوسطة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.

في مؤتمر الجنوب اإلسباني الخاص 
بالمشاريع الصغيرة اإلسبانية

»بريلنت الب« تشارك

آراء خليجية عن قطاع المشروعات الصغيرة
يب���دو أن التنقيب عن األرباح في ظ���ل أزمة بدأت قبل 
عام كامل، وما زالت مكش���رة أنيابها، أصبح أمرا في غاية 
الصعوبة، فالدرر النفيس���ة والعوائد الدس���مة التي كان 
املستثمرون يحققونها في السابق، باتت اليوم أكثر ندرة، 
بل أصبح الكادحون في املجتمع هم الوارثون لها، يلتقطونها 
من عرق جبينهم بعيدا عن بهو سوق املال، أو شراء األسهم 

من خالل أجهزة احلاسب.
»املستثمرون« في هذا العدد تفتح ملفا مهما لطاملا أغفلته 
الكثير من اخلطط االس���تثمارية، والتي كانت تتطلع إلى 
ربح وفير من خالل مضاربة سهلة، ال تكلف اإلنسان أكثر 

من إشارة بالبيع، أو أمر بالشراء.
املشروعات الصغيرة واملتوسطة كانت لبنة بناء راسخة، 
في اقتصادات ضخم���ة، صنعها أصح���اب املهن واحلرف 
بطموحهم، وبها تكاملت مش���اريع كبيرة، بل فعلت ما لم 
تفعله تلك األخيرة، من القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، 
وأسهمت في زيادة اإلنتاج وإدرار الدخل وظهور االبتكارات 

واإلبداعات في جميع املجاالت.
إال أن الرهان على جناح املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ال ينفك عن مدى تصديها للتحديات املطروحة التي تفرضها 
التكتالت االقتصادية عن طريق املنافس���ة، وهو األمر الذي 
يستحيل حتقيقه دون إيجاد نهج مؤسسي مدروس يقوم 
بتوفير الدراس���ات اخلاصة بهذه املش���اريع، والعمل على 
حتديثها واالستفادة منها فعليا، وليس االكتفاء بصرخات 

االستغاثة بها والتوجه إليها فقط.
فكيف ميكن لهذه املشروعات الصغيرة أن تدعم السياسات 
االقتصادية؟ وهل أن األزمة العاملية فرضت التوجه إلى تلك 
املشروعات أم أن حاجة املجتمع هي التي لفتت األنظار إليها؟ 
وهل س���يكون الرهان رابحا على فاعلية هذه املشاريع في 
التخفي���ف من وطأة الظروف التي مير بها العالم؟ وكيف؟ 
اإلجابات عن هذه التساؤالت يدلي بها أصحاب اخلبرة في 
اجلهات واملنظمات الداعمة للمشاريع الصغيرة والصناديق 
املؤسسة ملثل هذه األغراض، وذلك من خالل التحقيق التالي، 

فإلى تفاصيله.

ما هي؟ وما الهدف؟

إن فكرة املشروعات الصغيرة ليست وليدة العصر، بل 
قامت عليه���ا اقتصادات ضخمة كاالقتصاد الياباني، ومنذ 
س���نوات عدة، وكان هناك توجه من قب���ل الدول العربية 
ومنها اململكة العربية السعودية على وجه اخلصوص لدعم 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة، بعد أن ظهرت أهميتها 
في دفع عجلة االقتص���اد، واألخذ بيد العاطلن عن العمل 

إلى أناس منتجن ومبتكرين واصحاب أعمال.
من جهته، يؤكد األمن العام لصندوق األمير س���لطان 
بن عبدالعزيز لدعم املش���اريع الصغيرة للسيدات، حسن 
اجلاسر، أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة تعتبر ركنا 
مهما في منظومة اقتصاد الس���وق االجتماعي، وأن هناك 

تعريفا دوليا ومعايير معترفا بها لتلك املشاريع.

تنشيط االقتصاد

وعن دور املش���اريع الصغيرة في دفع عجلة االقتصاد، 
الس���يما خالل فترات الركود االقتصادي، يش���ير مدير عام 
صندوق دعم املشروعات واملنشآت الصغيرة في اليمن، أحمد 
صالح حمزة، إلى أن املشاريع والصناعات واملنشآت الصغيرة 

واملتوسطة بأشكالها املختلفة، تلعب دورا هاما في اقتصادات 
األمم، نظرا للجزء الذي حتتله من النسيج االقتصادي، فهي 
تشكل الغالبية العظمى في هيكل املنشآت في أي دولة، كما 
أن القيمة املضافة املتولدة عن تلك املشروعات عالية جدا، كما 
أنها تسهم في تقدمي السلع واخلدمات ذات العالقة املباشرة 
باملس���تهلك في جميع صورها وبج���ودة عالية، مضيفا أن 
تلك املشروعات تتيح العديد من فرص العمل املختلفة لكل 
التخصصات ومبس���تويات متدرجة من املهارات، وبالتالي، 
تعد وسيلة فعالة في التقليل من مستويات البطالة، إضافة 
إلى انخفاض تكلفتها االستثمارية وعدم حاجتها إلى أماكن 
كبي���رة إلقامتها، ب���ل ان البنى التحتية الالزمة لها تتس���م 
بالبساطة، فضال عن انتشارها اجلغرافي الواسع ما يجعلها 
أداة فاعلة في توازن عملية التنمية. وإضافة إلى ذلك، فإنها 
تتميز بقدرتها العالية على استرداد رأس املال املستثمر فيها 

في غضون فترة زمنية قصيرة وإمكانية تطويعها 
وتوجيهها طبقا الحتياجات الس���وق من 

السلع واخلدمات.

مؤسسات متخصصة

لقد حظيت املشاريع 
الصغي���رة بدعم من 

قبل بعض املؤسسات 
الت���ي اضطلع���ت 
بدور املس���ؤولية 
االجتماعية، وفي 
مجل���س  دول 
التعاون اخلليجي، 
ب���رزت بع���ض 
التي  املؤسسات 
باملبادرين  تعنى 

وأصحاب األفكار، 
تس���اعدهم  لك���ي 

على ترجمة أفكارهم 
وحتويلها إلى مشاريع 

إنتاجية تضي���ف قيمة 
لالقتصاد.

العامة  املدير  بدورها، تؤكد 
ف���ي برامج  للعالق���ات واإلع���الم 

عبداللطيف جميل خلدمة املجتمع، نادية 
محمد رفعت شيخ، أن برامج خدمة املجتمع من أهم 

البرام���ج التي حرصت مؤسس���ة عبداللطيف جميل على 
تنفيذها حتت مفهوم املس���ؤولية االجتماعية منذ تأسيس 
املؤسسة عام 1945 على يد الشيخ عبداللطيف جميل، رحمه 
اهلل. وفي العام 2003 مت تأسيس برامج عبداللطيف جميل 
خلدمة املجتم���ع، والتي ركزت عل���ى توفير فرص العمل 
للشباب والشابات من خالل العديد من األنشطة املتنوعة، 
ودعم أصحاب املشاريع الصغيرة بقروض حسنة، وتوفير 

البيئة املتميزة لهم.
وتلفت نادية ش���يخ إلى أن أهم املشاريع التي يدعمها 
برنامج »باب رزق جميل«، تتمثل في مشاريع عدة، من أهمها 
برنامج األسر املنتجة: والذي يقوم على مبدأ اإلقراض اجلماعي 
للسيدات، ويشترك فيه أكثر من 30 ألف سيدة حول اململكة 
وتتراوح قيم���ة القروض من 1000 الى 5000 ريال، بحيث 

تقوم السيدة بالعمل على مشروعها من املنزل، وهو برنامج 
اجتماعي اقتصادي يس���عى إلى استثمار وتوظيف قدرات 
أفراد األسرة احملتاجة، بهدف مساعدتها على إعالة نفسها، 
ولتساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي 

تعيش فيه من خالل إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة.
أما اجلاسر، فيذكر لنا مثاال عن صندوق األمير سلطان 
بن عبدالعزيز لدعم املش���اريع الصغيرة للسيدات، والذي 
جاءت فكرة إنشائه من حرص صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير املنطقة الش���رقية رئيس 
مجلس إدارة الصندوق، على تقدمي كل الدعم ألبناء وبنات 
املنطقة الشرقية، حيث يتميز الصندوق بتقدمي دعمه للفتيات 
فقط وهو دعم يش���مل التأهيل والتدريب والتمويل املالي 
بدون فوائد، والدعم الفني املتواصل لكي يستطعن الدخول 
للمجال التجاري والنجاح في���ه، كما يهدف الصندوق إلى 
حتويل املرأة الس���عودية من باحثة عن عمل إلى 

صانعة عمل.
وعن أه����م املش����اريع الصغيرة 
واملتوسطة التي مولت من قبل 
الصندوق، يقول اجلاس����ر: 
لقد م����ول الصندوق 34 
مشروعا مبا يتجاوز ال� 
6 مالين ريال سعودي 
إلى اآلن، وأتت هذه 
املشاريع في مختلف 
املجاالت اخلدمية، 
 ، لتعليمي����ة ا
الغذائية، الصحية، 
واإلعالمية، فلدينا 
في املجال الغذائي 
»نوريات  مرك����ز 
للطب����خ« و»مطبخ 
وهم����ا  الرح����اة« 
يعتبران أول مطابخ 
ف����ي املنطقة  نس����ائية 
الش����رقية تعم����ل فيهما 
السيدات على حتضير األكالت 
الش����عبية، ولدينا أيضا عدد من 
املراكز الطالبية النسائية التي تعنى 
بتقدمي مختلف اخلدمات الطالبية كالطباعة 
والنسخ والبحوث وغيرها، كما لدينا مجموعة مميزة 
من املش����اريع واألفكار التي مت متويلها من قبلنا، ونعمل عل 

دعمها بشكل متواصل.
في حن يؤكد مدير عام صندوق دعم املشروعات واملنشآت 
الصغيرة في اليمن، أحمد صالح حمزة، أن الصندوق قام منذ 
إنشائه بتمويل ما يزيد عن 8000 مشروع صغير ومتوسط في 
جميع املجاالت اإلنتاجية واخلدمية والتجارية، منها معامل أحذية، 
مطاحن حبوب، جتارة، خياطة، معامل حلويات، مطابع نشر، 
أما القطاع اخلدمي، فتشتمل أنشطته على املطاعم، واملكتبات، 
ورش تبريد، كوافيرات، بوفيهات، واملستوصفات، مدارس خاصة، 

مراكز االتصاالت، ورش صيانة السيارات، مغاسل.. الخ.

أمثلة ناجحة

قد يكون من الضروري التنقيب عما أثمرته املشاريع 

الصغيرة من نتائ����ج إيجابية، إال أن تلك النتائج جتلت 
بعد عام من األزمة املالية بوضوح، حيث يؤكد اجلاسر أن 
أغلب املشاريع التي مولت من قبل الصندوق حققت جناحا 
كبيرا، السيما في ظل الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق 
لصاحبات املشاريع من خالل برامج املتابعة املختلفة التي 
تلتصق باملشروع، وحتل املشاكل التي تواجهه، الفتا إلى 
أن تس����ديد اثنتن من صاحبات املش����اريع القرض الذي 
حصلت عليه من الصندوق قبل حلول وقت السداد، لهو 

دليل واضح على جناح هذه املشاريع.
إلى ذلك، يش����ير العتيبي أيضا إلى أن محفظة متويل 
املش����اريع الصغيرة لدى بنك الكوي����ت الصناعي والتي 
مولت العديد من املشاريع في املجاالت واألنشطة املختلفة، 
قد حققت جناح����ا واضحا بحدود 95% من إجمالي أعداد 

املشاريع التي مت متويلها.
ولكن كيف يكون النجاح؟ نادية ش����يخ تعزو جناح 
جميع املشاريع املدعومة من خالل »باب رزق جميل« إلى 
أن إدارة البرام����ج تقوم بتقييم األفكار والدراس����ات قبل 
املوافقة على املش����روع، وفي حال نقص أي معلومات أو 
احلاجة ملتطلبات معينة قبل البدء في دعم املشروع، يتم 
تقدمي تلك املساعدات واالستشارات مجانا«، الفتة إلى أن 
الدعم يتم ماديا وإداريا وتس����ويقيا واستشاريا ثم بعد 
قيام املشروع تتم متابعته من فريق العمل بشكل دوري 

لضمان استمراريته وجناحه وتطوره.
أما أحمد حمزة، فيؤكد أن جناح املشروعات الصغيرة 
يعتم����د على إدارتها وقدرتها على التس����ويق، فال يوجد 
هناك قطاع ناجح وآخر فاش����ل، مشيرا إلى أن صناديق 
اإلقراض احمللية ساهمت إلى حد كبير في امتصاص البطالة 
املنتشرة في صفوف الش����باب، وعملت على انخراطهم 
في سوق العمل بشكل يدعو إلى االنبهار، فمنذ تأسيس 
الصندوق وحتى العام 2008 اقرض صندوق دعم املشروعات 
الصغيرة أكثر من 5 مليارات ريال، س����اهمت في تشغيل 
آالف العاطل����ن عن العمل، وفتحت املئات من املنش����آت 

الصغيرة املدرة للربح.

نبذة عن صندوق األمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم 
المشاريع الصغيرة للسيدات

ويعتبر صندوق األمير س����لطان بن عبدالعزيز لدعم 
مشاريع السيدات اجلهة الوحيدة في الشرق األوسط التي 

تخصص التمويل للسيدات فقط وتدعمهن فنيا.
أتت أهداف هذا اجلهاز مسلطة على تفعيل دور املرأة 
السعودية وتعزيز االقتصاد احمللي من خاللها، حيث يعمل 
على تنمية ودعم األفكار اخلالقة في محيط األعمال عند 
السيدات، نش����ر ثقافة العمل احلر في املجتمع، تشجيع 
قيام مشاريع صغيرة ومتوسطة من خالل آلية التمويل 
والتدريب واإلرشاد للس����يدات، إتاحة فرصة أكبر لنمو 
قاعدة جديدة من صغار س����يدات األعمال الس����عوديات 
وتوسيع مساحة وجودهن في أنشطة االقتصاد الوطني، 
باإلضافة إلى املساهمة الفعالة في خفض معدالت البطالة 
النس����ائية التي تعاني منها أغلب الفتيات السعوديات. 
وهكذا متكن صندوق األمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم 
املش����اريع السيدات من دعم حركة املش����اريع الصغيرة 
واملتوس����طة بالتركيز على شريحة مهمة ومؤثرة تشكل 

50% من املجتمع.

ش���اركت مسرعة املش���اريع الصغيرة »بريلنت الب« في مؤمتر 
اجلنوب اإلس���باني »ذي ساوث س���وميت« والذي عقد في العاصمة 

االسبانية مدريد يوم اخلميس املوافق 2014/10/09.
وتضمن املؤمتر حضورا فاق التوقع بنحو 3000 آالف مش���ارك 
من املبادرين العاملين واملتخصصن في املجال التكنلوجي والتقني 

بجميع قطاعاته.
ومتيز املؤمتر بحضور مس���رعات اعمال عاملية مثل ستارت اب 
فايف هاندردز من الواليات املتحدة األميركية ونيكست بي الب من 
األرجنتن الى جانب العديد من الشركات االستثمارية املتخصصة في 

املشاريع الصغيرة مثل الي اكسيس من من جمهورية املكسيك.
وعال���م املبادرات في اوربا وامريكا االتينية عالم مليء باخلبرات 
والنتائج، وهذا هو الس���بب الرئيس���ي في مشاركة بريلنت الب من 
الكوي���ت، وذلك لتقدمي كل ما هو جديد الى املبادرين في الكويت عن 

طريق البرامج اخلاصة بها.
وملعرف���ة آخر البرامج اخلاصة باملبادري���ن ميكن متابعة املوقع 

.www.brilliant-lab.com االلكتروني اخلاص بها



أخبار إعالنية
االحد 19 اكتوبر 2014

25

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 

بدرية العبيد ونور الغريب خالل الرحلة                                                                               )أنور الكندري(لقطة تذكارية للمشاركات في الرحلة في »كنتاكي ـ األڤنيوز« 

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

د.وليد السليم

طاوالت فاخرة مقاعد عصرية مريحة 

د.أروى مجدي 

Dr. Gert Walter Graebner

مستشفى طيبة يرحب بانضمام د.أروى مجدي بتصاميم تناسب جميع األذواق وامليزانيات
إلى قسم طب األسنان لألطفال »هوم سنتر« تكشف عن كتالوج 2014: 135 منتجًا 

تصنع الفارق في عالم األثاث ومستلزمات املنزل

»السالم الدولي« يستقبل اخلبير األملاني
Gert Walter Graebner من 18 ـ 21 اجلاري

انضمت مؤخرا طبيبة 
أس����نان األطف����ال د.أروى 
مجدي إل����ى الطاقم الطبي 
ف����ي مستش����فى طيب����ة، 
وه����ي حاصلة على درجة 
البكالوري����وس ف����ي طب 
الفم واألس����نان  وجراحة 
من جامعة اإلس����كندرية 
ودرجة املاجستير في طب 
أسنان األطفال من جامعة 
اإلسكندرية، باإلضافة الى 
شغلها منصب مدرس مساعد 

في جامعة 6 أكتوبر.
وفي هذا الس����ياق، قال 
رئي����س القطاع الطبي في 
مستش����فى طيبة د.وليد 
السليم »في مستشفى طيبة 
نحرص على توفير مختلف 
االختصاصات الطبية وذلك 
لنتمكن من خدمة مراجعينا 
الكرام عل����ى أكمل وجه«، 
مضيفا »ان انضمام د.أروى 
مجدي إلى قس����م األسنان 
في املستش����فى يرفع من 
القسم االستيعابية،  طاقة 
حيث توفر خدمات عديدة 
مثل عالج تسوس األسنان 

كش���فت »هوم سنتر«، 
الرائدة  املتاج����ر  سلس����لة 
لألثاث واللوازم املنزلية في 
املنطقة، عن النسخة األحدث 
من كتالوج منتجاتها والذي 
املرة تشكيلة  يتضمن هذه 
أكبر وأفض����ل من أي وقت 
مضى. ويتكون الكتالوج من 
140 صفحة تتضمن مجموعة 
واسعة من التصاميم اجلديدة 
التي ستضفي على منزلكم 
ملس����ة خاصة م����ن األناقة 

واألجواء العصرية.
وسواء كنتم من محبي 
الكالس����يكية أو  الطرازات 
املعاص����رة أو ترغبون في 
املزج بني االثنني، يقدم لكم 
الكتالوج اجلديد مجموعة 
شاملة ومتنوعة من األثاثات 
التي تلبي  واالكسسوارات 
كافة األذواق وحتقق الوعد 
الذي التزمت به هوم سنتر 
بجع����ل كل من����زل متفردا 
وله ش����خصيته وأجواؤه 

اخلاصة. 
وف����ي هذا الس����ياق اكد 
الرئيس التنفيذي للعمليات 
بش����ركة هوم سنتر كولني 
رينويك »أن الكتالوج اجلديد 
يأت����ي مفعم����ا بالكثير من 
املفاهيم املبتكرة واملنتجات 
واألف����كار العصري����ة التي 
تواك����ب أح����دث صيحات 
املوسم وتالئم كافة امليزانيات 

في زيارة للمستش����فى 
أيام فقط  أربعة  تس����تمر 
يستقبل مستشفى السالم 
الدول����ي اخلبي����ر األملاني 
 Gert Walter Graebner.د
خالل الفترة من 18 وحتى 21 
أكتوبر 2014، وذلك ملتابعة 
حاالته ومناظ����رة حاالت 
جدي����دة واجراء العمليات 
املتخصص����ة  اجلراح����ة 
ب����آالم املفاصل  واملتعلقة 

والعمود الفقري.
 Gert.واخلبير األملاني د
ه����و   Walter graebner
خبير مش����هور في عالج 
املفاص����ل والعم����ود  آالم 
ب����دون جراحة  الفق����ري 
في مستش����فى مالتيسير 

لدى األطفال، عالج األسنان 
حتت تأثير التخدير الكلي 
لألطفال وذوي االحتياجات 
اخلاص������ة، وض����ع خطة 
عالجي����ة كامل����ة حلماية 
األس����نان ضد التسوس، 
إل����ى خدمات  باإلضاف����ة 
الدائمة مثل زراعة  القسم 
األس����نان وعالج اجلذور، 
التقوميي����ة  املعاجل����ة 
املس����اعدة للتعويض����ات 
السنية، املعاجلة التقوميية 
الوقائية ملنع نشوء حاالت 
سوء اإلطباق لدى األطفال، 

واألذواق على اختالفها. ليس 
هذا فحس����ب، فحرصا منا 
جلعل ه����ذا الكتالوج دليل 
حي لعمالئنا حرصنا على 
عكس صور واقعية لقطع 
املنزل داخل  األثاث ولوازم 
الكتالوج ليعكس بدقة املزايا 
والقيمة التي س����يحصلون 
عليها عمالؤنا عند ش����راء 
منتجات هوم سنتر«، ومييل 
الكتالوج اجلديد التخاذ طابع 
مختل����ف إذ تتضم����ن هذه 
النسخة نصائح وإرشادات 
لتس����اعدكم عل����ى اختيار 
التصامي����م املناس����بة التي 
ستجعل منزلكم متميزا بكل 
ما فيه. كما يقدم الكتالوج هذا 
العام مختارات خاصة حتت 
عناوين متعددة، مثل »أفضل 
ستة منتجات«، »املنتج األكثر 

طلبا« و»أفضل قيمة«.
وتضم مجموعة »أفضل 
س����تة منتجات« مختارات 
من أفض����ل املنتجات ضمن 
األث����اث، بينما  كل فئة من 
تستعرض مجموعة »املنتج 
األكثر طلبا« املنتجات الثالثة 
األكث����ر رواج����ا، ف����ي حني 
تس����لط مجموع����ة »أفضل 
قيمة« الضوء على عدد من 
التشكيالت واالكسسوارات 
ذات األسعار املنخفضة ضمن 
فئات غرف املعيشة وغرف 

الطعام وغرف النوم.

أملانيا حيث س����يقوم  في 
بإجراء املعاينة والكشف 
عن احلاالت املتعلقة بعالج 
آالم العمود الفقري والرقبة 
وتقدمي االستشارات الطبية 
لعمالئنا األعزاء ومناظرة 

احلاالت التالية: 
االن����زالق الغضروفي 
وإنقاص حج��م الغضروف 
القطن����ي والعنق��ي دون 
جراح����ة ومعاجل����ة آالم 
ع��رق النس����ا والديس����ك 
املفاص����ل  وخش����ون��ة 
الذراعني  والركبتني وآالم 
الغضاريف  وخش����ون��ة 
ومفاص��ل الفقرات وضيق 
القناة العصبية بالعمود 
مفص����ل  وآالم  الفق����ري 

حشوات األسنان التجميلية، 
قشرة البورسلني التجميلية، 
تبييض األسنان، باإلضافة 
إلى مساعدة األطفال على 
الع����ادات  التخل����ص من 
السيئة مثل مص األصابع 

ودفع اللسان«.
م����ن جانبه����ا، عبرت 
د.أروى مجدي عن سعادتها 
بانضمامه����ا إلى منظومة 
طبية عريقة كمستش����فى 
طيبة قائلة: إن انضمامي 
إلى مستشفى طيبة يعتبر 
أحد اإلجنازات التي تضاف 
إلي، حيث يعتبر واحدا من 
أهم املستشفيات املوجودة 
إلى  الكويت باإلضافة  في 
كونه حاصال على شهادة 
االعتماد الدولي في جودة 
اخلدمات الطبية من جلنة 
JCIA األميركية، مما يعكس 
جودة اخلدم����ات املقدمة 
للمراجع����ني، وأمتن����ى أن 
أس����تطيع تقدمي أقصى ما 
بوسعي ملساعدة املرضى 
وتق����دمي الرعاية الصحية 

لهم.

وتق����وم »هوم س����نتر« 
بتصميم أقس����ام متاجرها 
بحيث تكون نسخة مطابقة 
الظاه����رة في  للتصامي����م 
الكتالوج لكي يتمكن العمالء 
التعرف على املنتجات  من 
التي أطلقت حديثا بش����كل 

عملي. 
كم����ا قامت هوم س����نتر 
هذا الع����ام بتعزيز تفاعلها 
العمالء عب����ر منصات  مع 
التواص����ل الرقمي����ة، حيث 
قامت بإضافة ميزة تفاعلية 
إل����ى النس����خة الرقمية من 
الكتالوج مع إطالق مسابقة 
على مستوى املنطقة، ومقطع 
ڤيدي����و يتضم����ن أجواء ما 
إعداد  أثناء  الكواليس  وراء 
غ����الف الكتالوج ومنتجات 
إضافية لعرضها. وس����وف 
التفاعلي  الكتالوج  يتوافر 
عبر جميع املنصات الرقمية 
واالجتماعي����ة وأيضا على 
تطبيق هوم سنتر اجلديد 

للهواتف املتحركة.
وسوف يتوافر الكتالوج 
اجلديد لدى جميع محالت 
الري،  ف����ي  ه����وم س����نتر 
الشويخ، الفحيحيل، مدينة 
الكوي����ت ومجمع األڤنيوز، 
كم����ا ميكن تصفح����ه على 
www. :املوق����ع اإللكتروني
homecentrestores.com/

.catalogue

احل����وض اخللفية، حيث 
يحرص مستشفى السالم 
الدولي على توفير أفضل 
اخلدم����ات املتاح����ة ف����ي 
عالم الع����الج الطبي على 
املستوى العاملي من حيث 
استقطاب الكفاءات العاملية 
بش����كل مس����تمر في كافة 
الطبية املوجودة  األقسام 
باملستشفى لتشكل دفعة 
كبيرة للعاملني الكتساب 
خبرات عاملية مبشاركتهم 
د.Graebner ف����ي متابع����ة 
احل����االت التي يباش����رها 
خ����الل فت����رة تواجده في 
املستشفى، فوجوده إضافة 
مهمة جلدول برنامج األطباء 

الزائرين.

منتجات وأفكار 
عصرية تواكب 

أحدث صيحات 
املوسم وتالئم 

جميع امليزانيات 
واألذواق
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مورينيو: كني يريد مساعدتي
أكد جوزيه مورينيو املدير الفني لتشلسي أنه لو كان هو من قام بدفع أرسني فينغر املدير 
الفني لنادي أرسنال، لفرضت عليه العقوبات.
وأوضح مورينيو لوسائل اإلعالم أنه ليس مندهشا من عدم تعرض أرسني للعقوبة، ألنه 
ليس مورينيو. وحول تصريحات روي كني األخيرة قال: ال أعرف ان كان يشعر بذلك 
األمر، أم أنه يريد بيع الكتب، ويريد مساعدتي في ذلك، ولكن، لنكن منصفني، أنا اعرف 
طبيعتي، وأعلم نواياي، وأنا أقدر تلك التعليقات. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

نهاية السباق احتفاال بتحقيق 
أمام  املركزين األول والثاني 
51.000 ياباني���ا من عش���اق 
فريق تويوت���ا الذين تابعوا 
فريقهم وشجعوه منذ انطالق 
الس���باق وحتى حتقيق هذا 

االنتصار.
وستتواصل بطولة العالم 
لسباقات التحمل الشهر املقبل 
الذي يعد أكثر أش���هر السنة 
تش���ويقا ف���ي عالم س���باق 
الس���يارات، ويس���تهل في 2 
نوفمب���ر من خالل س���باق 
الست س���اعات في شنغهاي 
قبل اختتام موسم السباق في 

البحرين وسان باولو.

مالحظات حول السباق:

٭ مركبة تويوت����ا هايبرد 
TS040 الت����ي حتم����ل الرقم 
)أنتون����ي ديفيدس����ون   8

وسبستيان بوميي(.
٭ ملخص الس����باق: املركز 
األول، 236 لف����ة، 6 نق����اط 

توقف.
٭ أسرع لفة: 1 دقيقة 27 ثانية 

و815 جزءا من الثانية.
٭ مركبة تويوت����ا هايبرد 
TS040 الت����ي حتم����ل الرقم 
7 )أليكس وارز، س����تيفان 
كازوك����ي  س����ارازين، 

ناكاجيما(
٭ ملخص الس����باق: املركز 
الثان����ي، 236 لف����ة، 6 نقاط 
توقف، أس����رع لفة: 1 دقيقة 
و27 ثاني����ة و887 جزءا من 

خصوصية بالغة. ويأتي هذا 
االنتصار ليعزز صدارتنا في 
بطولة العالم لسباقات التحمل 
واستعادة مكانتنا بني مصنعي 
املركبات الرياضية، وكان هذا 
أجمل ما ميكن انتظار حدوثه. 
شكرا جزيال للجميع وأتوجه 
بشكر خاص لفريق عملنا في 
ش���ركة تويوتا الذي قدم لنا 
دعما هائال طوال األسبوع«.

وبدأ سبستيان على منت 
املركبة الت���ي حتمل الرقم 8 
الس���باق من مراكز متقدمة 
وانتق���ل إلى املرك���ز الثالث 
ف���ي املنعطف���ات األولى ثم 
انطلق بقوة مجددا مبساعده 
نظ���ام تويوتا هايبرد للدفع 
الرباعي بقوة 1.000 حصانا، 
ليع���اود التصدر خالل اللفة 
االفتتاحي���ة. وكان كازوكي 
أيضا طرفا في املنافسة على 
صدارة الترتيب ومتكن أخيرا 
من تبوء مركز متقدم واحتالل 

املركز الثالث.
وعاد سبس���تيان لقيادة 
املركبة الت���ي حتمل الرقم 8 
السباق وتولى  في منتصف 
أليكس قي���ادة املركبة رقم 7 
ملواصلة تفوق مركبة تويوتا 

.TS040 هايبرد
أنتوني وكازوكي  وتولى 
املزي���د م���ن املهم���ات وقاد 
سبستيان املركبة التي حتمل 
الرقم 7 خالل الساعة األخيرة 
من السباق وبقي أنتوني في 
القي���ادة ملوحا براية  قمرة 

طعم مختلف عن انتصاراتنا 
السابقة. وقد بادر الكثيرون 
إلى سؤالي عن الضغط الهائل 
الذي واجهناه هذا األسبوع، 
السيما ان السباق يجري بني 
جمهورنا، ولكن في احلقيقة 
العكس هو الصحيح، ألن هذا 
شكل دعما هائال لنا ومنحنا 

املزيد من املساندة.
وأود بهذه املناسبة التقدم 
بجزيل الشكر جلميع عشاق 
فريقنا وحللبة فوجي ولزمالئنا 
من تويوتا الذين لم يبخلوا 

علينا أبدا بالتشجيع.
وأثبت���ت مركبتنا خالل 
األس���بوع اجل���اري قدرتها 
الفائقة على املنافس���ة وهذا 
ما نسعى إلى حتقيقه خالل 
الس���باقات ال� 3 األخيرة من 

املوسم«.
وقال أنتوني ديفيدسون: 
رائع���ا دون  »كان س���باقا 
شك، ونهاية أسبوع مثالية 
جلميع أعضاء فريق تويوتا 
للسباقات. ال ريب أن اجلميع 
قدموا أداء خارقا، فقد خضنا 
الس���باق بأق���وى املركبات 
االس���تراتيجية  واتبعن���ا 
التوقف  الصحيحة ونق���اط 
املدروسة بعناية فائقة، وزد 
على ذلك أننا خضنا السباق 
على أرضنا وبني جمهورنا، 
فهل كنا لنطمح ألكثر من هذا. 
ومما ال ش���ك فيه إن حتقيق 
الفريق الفوز ل� 3 مرات على 
التوالي في هذا املكان يكتسب 

سوى أن أهنئ الفريق وكل من 
قدم الدعم لنا على هذا النصر 
الثمني. هذا وقد متكنا من خالل 
العالم  مشاركتنا في بطولة 
للتحمل من اضافة بعدا آخر 
جلهودنا الدؤوبة الستكشاف 
آفاق جديدة ملركبات تويوتا 
هايبرد. يسعدنا ان نكون قد 
أضفنا جوا من احلماس لدى 
عشرات اآلالف من املشجعني 
وأظهرن���ا له���م ان مركباتنا 
الهايبرد ال ميك���ن ان تكون 
فعال���ة فحس���ب � بل ممتعة 

وسريعة في الوقت نفسه«.
وأضاف: »متث���ل مركبة 
تويوتا هايبرد TS040 مثاال 
حيا عل���ى أح���دث تقنيات 
الهايب���رد التي تقوم تويوتا 
بتطويرها في عالم س���باق 
السيارات. وأكسبتنا املعرفة 
الواس���عة في هذا  واخلبرة 
الق���درة على تطوير  املجال 
أفضل مركبات الهايبرد فضال 
عن ترسيخ مكانتنا الريادية 
العاملي���ة في قط���اع صناعة 

مركبات الهايبرد«.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
فري���ق تويوتا للس���باقات 
يوشياكي كينوشيتا: »إنني 
فخور جدا للنجاح الذي حققه 
فريقنا والسائقون باحتالل 
املركزي���ن األول والثاني في 
الس���باق الذي أج���ري على 
أرضن���ا. لطاملا قضينا أجمل 
األوقات عل���ى حلبة فوجي 
بيد أن هذا االنتصار كان له 

منافستيهما مما أتاح لفريق 
تويوتا للس���باقات احملافظة 
عل���ى صدارة فئ���ة مصنعي 
الرائدة  الرياضية  السيارات 
في بطولة العالم لس���باقات 

التحمل.
الثالث  وبعد االنتص���ار 
للفريق خالل املوسم احلالي، 
يصبح الفارق بينه وبني أقرب 

منافسيه 8 نقاط.
وفي تصنيف الس���ائقني، 
تصدر أنتوني وسبس���تيان 
بفارق 26 نقطة عن زميلهما 
الفريق نيكوالس البيير  في 
الذي تخلف عن حلبة سباق 

فوجي ألسباب شخصية.
تاكايوك���ي  وق���ال 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
للمكت���ب التمثيلي لش���ركة 
الش���رق  تويوتا في منطقة 
األوسط وشمال أفريقيا: »كان 
أداء الفريق في هذا السباق بال 
شك مميزا جدا. وال يسعني 

التي حتم���ل الرقم 7، والتي 
توجت خالل املوسمني الفائتني 
على حلبة فوجي، في املركز 
الثاني بقي���ادة أليكس وارز 
وستيفان سارازين وكازوكي 

ناكاجيما.
وأنهت املركبتان السباق 
بفارق لف���ة واحدة عن أقرب 

دبي: حافظ فريق تويوتا 
للس���باقات عل���ى س���جل 
انتصاراته االستثنائية على 
أرض���ه وبني جمهوره، وذلك 
عقب حتقيقه فوزا س���احقا 
واحتالل���ه للمركزين األول 
والثاني خالل س���باق الست 
س���اعات ال���ذي انطلق على 
حلبة فوجي يوم 12 أكتوبر، 
والذي يعتبر اجلولة اخلامسة 
من بطولة العالم لس���باقات 

التحمل.
وحق���ق الفري���ق ف���وزه 
التوالي خالل  الثالث عل���ى 
هذه البطولة على منت مركبة 
التي   TS040 تويوتا هايبرد
حتمل الرقم 8 بقيادة السائقني 
أنتوني ديفيدسون وسبستيان 
اللذي���ن حافظا على  بوميي 
صدارتهم���ا لبطول���ة العالم 

لسباقات التحمل.
وخاض الفريق يوما حافال 
بالنجاح لدى حلول املركبة 

وهي جامعة الكويت، اجلامعة 
الكلية  الكويت،  األميركية في 
األسترالية في الكويت، النادي 
العربي الرياضي، نادي الساملية 

الرياضي. 
 Ooredoo يذكر أن مجموعة
العاملية لالتصاالت قد أعلنت 
عن شراكتها مع نادي باريس 
سان جيرمان في بداية املوسم 
الرياض����ي 2013/2012 على أن 
تستمر الش����راكة حتى نهاية 
موسم 2018 الرياضي، هذا وقد 
بدأت الشركة ومؤسسة باريس 
سان جيرمان برنامج تدريب 
مجتمعي عل����ى كرة القدم في 
عدد من املناطق التي تتواجد 
فيها الشركة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا، لتدريب وتقييم العبي 
القدم من الشباب إضافة  كرة 
إلى برامج تدريبية حول سبل 
التغذية الصحية للرياضيني، 
وعالج اإلصابات، وكيفية اإلعداد 

للمباريات.

ومناف أشكناني وكذلك مجلة 
StudentTalk التي يتابعها طلبة 

املدارس. 
العام  واس����تضاف املدير 
والرئيس التنفيذي للش����ركة 
الش����يخ محمد بن عبداهلل آل 
ثان����ي الفائزين واملش����اركني 
وذلك في مقر الشركة الرئيسي 
يوم اخلميس املاضي. وبهذه 
املناسبة أعرب عن شكره جلميع 
املشاركني وهنأ الفائزين، مؤكدا: 
»يجمع حب كرة القدم العديد 
من شرائح املجمتع املختلفة، 
وخصوصا فئة الشباب ويهمنا 
جدا تق����دمي برامج تتماش����ى 
م����ع اهتمامات فئة الش����باب، 
وباألخص مع االهتمام املتزايد 
بفريق باريس س����ان جيرمان 
من قبل متابعي كرة القدم في 

الكويت.« 
هذا وتتقدم Ooredoo بالشكر 
التي ساعدت  جلميع اجلهات 
في تنظيم املسابقات التي تقرر 
بناء عليه����ا اختيار الفائزين، 

أعلنت Ooredoo الكويت عن 
الرحلة التي تنظمها إلى نادي 
باريس سان جيرمان لكرة القدم 
في العاصمة الفرنسية باريس 
التكاليف بالكامل،  واملدفوعة 
وتأتي ه����ذه الرحلة كجزء من 
اهتمام الش����ركة بفئة الشباب 
وحتفيزهم وتشجيعهم. وتكون 
مجموعة Ooredoo شريكا رسميا 
للفريق حامل لقب بطل الدوري 

الفرنسي. 
وتض����م القائمة 13 ش����ابا 
وش����ابة من جامعات مختلفة 
إضافة إلى شخصيات إعالمية 
وعدد م����ن الالعبني من أندية 
رياضية محلية. وس����تنطلق 
الرحل����ة يوم 24 أكتوبر وملدة 
4 أيام يتخللها حضور إحدى 
مباري����ات الفري����ق في ملعب 
ب����ارك دي برين����س املعروف 
باسم ملعب األمراء وهو املقر 
الرئيسي للفريق. ويشارك في 
الرحلة اإلعالمي����ني املميزين 
لدى فئة الشباب عمر العثمان 

كجزء من حتفيزها لفئة الشباب وتقدمي ما يتناسب مع اهتماماتهم

»Ooredoo« تنظم رحلة لنادي باريس سان جيرمان

تويوتا تستعيد ريادة فئة املصنعني في بطولة العالم لسباقات التحمل

فريق تويوتا يفوز باملركزين األول والثاني في سباق الست ساعات
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سيرينا وشقيقتها ڤينوس

لنعته النجمتني وليامز بـ »الشقيقني«!

إيقاف رئيس احتاد التنس الروسي
أُوِق���َف رئي���س االتحاد 
الروس���ي للتنس ش���اميل 
تاربيتش���يف لمدة عام عن 
السيدات وإجباره  بطوالت 
على دفع غرامة مالية قدرها 
25 ألف دوالر بعد ان وصف 
الشقيقتي��ن األمي���ركيتين 
س���ي����رينا وڤين������وس 
ب���� »الش���قيقين  وليام���ز 
وليامز« في إحدى المقابالت 

التلفزيونية.
واعتبرت ستايسي االستر 
الالعبات  رئيس���ة جمعية 
المحترفات في كرة التنس 
ان ما صدر عن تاربيتشيف 
»مسيء ومهين وال مكان له 
في رياضتن���ا«. وأضافت: 

اللقاء األبرز في  س����يكون 
الدوري  الثامنة م����ن  املرحلة 
اإليطال����ي لكرة القدم بني انتر 
ميالن العاشر وضيفه نابولي 
الس����ابع، والعيون س����تكون 
ش����اخصة على م����درب األول 
والتر ماتزاري الذي س����بق ان 
قاد نابولي الى مركز الوصيف 

في موسم 2013-2012.
وال تس����ير الري����اح مب����ا 
تش����تهي س����فن ماتزاري مع 
»النيراتزوري«، حيث تعرض 
لهزميتني متتاليتني في املرحلتني 
السابقتني امام كالياري )4-1( 
وفيورنتينا )0-3( وتدحرج الى 
املركز العاشر )8 نقاط( بعد ان 

كان بني فرق الصدارة.
وفي ظ����ل اإلصاب����ات في 
صفوف »األفاع����ي« )املهاجم 
الهداف داني اوزفالدو واملدافع 
دانيل����و دامبرازي����و(، ترتفع 

»حديث السيد تاربيتشيف 
عن جنسهما يلطخ سمعة 

معنويات رجال املدرب اإلسباني 
رافاي����ل بينيتيز الذين حققوا 
فوزين متتاليني في املرحلتني 
األخيرت����ني بعد بداية متعثرة 
وانتقلوا الى املركز السابع )10 

نقاط(.
م����ن جانبه، يب����دو ميالن 
اخلام����س )11 نقط����ة( بقيادة 
جنمه السابق فيليبو اينزاغي 
مصمما على االندفاع في مشوار 
االنتص����ارات بعد ف����وزه في 
املرحلة الس����ابقة على كييفو، 

أب���رز بطالتنا.  اثنتين من 
هذه التعليقات يجب إدانتها 

ومعاقبته عليها«.
وتابعت: »بس���بب هذه 
التعليق���ات قررن���ا تغريم 
رئيس االتحاد الروسي 25 
ألف دوالر وهي أقصى عقوبة 
ممكنة في جمعية الالعبات 
المحترفات«، كما أكدت إيقافه 
عن بطوالت االتحاد لمدة عام 

واحد.
يذكر ان سيرينا المصنفة 
األولى عالميا حاليا، أحرزت 
18 لقب���ا في البطوالت ال� 4 
الكبرى ضمن الغراند سالم، 
بينما فازت شقيقتها الكبرى 

ڤينوس ب� 7 ألقاب.

وأول خطوة في هذا االجتاه تبدأ 
من أرض جار االخير هيالس 

فيرونا.
ويستطيع اينزاغي االعتماد 
على حارسه اإلسباني دييغو 
لوبيز املنتقل من ريال مدريد 
والعائ����د من إصاب����ة أبعدته 
ش����هرا عن املالعب.وسيفتقد 
»الومباردي« خدمات املهاجم 
الفرنسي جيرميي مينيز الذي 
لم يتدرب بس����بب إصابة في 
احلالب، وقد يس����تفيد من هذا 
الغياب املهاجم اإليطالي ستيفان 
الش����عراوي الذي لم يدفع به 

اينزاغي إال قليال.
وف����ي املباري����ات األخرى، 
يلعب فيورنتينا مع التسيو، 
واتالنتا م����ع بارما، وكالياري 
مع سمبدوريا الثالث، وباليرمو 
م����ع تش����يزينا، وتورينو مع 

اودينيزي الرابع.

)رويترز( يا فرحة ما متت يا كاڤاني  

يتربص اشبيلية الثالث 
بڤالنسيا عندما يحل ضيفا 
على التشي السادس عشر 
ف���ي املرحل���ة الثامنة من 
ال���دوري االس���باني لكرة 

القدم.
ويحتل اشبيلية املركز 
الثالث بفارق 3 نقاط خلف 
برشلونة ونقطتني خلف 
ڤالنس���يا وهو يسعى الى 
الوصاف���ة من  اس���تعادة 
األخير والعودة الى مشاركة 

برشلونة في الريادة.
ف���ي املقاب���ل، يخوض 
اتلتيك���و مدريد اخلامس 
اختبارا ال يخلو من صعوبة 
امام ضيفه اسبانيول الثامن. 
ويسعى ال� »روخيبالنكوس« 
التوازن بعد  الى اس����تعادة 
اخلسارة املذلة التي منيوا بها 
امام ڤالنسيا 1-3 في املرحلة 
املاضي����ة وكانت االولى لهم 

في الدوري.
في حني ميني ڤالنسيا 
النفس مبواصلة نتائجه 
الرائع���ة واجتياز محطة 
مضيفه املتذبذب ديبورتيفو 
الكورونا، وتبدو حظوظ 
»اخلفافي���ش« قوي���ة في 
الهدف املنش���ود  حتقيق 
نتيج���ة تدني مس���توى 

صاحب األرض.

فرنسا

يحاول مرسيليا مواصلة 
نتائجه الرائعة منذ املرحلة 
الثالث���ة وحتقي���ق فوزه 
الثامن على التوالي عندما 
يحل ضيفا على تولوز في 
املرحلة العاشرة من الدوري 

الفرنسي.
وضرب مرسيليا بقوة 
بقيادة مدربه االرجنتيني 
مارسيلو بييلسا وذلك منذ 

س���قوطه على ارضه امام 
مونبلييه 0-2 في املرحلة 
الثانية وقبلها تعادله مع 
باستيا 3-3 في االولى، وهو 
يرغب في اضافة تولوز الى 
قائمة ضحاياه قبل ان يحل 
ضيف���ا على ليون في قمة 

املرحلة احلادية عشرة.
ويخوض بوردو الثاني 
امام ضيفه  اختبارا سهال 
كاين الس���ابع عشر وكله 
امل ف���ي خدمة من تولوز 
النقاط  ف���ارق  لتقلي���ص 
اخلم���س التي تفصله عن 

مرسيليا.
ف���ي املقاب���ل، يخوض 
ليون قمة نارية مع ضيفه 
مونبلييه لفض ش���راكة 

املركز السادس.
وكان���ت املرحل���ة قد 
افتتح���ت بف���وز ثم���ني 
لباريس سان جرمان حامل 
الذي استعاد نغمة  اللقب 
االنتص���ارات بعدما حول 
تخلفه ام���ام ضيفه لنس 
الى فوز 3-1 على »س���تاد 

دو فرانس«.
ودخ���ل فري���ق املدرب 
لوران بالن الى هذه املباراة 
التوالي  بعد تعادلني على 
قبل عطلة املباراة الدولية 
املراحل  ف���ي  وفوز وحيد 
اخلمس السابقة، ثم وجد 
نفسه في وضع ال يحسد 
عليه في بداي���ة اللقاء، اذ 
تخلف منذ الدقيقة 10 عبر 

املالي اداما كوليبالي.
ثم تلق���ى حامل اللقب 
ضربة اخرى بإصابة باليز 
ماتويدي في الدقيقة 21 ما 
الى استبداله  اضطر بالن 
بجان كريستوف باهيبيك، 
اال ان ذلك ل���م يؤثر على 
معنوياته ومتكن من ادراك 
التعادل في الدقيقة 28 عبر 
يوهان كاباي بتسديدة من 
حدود املنطقة ثم سرعان 
ما اضاف هدف التقدم بكرة 
رائعة من الظهير البرازيلي 
ماكس���ويل الذي اس���تغل 
خروج احل���ارس من اجل 
اعتراض الكرة على حدود 
منطقته ليلعبها ساقطة من 
حوالي 35 مترا في الشباك 

اخلالية )34(.
وفي الشوط الثاني فرض 
احلكم نيكوال راينفيل نفسه 
النجم املطلق بطرده ثالثة 
العب���ني اولهم ج���ان فيلي 
غبام���ان لتس���ببه بركلة 
ج���زاء على كافان���ي نفذها 
االوروغوياني بنفسه بنجاح 
)55( لكنه سرعان ما ترك 
ارضي���ة امللع���ب بإنذارين 
متتاليني االول بسبب احتفاله 
بالهدف والثاني بسبب مسكه 
احلكم بيده لسؤاله عن سبب 

االنذار االول.
ورف���ع س���ان جرمان، 
رصيده ال���ى 18 نقطة، اما 
بالنس���بة للنس، فتجمد 

رصيده عند 8 نقاط.

انتصار مهم لسان جرمان.. ومرسيليا اللتهام تولوز

»األتلتي« يرفع شعار الفوز.. و»اخلفافيش« الصطياد »الديبور«

لوف

م م���درب منتخب  ُك���رِّ
املانيا يواكي���م لوف الذي 
قاد بالده في يوليو املاضي 
الى لقبها العاملي الرابع من 
خ���الل تتويجها مبونديال 
البرازيل 2014، مبنحه لقب 
مواطن ش���رفي في مسقط 
رأسه شوناو التي يبلغ عدد 
سكانها 2300 نسمة وتقع 
في مقاطعة بادي � فورمتبرغ 

)جنوب غرب البالد(.
كما اطل���ق على ملعب 
املدينة التي تقع في الغابة 
السوداء وعلى بعد 35 كلم 

من بازل السويسرية و23 
كل���م من فرايبورغ، اس���م 
لوف الذي وضع حدا لصيام 
»ناسيونال مانشافت« عن 
االلقاب من���ذ كأس اوروبا 
1996 وق���اده الى التتويج 
العاملي االول له منذ 1990 
بف���وزه ف���ي النهائي على 
نظي���ره االرجنتيني 1 � 0 

بعد التمديد.
»انه يوم مميز، انه فخر 
كبير بالنسبة لي«، هذا ما 
قاله لوف بعد توقيعه على 
الذهبي للمدينة،  الس���جل 

مضيفا: »يسعدني دوما ان 
ارى مجددا صور هذا الصيف 
الساحر الذي جعل الناس في 

البلد بأكمله سعداء جدا«.
وتسلم لوف مهامه مع 
املنتخب ف���ي 2006 خلفا 
ليورغن كلينسمان وقاده 
الى نهائي كأس اوروبا 2008 
واملركز الثالث في مونديال 
2010 ونصف نهائي كأس 
الى  اوروب���ا 2012 وصوال 
اللقب العاملي االول للقارة 
االوروبية على اراضي اميركا 

اجلنوبية.

م في مسقط رأسه لوف يُكرَّ

تأمل جماهير ليڤربول الى ثبات فريقها في حتقيق االنتصارات 
عندما يس���افر »الريدز« اليوم ملقابل���ة كوينز بارك رينجرز على 
ملعب لوفتس رود ضمن اجلولة الثامنة من منافس���ات الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدخل ليڤربول اللقاء وهو في املركز التاس���ع برصيد عشر 
نقاط، ويأتي بعد الف���وز الصعب في اجلولة املاضية على ارضه 
بتغلبه على وس���ت بروميتش البيون بهدفني مقابل هدف بفضل 

ادام الالنا وجوردان هندرسون.
ويعتمد مدرب »الليڤر« على قائد خط الوسط 

جيرارد باالضافة الى حتركات الرائع رحيم 
ستيرلينغ، فيما سيكون في خط املقدمة 

املهاجم المبرت على حس���ب وسائل 
االعالم.

ف���ي الط���رف املقاب���ل، يدخل 
اصح���اب االرض اللقاء وهم في 
املركز العشرين واالخير ويأتي 
امام  الديار  الهزمية خارج  بعد 
وست وهام يونايتد بهدفني مقابل 
الشيء، وهو اليوم يتطلع الى 
حتقيق املفاجأة الكبيرة من خالل 

تعميق جراح ليڤربول.
وف���ي لقاء آخر، يس���تضيف 

ستوك سيتي نظيره املتوهج هذا 
املوسم سوانسي سيتي.

ستوريدج خارج التغطية

املهاج���م دانيال س���توريدج  تع���رض 
النتكاس���ة جديدة س���تبعده عن املالعب حوالي 

ثالثة اسابيع.
وكان س���توريدج غاب عن املالعب الكثر من ش���هر في اآلونة 
االخيرة ويستعد للعودة واملشاركة في مباراة فريقه ضد كوينز 
بارك رينجرز، لكنه تعرض الصابة في التمارين بربلة الساق ولن 

يتمكن من املشاركة.

واكد مدرب���ه براندن رودجرز اصابة س���توريدج بقوله »لقد 
تعرض لش���د عضلي حاد في ربلة الس���اق وسيغيب بالتالي من 
اس���بوعني الى اربعة اسابيع. انها ضربة قوية خصوصا اننا كنا 
نتطلع قدما الى عودت���ه بعد غياب طويل. لقد بذل جهودا كبيرة 

في اآلونة االخيرة لكي يعود الى كامل مستواه«.
وكان س���توريدج سجل 21 هدفا في الدوري االجنليزي املمتاز 
املوسم املاضي وحل ثانيا في ترتيب الهدافني وراء زميله السابق 

االوروغوياني لويس سواريز.

رأي دالغليش

مدح كيني دالغليش، أسطورة نادي 
ليڤربول اإلجنليزي، لويس سواريز 
مهاجم الفريق السابق الذي انتقل إلى 
برشلونة اإلسباني مطلع املوسم 
احلالي مقاب���ل 75 مليون جنيه 

إسترليني.
وقال »امللك كيني« ان ليڤربول 
من دون سواريز مثل برشلونة 
من دون ميسي، مؤكدا أن جماهير 
الريدز حزينة للغاية على رحيل 
املهاجم األوروغواياني، ولكنها 

تتمنى له التوفيق.
وأضاف املدير الفني األس���بق 
لليڤربول: سواريز العب مهم للغاية، 
لقد سجل 31 هدفا املوسم املاضي رغم 
غيابه س���ت مباري���ات، ولكن متريراته 
احلاسمة س���اهمت في 50 هدفا، انه يعشق 
الفوز، ويضع مصلح���ة الفريق فوق إجنازاته، 
فاألهم بالنس���بة له أن يفوز الفريق بهدف وال يسجل 

أفضل من أن يحرز »هاتريك« ويخسر فريقه 4-3.
وختم دالغليش: ال أتصور كيف سيواجه أي مدافع في الدوري 
اإلسباني ميسي ونيمار وسواريز، أعتقد أنه لن ينام ليلة مواجهة 

البارسا.

ستوريدج ينتكس مجدداً.. وامللك كيني يستفز »الليڤر«

»الريدز« يختبر قوته قبل منازلة بطل »التشامبيونز ليغ«

مباراتا اليوم بالتوقيت  احمللي
3:30beIN Sports HD1كوينز بارك � ليڤربول

6beIN Sports HD1ستوك سيتي � سوانسي

مباريات اليوم  بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 8(

1beIN Sports HD2أتلتيكو مدريد � إسبانيول
6beIN Sports HD2ديبورتيڤو � ڤالنسيا

8beIN Sports HD2إلتشي � إشبيلية
10beIN Sports HD2ڤياريال � امليريا

فرنسا )املرحلة 10(
3beIN Sports HD5مرسيليا � تولوز

6beIN Sports HD5بوردو � كان
10beIN Sports HD5مونبلييه � ليون

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة 7(

1:30beIN Sports HD3فيورنتينا � التسيو
4beIN Sports HD3ڤيرونا � ميالن

4تورينو � أودينيزي
4أتالنتا � بارما

4كالياري � سمبدوريا
9:45beIN Sports HD3إنتر ميالن � نابولي

قوية بني »األفاعي« و»رجال بينيتيز«
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»الباڤاري« يسحق برمين بـ »سداسية«

وجه بايرن ميونيخ حامل اللقب انذارا شديد 
اللهجة الى روما االيطالي بفوزه الساحق على 
ضيفه ڤيردر برمين 5-0 امس في افتتاح املرحلة 

الثامنة من الدوري االملاني لكرة القدم.
فعلى »اليانز ارين���ا«، أكد بايرن ميونيخ 
استعداده اجليد ملواجهة مضيفه روما الثالثاء 
املقبل على امللعب االوملبي في العاصمة االيطالية 
ضمن اجلولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال 
اوروبا، باكتساحه ضيفه ڤيردر برمين برباعية 

نظيفة سجلها في الشوط االول.
وبكر فريق املدرب االس���باني جوس���يب 
غوارديوال الذي حافظ على سجله اخلالي من 
الهزائم في 11 مباراة ضمن جميع املسابقات، 
بالتسجيل عبر قائده فيليب الم من تسديدة 
قوية من نقطة اجلزاء اثر متريرة من توماس 

مولر )20(.
وعزز العب الوسط االسباني تشابي الونسو 
تقدم الفريق الباڤاري بعد 7 دقائق من ركلة حرة 
مباشرة انبرى لها بيمناه )27( مفتتحا رصيده 
التهديف���ي مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله الى 
صفوفه في فترة االنتقاالت الصيفية الصيف 

املاضي قادما من ريال مدريد االسباني.
وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في 
الدقيقة 42 اثر عرقلة توماس مولر داخل املنطقة 
من املدافع سيباستيان برودل فانبرى لها مولر 

بنفسه مسجال الهدف الثالث )43(.
وأضاف ماريو غوتسه الهدف الرابع عندما 
تلقى كرة من النمس���اوي داڤيد االبا فسددها 

داخل املرمى )45(.
وسجل الم الهدف الشخصي الثاني واخلامس 
لفريقه من تس���ديدة قوية من داخل املنطقة 

اثر متريرة من الدولي السويس���ري جيردان 
شاكيري )79(، قبل ان يحذو حذوه غوتسه 
بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والسادس 

في الدقيقة 86.
وعزز النادي الباڤاري موقعه في الصدارة 
برصي���د 20 نقطة معمقا جراح ڤيردر برمين 
ال���ذي جتمد رصيده عن���د 4 نقاط في املركز 

االخير.
وانفرد بوروسيا مونشنغالدباخ باملركز 
الثاني مؤقتا بفوزه الثمني على مضيفه هانوڤر 

بثالثة اهداف نظيفة.
ورفع بوروسيا مونشنغالدباخ رصيده الى 
16 نقطة بفارق 3 نقاط عن ش���ريكه السابق 

هوفنهامي.
وارتقى كل من ماينتس وفولڤسبورغ الى 
املرك���ز الثالث برصيد 14 نقط���ة بفوز االول 
على ضيفه اوغسبورغ، والثاني على مضيفه 

فرايبورغ بنتيجة واحدة 1-2.
واهدر باير ليڤرك���وزن فوزا في املتناول 
على حس���اب مضيفه شتوتغارت وسقط في 

فخ التعادل 3-3.
وتابع بوروسيا دورمتوند نتائجه املخيبة 
ومني بخسارته الثالثة على التوالي واخلامسة 
هذا املوسم عندما س���قط امام مضيفه كولن 

.2-1
وكان كولن البادئ بالتس���جيل عبر كيڤن 
فوغت )40(، وادرك االيطالي تشيرو اميوبيلي 
التعادل في الدقيقة 48، لكن سيمون تسولر 

خطف هدف الفوز في الدقيقة 74.
وارتقى كولن الى املركز العاش���ر برصيد 
9 نقاط فيما تراجع بوروسيا دورمتوند الى 

هدف تشابي الونسو في مرمى برمين

درومتوند يواصل السقوط في »البوندسليغا«

عزز فريق تشلس���ي صدارته للدوري اإلجنليزي بفوز 
صعب على مضيفه كريستال باالس بهدفني لهدف في املرحلة 

الثامنة من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وس���جل أهداف البلوز كل من البرازيلي أوس���كار )6(، 
وفابريغاس )51(، وسجل هدف كريستال باالس زاها )89(، 
في مباراة ش���هدت طردين لكال الفريقني بالدقائق األخيرة 

من الشوط األول.
وبهذا الفوز رفع تشلس���ي رصيده إلى 22 نقطة معززا 
صدارته للدوري، وجتمد رصيد كريستال باالس عند النقطة 

الثامنة باملركز السابع عشر.
تشلسي بدأ بقوة رافضا أي مفاجآت أو متاعب، وسجل 
البرازيلي أوس���كار هدفا رائعا من ركلة حرة ثابتة أسكنها 

الشباك بطريقة فنية )6(.
وبعدها بدقائق قليلة، أنقذ مدافع كريستال باالس رأسية 
جون تيري من على خط املرمى ليحرم تشلسي من تعزيز 

تقدمه بهدف ثان.
في الدقيقة 11 عاد كامبل لتهديد مرمى كورتوا من نفس 

الزاوية اليس���رى وأرسل كرة من فوق احلارس لكن كرته 
علت العارضة.

وطرد حكم اللقاء مدافع تشلسي اإلسباني ازبيليكويتا بعد 
تدخله العنيف على قدم أحد العبي كريستيال باالس، ولم 
يهنأ باالس بالتفوق سوى ل� 3 دقائق ليطرد احلكم ديالني 

اثر مسكه لويليان، وتعود كفة الفريقني متوازية.
في الشوط الثاني، قضى تشلسي على أي آمال لباالس 
بالعودة بالنتيجة بهدف ثان سجله سيسك فابريغاس بعد 

جملة تكتيكية مع أوسكار )51(.
وشهدت الدقائق األخيرة صحوة متأخرة لكريستال باالس 

بعدما قلص الفارق بهدف سجله زاها )89(.
من جهته قاد املهاجم الدولي االرجنتيني سيرخيو اغويرو 
فريقه مان س���يتي حامل اللقب الى فوز كبير على ضيفه 
توتنهام بتسجيله سوبر هاتريك 4 � 1 على ملعب »االمارات« 

وأمام 45549 متفرجا.
وسجل اغويرو األهداف األربعة في الدقائق 13 و20 و68 
من ركلتي جزاء و75 علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 

32، فيما سجل الدمناركي كريستيان إريكسن هدف توتنهام 
الوحيد ف���ي الدقيقة 15، وأهدر زميله االس���باني روبرتو 

سولدادو ركلة جزاء تصدى لها جو هارت )62(.
وهو السوبر هاتريك األول الغويرو في مسيرته االحترافية 
في البطوالت االوروبية، ورفع رصيده الى 9 اهداف وحلق 
مبهاجم تشلسي الدولي االسباني دييغو كوستا الى صدارة 

هدافي البرمير ليغ.
وعزز مان س���يتي موقعه في املرك���ز الثاني برصيد 17 
نقطة وهو الفوز اخلامس ملان س���يتي هذا املوسم والثالث 

على التوالي.
وعزز مان سيتي معنويات العبيه قبل رحلته الصعبة 
الى روسيا ملواجهة سسكا موسكو الثالثاء املقبل في اجلولة 

الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأنقذ املهاج���م اإلجنليزي الدولي دان���ي ويلبك فريقه 
ارس���نال من هزمية محققة أمام ضيفه هال س���يتي وقاده 

للتعادل 2 � 2.
ورفع هال سيتي رصيده إلى عشر نقاط في املركز التاسع 

مقابل 11 نقطة الرسنال في املركز السادس.
وتقدم اجلناح التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز بهدف 
الرس���نال في الدقيقة 13 ثم تعادل العب الوسط السنغالي 
محمد ديامي لهال سيتي في الدقيقة 17 وتبعه أبيل هيرنانديز 
مهاجم منتخب أوروغواي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 

.46
ولكن في الثواني األخيرة من املباراة خطف ويلبك املنضم 
للمدفعجية من صفوف مان يونايتد، هدف التعادل القاتل 

ألصحاب األرض.
وحقق إيڤرتون فوزه الثاني في املوسم احلالي وتغلب 
على ضيفه استون ڤيال بثالثة أهداف نظيفة حملت توقيع 

فيل جاجيلكا وستيفني نايسميث وشيموس كوملان.
ورفع إيڤرتون رصيده إلى تسع نقاط في املركز الثاني 
عشر بفارق نقطة واحدة خلف استون ڤيال صاحب املركز 

احلادي عشر.
وفي باقي املباريات سحق ساوثمبتون ضيفه سندرالند 

8 � 0 وفاز ويست هام على مضيفه بيرنلي 3 � 1.

»امللكي« يستمر في سحق اخلصوم.. و»الدون« قياسي

دفاعه س����يرجيو راموس 
والفرنس����ي كرمي بنزمية 
والويل����زي غاري����ث بيل 
وحص����ل ريال مدريد على 
ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي 
املكسيكي خافيير هرنانديز 
»تشيتشاريتو« من طرف 
املدافع خوان فران غارسيا 
فانبرى لها رونالدو بنجاح 

.)13(
وأضاف تشيتشاريتو 
الهدف الثاني بضربة رأسية 
اثر متري����رة عرضية من 
الدولي الكولومبي جيمس 

رودريغيز )38(.
وعزز رونال����دو تقدم 
امللكي بهدف ثالث  النادي 

رائع عندما تلقى كرة من 
ايسكو وتالعب مبدافعني 
وسددها بيمناه على يسار 

احلارس مارينو )61(.
وأضاف دوريغيز هدفا 
رابعا أروع عندما تلقى كرة 
من األملاني طوني كروس 
خلف الدفاع فهيأها لنفسه 
وسددها على الطائر بيسراه 
على يسار احلارس مارينو 

.)66(
وختم ايسكو املهرجان 
بالهدف اخلامس عندما تلقى 
كرة من رونالدو فتوغل حتى 
حافة املنطقة واطلقها قوية 
بيمناه في الزاوية اليمنى 

البعيدة )82(.

اتلتيكو  امام  منذ سقوطه 
الى  الفارق  مدريد، فقلص 
نقطة واح����دة بينه وبني 

برشلونة املتصدر.
الن����ادي امللكي  وأك����د 
استعداداه اجليد ملواجهة 
مضيفه ليڤربول االجنليزي 
املقبل في اجلولة  الثالثاء 
الثالثة من دور املجموعات 
ملسابقة دوري ابطال اوروبا، 
امام  والكالسيكو الساخن 
ضيفه برش����لونة السبت 
املقبل على ملعب سانتياغو 
برنابي����و ضم����ن املرحلة 

التاسعة لليغا.
وخ����اض النادي امللكي 
املب����اراة في غي����اب قطب 

واص����ل ري����ال مدريد 
مهرجاناته التهديفية وجنمه 
القياسية  ارقامه  رونالدو 
بفوزه الكاسح على مضيفه 
ليڤانت����ي 5 � 0 على ملعب 
»سيوداد دي ڤالنسيا« وأمام 
24 ألف متفرج في املرحلة 
الثامنة من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
وتابع رونالدو هوايته 
في هز الشباك ودخل تاريخ 
الليغا بتسجيله ثنائية في 
الى  املباراة رافعا رصيده 
15 هدفا حت����ى اآلن وبات 
أول العب في تاريخ الليغا 
يسجل 15 هدفا في 8 مراحل، 
علما أن الدولي البرتغالي 
لع����ب 7 مباريات فقط في 
الليغ����ا هذا املوس����م ألنه 
غاب عن املباراة امام ريال 
سوسييداد )2 � 4( بسبب 

االصابة.
ورفع رونالدو رصيده 
التهديفي هذا املوس����م الى 
19 هدفا ف����ي 12 مباراة في 
مختلف املسابقات، و15 هدفا 
في الليغ����ا والى 271 هدفا 
في 258 مباراة في مختلف 
املسابقات مع النادي امللكي 
و192 هدفا في 172 مباراة 

في الليغا.
ورف����ع الن����ادي امللكي 
رصيده ال����ى 30 هدفا في 
الليغ����ا حتى اآلن وإلى 32 
هدفا في مبارياته الس����بع 
ف����ي مختل����ف  األخي����رة 
املسابقات والتي تألق فيها 
امام ديبورتيڤو ال كورونيا 
)8 � 2( وإلتش����ي )5 � 1( 
وڤياريال )2 � 0( واتلتيك 
بلب����او )5 � 0( في املراحل 
السابقة وبازل السويسري 
� 1( ولودوغوريت����ش   5(
البلغاري )2 � 1( في دوري 
ابطال اوروبا بعد هزميتني 
متتاليتني في »ال ليغا« ضد 
ريال سوس����ييداد )2 � 4( 
واجل����ار الل����دود اتلتيكو 
مدريد حامل اللقب في عقر 

داره )1 � 2(.
وهو الفوز اخلامس على 
امللكي في  التوالي للنادي 
الليغا والسابع على التوالي 

رونالدو يجتاز مدافعني من ليڤانتي

قطار تشلسي  ال يتوقف
 و»سوبر هاتريك«  ألغويرو  وتعادل مثير ألرسنال
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ناصر العنزي
في املرمى

ناصر العنزي

»الهيئة« للبت في وضع 
اجلهراء والتضامن اليوم

الكويت يصطدم 
بكاظمة في »الرديف«

»سلة احلريري« للرياضي بيروت

الرجاء في ضيافة إنبي 
واحلرس يلتقي الطالئع

»خماسي« التضامن يطالب 
احلمود واملنصور بإنصاف النادي

يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اجتماعا في الساعة السابعة من مساء اليوم برئاسة 
رئي���س مجل���س االدارة املدي���ر العام الش���يخ احمد 

املنصور.
ومن املنتظر ان يبجث االجتماع مشكلة نادي اجلهراء 
املدان بتجاوزات مالي���ة وإدارية، والتضامن الذي لم 
يجتمع أعضاء مجلس إدارته منذ ما يقارب ال� 7 أشهر، 
مما يدل على أن مجلس االدارة في التضامن يعد مبنزلة 
املنحل، حيث ان النظام األساسي يؤكد على حل مجلس 
االدارة في حال عدم انعقاده ملدة ثالثة اشهر، السيما 
ان الهيئ���ة رفضت التدوير الذي حدث س���ابقا لعدم 
قانونيته وملخالفته الصريحة لنص »املادة 40 و42«، 
من النظام األساسي كما وجاء رأي الفتوى والتشريع 

مؤيدا لقرار الهيئة.
يذكر ان النادي ينتظره حكم من احملكمة اإلدارية 

يوم الثالثاء املقبل.

تنطلق مساء اليوم منافس����ات اجلولة ال� 10 لدوري 
الرديف بإقامة خمس مباريات أبرزها اللقاء الذي يجمع 
فريقي الكويت وكاظمة على ستاد نادي الكويت ويقام في 
متام الساعة ال� 7.45 وفي نفس التوقيت يشهد ستاد علي 
صباح السالم مواجهة فريقي اليرموك وبرقان.  ويسبق 
 املباراتني إقامة ثالث مباريات تنطلق في متام الس����اعة 
ال� 5.45 حيث يسعى العربي للحفاظ على صدارته عندما 
يستضيف فريق الصليبخات ويواجه الساملية فريق النصر 
على ستاد ثامر بالساملية في لقاء ال يخلو من اإلثارة لرغبة 
أبناء اجلليب باحلفاظ على حظوظهم في املنافس����ة على 

الصدارة ويستضيف التضامن فريق خيطان.

بيروت ـ ناجي شربل

احتفظ النادي الرياضي بيروت بلقب دورة حسام الدين 
احلريري الرياضية العربية ال� 24 لكرة السلة، إذ تغلب 
في املباراة النهائية على جمعية س����ال املغربي 87 - 68 
)األشواط 19 - 16، 42 - 31، 62 - 52، 87 - 68( في قاعة 
صائب س����الم الرياضية للنادي الرياضي باملنارة. وهذا 
اللقب الرابع عشر للرياضي والرابع تواليا، وقد أحرزه 
املرة الثانية على حساب سال بعد أولى عام 2008. وكان 
أفضل مس����جل للفائز األميركي بريان راش 18 نقطة الى 
ثماني متريرات حاسمة وإسماعيل احمد 17 نقطة ولورن 
وودز 16 نقطة الى 12 متابعة وجان عبد النور 13 نقطة، 
وللخاس����ر األميركي الغاني غران����دي انطوني 20 نقطة 
وسفيان كوردو 12 نقطة. وفي املرحلة الثالثة من الدوري 
الع����ام اللبناني ال� 55 لكرة القدم، وعلى ملعب الس����الم 
زغرتا باملرداش����ية وأمام 400 متفرج، فاز السالم زغرتا 
على ضيفه األنصار 2 - 1 )الش����وط األول 2 - 1(  وعلى 
ملعب العهد على طريق املطار، فاز النبي شيت الصاعد 
هذا املوسم الى األضواء على مضيفه شباب الساحل 2 - 1 

)الشوط األول 1 - 1( أمام 300 متفرج.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تتواصل اليوم مباريات اجلولة اخلامسة ملسابقة الدوري 
املصري لكرة القدم، حيث تقام 4 مباريات، تبدأ في الرابعة 
عصرا بتوقيت الكويت، بلقاء مصر املقاصة مع املقاولون، 
يعقبه في السادسة والربع مساء، لقاءان، حرس احلدود 
مع طالئع اجليش، واملصري مع النصر، ويختتم اليوم 
بلقاء انبي مع الرجاء في الثامنة النصف مساء بتوقيت 
الكويت. وفي ستاد بتروسبورت، يستضيف نادي انبي 
فريق الرجاء املطروحي، صاحب الصدارة، وصاحب أكبر 
مفاجأة في الدوري حتى اآلن، هي الفوز على األهلي 1/2 
في اجلولة الرابعة، فالرجاء الضيف يحتل القمة برصيد 
9 نقاط، بينما املضيف انبي في الترتيب الثامن برصيد 
6 نقاط. من جهة أخرى، يصطدم فريق كرة اليد بالنادي 
األهلي بنظيره األفريقي التونس����ي، في نهائي البطولة 
األفريقية لليد اليوم بعد تأهل األهلي واألفريقي إلى هذا 
الدور على حساب كل من سبورتنج السكندري والترجي 

الرياضي التونسي.

الهاجري يكافئ 
العبي الصليبخات

أحمد السالمي

كاف����أ رئيس مجلس إدارة ن����ادي الصليبخات محمد 
هزاع الهاجري العبي الفريق االول لكرة القدم مببلغ 100 
د.ك لكل العب وذلك عقب فوزهم املستحق على الساحل 
 VIVA 2–0 ضمن منافس����ات اجلولة الس����ابعة من دوري
لكرة القدم والتي رفع م����ن خاللها رصيده إلى 14 نقطة 
محتال املركز السادس فيما ظل الساحل في املركز 11 وفي 
جعبته 5 نقاط. وس����جل هدفي الصليبخات كل من بدر 
املطيري وعبدالرحمن الرفاعي. يذكر أن املباراة القادمة 
لفريق الصليبخات ستشهد عودة عبداهلل مشيلح وزميله 
احملترف النيجيري ايفوسا والذين غابا عن اللقاء األخير 

بداعي اإلصابة.

أصدر رئيس نادي التضامن ع���ادل الهيفي ونائب 
الرئيس خالد الدقباسي وامني الصندوق مشاري احلمد 
وامني السر املساعد فهد املعصب وامني الصندوق املساعد 
مفرج املس���يلم بيان���ا موجها للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة ولرئيسها الشيخ احمد املنصور كما ناشدوا 
وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود بانصافهم، السيما ان قرار الهيئة وادارة الفتوى 
والتشريع كان واضحا، وهذه ابرز النقاط املذيل بتوقيعات 

املذكورين اعاله:
أوال: تعرض نادي التضامن خالل الفترة املاضية الى 
الضرر والتعطيل بعد ان اقدم ستة اعضاء في مخالفة 
صارخة للقوانني الرياضية بتدوير في املناصب التنفيذية 
رفضته الهيئة العامة للش���باب والرياضة وأيدت ادارة 
الفتوى والتشريع رفض الهيئة العامة للشباب والرياضة 

لهذا التدوير لعدم قانونيته.
ثانيا: اقدم االعضاء الس���تة على عمل يضر مبصلحة 
النادي ومبستقبل االلعاب اجلماعية به، حيث وافقوا من 
دون وجه حق او سند قانوني على انتقال 10 العبني من 
النادي من دون مقابل مادي، خصوصا انهم يعدون من 
خيرة العبي املنتخبات الوطنية في كرة القدم والسلة 
والطائرة الى القادسية والكويت والقرين وبرقان مستغلني 
عملية التدوير في املناصب التنفيذية املخالفة لنص املادتني 
40 و42 من النظام االساسي وضربوا عرض احلائط بقرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في بطالن االجتماعات 
وما يترتب عليها من آثار التي حملت االرقام 18 � 19 � 20 
� 21 � 22 � 23 � 24 � 25 � 26 � 27 � 28 � 29 � 30 ومضوا 

في تنفيذ قراراتهم بانتقال الالعبني العشرة.
ثالثا: لقد عملنا على حتقيق مصلحة النادي من خالل 
تسيير االمور وصرف رواتب الالعبني والعاملني دون 
اي تعطيل، وكل ما اش���يع من البعض اننا نعمل ضد 
مصلحة النادي بعي���د كل البعد عن احلقيقة بل نؤكد 
ان م���ن عمل ضد مصلحة النادي ه���م من وافقوا على 
انتقال الالعبني العشرة ولن نقف مكتوفي اليد امامه، 
بل سنطالب االحتادات املعنية بتطبيق القانون واعادة 
الالعبني لناديه���م االصلي، وفي حال عدم جتاوب هذه 
االحتادات فلن نتردد في اللجوء الى القضاء العادتهم 

الى صفوف التضامن.
رابعا: م���ن حرصنا على مصلحة النادي وافقنا على 
تقدمي اس���تقالة جماعية من عضوي���ة مجلس االدارة 
بناء على طلب احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة اال ان االعضاء الستة رفضوا تقدمي 
استقاالتهم لذلك جلأ عدد من اعضاء اجلمعية العمومية 
الذين لم يعجبهم وضع النادي الى القضاء العادل من 
خالل حتريك قضية حلل النادي واجراء انتخابات جديدة 
إلنق���اذ النادي مما تعرض له من ق���رارات مت اتخاذها 

باجتماعات باطلة.
خامسا: سنعمل على لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ووزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود خالل االسبوع اجلاري 

الطالعه على حقيقة الوضع في نادي التضامن.
سادسـا: وبناء على م���ا تقدم، فإننا نناش���د وزير 
االعالم ووزير الدولة لش���ؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة املدير العام الشيخ احمد املنصور احملافظة 
على مصلحة ومستقبل وحقوق النادي وتطبيق القانون 

بحذافيره.

العربي في مواجهة األهلي البحريني

الساملية يلتقي طبلبة التونسي في افتتاح البطولة العربية لليد

جنوم العربي والساملية ميثلون الكرة الكويتية في احملفل العربي

مبارك الخالدي

اليد  يدش���ن ممثال كرة 
العربي والساملية  الكويتية 
اليوم  الثالثة عص���ر  ف���ي 
البطولة  ف���ي  مش���وارهما 
العربية ال� 31 لألندية أبطال 
الدوري والتي ستفتتح اليوم 
في مدينة املهدية التونسية 
وتستمر حتى 29 اجلاري، 
حيث يلتقي العربي مع األهلي 
البحريني في إطار منافسات 
املجموعة األول���ى ويلتقي 
الس���املية مع فريق طبلبة 
التونس���ي ضمن منافسات 

املجموعة الثانية.
األخض���ر  ويس���عى 
والس���ماوي للحف���اظ على 

كأس البطول���ة كويتيا بعد 
التاريخ���ي لفريق  اإلجناز 
القرين بطل النسخة السابقة، 
العربي والساملية  واستعد 
البطولة بعد  للمشاركة في 
ان أقاما معسكرين خارجيني، 
حيث أقام األخضر معسكرا 
في تون���س قب���ل انطالق 
البطولة ب� 10 أيام، بينما أقام 
الساملية معسكرا في القاهرة 
قبل ان يصل الى تونس قبل 

يومني.
وكانت قرعة البطولة قد 
أوقعت األخضر في املجموعة 
األول���ى الى ج���وار األهلي 
الليبي  البحريني والنجمة 
واملهدية التونسي واجليش 
العراقي بينما وقع الساملية 

ف���ي املجموعة األصعب الى 
جوار أندية اجلزيرة اإلماراتي 
التونس���ي ونفط  وطبلبة 
اجلن���وب العراقي واألهلي 

السعودي.
اجلدير بالذكر ان املدرب 
الوطني لالخضر يوس���ف 
الفريق  غلوم عزز صفوف 
بالتعاقد مع السعودي حسني 
اجلنابي والتونس���ي محمد 
وليد الش���ريف بينما تضم 
كتيبة مدرب السماوي القدير 
خل���دون اخلش���تي كال من 
خالد الغربللي ومحمد فالح 
وابراهيم صنقور والواعهد 
بش���ار تقي، كما تعاقد مع 
التونسيان أسامة اجلزيري 

ومحمد بلحاج.

السفير الشيخ عزام الصباح خالل زيارته للمتسابقني الكويتيني في حلبة البحرين الدولية 

الكويت حتصد املراكز األولى 
في بطولة البحرين للسرعة

حصد املتسابقون الكويتيون 
ف���ي بطولة  املراك���ز االولى 
ال�  البحرين لسباق السرعة 
)دراغ.ريس( للجولة االولى 

التي اختتمت منافستها. 
النتائج في فئة  وأسفرت 
السيارات عن نيل املتسابق 
تركي احلميدي املركز الثاني 
في منافس���ة فئة )برو.مود( 
فيما نال زميله بدر خورشيد 
املركز الثالث في نفس الفئة. 
وف���ي فئ���ة )4.5( حقق 
املتس���ابق س���الم التميم���ي 
املرك���ز الثان���ي فيم���ا حقق 
زميله عبدالعزي���ز الصالح 
املركز الثالث وفي فئة )سوبر.

ستريت( حقق املتسابق طالل 
بن عي���دان املركز الثاني كما 
حقق املتسابق محمد اخلضر 
املركز الثاني أيضا في فئة ال� 

)ستريت(. 
وعل���ى صعيد س���باقات 

الدراج���ات الناري���ة في فئة 
)برو.بايك( نال عبدالعزيز فتح 
اهلل املركز االول وحل محمد 
بوراشد ثانيا، فيما نال محمد 
الصبر املركز الثالث ليحتكر 
الكويتيون هذه  املتسابقون 

الفئة. 
 وفي فئة )سوبر.ستريت.
بايك( حقق املتسابق بدر بن 
عيدان املركز األول، وجاء زميله 
احمد بن بالل في املركز الثالث 
وفي فئة )ستريت.بايك( حقق 
املتسابق مسفر املسفر املركز 
األول وج���اء زميل���ه بدر بن 

عيدان في املركز الثالث. 
وبعد ختام املنافسات أشاد 
رئيس جلنة ال� )دراغ.ريس( 
في نادي باسل سالم الصباح 
لرياضة السيارات والدراجات 
النارية الش���يخ دعيج الفهد 
الصباح مبا قدمه املتسابقون 
»الذين متكنوا م���ن مجاراة 

افضل الس���ائقني في املنطقة 
وعكس املس���توى احلقيقي 

للعبة في الكويت«. 
وأثنى الشيخ دعيج على 
جهود القائمني واملسؤولني في 
البحرين عن رياضة  بطولة 
احملركات ملا يولونه من اهتمام 
بالرياضة »الذي كان وال زال 
الس���بب الرئيسي الذي يقف 
خلف جناحها« واصفا حلبة 
البحرين الدولية إحدى  أفضل 
املضمارات في تطبيق املعايير 
العاملية في سباق السيارات. 
ووجه ش���كره الى رئيس 
البحريني للسيارات  االحتاد 
الشيخ عبداهلل بن عيسى آل 
التنفيذي  خليفة والرئي���س 
حللبة البحرين الدولية الشيخ 
سلمان بن عيسى آل خليفة على 
التنظيم واالستضافة  حسن 
الفعالة  املتميزة ومساهمتها 

بنجاح هذه البطولة.

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم أهمية دور وسائل اإلعالم اآلسيوية 

في إبراز الصورة املشرقة عن لعبة كرة القدم القارية 
والدفاع عن قضاياها املهمة في احملافل الدولية، الفتا إلى 

ضرورة التعاون املثمر مع االحتاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضية لتحقيق األهداف املشتركة للجانبني على كل 

األصعدة. 
جاء ذلك خالل استقبال بن إبراهيم لرئيس االحتاد 

اآلسيوي للصحافة الرياضية فيصل القناعي
من جانبه، أعرب القناعي عن شكره وتقديره للشيخ 

سلمان بن إبراهيم حلرصه على التواصل املستمر مع 
الصحافة الرياضية اآلسيوية، مشيدا بجهوده املثمرة 

في تطوير االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، ومتمنيا له كل 
التوفيق في حتقيق أهداف وخطط االحتاد الهادفة لالرتقاء 

مبسيرة اللعبة على الساحة القارية.

سلمان بن إبراهيم مع رئيس االحتاد اآلسيوي للصحافة فيصل القناعي

القناعي التقى بن إبراهيم

عقاب أول »أوت لو« البحرين

حقق منتخب نادي السيارات لسباقات السرعة )الدراغ 
ريس( نتائج متميزة خالل مشاركته في فعاليات بطولة 
البحرين لس����باقات السرعة والتي أقيمت في البحرين، 
حيث استطاع أعضاء املنتخب التفوق على أقرانهم من 
أبطال اخلليج ومتكن املتسابق عبداهلل عقاب من حتقيق 
املركز االول في فئة )األوت لو v8( واملتس����ابق عبداهلل 
الصوري في املركز الثاني لنفس الفئة اما في فئة )أوت 
لو 6 سلندر( حقق املتسابق جاسم زمان املركز الرابع، 
كما حقق املتسابق عبدالعزيز القطان املركز اخلامس بفئة 
)االندكس 10.5( وحقق املتسابق باسم محمد املركز الرابع  
في فئة )برو 4.5.وحصل محمد عبداهلل فرج على املركز 

.) 8V الرابع فئة )برومود
 من جهته صرح إياد القريشي � رئيس وفد منتخب 
النادي من بطولة البحرين أن النتائج التي حققها أبطال 
املنتخب جاءت بفضل التجهيز والتحضير املسبق خالل 
الفترة املاضية وكان ال����دور األبرز في هذا النجاح دعم 
مجلس إدارة النادي وخاصة الش����يخ أحمد الداود الذي 
كان يتابع االستعدادات عن قرب وعمل على تسهيل هذه 
املشاركة  وأضاف القريشي أن املنتخب جاء الى البحرين 
مبكرا وعمل على جتهيز السيارات حسب القوانني واللوائح 
املعتمدة دوليا لضمان جناحها في الفحص التقني الذي 
جتريه اللجنة املنظمة قبل بداية كل س����باق للتأكد من 

مطابقتها لشروط األمن والسالمة الدولية.

منافسات مثيرة في السباق

الكارت »األبيض«
رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم الفرنسي 

ميشيل بالتيني اقترح أن يحمل احلكام بطاقة 
ثالثة باللون األبيض ترفع في وجه الالعبني الذين 
يكثرون من االعتراض على احلكام بأسلوب غير 
الئق وتكون عقوبتها اخلروج من امللعب والعودة 

بعد عشر دقائق، وهو املبدأ املعمول به في رياضة 
هوكي اجلليد، ويقول بالتيني ان مشاكسات الالعبني 
وسلوكهم السيئ ومناقشاتهم غير املبررة مع احلكام 

أصبحت مزعجة بعد أن تكررت بشكل ملحوظ.
ويتفق كثيرون مع جنم الكرة السابق ميشيل 

بالتيني الذي تعرض للعنف الشديد داخل امللعب 
أثناء مسيرته مع املنتخب الفرنسي ويوڤنتوس 

اإليطالي، في ضرورة حتجيم وكبح انفعاالت 
الالعبني واحتجاجهم على قرارات احلكام املستمرة 
كما نشاهد ذلك في أغلب مسابقات الكرة في العالم، 
والكارت األبيض الذي اقترحه ميشيل بالتيني ميكن 
ان يساهم كثيرا في احلد من هذا السلوك املشني مع 
احتفاظ احلكام بإخراج البطاقة احلمراء قياسا لردة 

فعل الالعب وحجم خطئه في االحتجاج.
في مالعبنا نالحظ أيضا االعتراضات على صافرة 
احلكام في أي حالة داخل امللعب حتى لو كانت ال 
تستدعي االعتراض، ويريد بعض الالعبني إيصال 

رسالة الى احلكم أنهم لن يتقبلوا منه قرارا آخر 
بحقهم مع اإلشارة الى أن احلكم يخطئ أيضا، 

وشاهدنا ان هناك العبا ال عالقة له باخلطأ يأتي 
مسرعا لالحتجاج على احلكم وكأنه يقول للحكم: 
أخرج لي البطاقة نيابة عن زميلي، وهنا يجب أن 
يكون للجهاز اإلداري  دور مؤثر في التنبيه على 

الالعبني باإلقالع عن هذه الظاهرة السيئة وتطبيق 
عقوبة احلسم من مكافآت الالعبني إذا تكرر منهم 

مثل هذه التصرفات، لكن لألسف هناك بعض 
اإلداريني هم أول من يعترض، وهنا يجب تطبيق 

كارت بالتيني »األبيض« عليهم قبل الالعبني.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

7356
6124

918
621

65378
139
86794

4
297

4791586
672

129
891275

629
2491

764
421

9187

1
1846

57289
6892
795

46
512

289
8

أفقياً:

عمودياً:

العلماء
تطور

اإلنسان
مراحل
حياة

البشرية
معادلة
أطراف

مجاهيل
اجلبر

الهندسة
رقم

حسابات
معقد
سطر

سل
عالء

أحوال
سد

الكرم
وهاد

رد
فل

الرقاد

٭ سنة االكتشاف: 1910
مواد كيميائية تقتل األحياء 
املجهري��ة املعدية دون إحلاق 

الضرر باملضيف البشري.
٭ اكتشفه: بول ارليخ.

ملاذا يعتب��ر من أعظم 100 
اكتشاف؟

٭ كلمة مضاد حيوي تأتي من 
الكلمات اإلغريقية التي تعني 
»ضد احلياة«. كان الطب الشعبي 
القدمي يعتمد على بعض املركبات 
الطبيعية ملعاجلة بعض األمراض 
كاللحاء األرضي للش��جرة او 
عفن جنب معني او فطر معني، 
حيث كان األطباء يعرفون ان 
الطبيعية تعمل  املركبات  هذه 
لكن لم تكن لديهم اي فكرة عن 

كيفية عملها او سببه.
قام بول ارليخ بأول بحث 
كيميائ��ي حديث واكتش��ف 
اول مركب��ات كيميائية تعمل 
كمضادات حيوية، شّرع عمله 
األبواب لعصر جديد من البحث 
الطبي والصيدالني واستحدث 
حقل املعاجلة الكيميائية. أنقذت 
)البنسلني  املضادات احليوية 
الذي مت اكتشافه عام 1928 هو 
األكثر شهرة( ماليني األرواح 
ويعزى فضل ظهورها احلديث 

الى عمل بول ارليخ.
٭ حقائ��ق طريف��ة: مقاومة 
املض��ادات احليوي��ة تعم��ل 
عن طري��ق قواعد مألوفة من 
الطبيعي، حيث ان  االصطفاء 
اجل��زء من جماع��ة البكتيريا 
ال��ذي له ق��درة طبيعية على 
مقاومة تأثير العقار س��ينجو 
بحيث تنتش��ر مورثاته على 
كام��ل اجلماع��ة ف��ي نهاية 
الڤيروسات  الكثير من  األمر. 
والبكتيريا طورت مناعة للكثير 
من املضادات احليوية مما جعل 
مخططي الط��ب يخافون من 
انتش��ار ضخم لألمراض في 

املستقبل القريب.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ الصباحية، 2 ـ ملحن ـ اسرهم 
)معكوسة(، 3ـ  ددـ  غرب )معكوسة(، 
4ـ  حمامةـ  حب، 5ـ  جوادـ  البيع، 6 
ـ ااـ  عمان )معكوسة(، 7ـ  زلـ  هالل 
ـ آر )معكوسة(، 8ـ  دميمةـ  ام، 9ـ  

لب ـ دفة، 10 ـ وليد توفيق.

عموديًا:
1 ـ امـــل حجازي، 2 ـ ل ل ـ موال ـ ل ل، 3 
ـ صحراء ـ دبـــي، 4 ـ بن ـ مدنهم، 5 ـ هد 
)معكوســـة( ـ أليـــوت، 6 ـ حمد ـ امام، 7 
ـ هي )معكوســـة(ـ  العلـــة، 8ـ  هربـ  يد 
)معكوسة(، 9ـ  يحرس )معكوسة(ـ  قفار 

)معكوسة(، 10 ـ راغب عالمة.

حل عينك .. عينك

1 ـ منطقـــة كويتيـــة، 2 ـ موســـيقي ـ عائالتهم 
)معكوســـة(، 3 ـ متشـــابهان ـ احـــدى اجلهات 
)معكوســـة(، 4ـ  رمز الســـالمـ  ود، 5ـ  حصان 
ـ عكس الشـــراء، 6 ـ متشابهان ـ دولة خليجية 
)معكوسة(، 7ـ  اخطأـ  من اطوار القمرـ  للمساحة 
)معكوسة(، 8 ـ قبيحة ـ والدة، 9 ـ عقل ـ لقيادة 

السفينة، 10 ـ مطرب لبناني.

1ـ  مطربـــة لبنانية، 2ـ  متشـــابهانـ  من الغناء 
الشعبي ـ متشابهان، 3 ـ بيداء ـ امارة خليجية، 
4ـ  قهوةـ  حواضرهم، 5ـ  دك )معكوسة(ـ  شاعر 
اجنليـــزي، 6 ـ ثناء ـ عكس خلـــف، 7 ـ ضمير 
منفصل )معكوسة(ـ  السبب، 8ـ  فرـ  من االطراف 
)معكوسة(، 9ـ  يحمي )معكوسة(ـ  ارض خالية 

)معكوسة(، 10 ـ مطرب عربي.

احلل  أسفل الصفحة

املضادات احليوية

حل أعرف الشخصية:
جمال سليمان

حل كلمة السر:
الرياضيات

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد العلوم 
من 9 أحرف

لحياةعمماا
افاحالععلم
لللسطاقابر
عررارءددشا

لبقبايرلرح
مجاافدرةيل
الدتداهوةر

ءاالهندسةط
تطورمركلاس

ضمجاهيلدسا
الانسانرقم
تلسالاوحاي

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 ميكننا اليوم أن نتنبأ بالشكل 
واملميزات التي سيكون عليها 

الطفل حتى قبل والدته.
وه��ذه اإلمكاني��ة تتحقق 
باإلمل��ام بقوانني علم الوراثة � 
أي بانتقال الصفات أو املميزات 
الوراثية من اآلباء إلى األبناء � 
وهذا يعني أننا مبراقبة الوالدين 
نتوقع ما ميكن أن يكون عليه 

مولودهما في املستقبل.
فإذا كان أحد الوالدين يتصف 
بعينني بنّيتني واآلخر بعينني 
زرقاويتني، فإن الطفل سيولد 
بعينني بنيتني. وإذا لم يكن أي 
من الوالدين يتصف بلون بني 
حول بؤبؤ العني، فسيولد الطفل 

بعينني زرقاويتني متاما.
وإذا اتص��ف أحد الوالدين 
بشعره املتموج، فسيكون هناك 
احتمال واضح باتصاف الطفل 

بالشعر نفسه.
وم��ع ذلك، تُعتب��ر قوانني 
الوراثة البشرية معقدة أحيانا. 
ف��إذا كانت إح��دى الصفات، 
مثال، في األب تختلف عن تلك 
التي في األم، عندها تس��تعد 
كل واحدة من هاتني الصفتني 
املتضادتني للغلبة أو السيطرة، 
وال��ذي يحدث أن واحدة منها 
ستظهر في الطفل، وال تظهر 

األخرى.
إن اخلاصي��ة الت��ي كانت 
لها الغلبة هنا تسمى »الصفة 
أم��ا الصفة األخرى  الغالبة«. 

فتسمى »املُتنحي«.
مثال: ميكننا اعتبار العيون 
البنية هي صفة غالبة، أما العيون 
الزرقاء فهي صفة متنحية، ولهذا 
يتصف الطفل الذي حتدثنا عنه 

سابقا بالعيون البنية.
ولك��ن كيف تنتقل صفات 

الوالدين إلى الطفل؟
تنتق��ل ه��ذه الصفات من 
خ��الل ن��واة اخللي��ة املنوية 
الذكرية ون��واة اخللية املنوية 
االنثوية. وتتألف هذه النواة من 
عدد كبير )أحيانا اآلالف( من 
ُجزيئات تسمى جينات. وهذه 
اجلينات ال تكون متناثرة في 
النواة، بل تتصل بعضها ببعض 
على امتداد خيوط على شكل 

عقد من اخلرز.
الذكرية  البويضة  وتتألف 
الواحدة من 23 من هذه احلبال 
اجليني��ة وكذل��ك البويض��ة 
االنثوية. وعندما تتحد االنثوية 
والذكرية معا، فسيصبح لدينا 
23 زوجا من هذه احلبال تسمى 

»كروموزومات«.

ما هي اجلينات؟

بدر احمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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“Discover America Week”
MONDAY, OCTOBER 13 - 
SATURDAY, OCTOBER 18
American Food Week
The Sultan Center Salmiya, 
Sharq, Hawally, Shaab , Daily

American Film Festival
Cinescape 360 , 8:00 pm

Discover American Shopping
The Avenues, Marina Mall, Ar-
abella, Daily

TUESDAY, OCTOBER 14
Business Speaker Series: Liv-
ing in a Cloud First, Mobile 
First World by Microsoft
Kuwait Chamber of Commerce 
and Industry, 11th Floor , 11:30 
am - 1:00 pm

Linden Education Fair - U.S. 
Universities
Marina Hotel Kuwait 6:00 pm 
- 9:00 pm

Musical Performance by 
Matuto
360 Mall 17:00 pm

American Film Festival VIP 
Showing
Cinescape 360 8:00 pm

WEDNESDAY, OCTOBER 15
Business Speaker Series: Com-
plying with the US Foreign Ac-
count Tax Compliance Act
Kuwait Chamber of Commerce 
and Industry, 11th Floor , 11:30 am 
- 1:00 pm

United Airlines Appreciation Night
By Invitation Only, 6:30 pm - 8:30 
pm

American Car Showcase
The Vintage, Historical &Classic 
Cars Museum, Shuwaikh Industri-
al Area , 8:00 pm

THURSDAY, OCTOBER 16
Business Speaker Series: Intellec-
tual Property and Brand Manage-
ment Strategies
Kuwait Chamber of Commerce 
and Industry, 11th Floor , 11:30 am 
- 1:00 pm

Musical Performance by Matuto
The Grand Avenues 17:30 pm

TUESDAY, OCTOBER 21
United Embassy Appreciation 
Night for Organizers and Partners
By Invitation Only, 6:30 pm - 8:30 
pm

For more up to date information on the schedule, visit:
 www.daw2014.com

Stocks rally. But can it last?

(CNN) For one day at least, 
Wall Street remembered that earn-
ings matter.

Stocks are storming higher Fri-
day. The Dow rose 263 points, or 
1.6%, its second best day of the 
entire year. Meanwhile the S&P 
500 and Nasdaq each finished 
about 1% higher, and European 
markets rallied as well.

Strong results from General 
Electric (GE), Morgan Stanley 
(MS) and Honeywell (HON) put 
traders in a good mood for the 
first time in more than a week. 
Also helping: investors continue 
to hold out some faint hope that 
the Federal Reserve may keep 
the easy money party going just 
a little bit longer.

While Friday’s rebound is opti-
mistic, stocks are still down heav-
ily for October. This is the fourth 
week in a row that the Dow has 
closed with losses, and

The doom and gloom from Eu-
rope (especially Germany) and Eb-
ola remain. Even China is showing 
signs of slower growth. There’s 
concern they could drag the U.S. 
economy down.

James Bullard, president of the 
St. Louis Fed, told Bloomberg 
News on Thursday that the Fed 
should weigh delaying the end to 
quantitative easing, or QE. The 
bond-buying experiment has helped 
send stocks to record highs, but it 
was set to end this month.

The reality is the Fed can’t do 
much right now. Interest rates are 
at historic lows near zero. Europe 
went so far as to cut interest rates 
to negative levels this year, but 
that has done little to stimulate 
the economy there. Investors un-
derstand that when a central bank 
takes such dramatic actions, it’s 
a sign of big trouble.

“I view the probability of the 

final QE3 winddown being de-
layed as somewhere between 0 
and 1%,” wrote Tim Anderson, 
managing director of MND Part-
ners, in a morning note. “The mar-
ket is already set up for a decent 
bounce, a high ranking Fed mem-
ber basically says ‘If this gets re-
ally bad we’ll be there.’”

What’s next? What can really 
turn this market around isn’t the 
Fed, it’s strong corporate earn-
ings. Investors need to focus on 
whether or not companies are 
growing.

There were positive signs Fri-
day morning. And there’s a slew 
of earnings coming in the next 
two weeks, including big names 
such as Apple (AAPL, Tech30) 
and Coca-Cola (KO). If those 
business “report cards” are most-
ly positive, it’s likely to put trad-
ers and investors at ease.

A lot of strategists believe the 
U.S. economy is still growing 
and companies are sitting on a 
lot of cash, which helps them get 
through any rocky periods and 
enables them to invest in new 
equipment and programs.

“Various indicators suggest that 
the U.S. is about halfway through 
what should rival its longest ex-
pansion ever,” Chris Hyzy, U.S. 
Trust’s chief investment officer, 
wrote in a report this week.

On the upside, unemployment is 
back under 6% and jobless claims 
came in this week at the lowest 
level since 2000. According to fig-
ures released Friday, Consumer 
Confidence hit its highest level in 
seven years this month, although 
the reading was taken before the 
worst of the market dip.

There’s an easy case to make that 
October, while scary for stocks, 
could turn out to be a blip in a 
long bull market.

Economy

Amazon divides opinion at 
world’s biggest book fair

the “2nd E-Government 
Forum”, 9-11 November

Under the patronage of H. H. the Prime Minister 
and the supervision of CAIT NoufEXPO organizes

Business

Kuwait

Frankfurt (AFP) - 
US online retail giant 
Amazon may be absent 
from the stands at the 
world’s biggest book 
fair but it has still been 
at the heart of a heated 
debate.

Amazon threw a shad-
ow over Germany’s book 
industry on the inaugu-
ral day of the Frankfurt 
Book Fair Tuesday by 
announcing the launch 
of a monthly flat-rate of-
fer for unlimited access 
to e-book titles.

“We fear unfair com-
petition on prices as well 
as authors’ fees through 
this service,” Austrian 
author Gerhard Ruiss 
told a discussion by a 
panel of authors at the 
book fair this week.

“Amazon doesn’t 
have the market it 
would like to have in 
Europe. That’s the rea-
son for this new step,” 
he complained.

Ruiss is one of about 
2,000 German-language 
writers to have signed 
a petition protesting 
against the methods 
used by Amazon in its 
e-book price battle with 
Scandinavian publish-
ing house Bonnier,  a 
major player in Ger-
man publishing.

The authors have ac-
cused Amazon of delay-
ing the release of books 
and boycotting authors 
signed to publishing 
houses in dispute with 
the US company.

They had taken their 
cue from US writers in-
volved in a similar protest 
over Amazon’s e-book 
dispute with Hachette 
which represents “Harry 
Potter” author JK Rowl-

Al-Fozan: EGOV2 
Forum discusses the role 
and future of government 
datacenters in light of 
e-government programs 
and future technology 
trends

Dr. Thalaya Al-Fozan, 
Head of the Scientific 
Committee mandated 
with carrying out the 
technical and scientific 
proceedings of the “2nd 
E-Government Forum: 
Future Trends of Gov-
ernment Datacenters” 
expressed his pleasure 
for the level of quali-
ty participations in the 
Forum. He commented 
by saying “The Scientif-
ic Committee’s efforts 
paid off since the Fo-
rum tackles a hot top-
ic; the future of gov-
ernment datacenters.” 
Al-Fozan confirmed 
that the Committee is 
finalizing the selection 
of research papers that 
have been submitted by 
many global world-class 
companies. He added 
“The 2nd EGOV Forum 
shall be held under the 
patronage of His High-
ness the Prime Minister 
Sheikh Jaber Al-Muba-
rak Al-Hamad Al-Sabah 
who is keen to support 
government datacenters 
for their efforts in de-

ing among others.
Germany is Amazon’s 

biggest market outside 
the United States but the 
company has been hit 
by repeated strikes in a 
long-running wage dis-
pute and a scathing TV 
documentary broadcast 
last year.

- EU probes tax deal-
ings -

Despite it not having 
a stand among the thou-
sands of exhibitors fill-
ing the sprawling halls 
of the book fair in the 
western German city, 
which opens to the pub-
lic Saturday, the Seat-
tle-based company is 
at the heart of many of 
the discussions.

A conference during 
the five-day book fair 
brought in to sharp fo-
cus the depth of feel-
ing on both sides of the 
argument.

While one audience 

veloping the e-govern-
ment programs in Ku-
wait in collaboration with 
the Central Agency for 
Information Technolo-
gy (CAIT). The Forum 
shall be organized by 
NoufEXPO during the 
period from 9-11 No-
vember 2014.”

Commenting on the 
Forum’s objectives for 
this year, Dr. Thalaya 
Al-Fozan said “We are 
witnessing the prolifer-
ation of many technol-

member stated they had 
“boycotted” Amazon for 
20 years, another argued 
that the US company en-
abled new authors “to 
be published and find 
their readers” and point-
ed the finger at big pub-
lishing houses.

Online business is es-
timated to account for 
about 16 percent of the 
German book market, 
of which 50 to 70 per-
cent are Amazon sales, 
according to figures by 
the German Publish-
ers and Booksellers 
Association.

“In the last years we 
have invested a lot and 
we have learnt, even 
from Amazon... It’s a 
competitor, of whom 
we are not scared,” the 
association’s chief ex-
ecutive Alexander Ski-
pis said.

But he accused Am-
azon of using “its dom-

ogies that datacenters 
have to consider, adopt, 
or plan for. Converged 
technologies, software 
defined datacenters and 
networks, cloud comput-
ing, big data, and analyt-
ics are among of those. 
Government datacenters 
should be ready to plan 
for, adapt to, or endorse 
these technologies as 
they emerge or become 
dominant. However, I 
believe, the biggest chal-
lenge will remain to be 
the development of hu-
man resources and ex-
pertise as well as the 
evolution of operational 
business processes and 
governance frameworks 
in these datacenters that 
will be the subject matter 
of the Forum too.”

Dr. Al-Fozan added 
“These important data-
center topics attracted 
many world-class com-
panies and researchers 
to join EGOVE2. We are 
pleased to witness the 
participation of technol-
ogy vendors like Mi-
crosoft, IBM, CISCO, 
Ernst & Young, Aruba 
Network, and General 
Dynamics Fidelis Cy-
bersecurity Solutions. 
Other Kuwaiti compa-
nies that have regional 
and worldwide presence 
shall be attending like 

inant position to black-
mail” publishers.

The European Union 
said this week that anti-
trust regulators would ex-
amine whether Amazon’s 
tax arrangements with 
Luxembourg amount to 
illegal state aid, giving 
the company an unfair 
advantage.

Amazon has said it 
“received no special tax 
treatment from Luxem-
bourg -- we are subject 
to the same tax laws as 
other companies” oper-
ating there.

- Cultural diversi-
ty - 

“I don’t rule out Ama-
zon ending up boosting 
cultural diversity,” jour-
nalist Dieter Schnaas, 
from Germany’s eco-
nomic Wirtschaftswoche 
magazine, said.

“It doesn’t penalise 
consumers, quite the con-
trary,” he said, adding 
that he believed in the 
need to be cautious over 
calls for action against 
Amazon.

Martin Shepard, co-
publisher at US publish-
ers The Permanent Press, 
which puts out about 12 
titles every year, said 
he strongly supported 
Amazon.

“It is very easy when 
you are a famous author 
backed by a big pub-
lisher to attack Ama-
zon,” he said.

“I always have a lin-
gering suspicion that 
when one of the large 
publishing cartels com-
plains they are being 
treated unfairly by 
Amazon, it’s proba-
bly good for most all 
of the smaller, indepen-
dent presses.”

Agility and KNET.” Dr. 
Al-Fozan reiterated that 
CAIT is organizing these 
technology venues with 
the objective of helping 
government datacenters 
plan for the future and 
empower their resources 
to better achieve their 
e-government programs 
objectives.

Dr. Al-Fozan con-
cluded his statement 
by inviting technolo-
gy companies to book 
their seats in the Forum 
as few sessions still 
wait to be filled up. He 
thanked all participat-
ing sponsors, compa-
nies, and organizations 
for their cooperation. 
Al-Fozan also ex-
pressed his gratitude 
towards Mr. Abdulla-
teef Suraie Al-Suraie, 
the Director General 
of the Central Agency 
for Information Tech-
nology and the Head 
of the Supreme Orga-
nizing Committee, for 
his continued support 
and follow up. Finally, 
he thanked NoufEXPO 
who are diligently car-
rying out the Forum’s 
logistics and stated that 
the Scientific Commit-
tee may be reached on 
+965 22469921 or by 
email at info@noufex-
po.com.kw.

EGOV2 Scientif-
ic Committee & 
NoufEXPO are 
keen to discuss the 
technologies that 
shape the future of 
datacenters

Dr_Thalaya_AlFozan
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قاعة باسم الراحل سعيد اخلوري في كنيسة للروم االرثوذكس في سخنني

بهذه اجلائ����زة املرموقة 
تقديرا لرؤيته السباقة في 
دفع عجلة منو »اينوك« 
التنمية  التركيز على  مع 
والتوس����ع  املس����تدامة 
اجلغرافي وتنويع قطاعات 
األعمال، ورسخت »اينوك« 
حت����ت قيادته س����معتها 
ل�����  املمي����زة  ومكانته����ا 
»الشريك األفضل بقطاع 
الطاق����ة« فضال عن إبراز 
امكاناتها كقوة »وراء كل 

رحلة ناجحة«.
ومبناسبة فوزه بهذه 
اجل���ائ���زة، ق���ال سعيد 
أن أتوجه  اخلوري: »أود 
بالشكر الى جلنة حتكيم 
ج��وائ��ز ج��ل��ف بيزنس 
التكرمي،  بهذا  لتشريفي 
وهو ما ميثل شهادة على 
الكبير واالجنازات  النمو 
االستثنائية التي جنحت 
»اينوك« في حتقيقها على 
مر السنني، ونؤكد حرصنا 
الدائم على العمل انطالقا 
من الرؤية االستراتيجية 
إلمارة دبي ومبا ينسجم 
احلكيمة  ال���رؤي���ة  م��ع 
السديدة  والتوجيهات 
الشيخ  السمو  لصاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس 

حاكم  ال����وزراء  مجلس 
دبي، رعاه اهلل، من أجل 
تعزيز أعمال »اينوك« من 
خالل االبتكار والتوسع 
والتنويع، كما نركز بشكل 
رئيسي ايضا على تعزيز 
مسيرة التنمية املستدامة 
في دبي، وال شك ان هذه 
اجل��ائ��زة ج��اءت نتيجة 
العمل اجلماعي ملوظفينا 
ومنذ  شركائنا«.  ودع��م 
الرئيس  منصب  توليه 
التنفيذي في عام 2007، 
قاد سعيد اخلوري مسيرة 
منو »اينوك« عبر تنويع 
قطاعات األعمال، مبا في 
ذلك قطاع جتارة التجزئة 
من خالل متاجر »زووم«، 
كما عملت »اينوك« على 
تعزيز عمليات التسويق 
بافتتاح مصنع »اينوك« 
ل��ل��زي��وت وال��ش��ح��وم 
الفجيرة،  »ELOMP« في 
كما يجري تطوير محطة 
نفطية جديدة في منطقة 
جبل علي ملواصلة دعم 

قطاع الطيران في دبي.
كما حرص اخلوري من 
خالل دوره اإلداري على 
تأكي���د الت���زام »اينوك« 
بدع���م مس���يرة التنمية 
املستدامة، وباإلضافة الى 
افتتاح أول محطة خدمة 
خضراء في الشرق األوسط 
يقود اخل���وري اجلهود 
الت���ي تبذلها  احلثيث���ة 
»اينوك« الستكشاف أنواع 
صديقة للبيئة من الوقود، 
الش���ركة األولى  وكانت 
التي تطرح وقود الديزل 
األخضر في السوق، كما 
تعمل بنشاط على تعزيز 
استخ��دام الغاز الطبيعي 
املضغ���وط باعت���ب���اره 
وقودا أكثر تنافس���ي����ة 
من حيث التكلف���ة واآلثار 

البيئي��ة.
 وركز اخلوري على دفع 
عجلة التقدم التكنولوجي 
للشركة، ومن آخر إجنازاتها 
الوقود  إطالق نظام بيع 
بالتجزئة القائم على حتديد 
هوية املركبات عبر تقنية 
التعرف باستخدام ترددات 
الراديو في محطات اخلدمة 
التابعة لشركة »اينوك« 
وشركة اإلمارات للمنتجات 

البترولية »ايبكو«.
ومتاشيا مع استراتيجية 
الشركة الرامية الى تعزيز 
املس����ؤولية  مب����ادرات 
االجت��ماعية، أط��ل��ق���ت 
»اين����وك« بتوجي����ه من 
اخلوري العديد من البرامج 
الطموحة مثل حملة »وقود 
اإلنس����ان« بالشراكة مع 
املتح����دة  برنام����ج األمم 
العاملي لألغذية وجمعية 
دبي اخليرية للقضاء على 

اجلوع في العالم.

النفط وبناء خطوط  عن 
ناقلة له.

ولها عدة مشاريع في 
فلسطني، من بينها محطة 
توليد الطاق����ة في قطاع 
غزة، وبرك سليمان وقصر 
املؤمترات في بيت حلم، 
وهي مطور شريك حلقل 
الغاز الفلس����طيني قبالة 
س����واحل غزة مع شركة 

»بريتيش غاز«.
واحتل املرتبة التاسعة 
في قائمة االثرياء العرب، 
حس����ب تصني����ف مجلة 
»ارابي����ان بزنس« للعام 
2012، بثروة تبلغ حوالي 

7.2 مليارات دوالر.
وفي 17 سبتمبر 2014 
نال س����عيد اخل����وري، 
الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطنية  بترول اإلمارات 
»اينوك« جائ����زة أفضل 
رئيس تنفيذي للعام في 
قط����اع الطاق����ة في حفل 
توزي����ع جوائ����ز »جلف 
بيزن����س 2014« لقط����اع 
األعمال والذي أقيم في دبي، 
وتسلم زيد القفيدي املدير 
التنفيذي للتس����ويق في 
»اينوك« اجلائزة بالنيابة 

عن سعيد اخلوري.
ويأتي تكرمي اخلوري 

ويعد اخلوري من كبار 
رج����ال األعم����ال العرب، 
وتعتبر شركة »سي سي 
س����ي« التي أنش����أها مع 
صديقه وقريبه املرحوم 
حسيب صباغ واحدة من 
أكبر شركات اإلنشاءات في 

املنطقة والعالم.
وقد ولد سعيد اخلوري 
عام 1923 في مدينة صفد 
الفلس����طينية، وتخ����رج 
مهندس����ا ف����ي اجلامعة 
األميركي����ة ف����ي بيروت، 
الى صفد عام  ومنها عاد 
1946 ليؤسس شركة بناء 
خاص����ة به، لكن����ه أجبر 
على املغ����ادرة عام 1948 
عند قي����ام دولة االحتالل 
وسقوط صفد بيد القوات 

اليهودية.
ال����ى لبنان  وهاج����ر 
وأسس مع صباغ شركة 
»سي سي سي« عام 1952، 
إدارتها  وترأس مجل����س 

حتى وفاته.
ع����رف ع����ن اخلوري 
جناحه في تطوير تقاليد 
مؤسساتية في شركة »سي 
سي سي« خالل تنفيذها 
الناجح ملشاريع ضخمة 
ومجزية في مختلف دول 

املنطقة.
وكان مساهما رئيسيا 
في مب����ادرات خيرية في 
فلسطني وخارجها. وقد 
أسهم في تأسيس منظمة 
التعاون التي تقدم خدمات 
الش����عب  لدع����م صمود 
الفلس����طيني، كما أنشأ 
معه����د س����عيد اخلوري 
لتكنولوجيا املعلومات في 
القدس، ويشرف  جامعة 
على مركز التعليم املستمر 

في جامعة بيرزيت.
وتول����ى اخلوري عدة 
مناصب رفيعة، مثل حاكم 
العربي،  النق����د  صندوق 
ورئيس مجلس إدارة رجال 
الفلس����طينيني،  األعمال 
ورئي����س مجل����س إدارة 
شركة الكهرباء الفلسطينية 
في غزة، وعضو مجلس 
الدراس����ات  األمناء ملعهد 
الفلسطينية في بيروت، 
وعضو مجل����س األمناء 
ملؤسس����ة بي����ت حلم في 
واشنطن، وعضو مجلس 
األمناء لألبرشية االغريقية 
االرثوذكسية ألوروبا. وهو 
عضو فخ����ري في معهد 
»إسنب« لدراسات الشرق 
األوسط االستراتيجية في 

واشنطن.
وتضم شركة »سي سي 
سي« ومقرها اليونان، نحو 
80 ألف مس����تخدم. وقد 
نفذت عش����رات املشاريع 
الضخمة في معظم الدول 
العربية، من بينها مطارات، 
وطرق، وجسور، وتنقيب 

احلريري ينعى سعيد اخلوري: 
عالمة مميزة من عالمات النجاح

املهندس فادي فواز: 
سعيد اخلوري رجل بعدد من الرجال

الكثير من اللبنانيني، رحم 
اهلل سعيد اخلوري، وأحر 
العزاء ألبنائه وأهله ورفاقه 

ومحبيه«.

الطي���ب واجلهاد  والعمل 
الصامت لعائلته وأبنائه 
ورفاق دربه، يقسمون كل 
يوم على ان تبقى أجراس 
القدس تصدح في الصدور، 
وها ه���ي بي���روت تقوم 
القدس في احتضان  مقام 
العزي���ز وتكرمي  الفقي���د 
التي احبها  ذكراه، وه���ي 
وعاش���ها وبنى فيها مجدا 
من النجاحات والصداقات 
الكثير  وأثرا طيبا يدركه 

الرئيس  بيروت: نعى 
س���عد احلريري مؤسس 
ورئي���س مجموعة احتاد 
املقاولني سعيد اخلوري، 
وقال في بيان »غيب املوت 
رفيقا كبيرا من رفاق الرئيس 
الش���هيد رفيق احلريري، 
وش���خصية طبعت عالم 
االعمال واملقاوالت بصفات 
النب���ل واألخالق، لتصبح 
عالم���ة مميزة من عالمات 
النجاح واملثابرة واإلتقان 
واخلير، انه الصديق واملعلم 
س���عيد توفيق اخلوري، 
الذي اختاره اهلل سبحانه 
وتعالى، بعد حياة حافلة 
باإلجنازات التي شكلت على 
مدى عق���ود طويلة قيمة 
مضافة وحقيقية لالقتصاد 
العربي ومدرسة يقتدي بها 
اآلالف ممن عرفوه ورافقوه 

وتعلموا على يديه«.
وأضاف: »لق���د عاش 
سعيد اخلوري في فلسطني 
ب���كل جوارح���ه، وناضل 
بصمت وإص���رار للدفاع 
عن كرامة شعبه وحقه في 
احلرية واحلياة والتقدم. 
وهو اليوم يرحل بعيدا عن 
فلسطني ويسلم راية اخلير 

بي����روت: قال مستش����ار الرئيس 
 الشهيد رفيق احلريري م.فادي فواز

ل� »األنباء«: ان املعلم سعيد اخلوري متيز 
بخبرات اقتصادية وإمنائية وقومية 
شكلت في العديد من احملطات مرجعية 
يستنير بها كبار رجال السياسة في 
العاملني العربي والغربي، وكان يرى 
فيه رئيس احلكومة اللبنانية املغدور 
الش����هيد رفيق احلريري اضافة الى 
صداقته احلميمة ومحبته له، عمالقا 
من عمالقة اإلمناء واإلعمار، وصاحب 
خامس ش����ركة مقاوالت ف����ي العالم 
تستحق لقب امبراطورية نظرا لكونها 
تضم اكبر خزان بشري من مهندسني 
ومديرين إداريني ورؤساء عمال وعمال 
من مختلف اجلنسيات العربية والذين 
توزعوا على كافة فروع الش����ركة في 
الدول العربية واألفريقية واألوروبية، 
ناهيك عن ان سعيد اخلوري لم يثنه 
املقاوالت عن متابعة  انشغاله بعالم 
ش����ؤون وطنه األم فلسطني وكيفية 
التخفيف من آالم ش����عبه، سواء عن 
طريق التوظيف في ال� »س����ي س����ي 
سي« أم عن طريق التعليم والتدريب 

االجتماعي.
وأضاف فواز: »الرجال الكبار امثال 
سعيد اخلوري واميل البستاني ورفيق 

احلريري كانوا منارة الشرق وحجر 
الزاوي����ة في بناء الوطن العربي حني 
لم يكن هناك غيرهم ممن يبني احلجر 
بالتزامن من بنائه ملجتمع عربي فاضل 
وسليم، وما كان يجمع سعيد اخلوري 
برفيق احلريري، هو شغفهما بتطوير 
العالم العربي وتهيئته ليكون منافسا 
للعالم الغربي على كافة املستويات، 
وهذا ما يؤكد ان املس����لم واملسيحي 
العربيني في خندق واحد للوصول منه 
الى مالقاة حضارات الشعوب وقدراتها 
على اإلنتاج مع ف����ارق وحيد هو ان 
الرئيس احلريري دخل عالم السياسة 
من بابه الواس����ع وش����غل فيه ارفع 
املناصب، فيما سعيد اخلوري عزف 
عنها، في وقت كانت ابوابها مفتوحة له، 
لكنه اكتفى بدعم قضيته االم وقضية 

كل عربي شريف، فلسطني.
وحني تس����أل في لبنان عن ملسات 
س����عيد اخلوري يجيبك مطار رفيق 
احلريري الدول����ي، الذي كان من اهم 
واكبر مشاريع ش����ركة ال� »سي سي 
سي« حيث رسمت بصماتها في اخلليج 
وأفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة 
االميركية فسعيد اخلوري كان رجال 
بعدد رجال ومعلما س����يفتقده نادي 

العمالقة الدوليني.

الرئيس سعد احلريري

بيروت: فقد لبنان وفلس�طني بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام، أحد أعمدة االقتصاد 
العربي والعاملي رجل األعمال الفلسطيني »املعلم« سعيد توفيق اخلوري الذي وافته املنية 

في العاصمة اليونانية أثينا فجر اخلميس بعد صراع مع املرض عن عمر يناهز ال� 91 
عاما. وتودع عائلة اخلوري ومحبوه الراحل الكبير بعد انتهاء التحضيرات لتشييع 

جثمانه في بيروت اليوم األحد. وأفردت الصحف اللبنانية صفحاتها للحديث عن 
رجل األعمال الفلسطيني املعروف، وعن دوره في دعم القضية الفلسطينية 

منذ انطالق املقاومة الفلسطينية عام 1965.

بيروت التي َأَحّب ..
حتتضن اليوم جثمان الفقيد 

حصل 
على جائزة الرئيس 

التنفيذي للعام 
في قطاع الطاقة 

من جوائز 
»جلف بيزنس 

»2014
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.. ويتلقى تكرميا من الرئيس محمود عباس الفقيد سعيد اخلوري في صورة تذكارية مع سمو الشيخ ناصر احملمد

بيروت: قال رؤوف أبوزكي الرئيس التنفيذي ملجموعة 
االقتصاد واألعمال ان »املعلم« سعيد اخلوري كما يحلو له 
وحملبيه مناداته ب�»املعلم« كان احد ابرز مؤسسي شركة 
احتاد املقاولني C.C.C مطلع اخلمسينيات الى جانب حسيب 
الصباغ وكامل عبدالرحمن وكان اخلوري والصباغ تهجرا 
من فلسطني من النكبة وكان ردهما بتهجير الهجرة عبر 
تأسيس شركة مقاوالت عمالقة ساهمت في إعمار العالم 
العربي وتوسعت حتى غطى نشاطها العالم وبنجاح قياسي 

وبسمعة غير مسبوقة ومبسؤولية اجتماعية نادرة.
وأضاف في مقالة ل� »النهار«: منذ وصول سعيد اخلوري 
الى لبنان عام 1948 نتيجة لنكبة فلسطني، مرت على املنطقة 
عقود طويلة ولدت خاللها دول وحصلت انقالبات ونشأت 
انظمة وسقطت اخرى، اندلعت حروب وتبدلت اوضاع، برز 
منظرون وقادة وزعماء جاء كل منهم مبشروع وتعاقبت 
املشاريع والعهود لنرى انفسنا اليوم فيما نحن فيه من 
تخبط وحيرة في شأن املستقبل، مع ذلك، نشأ زمن آخر 
في موازاة هذا التعاقب لألزمان الضائعة وهو زمن سعيد 
اخلوري، الذي جعلت منه نكبة الوطن الصغير رجال عظيما 
لوطن اكبر ترامت اطرافه في العالم العربي وتعدته الى حدود 
بعيدة، كأن سعيد اخلوري، ومعه رفاقه، ارادوا ادامة اسم 

فلسطني وصورة فلسطني وشرعية فلسطني 
عبر تقدمي البرهان على اهلية ال مثيل 

لها للعيش والنجاح وبناء االوطان، 
وبفضل سعيد اخلوري وأمثاله 

من رواد فلسطني عرفنا اكثر 
التاريخية  حجم اخلسارة 

ونشأت لدينا ولدى العرب 
حالة تعاطف بل ومتاه 
تام م���ع قضية هؤالء 
الرواد الكبار وقضية 
الفلسطيني  الشعب 

في كل مكان.
ف���ي  ادخلن���ا 
انواع  املنطق���ة كل 
التجارب السياسية 
ي���ة  د قتصا ال ا و
فابتدعن���ا وبدلن���ا 
انتفضنا  وغيرنا ثم 

وثرن���ا، لكن في تلك 
االثن���اء كان س���عيد 

اخلوري ورفاقه يعملون 
برؤية ثاقب���ة لم تتغير، 

وجهود جبارة يلهبها حلم 
قيامة فلسطني ونهوض العرب، 

فنجم عن ذلك اجلهاد االقتصادي 
احلقيقي صرح عمالق يكاد ميثل في 

حد ذاته دول���ة او امبراطورية مترامية 
االطراف يعمل فيها بحسب تقارير شركة احتاد 

املقاولني االخيرة نحو 130.000 شخص في 42 بلدا، وحققت 
الشركة في العام 2013 دخال مجتمعا يفوق 5.5 مليارات 
دوالر، والشركة تتبوأ منذ سنوات طويلة املراتب األولى في 
ترتيب شركات املقاوالت العربية وفي الئحة ال� 20 األولى 

لكبرى شركات املقاوالت العاملية من حيث الدخل.
بعض وسائل االعالم تبتهج بتعريف سعيد اخلوري 
باعتباره »مليارديرا« ويضعونه في ترتيب احد ابرز رجال 
االعمال العرب من حيث الثروة الشخصية، ونحن نعلم ان 
ذلك لم يكن يعني له شيئا اذ بقي »املعلم« منوذجا لرجل 
االعمال املتواضع في س���لوكه ودماثته وحياته العادية 
وكان مصدر اعتزازه األول هو بناء شركة احتاد املقاولني 
كمجموعة اعمال عمالقة، وما ساهم به عن هذا الطريق من 
خلق فرص العمل لعشرات األلوف من املهندسني والفنيني 
والعمال من فلسطني ومن لبنان والعالم العربي. كان اجنازه 
الكبير املهم هو حتويل ال� C.C.C من شركة إنشاءات الى 
مجموعة ضخمة ذات نشاطات اتسعت لتطول قطاع النفط 
وخدماته والصناعات الثقيلة والسدود والبنى التحتية، 
وحرص س���عيد اخلوري على تنويع نش���اط املجموعة 
بحيث يقيه���ا من االعتماد الكلي على قطاع االنش���اءات 

احلساس للدورات االقتصادية وكذلك لألوضاع السياسية 
ونتيجة لتلك االس���تراتيجية البعيدة النظر اصبح نحو 
41% من دخ���ل املجموعة يأتي من املش���اريع الصناعية 

وقطاع النفط والغاز.
ومثل كل الكبار، كان س���عيد اخلوري يزداد تواضعا 
وانفتاحا ومحبة مع كل جناح يحققه على صعيد اعماله، 
كان يس���تمع جيدا حملدثيه وخاصة اولئك الذين يحبهم 
او يقدر مسلكهم وعملهم وال يقتصر االمر على االستماع 
بل كان سريع املبادرة حيال كل طلب يرفع اليه وما اكثر 
الطلبات االجتماعية واخليرية التي كان يلبيها س���عيد 
اخل���وري لكل مريض او طالب علم او طالب س���كن. في 
آخر عطاء له ابلغته بأن عائلة فلسطينية في مخيم صبرا 
في حاجة ماس���ة الى مبلغ من املال لتأمني سقف مسكنها 
الذي يكاد يسقط عليها. ومن دون ان يعرف العائلة حّول 
املبلغ املطلوب، مرة اخرى طلبت منه مساعدة طالبة علم 
متفوقة فأرفدها باملبلغ املطلوب والذي لواله ملا متكنت من 
ان تصبح طبيبة متميزة في احسن اجلامعات االميركية. 
هذه هي ثقافة ش���ركة احتاد املقاولني التي خلصها ابنه 
سامر بقوله: والدي وخالي )حسيب الصباغ( انشآ ثقافة 
خاصة بشركة احتاد املقاولني C.C.C وجسداها بنا. وهي 
تقوم على التواضع والصدق واحملبة والرحمة 
الفقراء واملرضى واحملتاجني.  ورعاية 
وأؤكد لكم اننا سنلتزم هذه املبادئ 

اآلن وفي املستقبل.
كان وقت »املعلم« سعيد 
مستغرقا بش���ركة احتاد 
املقاول���ني وبنش���اطها 
العرب���ي والدولي كما 
استغرق قسم منه في 
السنوات االخيرة في 
الراية  موضوع نقل 
الى االبن���اء، وهي 
مسألة دقيقة تطلبت 
منه كل ما ميلك من 
حكم���ة وأبوة وفي 
الوقت نفس���ه من 
حرص عل���ى عمل 
الشركة، لكن صاحب 
الرؤية املتقدمة للعمل 
العربي خصص دوما 
جهودا موازية لالهتمام 
بالشأن العام وخصوصا 
الوضع في لبنان، وقضية 
تطور فلسطني وبناء السلطة 
الوطنية ومؤسس���اتها وجهود 
التنمية في األراضي الفلس���طينية 
التابعة للسلطة. وإحدى قضايا الشأن 
العام التي صرف »املعلم« سعيد اهتماما خاصا 
بها كانت مشروع مجموعة االقتصاد واألعمال الذي ادرك 
اهميت���ه منذ البداية عندما قرر ان يكون احد مؤسس���ي 
املجموعة في أواخر السبعينيات وقد آمن سعيد اخلوري 
بحدس رجل األعمال املجرب ذي الرؤية العربية بأهمية 
قيام شركة تستهدف سد الثغرة الكبيرة في مجال االعالم 
االقتصادي العربي، وادرك فيم���ا بعد اهمية الدور الذي 
ب���دأت تلعبه املجموعة في قي���ادة صناعة املؤمترات في 
املنطق���ة والذي كان لفترة طويلة حكرا على الش���ركات 
ووس���ائل االعالم األجنبية، وعليه قبل في العام 1989 ان 
يتولى رئاسة »مجموعة االقتصاد واألعمال« وبقي رئيسا 

لها حتى وفاته.
وداعا أبا توفيق، ستبقى جزءا مهما من تاريخنا ومن 
جتربتنا ومن جناحنا، وكما س���اهمت عبر ال� C.C.C في 
إعمار العالم العربي، س���اهمت عبر »االقتصاد واالعمال« 
ف���ي االمناء العربي وفي حفز االس���تثمار فيه، وكما كان 
يحلو لك ان تردد وفي كل املناسبات ان املجموعة ليست 
ملك مس���اهميها بقدر ما هي ملك عربي عام، بالدور الذي 
تلعبه، وبتأمني املنصات املتنقلة وتأمني التواصل العربي 

� العربي، والعربي � الدولي.

رئيس بلدية صيدا محمد السعودي 
 »C.C.C.« ل� »األنباء«: سعيد اخلوري جعل

معلماً من معالم فلسطني

نقيب املهندسني اللبنانيني السابق
سمير ضومط ل� »األنباء«: كان معلمًا 

بكل ما للكلمة من معنى

صايل: رحيل رجل األعمال 
الفلسطيني سعيد اخلوري خسارة 

لالقتصاد العربي والعاملي

بيروت � زينة طّبارة
 رئي���س بلدية صي���دا م.د.محمد الس���عودي حتدث

ل� »األنباء« عن عالقته باملق���اول الكبير وهو الذي كان 
املبادر الى نعيه في لبنان فقال:

تعود عالقتي مع الراحل الكبير س���عيد اخلوري الى 
الع���ام 1967 حيث دخلت 
شركة ».C.C.C« كمهندس 
وكان ال���ى جانب املرحوم 
اخلوري في قيادة الشركة 
آنذاك املرحومان حس���يب 
الصباغ وكامل عبدالرحمن، 
وكان يومها حجم الشركة 
صغيرا بحيث ال يتجاوز 
مجموع أعمالها العش���رة 
ماليني دوالر سنويا، فيما 
أصبح يناهز اليوم سبعة 
مليارات دوالر، وذلك بفضل 
ح���رص الراحل وإصراره 
على اعتبار طاقم الشركة 
بدءا من كبار املديرين مرورا باملهندسني وصوال حتى أصغر 
عامل، كناية عن عائلة كبيرة مرتبطة باالخالص للشركة 
ومتفانية في إبراز سحر ملساتها املعمارية، وهو ما حدا 
باملوظفني على اختالف جنسياتهم وحتديدا الفلسطينيون 
منهم الذين كانوا باآلالف، الى اعتبار ».C.C.C« معلما من 
معالم بلدهم وليس فقط مصدر رزقهم وعيش���هم، ألن 
سعيد اخلوري شكل السند الرئيسي للقضية الفلسطينية 
ولالقتصاد الوطني الفلسطيني، ناهيك عن دعمه للتربية 

والتعليم واالمناء واإلعمار.
وتابع: ال ش���ك أن رحيل سعيد اخلوري، أفقد العالم 
العربي رائدا وعمالقا قل نظيره من رواد وعمالقة املقاوالت، 

ووالدا حنونا لكل سائل عن مساعدة إنسانية.
وأضاف السعودي: لم يكن سعيد اخلوري صاحب أكبر 
وأهم شركات املقاوالت في العاملني العربي والغربي فحسب، 
إمنا أيضا كان رمزا من رموز اإلعمار للوطن العربي، فهو 
من رعيل وبيئة الراحلني إميل البستاني ويوسف بيدس، 
الذين ولدوا وهالة االبداع فوق رؤوسهم، والذين أقلقوا 
الكيان االسرائيلي احملتل واملغتصب لفلسطني، مع فارقني 
كبيرين، االول وهو ان اخلوري لم يتعاط السياسة مبثل 
البستاني وبيدس، والثاني هو أن رحيله كان في القرن 
الواحد والعشرين بحيث رافقت شركته ».C.C.C« التطور 
في الهندسة املعمارية والتكنولوجية واالمنائية وحتى 
االدارية، الى أن أصبحت في يومنا هذا تضاهي بطريقة 
تنظيمها لالعمال وملس���اتها املعمارية كبرى الش���ركات 
العربية والغربية، وذلك دون أن ننسى أن الشهيد رفيق 

احلريري كان يحرص على مناداته باملعلم سعيد.
وتابع الس���عودي قائال: سعيد اخلوري شخصية لن 
تتكرر، لكن ما ُيعزي فلس���طني ولبنان والعالم العربي 
برمت���ه أن »من خلف ما مات«، فهناك أوالده من نس���له 
الذين غرس���هم على حب العطاء للوطن، والتطلع دائما 
الى فوق نحو الفضاء، رمبا ألنه س���يكون في املستقبل 
مركزا لإلعمار واالس���تثمار، ناهيك عن أوالده املوظفني 
في الش���ركة الذين زرع فيهم احلب واإلخالص للشركة 
مبثل إخالصهم ألوطانهم وحرصهم على دورها الرائد في 
بقاع وأصقاع العالم أجمع، فتاريخ املقاوالت لن ينسى 
رس���الة سعيد اخلوري اإلنس���انية والوطنية وستبقى 
سفينته اإلعمارية تنتقل من جيل الى جيل لتكون مثاال 

لكل طموح.
وردا على س���ؤال، لفت السعودي الى أن ما مُييز بني 
شركة ».C.C.C« وباقي ش���ركات املقاوالت، هو التزامها 
الكامل مبا توقع عليه، حتى وإن بدا للشركة أن اخلسارة 
حتمية، وهو ما كّون أحد أسرار النجاح لدى سعيد اخلوري 
والثقة املطلقة بتواقيعه، وهو ما ُيفسر أيضا سر إبرام 
الشركة عقودا ملشاريع إعمارية جاوزت اخلمسني عقدا في 
 »C.C.C.« �السنة الواحدة، مستشهدا على ذلك بخسارة ال
أمواال طائلة في إعمار مطار بيروت الذي ُسمي فيما بعد 
»مطار رفيق احلريري الدولي«، لكنها التزمت بإكماله رغم 
علمها بحجم اخلس���ارة وذلك حرصا منها على سمعتها 
ومصداقيتها، فسعيد اخلوري كان يعتبر أن خسارة املال 
أمر طبيعي في عالم األعمال، لكن خس���ارة املصداقية ال 

تعّوض، ال بل هي موت محتم لصاحبها.
وبنظر السعودي فإن »سعيد اخلوري عملة نادرة ليس 
في عالم املقاوالت فحسب، إمنا أيضا في االنتماء الى أرضه 
في فلسطني وإلى بيته اللبناني والعربي ككل، حتى ان في 
أيامه االخيرة الت���ي كان يصارع فيها املوت، كان تفكيره 
يجول كالنسر فوق بلده األم فلسطني وبلده الثاني لبنان، 
قصدت زيارته قبل وفاته في أثينا - اليونان، حيث حرص 
أطباؤه على عدم دخول أكثر من ش���خص واحد لرؤيته، 
وعندما التقينا وجها لوجه وهو على فراش املوت، ارتسمت 
على شفتيه ابتس���امته املعهودة، وكأنه أراد القول »هي 
أيامي األخي���رة يا محمد«، إال أنه وبالرغم من صراعه مع 
املوت ووجوده بشبه غيبوبة أصر على أن يهمس في أذني 
ليسألني عن أحوال صيدا، شعرت حلظتها وكأنه أراد أن 

ُيحملني صيدا وأهلها وناسها أمانة في عنقي«.
ويختم السعودي قائال »سعيد اخلوري من قرير العني، 
ففلسطني وعلى رغم آالمها وأوجاعها ستعود ألهلها، ولبنان 
وكل العالم العربي سيتعافى من كل ضرر أصابه، وصيدا 

كانت وستبقى أمانة في عنقي إلى يوم الدين«.

بيروت: حتدث نقيب املهندسني السابق سمير ضومط 
ل�»األنباء« عن معرفته باملعلم الراحل س���عيد اخلوري 
فقال: معرفت���ي بالراحل العمالق س���عيد اخلوري ذات 
شقني رئيس���يني تركا أثرا عميقا في مسيرتي سواء من 
الناحية العاطفية، كصديق حميم له ولشريكه في مجموعة 

أو  C.C.C حسيب صباغ، 
من الناحية املهنية كرئيس 
العرب  املهندس���ني  احتاد 
ومهندس معن���ي بعملية 
اإلعمار في لبنان والعالم 
العربي. س���عيد اخلوري 
كان مدرس���ة في األخالق 
وفعل اخلي���ر والتواضع 
قبل ان يك���ون معلما في 
املقاوالت، فما بالك  قطاع 
وان هذه املدرسة أصبحت 
قدوة لكل طموح وصل الى 
النجومية العاملية كاملرحوم 
الذي وضع  اميل بستاني 

مع س���عيد اخلوري اللبنة األولى النطالق مسيرة إمناء 
وإعمار اخلليج العربي.

وتابع رحل س���عيد اخلوري وقبله حس���يب صباغ 
لكنهما باقيان عمالقان من هذا الشرق وستبقى إجنازاتهما 
رسالة حضارة تتداولها الشعوب من فلسطني الى لبنان 
الى اخلليج العربي واليون���ان وافريقيا واميركا، مبثل 
ما تتداول الهندس���ة الفرعونية والرومانية، فمعاملهما 
وملساتهما على املس���توى اللبناني على سبيل املثال ال 
احلصر مجس���دة في كل قضاء ومدينة، وفي مقدمة تلك 
املعالم واإلجنازات مطار رفيق احلريري الدولي واجلسور 
والطرقات العديدة، ناهيك عنها في الكويت والسعودية 
والعراق، كلها إجنازات خالدة تضيف الى القيمة احلضارية 

قيمة إنسانية.
وأضاف ضومط: ان العالم العربي بأسره وفي مقدمته 
فلسطني اجلريحة ولبنان هو اخلاسر األكبر برحيل سعيد 
اخلوري، فانطالقته كانت من فلسطني، وما كانت تعني 
له من إلهام في مس���يرته املهنية، فحمل همها وهم أهلها 
حتى آخر حلظات حيات���ه، وتألقه كان بعد نزوحه الى 
وطنه الثاني لبنان، حيث بدأ مع رفيق دربه حسيب صباغ 
بصناع���ة إجنازاته، ليصل في نهاية رحلته الى العاملية 
ونادي العمالقة الدولي، مع اإلشارة في هذا السياق الى 
مدى الصداقة التي جمعت الراحل سعيد اخلوري بالشهيد 
رفيق احلريري بحيث تأثر به الى ان استطاع ان يكون 
ش���ريكه في إعادة إعمار لبنان. سعيد اخلوري استحق 
لقب »املعلم« عن ج���دارة وليس منة او منحة من احد، 
فهو من علم األجيال وكبار املهندسني واملقاولني في العالم 
العربي الذين كان لهم شرف االنتماء الى مدرسة اخلوري � 
صباغ، واذا ما سألت عن ملسات شركة ال� C.C.C في البالد 
العربية، يجيبك امللوك واألمراء وكل القادة السياسيني 

فيها أنك تسأل عن إبداع املعلم سعيد اخلوري.
وفاة سعيد اخلوري ستترك فراغا على الساحة اللبنانية، 
كما على كل الساحات العربية والعاملية، لكن في الوقت 
عينه رحيل الكبار يعطي ورثتهم ومن يخلفهم في هذه 
احلياة الدنيا مس���ؤولية متابعة املس���يرة، وهنا أهمية 
سعيد اخلوري »املعلم« بكل ما للكلمة من معنى، وإرثه 

املعنوي الى اجليل الالحق بعده.

غزة: اعتبر م.وليد سعد صايل نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة الفلسطينية للكهرباء غياب رجل األعمال الفلسطيني 
الكبير سعيد اخلوري، الذي وافته املنية فجر اخلميس في 
العاصمة اليونانية اثينا، مبنزلة خسارة كبيرة لالقتصاد 
العربي والعاملي، معربا عن أمله وألم جميع طواقم ش���ركة 

»CCC« لرحيله.
وأوضح م.وليد صايل ف���ي تصريح صحافي ان املعلم 
سعيد اخلوري حرص على ان يش���كل الفلسطينيون من 
مهندس���ني وفنيني وعمال العمود الفقري لطاقم ش���ركاته 
الضخمة، كما انه مس���اهم رئيسي في مبادرات خيرية في 

فلسطني وخارجها.
وأوضح صايل ان املعلم سعيد اخلوري جنح في تطوير 
تقاليد مؤسساتية في شركة احتاد املقاولني الدولية خالل 
تنفيذها الناجح ملش���اريع ضخمة مجزية في مختلف دول 

املنطقة.
وشدد صايل على ان املعلم سعيد اخلوري احد رجاالت 
فلسطني الكبار، الذين قدموا الكثير من الدعم واجلهود العظيمة 

ملسيرة البناء والتنمية في دعم اخلير في فلسطني.
ولد م.سعيد اخلوري في مدينة صفد في اراضي 1948، 
عام 1923 ألب ثري ميلك الكثير من األراضي وحقوق صيد 
األسماك في بحيرة طبريا، وكان مستثمرا ناجحا ومساهما 
في األعمال اخليرية على غرار ابن عمه وابن  حماه حسيب 
صباغ، ثم عاد س���عيد الى صفد عقب تخرجه من اجلامعة 
عام 1946 ليؤسس ش���ركة بناء خاصة به لكنه أجبر على 
املغادرة عام 1948 عند قيام اس���رائيل وس���قوط صفد بيد 

االحتالل.

سمير ضومط

)محمود الطويل( الراحل في صورة جماعية مع الرئيس اللبناني الساابق ميشال سليمان 

زمن سعيد اخلوري محمد السعودي
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بوتني: إلغاء 800 مليون دوالر من ديون أوكرانيا لدى »غازبروم« الروسيةعربية وعالمية
كييف ـ وكاالت: أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني خفض ديون أوكرانيا لدى شركة »غازبروم« 
الروسية، عمالق استخراج الغاز العاملي، من 5.3 إلى 4.5 مليارات دوالر، في الوقت الذي طمأن فيه 
نظيره األوكراني بيترو بوريشينكو حول إمدادات الغاز لبالده خالل هذا الشتاء.
جاء ذلك عقب عدة لقاءات جمعت بوتني وبوريشينكو في مدينة ميالنو اإليطالية على هامش الدورة 
العاشرة لقمة آسيا وأوروبا. وقال بوتني خالل مؤمتر صحافي، عقب لقائه قادة الدول األوروبية 
وممثلي املنظمات الدولية، امس االول إن »روسيا لن تقدم الغاز ألوكرانيا بالدين«، داعيا شركاء 
روسيا من األوروبيني مساندة أوكرانيا لتغطية التزاماتها.

»احلراك التهامي« ميهلهم 24 ساعة للخروج من »احلديدة«

احلوثيون ينسحبون من »رداع« بعد معارك طاحنة مع »القاعدة« والقبائل
التهديد املشترك الذي متثله 
القاعدة في ش���به اجلزيرة 

العربية«، حسب البيان.
وميدانيا، اغتال مسلحون 
يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة 
ف���ي اليمن الش���يخ صالح 
الصبيحي قائد مجموعات 
اللجان الشعبية في مديرية 
العن���د مبحافظة حلج التي 
تقع على خليج عدن جنوب 

اليمن.
وذكر موقع »هنا عدن« 
اإلخب���اري أن املس���لحني 
استهدفوا فجر امس السيارة 
التي كان بها الصبيحى و5 
من مرافقيه بقذيفة أر بي جي 
السيارة  إلى تدمير  ما أدى 
واحتراقها مبن فيها والذوا 

بالفرار.
وفي سياق متصل، قال 
تنظيم »أنصار الشريعة« 
التابع للقاعدة، إن  باليمن، 
عددا لم يح���دده من جنود 
اجليش اليمني سقطوا بني 
قتيل وجريح، أمس االول، في 
تفجير عبوة ناسفة زرعها 
مقاتلو التنظيم، في محافظة 
حضرموت، جنوبي البالد.

وأضاف التنظيم في بيان 
نشره حسابه مبوقع »تويتر« 
الناسفة،  امس أن »العبوة 
اس���تهدفت رتال عسكريا، 
مكونا م���ن أربعة مركبات، 
كان���ت متجهة م���ن مدينة 
س���يئون إلى مدينة القطن 

مبحافظة حضرموت«.

في شعاراتهم التي رددوها 
خالل املسيرة زعيم احلوثيني 
بسحب مسلحيه من احملافظة 
أو اخت���الق  »دون تلك���ؤ 

أعذار«.
وق���ال ناش���ط باحلراك 
إن »أبناء تهام���ة اجتمعوا 
بكافة مكوناته���ا، ووعدوا 
بأنهم ق���ادرون على حماية 
محافظته���م«، مش���يرا إلى 
تأييد شيخ قبائل »الزرانيق« 
محم���د منص���ر، للح���راك 
التهامي، متهما قائد املنطقة 
العسكرية اخلامسة بالتواطؤ 
اقتحام  ف���ي  مع احلوثيني 

املدينة.
الرئيس  أكد  وسياسيا، 
األميركي باراك أوباما لنظيره 
اليمن���ي عبدرب���ه منصور 
هادي، دعم الواليات املتحدة 
القوي حلكومته  األميركية 
والشعب اليمني، مبديا في 
الوقت نفسه دعمه جلهود 
هادي لتطبي���ق توصيات 
الوطني  مؤمت���ر احل���وار 
ومبادرة دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وق���ال بيان ص���ادر عن 
البي���ت األبي���ض إن ذل���ك 
جاء خالل اتص���ال هاتفي 
بني اجلانبني لبحث جهود 
احلكوم���ة اليمنية لتجاوز 
االضطراب���ات التي عصفت 
بالبالد في الفترة األخيرة.

وشدد أوباما على التزامه 
ب� »اجلهود املشتركة لدحر 

»تقرر إيقاف الدراسة حتى 
إشعار آخر، بسبب انتشار 
مسلحني حوثيني في مبان 
تابعة لها، ونش���رهم نقاط 

تفتيش بالقرب منها«.
ومب���وازاة ذل���ك، أمهل 
متظاه���رون من مس���لحي 
»احلراك التهامي« في مدينة 
اليمن،  احلدي���دة، غرب���ي 
احلوثيني، 24 ساعة، للخروج 

من املدينة.
وطالب مسلحو احلراك 

للجيش بعد رفض القيادات 
القبلية تواجد احلوثيني في 

احملافظة.
وفي غضون ذلك، توقفت 
الدراس���ة ف���ي جامعة إب، 
ام���س، في حني ق���دم مدير 
أمن احملافظة استقالته من 
منصبه، بعد أيام من نشر 
مس���لحي احلوثيني، نقاط 
تفتيش في مركز احملافظة.

وقالت مصادر في جامعة 
إب، لوكالة أنباء االناضول إنه 

حوثيني خالل االشتباكات.
وكان احلوثيون والقبائل 
قد توصلوا مساء أمس االول 
إلى هدن���ة لوق���ف إطالق 
النار ف���ي إب، على أن يتم 
عقد اجتماع في وقت الحق 
يتم فيه االتفاق على خروج 
امليليشيات املس���لحة من 
عاصم���ة احملافظة، على أن 
العسكرية  الش���رطة  تقوم 
وقوى األمن بحفظ األمن في 
املدينة وتسليم مداخل املدينة 

في هذه املنطقة.
وأعلن مسؤولون محليون 
ان املسلحني القبليني أطلقوا 
صاروخا عل���ى عربة تقل 
متمردي���ن حوثي���ني كانوا 
يحاولون مهاجمة منزل علي 
بدير عضو حزب اإلصالح 
في ي���رمي، ما أدى الى مقتل 
12 كانوا على متنها، بينما 
قتل أربعة من القبائل خالل 
الهجوم، واحرق مسلحون 
قبليون، سيارتني ملسلحني 

أ.ف.پ   - صنع�������اء 
واألناضول: ش���هد الوضع 
امليدان���ي ف���ي اليمن أمس 
حت���وال نوعيا ض���د متدد 
احلوثيني، بعد انس���حاب 
مس���لحيهم من مدينة رداع 
البيضاء وس���ط  مبحافظة 
اليمن اثر معارك طاحنة مع 
عناصر تنظيم القاعدة، وذلك 
تزامنا مع وقوع اشتباكات 
بني احلوثيني وأنصار حزب 

اإلصالح السني.
فقد انسحب املسلحون 
احلوثيون من مدينة رداع 
بعد معارك عنيفة مع تنظيم 
»القاعدة«، استخدمت فيها 
كافة أنواع األسلحة الثقيلة 

واملتوسطة من الطرفني.
وق���ال س���كان محليون 
إن نق���اط التفتيش التابعة 
للحوثيني اختفت من املدينة، 
الفتني إلى أن احلوثيني كانوا 
قد أقاموا 10 نقاط أمس األول 

بعد دخولهم املدينة.
وتصدى مس���لحون من 
القبائ���ل للحوثيني خارج 
مدينة رداع قبل أن تنسحب 
القبائل من املشهد وتتولى 
عناصر القاعدة مواجهتهم.

وكان 16 مسلحا حوثيا 
على األقل لق���وا مصرعهم 
امس ف���ي مواجهات عنيفة 
مع مسلحني قبليني في بلدة 
يرمي مبحافظة إب، لترتفع 
احلصيلة إلى 40 قتيال على 
األقل خالل يومني من املعارك 

)ا.پ(  مينيون مؤيدون للحوثيني يستقلون سيارة على طريق مطار صنعاء الدولي عقب تفكيك خيام اعتصامهم  امس االول  

اغتيال رئيس 
اللجان الشعبية في 
حلج ومقتل وإصابة 
جنود من اجليش 

في حضرموت

السفيرة األميركية بطرابلس: البد من مواجهة املنظمات »اإلرهابية«

في أول زيارة رسمية للرئيس السوداني منذ ثورة 30 يونيو

»الداخلية« تضبط 8 خاليا »إرهابية« تستهدف البنية التحتية

اجليش الليبي يتقدم في بنغازي وطرابلس
 و»أنصار الشريعة« تتوعد مساندي حفتر باالنتقام

العقيد أحمد املسماري على 
أن اجليش النظامي يدعم 
التي  العسكرية  العمليات 
يقوم بها حفتر في بنغازي 

وغيرها من املدن.
وقال املسماري انه »عقب 
تعيني رئيس األركان العامة 
للجيش اللواء عبدالرازق 
الناظوري من قبل البرملان 
الليبي في سبتمبر املاضي 
باتت ما تع���رف بعملية 
الكرام���ة إح���دى عمليات 
اجليش الليبي النظامي«.

وفي غضون ذلك، تقدمت 
بعثة األمم املتحدة للدعم في 
ليبيا مببادرة لوقف فوري 
للعمليات العسكرية في كل 
من مناطق ككلة والقلعة 
غربي العاصمة طرابلس، 
وذل���ك لتس���هيل تق���دمي 

املساعدات اإلنسانية.
ودع���ت البعث���ة ف���ي 
مبادرته���ا والتي حتظى 
بدعم احلكومة اإليطالية 
أمس، كل األطراف املتنازعة 
في املنطقة للوقف الفوري 
للعمليات العسكرية وإنهاء 
أي حص���ار مفروض على 
األرض ووق���ف حتركات 
العناصر والعتاد العسكري 

والسالح والذخائر.
ومن جهتها، أكدت ديبورا 
الواليات  جونز س���فيرة 
املتح���دة ل���دى ليبيا في 
سلسلة تغريدات لها عبر 
موقع التواصل االجتماعي 
»تويت���ر« أن »مواجه���ة 
املنظمات اإلرهابية ضرورة، 

وأنه جتب مواجهتها من 
قبل جي���ش نظامي حتت 
سيطرة س���لطة مركزية 

دميوقراطية«.
وقالت جونز في تغريدة 
أخرى »إننا ندين الهجوم 
املتواصل ألنصار الشريعة 
ضد الشعب الليبي«، الفتة 
إلى ان بالدها »تدين بشدة 
العنف املتواصل في ليبيا، 
إل���ى وقف فوري  وتدعو 
لها للس���ماح باس���تمرار 
العملية التي تقودها األمم 
املتحدة. وأنه ال يوجد حل 

عسكري«.
وأشارت إلى أن واشنطن 
»صنفت أنصار الشريعة في 
بنغازي ودرنة كمنظمات 
إرهابية في يناير 2014«، 
وه���و م���ا توافق���ت معه 
السلطات الليبية االنتقالية 

بعدئذ.
وعلى صعيد آخر، قتل 
شخصان وأصيب 5 آخرين 
على األقل، في اشتباكات بني 
مسلحني ينتمون لقبائل 
التب���و والطوارق، صباح 
امس، في مدينة أوباري، 
جنوبي ليبيا، بعد أكثر من 
20 يوما من توصل الطرفني 
لتفاهم أفضى إلنهاء قتال 
مماثل، حس���ب مصدرين 

عسكري وطبي.
ويشهد اجلنوب الليبي 
بني احلني واآلخر اشتباكات 
قبلية، السيما أن املنطقة 
تضم قبائل عربية وغير 

عربية.

مؤيدي���ه، والتي ش���هدت 
اشتباكات بني مؤيدي أنصار 
الشريعة ومسلحني يؤيدون 

اجليش وقوات حفتر.
وفي هذه األثناء، توعدت 
جماعة أنصار الش���ريعة 
باالنتقام من مساندي اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر الذي 
يقود حملة عسكرية ضد 

اإلسالميني.
وقال���ت اجلماع���ة في 
له���ا »واهلل لنثأرن  بيان 
ولو بعد حني وس���ترون 
من التنكي���ل بكم ما اهلل 
به عليم«، حسبما ذكرت 
»بوابة الوس���ط« الليبية 

امس.
ودع���ت اجلماع���ة من 
الى  أسمتهم »املجاهدين« 
قتال مؤيدي حرب الكرامة، 
محذرة املساندين لقوات 
حفتر مم���ن وصفتهم ب� 
»صحوات العمالة وذيول 
النذالة من عدميي الكرامة«، 
من انها »لن تس���كت عن 
االعت���داءات على البيوت 

واألعراض«.
ج���اء ذل���ك ف���ي وقت 
اعرب الل���واء حفتر أمس 
األول عن رض���اه بنتائج 
مع���ارك بنغ���ازي، قائال 
ب���ات قريبا،  إن: »النصر 
الوطنية بني  اللحمة  وإن 
الش���عب واجلي���ش التي 
جسدها ش���باب بنغازي 
تسرع من وتيرته«، فيما 
شدد املتحدث باسم رئاسة 
العام���ة للجيش  األركان 

بنغازي � وكاالت: حقق  
الليبي تقدمًا في  اجليش 
مدينة بنغازي شرقي البالد 
وانحاء قريبة من العاصمة 
طرابلس بعد انس���حاب 
كتائب مصراتة من جنوبها 

بشكل كامل.
وجاء ذلك غداة معارك 
عنيفة بني قوات اجليش  
وامليليشيات املسلحة في 
مناطق متفرقة من بنغازي، 
بينم���ا توع���دت جماعة 
»أنصار الشريعة« باالنتقام 
اللواء  من مساندي قوات 

املتقاعد خليفة حفتر.
دوي  س���مع  وفيم���ا 
انفجارات أس���لحة ثقيلة 
على الطريق املؤدية ملطار 
بنينا جنوب شرق املدينة 
التي باتت تش���هد »حرب 
شوارع«، قتل 23 شخصا 
على األقل في بنغازي في 
مع���ارك عنيفة وهجمات، 
انتحاري، لترتفع  احدهم 
بذلك حصيلة الهجوم الذي 
يشنه منذ األربعاء املاضي 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
على امليليشيات اإلسالمية 
في املدينة الى 57 قتيال على 

األقل.
أش���خاص   3 وقت���ل 
وأصيب رابع بجروح بالغة 
في هجوم انتحاري بسيارة 
مفخخة استهدف ليل امس 
األول حاج���زا أمنيا أقامه 
مسلحون موالون للجيش 
وق���وات حفتر في منطقة 
بوهدمية وسط بنغازي. 
وتعد هذه ثال���ث عملية 
انتحارية تستهدف اجليش 
ونقاطا أمني���ة منذ بداية 

املعارك األخيرة.
العملي���ة  وتأت���ي 
االنتحارية هذه بحسب ما 
صرح عدد من اإلسالميني 
انتقاما  ل�»فرانس برس«، 
ملقت���ل رجل و3 من أبنائه 
مبناص���رة  يتهم���ون 
اإلسالميني، بعد دخول عدة 
شبان من منطقة بوهدمية 

البيت وقتلهم جميعا.
ومن جهة أخرى، لقي 
العقوري  حمزة صال���ح 
وهو أحد أفراد مديرية أمن 
بنغازي السابقني حتفه على 
أيدي مسلحني مجهولني في 
منطق���ة املاجوري، حيث 
يس���كن محم���د الزهاوي 
القيادي في جماعة أنصار 
الش���ريعة وعدد كبير من 

)ا.ف.پ(  صورة تلفزيونية بثتها  "انصار الشريعة" جلانب  من معاركها ضد قوات حفتر ببنغازي  

بعثة األمم 
املتحدة لدى 

ليبيا تطرح مبادرة 
لوقف القتال

السيسي والبشير يبحثان بالقاهرة العالقات الثنائية

اجليش املصرية يدشن املناورة »بدر 2014« 
القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت القوات املس���لحة 
املصرية عن إجراء اكبر مناورة استراتيجية 
لها في إطار التخطيط التدريبي االستراتيجي 
التعبوي لعام 2014، والتي تس���تمر ملدة 27 
يوما مبشاركة جميع األسلحة واألفرع. وقال 
العميد محمد سمير املتحدث العسكري الرسمي 
ف���ي مؤمتر صحافي ام���س، إن املناورة »بدر 
2014« التي بدأت في احلادي عشر من اكتوبر 
اجلاري وتس���تمر حتى السادس من نوفمبر 

املقبل يشارك فيها ضعف االعداد التي شاركت 
في املن���اورة الضخمة الس���ابقة بدر 96. من 
ناحية أخرى، أكد املتحدث الرس���مي بوزارة 
الداخلية املصرية الل���واء هاني عبداللطيف 
أن األجه���زة األمنية متكنت من ضبط ثماني 
خاليا إرهابية ضم���ت 52 متهما وبحوزتهم 
أسلحة ومواد شديدة االنفجار ومبالغ مالية 
كبي���رة مبحافظات: اجليزة واملنيا والدقهلية 

واإلسكندرية والفيوم والشرقية.

القاهرة - أ.ش.أ: اس����تقبل الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس السوداني 
عمر البش����ير امس وذلك في مستهل زيارته إلى 
القاهرة. ونعد هذه  أول زيارة رسمية للرئيس 
السوداني منذ ثورة 30 يونيو  وتولي الرئيس 
السيسي مهام منصبه رئيساً للجمهورية. وقد عقد 
السيسي والبشير جلسة مباحثات مبقر رئاسة 

اجلمهورية، بحض����ور أعضاء اجلانبني املصري 
والس����وداني. وتناولت احملادثات س����بل تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني في مختلف 
املجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية، كما 
تطرق اجلانبان إلى بحث امللفات الدولية واالقليمية 
ذات االهتمام املشترك، وفي مقدمتها األوضاع في: 

ليبيا، وسورية، والعراق، وفلسطني.

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي  خالل مباحثاته مع نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة امس            )رويترز( 

مجهول يطلق النار على دورية أمنية شرقي السعودية
الرياض ـ واس: قالت وكالة األنباء 

السعودية: إن »حريقا محدودا« اندلع في 
أنبوب فرعي للنفط في شرق اململكة بعد ان 
أطلق مجهول أعيرة نارية على دورية أمنية.
ونقلت الوكالة عن الناطق اإلعالمي لشرطة 

املنطقة الشرقية قوله: إنه اثناء أداء دوريات 
األمن ملهامها مبدخل بلدة العوامية شمال 

محافظة القطيف تعرضت إلطالق نار كثيف 
من مصدر مجهول، ما نتج عنه اشتعال 
حريق محدود في أنبوب فرعي للنفط، 

قريب من املوقع، الفتا الى ان احلادث وقع 
الساعة الثانية صباحا بالتوقيت احمللي 

للمملكة.
وأضاف الناطق اإلعالمي ان اجلهات 

املختصة باشرت إخماد احلريق على الفور، 
كما باشر املختصون بشرطة محافظة 

القطيف إجراءات الضبط اجلنائي للجرمية 
والتحقيق فيها، واستكمال اإلجراءات 

النظامية لكشف املتورطني في هذه اجلرمية، 
واتخاذ اإلجراءات النظامية بحقهم.
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إسطنبول ـ أ.ف.پ: تتجاهل تركيا الضغوط امللحة من اجل 
التحرك ضد تنظيم الدولة االسالمية املعروف باسم »داعش« 
مما يزيد من توتر العالقات بني رئيسها رجب طيب اردوغان 

والغرب.
وكرر ديبلوماسيون غربيون مرارا انهم يريدون ان تلعب تركيا 

العضو في حلف شمال االطلسي دورا حاسما في االئتالف 
الدولي ضد اجلهاديني الذين اليزالون يحاولون االستيالء على 
مدينة عني العرب او كوباني السورية الكردية التي تبعد بضعة 

كيلومترات فقط عن احلدود التركية.
لكن ورغم اقتراب داعش الى هذا احلد، ترفض تركيا السماح 

ملقاتالت التحالف باستخدام قواعدها اجلوية او ان تساهم 
بقواتها في املعارك.

واعرب املسؤولون االتراك عن استيائهم املتزايد من الغرب الذي 
يطالب انقرة بالتدخل ملنع سقوط كوباني مع ان داعش سيطر 
على مساحات شاسعة من اراضي العراق وسورية من دون ان 

يحرك الغرب ساكنا.
وقال رئيس احلكومة التركية احمد داود اوغلو هذا االسبوع 

»االمر ال يتعلق بكوباني. االمر يتعلق بالضغط على تركيا من 
خالل مسألة كوباني لكن تركيا ال تريد خوض مغامرات«.

وبعد قدوم الدفعة االخيرة من الالجئني السوريني البالغ عددهم 
مائتي الف شخص من منطقة كوباني، بلغ عدد الالجئني في 

تركيا 1.5 مليون الجئ وهو رقم تشدد السلطات على انه يفوق 

بكثير ما يستضيفه الغرب.
واكد داود اوغلو الذي قاد في منصبه السابق كوزير 

للخارجية سياسة مثيرة للجدل جلعل تركيا في مركز النشاط 
الديبلوماسي في الشرق االوسط »ال يحق الحد ان يعطينا 

دروسا«.
وفي هذا االطار، لن يساعد ذلك فشل تركيا في احلصول على 
مقعد غير دائم في مجلس االمن الدولي اخلميس، خصوصا ان 
اردوغان يكرر باستمرار ان »العالم اكبر من خمس« دول فقط 

في اشارة الى الدول اخلمس الدائمة العضوية في املجلس.
ويقول محللون ان تركيا على حق في التزام احلذر فتنظيم 

الدولة االسالمية بات على ابوابها وال ميكن التكهن مبا ستكون 
عليه العواقب السياسية ألي عمل عسكري تركي.

واعتبر هيو بوب من معهد االزمات الدولية ان شن حرب على 
التنظيم »سيؤدي الى كارثة بالنسبة الى تركيا بسبب صعوبة 

ضبط احلدود وخطر شن هجمات ارهابية باالضافة الى العدد 
الكبير من احملافظني السنة في تركيا الذين ال يعتبرون داعش 

اعداء لتركيا«.
 واضاف بوب »على الغرب توخي احلذر وعدم ارغام تركيا على 

التدخل النقاذ سورية ليجدوا ان الفوضى السورية امتدت الى 
تركيا« بعد ذلك.

وقال اردوغان ان تركيا ستنضم الى االئتالف الدولي لكن 
ضمن شروط صارمة من بينها اقامة منطقة امنية داخل سورية 

وفرض منطقة حظر جوي واعداد استراتيجية دولية قوية 
الطاحة النظام احلاكم في سورية.

وقال مارك بيريني من مركز كارنيغي ان »عزل نظام االسد 
ليس اولوية اآلن بالنسبة الى الغرب«، مضيفا ان فكرة اقامة 

حظر جوي »جتاوزها الغرب اآلن«.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن بوضوح ان تركيزها االن 
هو على وقف تقدم داعش، فان تركيا لديها استراتيجية ثالثية 

االبعاد طويلة االمد ضد ثالثة كيانات تعتبرها »ارهابية« هي 
تنظيم الدولة االسالمية ونظام بشار االسد ومقاتلو حزب العمال 

الكردستاني. وتركيا قلقة جدا من ان يؤدي التحالف بني حزب 
العمال الكردستاني ومقاتلي وحدات حماية الشعب االكراد في 

سورية الى تشكيل قوة قتالية كردية على جانبي احلدود.
اال ان بيريني يرى ان من مصلحة تركيا ان تتحالف مع االكراد 

في سورية »ألنهم ميكن ان يشكلوا افضل قوة عازلة امام 
اجلهاديني«.

وترفض تركيا حتى اآلن السماح للقوات االميركية باستخدام 
قاعدتها اجلوية في انغيرليك مبحافظة اضنة لشن غارات جوية 

على تنظيم الدولة االسالمية.
وقال اليل كيمان احملرر في صحيفة »زمان« التركية ان »عدم 

سماح تركيا باستخدام قاعدة انغيرليك الغراض عسكرية اصبح 
مصدر اعتزاز ألنها لو وافقت على ذلك فسينظر اليها على انها 

رضخت للضغوط االميركية«.

ومتر تركيا في الوقت نفسه مبرحلة حساسة في عالقاتها مع 
اوروبا والواليات املتحدة بسبب النظام احلالي املتسلط الذي 
ال يتردد في استخدام الغاز املسيل للدموع او خراطيم املياه 

لتفريق التظاهرات املعارضة للحكومة.
ومضى اردوغان ابعد من ذلك عندما انتقد هذا االسبوع الذين 
يشبهون »لورانس العرب« اجلدد املصممني برأيه على احداث 

االضطرابات في الشرق االوسط.
ولورانس العرب هو الضابط البريطاني توماس ادوارد لورانس 
الذي ساعد القادة العرب على ثورتهم ضد قوات االمبراطورية 

العثمانية في الصحراء في احلرب العاملية االولى.
والنقطة الوحيدة التي تتفق فيها تركيا مع الغرب حول سورية 

هي ضرورة تدريب وجتهيز املعارضة السورية املعتدلة. كما انها 
اعربت عن استعدادها للقيام بذلك على اراضيها.

وفي 2 اجلاري، اقر البرملان التركي تشريعا يجيز ارسال قوات 
الى سورية مما اثار آماال في أن املوقف الرسمي سيتغير بشكل 

جذري.
اال ان القرار لم يكن من اجل االنضمام الى االئتالف الدولي بل 
على ما يبدو من اجل حماية جيب تركي صغير في سورية في 

منطقة ضريح سليمان شاه جد مؤسس االمبراطورية العثمانية 
الذي يحرسه جنود اتراك، وقال داود اوغلو »لن نسامح احدا 

يقوم بتهديد تركيا والعقاب سيكون سريعا. لهذا السبب حصلنا 
على تفويض البرملان«.

تركيا تلتزم موقفاً حذراً إزاء »داعش« رغم استياء الغرب
حتليل اخباري

واصل هجماته قرب املعبر احلدودي في »عني العرب«.. والتحالف يقصفه قرب مصفاة بيجي.. ومقتل أبرز قياديي التنظيم في بعقوبة

»داعش« يحشد في »كوباني«.. وواشنطن: نستنزف قوته لإلجهاز عليه
شمال شرقي بعقوبة خالل 
مواجهات عنيفة مع مقاتلي 

التنظيم.
الس���وري،  الش���أن  في 
تصاعدت حدة االشتباكات 
بني التنظي���م، ومجموعات 
كردية في القس���م الشرقي 
من ع���ني العرب، حيث عمد 
التنظيم إلى استهداف املعبر 
بقذائف ه���اون، أطلقها من 
املناطق التي يسيطر عليها 

في القسم الشرقي.
وفي سياق متصل أجرت 
مقات���الت ق���وات التحالف 
الواليات  الدول���ي بقي���ادة 
املتحدة األميركية، جوالت 
اس���تطالعية فوق املنطقة، 
ف���ي حني س���معت أصوات 
االشتباكات من القرى التركية 
القريبة من الشريط احلدودي 
العرب، مع  احملاذي لع���ني 
مواصلة قوى األمن التركي 
اتخاذ كافة التدابير األمنية 

على طول خط احلدود.
الس���وري  وكان املرصد 
اكد ان  حلق���وق االنس���ان 
»تنظيم الدولة االس���المية 
استقدم تعزيزات عسكرية 
باملقاتلني والسالح والعتاد 
التي يس���يطر  املناطق  من 
عليها في ريفي حلب والرقة« 

الى عني العرب.
وأشار املرصد إلى أن 28 
قذيفة هاون استهدفت منطقة 
املركز احلدودي في ش���مال 

كوباني.
وأك���د املس���ؤول الكردي 
احمللي ادريس نعسان املوجود 
حاليا في تركيا لوكالة فرانس 
التنظيم »استهدف  ان  برس 
املرك���ز احل���دودي واملباني 

احمليطة«.
التنظيم شن  ان  وأضاف 
»ليال هجوما عنيفا من شرق 
الى املعبر  كوباني للوصول 
اال ان وح���دات  احل���دودي، 
الش���ع�ب ردت بقوة  حماية 

وصدته«.

تكريت، كانت حتت سيطرة 
املتطرفني، فيما اجتهت القوات 
املش���تركة إلى قضاء بيجي 

ملالحقة عناصر »داعش«.
ففي محيط قضاء بيجي 
والطرق املؤدية إلى مصفاتها، 
تعم���ل الف���رق الهندس���ية 
العس���كرية على نزع شبكة 
األلغام التي زرعها املتطرفون 
إلعاقة تقدم القوات العراقية 
التي استعادت عددا من املناطق 

شمال وغرب تكريت.
العمليات العسكرية  أما 
التي شنتها القوات املشتركة 
في الرم���ادي ضد املتطرفني 
فأت���ت بثمارها ف���ي مناطق 
البوذياب والشرطة وشارع 

عشرين.
نائ���ب رئي���س مجلس 
محافظ���ة األنب���ار، فال���ح 
أكد أن مسلحي  العيساوي، 
التنظيم ش���نوا هجوما من 
الش���مالي ملدينة  اجلان���ب 
القوات  الرم���ادي متكن���ت 
العش���ائر  العراقية ورجال 

من صده.
متطرفو تنظيم »داعش« 
شنوا هجوما آخر من جهة حي 
التأميم غرب الرمادي استمر 
قرابة الساعة على مقر مديرية 
مكافحة اإلرهاب، متكنت قوات 
العش���ائر من  األمن وأبناء 
إفشاله، وكبدوا املت���طرفني 

عددا من القتلى.
ف���ي غض�ون ذل���ك، قال 
الفريق جميل الشمري، قائد 
شرطة محافظة ديالى شرقي 
الع�����راق، ام����س إن قوات 
البي��ش����مركة قت�لت قائد 
كتيبة قناصني ت��ابعة لتنظيم 
»داعش« خ���الل مواجهات 
عنيفة ش�مال شرقي مدينة 

بعقوبة، مركز احملافظة.
وفي تصريح لألناضول، 
أوضح الشمري أن البيشمركة 
قتل���ت املدعو أبو س���المة 
املوصلي قائد كتيبة قناصي 
»داعش« في ناحية السعدية 

عواصم � وكاالت: استقدم 
الدولة اإلس���المية  تنظي���م 
املع���روف باس���م )داعش( 
تعزي���زات جديدة الى مدينة 
عني العرب )كوباني بالكردية(، 
مواصال هجماته على محيط 
املعبر احلدودي بني سورية، 
وتركيا، يأتي ذلك فيما يلحق 
طيران التحالف الدولي خسائر 
كبيرة في صف���وف مقاتلي 
املتمركزين بالقرب  التنظيم 

من مصفاة بيجي بالعراق.
في املقابل، اعتبر مسؤول 
عسكري أميركي بارز اجلهود 
احملمومة لتنظي���م »الدولة 
اإلسالمية« للس���يطرة على 
بلدة »كوباني« كفرصة مواتية 
للتحالف الدولي الذي تقوده 
أميركا، لتوجيه ضربة قوية 
للتنظيم، والذي تسعى أميركا 
لتحجيم قواه ومن ثم اإلجهاز 

عليه.
وق���ال اجلن���رال لوي���د 
القيادة املركزية  أوسنت، من 
األميركية، إن دف���ع قيادات 
»داعش« بجحافل» من املقاتلني 
إل���ى املدينة وف���ر لطائرات 
التحالف الدولية أهدافا عديدة 

لضربها.
وش���رح خ���الل موج���ز 
للصحافيني، قائال: »كلما خارت 
قواه هنا فهذا يعني إضعاف 
قدراته القتالية لدى مواجهته 

في معارك أخرى«.  
ان ان«   وبحسب »س���ي 
ف���أن اجلي���ش األميرك���ي، 
وللم���رة األول���ى، يتلق���ى 
معلومات اس���تخباراتية من 
األكراد السوريني بشأن مواقع 
»داعش« داخل وحول مدينة 
كوباني، طبقا ملسؤول أميركي 
مطلع رفض كشف هويته نظرا 

حلساسية املوضوع.
هذا، وقد بدأت قوات عراقية 
مشتركة تنفيذ عملية واسعة 
التحالف،  مبس���اندة طيران 
حيث استعادت السيطرة على 
مناطق ش���مال وغرب مدينة 

معركة كوباين
شهر عىل املعارك واالكراد ال يزالون يقاومون يف كوباين

كوباين

100 كلم 600 م

تركيا

سوريا
العراق

االردن
دمشق

تحت السيطرة الكردية

جيوب كردية

خط الت�س

جيوب لتنظيم "الدولة االسالمية"

تحت سيطرة
تنظيم "الدولة االسالمية"

المصدر� المرصد السوري لحقوق الانسان

السوق

معارك

مدرسة

مسجد
حديقة عامة

200 م

البرملان العراقي يوافق على تعيني وزيري الداخلية والدفاع

اتهام 5 بينهم سوداني بالتخطيط الستهداف شرطة لندن
لندن � عاصم علي

اتهمت الشرطة البريطانية 
خلية مؤلفة من 5 أش���خاص 
بينهم طالب طب س���وداني، 
مببايع���ة تنظي���م »داعش« 
وبإجراء عملية استكشاف عبر 
برنامج »غوغل ستريت« لتنفيذ 
عملية إرهابية ضد مركز شرطة 
في لندن. وأوضحت صحيفة 
»ذي تامي���ز« البريطانية أن 
املتهمني اخلمسة، وهم طارق 

حسان )21 عاما(، طالب طب من 
السودان، وصهيب مجيد )20 
عاما( طالب علم الفيزياء في 
جامعة كينجز، ومؤمن معتصم 
)21 عاما( ونيال هاملت )24 
عام���ا( ال���ذي وفر الس���الح 

والذخيرة لتنفيذ العملية.
وقال مارك داوسون رئيس 
ف���ي محكمة  فري���ق االدعاء 
مانشستر حيث ميثل املتهمون، 
إن اخلط���ة كانت تهدف »إلى 
إطالق النار على جنود أو رجال 

ش���رطة وقتلهم على شوارع 
لندن«. وتشمل االتهامات أن 
املجموعة حملت عبر االنترنت 
فتوى للناطق باسم »داعش« 
أبو محم���د العدناني، يحض 
فيها أنصار التنظيم في الغرب 
على تنفيذ اعتداءات ضد أي 
أهداف يختارونها. كما بايع 
التنظيم  أعضاء املجموع���ة 
الذي حتظره قوانني مكافحة 
اإلرهاب في بريطانيا، وناقشوا 
التي  وسائل االتصال اآلمنة 

اس���تخدموها في نقاشاتهم 
السرية.

الشبان  واتهمت الشرطة 
بإظهار »مهاراتهم« اإلرهابية 
من خالل استخدامهم كلمات 
مش����فرة للتحدث عن شراء 
السالح، عالوة على حتميلهم 
باللغ����ة اإلجنليزية  مجالت 
القاعدة و»داعش«.  لتنظيم 
وكانت السلطات نفذت هذه 
االعتقاالت منذ مطلع الشهر 
اجلاري، وأعلنت أنها تندرج 

في إطار مواجهة أي مبادرات 
»إرهابي����ة« فردية. يذكر أن 
االستخبارات البريطانية تقدر 
عدد املواطن����ني الذين تركوا 
البالد لالنضمام إلى تنظيمي 
النصرة«  »داعش« و»جبهة 

بحوالي 600 شخص. 
وبدأت حتض����ر إلحباط 
اعتداءات »إرهابية« مببادرات 
فردي����ة، انتقام����ا ملش����اركة 
بريطانيا في االئتالف الدولي 

ضد »داعش«.

بغ���داد � أ.ف.پ: واف���ق 
مجل���س الن���واب العراقي 
أمس على تعي���ني وزيري 
الداخلية والدفاع، بحس���ب 
ما أفادت نائبة، بعد تأجيل 
ألكثر من شهر، وفي خضم 
املعارك بني القوات العراقية 
وتنظيم الدولة اإلس���المية 
الذي يسيطر على مساحات 

واسعة من البالد.
وقالت سميرة املوسوي 
من التحالف الوطني الشيعي 
لوكالة فرانس برس »وافق 
مجلس الن���واب امس على 

الغبان مرشح  محمد سالم 
التحالف  كتلة بدر داخ���ل 
الوطن���ي وزي���را للداخلية 
وخالد العبيدي وزيرا للدفاع 
القوى  مرشحا عن حتالف 

الوطنية السنية«.
وحصل الغبان على 197 
العبيدي  صوتا، بينما نال 
173 صوتا من اصل 233 نائبا 
حضروا اجللسة، ويبلغ عدد 

نواب املجلس 328 عضوا.
وتض���ع ه���ذه اخلطوة 
التي حالت  حدا للتباينات 
ألكثر من شهر، دون تعيني 

وزي���ري الدفاع والداخلية، 
اللذان كانا  وهما املنصبان 
ي���داران بالوكال���ة ط���وال 
األعوام ال� 4 املاضية خالل 
عهد رئيس الوزراء السابق 

نوري املالكي.
وكان مجلس النواب وافق 
الذين  الوزراء  على غالبية 
طرحهم رئي���س احلكومة 
حي���در العبادي الذي خلف 
املالكي في س���بتمبر، خالل 
الثقة  جلسة منح حكومته 
ف���ي الثامن من س���بتمبر. 
وطلب العب���ادي في حينه 

إمهاله أس���بوعا لتس���مية 
وزيرين لشغل احلقيبتني. 
إال ان البرملان رفض في 16 
س���بتمبر املرشحني اللذين 
طرحهما العب���ادي، ما أدى 
اب���رز حقيبتني  ت���رك  الى 
أمن�يتني شاغرتني في خضم 
املعارك التي تخوضها القوات 
العراقية ضد تنظيم »الدولة 

اإلسالمية«.
ال���ى ذلك، ق���ال صباح 
كرح���وت، رئي���س مجلس 
محافظ���ة األنب���ار، غربي 
العراق، امس إن اللواء كاظم 

محمد الفهداوي »رفض تسلم 
مهام عمله« كقائد لش���رطة 
احملافظة، »حتى يتم جتهيزه 
باألسلحة والعتاد من قبل 

وزارة الداخلية«.
وأوضح كرحوت أن وزارة 
الداخلية عينت، األس���بوع 
الف�هداوي  الل���واء  املاضي، 
قائدا لشرطة األنبار بناء على 
طلب مجلس امل��ح�اف�ظة خلفا 
الدليمي  للواء أحمد صداك 
الذي قتل بانفج���ار عبوة 
ناس�فة، ش�����مالي م��دينة 

الرمادي، مركز احملافظة.

»االئتالف السوري« يطالب أصدقاءه قائد شرطة األنبار يشترط جتهيزه بالسالح لتسلم منصبه
بتسليح الالجئني واحملاصرين ضد »البرد«

البحرة، رئيس  األناضول: طالب هادي 
الس����وري املعارض، سفراء دول  االئتالف 
»أصدقاء سورية«، بضرورة تسليح النازحني 
والالجئني واحملاصرين في املدن السورية، 

ضد البرد مع دخول فصل الشتاء.
وفي بيان أصدره االئتالف، طالب البحرة 
س����فراء عدد من دول أصدقاء سورية خالل 
اجتماعه معهم في اس����طنبول، أمس االول، 
بض����رورة تس����ليح النازح����ني والالجئني 
واحملاصرين في املدن الس����ورية، باملدافئ 
واملعاطف واخليام لتمكني سكان تلك املناطق 
م����ن مواجهة البرد القارس مع دخول فصل 
الشتاء. وخص البحرة بالذكر سكان غوطة 
دمشق )املنطقة احمليطة بالعاصمة السورية( 
التي حتاصرها ق����وات النظام منذ أكثر من 
عامني بعد س����يطرة ق����وات املعارضة على 

غالبية مناطقها.
ونب����ه رئيس االئتالف إلى ما وصفها ب� 
»الكارثة اإلنسانية« التي تشهدها مخيمات 
الواقعة على احلدود  الس����وريني  الالجئني 

السورية مع كل من دول اجلوار.
وبث ناشطون سوريون األسبوع املاضي، 
صورا ومقاط����ع ڤيديو تظهر غرق عدد من 
اخليام في مخيمات لالجئني السوريني خاصة 
على احلدود السورية التركية بسبب األمطار 
الغزي����رة التي ش����هدتها املناطق املوجودة 

فيها.
وخالل األعوام الثالث����ة املاضية، عانى 
الالجئون الس����وريون ف����ي املخيمات التي 
خصصت الس����تضافتهم ف����ي دول اجلوار 
الس����وري )تركيا، األردن، لبنان، العراق( 

من ظروف إنسانية صعبة، خاصة في فصل 
الشتاء نتيجة البرد الشديد والهطول الغزير 

لألمطار والثلوج.
وأعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، نهاية أغسطس املاضي عن 
وصول عدد الالجئني والنازحني السوريني إلى 
9.5 ماليني بعد نحو 3 أعوام ونصف العام على 
اندالع األزمة. وأوضح البحرة أن االئتالف هو 
»اجلهة الوحيدة التي حتدد أولويات املشاريع 

التي يحتاجها الواقع السوري«.
بدوره اعتبر األمني العام لالئتالف، نصر 
احلريري، أن »نقص الدعم املالي واالقتصادي 
هو املشكلة األكثر تأثيرا على إبطاء عجلة 
الثورة الهادفة إلسقاط الظلم والديكتاتورية، 
في إش����ارة إلى نظام بشار األس����د، وبناء 

الدميوقراطية ودولة القانون«.
واشتكى احلريري من أن الدعم »ال يعطى 
لقناة واح����دة، بل يعطي����ه الداعم بطريقة 
عشوائية لبعض التكتالت الشبابية أحيانا 
أو املؤسسات اإلغاثية املختلفة تارة أخرى، 
وبالتال����ي فإن ذلك الدعم يتحول في بعض 
األحيان من وسيلة إلجناح الثورة إلى وسيلة 

للقضاء عليها والعمل على إضعافها«.
ورأى أن تقصير أصدقاء سورية بتقدمي 
الدعم املالي واالقتصادي للسوريني، يدعم 
ما وصفه ب����� »اإلرهاب والتطرف« بطريقة 
أو بأخرى، وقال: »ال يستطيع أحد إنكار أن 
جزءا كبيرا من الناس الذين جذبهم داعش، 
كان الس����بب األساسي في جذبهم هو تأمني 
الرواتب الشهرية لهم والدعم املالي الالمحدود 

الذي يقدمه التنظيم«.
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النائب جابر: 
الصراعات 

بني األقطاب 
املسيحيني أضعفت 

الرئاسة 

لقاء جنبالط ـ جعجع توصل إلى تشخيص للوضع دون التالقي على موقف من حزب اهلل

احلريري تعهد للراعي بالسعي النتخاب رئيس بعد التمديد
وتزايد االعتداءات على اجليش في الشمال يستدعي احلذر

»عرب خلدة« املنتس���بني 
التقدم���ي  احل���زب  ال���ى 

االشتراكي.
وصدر جلنبالط مقال في 
جريدة املستقبل مبناسبة 
الذك���رى الثاني���ة الغتيال 
اللواء وسام احلسن، بعنوان 

»نفتقد قائدا شجاعا«.
بدوره، النائب ياسني جابر 
عضو كتلة التنمية والتحرير 
حتدث إلذاع���ة لبنان احلر 
عن معطى داخلي النتخاب 
رئيس للجمهورية، إضافة 
ال���ى معطي���ات وتعقيدات 
جديدة، مضيف���ا انه اذا لم 
يحدث خرق بني املستقبل 
الوطني احلر فلن  والتيار 
يكون هناك تقدم في موضوع 
الرئاس���ة، وبالتالي ميكن 
للموضوع الرئاسي ان يكون 
اسهل لوال التشرذم املسيحي 
احلاصل، والصراعات القائمة 
التي اضعفت الرئاسة، وعلى 
القطبني املسيحيني املختلفني 
االتفاق على مرشح توافقي 

كي تتحلحل االمور.
اننا بحاجة  ورأى جابر 
الستعادة نوع من احلوار، 
فم���ن جهتن���ا ككتلة نحن 
نشارك في اجللسات، فرئاسة 
اجلمهوري���ة محورية في 
حياتنا الدستورية، ومن املهم 
جدا ان يكون للبنان رئيسا 
التي  لكي يتهيأ للتحديات 
تواجهه، معتبرا ان التجرؤ 
على الدولة وتهميش���ها ال 

يفيد.
على الصعيد األمني فإن 
تزايد االعتداءات على دوريات 
ومراكز اجليش في الشمال 
يؤك���د ان صحة املعلومات 
املتسربة من بعض الدوائر 
الرس���مية، والتي  الغربية 
تشير الى ان األوضاع االمنية 
في لبنان بحاجة الى املزيد 

من احلذر واملتابعة.
وكان مس���لحون كمنوا 
حلافلة تقل جنودا من عكار 
عل���ى طريق بل���دة البيرة 
فجر اخلمي���س وامطروها 
بالرصاص، بدءا من استهداف 
عجالته���ا، م���ا يوحي بأن 
غايتهم قد تكون خطف ركابها 
من العسكريني واسترهانهم، 
كما حصل في عرسال، لكن 
سائق احلافلة اندفع بسرعة 
الفرصة، بيد  مفوتا عليهم 
ان رصاصة اصابت اجلندي 
جمال جان هاشم في الرأس 

اردته قتيال.
وفي طرابلس استهدفت 
دوري���ة موالي���ة للجيش 
بالرصاص في محلة الزاهرية، 
ما افضى الى اصابة اجلندي 

جمال العاشق بجروح.
وفي عرسال اوقف اجليش 
املطلوب احمد احلجيري وفي 
رأس بعلبك تصدى اجليش 
حملاولة تس���لل مس���لحني 
باجت���اه هذه البل���دة، عند 
الليل، كما احبط  منتصف 
محاولة تس���لل بالقرب من 
مراكزه العسكرية في وادي 
حميد � عرس���ال مستخدما 
االسلحة املتوسطة والقنابل 

املضيئة.
وسجلت غارات للطيران 
الس���وري ليال  املروح���ي 
عل���ى احلدود الس���ورية � 

اللبنانية.
نائب طرابل���س محمد 
كب���ارة رأى ان ما تتعرض 
العس���كرية  له املؤسس���ة 
لم يهدد محافظة الش���مال 
ب���ل كل لبنان،  وحس���ب، 
داعي���ا اللبناني���ني عموما 
وأبناء طرابلس والش���مال 
خصوص���ا ال���ى التحل���ي 
باملزيد من الوعي واحلكمة 
في مواجهة املخططات ضد 
مناطقهم، مؤكدا ان اجليش 
وحده يبقى الضامن للوحدة 

الوطنية.
بدوره، نائب عكار هادي 
حبي���ش نقل ع���ن رئيس 
احلكومة متام سالم وعده 
بإجراء االتصاالت مع االجهزة 
االمني���ة إليجاد حل جذري 

لالعتداء على اجليش.
م���ن جهته، اك���د وزير 
الداخلي���ة نهاد املش���نوق 
االصرار عل���ى االقتصاص 
م���ن املرتكبني، وق���ال في 
البلديات  امام مؤمتر  كلمة 
الكتائب:  الذي نظمه حزب 
اللحى وال الصلوات وال  ال 
الرايات ستحمي هؤالء من 
القصاص. املشنوق اعتبر 
»االمن الذاتي« الذي يطالب 

به البعض انتحارا ذاتيا.
اما وزير العدل اش���رف 
ريفي فقد اكد على ضرورة 
ان يكون اجليش وحده في 
طرابل���س، لكن ال ميكن ان 
البلد هكذا صيفا  يس���تمر 
وش���تاء على سطح واحد، 
مؤي���دا احلل ال���ذي انتهى 
بخ���روج ش���ادي املولدي 
وأس���امة منصور مع بقية 
الى حيث قررا  املس���لحني 
االنتق���ال ورأى ان االجهزة 
االمني���ة اذا قامت بواجبها 
كما يجب فستعرف هوية 
مس���تهدفي اجلي���ش، لكن 
اذا اش���تغلت املخاب���رات 
الس���ورية  امن���ا بالعقلية 
او بالسياس���ة فس���تضيع 

املسؤوليات.

ساعات مأدبة غداء تكرميية، 
س���بقها تب���ادل جنب���الط 
وجعجع الهداي���ا التي هي 
عبارة عن كتب نادرة، حيث 
أهدى جنبالط جعجع كتابني، 
أحدهم���ا بعن���وان »دروز 
بلغراد« الذي كتبه الروائي 
اللبناني املعروف ربيع جابر، 
الرواية تروي قصة  وهذه 
لبناني مسيحي اسمه حنا 
يعقوب نف���اه العثمانيون، 
بخطأ مقص���ود الى بلغراد 
مع 550 مواطنا درزيا، بعد 
اح���داث 1860 ب���ني الدروز 

واملوارنة في جبل لبنان.
وتقول الرواية حس���ب 
معلومات ل���� »األنباء«، ان 
الشيخ عبدالغفار زين الدين 
حمل »جرتني« من الليرات 
التركي  القائد  الى  الذهبية 
اسماعيل باش���ا ليستثني 
اح���د ابنائه اخلمس���ة من 
الى س���جن بلغراد،  النفي 
ان املطل���وب ترحيل  ومبا 
550 درزي���ا، فقد أمس���ك 
الضابط التركي باملواطن حنا 
يعقوب، الذي يبيع البيض 
املسلوق للبحارة في ميناء 
طرابلس، ودفع���ه باجتاه 
س���فينة املساجني. وعندما 
تنب���ه القنصل الفرنس���ي 
املشرف على تنفيذ العملية 
الى صراخ حنا، سأل املترجم 
الترك���ي ماذا ب���ه؟ فأجابه 
املترجم التركي، بعد ان غّير 
فيما قاله حنا: انه سليمان 
عبدالغفار زين الدين، الذي 

يفتخر بقتل حنا يعقوب!
القص���ة هو  وجوه���ر 
الدروز،  احتضان السجناء 
الذي فرض  حلنا املسيحي 
القدر الغاشم عليه ان يصبح 
سليمان الدرزي في معتقل 
تركي في بالد البلقان، حتى 
هروب���ه األخير بعد العديد 
من الس���نوات من العذاب، 
مع موكب للحجاج الى مكة 

املكرمة.
الكتاب اآلخ���ر بعنوان 
»الزوهار« وهو كتاب قدمي 
باللغة اآلرامية يتحدث عن 
»الكبابني« وهو لم يكن على 
شكل كتاب، وسأله جعجع 
كيف لي ان أق���رأ اآلرامية، 
فأجاب���ه جنب���الط ال داعي 

لقراءته فأهميته بذاته.
إلى ذل���ك، اس���تضاف 
جنبالط على العشاء املدير 
الع���ام لألمن الع���ام اللواء 
ابراهي���م وعقيلته  عباس 
في حضور الوزيرين اكرم 

شهيب ووائل أبو فاعور.
ونهار امس السبت تفقد 
منطقة عرمون حيث التقى 

بيروت ـ عمر حبنجر

تتجه قوى الرابع عشر 
من آذار الى تسمية مرشح 
رئاسي توافقي بالتفاهم مع 
د.سمير جعجع رئيس حزب 
اللبنانية املرش���ح  القوات 
الرئاس���ي الذي تبنت تلك 
القوى ترشيحه، منذ مايو 

املاضي.
الى  القوى  وتهدف هذه 
إحراج العماد ميشال عون 
وحزب اهلل وكشف دورهما 
في تعطيل انتخاب الرئيس، 

كما تقول مصادر 14 آذار.
وفي هذا الس���ياق، يقع 
تعهد الرئيس سعد احلريري 
املاروني بشارة  للبطريرك 
الراعي بالسعي لتمديد والية 
مجلس النواب، وعدم السماح 
بإجراء انتخابات نيابية قبل 

االنتخابات الرئاسية.
ويشمل تعهد احلريري 
للبطريرك بحسب »النهار« 
السعي إلجراء االنتخابات 
الرئاس���ية بع���د التمدي���د 

مباشرة.
االس���تحقاق الرئاس���ي 
كان املوض���وع األب���رز في 
لق���اء النائب وليد جنبالط 
ود.سمير جعجع في معراب 
ايض���ا، وب���دا م���ن أجواء 
النظر  الطرفني ان وجهات 
كانت متقاربة حول ضرورة 
التوصل الى انتخاب رئيس 

توافقي.
كما اتفقا على ان الفريق 
الذي ال ين���زل الى مجلس 
الن���واب في يوم جلس���ة 
االنتخ���اب املقبل���ة هو من 
يساهم في تعطيل العملية 

االنتخابية.
أما بالنس���بة للمخاطر 
احمليطة بلبنان ففي معلومات 
»األنباء« ان التشخيص كان 
الغال���ب متقاربا، لكن  في 
اخلالف استمر حول حزب 
اهلل ودوره. فجنبالط، يعتبر 
ان الهجوم على دور حزب 
اهلل ف���ي س���ورية، ال يحل 
املشكلة، إمنا يعقد األمور، 
في ح���ني اعتبر جعجع ان 
التركيز على هذه املسألة هو 
لتوعية احلزب مبسؤولياته 
اللبنانية، وخصوصا جتاه 
بيئته املنهكة بحروبه، وهذا 
ما رد عليه الش���يخ نعيم 
قاسم أمس بالقول: »ان وضع 
مقاتلي احلزب على احلدود 
الشرقية كما اجلنوبية متني 

جدا«.
وق���ال جنب���الط بعد 
الزيارة: هناك نقاط تالق 
ونقاط خالف، لكن ما في 

إال احلوار.
وردا على سؤال عما اذا 
وجد احليثية لدى د.جعجع 
ليكون رئيسا للجمهورية، 
أجاب جنبالط: عندنا مرشح 
اسمه األس���تاذ هنري حلو 

وهو معنا.
أما جعجع فقد أعلن انه 
الفري���ق اآلخر على  مادام 
موقفه فال جديد على مستوى 
الرئاس���ة األولى، وقال: ال 
جتاوب م���ن الفريق اآلخر، 
والوضعية اللبنانية بحاجة 
الى مللمة، فانتخاب رئيس 
الكثير من  ال���ى  ال يحتاج 
الشطارة وال نريد ان نقول 
ان القصة قصة إقليمية، او 
دولية، املطلوب من الكتلتني 
اللتني تتخلفان  النيابيتني 
حتى اآلن عن احلضور الى 
املجلس وتأم���ني النصاب 
القانون���ي، ان تتفضال الى 
الن���واب النتخاب  مجلس 

رئيس.
وتخلل اللقاء الذي دام 3 

أحد االنهيارات في عكار بسبب السيول التي سببتها االمطار الغزيرة وادت ألضرار جسيمة في الشوارع واملمتلكات                          )محمود الطويل( 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى اخلبير القانوني الدستوري والدولي د.شفيق املصري، 
أن هناك فارقا كبيرا بني »املبدأ« الدستوري و»عملية« التمديد 
للمجل���س النيابي ومدى قانونيتها، فاملب���دأ ال يجوز للمهل 
الدس���تورية أن متدد ألن النائب وبحسب املادة 27 وكيل عن 
الش���عب الذي ينتخبه في دائرة معينة وبالتالي ال يجوز أن 
ميدد هو كمجلس لنفس���ه، هذا في املبدأ الدس���توري، أما في 
عملية التمديد، فمادام التمديد سيصدر بقانون، ومادامت مهل 
املجلس النيابي ليست ب� »الدستور« وامنا بقانون االنتخاب 
الذي يحدد والية املجلس ب� 4 سنوات، فيمكن هنا ألي قانون ان 
يعدل أو ُيبّدل بقانون آخر، لكن قانون التمديد يتطلب أسبابا 
موجبة، كتعذر حصول انتخابات في األجواء السياسية سواء 

بالنسبة لألخطار احمليطة أو الداخلية.
ولفت املصري في تصريح ل���� »األنباء« الى ان أي قانون 
يصدر عن املجلس النيابي ميك���ن ان ُيطعن به أمام املجلس 
الدستوري سواء كان سليما أو مشوبا بأخطاء وعيوب، فالهيئات 
التي تتولى تقدمي الطعن هي: إما رئيس اجلمهورية وهو غير 

موج���ود حاليا، وإما رئيس املجل���س النيابي وقد وافق على 
التمديد، وإما رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي طلب القانون، 
أو 10 نواب يتقدمون أمام املجلس الدس���توري بطلب الطعن، 

وهي احلالة األكثر ترجيحا واحتماال.
وعن دستورية أو قانونية امتناع فريق سياسي معني عن 
حضور جلس���ات انتخاب الرئيس بذريعة احلق الدستوري، 
لفت املصري الى ان عبارة »احلق الدستوري« هي دائما مقيدة 
بضوابط دستورية ومبدئية، فصحيح ان الدستور لم يلحظ 
غياب النائب عن حضور اجللس���ات، لك���ن النظام الداخلي 
للمجلس النيابي نص في املقابل على أن يكون الغياب مستندا 
الى عذر ش���رعي على األق���ل إذا تكرر أكثر من مرة، وفي هذه 
احلالة ُينتظر أن يقوم رئيس املجلس بتنبيه النائب الى هذا 
التصرف، السيما أن رئيس املجلس هو املسؤول الوحيد عن 

حفظ النظام الداخلي.
وعن رأيه الدستوري بعقد جلسات تشريعية حتت عنوان 
»تش���ريع الضرورة«، أكد املصري أن���ه ال وجود في القانون 
ملا ُيس���مى بتش���ريع الضرورة، معتبرا انه كان أجدى بأمانة 
سر املجلس ان تدرج باالتفاق مع رئيس املجلس على الئحة 

املشاريع التي مُيكن التشريع بها، قائمة باألولويات، لكن أن 
ُيقال »تش���ريع ما يقتصر على الض���رورة فقط« هو اجتزاء 
لصالحية املجلس النيابي في التشريع، معتبرا واخلالف الراهن 
بني النواب، أن املوضوع سياسي أكثر منه مبدئي، مشيرا من 
جهة ثانية الى ان »املهّمة االنتخابية« مُيكن ان حتصر بجلسة 
لكنه���ا ال حتجب عمل املجلس النيابي في املهمات أو املجاالت 
األخ���رى، أي إن مجلس النواب يكون هيئة ناخبة فقط خالل 
جلسة انتخاب الرئيس، ويحق له التشريع ساعة يشاء بعد 
أن يرفع رئيس املجلس اجللس���ة الى موع���د آخر، مؤكدا أن 
وظيفة املجلس مستقلة عن وظيفة رئاسة اجلمهورية، وحتى 
إذا أصدر املجلس قانونا مُيكن ملجلس الوزراء أن يقوم بنشره 
عمال باملادة 62 من الدستور والقائلة إن مجلس الوزراء يقوم 

مبهام الرئاسة في حال شغور سدتها.
بدوره رأى املرجع الدس���توري النائب والوزير الس���ابق 
د.حسن الرفاعي انه ال يوجد أي سبب قاهر وظروف استثنائية 
كاحلروب والزالزل والثورات الداخلية يتيح التمديد ملجلس 
النواب، لذلك يعتبر الرفاعي ان التمديد إن حصل فس���يكون 
مخالفا للدستور، أما التذرع بحاالت أمنية صغيرة هنا وهناك، 

ال يب���رر التمديد، ألنها حاالت ميكن ضبطها من واجب إجراء 
االنتخابات.

وأشار الرفاعي في تصريح ل� »األنباء« إلى أن املجلس النيابي 
مقّصر كل التقصير ويخالف الدستور من خالل عدم مبادرته 
فورا الى انتخاب رئيس للجمهورية في اجللسة الثانية، مؤكدا 
أن الغياب عن جلس���ة انتخاب الرئيس ليس حقا دس���توريا 
على اإلطالق، فهو مخالفة دستورية وتعتبر مبنزلة »اخليانة 
العظمى«؛ ألن الغياب ُيعطل الدستور والنظام، مشيرا الى ان 
حالة التغيب عن انتخاب رئيس تستوجب حترك النيابة العامة 
فورا ودون حاجتها لطلب رفع احلصانة عن النائب املتغيب 

كون الغياب جرمية معلومة ومنشورة وموصوفة.
أما عن مقاربته ل� »تشريع الضرورة«، فأكد الرفاعي أن هذه 
املقولة هي هرطقة دستورية، فالتشريع ضروري دائما ويحق 
للمجلس النيابي وحالة الشغور في الرئاسة األولى، عقد جلسات 
تشريعية في أي وقت يشاء، ألن الدستور يجعل من احلكومة 
حتل مكان رئيس اجلمهورية بالوكالة، مس���تدركا بالقول ان 
مجلس النواب يعتبر هيئة ناخبة فقط خالل جلسة انتخاب 

الرئيس ليعود بعدها الى ممارسة مهامه التشريعية.

خبيران دستوريان يؤكدان لـ »األنباء« حق املجلس في التشريع في غياب رئيس اجلمهورية
املصري: التنبيه للنائب املتغيب.. والرفاعي: بل التغيب خيانة عظمى

الوزير أبوفاعور: ما يجري
مع اجليش أمر خطير جداً

بيروت ـ أحمد منصور

لفت وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور 
الى »ان ما يحصل مع اجليش اللبناني أمر 
خطير جدا، وهو مؤش���ر يج���ب التنبه له 
جميعا كلبنانيني«، مش���ددا على »ضرورة 
إعادة احتضان اجليش ووقف التعرض له 
وتوفير احلماية السياس���ية له«، الفتا الى 
»انه اذا سقط اجليش وسقطت املؤسسات 
األمنية عندها يسقط لبنان«، داعيا القوى 
السياسية باسم احلزب التقدمي االشتراكي 
الى إعادة النظر في مواقفها على هذه القاعدة، 

ألننا بلغنا حافة الهاوية«.
وأكد ابوفاعور في افتتاح مؤمتر لصناعة 
األدوية في منطقة الش���وف، مبشاركة وفود 
عربية، ان لبنان يفرح اكثر باستقبال اخوانه 

العرب، على الرغم من األحداث احمللية، وأمل 
ان جند دواء ناجعا ألحوالنا الوطنية وللعقم 
الرئاسي وللشلل الدستوري وللتخلف السياسي 
عن مواكبة األحداث، وللقصور في احتضان 
اجليش اللبناني واملؤسسات األمنية، معتبرا 
ان ما يحصل مع اجليش رمبا خلفه مجرمون 
ويتربصون شرا باجليش، ولكن لو كان هذا 
املجرم يشعر بأن هناك احتضانا فعليا للجيش 

ملا أقدم على فعلته.
وأضاف: »لوال بعض املواقف التي شجعت 
عل���ى االعت���داء على اجليش، مل���ا كانت هذه 
االعتداءات، لوال بعض املواقف الشعبوية التي 
تريد ان تبني موقعا شعبويا ورمبا ماليا على 
حساب الطعن باملؤسسات، وآخر املؤسسات 
املتبقية كحصون للمواطن اللبناني هو اجليش 

واملؤسسات األمنية اللبنانية«.

»النفط« و»الزفت« فجرا اخلالف
السياسي بني بري وعون

بيروت: النفط والزفت، ملفان فجرا اخلالف 
بني رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال 

عون.
ففي جلسة مجلس الوزراء ما قبل االخيرة، 
كانت االمور بني وزير املال علي حسن خليل 
املعاون السياسي للرئيس نبيه بري ووزير 
الطاقة ارتير نظاريان عضو التكتل العوني، 
بحيث طالب خليل بالغاء عقود »الفيول اويل« 
مع الشركتني الكويتية واجلزائرية، االمر الذي 
رفضه نظاريان قبل اج���راء مناقصة لتأمني 

بديل عن الشركتني.
وتوترت االجواء في اجللسة، لكن مجلس 
الوزراء قرر عدم الغاء العقود مع الش���ركتني 
الكويتية واجلزائرية خالفا لوجهة نظر وزير 
املال املعترض على وجود هدر مبا يوازي 300 
مليون دوالر سنويا، كما يقول، لكن املجلس قرر 
استمرار التفاوض مع الشركتني بهذا الشأن.

وفي جلسة مجلس الوزراء يوم اخلميس 
املاضي، بح���ث مجلس ال���وزراء في االنفاق 
املتوازن ب���ني املناطق اللبنانية جلهة توزيع 
الزفت واملشاريع، فغمز وزير اخلارجية جبران 
باسيل من قناة وزير االشغال العامة والنقل 
غازي زعيتر عضو كتلة بري متهما اياه بالتمييز 

بني منطقت���ه )بعلبك � الهرمل( وبني املناطق 
االخرى، بحيث خصص اعتمادات بقيمة 16 مليار 
ليرة من موازنة وزارته الى بعلبك � الهرمل، 
فيما خفض مخصصات جبل لبنان والشمال 
واملناطق البقاعية االخرى الى ما دون املليار 
لكل منها، حيث اقتصرت حصة عاصمة الشمال 

طرابلس على 800 مليون ليرة فقط.
وحاول الوزير زعيتر تبرير موقفه باحلرمان 
الذي تعيشه منطقة بعلبك � الهرمل، على صعيد 
خدمات وزارة االشغال، اال ان الوزير علي حسن 
خليل اشار الى زعيتر ملالقاته حول طاولة توقيع 
املراسيم خلف مقعد الوزير خليل، وبعد دقائق 
معدودة عاد زعيتر الى مقعده ليش����ن هجوما 
عنيفا على الوزير باسيل الذي كان يطالب بتأجيل 
املوضوع الى وقت الحق، ورفض اتهامه بالسرقة 
مهددا باس����يل بفتح ملفات التلزميات يوم كان 

وزيرا للطاقة واالتصاالت.
وهكذا متكن الوزي���ر خليل من الرد على 
صفعة النفط بصفعة الزفت، ومع احتدام اجلدال 

ارتأى الرئيس متام سالم رفع اجللسة.
وواضح من كل ذلك ان العالقة بني الرئيس 
نبيه بري والعماد ميش���ال عون ليست كما 
يجب، خصوصا على صعيد استحقاق رئاسة 

اجلمهورية.

بريطانيا تقدم معدات
لدعم القوات املسلحة اللبنانية

لن���دن � أ.ش.أ: أعلن���ت وزارة اخلارجية 
البريطانية عن تقدمي معدات لدعم تش���كيل 
فوج احلدود البرية الثالث من القوات املسلحة 
اللبنانية لتخفيف حدة اآلثار الناجمة عن الصراع 

في سورية ومكافحة انتشار »داعش«.
وقال وزير شؤون الشرق األوسط باخلارجية 
البريطانية توبياس إلوود إن »األزمة في سورية 
التي تزداد سوءا تنتشر عدواها لتؤثر مباشرة 
على الدول املجاورة، وخصوصا املناطق احملاذية 
للحدود الشرقية للبنان، وتظل اململكة املتحدة 
ملتزمة جتاه اس���تقرار لبنان، ودعم القوات 
املسلحة اللبنانية لتخفيف حدة اآلثار الناجمة 
عن الصراع في س���ورية، ومكافحة انتش���ار 

داعش«.

وأضاف »وفي سياق هذا االلتزام، منذ عام 
2012، تساعد اململكة املتحدة القوات املسلحة 
اللبنانية في تش���كيل وإرشاد أفواج احلدود 
البرية، ومهمة هذه األفواج هي مراقبة نشاطات 
املسلحني غير القانونيني قرب املناطق احلدودية 
وحتديدها وردعها ومنعها، وذلك وفق معايير 

دولية حلقوق اإلنسان متفق عليها«.
وأشار إلى أنه في السنوات من 2012 إلى 2014 
مت تخصيص حوالي 14 مليون جنيه استرليني 
من أموال برنامج منع الصراع لتعزيز قدرات 
فوج احلدود البرية األول والثاني، وأفضت هذه 
اجلهود إلى تأسيس 12 مركز مراقبة حدودي 
محمي على ط���ول 140 كيلومترا من احلدود، 

ونشر فوجي احلدود البرية«.

األمم املتحدة: لبنان قلل عدد الالجئني 
السوريني املسموح لهم بدخول أراضيه

بي����روت � رويترز: قالت ممثلة األمم املتحدة 
ف����ي لبنان أمس: إن احلكومة اللبنانية خفضت 
كثيرا عدد الالجئني السوريني الذين تسمح لهم 
بدخ����ول البالد. وقالت احلكومة إنها غير قادرة 
على اس����تيعاب الالجئني السوريني الذين يقدر 
عدده����م بأكثر من مليون وطلبت أمواال لتوفير 
الرعاية لهم. وقالت نينيت كيلي ممثلة املفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في لبنان: 
يس����مح ألعداد أقل بكثير من العادي بالدخول 
للحصول على وضع الالجئ. وبعد زيادة ثابتة 
في عدد الالجئني الوافدين على لبنان منذ مطلع 

2012 أظهرت بيانات األمم املتحدة انخفاضا بنحو 
40 ألف الجئ منذ نهاية سبتمبر.

وقال وزير الشؤون االجتماعية اللبناني رشيد 
درباس في تصريحات نش����رتها امس صحيفة 
األخبار اللبنانية: إن لبنان لم يعد بإمكانه رسميا 

استقبال أي الجئني سوريني.
وأضاف أن أي شخص يعبر احلدود السورية 
اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة ويجب أن يكون 
هناك سبب انساني حتى يسمح له بالدخول على 
أن يتخذ وزيرا الداخلية والشؤون االجتماعية 

قرارا بهذا الشأن.



آراء
االحد 19 اكتوبر 2014

37

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser
باسل الجاسر

دعم »داعش« بأوامر 
احملفل املاسوني
مازالت األخبار اآلتية من 

العراق وسورية تزيد 
اليقني بأن أميركا وتركيا 
تدعمان التنظيم اإلرهابي 

الفاجر داعش، ففي 
كوباني وبعد أن حاصرها 
داعش واستقدم تعزيزات 
واقتحمها عبر التسلل من 
احلدود التركية وسيطرته 

على ما يقرب من 60% منها 
حتت نظر أميركا وتركيا، 

ولكن ما ان تدخل الطيران 
امللكي السعودي والطيران 

اإلماراتي خالل األسبوع 
الفائت وقصف قوى 

داعش هاهم الدواعش 
يتقهقرون بالرغم من انهم 
داخل كوباني، ما يعني أن 
أميركا كانت تغض النظر 

عن داعش مادام  الدواعش 
يسيرون وفق املخطط 
الذي ترسمه لهم تركيا 

لضرب خصومها..
واخلبر الثاني ان تركيا 

وبعد الضغط الدولي لفتح 
املجال لدخول املقاتلني 

األكراد واملساعدات 
والسالح لكوباني لدعم 
املدافعني عنها رضخت 

وقالت إنها ستسمح 
بدخول األكراد السوريني 

فقط وعندما تقاطروا على 
املعبر رفضت دخولهم 

وحلست كالمها..
واخلبر الثالث الذي كشفت 

عنه »التاميز« أن داعش 
استولى على قاعدة جوية 
للجيش السوري وبدأت 

بتدريب طياريها على 
طائرات ميغ بعد أن قاموا 

بإصالح ثالث طائرات 
وبدأوا بالطيران فيها 

على ارتفاعات منخفضة، 
وعند سؤال الناطق باسم 
الپنتاغون قال إن أميركا 

ليست لديها معلومات عن 
هذه األخبار كيف ثم أين 

األقمار الصناعية وطائرات 
االستطالع واالستخبارات؟ 

ثم ملاذا لم تدرج هذه 
القاعدة اجلوية ضمن 

قائمة األهداف لقصفها، 
أليست حتت يد اإلرهابيني 
وهي تقود حتالف لضرب 
أوكار اإلرهاب، وخصوصا 

أوكار داعش.
واحلقيقة جتلت وستتجلى 

اكثر مستقبال بأن أميركا 
وتركيا هما ينفذان مخطط 

احملفل املاسوني الذي 
استقر في عقيدته بأن 

املسيح الدجال سيخرج 
في مطلع قرن في هذه 

املنطقة، ومن عالمات 
ظهوره هو انتشار 

الفوضى والقتل والظلم 
وانعدام األمن والسالم في 

منطقة اجلزيرة العربية 
ومصر والعراق وسورية 

واألردن ولبنان، وقد 
عولوا على الربيع العربي 

ولكنه اندحر فوضعوا 
املخطط البديل املتمثل 

في داعش الذي انتجوه 
خصوصا أن قائده 

اإلرهابي املدعو ابوبكر 
البغدادي إخواني كما 

اعلن القرضاوي مؤخرا، 
وبالتالي تركيا لها دالة عليه 
فتم استدعاؤه بعد خروجه 

من السجن وصنعوا له 
هذا التنظيم اإلرهابي أوال 

لتشويه الدين اإلسالمي 
ومن ثم إثارة احلرب 

الطائفية التي ان انطلقت، 
ال قدر اهلل، فإنها لن تبقي 

ولن تذر ليس في إطار 
العراق وسورية وإمنا 
بالعالم اإلسالمي أجمع.
وهذا ما يريده احملفل 

املاسوني أوال تدمير العالم 
اإلسالمي والثاني هو 

إشاعة القتل والذبح متهيدا 
خلروج املسيح الدجال 

حيث جنوده السبعون ألفا 
هم من اليهود، وهذا ما 
يجب ان يعيه املسلمون 
كافة وأن يتصدوا لهذا 

املخطط اخلبيث، فهل من 
مدكر؟

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

@ebtisam_aloun

رؤى كويتية

عبد المحسن محمد المشاري 

ابتسام محمد العون

سألني صاحبي وهو يحاورني: كيف 
تتوضأ؟ قلت: كما يتوضأ الناس، فأخذته 
موجة من الضحك حتى اغرورقت عيناه 
بالدموع ثم قال مبتسما: وكيف يتوضأ 

الناس؟ ابتسمت ابتسامة باهتة وقلت: كما 
تتوضأ أنت، قال في نبرة جادة: أما هذه 

فال، ألنني أحسب أن وضوئي على شاكلة 
أخرى غير شاكلة أكثر الناس.

قلت على الفور: فصالتك باطلة يا حبيبي، 
فعاد إلى ضحكه، ولم أشاركه هذه املرة 

حتى االبتسام، ثم سكت وقال: يبدو أنك 
ذهبت بعيدا بعيدا، أنا أعني، أنني أتوضأ 
وأنا في حالة روحية شفافة علمني إياها 
شيخي فأجد للوضوء متعة، ومع املتعة 

حالوة، وفي احلالوة جمال، وخالل اجلمال 
سمو ورفعة ومعان كثيرة ال أستطيع 

التعبير عنها، وارتسمت عالمات استفهام 
كثيرة على وجهي، ، فلم ميهلني حتى أسأل 

وواصل: أسوق بني يديك حديثا شريفا 
فتأمل كلمات النبوة الراقية السامية جيدا: 
»يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
إذا توضأ املسلم فغسل وجهه خرج من 

وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر 
قطرة ماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه 

كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجاله، حتى 

يخرج نقيا من الذنوب«، وفي حديث آخر: 
»فإن هو قام وصلى وحمد اهلل وأثنى عليه، 
وفرغ قلبه هلل تعالى انصرف من خطيئته 

كيوم ولدته أمه«.
وسكت صاحبي حلظات وأخذ يسحب نفسا 

من الهواء العليل منتشيا مبا كان يذكره من 
كلمات النبوة، ثم حدق في وجهي وقال: لو 
أنك تأملت هذا احلديث جيدا، فإنك ستجد 
للوضوء حالوة ومتعة وأنت تستشعر أن 

هذا املاء الذي تغسل به أعضاءك، ليس 
سوى نور تغسل به قلبك في احلقيقة، قلت: 

ياااااه، كيف فاتني هذا املعنى؟
واهلل إنني أتوضأ منذ سنوات طويلة غير 

أنني لم أستشعر هذا املعنى، إمنا هي أعضاء 
أغسلها باملاء ثم أنصرف، ولم أخرج من 
حلظات الوضوء بشيء من هذه املعاني 

الراقية.
قال صاحبي وقد تهلل وجهه بالنور: وعلى 

هذا حني جتمع قلبك وأنت في حلظات 
الوضوء، جتد أنك تشحن هذا القلب مبعان 
سماوية كثيرة، تصقل بها قلبك، وكل ذلك 

ليس سوى تهيئة للصالة، املهم عليك أن 
جتمع قلبك أثناء عملية الوضوء وأنت تغسل 

أعضاءك.
قلت: هذا إذن مدعاة لي للوضوء مع كل 
صالة، أجدد الوضوء حتى لو كنت على 
وضوء، نور على نور، ومعان تتولد من 

معان.
قال وهو يبتسم: بل هذا مدعاة لك أن 

تتوضأ كلما خرجت من بيتك لتواجه احلياة 
وأحداثها بقلب مملوء بهذه املعاني السماوية.

قلت وأنا أشعر بأن قلبي أصبح يرف 
ويشف ويسمو: أتعرف يا صاحبي، أنك 

بهذه الكلمات رسمت لي طريقا جديدا في 
احلياة، ما كان يخطر لي على بال، وفتحت 
أمام عيني آفاقا رائعة كانت محجوبة أمام 

بصري، فجزاك اهلل عني خير اجلزاء.
منذ ذلك اليوم، كلما هممت أن أتوضأ، 
سرعان ما أستحضر كلمات صاحبي، 

فأجدني في حالة روحية رائعة وأنا أغسل 
أعضائي بالنور ال باملاء، يا هلل كم من سنوات 
ضاعت من حياتي، وأنا بعيد عن هذه املعاني 

السماوية اخلالصة.
يا حسرة على العباد لو وجد الناس دفقة من 

هذه املعاني السماوية تنصب في قلوبهم، 
لوجدوا أنسا ومتعة وجماال وصقال واضحا 

لقلوبهم أثناء عملية غسل أعضائهم بهذا 
النور اخلالص.

اللهم جاز عني صاحبي خير ما جازيت 
داعية عن جموع من دعاهم إليك.

عدت أقرأ احلديث من جديد فإذ بي أقول: 
ما أعظم ربنا وأحلمه وأكرمه، جل شأنه، 

وتبارك اسمه، أجر عظيم ال يتصور، 
بعمل قليل ال يذكر، لو قيل لبعض الناس: 

إن من توضأ في املكان الفالني وأحسن 
الوضوء، فله ألف درهم مع كل عملية 

وضوء جديدة، لو قيل ذلك: لرأيت الناس 
يتدافعون ويتزاحمون على ذلك املكان، وقد 
يقتتلون، ليبادروا إلى الوضوء بني الساعة 
والساعة، بل بعد كل خمس دقائق وضوء 

جديد، عجيب أمر هؤالء الناس، انظر مباذا 
وعدهم اهلل جل جالله، ومع هذا تكاسلوا عن 
الوضوء، وانظر مباذا وعدهم الناس وكيف 

تزاحموا وتقاتلوا، ال إله إال اهلل، اللهم خذ 
بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأكرمنا وال 
تهنا، وزدنا وال تنقصنا، وعلمنا انك على كل 

شيء قدير.. أسطر لقصة قدمية.

أزف شهر البركات واملسرات على الرحيل 
بعد أن سربلنا برداء الغبطة والسرور 

واغشانا بنفحات إميانية مباركة وعمت 
البهجة البالد والعباد فرحا بعيد األضحى 

املبارك، واكتظت املجمعات واملنتجعات 
واألماكن السياحية بروادها من أهل الكويت 
والزائرين من أهل اخلليج والدول املجاورة.
وفي وسط هذه األجواء اإلميانية السعيدة 
أبت بعض النفوس إال أن تكدر صفو العيد 
مبعادلة خطيرة اجتاحت املجتمع الكويتي 
في اآلونة األخيرة، وهي »خزة.. ففزعة.. 

فطعنة« معادلة عنف وموجة مشاجرات 
تافهة تبدأ عادة بـ »ليش تخزني« أو بسبب 

موقف سيارة أو التحرش بفتيات، أو 
التشاجر على أولوية املرور وتنتهي بشالل 

دماء وإزهاق أرواح بريئة أو إصابات.
يجمع الكثيرون على أن استشراء العنف 

في املجتمع خصوصا بني األحداث 
في األماكن الترفيهية ومراكز التسوق 
واملنتجعات السياحية يؤثر حتما على 

السياحة واألمن واألمان وينذر مبزيد من 
اجلرائم وضحايا العنف.

فقد أكدت مصادر أمنية مطلعة للزميلة 
»القبس« أن ألف مشاجرة سجلت في 

مخافر البالد منذ بداية العام احلالي 2014 
وحتى 20 مايو اجلاري، أي بواقع 7 

مشاجرات في اليوم الواحد، وأوضحت 
املصادر أن استخدام اآلالت احلادة 

واألسلحة النارية في املشاجرات يعتبر 
غريبا ودخيال على عادات وتقاليد املجتمع 
الكويتي وينذر بخطر، ويكاد يتحول إلى 

ظاهرة يصعب التعامل معها واألمر يتطلب 
حتركا فوريا من مختلف مؤسسات املجتمع 

املدني قبل أن تتفاقم هذه املشكلة. انتهى 
كالمه.

وبغض النظر عن األسباب واملسببات، 
سأحصر العالج في ثالثة حلول حيث 

األمر يتطلب تضافر جهود ووقفة جادة 
ونظرة فاحصة ملثل هذه الظاهرة الدخيلة 

واخلطيرة.
العالج األول مطلوب من األسرة ووزارة 

التربية ووزارة اإلعالم للقيام بدورهم على 
الوجه املطلوب من تربية ورعاية واحتواء 

وغرس الثقة بالنفس ورفع منسوب تقدير 
الذات وتعزيز القيم واملبادئ في نفوس 
األبناء ونشر الثقافة وحب العلم وتفعيل 

دور الرقابة األسرية واملدرسية وفتح قنوات 
احلوار بني األبناء وأولياء األمور وبني 

الطالب واملربني.
ولإلعالم دور رئيسي في احلد من ظاهرة 

العنف بتشديد الرقابة على كل ما يذاع 
ويبث من برامج ومسلسالت وأفالم 
ومخافة اهلل في هذا النشء في كل ما 

ينشر من كتب وثقافة ومعلومات عبر 
وسائل التواصل االجتماعي وسن العقوبات 

الصارمة لكل من تسول له نفسه تدمير 

األخالق وإفساد الشباب.
وعلى وزارة الداخلية العبء األكبر في 

حفظ األمن واحلد من انتشار ظاهرة العنف 
فدورها يتمثل في وضع العقوبات املغلظة 

وتطبيق القوانني واللوائح بشكل حازم 
وصارم واجلدية في محاربة الواسطات 

والتراخي واإلهمال ومكافحة بؤر الفساد 
واإلجرام.

من ناحية أخرى يتجسد احلل الثالث في 
الوجود األمني في كل املجمعات التجارية 
واملرافق السياحية وقيام وزارة الداخلية 

بإلزام أصحاب املجمعات واملنتجعات 
باقتناء ووضع منظومة أمنية متكاملة في 
األماكن السابق ذكرها حفاظا على سالمة 

الرواد.
وعلى احلكومة الدور األكبر في مكافحة 

ظاهرة اجلرائم وانتشار العنف وذلك 
باستثمار الطاقات الشبابية وإنزال 

توصيات مؤمترات الشباب على أرض 
الواقع بدال من أن تكون حبيسة األدراج، 

وحل قضية البدون حال جذريا تلك القنبلة 
املؤقتة وخاصة بعد أن أثبتت اإلحصاءات 

واملصادر األمنية أن من أبرز أسباب 
اجلرائم هو الفراغ الذي يعاني منه أبناء 
فئة غير محددي اجلنسية بسبب عدم 

حصولهم على وظائف مناسبة وحاجتهم 
املاسة إلى متطلبات احلياة الرئيسية التي ال 

تتوافر لهم.

سألني صاحبي 
وهو يحاورني

خزة.. ففزعة.. 
فطعنة!

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

يتضمن التقسيم اآلذاري للكويت ست محافظات 
لها حدودها اجلغرافية تشتمل على ما يقارب 130 

منطقة سكنية وجتارية وصناعية وفي إطار العمل 
اإلداري يكون املعني باملنطقة )املختار( حيث يقوم 

بواجباته املتمثلة في تلبية احتياجات املنطقة وتلقي 
شكاوى القاطنني فيها وهو حلقة الوصل املفترض 
أن تكون ما بني املواطن واجلهات احلكومية وناقل 
هم املواطن الى املسؤول وهو الذي يقف مسؤوال 

أمام احملافظ في أداء مهامه.
ولكن من املالحظ أن ما يقوم به الكثير من 

املختارين شيء ال يذكر وقلة منهم جتد أعمالهم 
وأخبارهم واضحة في وسائل اإلعالم وما يقومون 

به على ارض الواقع إلميانهم بأن املسؤول إن لم 
تكن لديه صالحيات فإنه يفعل ما يستطيع ويخلق 

شيئا من الشيء، وأدى ذلك الى استياء الكثير 
من املواطنني من ان دور املختار شبه مفقود لعدم 

وضوح ما يقوم به أو لعدم وجود صالحيات له 
وقد ترجع األسباب أيضا لعدم توافر اإلمكانيات 
لهم أو عدم تلبية الطلبات املقدمة من املختار الى 

اجلهات الرسمية.
وال شك ان لكل منطقة احتياجاتها الكثيرة التي 

تستلزم من املختار القيام بها ان كانت هناك جدية 
في عمل املختار، حيث ان عمله تنفيذي وليس 

شرفيا، ما يتطلب معه ان يسعى بكل جد ومثابرة 
ليقوم بواجبه ليشعر القاطيني في منطقته مبا 
يقوم به من دور وليس مجرد مسمى وظيفي. 
ويتحدث الكثير من املواطنني في مجالسهم من 

ان املختارين لألسف ال توجد لديهم ساعات عمل 
محددة يستطيعون خاللها مراجعته عند احلاجة أو 
عدم قيام املختار بتلبية االحتياجات او حتى معرفة 

أسمائهم.
كما يتساءل الكثير من املواطنني عن فائدة وجود 

املختار أمام الكثير من التجاوزات املوجودة في 
املناطق والتي ال تختلف من منطقة الى منطقة 

اخرى وتتشابه االحتياجات واملشاكل وهل يرجع 
الدور غير الفعال للعديد من املختارين لطريقة 

االختيار وهل الترضيات السياسية واالجتماعية 
دور في آلية االختيار، ما تسبب في فقدان املختار 

لدوره.
وحقيقة القول: لو يقوم كل مختار بدوره بداية 
من وضع خطة العمل وفقا للمهام واملسؤوليات 

الوظيفية لوجدنا املختار في مكتبه اربعا وعشرين 
ساعة والتي تشتمل من وجهة نظرنا على جمع 
البيانات الصحيحة اخلاصة بقاطني املنطقة من 

مواطنني ووافدين ومتابعة األجهزة احلكومية 
ومخالفات السكن اخلاص وسكن العزاب وتوفير 
أماكن الترفيه واحلدائق وممرات املشاة وغيرها 

من املتطلبات والتواصل مع أهالي املنطقة في إطار 
دوره االجتماعي.

ونستطيع القول ان للمواطنني احلق فعال في هذه 
النظرة السلبية لدور املختار، األمر الذي يتطلب 
توضيحا ملهامهم وان يكون للمحافظني إشراف 

واضح على عملهم من حيث التواجد في مقارهم 
وأال يكونوا مجرد مسمى في التنظيم الهيكلي 

وهذا ما نأمله مستقبال.

دار في اآلونة األخيرة جدل واسع حول محاوالت 
احلكومة االحتادية إلطالق سراح املعتقلني 

األميركيني في املناطق الساخنة وذلك بسبب 
األخبار السيئة القادمة من سورية والتي أكدت 

بشكل قاطع خبر قطع رؤوس اثنني من األميركيني 
املختطفني بوحشية.

وبذلت اإلدارة األميركية جهودا حثيثة ملساعدة 
األميركيني املعتقلني في عدد من املناطق الساخنة 

لكن دون جدوى. إال أن جلسات دارت داخل 
جدران الكونغرس األميركي وبشكل متحفظ وليس 

للعلن في بداية األمر من أجل إطالق مشروع 
قانون جديد لعام 2015، والذي صوت عليه من 

قبل مجلس الشيوخ بدعم من باتريك ليهي 
وهو دميوقراطي من والية »فيرمونت« وباربرا 

ميكولسكي وهي دميوقراطية من والية »ميريالند« 
وسيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، بعد 

االنتخابات النصفية في 4 نوفمبر املقبل، وينص 
القانون على أن توكل لوزارة اخلارجية األميركية 

فقط التفاوض مع الدولة التي مت اعتقال أو احتجاز 
أو خطف ذلك املواطن األميركي وعادة ما يحدث 

ذلك في املناطق الساخنة باحلروب أو الصراعات، 
ولألسف هذا املشروع سيضيف خطأ جديدا فادحا 
لألخطاء التي يرتكبها الكونغرس والذي انخفضت 

شعبيته متاما بعد االستفتاء األخير الذي أجري 
حيث صوت 7% من األميركيني مع نهج الكونغرس 

في حني صوت93% ضده، كما هو احلال بالنسبة 
لسياسة الرئيس باراك أوباما الذي هو اآلخر 
انخفضت شعبيته متاما حيث صوت 40% مع 

سياسته اخلارجية بينما صوت 60% ضدها متاما.
ونعود للخطأ الذي يرتكبه الكونغرس في مترير 

ذلك القانون اخلاص باملواطنني األميركيني املعتقلني 
في اخلارج مما يجعل ذلك القانون ورقة ضغط 
قوية أو ورقة تفاوضية بيد تلك الدول التي بها 

توترات ومواقف علنية ضد الواليات املتحدة 
األميركية، وهذا سيجعل واشنطن بطبيعة احلال 

أمام أمرين ال ثالث لهما اما تقدمي تنازالت لتلك 
الدول أو االستغناء عن مواطنيها هناك ليالقوا 

مصيرا محتوما ، وبذلك الكونغرس بأفكاره تلك 
سيغير كثيرا من السياسة األميركية التي اعتدناها 

منذ زمن بعيد.

mr.al.ibrahim@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

شاهر زكريا ـ واشنطن دي سي

املختار والدور 
املفقود

املعتقلون األميركيون 
في املناطق املتوترة 

كابوس صنعه الكونغرس

قضية ورأي

مجرد رؤية

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

في أنظمة احلكم اخلليجية ميزة، وهي 
أنه مهما تغير الشخوص يبقى النهج 

ثابتا، والالحق في املنصب ال يحاول أبدا 
ان ينسخ او ميحو السابق، بل يكمل 

مسيرته ويبني عليها، لذا ولهذا السبب 
أنظمة احلكم في اخلليج االكثر استقرارا 
منذ اكثر من نصف قرن مقارنة بجميع 

االنظمة في املنطقة العربية وما حولها.
>>>

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني تولى املنصبني منذ عام و6 اشهر 

كأول رئيس للوزراء في عهد صاحب 
السمو االمير الشيخ متيم بن حمد بن 

خليفة آل ثاني، ومنذ تسلم الشيخ عبداهلل 
مهام عمله لم يحاول ان يهدم ما سبقه من 

اجنازات ليضع بصمته، بل قام بالبناء فوق 
ما سبق وبشكل احترافي، وكما ذكرت في 

املقدمة هذه ميزة احلكومات في اخلليج، 
تبني فوق اجنازات سابقة وال تهدمها.

>>>
وفي لقائي مع رئيس التحرير »الشرق« 

القطرية جابر احلرمي خالل استصافتي 
له في برنامج »رئيس حترير«، استعرضت 

معه على جانب التصوير التغيرات 
احلكومية في قطر، خاصة بعد تولي الشيخ 

عبداهلل رئاسة احلكومة، ذاكر ان الشيخ 
عبداهلل يرفض احلضور االعالمي عبر 

اللقاءات، وانه ومنذ توليه مهام احلكومة 
وهو يفضل ان تتحدث اجنازات احلكومة 

عنها عبر االعالم وليس عبر اللقاءات.
ويذكر احلرمي ـ وهو احمللل السياسي 

املعروف ـ ان حكومة الشيخ عبداهلل تركز 
على اجناز املشاريع في مواعيدها لتحقيق 

رؤية قطر 2030.
وقال احلرمي ان وزارة الداخلية التي 

يتوالها الشيخ عبداهلل اصبحت من 
اكثر الوزارات في قطر تلمسا حلاجات 

املواطنني، بل وتقدمت على بقية الوزارات 
في سرعة اجناز املعامالت اخلاصة 

بالسكان.
>>>

عامة، قطر ومنذ سنوات وهي تسير على 
خطى اجنازية ثابتة وواضحة بل وملموسة 

ومستمرة على النهج ذاته والوتيرة ذاتها 
في سرعة االجناز، وسبق ان ذكرت في 

مقال سابق لي تفصيليا كيف حتولت 
قطر من العب احتياطي الى العب رئيسي 

في املنطقة، ولكنها اليوم اصبحت العبا 
رئيسيا في العالم، وهو اجناز لم يأت من 

فراغ، بل جاء بعد سنوات متواصلة من 
العمل اجلاد واملدروس، منذ عهد سمو 

االمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني 
واستمر عليه سمو االمير متيم بن حمد آل 

ثاني، وكما ذكرت ميزة االنظمة اخلليجية 
ان الالحق في املنصب يبني ويكمل 

مسيرة السابق، لذا نحن في اخلليج نفخر 
باننا الدول االكثر استقرارا في املنطقة.

>>>
تستضيف قطر الدورة العاشرة ملعرض 

االمن والسالمة »ميليبول قطر 2014« 
والذي ينطلق غدا، حيث يعتبر اكبر 

معرض من نوعه في املنطقة، وسينطلق 
في دورته لهذا العام حتت عنوان رئيسي 

وهو »تعزيز االمن الداخلي ملواجهة 
االرهاب«.

»ميليبول«.. وقطر 
2030
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حتسن أسعار النفط الكويتي إلى 82.20 دوالراً للبرميل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي أمس ليسجل 82.20 دوالرا للبرميل، مسجال 
ارتفاعا بلغ 2.1 دوالر للبرميل عن االغالق السابق وفقا لألسعار املعلنة من مؤسسة 
البترول الكويتية.
وواصلت أسعار النفط العاملية انخفاضها في تداوالت أمس لتسجل أدنى مستويات 
التراجع في عامني وسط استمرار تصاعد املخاوف بشان تباطؤ منو االقتصاد 
العاملي فضال عن بقاء معدالت الطلب على النفط ضعيفة مقارنة باملعروض »الوفير« 
ما ساهم في عجز أسعار النفط عن كسر حاجز 85 دوالرا للبرميل.

وقف اإلنتاج تدريجياً.. واجتماع بني الطرفني السعودي ـ الكويتي اليوم

12 مليون دوالر خسائر الكويت يومياً من إغالق حقل اخلفجي

بواسطة ش����ركة »عمليات 
اخلفجي« املشتركة اململوكة 
مناصفة بني »أرامكو« ألعمال 

اخلليج و»نفط اخلليج«.
أما النوعان اآلخران فهما: 
خام����ا الوفرة واأليوس����ني، 
اللذان يج����ري إنتاجهما من 
احلقول البرية املشتركة بني 
الدولتني، التي تديرها شركة 
»شيفرون« السعودية بعقد 

امتياز مدته 30 عاما.
الق����رار مفاجأة  ومث����ل 
للجانب الكويتي الذي اعتبره 
ظاملا بعض الشيء ولم يأخذ 
في االعتبار االتفاقية املبرمة 
بني الطرفني لتطوير املنطقة 

املقس����ومة وبالتال����ي فان 
معاجلة االنبعاثات الضارة 
كان ينبغ����ي أن تأخذ املهلة 
الكافية وفقا لتعليمات البيئة 
)5 سنوات( ملعاجلته وفقا 

للقانون في السعودية.
وينت����ج حق����ل اخلفجي 
حاليا 300 ألف برميل يوميا 
وهو امتداد حلقل السفانية 
الس����عودي، وهو اكبر حقل 
بح����ري في العال����م وينتج 
1.3 مليون برميل في اليوم، 
وتتقاسم الكويت والسعودية 
احلصة مناصفة، وكان احلقل 
دخل مرحلة صيانة طويلة 
هذا العام وتوقف العمل فيه 
على مراحل متعددة، ثم عاد 
لإلنتاج في الشهرين املاضيني 
قبل أن يتخذ القرار األخير.

ووفق����ا ألس����عار النفط 
احلالي����ة التي تدور في فلك 
80 دوالرا للبرمي����ل، ف����ان 
خس����ارة الكويت من إغالق 
حق����ل اخلفجي س����تبلغ 12 
ملي����ون دوالر يوميا، حيث 
تبلغ حصة الكويت 150 ألف 

برميل يوميا.
وتخطط »عمليات اخلفجي 
املشتركة« لزيادة اإلنتاج في 
اخلفجي إلى 400 ألف برميل 
الع����ام 2019 ضمن  بحلول 
مش����روع تكلفته 7 مليارات 

دوالر.
وذكرت مص����ادر نفطية 
مطلعة في مؤسسة البترول 
الكويتية ل� »األنباء« أن األمور 
في طور احلل حيث ان هناك 
اجتماعا سوف يعقد اليوم بني 
الطرفني الكويتي والسعودي 

لتدارك املوقف.
إلى ذلك قال����ت املصادر 
ان عملية اإلنتاج لم تتوقف 
بشكل كامل في حقول منطقة 
اخلفجي حيث انه يتم إغالق 

املنشآت تدريجيا.

االنبعاثات الضارة التي تخرج 
م���ن عملي���ات اإلنتاج تصل 
إلى مس���تويات مرتفعة عن 
التي حددتها الرئاسة العامة 
لألرصاد والبيئة وبالتالي لم 
تأخذ فترة اخلمس س���نوات 
لتحدي���ث املراف���ق وجعلها 
تتماش���ى مع االش���تراطات 

البيئية.
هذا، ويقع حقل اخلفجي 
في املنطقة املقسومة احملايدة 
الس����عودية والكويت،  بني 
وتص����در املنطق����ة 3 أنواع 
من النفط اخلام، وهي خام 
اخلفجي الذي يجري إنتاجه 
من احلقول البحرية املدارة 

العام  التنفيذي���ة والنظ���ام 
للبيئة فان القانون أعطى احلق 
للمشروعات القائمة في مهلة 
5 سنوات لتوفيق أوضاعها 
في االنبعاث���ات الضارة وإذا 
الفت���رة غير كافية  أن  تبني 
فيتم متديدها من قبل مجلس 
الوزراء السعودي وباقتراح 
من الوزير املختص، وبالنسبة 
للمراف���ق اجلديدة اش���ترط 

التطبيق الفوري لها.
ويتضح م���ن القرار الذي 
اتخذت���ه الس���عودية انه لم 
يضع في احلس���بان أن كافة 
مراف���ق ومنش���آت منطق���ة 
عمليات اخلفجي قدمية كما أن 

في قرار مفاجئ اتخذت 
الس���عودية قرارا بإغالق 
حق���ل اخلفج���ي النفطي 
الكويت  ب���ني  املش���ترك 
والس���عودية، والواق���ع 
في املنطق���ة البحرية بني 
البلدين مساء يوم اجلمعة 
املاضي���ة وذلك بس���بب 
الناجمة  البيئية  األضرار 
ع���ن انبعاث���ات الغازات 
الضارة من احلقل تنفيذا 
للشروط البيئية للرئاسة 
العامة لألرصاد والبيئة في 

السعودية.
وكشفت مذكرة داخلية 
حصلت »األنب���اء« على 
نسخة منها أن إغالق حقل 
اخلفجي املشترك جاء بناء 
على أن احلقل يصدر منه 
انبعاثات ضارة ونس���ب 
تلوث غير مسموح بها في 
السعودية، مشيرة إلى أن 
احلقل سيعود للتشغيل 
متى اس���توفى الشروط 
البيئية للرئاس���ة العامة 

لألرصاد والبيئة.
للمذك����رة  ووفق����ا 
التي صدرت  الداخلي����ة 
من رئيس شركة أرامكو 
ألعم����ال اخلليج عبداهلل 
الهالل بأنه بناء على كتاب 
الرئي����س العام لألرصاد 
البيئ����ة والذي  وحماية 
يتضمن املخاطر البيئية 
من الغازات الضارة التي 
تنبعث من احلقل وملا لهذه 
الغازات من قيمة اقتصادية 
وكونها ثروة وطنية بدال 
أن تك����ون ملوث����ا بيئيا 
الفوري  الوقف  فينبغي 
لوقف حرق هذه الغازات 

واالستفادة منها.
للش���روط  ووفق���ا 
التي تش���ترطها  البيئية 
الس���عودية في الالئحة 

وقف إنتاج النفط في عمليات اخلفجي املشتركة بقرار سعودي

مع »بي جي بي« األسبوع اجلاري.. وتوفير 92 مليون دوالر من خالل التفاوض مع الشركة الفائزة

العيدان: »نفط الكويت« توقع املسح الزلزالي
لـ »جون الكويت واملدينة« بـ 208 ماليني دوالر

وأش���ار العيدان إلى أن 
الشركة قامت سابقا بطرح 
مشروع مس���ح الجون مع 
المدينة على المقاولين، ولكن 
المشروع جاء سعره أعلى 
المتوقع، السيما ان به  من 
عددا من الخيارات في عمليات 
المسح التي بدورها تأخذ عدة 
طرق، ففضلنا إعادة تأهيل 
الشركات واالستعداد لطرحه 

من جديد.
عم���ل  س���بب  وع���ن 
المسوحات في جون الكويت 
قال العيدان ان هذه البقعة 
يعتقد أن فيها نفطا وغازا 
وكذلك حقل المدينة الذي تم 
استكشافه في السابق، وذلك 
على مستوى طبقات العصر 
الطباشيري، مؤكدا أن جميع 
هذه االستكشافات ستكون 
ضمن احتياطي النفط والغاز 

للكويت.
وبين أن دورنا في نفط 
الكوي���ت أن نق���وم بزيادة 
االحتياط���ات م���ن خ���الل 
المتط���ورة،  المس���وحات 
وتوجد طرق وإستراتيجيات 
عدي���دة للحفر ف���ي مدينة 
الحفر األفقي،  الكويت مثل 
النهائي  وهذا األمر والقرار 
التنفيذية،  متروك للسلطة 
الحقول  وواجبنا أن نوجد 
النفطية ونضع إستراتيجية 
اإلنت���اج من تل���ك الحقول 

والقرار يكون بيد الدولة.
وذكر أن الشركة طورت 
المس���وحات  تكنولوجي���ا 
الزلزالي���ة بالتع���اون مع 
العالمية والتي  الش���ركات 
إل���ى تطوي���ر واحدة  أدت 
التكنولوجي���ات  م���ن 
تس���مى »اللواقط األحادية 
الرقمية«، مشيرا إلى ان هذه 
التكنولوجيا تعطي صورا 
أكثر دقة وتفصيال للمكامن 
وتعتب���ر »نف���ط الكويت« 
الق���دوة والنم���وذج على 
مس���توى العالم الستخدام 
مثل هذه التقنية، وقد بدأت 

العالمية ودول  الش���ركات 
الخليج مؤخرا في استخدام 
هذه التقنية، مما أهل الشركة 
ألن تكون متقدمة خطوة الى 

األمام عن اآلخرين.
الزلزالي  المسح  وحول 
الش���ركة في  الت���ي تنفذه 
البحري���ة لفت  المنطق���ة 
العيدان الى ان الشركة انتهت 
البحر  من تنفيذ مسوحات 
الذي تنفذه شركة »سي جي 
جي« الفرنسية ويتم حاليا 

دراسة البيانات.
المنطقة  ان  وأكد عل���ى 
البحرية في الكويت واعدة 
من حيث االمكانات النفطية، 
مش���يرا ال���ى ان أنش���طة 
االستكشاف في السابق كانت 
قليلة وتتم على اس���تحياء 
حيث تعود آخر أعمال المسح 
الى عام 1982  االستكشافي 
باستخدام تقنيات محدودة، 
ولم تس���فر عمليات الحفر 
االستكش���افي عن تحقيق 

اكتشافات مهمة.
التي  المس���احة  وحول 
غطاها مسح المنطقة البحرية 
قال العيدان ان المسح غطي 
البحرية  المناط���ق  جميع 
التابع���ة للكويت بخطوط 
متقاطع���ة باجمالي أطوال 
يصل إلى 7000 كم وهو االول 
من نوعه ف���ي الكويت من 
حيث استخدام هذه التقنية 
حيث تصل تكلفة المشروع 

الى 30 مليون دوالر.
واضاف أن أهم ما يميز 
هذا المسح استخدام احدى 
التكنولوجيات الحديثة على 
مستوى العالم والتي تساعد 
دقة البيانات المسجلة على 
تحديث الخرائط الموجودة 
التراكيب  حاليا وتحدي���د 
الجيولوجية بجودة عالية 
مما يقلل من معامل الخطر في 
تحديد مكامن النفط والغاز 
وكذلك سهولة اتخاذ القرار 
لتحديد مواقع وعمق اآلبار 

المراد حفرها.

لتنفيذ المشروع، موضحا ان 
نفط الكويت كانت وضعت 
ميزانية لتنفيذ المش���روع 

تقدر 300 مليون دوالر.
وأش���ار العيدان إلى أن 
مسوحات الجون مع المدينة 
وهو ما يطلق عليه مسوحات 
المي���اه الضحل���ة وهو من 
أكثر المسوحات السيزمية 
تعقيدا حيث تتعدد مصادر 
الطاقة المستخدمة وتشمل 
الهزازات والمدافع الهوائية 
وكذلك الديناميت كما تتنوع 
المستخدمة  اللواقط  أنواع 
تبعا لنطاق البحث برية أو 

بحرية أو مناطق سبخة.
العمل في  ان  وأوض���ح 
أبريل  المش���روع س���يبدأ 
2015 عل���ى أن تص���ل مدة 
إلى  الحقلية  تنفيذ األعمال 
3 سنوات، موضحا ان المسح 
الكويت  الزلزال���ي لمنطقة 
وج���ون الكويت تعتبر من 
التي  المس���وحات  أصعب 
الكويت منذ  تنفذها نف���ط 
فترة بعيدة نظرا لما تتميز 
به مناطق المس���ح في تلك 
المرة من وعرة وصعوبات 
في المناطق البحرية والمياه 
الضحل���ة. وأش���ار إلى أن 
التي س���يجري  المنطق���ة 
مسحها تشمل جون الكويت 
م���رورا بمدين���ة األحمدي 
وصوال إلى الخط الساحلي، 
حيث س���يربط هذا المسح 
التي تشمل  بالمس���وحات 

المنطقة البحرية.
وعن احتمال وجود كميات 
من النفط في هذه المنطقة، 
قال إن هناك احتماالت كبيرة 
لوجود كميات تجارية من 
النفط والغاز فيها، مشيرا 
إلى أن حق���ال كان موجودا 
في مدينة الكويت س���ابقا، 
لم تستغله الشركة، متمنيا 
أن تتضاف���ر جهود الجميع 
إلنجاز هذا المشروع لما له 
من م���ردود اقتصادي على 

البالد.

كش���ف مدي���ر عمليات 
االستكشاف في شركة نفط 
الكويت أحم���د العيدان في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان الشركة تعتزم توقيع عقد 
المس���ح الزلزالي المتطور 
المدينة  الكويت مع  لجون 
الجاري مع  خالل األسبوع 
شركة »بي جي بي« الصينية 
التي فازت بالمشروع بقيمة 
إجمالية تقدر بحوالي 208 
ماليين دوالر، مشيرا إلى ان 
شركتين من اصل 5 شركات 
شركات تم تأهيلها للمشروع 
وقد تقدمت شركتين بعروض 

مالية وفنية فقط.
وذكر العيدان ان الشركة 
قامت بالتفاوض المباشر مع 
اللتين تقدمتا  الش���ركتين 
بعروض مالية للمش���روع 
وهما »بي جي بي« الصينية 
و»سي جي جي« الفرنسية، 
حيث ان األس���عار التي تم 
اس���تقبالها كانت مرتفعة 
الميزاني���ة  للغاي���ة ع���ن 
التي خصصتها  التقديرية 
الشركة للمشروع والبالغة 

300 مليون دينار.
تج���در اإلش���ارة إلى ان 
عرض ش���ركة بي جي بي 
الصينية كان اقل العروض 
المش���روع  المالية لتنفيذ 
بقيمة 365 مليون دوالر، فيما 
قدمت الشركة الفرنسية سي 
جي جي عرضا بقيمة 476.3 
مليون دوالر، ونظرا لتحويل 
المناقصة إلى ممارس���ة تم 
التفاوض مع الشركتين على 
األسعار حتى تم تخفيض 
إلى 208 ماليين  األس���عار 

دوالر.
العي���دان ان  وأض���اف 
مجموعة االستكش���اف في 
الشركة اس���تطاعت توفير 
ما يقارب 92 مليون دوالر 
الش���ركة بعد  على خزينة 
تنفي���ذ عددا م���ن جوالت 
المتقدمة مع  المفاوض���ات 
الشركات التي قدمت عطاءات 

احمد العيدان

بدء عمليات املسح 
في أبريل 2015 

ومدة تنفيذ
األعمال احلقلية

ستصل إلى
3 سنوات

11% نسبة اإلجناز.. والبنية التحتية سترى النور بعد عام

اجليماز لـ »األنباء«: »البترول الوطنية« سددت 
330 مليون دينار لتحالفات »الوقود البيئي«

500 وظيفة جديدة في القطاع النفطي

الدول. وبالنسبة  من تلك 
لتمهي���د أرض مش���روع 
الوقود البيئي في مصفاتي 
األحمدي وميناء عبداهلل، 
قال اجليماز ان عقد متهيد 
ارض املش���روع يتضمن 
البنية األساس���ية  توفير 
من الطرق وخطوط الطاقة 
واملاء والتسوير باإلضافة 
إلى املرافق األساسية وإزالة 
ما ينبغي التخلص منه مثل 
األنقاض وغيرها ومتتد مدة 

العقد 18 شهرا.

البيئي تسير على قدم وساق 
وجميع مهندسي الشركة 
يعملون حاليا مع التحالفات 
الفائزة باملشروع على إجناز 
التصامي���م النهائية، ومت 
البدء في شراء املعدات من 
مختلف املصانع في العالم 
وجار حاليا جتهيز أرض 
املشروع، وذكر ان نسبة 
إجناز املشروع وصلت الى 
11% من بينها نسبة إجناز 

متهيد ارض املشروع.
وتوقع ان تبدأ األعمال 
التنفيذي���ة ف���ي مواق���ع 
املش���روع ف���ي مصفاتي 
األحمدي وميناء عبداهلل 
في غض���ون عام من اآلن، 
مشيرا الى ان أعمال البنية 
التحتية سترى النور بعد 

عام.
وذكر ان استيراد معدات 
الدول  املش���روع تتم من 
الكب���رى مثل  الصناعية 
الدول األوروبية املشهورة 
في صناعة املعدات باألضافة 
ال���ى دول جنوب ش���رق 
آسيا مثل كوريا واليابان 
وإيطاليا وأملانيا وإجنلترا 
وأميركا. وذكر ان الشركة 
تشترط شروطا قياسية في 
املعدات التي يتم استيرادها 

الرئيس  ق���ال نائ���ب 
التنفيذي ملصف���اة ميناء 
عبداهلل في شركة البترول 
الوطني���ة الكويتية أحمد 
 اجليم���از ف���ي تصري���ح

ل� »األنباء« ان الشركة انتهت 
مؤخرا من س���داد الدفعة 
الفائزة  األولى للتحالفات 
مبش���روع الوقود البيئي 
وهي »بتروفاك وجيه جي 
سي وفلور«، مشيرا الى ان 
الدفعة االولى تبلغ  قيمة 
10% من قيمة املشروع اي 
ما يعادل قيمته 330 مليون 
دين���ار. وأوضح اجليماز 
ان مبل���غ الدفع���ة األولى 
البال���غ قيمته 330 مليون 
دينار ميثل نسبة 10% من 
إجمالي كلفة املشروع، كما 
ان ترتيب صرف الدفعات 
املالية للتحالف���ات تأتي 
بالتوافق مع التطور املنطقي 
العمل على أرض  لتنظيم 
الواقع، ومنها إعداد خطة 
الصرف والهيكل التنظيمي 
ووجود األشخاص املناسبني 
واجل���دول  للمش���روع، 
الزمني للتنفيذ على أرض 

الواقع.
وأش���ار اجليم���از الى 
الوقود  ان أعمال مشروع 

علمت »األنباء« من مصادرها ان الوظائف 
التي سيعلن عنها األسبوع املقبل من قبل 
شركات »نفط الكويت والبترول الوطنية 
ونفط اخلليج« ستكون متاحة ألكثر من 
500 شخص من حملة الدبلومات الفنية 
واجلامعيني، مشيرة إلى ان العدد األكبر من 
الوظائف سيكون لدى شركة نفط الكويت 
والتي ستستقبل دبلومات فنية وجامعيني 
لتخصصات هندسة البترول واجليولوجيا. 
وقالت املصادر ان إعالن التوظيف التابع 
لشركة البترول الوطنية سيكون للجامعيني 
أصحاب املجال الفني، أما الوظائف املطلوبة 
لشركة نفط اخلليجي في عمليات اخلفجي 

املشتركة فسوف تكون وظائف متنوعة 
سوف يعلن عنها في اإلعالن.

وذكرت املصادر ان إعالنات التوظيف في 
الشركات النفطية كان من املفترض ان يعلن 
عنها في شهر يونيو املاضي ولكن بتعليمات 
عليا من مؤسسة البترول مت تأجيلها إلى 
شهر أكتوبر اجلاري، وذلك لتطبيق البديل 
االستراتيجي ومكافأة نهاية اخلدمة على 
املوظفني اجلدد والذين سيلتحقون للعمل 
خالل الربع األول من 2015 عقب االنتهاء 
من الدورة الروتيني���ة الختبارات اللغة 
االجنليزية والتخص���ص والتي عادة ما 

تأخذ اكثر من 3 � 4 اشهر.

أحمد اجليماز

العجمي: ضرورة التدخل الفوري 
ملجلس الوزراء حلل أزمة »اخلفجي«

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج د.فدغوش العجمي القرار 

املتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات اخلفجي بوقف 
إنتاج املنطقة دون الرجوع للشريك الكويتي ودون 

قرار من جلنة العمليات املشتركة أو اللجنة التنفيذية 
املشتركة التي يرأسها اجلانب الكويتي في جتاوز خطير 
يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملني الكويتيني في 

عمليات اخلفجي املشتركة وعلى استقرارهم وتواجدهم 
في هذه املنطقة املقسومة بني البلدين.

وقال فدغوش في بيان صحافي ان النقابة قد حذرت 
مرارا وتكرارا من قرارات رئيس العمليات الذي 

ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي األخيرة 
عرض احلائط في األمور املتعلقة بالعمالة الكويتية في 
محاولة منه الستثارة الطرف األخر إلنهاء الشراكة بني 

الدولتني والتي امتدت أكثر من 60 عاما.
وبني ان حتجج رئيس العمليات باملواصفات البيئية 
سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة مبهلة 
حتى 2017 متسائال؟ ملاذا يستعجل رئيس العمليات 

بوقف اإلنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع 
القنوات القانونية التخاذ قرار على حجم هذا القرار 

من األهمية. وأوضح رئيس نقابة نفط اخلليج ان 
حكومة اململكة والكويت قد قامتا بإبرام اتفاقية بشان 
املنطقة احملايدة واملقسومة بتاريخ 7 يوليو 1965 وقد 

صدر بإقرار هذه االتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 
لسنة 1966 باملوافقة على االتفاقية املبرمة بني الكويت 

واململكة العربية السعودية في شأن تقسيم املنطقة 
احملايدة. وطالب د.فدغوش شبيب العجمي بتدخل 

فوري وعاجل من قبل املجلس األعلى للبترول ومجلس 
الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة اإلنتاج 

للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملني 
الكويتيني في منطقة االمتياز واحملافظة على الثروات 

النفطية، معتبرا ذلك واجبا وطنيا والتزاما يفرضه 
الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الـ 21 التي 
نصت على أن »الثروات الطبيعية جميعها ومواردها 

كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغاللها 
مبراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني«، 

كما ان املادة 20 من الدستور الكويتي حثت على زيادة 
اإلنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني 
وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات 

الوفرة املشتركة ولم توقف العمل بها منذ 60 عاما.

االنبعاثات الضارة 
تدفع السعودية 
لوقف اإلنتاج.. 

والقانون السعودي 
أعطى املصانع 

القائمة 5 سنوات 
لتوفيق أوضاعها
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االقتصادية

آل شيخ يدعو عبر »األنباء« لالستثمار في السوق السعودية وسط التغيرات اجلديدة
شريف حمدي

قال رئيس مجلس هيئة السوق املالية السعودية محمد بن 
عبد امللك آل شيخ إن الهيئة بصدد وضع إستراتيجية جديدة للسوق 
السعودية للسنوات اخلمس املقبلة حول كل ما يتعلق بأعمال السوق 

سواء على مستوى الشفافية أو اإلدراج أو االستحواذ وكل األمور 

التنظيمية واإلدارية.
وتوقع آل شيخ في تصريح خاص لـ »األنباء« أثناء تواجده في الكويت 

حلضور االجتماع اخلامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات اجلهات 
املنظمة لألسواق املالية بدول مجلس التعاون، أن يتم وضع اإلستراتيجية 

اجلديدة خالل الشهر املقبل.
وحتدث عن استعدادات هيئة سوق املال السعودية الستحقاقات مرحلة 

فتح السوق أمام االستثمارات األجنبية بشكل مباشر بحلول منتصف 
2015 وفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي، قائال: إن الهيئة وضعت قواعد 

محددة ملرحلة فتح السوق أمام االستثمارات األجنبية، غير أنها تتلقى 
مقترحات من كل األطراف ذات العالقة في هذا اخلصوص، مشيرا إلى أن 
هيئة السوق املالية السعودية ستأخذ بعني االعتبار املقترحات البناءة التي 
تصل إليها بهدف حتقيق الصالح العام للسوق السعودية واملتعاملني فيها.

رئيـس هيئـة سـوق املـال السعودية 
محمد آل شيخ

أكبر اكتتاب في املنطقة ينطلق اليوم بـ 6 مليارات دوالر
ينطلق اليوم أكبر طرح لألسهم في الشرق األوسط، إذ يعتزم البنك األهلي التجاري، اكبر مصرف في 
السعودية من حيث قيمة األصول جمع 22.5 مليار ريال أو نحو 6 مليارات دوالر في طرح عام أولي من 
املتوقع أن يشهد إقباال كبيرا.
وكان بعض الشيوخ والعلماء اعترضوا على بعض معامالت البنك التي اعتبروها غير شرعية، لكن الهيئة 
الشرعية للبنك أكدت في بيان سابق أن االكتتاب جائز شرعا وال حرج فيه. 
وسيطرح 25% من رأسمال البنك باكتتاب عام يستمر حتى الثاني من نوفمبر 2014.
 وقالت الهيئة إن أصول البنك اإلسالمية أصبحت تشكل 67%، وهي نسبة تزيد على الثلثني.

»نيكسي« تخطف األضواء 
من »سيلفي«

منى الدغيمي 

في صرعات »سيلفي« التي ال تنتهي في عالم 
التصوير الرقمي، مت خطف األضواء منها بالظهور 

اجلديدة جلهاز »Nixie« وهو عبارة عن طريقة 
جديدة في مجال التكنولوجيا القابلة لالرتداء 

اللتقاط الصور الذاتية بـ 180 درجة. والتقنية كما 
تظهر في الصور أدناه ميكن ارتداؤها في اليد 
وتركها تطير في مدار ميكنه التقاط صورة لك 

شاملة، وميكن أيضا التحكم بها عن بعد وإعادتها 
 Nixie الى مكانها بعد التقاط الصور. مت تصميم
بطريقة ذكية، حيث ميكنها تعقب مكان وجودك 
والطيران من حولك، وبالتالي إمكانية استخدام 

الكاميرا اخلاصة بها لتسجيل أجمل اللحظات على 
شكل مقاطع ڤيديو.

تقنية نيكسي اجلديدة.. األجهزة الذكية القابلة لالرتداء والطيران 
اللتقاط صورك اخلاصة 

ال تأثير قويًا على نتائج البنوك 
من انخفاض أسعار النفط

 »التجارة«: العائد االقتصادي 
عائق أمام تنفيذ مشاريع التنمية

محمود فاروق

قالت مصادر مصرفية مسؤولة ان تواصل انخفاض 
أسعار النفط لن يؤثر على نتائج البنوك الكويتية لهذه 
السنة، اذ انه ال تأثير جذريا حاليا على ميزانية الكويت، 
كما أن احلكومة لم تتخ���ذ أي قرار بتخفيض انفاقها 
الرأسمالي او توقيف مشاريعها الكبيرة، وبالتالي فإن 
توقعات استفادة البنوك من اقراض املقاولني للمشاريع 

العمالقة لم تتغير.
وتوقعت املصادر أن يكون هناك تأثير محدود على 
القروض املوجهة الى األس���هم أو الضمانات املأخوذة 
مقابل اسهم، في حال استمر نزيف البورصة احمللية، 
لكن هذا األث���ر لن يكون كبيرا، ورمب���ا يرفع بعض 
املخصصات مقابل انخفاض القيمة، لكن حتى اآلن ال 
مؤش���رات كبيرة في هذا الصدد. لكن املصادر تتوقع 
مؤشرات سلبية في حال استمر انخفاض األسعار على 
املدى البعيد، لكن هذا أمر مازال غير مؤكد، اذ انه ليس 
من مصلحة الدول املنتجة بقاء أسعار النفط دون 100 
دوالر على املدى البعيد، وامنا هناك تكتيكات سياسية 
متعلقة باحل���رب في املنطقة س���اهمت في انخفاض 

أسعار النفط.

عاطف رمضان

يجتمع عدد من الوكالء املساعدين في وزارة التجارة 
والصناعة مع مسؤولي املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
غدا »االثنني« لبح����ث ما أجنزته »التجارة«، فيما يخص 

تنفيذها ملشاريع خطة التنمية.
وقال مسؤول في الوزارة ل� »األنباء« إنه سيتم خالل 
االجتماع التط����رق للمعوقات التي تواج����ه الوزارة في 
تنفيذ هذه املشاريع، وكيفية إزالتها إلجنازها في األوقات 

احملددة.
وأفاد مس����ؤول الوزارة بأن دراسة العائد االقتصادي 
للمشاريع أبرز املعوقات التي تواجه الوكالء املساعدين 
في الوزارة، مشيرا إلى ان أبرز املشاريع اخلاصة بالوزارة 
ترتبط مبشاريع حتسني البيئة املؤسسية والتنظيمية 
لالستثمار ودعمها إلكترونيا، وتبسيط إجراءات احلصول 
على تراخيص األعمال والتوسع في إنشاء وتطوير املناطق 
احلرة، وتطوير القوانني والتشريعات، والضوابط املنظمة 
لتسجيل األسماء التجارية، وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص 
في صنع القرار ضم����ن إطار مجلس التعاون اخلليجي، 
وإنش����اء اللجنة الوطنية حلماية املس����تهلك، ودعم منو 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأرجع املس����ؤول تأخير إجناز بعض مشاريع خطة 
التنمي����ة إلى عدم تفاعل بعض اجله����ات ذات الصلة مع 

الوزارة في إجنازها للمشاريع.
وكان وكيل وزارة التجارة طالب الوكالء املس����اعدين 
مؤخرا بعدم التذرع بوجود تأخير من قبل اجلهات ذات 
العالقة، وتوضيح أس����باب عدم الرد في حال وجودها، 
خاصة أن الوزارة مسؤولة أمام اجلهات املعنية بالدولة 

حول تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

رئيس هيئة سوق املال: إستراتيجية جديدة لـ 5 سنوات مقبلة
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إجمالي األصول 
املدارة يعود 

ملستويات 2008 
عند 18.5 مليار 

دينار

رغم انخفاضها عن 
سنوات األزمة.. 

الديون مازالت كبيرة 
عند 2.2 مليار دينار 

الديون واملطلوبات تنخفض 50% منذ ذروتها في 2008.. والرافعة املالية تتحسن إلى 0.78 مرة

أسهم شركات االستثمار التقليدية فرصة استثمارية بعد عبور أزمة ديونها الضخمة
نهاية عام 2008 نحو 18.9 
مليار دينار نتيجة تركزها 
في اس���هم محلية مدرجة 
في بورص���ة الكويت التي 
شكلت نحو 55% من اجمالي 
األصول املدارة اي ما يعادل 
13.7 مليار دينار وبالتزامن 
مع خسارة املؤشر الوزني 
لبورصة الكويت نحو %45 
خ���ال ع���ام 2008. بعدها 
حقق���ت خس���ائر متتالية 
باس���تثناء عام 2010 حني 
ارتفعت بنسبة 17% نتيجة 
الوزني  ارتف���اع املؤش���ر 
لبورصة الكويت بنس���بة 
25.5% في الس���نة نفسها 
وبالتالي ارتفاع قيمة األسهم 

احمللية.
عكست األصول املدارة من 
قبل الش����ركات االستثمارية 
التقليدية املسار االنحداري 
وبدأت ف����ي النمو ابتداء من 
عام 2013 بالتزامن مع العودة 
التدريجية لشهية املستثمرين 
لاس����تثمار نتيجة حتسن 
اداء س����وق الكويت لألوراق 
ارتفع بنس����بة  الذي  املالية 
8.4% خال عام 2013 وكذلك 
املالية اخلليجية  األس����واق 
والعاملية وعودة ثقة املستثمر 
نتيجة جهود الهيئات الرقابية 
لتنظيم قطاع اخلدمات املالية 
والبورص����ة وفرض الرقابة 
املش����ددة على ادارة األصول 
الحت����واء املخاطر واحلفاظ 
على أموال املستثمرين. فقد 
ارتفع����ت األصول املدارة من 
قبل الش����ركات االستثمارية 
التقليدية خ����ال عام 2013 
بنسبة 6.8% لتسجل نهاية 
الس����نة نح����و 17.3 ملي����ار 
دينار وبعدها ارتفعت خال 
النصف األول من عام 2014 
بنسبة 6.6% لتسجل نهاية 
شهر يونيو نحو 18.5 مليار 
دين����ار وبالتال����ي تكون قد 
سجلت نس����بة منو سنوي 
مركب منذ عام 2005 نسبته 
3.5%. وال ت����زال الش����ركات 
االستثمارية التقليدية تسيطر 
على سوق ادارة األصول في 
الكويت بحصة سوقية بلغت 
91% ومتفوقة على الشركات 
االس����تثمارية املتوافقة مع 

الشريعة اإلسامية.

األسهم واألصول المدارة 

تتركز األصول املدارة من 
قبل الش����ركات االستثمارية 
التقليدية في محافظ اس����هم 
محلي����ة مدرجة في س����وق 
الكويت لألوراق املالية، حيث 
شكلت نحو 62% من اجمالي 
األصول املدارة نهاية ش����هر 
يونيو 2014 اي ما يعادل 11.5 
مليار دينار بعد ان س����جلت 
أعلى مس����توى لها في نهاية 
يولي����و من ع����ام 2008 حني 
بلغت محفظة األسهم احمللية 
13.66 مليار دينار. هذا التركز 
يعرض األصول املدارة ملخاطر 
االنخفاض في اسعار األسهم 
احمللية، حيث تشكل الرافعة 
املدارة  األساس����ية لألصول 
ومصدر أساس����ي لإليرادات 
)أتعاب إدارة س����نوية تقدر 
ب� 120 ملي����ون دينار( لعدد 
الش����ركات االستثمارية  من 
الكبيرة، وكذلك مصدر أساسي 
ملدخرات املستثمرين، ومن هنا 
تأتي أهمية إصاح البورصة 
النمو الصحي  الى  والعودة 
القوية  املدفوع باألساسيات 
املدرجة،  للسوق والشركات 
حيث بدأت بشائره بالنتائج 
اجليدة نسبيا خال عام 2013 
والنصف األول من عام 2014 
والتي بدوها تنعكس إيجابيا 

على تقييمات السوق.
بلغت احملافظ االستثمارية 
احمللية واألجنبية املدارة 14.7 
مليار دينار وشكلت %79.6 
املدارة،  من اجمالي األصول 
اما قيمة وحدات الصناديق 
االستثمارية احمللية واألجنبية 
املدارة فقد بلغت نهاية يونيو 
نحو 1.44 مليار دينار وشكلت 
نحو %7.8 من اجمالي األصول 
املدارة وفقدت اكثر من نصف 
قيمتها منذ نهاية عام 2007 
حني سجلت 2.9 مليار دينار. 
أما بالنسبة لألصول املدارة 
بصفة األمانة وصناديق مدارة 
أجنبية فقد وش����كلت نحو 
12.6% م����ن اجمالي األصول 

املدارة.

48% خال الفترة نفسها.

األصول المدارة لحساب الغير

بع���د ان س���جلت أعلى 
مس���توى لها على اإلطاق 
نهاية شهر يوليو من عام 
2008 حني بلغت 25 مليار 
دينار، بدأت األصول املدارة 
للعماء من قبل الشركات 
التقليدي���ة  االس���تثمارية 
رحلة الهبوط احلاد نتيجة 
اخلسائر التي حلقت بسوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية 
املالي���ة احمللية  واألدوات 
واألسواق املالية اخلليجية 
والعاملي���ة. فقد انخفضت 
األص���ول امل���دارة من قبل 
الش���ركات االس���تثمارية 
التقليدية خ���ال النصف 
الثاني من عام 2008 بنحو 
6 مليارات دينار اي بنسبة 
انخفاض بلغت 24% لتسجل 

في املنطق����ة اآلمنة وملتزمة 
باملعايي����ر الرقابي����ة الت����ي 
حددها بنك الكويت املركزي 
والتي تنص على عدم زيادة 
االلتزامات املالية )الديون( الى 
حقوق املساهمني عن 2 الى 1 
وذلك نتيجة عمليات جدولة 
الديون  الديون واس����تبدال 
بأس����هم وملكيات في بعض 
شركات االستثمار. أما إجمالي 
املطلوبات )متضمنة الديون( 
فه����ي في انخفاض س����نوي 
مس����تمر منذ عام 2008 حني 
سجلت 6.24 مليارات دينار 
لتس����جل نهاية شهر يونيو 
3.05 ملي����ارات دينار او ما 
يعادل 52% من قاعدة األصول 
وهي نس����بة مقبولة مقارنة 
مع 69% سجلتها نهاية عام 
2008 بينما حتسن التمويل 
الداخل����ي للموج����ودات من 
حقوق املساهمني من 31% الى 

مليارات دينار نهاية عام 2008 
الى 2.2 مليار دينار نهاية شهر 
يوني����و 2014 وبالتزامن مع 
انخفاض محدود في حقوق 
املساهمني بلغت نسبته %20 
من 3.5 ملي����ارات دينار الى 
2.8 مليار دينار خال الفترة 
نفسها، حتسنت الرافعة املالية 
للقطاع تدريجيا الى 1.53 مرة 
نهاية عام 2009 وبعدها الى 

1.28 نهاية عام 2012.
أما خال ع����ام 2013 فقد 
الديون  انخفض مضاع����ف 
الى حقوق املس����اهمني حتت 
مستوى ال� 1:1 لتسجل 0.88 
الى 0.78  وبعدها انخفضت 
نهاية يونيو 2014 )ش����كلت 
الديون 78% فقط من حقوق 
املساهمني بينما كانت تخطت 
ال����� 183% نهاية عام 2008(، 
حيث تخطت حقوق املساهمني 
قيمة الديون وتضع القطاع 

اي ما يعادل 3.8% و10.2% من 
اجمالي املوجودات وااللتزامات 

املالية على التوالي.

الديون والرافعة المالية

بع����د ان تضاعفت ديون 
شركات االستثمار التقليدية 
من 2.67 مليار دينار نهاية عام 
2004 لتسجل 5 مليارات دينار 
نهاية عام 2008 وارتفعت معها 
الرافعة املالية )مضاعف الديون 
 Financial الى حقوق املساهمني
ال����ى 1.83 خال   )Leverage
الفترة نفسها والتي بدورها 
استخدمت في متويل التوسع 
في االستثمارات، بدأت مرحلة 
تخفيض الديون وااللتزامات 
 )Deleveraging املالي����ة)
وجدولتها حيث استطاعت 
شركات االستثمار التقليدية 
تخفيض ديونه����ا تدريجيا 
النص����ف من 5  بأكثر م����ن 

المحرر المالي 

أجرتها  التي  الهيكلة  إعادة  خطط  تركت 
على  آثارها  التقليدية  االستثمار  شركات 
فبالرغم  األخيرة.  اآلونة  في  املالية  بياناتها 
الكويتية  للبورصة  احلاد  االنخفاض  من 
إال  اخلليج،  أسواق  انخفاض  مع  املتزامن 
التقليدية  االستثمار  شركات  أسهم  أن 
من  خرجت  التي  تلك  خصوصا  فرصة  باتت 
تقليدية  استثمار  شركة   41 وهناك  أزمتها. 
الكويتية  املال  أسواق  هيئة  لرقابة  تخضع 
دراسة  وتكشف  املركزي،  الكويت  وبنك 
الشركات  هذه  ديون  أن  »األنباء«  لـ  خاصة 
تضخمها  بسبب  أزمة  تشكل  كانت  التي 
إبان أزمة 2008 انخفضت بنسبة جتاوزت 
50% منذ العام 2008، لتبلغ في يونيو من 
هذه السنة 2.2 مليار دينار. وعلى اثر ذلك، 
الديون  )مضاعف  املالية  الرافعة  حتسنت 
مرة   0.78 لتبلغ  املساهمني(  حقوق  الى 
أما   .2008 العام  في  مرة   1.8 مع  مقارنة 
انخفضت  فقد  الديون  متضمنة  املطلوبات 
مليارات   3 لتبلغ  نفسها،  بالنسبة  بدورها 
هذه  فقدت  اآلخر  اجلانب  على  لكن  دينار. 
الشركات من موجوداتها النخفاض قيمتها 
او لبيعها اذ بلغت حاليا 5.8 مليارات دينار، 
وفي   ،2008 العام  عن   %35 متراجعة 
املؤشرات  ومن  سنويا.  تدريجي  تراجع 
الالفتة أن اجمالي األصول املدارة من قبل 
مستويات  الى  عادت  قد  الشركات  هذه 
ذلك  ورمبا  دينار،  مليار   18.5 عند   2008
وعودة  األصول  أسعار  ارتفاع  الى  عائد 
األسهم  نسبة  ومازالت  التدريجية،  الثقة 
من   %60 على  تزيد  نسبة  تشكل  احمللية 
هذه األصول، وهنا يبرز تأثير هذه الشركات 
قيمة  وتبلغ  اليومية،  البورصة  تداوالت  في 
ضمن  الشركات  هذه  تديرها  التي  األسهم 
أصولها 11.5 مليار دينار. وفيما يلي تفاصيل 

الدراسة: 
كش����ف رص����د »األنباء« 
عن تط����ور أعمال ش����ركات 
االستثمارية التقليدية العاملة 
ف����ي الكويت، ان الش����ركات 
التي  التقليدية  االستثمارية 
يبلغ عددها حاليا 41 شركة 
)46 شركة في عام 2009 مقابل 
28 شركة فقط في عام 2004( 
قد شهدت انخفاضا حادا في 
العمومية  حجم ميزانيته����ا 
املجمعة )قيمة موجوداتها( 
م����ن 10.6 ملي����ارات دين����ار 
نهاية شهر يوليو 2008 بعد 
ان كان����ت ارتفعت من 4.87 
مليارات دينار نهاية عام 2004 
ولتسجل نهاية شهر يونيو 
2014 نح����و 5.85 ملي����ارات 

دينار. 

هيكل الموجودات 

سجلت موجودات شركات 
التقليدية خال  االس����تثمار 
السنوات العشر املاضية معدل 
منو سنوي مركب متواضع 
بنسبة 2% لترتفع من 4.87 
مليارات دينار نهاية عام 2004 
وتس����جل 6 مليارات دينار 
نهاية عام 2013 وانخفضت 
بعدها بنس����بة 2.7% خال 
األشهر الستة األولى من عام 
2014 وسجلت 5.85 مليارات 

دينار.
وتتوزع موجودات شركات 
االستثمار بني محلية وأجنبية 
حيث بلغت نسبة مساهمة 
املوجودات احمللية من اجمالي 
املوجودات فقط 40% نهاية 
شهر يونيو 2014 اي ما يعادل 
2.36 ملي����ار دين����ار بعد ان 
شكلت نحو 53% من اجمالي 
املوجودات نهاية عام 2007 
اي ما يع����ادل 4.85 مليارات 
دينار وبانخفاض نس����بته 
51.5%، بينما حصة املوجودات 
ارتفاع مستمر  األجنبية في 
منذ ع����ام 2008 وذلك بهدف 
توزيع مخاطر االستثمارات 
التي  جغرافيا بعد اخلسائر 
حلقت باالستثمارات احمللية 
نتيج����ة تراجع اداء س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالي����ة 
واألدوات االستثمارية األخرى. 
بلغت املوج����ودات األجنبية 
نهاية يونيو 2014 نحو 3.5 
مليارات دينار وبالتالي بلغت 
حصتها من إجمالي موجودات 

القطاع نحو %60.
أما احملفظة االستثمارية 
احمللية للشركات االستثمارية 
التقليدية فقد بلغت 1.36 مليار 
دينار وشكلت نحو 23% من 
اجمالي املوجودات وهي في 
انخفاض مستمر منذ نهاية عام 
2007 حني سجلت 2.81 مليار 
دينار بانخفاض نسبته %52. 
اما بالنسبة للسيولة النقدية 
لدى الشركات االستثمارية 
التقليدية، فق����د بلغت 224 
مليون دينار نهاية شهر يونيو 
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السوق السعودي 
خسر %12..

و»دبي« %13

جميع أسواق اخلليج 
تقلصت مكاسبها 
منذ بداية العام.. 
إال بورصة الكويت 
حتولت للخسارة

وقود ناقالت 
»اجلزيرة« ميثل نحو 

35% من تكاليف 
التشغيل

»اجلزيرة« ستحقق 
منواً في األرباح 
التشغيلية خالل 

الربع األخير 

8% زيادة متوقعة 
في األرباح التشغيلية 
للجزيرة في النصف 

األول من 2015

الشركة ستستفيد من تراجع أسعار النفط لتخفض تكاليف التشغيل ورفع أرباحها في الفصول املقبلة

»NBK كابيتال« يرفع تقييم سهم »اجلزيرة« إلى 600 فلس مع توصية بالشراء
ستسجل تعزيزا في ارباحها من 
منطلق الوفرة التي ستحققها في 
تكاليف التشغيل في ظل انخفاض 
اسعار النفط.  اما بالنسبة لشركة 
اجلزيرة للطيران فقال التقرير 
انها سجلت زيادة بنسبة 3٪ على 
أساس سنوي في العائدات في 
الربع الثاني على الرغم من العديد 
من التحديات عبر شبكة الشركة. 
ولفت الى ان تقارير »اجلزيرة« 
االخيرة عن عدد الركاب في يوليو 

وأغسطس كانت جيدة جدا. 
وقال التقري����ر: نحن مازلنا 
نعتقد أن مستوى عائد »اجلزيرة« 
صحي للغاية، وبالتالي، نتوقع 
للشركة ترجمة هذا في هوامش 
أفضل للتش����غيل ف����ي النصف 

الثاني من 2014.
وتوق����ع التقرير انه في ظل 
النفط بالسعر احلالي  احتفاظ 
فان األرباع الثالثة املقبلة بدءا من 
الربع الرابع للجزيرة قد تكون 
متحفظ����ة، مفترض����ا انخفاضا 
سنويا بنس����بة 10٪ في أسعار 
وقود الطائرات في الربع الرابع 
2014 )لتعك����س ع����دم وج����ود 
التحوط( ونفس املس����توى في 

النصف األول 2015.
وقال: اما بالنسبة لتوقعاتنا 
السنة  الربع االخير من  ألرباح 
لش����ركة اجلزيرة للطيران فهي 
دون تغيير نسبيا اما بالنسبة 
للنصف االول من 2015، فاملتوقع 
التش����غيلية  زيادة في االرباح 
بنسبة 8٪. وتوقع التقرير زيادة 
في االرباح التشغيلية بالنسبة 
للعربية للطيران بنس����بة ٪18 
خالل الربع االخير من الس����نة 

والنصف االول من 2015.

تكاليف التشغيل في نهاية 2013، 
وفقا للتقرير السنوي للشركة. 
وتوقع ان ليونة بيئة أس����عار 
الوقود وانخفاض اسعار النفط 
سينعكسان ايجابا على شركات 
الطيران في املنطقة السيما من 
حيث تخفيف تكاليف التشغيل 
وتقدمي دفعة قوية للربحية على 

األقل على املدى القصير. 
ورأى التقري����ر ان انعكاس 
انخفاض اسعار النفط سيكون 
له انع����كاس واضح على نتائج 
الرب����ع االخير من الس����نة على 
كل م����ن »العربي����ة للطيران« 
و»اجلزيرة« وعلى تقليل تكلفة 
اما بخصوص  التشغيل لديهما 
الربع الثالث فلن يكون التغيير 

واضحا.

ماذا عن التحوط للوقود؟ 

بالنسبة للجزيرة للطيران قال 
التقرير انها ال تشارك في التحوط 
للوقود وتعتمد على دورة حجز 
قصيرة لتمري����ر التكاليف إلى 
املستهلكني، متوقعا ان تسجل 
»اجلزي����رة« وفرة في التكاليف 
على وقع انخفاض أسعار النفط.  
واشار الى ان القضية الوحيدة 
بالنسبة للجزيرة هو ان لها تكلفة 
عالية إضافية من املورد الرئيسي 
للوقود للناقلة »كافكو«، متوقعا 
ان األسعار لن تكون عالية استنادا 
الى انخفاض أسعار الوقود في 

الوقت الراهن. 

تعزيز األرباح 

ق����ال التقرير ان مؤش����رات 
عديدة توحي بان كلتا الناقلتني 
»العربية للطيران« و»اجلزيرة« 

انها ال متلك حتوطا في مشتقات 
الوقود فان بيئة اس����عار النفط 
احلالية املتجهة نحو االنخفاض 
سيمكنها من تسجيل تكلفة أقل 

وبالتالي ارباح افضل. 
اما بخصوص شركة العربية 
الطيران  للطيران، وهي شركة 
املنخفضة التكاليف الثانية التي 
تغطيها ابحاث NBK Capital، فقال 
التقرير ان »NBK كابيتال« قامت 
بزي����ادة القيمة العادلة لس����هم 
»العربية للطيران« بنسبة ٪15 
وأوصت بالشراء، مقيمة السهم 
عند 1.52 درهم اماراتي. واستدرك 
التقرير بأن أفضل وقت للدخول 
للشراء »العربية للطيران« بعد 
نتائ����ج الربع الثال����ث. وتوقع 
الش����ركة ستسجل  التقرير أن 
تراجعا كبيرا في تكاليف مشتقات 

الوقود في الربع الثالث.

أسعار وقود الطائرات مرتبطة 
بالنفط 

قال التقرير ان هناك ارتباطا 
وثيقا جدا بني سعر وقود الطائرات 
وسعر النفط اخلام، حيث انخفض 
سعر وقود الطائرات بنسبة ٪13 
من الذروة خ����الل يونيو وهو 
ما يعك����س محاكاة الضعف في 
سوق النفط.  ولفت الى أن وقود 
الطائرات هو أكبر بند لتكاليف 
التش����غيل لش����ركات الطيران، 
مشيرا الى انه بخصوص طيران 
 NBK اجلزيرة، بناء على تقديرات
Capital، ميث����ل وقود الطائرات 
نحو 30 ال����ى 35٪ من تكاليف 
التشغيل.  وأضاف ان »العربية 
للطيران«، يشكل وقود الطائرات 
لديها نس����بة 47٪ م����ن إجمالي 

منى الدغيمي 

اصدرت شركة »NBK كابيتال« 
الطيران  تقريرا لها بخصوص 
التكاليف في منطقة  املنخفض 
دول التعاون اخلليجي حيث قالت 
ان اجتاهات أسعار النفط متقلبة 
التنبؤ بها حاليا وأن  ويصعب 
اس����تمرار ضعف اسعار النفط 
عل����ى املدى القصير، س����يكون 
الطيران  مفيدا وإيجابيا لقطاع 
التقرير ان  في املنطقة. وتوقع 
شركات الطيران التابعة ملجلس 
التعاون اخلليج����ي املنخفضة 
التكاليف س����تكون املستفيدة 
بصفة مباشرة من تراجع أسعار 
النفط احلالية مقارنة باألسواق 
االخرى. وبخصوص التوقعات 
الواردة في تقرير NBK كابيتال 
اخلاصة بطي����ران »اجلزيرة«، 
قال التقري����ر الذي صدر في 14 
اكتوبر املاضي: قمنا بزيادة القيمة 
العادلة للسهم بنسبة 38٪ وذلك 
العادلة عند  بعد تثبيت قيمته 
مستوى 600 فلس، واحلفاظ على 

التوصية بالشراء.
وأضاف: نحن اآلن أكثر ثقة 
بأن »اجلزيرة« ستس����جل منوا 
جيدا على مدى النتائج الفصلية 
والت����ي ميكن أن يك����ون عامال 
مساعدا لسعر السهم الستعادة 

القيمة العادلة املتوقعة. 
واشار الى انه بعد الضغط 
على األرباح التشغيلية في ثالثة 
الفصلية األربعة  النتائ����ج  من 
املاضية، فإن »اجلزيرة« متوقع أن 
حتقق منوا في األرباح التشغيلية 
خالل الربع االخير من الس����نة. 
واشار الى ان »اجلزيرة« باعتبار 

أرباح شركة طيران اجلزيزة سترتفع مع انخفاض أسعار النفط ووقود الطيران 

املخاطر املتوقعة 
أورد التقرير جملة من املخاطر التي قد تواجه 

قطاع الطيران في املنطقة، وهي كالتالي: 
٭ االنخفاض الكبير واملستمر في أسعار 

النفط سالح ذو حدين، حيث انه سيقلل من 
تكاليف تشغيل شركات الطيران لكن كذلك 

من شأنه ان يعوق النمو في اقتصادات دول 
مجلس التعاون اخلليجي وإذا استمر لفترات 

طويلة قد يعرقل اإلنفاق في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مما سينعكس سلبا على 

طلب السفر اجلوي في املنطقة. 

٭ املخاطر السياسية: األحداث في سورية 
والعراق قد أثرت بالفعل على شركات الطيران 
في املنطقة، واملخاطر األمنية قد جتعل بعض 

الطرق أطول أو غير مجدية اقتصاديا. 
٭ ڤيروس إيبوال: وجهات العربية للطيران 

و»اجلزيرة« ال تتضمن البلدان املتضررة 
بواسطة ڤيروس »ايبوال«. لكن في ظل 

انتشار أوسع لڤيروس »ايبوال« قد يكون 
له تأثير سلبي كبير على الطلب على 

السفر.

شريف حمدي

مع التحسن النسبي الذي 
طرأ على أس���عار النفط في 
السوق العاملي بارتفاع سعر 
خام »برنت« أكثر من دوالر 
إلى نحو 87 دوالرا للبرميل 
اجلمعة املاضية متعافيا من 
أدنى مستوياته في 4 سنوات، 
يطل برأس���ه الس���ؤال املهم 
الذي يش���غل بال املتعاملني 
امل���ال مبنطقة  في أس���واق 
اخلليج، وهو هل تتعافى هذه 
األسواق بعد أسبوع دام بلغت 
فيه اخلس���ائر حدود ذكرت 
املتعاملني بحدة اخلس���ائر 
إبان ظه���ور تداعيات األزمة 
ف���ي منتصف 2008،  املالية 
خاصة أن السوق السعودي 
)األكثر انخفاضا(خس���ر في 
جلسة واحدة نحو 700 نقطة 
وهي خسائر تعادل نحو ٪6.5 
من قيمة الس���وق لتعد تلك 
اخلسارة األكبر للسوق في 
نحو 7 سنوات، كما أن أسواق 
أخرى شهدت تراجعات حادة 
الكثير من املكاسب  سلبتها 
التي حققتها منذ بداية العام 
احلالي وفي مقدمتها سوق دبي 

املالي وكذلك سوق قطر.
وفي املقاب���ل كانت هناك 
أس���واق أخرى أقل تأثرا من 
موجة االنخفاض احلادة التي 
ضربت األس���واق األسبوع 
املاضي وهي أسواق مسقط 
وقطر والكوي���ت وأبوظبي، 
في حني كانت خسائر سوق 
البحرين ه���ي األدنى نظرا 
لضعف النشاط في هذا السوق 

بشكل عام.
وهذه حملة عن خس���ائر 
أسواق املال اخلليجية خالل 
تعامالت أس���بوع هو األكثر 
عصفا بأسواق كانت تسير 
بقوة في االجتاه الصاعد منذ 

بداية 2014 وهي كالتالي:
٭ تصدر السوق السعودي 
األسواق األكثر تأثرا مبوجة 
الهبوط بخس���ائر جتاوزت 
1300 نقطة بنس���بة تشكل 
12٪ بعد أن هبط ملس���توى 
9547 نقطة، ورغم اخلسائر 
احلادة األسبوع املاضي مازال 
الس���وق محققا مكاسب منذ 

بداية العام ٪12.
٭ سوق دبي املالي كان من 
األسواق التي شهدت انخفاضا 
حادا األسبوع املاضي بخسارته 

672 نقطة متثل 13٪ ليستقر 
عن���د 4270 نقط���ة، وبذلك 
تقلصت مكاسب السوق منذ 

بداية العام إلى ٪26.
٭ بلغت خسائر سوق قطر 
888 نقطة بنسبة 6٪ ليستقر 
عن���د 12.942 نقط���ة ويظل 
الس���وق محققا مكاسب منذ 

بداية 2014 تصل الى ٪26.
٭ خس���ر سوق مسقط 607 
نقاط خالل تعامالت األسبوع 
املاضي بنسبة 8٪ ليستقر عند 
6872 نقطة وبذلك تقلصت 
مكاسب السوق منذ بداية العام 
إلى 0.5٪ فقط بعد أن كانت 

قبل األسبوع املاضي ٪8.5.
٭ تراجع س���وق أبوظبي ب� 
309 نقاط تشكل 6٪ ليستقر 

السوق عند 4768 نقطة، وبعد 
اخلس���ارة تصبح مكاس���ب 
السوق منذ بداية العام ٪11.

الكويت  ٭ انخفض س���وق 
املالي 237 نقطة بنسبة ٪3 
 ، ليس���تقر عند 7410 نقاط 
وبهذه اخلسارة يكون سوق 
الكويت املالي هو الوحيد بني 
الذي حتول  أسواق اخلليج 

لألداء السلبي بنسبة ٪1.8.
البحرين  ٭ حق���ق س���وق 
أقل خسارة مبقدار 21 نقطة 
فقط متثل 1.6٪ مستقرا عند 
مستوى 1447 ليحافظ على 
قدر كبير من مكاس���به منذ 
بداي���ة 2014 حي���ث وصلت 
مكاسب الس���وق بعد نهاية 

األسبوع املاضي إلى ٪15.

في ظل حتسن نسبي ألسعار النفط في السوق العاملي

هل يتوقف نزيف أسواق اخلليج بعد أسبوع عاصف؟
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فاطمة الصباح: 
»جلوبال إسكان« 

تستهدف أن تصبح 
الشركة األولى 

في مجال تنظيم 
املعارض على 
مستوى الوطن 

العربي 

عفيفي: الدورة 
اجلديدة للمعرض 

ستكون مبنزلة 
فرصة جديدة 
للمستثمرين

الدبوس: املعرض 
سيشهد انطالقة 
مميزة تتالءم مع 

مستوى الشركات 
املشاركة

»النخبة العقاري« ينطلق اليوم مبشاريع تفوق الـ 20 مليار دوالر

اشواق جنم

خالد قطوم

فالح املطيري

محمود عبدالرحمن

ناصر الراشد

علي حنينو

عمرو اجلمال

محمود عفيفي 

ماري مهموش

رسلي إبراهيم بورسلي

بدرية املنيع

علي الكاظمي

محمد املشلوم

بدر الشبيب 

عمرو علي

جافن سميثمحمد احلفار

بدر الدبوس

عبدالرحمن امليل

فيصل الفضلي

بدر الشريفي

الشيخة فاطمة الصباح

اله���دف من  أن  العيس���وي 
مشاركة »مهادا« في املعرض 
ه���و التواصل م���ع العمالء 
السيما أن الشركة متتلك خبرة 
في السوق جتاوزت 20 عاما 
في مجال تس���ويق العقارات 

الدولية.

هومز العقارية

بدورها أكدت شركة »هومز 
العقارية« مش���ىاركتها في 
العقاري«،  معرض »النخبة 
وأكدت مديرة مبيعات الشركة 
منال رمزي حرص الش���ركة 
على تق���دمي أفضل العروض 
لعمالئها وذلك من خالل توفير 
العديد من العقارات والوحدات 
السكنية التي تصلح للسكن 

واالستثمار في ذات الوقت.

دار مائدتي

من جهته أفاد مدير العالقات 
العامة ف���ي منتجع برادايس 
السياحي سعود النجادة بعد 
أن أعلن عن انضمام ش���ركة 
دار مائدت���ي للتجارة العامة 
واملق���اوالت للمعرض على 
ان ش���ركته تعتبر الش���ركة 
الكويتية الوحيدة التي متتلك 
منتجعا سياحيا في جمهورية 

جورجيا.

ستار نيبر )تيماس(

من جهتها أعلنت ش���ركه 
ستار نيبر وهي احدى شركات 
تيماس الدولية عن مشاركتها 
في املعرض، معلنة عن طرح 
مجموعة من الوحدات السكنية 
في كل من تركيا االردن ودبي، 
إلى جانب مشاريع أخرى قيد 

االنشاء في تلك الدول.

لينكا

قال املدير التنفيذي للشبكة 

من النماذج السكنية املتنوعة 
واملساحات املختلفة.

ماجيك هوم

كذلك أعلنت شركة ماجيك 
هوم العقارية عن انضمامها 
ومشاركتها في معرض النخبة 
العقاري، وقال مدير املبيعات 
بالشركة محمود الصابوجني 
ان مش���اركة ماجي���ك هوم 
العقارية ف���ي املعرض تأتي 
في إطار مس���ؤوليتها كأحد 
أهم وأكبر الشركات العقارية 

بالسوق الكويتي.

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 مرك���ز امليثاق 
متخصص في تقدمي اخلدمات 
العقارية الشاملة التي تلبي 

كافة املتطلبات .

كويت إلدارة المشاريع

وأكدت شركه كويت إلدارة 
املش���اريع ع���ن مش���اركتها 
العقاري،  النخب���ة  مبعرض 
حيث ص���رح نائب الرئيس 
التنفي���ذي إلدارة املبيع���ات 
بالش���ركة فالح املطيري بأن 
املش���اركة س���تتضمن طرح 
الكبيرة  عدد من املش���اريع 
واملميزة من بينها مش���روع 
»برج الصفا« في مكة املكرمة، 
وفندق »روضة الصفوة« في 

املدينة املنورة.

مهادا للتطوير العقاري

م���ن جانب���ه أك���د مدير 
التس���ويق في ش���ركة مهادا 
للتطوي���ر العق���اري مجدي 

العقاري«،  معرض »النخبة 
حيث قال رئيس مجلس إدارة 
الشركة محمد املزيدي ان لشركة 
املزيدي العاملية العقارية عددا 
من االستثمارات في الكثير من 

الدول العربية. 

المملكة الخليجية

كذلك أعلنت شركة اململكة 
اخلليجية عن مشاركتها في 
معرض النخبة العقاري، حيث 
صرح بذلك مدير إدارة املبيعات 
بالشركة وليد اجلمال مبينا 
ان »اململك���ة« طرحت نظام 
التخارج اإلسالمي ألول مرة 
بالسوق العقاري الكويتي وهو 
إلى عودة  نظام فعال يهدف 
رأس املال سريعا لصاحبة مع 

حتقيق العوائد الكبيرة.

باز للنظم العقارية

بدورها أعلنت شركة باز 
للنظم العقارية عن مشاركتها 
في معرض النخبة العقاري، 
حيث أكد مدير ادارة التسويق 
في شركة باز للنظم العقارية 
ابراهيم أن مش���اركة  محمد 
»باز« في هذا املعرض تتضمن 
طرح منتج »حصص املشاع« 
املستوحى من عمق الشريعة 

اإلسالمية. 

بافاريا العقارية

من ناحيتها أعلنت شركة 
العقارية  مجموعة بافاري���ا 
عن مش���اركتها في معرض 
العقاري«، وأوضح  »النخبة 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
العقارية  مجموعة »بافاريا« 
بدر الش���ريفي أن الش���ركة 
ستطرح خالل مشاركتها في 
املعرض ثالثة مشاريع عقارية 
محلية ف���ي منطقة ضاحية 
صباح الس���الم تضم العديد 

العديد من املشاريع العقارية 
في ع���دد م���ن دول املنطقة 
العربية  من بينه���ا )اململكة 
الس���عودية � سلطنة عمان � 
دولة اإلم���ارات ومصر( إلى 
جانب بعض الدول األوربية 

مثل تركيا وبلغاريا.

الديار العقارية

من جانبها، أعلنت شركة 
الديار العقارية عن مشاركتها 
في املعرض، حيث قال مدير 
الفرارجي،  عام الشركة علي 
إن »الديار العقارية« ستركز 
خالل مشاركتها في املعرض 
على طرح مش���روع »املنتزه 

اليجا« في قلب سراييڤو.

القصور الحديثة

كذل���ك أعلنت مؤسس���ة 
القصور احلديثة عن تقدميها 
عرضا خاصا لعمالئها وذلك 
خالل مشاركتها في املعرض، 
حيث قال مدير عام املؤسسة 
محمد فتحي أن تركيز الشركة 
خالل املعرض سينصب على 

السوق التركي.

المباني الذكية

من جهتها صرحت بدرية 
املني���ع عضو مجلس اإلدارة 
ونائ���ب الرئي���س التنفيذي 
لشركة املباني الذكية العقارية 
بدرية املنيع بان شركه املباني 
توقع ألول مرة عقدين في كل 
من دب���ي ومكة املكرمة متلك 
ملدة 99 س���نة وجت���دد ملدة 
مماثلة، مم���ا اعتبرته اجنازا 
كبيرا للشركة في مسيرتها 

العقارية.

المزيدي العالمية

من جانبها تشارك شركة 
املزيدي العاملية العقارية في 

اخليران مبدينة صباح األحمد 
البحرية.

»رماس العقارية«

كذلك أعلنت شركة رماس 
العقارية لش���قق  العاملي���ة 
التمليك � احد فروع مجموعة 
العامة  الش���بيب للتج���ارة 
واملقاوالت عن مش���اركتها. 
العام للش���ركة  املدير  وقال 
بدر الشبيب إن »رماس« ترى 
في املعارض العقارية فرصة 
سانحة للتواصل مع عمالئها 
وعرض كل جديد لديها حتقيقا 
لرغبة العم���الء في االختيار 
بني البدائل املتنوعة من شقق 

التمليك احمللية.
 »ريماكس العقارية«

الرئي���س  أك���د  ب���دوره 
التنفيذي لش���ركة رمياكس 
العقارية خالد قطوم مشاركة 
شركته في معرض »النخبة 
العقاري«، موضحا أن املشاركة 
ستتركز على طرح مجموعة 
من العقارات املدرة للدخل في 

سلطنة عمان.

»كورنر ستون«

بدورها أعلنت »ش���ركة 
كورن���ر س���تون العاملي���ة« 
الكويتية عن مش���اركتها في 
العقاري،  معرض »النخبة« 
وفي هذا االطار أكد مدير عام 
»كورنر ستون« علي عدنان 
الكاظمي أن مشاركة الشركة 
في املعرض ستتضمن طرح 
املرحلة الثالثة من مش���روع 
»رويال دوك سايد« اللندني.

األمانة العقارية 

وقال مدير املبيعات بشركة 
األمانة العقارية محمد حمدان 
صابر ان مش���اركة »األمانة« 
في املع���رض تتضمن طرح 

القانونية املستشار أحمد بدوي 
أن مشاركة )لينكا( في املعرض 
تأتي انطالقا من إستراتيجيتها 
وخبراتها في مجال االستشارات 

القانونية.

ضمان المستقبل 

أكد مدير عام شركة ضمان 
املستقبل فيصل املاص حرص 
الشركة على تقدمي كل ما هو 
متميز من خالل مش���اركاتها 
الفعالة واملستمرة في املعارض 
العقاري���ة وطرح ما هو مميز 
وجديد بعوائد مجزيه وأسعار 

تنافسية. 

إكسبو الدولية

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
العقارية  في شركة اكس���بو 
عبدالعزيز السبيعي عن طرح 
مجموعة متميزة من العقارات 
املتنوعة خالل فترة املعرض 

في إمارة عجمان.

»برج العالمية« 

من ناحيتها أعلنت شركة 
العاملية عن مش���اركتها  برج 
العقاري،  النخبة  في معرض 
وحول هذه املشاركة قال مدير 
عام الشركة عمرو اجلمال أن 
املش���اركة تهدف إل���ى تقدمي 
املشروعات العقارية املتميزة 

التي يحتاجها السوق.

السلطنة العقارية

بداية أكدت شركة السلطنة 
العقارية مشاركتها في معرض 
العقاري، وذلك على  النخبة 
لس���ان مديرها العام فيصل 
الفضلي الذي قال ان مشاركة 
»السلطنة« في املعرض تأتي 
م���ن منطلق حرصه���ا على 
املشاركة في احملافل العقارية 
ليتس���نى له���ا التواصل مع 

عمالئها من خاللها.

اتش ام جي

بدوره���ا أعلنت مجموعة 
»ات���ش ام جي« للوس���اطة 
عن مش���اركتها في فعاليات 
مع���رض النخب���ة العقاري، 
حي���ث أكد املدي���ر التنفيذي 
ملكتب الكويت املهندس علي 
حنين���و ح���رص املجموعة 
على املش���اركة في املعارض 
احمللية واإلقليمية والدولية 
انطالقا من اس���تراتيجيتها 
وخططها التسويقية في تعزيز 
حضورها في مختلف أسواق 

املنطقة بشكل عام.

آفاق المستقبل العقارية

الرئيس  أك���د  من جهت���ه 
التنفيذي لشركة آفاق املستقبل 
العقارية محمد احلفار أن شركته 
قد أعدت عددا من املشاريع التي 
ستطرحها الشركة في معرض 
النخب���ة العقاري���ة من بينها 
البحرين،  مشاريع في مملكة 
بينها برج فيتا وأبراج ناصر 
الواقعة ف���ي منطقة اجلفير 

إضافة الى مشروع تركيا. 

الثريا العقارية

من جهته قال نائب رئيس 
الثريا  االدارة بشركة  مجلس 
العقاري���ة رس���لى ابراهي���م 
بورس���لى أن االستثمار األمن 
بلغة اليوم هو ذلك اإلستثمار 
العقارى األمث���ل الذي يرتكز 
على أسس حقيقية تقوم على 
معطيات سليمة ملعادلة عقارية 

صحيحة. 

جولدن جيت

بدوره���ا اعلن���ت ش���ركه 
جولدن جيت انها ستس���تغل 
فت���رة املع���رض لالعالن عن 
مشروع »منتجع سافان«-شرم 
الشيخ الذي من املتوقع أن يتم 
افتتاحه خالل ش���هر نوفمبر 
بالتعاون مع الشركة االسبانية 
العاملية وشركة ميدكوسيدو 

املصرية.

إنفينيتي العقارية

من ناحيته���ا أعلنت مدير 
عام شركة انفينيتي العقارية 
نادية بهبهاني عن طرح الشركة 
ملشروعها اجلديد »إنفنتيي 2« 
في تركيا، وأوضحت بهبهاني 
أن »انفنيت���ي: بصدد تطوير 
سلسة مشاريعها املستقبلية 
في كل من السعودية، املغرب 

والبوسنة.

الشبكة العربية

من جهتها أعلنت مجموعة 
الشبكة العربية العقارية أنها 
ستشارك في فعاليات معرض 
املدير  العقاري، وقال  النخبة 
التنفي���ذي للمجموعة عمرو 
عل���ي ان املعرض يعد فرصة 
أكبر عدد من  سانحة ملتابعة 
املشروعات واملنتجات العقارية 
حتت س���قف واحد، ما يوفر 
العمالء واملس���تثمرين  على 
العقاريني من مواطنني ومقيمني 
االختيار األمثل واألنسب بني 
املشاريع املعروضة خالل فترة 

املعرض.

ينطل���ق الي���وم معرض 
النخب���ة العق���اري بفن���دق 
اجلمي���را بيتش حتت رعاية 
وزي���ر التج���ارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج وحضور 
محاف���ظ الفروانية وعدد من 
سفراء الدول العربية، حيث 
اعلنت مجموع���ة كبيرة من 
الش���ركات عن املشاركة في 
املعرض مبجموعة متنوعة 
من املشاريع في منطقة اخلليج 
العربي  العرب���ي والوط���ن 
ومنطقة اوروبا وبقيمة تفوق 

ال� 20 مليار دوالر.
وقد أكدت رئيسة مجلس 
ادارة ش���ركة إسكان جلوبال 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الش���يخة فاطمة الصباح أن 
الش���ركة تهدف م���ن خالل 
إلى أن  سياس���تها احلكيمة 
الش���ركة االولى في  تصبح 
مجال تنظيم املعارض على 
مستوى الوطن العربي وذلك 
من خالل تنظيم معارض على 
مستويات عاملية رفيعة، كما 
إل���ى أن تكون  أنها ته���دف 
العقارية مبثابة  معارضه���ا 
عالمة مس���جلة له���ا داخليا 

وخارجيا.
من جانب���ه، أكد الرئيس 
التنفيذي لش���ركة اس���كان 
جلوب���ل لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات محمود عفيفي، 
أن الش���ركة ق���د انتهت من 
استعداداتها النطالقة معرض 
النخبة العقاري الذي ستنطلق 
فعالياته صباح اليوم ويستمر 
حتى 22 أكتوبر الفتا إلى أن 
الدورة اجلدي���دة للمعرض 
ستكون مبثابة فرصة جديدة 

للمستثمرين 
كما قال مدير عام ش���ركة 
انور  ب���در  اس���كان جلوبل 
الدب���وس ان معرض النخبة 
العق���اري سيش���هد خ���الل 
دورته احلالية انطالقة مميزة 
تتالءم مع مستوى الشركات 

املشاركة.

»مسلك العقارية«

من جهته أعلن مدير عام 
شركة مسلك العقارية محمد 
املش���لوم عن قيام الش���ركة 
بدراسة مجموعة من الفرص 
التوس���عية اجلديدة، مشيرا 
الى أن هذه اخلطة التوسعية 
بالتزامن م���ع تنفيذ  تأت���ي 
العام احلالي  اس���تراتيجية 
املتمثل���ة في تطوي���ر ادائها 
وتسويق املشاريع اجلارية 
وطرح مشاريع أخرى جديدة 
تلبي احتياج���ات املواطنني 

واملقيمني.

»وثره العقارية«

وم���ن املنتظ���ر أن تعلن 
العقارية  مجموع���ة وث���ره 
عن أحدث مشاريعها لشقق 
التمليك ف���ي الكويت )وثره 
13( الواقع في ميدان حولي، 
وذلك من خالل مش���اركتها 
في املعرض، حيث أكد مدير 
التسويق في مجموعة وثره 
العقارية محمود عبدالرحمن 
أن املشروع السكني اجلديد قد 
صمم خصوصا ليتماشى مع 

رغبات األسر الكويتية.

»نيو إيج« و»أال فرانس«

كذلك أعلنت كل من »نيو 
إيج« و»أال فرانس« من خالل 
شراكتهما اإلستراتيجية عن 
إطالق مشروعني في »إيفيان« 
و»دوفني« وقد صرحت أشواق 
جنم مديرة مكتب »نيو إيج« 
بأن العقار الفرنس���ي يالقي 
إقباال كبيرا بالسوق الكويتي، 
الريف  وخصوصا منطق���ة 
إيفيان  الفرنسي مثل مدينة 
حيث املناظر البانورامية قرب 

بحيرة »ليمان« الساحرة.

»الخليجية العقارية«

أكد مدي���ر عام  ب���دوره، 
العقارية  الشركة اخلليجية 
إيلي غط���اس أن مش���اركة 
الش���ركة في معرض النخبة 
العقاري تأتي بعد اكتمال بيع 
منتج الشركة في مشروع ايفز 
ريزدن���س )1( واكتمال بناء 
مشروع ايفز فيال )1( والذي 
توقع أن يكون مفاجأة لزوار 

املعرض.

»بيزاري العقارية«

م���ن جهته اعتب���ر مدير 
العقارية  عام شركة بيزاري 
عبدالرحمن منص���ور امليل 
العقارية«  مشاركة »بيزاري 
ف���ي املعرض فرص���ة جيدة 
للتواصل املباشر مع العمالء 
لطرح وتس���ويق كل ما هو 

جديد في السوق العقاري.

»راكو مسكو غروب«

 أكد املدير العام في شركة 
راكو مس���كو غ���روب ناصر 
الراشد على االقبال الكبير من 
قبل املس���تثمرين في العقار 
احمللي على مشروعها الكبير 
جانب من معرض العام املاضي»شاليهات ميرميد« في منطقة 
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»ليدرز جروب« تطلق »هوريكا 
الكويت 2015« في 19 يناير

»بيتك« مستمر في تعزيز خدماته

صرحت املدير العام لشركة ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير نبيلة العنجري بأن الشركة تواصل استعداداتها 
على قدم وساق لتنظيم معرض »هوريكا الكويت 2015«. 
وأضافت ان معرض هوريكا الكويت الذي تنظمه شركة 
ليدرز جروب بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفسيز 
الراب����ع على  للع����ام 
التوالي ستنطلق دورته 
الفترة  اجلديدة خالل 
إل����ى 21 يناير  من 19 
املقبل بفندق اجلميرا 
باملس����يلة، مؤكدة انه 
حقق أصداء واس����عة 
بني اخلبراء واملختصني 
واملعنيني خالل دوراته 
املاضي����ة، نظرا  ال� 3 
ملساهمته في حتقيق 
طفرة كبيرة في قطاع 
الضياف����ة، وإب����رازه 
املع����ارض  ألهمي����ة 
املتخصصة في دعم خطط التنمية، وتوفير فرص عمل 
للشباب وتعزيز دور املشروعات املتوسطة والصغيرة 
في دعم االقتصاد الوطني، مضيفة ان املعرض جنح في 
اس����تقطاب مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة العاملة 
في قط����اع الضيافة والصناع����ات الغذائية والتجهيزات 
الفندقية، ومنها على سبيل احلصر ال املثال، احتاد أصحاب 
الفنادق، التقدم التكنولوجي، املبروك للتجهيزات الفندقية، 
اليسرة للمواد الغذائية، مجموعة الزاد التجارية، ستار 
فروت، البروتني، فارم الند، محمد ناصر الهاجري وأوالده، 
مجموعة البابطني، إنتركير للتجارة العامة واملقاوالت، دايت 
كير للتغذية، املروج ألجهزة ومعدات الفنادق وغيرهم. 
وحتدثت العنجري عن الدورة املاضية من املعرض، قائلة 
إن »هوريكا 2014« شهد جناحا كبيرا، سواء على مستوى 
التنظيم الرائع، أو مستوى املشاركة الفعالة من الشركات 
الكبرى من داخل الكويت وخارجها، أو من اجلمهور الكبير 
الذي تابع فعاليات����ه. ولفتت إلى أن حفل ختام املعرض 
السابق شهد تكرمي 90 متسابقا بعد فوزهم في مسابقات 
الطهي العاملية التي أقيمت على هامش املعرض، وهو ما 
يسهم بش����كل فعال في استحداث أطباق جديدة وابتكار 
طرق عرض متنوعة وتطوير اخلدمات التي يتطلع إليها 

العمالء.

قال رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد بالوكالة في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك(، عماد عبدالعزيز الصرعاوي، 
ان »بيتك« مستمر في تعزيز شبكته املصرفية من خالل 
إضافة خدمات جديدة تضيف قيمة للتعامالت املصرفية 
وتشكل رافدا مهما من روافد خدمة العميل، مؤكدا االستمرار 
في مواكبة آخر وأحدث 
البنية  التطورات في 
التحتي����ة مب����ا يخدم 
جهود تقدمي اخلدمات 
الس����اعة  على م����دار 
ويس����اهم في توفير 
الراح����ة والس����هولة 

للعمالء.
وأضاف الصرعاوي 
في تصريح صحافي ان 
أتاح عمليات  »بيتك« 
العملة اجلديدة  إيداع 
على كل أجهزة الصرف 
اآللي لديه )الش����امل( 
واملنتشرة في أرجاء الكويت، مشيرا الى ان البنك يتمتع 
بش����بكة كبيرة من أجهزة الصرف اآللي يصل عددها الى 
314 جهازا، من ضمنها 57 جهازا »ش����امل« تتمتع بأعلى 
املواصفات التقنية والعصرية، و6 أجهزة »موبي بيتك« 
املتنقلة، األمر الذي يعزز الثقة في »بيتك« املؤسسة املالية 
االسالمية الرائدة عامليا، الذي يوفر خدمات متطورة وفقا 

ملفهوم التنوع والشمولية.

نبيلة العنجري

عماد الصرعاوي

يعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر برعاية رئيس الوزراء وإشراف اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

الفوزان: منتدى احلكومة اإللكترونية الثاني يطرح دور ومستقبل مراكز 
املعلومات احلكومية في ضوء البرامج واالجتاهات التكنولوجية املستقبلية

في سلم التحول نحو مجتمع 
املعلومات واخلدمات احلكومية 

اإللكترونية املتميزة.

شركات تكنولوجية عالمية 
تحجز موقعها في  المنتدى

وفي ختام تصريحه وجه 
د.ثاليا الفوزان الدعوة لشركات 
التكنولوجيا احمللية والعاملية 
أماكنهم  للمس����ارعة بحج����ز 
ف����ي املنتدى أو ف����ي املعرض 
املصاحب له، حي����ث لم يزل 
هناك بعض الف����رص القليلة 
املتاحة، وشكر في الوقت نفسه 
املؤسسات والشركات املشاركة 
على التعاون الذي أبدته خالل 
املراحل التحضيرية ملشاركتها، 
كما توجه بش����كر خاص إلى 
عبداللطيف سريع السريع مدير 
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات ورئي����س اللجنة 
العليا املنظمة للمنتدى لدعمه 
املتواصل لكل اللجان العاملة 
ليأتي املنتدى على املس����توى 
املنش����ود، كما توجه بالشكر 
أيضا لش����ركة نوف إكس����بو 
)NoufEXPO( على جهودها في 
تنظيم هذا احلدث، ودعا أخيرا 
كل من يود املش����اركة أو لديه 
أي اقت����راح لالتصال باللجنة 
العلمية على الرقم 22469921 
965+ أو على البريد اإللكتروني 

.info@noufexpo.com.kw

املعلوم����ات احلكومي����ة، قال 
املواضي����ع  ان  د.الف����وزان: 
املطروحة اس����تقطبت العديد 
العاملية لتطرح  من الشركات 
أبحاثه����ا ومنتجاتها وحلولها 
والت����ي تعتبر نقل����ة نوعية 
في مس����ار مراك����ز املعلومات 
وتكنولوجياتها، ونوه الفوزان 
مبشاركة شركات تكنولوجيا 
وشركات استش����ارية عاملية 
تلع����ب أدوارا أساس����ية ف����ي 
تطوير تقنيات مراكز املعلومات 
املس����تقبلية مثل Microsoft و

 Ernst & Youngو CISCOو IBM
 Generalو Aruba Networksو
 Dynamics Fidelis Cybersecurity
Solutions، كما تشارك العديد من 
الشركات احمللية ذات احلضور 
 Agility اإلقليمي والعاملي مثل
وKNET، وأكد في الوقت نفسه 
على مسؤولية مراكز املعلومات 
احلكومية في تطوير قدراتها 
الفنية والبشرية، حيث يفتح لها 
املنتدى آفاقا تشكل نقطة انطالق 
لذلك، وهذا ما يتوخاه اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
م����ن خالل اإلش����راف ورعاية 
أو املؤمترات  املنتدي����ات  هذه 
املراكز  املش����ابهة ليمكن تلك 
من تطوي����ر قدراتها لتحقيق 
أهدافها وتنفيذ برامج احلكومة 
اإللكترونية لديها مبا يضمن 
لدولة الكويت مواقع أكثر تقدما 

املتس����ارعة التي تفرض على 
مراكز املعلومات االطالع عليها 
ودراس����تها ووض����ع اخلطط 
الكفيل����ة باالس����تفادة منها، 
وفي ه����ذا املجال البد أن نذكر 
التكنولوجيات املدمجة في بناء 
مراكز املعلومات والش����بكات 
التي حتددها البرمجيات، وال 
ننسى اجتاهات مراكز املعلومات 
الس����حابية وبرمجيات قواعد 
البيانات الضخمة وبرمجيات 
حتليل البيانات املنبثقة عنها«، 
وعن تأثير تلك الظواهر على 
مراكز املعلومات احلكومية، قال 
د. الف����وزان: »ان املهام امللقاة 
على عاتق مراك����ز املعلومات 
احلكومية لناحية تطوير برامج 
احلكوم����ة اإللكترونية حتتم 
عليها مواكبة كل تلك التطورات 
وحتديث أجهزتها وبرمجياتها 
مبا يت����الءم وخططها احلالية 
واملس����تقبلية، ولكن التحدي 
الفعلي يبقى في حتديث أساليب 
عمل مراكز املعلومات وتطوير 
قدراتها البشرية وأطر احلوكمة 

والعمليات لديها«.

 أطر الحوكمة
وتحديث أساليب العمل 

وتعليقا على املش����اركات 
الهامة التي سيشهدها منتدى 
الثاني:  احلكومة اإللكترونية 
االجتاه����ات احلديث����ة ملراكز 

بدولة الكويت«.

التكنولوجيا المدمجة والحوسبة

وعن األهداف التي توختها 
اللجن����ة العلمية م����ن اختيار 
موضوع االجتاهات احلديثة 
ملراكز املعلوم����ات احلكومية 
ملنتدى احلكومة اإللكترونية 
ق����ال د.ثاليا  الس����نة  له����ذه 
الفوزان: »نشهد حاليا العديد 
من التط����ورات التكنولوجية 

الفوزان  أع����رب د.ثالي����ا 
 رئيس اللجنة العلمية اخلاصة

ب� »منتدى احلكومة اإللكترونية 
الثاني: االجتاه����ات احلديثة 
ملراكز املعلومات احلكومية«، 
ع����ن س����عادته باملش����اركات 
املتميزة التي س����تطبع أعمال 
املنت����دى لهذه الس����نة قائال: 
العلمية للمنتدى  اللجنة  »ان 
بذلت جه����دا مضاعفا نتيجة 
أهمية املوضوع الذي يتناوله 
املنتدى والذي يتعلق بحاضر 
ومس����تقبل مراكز املعلومات 
احلكومية«، وأك����د د.الفوزان 
ان اللجنة العلمية على وشك 
االنتهاء من دراسة وحتديد كل 
التي تقدمت بها  العمل  أوراق 
شركات عاملية متخصصة في 
محاور املنتدى، وشدد على ان 
املنتدى الذي يعقد في الفترة 
من 9 � 11 نوفمبر في قاعة الراية 
بفندق ماري����وت كورت يارد 
س����يكون برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك، وأضاف: »إنها رعاية 
كرمية متثل دعما ملا تش����هده 
الكويت من تطور تكنولوجي 
بصف����ة عام����ة، وحرصا على 
تطوير قدرات مراكز املعلومات 
احلكومية التي تقوم بتوجيه 
وتنسيق من قبل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بتنفيذ 
برامج احلكوم����ة اإللكترونية 

د. ثاليا الفوزان

أعلنت Ooredoo الكويت عن انضمام حمد املرزوق 
للشركة مبنصب مدير أول قطاع مبيعات الشركات 

وذلك في قسم املبيعات في الشركة. وقد شغل حمد 
املرزوق عدة مناصب ملدة تزيد على العشر سنوات 

في كل من Huawei وMotorola وتعتبر هاتان 
الشركتان من أكبر شركات تكنولوجيا االتصاالت 

عامليا.

وأعرب املرزوق عن سعادته لتوليه هذا املنصب في 
 Ooredoo الشركة قائال: »يسعدني أن أنضم لشركة
الكويت التي تعد جزءا من مجموعة عاملية عنوانها 

النجاح ونتطلع دوما إلثراء جتربة العمالء، كما 
أتطلع قدما للتعاون والعمل جنبا إلى جنب مع فريق 
قطاع املبيعات في الشركة«. يحمل املرزوق شهادتي 

البكالوريوس في الهندسة من جامعة الكويت 

واملاجستير في إدارة االعمال من جامعة الشرق 
األوسط األميركية.

ويأتي انضمام حمد املرزوق لفريق العمل في 
الشركة من أجل تطوير قطاع املبيعات وخصوصا 

قسم مبيعات الشركات، هذا وتؤكد الشركة على 
التزامها باالستفادة من خبرات الكوادر الشبابية 

الوطنية في مختلف املجاالت.

انضمام حمد املرزوق لعائلة Ooredoo الكويت
ليشغل منصب مدير أول قطاع مبيعات الشركات

حمد املرزوق 

»اخلليج« يعلن الفائز في السحب ربع السنوي لـ »نفط الكويت«
كهدي���ة ترحيبية ملن يقوم 
بفتح حس���اب راتب جديد 
باإلضافة إلص���دار مجاني 
لبطاقات ڤيزا وماستركارد 
إلى  االئتماني���ة، باإلضافة 
خصوم���ات خاص���ة عن���د 
اس���تخدامهم بطاقات بنك 
اخلليج ل���دى أكثر من 100 
الكويت. وسيتم  متجر في 
إجراء السحب ربع السنوي 
املتبقي في 23 ديسمبر بفرع 
بنك اخلليج في املقر الرئيسي 

لشركة نفط الكويت.
جتدر اإلشارة إلى ان بنك 

اخلليج لديه فرع مصرفي في 
الرئيسي لشركة نفط  املقر 
الكويت، وأن جميع موظفي 
الكويت ممن  ش���ركة نفط 
يقومون بتحويل رواتبهم 
إلى بنك اخلليج ويحملون 
بطاقة س���ارية الصالحية 
م���ن بطاقات���ه االئتماني���ة 
يتأهل���ون تلقائي���ا لدخول 
الس���حوبات ربع السنوية 
ومتكنهم من احلصول على 
املميزة  الهدايا  العديد م���ن 
والتمتع بخدمات مالية عالية 

اجلودة.

وينظم بنك اخلليج هذه 
السحوبات حصريا ملوظفي 
ش���ركة نفط الكويت الذين 
يحتفظون بحس���اب راتب 
لديه، وذلك في إطار حزمة 
صممت خصوص���ا لتلبية 

احتياجاتهم املالية.
وهذه احلزمة هي عبارة 
عن حساب جار دون فوائد 
تتي���ح لهم التمت���ع مبزايا 
متعددة ومنها قسائم شرائية 
من معارض X-س���ايت من 
الغامن تتراوح  إلكترونيات 
قيمتها بني 50 د.ك و100 د.ك. 

أعلن بنك اخلليج عن فوز 
الزعبي  عبداهلل فهيد خالد 
بسيارة يوكن جديدة في ثالث 
سحوبات البنك ربع السنوية 
ملوظفي شركة نفط الكويت 

لعام 2014.
وقد قام مدي���ر تنفيذي 
ف���ي اخلدم���ات املصرفية 
الشخصية في بنك اخلليج 
ياسر سليمان بتسليم مفاتيح 
السيارة اجلديدة من جي ام 
س���ي يوكن الزعبي في مقر 
الوكالة اخلاص بس���يارات 

ياسر سليمان يسلم مفاتيح السيارة الى عبداهلل فهيد خالد الزعبيجي ام سي.

»توب العقارية« تواصل طرح مشاريعها املميزة في بريطانيا وتركيا
والتس����ليم يبدأ اعتبارا من 
الربع الرابع من العام 2014 
لبرج����ني وعل����ى ان يكتمل 
الوحدات على  تسليم باقي 
مراحل تنتهي في منتصف 

العام 2015.
القدومي أن من  وأضاف 
التي نعمل على  املش����اريع 
عرضها حاليا مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
سكنيني جاهزين للتسليم 
في منطقة أتاكنت، وهي من 
املناطق الرئيسية واحليوية 
في اسطنبول وتبعد عن مطار 
اتاتورك حوالي 8 كم بينما 
تبع����د عن منطقة تقس����يم 
وشارع االس����تقالل حوالي 

26 كم.
املنطق����ة  ان  وأض����اف 
تتمتع بوجود شبكة طرق 
ومواص����الت كبيرة تربطها 
املناط����ق واملراكز  مبختلف 
الرئيس����ية باملدينة بشكل 

سلس وسريع.

شبكة مواصالت متنوعة مع 
مختلف املدن البريطانية.

القدوم����ي أن  وأض����اف 
املجموعة تطرح أيضا أحد 
مشاريع الشركة في اسطنبول 
وهو مشروع »تيراس مكس« 
والذي يعد واحدا من املشاريع 
الرائدة التي تنفذها ش����ركة 
انانالر في موقع استراتيجي 
ومميز في منطقة اسينيورت 
في مدينة اسطنبول، ويقع في 
منطقة حيوية متتاز بوجود 
العديد من املجمعات التجارية 
واجلامع����ات  والس����كنية 
باإلضافة الى مقار عدد كبير 
الكبرى، واكد  من الشركات 
أن تيراس مكس يعد فرصة 
حقيقية لالستثمار الناجح.

وأش����ار القدومي الى ان 
املشروع يبعد حوالي 18 كيلو 
من مط����ار اتاتورك، ويبعد 
حوالي 31 كيلو عن منطقة 
تقسيم وش����ارع االستقالل 
وبني ان املشروع قيد اإلنشاء 

من االراضي االستثمارية في 
بريطاني����ا وتقع في منطقة 
كادجنتون -لوتن، ومتتاز 
األراضي مبوقعها املميز على 
شارع رئيس����ي في املنطقة 
ومحاطة مبنطقة س����كنية 
متكاملة اخلدمات باإلضافة 
الى مواقع لعدد من الشركات 
البريطانية، وأضاف القدومي 
أن إجمالي عدد األراضي في 
املش����روع يبلغ حوالي 300 
قطعة مبساحات تبدأ من 675 
مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 
15 ألف جنيه اس����ترليني، 
مشيرا الى ان ملكية األراضي 
حرة وملختلف اجلنسيات. 
القدوم����ي ان موقع  وب����ني 
األراضي يبع����د حوالي 32 
ميال عن ماربل ارش ونايتس 
بريدج في لندن، وحوالي 37 
ميال عن مطار هيثرو وحوالي 
19 ميال ع����ن مدينة ميلتون 
كيين����ز و3 اميال عن مدينة 
لوتن. وبني ان املنطقة تربطها 

بان سياس����ة املجموعة في 
طرحه����ا ألي من املش����اريع 
العقاري����ة لديها تراعي فيها 
فائدة ومصلحة العميل أوال 
سواء كان مستخدما نهائيا 
للعقار أو مستثمرا له، حيث 
ان املش����اريع التي تعرضها 
املجموعة حتقق عوائد جيدة 
للعميل على املديني القريب 
والبعيد، ونصح القدومي كل 
من يرغب في ش����راء العقار 
التأك����د مما يش����تريه وان 
تكون كاف����ة الوعود املقدمة 
والتسهيالت املمنوحة مذكورة 
في العقد وان تتم االستعانة 
مبحام ف����ي بلد العقار وهي 
الطريقة األجدى واألنس����ب 
حلفظ احلقوق وراحة البال 

للعميل.
وقال القدومي ان املجموعة 
تواص����ل طرح مش����اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
بتركيا وفي بريطانيا حيث 
تستمر املجموعة بطرح عدد 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
ان  القدومي  العقارية محمد 
املجموع����ة حريص����ة على 
التواج����د واملش����اركة ف����ي 
املعارض العقارية إميانا منها 
بأن املعارض العقارية تشكل 
حلقة وصل ما بني الشركات 
العقاري����ة والعمالء وتخدم 
العمالء بشكل كبير من خالل 
تأمني مجموع����ة كبيرة من 
العروض العقارية من مختلف 
دول العالم حتت سقف واحد 
وهو ما يعطي العميل الفرصة 
اجليدة للمقارنة ما بني تلك 
العروض واالختيار األفضل 
واألنس����ب له وبني القدومي 
ان الشركات العقارية تعمل 
جاهدة من خالل مشاركتها 
باملعارض على تقدمي افضل 
ما لديها م����ن فرص عقارية 
والتباري فيما بينها لتقدمي 
افضل اخلدمات والتسهيالت 
املمكنة للعمالء وبني القدومي 

محمد القدومي 

القدومي: املعارض 
العقارية تشكل حلقة 
وصل بني الشركات 

العقارية والعمالء

»الوطني« يتيح حلاملي بطاقاته 
االئتمانية استبدال نقاط مكافآتهم 
فوراً لدى جميع أجهزة نقاط البيع

أطلق بنك الكويت الوطني خدمة االس����تبدال الفوري 
لرصيد نقاط برنامج مكافآت الوطني لدى جميع أجهزة 
نقاط البيع في احملالت التجارية املش����اركة في البرنامج 
والتي تتجاوز أكثر من 600 محل يشمل العالمات التجارية 
احمللية والعاملية. وقد قام بنك الكويت الوطني بتطوير هذا 
البرنامج على مراحل 
مختلفة ليصبح البنك 
الذي يوفر هذه  األول 
اخلدم����ة األول����ى من 

نوعها في الكويت.
وبإم����كان حاملي 
الوطن����ي  بطاق����ات 
)في����زا،  االئتماني����ة 
ماس����تركارد وداينرز 
كل����وب( االس����تفادة 
م����ن الطريق����ة اآللية 
واستخدام  والفورية 
نق����اط مكافآتهم عند 
الدفع لدى جميع أجهزة 
نقاط البيع في احملالت املش����اركة عوضا عن القس����ائم 
الشرائية. وقال مساعد مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد خالد العثمان 
إن برنام����ج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج مكافآت في 
الكوي����ت وهو مصمم حصريا لتلبي����ة تطلعات عمالئه 
ومواكبة اسلوب حياتهم العصري. وتأتي خطوة حتديث 
البرنامج في إطار حرص البنك الدائم على تطوير منتجاته 
بهدف تقدمي أفضل اخلدمات والعروض احلصرية لتلبية 

احتياجات عمالئه على اختالف شرائحهم. 

محمد العثمان 
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تقدم فيات بروفيشيونال، عالمة املركبة التجارية احلائزة العديد 
من اجلوائز للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، تقدم 
تشكيلة واسعة من املركبات التي مت تصميمها لتقليل تكاليف 

التشغيل وتعظيم الربحية، ويعتبر تصميم شركة املال وبهبهاني 
للسيارات على تقدمي خدمة استثنائية للعمالء الركيزة األساسية 
للمبادئ التوجيهية للشركة. وقال أندرو بايلي مدير عالمة فيات 

التجارية في شركة املال وبهبهاني للسيارات »على مر السنني، 
قامت فيات بروفيشيونال بتطوير نفسها باستمرار وتكييف 

تشكيلة منتجاتها لتلبية االحتياجات والتطلعات املتطورة لعمالئها 
ـ وكانت النتيجة جناحا جتاريا متميزا وتقديرا على املستوى 
العاملي، مبا في ذلك حصولها على لقب )شاحنة العام( 4 مرات 

منذ عام 2006«. وتوفر تشكيلة فيات بروفيشيونال مركبة لكل 
احتياج ونوعية نشاط سواء كان كبيرا أم صغيرا، وهي على 

استعداد دائما للعمل الشاق. ومن بني هذه التشكيلة طراز فيورينو 

Fiorino الذي يبلغ حجم حمولته 2.5 متر مكعب مبحرك 8v بقوة 
73 حصانا وبسعة 1.4 ليتر، وطراز دوبلو Doblò  الذي يبلغ حجم 
حمولته 3.4 أمتار مكعبة مبحرك 8v بقوة 77 حصانا وبسعة 1.4 

ليتر، وطراز دوكاتو  Ducato الذي يتراوح حجم حمولته بني 8 إلى 
17 مترا مكعبا مبحرك 4v بقوة 120 حصانا وبسعة 2287 سي سي.

وأضاف بايلي قائال: »عندما يتعلق األمر باملركبات التي يعتمد 
عملك عليها، فإن األمر يعني أوال وأخيرا الكفاءة، التكلفة، 

واالعتمادية وراحة البال ـ وهذا هو السبب في أننا وضعنا 
مجموعة من العروض  ذات القيمة املضافة التي تعزز من قدرات 

ووظائف تشكيلة فيات بروفيشيونال«. وقال »نحن نعرض 
أسعارا تبدأ من 69 دينارا فقط في الشهر، وإضافة إلى ذلك هناك 
أيضا خدمة مجانية حتى 120 ألف كيلومتر، وضمان املصنع ملدة 

5 سنوات/120 ألف كيلومتر، وتأمني مجاني شامل ملدة سنتني 
وتسجيل مجاني«. وحصل طرازا دوبلو وفيورينو مؤخرا على 

جائزتني مرموقتني في اململكة املتحدة ـ فقد حصل طراز فيورينو 
 Fleet على لقب »أفضل شاحنة خفيفة« من جلنة فليت وورلد

World عن عام 2014 للسنة الثالثة على التوالي، في حني حصلت 
فيات دوبلو كارغو على لقب »شاحنة العام« بشريحة جوائز النقل، 

وهو ما ميثل االعتراف األهم في شريحة مركبات النقل على 
الطرق. وقد لقي طراز دوبلو، منذ إطالقه في عام 2010، جناحا 

كاسحا داخل الشركات الصغيرة والسلطات احمللية وخدمات 
البلدية، فضال عن عدد متزايد من األساطيل الكبيرة املهتمة 
بخفض التكاليف دون التضحية بعنصر تنوع االستخدامات 
والطابع العملي، وفاز الطراز باللقب الدولي »شاحنة العام في 

2011«. ويقدم طراز فيورينو الشكل الصغير املدمج، ويحقق األداء 
املفيد والتصميم املثير ـ وهو مصمم ليكون رشيقا في طرق 

املدينة ومحيطها، ويتمتع هذا الطراز بسهولة صفه وباقتصاده 
الكبير في التشغيل.

مركبات »فيات بروفيشيونال« على استعداد دائماً للعمل الشاق

التحكم والكف���اءة املعززة« 
الذي يرمز ل���ه اختصارا ب� 
»I.C.E.« الذي صمم لتعزيز 
استهالك الوقود والتعامل مع 
األسطح التي يصعب التحكم 
بها، كما يتواف���ر أيضا في 
جميع طرازات كواتروبورتيه 

األخرى.
م�ازيرات���ي  تصمي����م 
كواتروبورتيه مميز وحصري، 
وميثل مزيجا متناغما يجمع 
الرياضي ما  األناقة واألداء 
يجعل املركبة حتمل هوية 
مازيرات���ي احلقيقي���ة فيما 
يتعل���ق بالتصميم واألداء، 
وحت���ى في ص���وت العادم 
املميز. إن عدم وضع إشارة 
عل���ى احملرك يض���ع طراز 
احملرك اجلديد ضمن مجموعة 
أما  كواتروبورتيه احلالية. 
التجهيزات القياسية الداخلية 
فتتميز مبس���توى الفخامة 
العالية مع التفاصيل اليدوية 
حسب تقاليد مازيراتي التي 

تش���تهر بها عالم���ة الرمح 
ثالثي الش���عب. كم���ا تقدم 
مازيرات���ي لعمالئها درجة 
التخصيص  استثنائية من 
من خالل مجموعة واس���عة 
من املواد التي ميكن للعميل 
االختيار من بينها، وتشمل 
الكربون  اخلش���ب وألياف 
التركيبية  واجللود واملادة 
»الكانتارا« التي تس���تخدم 
لتغطية األسطح والعديد من 
االختيارات األخرى. وهناك 
أيضا قائمة من املواصفات 
الترفيه  الغنية تضم مزايا 
للمقاعد اخللفي���ة وكاميرا 
الرجوع للخل���ف والنظام 
الصوتي االختياري »باورز 
 Bowers & »أن���د ويلكن���ز
Wilkins املزود بخمسة عشر 
مكبرا للص���وت و»إنترنت 
الس���لكي« WiFi على شبكة 
السلكية محلية، ما يضيف 
ملس���ة من الرفاهية التقنية 

لهذه السيارة.

كل كيلومتر واحد. وحتافظ 
مازيراتي كواتروبورتيه على 
شخصية مازيراتي الرياضية 
بتس����ارع يبلغ 5.6 ثوان في 
الوصول إلى س����رعة 100 كم 
في الساعة من الصفر، بينما 
تبلغ سرعتها القصوى 263كم 

في الساعة.
م���ازي��رات���ي  زودت 
كواتروبورتي���ه اجلدي���دة 
بناقل احلركة األوتوماتيكي 
HP70 - ZF AT8 بثمان���ي 
سرعات، والذي يساهم في 
تعزي���ز مس���تويات ويوفر 
نقالت أسرع للحركة ويخفض 
من اس���تهالك الوق���ود كما 
يقلل الضجي���ج واالهتزاز 
واخلشونة. والتزاما بتقاليد 
مازيراتي، جهزت الس���يارة 
بخمسة أمناط خاصة لنقل 
احلركة: األوتوماتيكي العادي، 
األوتوماتيك���ي الرياض���ي، 
الي���دوي الع���ادي، اليدوي 
الرياضي ومنط »استراتيجية 

أعلنت مازيراتي عن تدشني 
محرك أولي جديد لسيارتها 
الرئيس����ية من فئة السيدان 
الفخم����ة، كواتروبورتي����ه. 
وس����يتوافر احملرك سداسي 
األسطوانات بالتيربو الثنائي 
سعة 3.0 ليترات والذي يولد 
ق����وة 330 حصانا ابتداء من 
شهر س����بتمبر كإضافة إلى 
مجموع����ة احملركات احلالية 
التي تشمل محرك مازيراتي 
كواتروبورتيه GTS ذا الثماني 
أسطوانات وقوة 530 حصانا 
 S ومح����رك كواتروبورتيه
سداس����ي األسطوانات وقوة 
410 احصن����ة. ويت����م انتاج 
محرك مازيراتي كواتروبورتيه 
في ضاحية غروغلياس����كو 
اإليطالي����ة، ويأتي مع مزايا 
قياسية تشمل خدمة ملدة ثالث 

سنوات وباقة الصيانة. 
احمل����رك م����ن تصمي����م 
مازيرات����ي ويت����م تصنيعه 
م����ن قبل ش����ركة في����راري 
ف����ي مارانيللو لالس����تخدام 
احلصري ملازيرات����ي. يولد 
محرك مازيراتي كواتروبورتيه 
سداسي األسطوانات قوة 330 
حصانا عند 5000 دورة في 
الدقيقة ويقدم قيادة مثالية 
مع ع����زم دوران 500 نيوتن 
متر بني 1750 و4500 دورة في 
الدقيقة. كما يتميز أداء احملرك 
بتوفير 90% من عزم دورانه 
البال����غ 500 نيوتن متر من 

1600 دورة في الدقيقة.
الس����يارة  ويبل����غ طول 
5.26م وت����زن 1860 كغ فقط 
مع توزيع مثالي للوزن 50: 
50 بني األمام واخللف. وبفضل 
محركها األصغر حجما، حتقق 
كواتروبورتيه أدنى استهالك 
للوقود في تاريخها املمتد على 
50 عاما، حيث تستهلك 9.8 
ليت����رات لكل 100 كم وتطلق 
228 غراما من انبعاثات غاز 
ثاني أوكس����يد الكربون عن 

ً الزياني: محرك مازيراتي كواتروبورتيه اجلديد بقوة 330 حصانا

فيل بوبهام، مدير التسويق 
باملجموعة: »جتسد جاكوار 
XE تطورا مذهال تشهده عالمة 
التزامنا  جاكوار، مما يؤكد 
مبواصل���ة االس���تثمار في 
تطوير املوديالت واالبتكارات 
اجلديدة، وبأسعار تصل إلى 
27 آالف جنيه إس���ترليني 
لس���يارة XE باملواصف���ات 
الطراز  القياس���ية، ميث���ل 
اجلديد إجنازا كبيرا جلاكوار، 
ويفتح الباب لدخول قطاعات 
جديدة من السوق، كما ميثل 
تغيرا ملوحوظا تشهده قاعدة 

عمالء العالمة التجارية«.
وإضافة إلى إطالق املوديل 

اجلديد، كشفت العالمة عن 
تشكيلتها اجلديدة من السلع 
الفاخرة في باريس، إلثراء 
ال���ذي توفره  منط احلياة 
جاكوار، أما تشكيلة جاكوار 
هيريتيج 57 كوليكش���ن، 
الذكرى  املس���توحاة م���ن 
الس���نوية الس���تني لطراز 
D-Type، فتضم مجموعة 
من السلع املميزة واملرتبطة 
مبركبة السباق الفائزة التي 
حتمل الرقم 3، والتي قادها 
الس���ائقان رون فلوكهارت 
وآيف���ور بيوب م���ن فريق 
إيك���وس. وتضم  إيكوري 
التش���كيلة اجلديدة سترة 
جلدية وحقيبة سباق جلدية 
حتم���الن االس���م التجاري 
جاك���وار هيريتيج، حيث 
متت صناعتهما في إجنلترا 
من اجللد األملس واملرن من 

 .Pittards عالمة
وف���ي وقت س���ابق من 
الش���هر اجل���اري، أعلنت 
جاكوار عن تسجيل مبيعات 
قوية لشهر أغسطس بلغت 
30.249 سيارة، بزيادة %9 
مقارنة مع الفترة نفس���ها 
من الع���ام املاضي. وخالل 
األشهر الثمانية األولى من 
هذا الع���ام، بلغت مبيعات 
جاكوار 304.854 س���يارة، 

مرتفعة بنسبة %13.

ميدالندز.
ويعتب���ر مركز تصنيع 
احمل���ركات اجلدي���د نتاجا 
 5 بقيم���ة  الس���تثمارات 
مليارات جنيه إسترليني، 
أس���همت في توفي���ر 1400 
فرصة عمل، وإنتاج عائلة 
محركات Ingenium اجلديدة 
التي ستستخدم في سيارة 
جاكوار XE ومنتجات جاكوار 
املستقبلية. كما يسهم هذا 
املرك���ز اجلديد ف���ي إعادة 
تصنيع احملركات إلى مركز 
التصني���ع لدى  عملي���ات 

الشركة.
وفي هذا الس���ياق، قال 

الش���ركة  قامت جاكوار 
البريطانية الرائدة في مجال 
تصنيع السيارات الفاخرة، 
 XE بعرض موديل جاكوار
خالل مشاركتها في معرض 

باريس الدولي للسيارات.
وف���ي هذا الص���دد، قال 
الدكت���ور رالف س���بيث، 
الرئيس التنفيذي للشركة: 
 XE تأتي مركب���ة جاكوار«
كأفضل جتسيد للنهضة التي 
تشهدها اململكة املتحدة في 
مجال التصنيع. وقد حققت 
جاكوار نتائج مالية قوية 
وزخما كبيرا في مبيعاتها 
عاملي���ا. ونحن ماضون في 
تنفيذ خططن���ا للتصنيع 
حول العالم وبرامجنا لطرح 
املنتج���ات اجلديدة، حيث 
نقدم مركبات جذابة ألعداد 
أكبر من العمالء أكثر من أي 

وقت مضى«. 
 XE ومتثل سيارة جاكوار
اجلديدة ج���زءا من مرحلة 
النمو لشركة »جاكوار«، علما 
بأنها السيارة األولى التي مت 
 Ingenium تزويدها مبحركات
فائقة التطور – وهي عائلة 
من محركات البنزين والديزل 
رباعية األس���طوانات التي 
متتاز بانبعاثات منخفضة، 
م���ن إنتاج مرك���ز تصنيع 
احملركات اجلديد في ويست 

XE .. جديد جاكوار مبعرض باريس للسيارات

اإلسكانية والتمويلية املتاحة 
لهم«. وأوضح املضف، ان مشاركة 
البنك في املعرض تأتي انطالقا 
من حرصه الدائم واملس����تمر 
على التواصل م����ع املواطنني 
والتفاعل معه����م، الفتا إلى ان 
مثل هذه املعارض توفر فرصة 
جيدة للرد على كل استفسارات 
ومالحظات املواطنني، السيما ان 
فريق البنك في املعرض يضم 
نخبة من الشباب املدربني على 
توجيه املواطنني إلى اخليارات 
املثلى لهم لالستفادة من قروض 
البنك، كما ان لديهم القدرة على 
الرد على استفسارات وأسئلة 
اجلمهور بشأن أنواع القروض 
وشروط التقدم للحصول على 
كل منها واملستندات املطلوبة 

في كل حالة على حدة.
وأك����د ان املعرض يأتي في 
توقيت مهم بالنسبة إلى البنك، 
حيث زاد بش����كل واضح إقبال 
املواطنني على االس����تفادة مما 
يوفره من فرص متويلية، وهي 
زيادة تعكس����ها األرقام بشكل 

إضافة إلى استقطاب زبائن جدد 
في املعرض من خالل تعريفهم 
بأصناف ومنتجات الش����ركة 

وعروضنا املتميزة.
وقالت حم����دان إننا نفخر 
مبش����اركتنا بهذا املعرض مبا 
منتلكه من خبرات عريقة في هذا 
املجال في السوق الكويتي، حيث 
لنا مشاركات دائمة ومستمرة 
في معارض العطور الس����ابقة 
إضافة إلى مشاركات أخرى في 
معارض ومناس����بات مختلفة 
في الكويت منها على س����بيل 
املثال معرض كويتي وافتخر 
وغيره من املعارض النسائية 
والشبابية. وحول استعدادات 
الشركة لتنشيط املبيعات في هذا 
املعرض الذي يتزامن مع حلول 
رأس السنة الهجرية اجلديدة، 
قالت حمدان ان الشركة قامت 
بوضع خطة من����ذ بداية العام 
احلالي تتعلق بتسويق أصنافها 
املعتادة واجلديدة والتي تتماشى 
مع متطلب����ات وأذواق عمالءنا 
الكرام من العط����ور والبخور 
واخللط����ات املتميزة املتوافقة 
مع التقاليد األصيلة في الكويت 
واملنطقة ضمن عروض متميزة 
جديدة وتنافسية تلبي رغبات 
الزبائن كافة، عالوة على عرض 
منتجاتنا احلالية، حيث تقدم 
الشركة منتجات مصنعها من 
العطور الش����رقية واخللطات 
املتمي����زة والبخور والكرميات 
والرش����وش. ونوهت حمدان 
إلى ان منتجاتنا املتميزة تبلغ 
أكثر من 40 صنفا من العطور 

تنظمه »إكسبو - تاج« برعاية وزير اإلسكان في 7 ديسمبر

بنك االئتمان يشارك في معرض 
»الصناعات والبناء« الرابع

»سراي« راعياً رسمياً ملعرض اخلريف للعطور

واضح وجل����ي، إذ بلغ إجمالي 
القروض بأنواعها منذ تأسيس 
البنك وحتى 31 يوليو2014 ما 
قيمته: 7.141.931.309 دنانير، كما 
وصل إجمالي عدد املستفيدين 
حتى التاريخ ذات����ه 329.868 
مواطنا. وأوض����ح املضف ان 
فريق البنك املشارك في املعرض 
سيكون مزودا، كما جرت العادة 
بأجهزة قادرة عل����ى االتصال 
بقاعدة البيانات بحيث يتسنى 
تزويد رواد املعرض باملعلومات 
املتعلقة بحالة القرض وإجمالي 
الرصيد واألقساط املتبقية، كما 
ميكن استصدار بعض الشهادات 

ملن يطلبها.
من جهته، أكد مدير التسويق 
في شركة الصناعات الوطنية، 
م.طواري عبداهلل املنفي، على 
أهمية ال����دور ال����ذي يقوم به 
القطاع اخلاص متمثال بالشركات 
املساهمة في معرض الصناعات 
والبناء الرابع ومن ضمنها شركة 
الصناعات الوطنية في املساهمة 
بدفع عجلة التنمية للمضي قدما 
في تطوير احلركة التنموية في 
البالد وما تقوم به من إنش����اء 
مؤسسات ومش����اريع حيوية 
تخدم البالد. وأشار إلى أن شركة 
الصناعات الوطنية تلعب دورا 
مهما في هذه اخلطة التنموية 
لكونها األكثر من حيث الطاقة 
اإلنتاجية ملواد البناء ومكمالت 
اإلنش����اء من مواد خصوصية، 
الفتا إلى ان الشركة ال تتوقف 
عن إنش����اء مصانع جديدة أو 
حتديث مصانعه����ا بكل ما هو 

جديد وحديث، 

الشرقية واخللطات إضافة إلى 
منتجات أخ����رى متنوعة من 
أج����ود أنواع البخور املس����قى 
بالزي����وت العطرية الطبيعية 
ذات الروائ����ح الفواحة، حيث 
حرصت الشركة بخبرتها على 
اقتناء وتقدمي افخر وأفضل أنواع 
البخور وأنظفه من السيالني 
إلى الهندي والبورمي واملاليزي 
مبا يتالءم مع مختلف األذواق. 
وعن جديد الشركة قالت ميساء 
حمدان ان الشركة قامت بطرح 
مجموعة جديدة من العطور منها 
عطر »أصفهان« اخلالب والذي 
يتميز بجمال العطر وثباته، كما 
طرحت الشركة عطر »جالمور« 
من تركيبة فريدة من نوعها من 
الزهور البرية ومس����ك الغزال 
والذي يع����د من أجمل العطور 

برأي العمالء.
وأضافت حمدان ان الشركة 
قامت بإط����الق كرميات جديدة 
بتركيبة فريدة حتافظ على رونق 
اجللد مع الرائحة التي تتسلل من 
تركيبته النادرة، مشيرة إلى أن 
شركة سراي تتميز بالرشوش 
الغني بالزيوت العطرية وقدرته 
على تثبيت البخور. وعن قوة 
انتشار الشركة، أكدت حمدان 
أن الشركة ماضية في خططها 
التوسعية حيث تتوزع فروعنا 
في مناطق الكوي����ت املختلفة 
وأصبح لدينا فروعا في فندق 
الريجنس����ي وفن����دق اجلميرا 
واملارينا مول، وسيفكو، وبرج 
الصفاة، وقريبا جدا في مجمع 

دالل.

أعلن بنك االئتمان الكويتي 
)التسليف سابقا( عن املشاركة 
في معرض الصناعات والبناء 
الرابع، الذي تنظمه كل من شركة 
الصناعات الوطنية و)اكسبو 
تاج( للمعارض واملؤمترات خالل 
الفترة من 7 إلى 10 ديس����مبر 
2014 في فندق اجلميرا الكويت 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ياسر أبل.
وفي هذا اإلطار، قال املدير 
العام للبنك صالح مضف املضف، 
إن »املعرض يعد أكبر تظاهرة 
وطنية تشهدها البالد سنويا في 
مجال اإلسكان والتمويل العقاري، 
وقد اكتسب أهمية بالغة وقيمة 
كبيرة مبرور الوقت إذ حتضره 
وتشارك في فعالياته نخبة من 
أفضل املؤسس����ات والشركات 
العاملة في هذا املجال، كما ترتاده 
أعداد كبيرة من املواطنني الراغبني 
بالتعرف على الفرص واخليارات 

أعلنت مؤسس����ة س����راي 
للعطور ع����ن رعايتها ملعرض 
اخلريف للعطور والذي ينطلق 
في أرض املعارض مبش����رف 
خ����الل الفترة م����ن 22 أكتوبر 
اجلاري ويستمر حتى األول من 
نوفمبر املقبل ومبشاركة حشد 
من شركات ومصانع العطور 
والبخور ووكالء أكبر املاركات 

العاملية املميزة.
وبهذه املناس����بة صرحت 
مدير عام املؤسس����ة ميس����اء 
حم����دان أن مع����رض اخلريف 
للعطور يعد من أهم املعارض 
التي تعقد في الكويت ويشكل 
فرصة كبيرة للش����ركات التي 
تتطلع إلى التواصل املباشر مع 
املستهلك، والهدف من املشاركة 
هو الس����عي إلى اطالع زبائننا 
على آخر عروضنا ومنتجاتنا 
وإرضاء عمالء الشركة احلاليني 

صالح املضف

ميساء حمدان

م.طواري املنفي 

عائلة احملركات 
اجلديدة 

Ingenium تعيد 
إنتاج احملركات 

إلى قلب عمليات 
التصنيع لدى 

الشركة

احملرك من تصنيع 
»فيراري« في مارانيللو 
لالستخدام احلصري 

ملازيراتي
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فرحة العبي القادسية باللقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )األزرق.كوم(

الشيخ سلمان بن إبراهيم والشيخ طالل الفهد يصافحان الطاقم االداري والفني سيف احلشان مير من مدافعي أربيل

يظهر األصفر بأنه قادر على 
التسجيل فكان شوطا سيئا 
للفريقني ووضح تأثر الالعبني 
بالرطوبة العالية فانخفض 
أداؤهم بش����كل واضح وزج 
القادس����ية بالعب  م����درب 
الوسط سلطان العنزي بدال 

من طالل العامر.
الش����وط اإلضافي  وفي 
األول لعب ضاري سعيد بدال 
من عام����ر املعتوق وضغط 
القادسية بعض الشيء لكنه 
لم يسجل بسبب النهاية غير 
املجدية وحصل بدر املطوع 
على فرصة مثالية للتسجيل 

لكنه أضاعها بسهولة.
أدار املباراة احلكم الكوري 
اجلنوب����ي دون����غ جني ولم 
يحتسب ركلة جزاء للقادسية 
ومثلها ألربيل في الش����وط 

اإلضافي األول.
مث����ل القادس����ية: نواف 
اخلال����دي، عام����ر املعتوق 
)ض����اري س����عيد(، خ�الد 
ابراهي����م، س����يلفا، خال����د 
القحطاني، فهد األنصاري، 
العام����ر )س����لطان  ط����الل 
الش����يخ،  العنزي(، صالح 
سيف احلشان )حمد أمان(، 

بدر املطوع، دانيال.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم

وأخيرا القادس���ية بطل 
كأس االحت���اد اآلس���يوي، 
والثالثة »ثبتت« على أقدام 
العبيه في دبي بعد مباراة 
ماراثونية امتدت الى )120( 
أه���داف، وفي  ب���ال  دقيقة 
الترجيحية فتح  ال���ركالت 
احلظ بابه لألصفر وفاز على 

أربيل العراقي 4 � 2.
سجل ركالت األصفر بدر 
املطوع وفهد األنصاري وخالد 
ابراهيم والسويسري دانيال 

وأخفق ضاري سعيد.
وتوج رئي���س االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم الشيخ 
سلمان آل خليفة مبعية رئيس 
نادي القادسية الشيخ خالد 
الفهد أبطال األصفر بالكأس 

وامليداليات الذهبية.
ولم يبذل القادسية جهدا 
كبيرا في الش���وط األول أو 
باألص���ح لم يكلف نفس���ه 
ف���وق طاقتها كي يس���جل 
هدفا رغ���م ان الكرة كانت 
حتت سيطرة العبيه أغلب 
فترات اللعب، وتناقل سيف 
احلشان وصالح الشيخ وبدر 
املطوع والسويسري دانييال 

الكرات لكنه���ا لم تكن ذات 
فائدة ولم تهدد مرمى حارس 
أربيل جالل حسن سوى مرة 
واحدة عندما سدد دانييال 
كرة زاحفة صدها احلارس 
وقبله اقترب بدر املطوع من 
املرمى وسدد كرة ضعيفة 
في أحضان احلارس جالل 

ايضا.

لعب اخلصم، وافتقد األصفر 
الى التسديد املباش��ر نحو 
املرم��ى حيث كان املج��ال 
مف��توحا لالعب����ني إال انهم 
أص���روا على االختراق من 
العم������ق بكث���رة التمرير 
األمر الذي مك���ن مداف���عي 
أرب����ي���ل م���ن تن���ظي���م 
صفوفهم وقطع الكرات، ولم 

وب���دأ األصف���ر مهاجما 
من���ذ البداية مع���تمدا على 
حتركات خط الوسط بتواجد 
فهد األنصاري وطالل العامر 
الش���يخ وس���يف  وصالح 
احلش���ان وفي املقدمة بدر 
املطوع ودانييال، واحتاج 
األصفر الى تفعيل سيطرته 
بعد ان كثرت كراته في منط��قة 

يس��تفد القادسية من مجمل 
س��يطرته في الشوط األول 
وكا�ن بح���اج���ة الى إنهاء 

كراته بالشكل السليم.
واكتفى مدرب أربيل أيوب 
املرتدة  أديش���و بالهجمات 
بع���د ان طلب م���ن العبيه 
»اس���تنزاف« قدرات العبي 
القادس���ية بعيدا عن مرماه 

وهذا ما جنح فيه.

شوط سيئ

الشوط الثاني كان سيئا 
لم نش����عر به متاما، بل ان 
القادس����ية لم يه����دد مرمى 
خصمه متام����ا في حني كاد 
أمج����د راض����ي ان يس����جل 
هدفا في مرمى اخلالدي ولم 

أربيل القادسية

4 ـ 2 )بركالت الترجيح(

26 - 29الرياضة

لقطات من دبي
٭ نزل رئيس االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم 

ورئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد ورئيس نادي 
القادسية الشيخ خالد الفهد للسالم على الالعبني قبل 

بداية املباراة.
٭ شهد ملعب نادي الشباب بدبي حضورا جماهيريا 

قدساويا كبيرا وقاموا بترديد األهازيج قبل ساعة من انطالق 
املباراة، وهو ما خلق أجواء حماسية في امللعب على النقيض 
من جماهير اربيل التي كانت صامتة ولم تتفاعل مع فريقها.

٭ فاق احلضور اجلماهيري الى امللعب 5040 مشجع من 
الطرفني ومجموعة قليلة من اجلماهير اإلماراتية.

 ٭ قال رئيس االحتاد االسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم
لـ »األنباء« نصف مقعد لالندية الكويتية وبارك اللقب لألصفر.
٭ استخدم حكم املباراة الصيني الرذاذ املتالشي للمرة 

األولى في البطولة.
٭ حضر الى دبي مدرب األزرق جورفان فييرا ومدير 

املنتخب الوطني فرج نفاع ملتابعة املباراة.
٭ نال العب القادسية سيف احلشان جائزة افضل العب 

بالبطولة.

عدد األلقابالدولةالفريق 

3الكويتالكويت

2األردنالفيصلي

1اوزباكستانناساف كارشي

1سوريةاالحتاد

1البحريناحملرق

1األردنشباب األردن

1سوريةاجليش

1الكويتالقادسية

األصفر يهزم أربيل بالترجيحية في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.. والثالثة »ثابتة«

ٍ شايلينه« هذا طبع القادسية »كل كاس
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املخي�م  ورس�وم  تأم�ن  دين�ارا   350
هالسنة.

تقرير: كل ش�يء ممك�ن ومتوقع في الش�رق 
األوسط.

٭ مو بعي�د باچر تفرضون على اللي ميش�ي 
في البر.. كل خطوة بعشرين فلس!

٭ تقرير مطاط ولكنه لألسف ينطبق على املنطقة 
حرفيا!

واحد أبواللطف

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
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رماح

سعد المعطش

نواخذة »اإلعالم«

saad.almotish@hotmail.com

ال ينكر النقلة النوعية والنجاحات املتتالية لوزارة اإلعالم 
إال الذين يكرهون النجاح ويحاولون التقليل منه، وهم من 

تنطبق عليهم مقولة »مكسر مجاديف« ألنهم ال يريدون 
لسفينة النجاح أن تستمر، ورمبا حاول بعضهم خرقها 

مبهاجمة اإلعالم الرسمي.
 أحتدث عن امللتقى اخلليجي وجناحه الذي شهد له جميع 

من حضره أو تابعه من خالل التلفزيون أو اإلذاعة، فقد 
كان وكيل اإلعالم اخلارجي طارق املزرم شعلة من النشاط 

و محمد البداح وموظفو اإلعالم اخلارجي جتدهم أمامك في 
كل حلظة وكانوا أحد أسباب النجاح.

وسأتكلم عن دور رجال ونساء لهم الفضل الكبير في 
ظهور التلفزيون بشكل مشرف نفخر به جميعا، ودعوني 

أسرد لكم قصة أي عمل درامي تشاهدونه على شاشة 
التلفزيون ولتتأكدوا أنه يستحق لقب »تلفزيون العائلة«.
تبدأ القصة بأن يتقدم كاتب العمل أو املنتج بطلب إجازة 
املسلسل ورقيا الى قطاع املطبوعات والنشر الذي تتولى 
مسؤوليته السيدة الفاضلة منيرة الهويدي وحينها عليك 

أن تنتبه الى أنها لن جتيز عملك ان كان به ما يسيء لآلداب 
العامة، وفي حال أجيز النص ورقيا وبدأت التصوير، فإنك 

ستجد مدير اإلنتاج السيد خالد الرشيدي لك باملرصاد حني 
تفكر في أن تصور ما يتعرض للثوابت الوطنية أو املساس 

بأخالقيات املجتمع الكويتي التي ال يفرط فيها أبدا، ولن 
يرى عملك النور حتت أي عذر فقد جبل البعض أن يخرج 

عن النص املكتوب بحجة أن يجوز له ما ال يجوز لغيرة 
وخصوصا من األسماء الكبيرة.

ومبا أننا نتكلم عن جناح اإلعالم فإنني لن أغفل دور 
د.هيلة املكيمي الوكيل املساعد للبحوث والتطوير في ذلك 

النجاح وجهدها الواضح واملميز في تطوير قطاعات الوزارة 
ودور مستشار الوزارة زميلنا الصحافي د.زهير العباد، 

وسأكون ظاملا لنفسي حني أنسى وكيل قطاع األخبار 
فيصل املتلقم والنقلة النوعية في برامجنا السياسية التي 

اتضحت مصداقيتها من خالل ما نشهده فيها.
وحتما فإن املتابع للتلفزيون سيشاهد أمرا لم نتعود 

عليه على الشاشة وهو اإلعالنات وهذا األمر لم يحصل 
إال بفضل اهلل ومن ثم بجهد محمد العواش وكيل الوزارة 

لإلعالن التجاري ومن الطبيعي أن كل تلك القطاعات حتتاج 
الى شخص ينسق بينها ماليا وإداريا، وهذا ما تصدى له 

وكيل املالية واإلدارية محمد الشمري الذي يقوم بعمله على 
أكمل وجه دون كلل أو ملل.

هناك قطاع لم أغفل عنه لكنني جعلته في آخر املقال 
من مبدأ مقولة »ختامها مسك« وهو قطاع اإلذاعة الذي 

يتصدى له الشيخ فهد املبارك وهو الرجل الذي أعاد الى 
اإلذاعة عهدها الذهبي الذي كانت تفتقده منذ زمن فهو 

»مسك الوزارة«.
كل تلك النجاحات اإلعالمية لم تأت بطريق املصادفة، لكن 

هناك نواخذة يقودون تلك السفينة ويوجهون زمالءهم 
لتطبق رؤية سمو رئيس الوزراء لإلعالم املتطور وهم: 

وكيل الوزارة صالح املباركي والوزير الشيخ سلمان 
احلمود.

أدام اهلل من شجع النجاحات في أي مكان بالدولة، وال دام 
من يريد ثقب سفن النجاح. 

السايرزم

صالح الساير 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

قلما جند شخصا قانعا 
مبعيشته، حيث ان الكثيرين 
يسعون للهروب من واقعهم 
عبر أشكال وطرق مختلفة، 

منها السلبي كتعاطي 
املخدرات، ومنها اإليجابي 

كممارسة الرياضة بغية 
احلمية وتغيير واقع اجلسد 

املخنوق بأرطال الشحوم. كما 
نرصد »الهروب من النقاش« 

الذي يجيده السياسيون وقت 
الضيق، وهناك هروب مالزم 
للحماقة يدعى »الهروب إلى 
األمام« فعوضا عن فضيلة 

التراجع عن اخلطأ يبالغ 
األحمق وتأخذه العزة باإلثم.

>>>
قيل إن اإلنسان حيوان 

ناطق أو عاقل، والصحيح ان 
اإلنسان حيوان فار وهارب. 

فللهروب فضل على البشرية 
التي مارست الفرار منذ 

األزل عبر هجرات متكررة 
نشرت احلضارات في أصقاع 

الكوكب. وكان لفرار العلماء 
اليهود من هتلر فضل على 

تقدم علوم كثيرة. أما الكاتب 
الروسي تولستوي فقد حاول 

الهروب من زوجته مرارا، 
حتى أنه فعلها بعد أن جتاوز 
الثمانني عاما وكانت احملاولة 

األخيرة بعد أن توفي في 
طريق الهروب!

>>>
في مجلة العربي عدد 

سبتمبر، كتب الناقد املصري 
محمد حنفي مقاال بعنوان 

»هيتشكوك.. اإلنسان بوصفه 
طريدة« ذكر فيه »ان هذا 

املخرج اإلجنليزي يؤمن بأن 
املهمة األساسية لإلنسان 
على األرض تنحصر في 

الهروب« وأضاف حنفي أن 
»فيلم »الطيور« هو العمل 

الذي تتحقق فيه بشكل مثالي 
رؤية هيتشكوك عن اإلنسان 

بوصفه طريدة«.
>>>

املفارقة في الفيلم أن الطيور 
التي هاجمت البشر ليست 

من النسور أو العقبان 
أو سواها من اجلوارح 

الكواسر، بل هي طيور عادية 
مساملة كالعصافير والغربان 
والنوارس. ويعتبر املسلسل 

التلفزيوني »هارب من األيام« 
صفحة مضيئة في تاريخ 

الدراما املصرية، وأختم بقول 
تعرفه العرب جيدا »الهروب 

نصف املرجلة«!

اإلنسان حيوان.. فار

البقاء هلل

يأيتها النفس  
املطمئنة  ارجعي   إلى 

ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي

بقايا املذنّب هالي التزال تسبح في مداره منذ عام 1986

اجلمعان: »هالي«  سيقترب  من األرض في 2061
قال الفلكي خالد عبداهلل 
اجلمع����ان وعض����و املنظمة 
الدولية للشهب والنيازك ان 
زخات من الش����هب ستدخل 
الغ����الف اجلوي خالل األيام 
املقبلة من الشهر اجلاري، ومن 
املتوقع أن تبلغ ذروتها مساء 
يوم الثالثاء 21 أكتوبر وحتى 
فجر يوم األربعاء املوافق 22 
أكتوبر اجل����اري، مبعدل 20 
شهابا بالس����اعة خالل فترة 
 )peak of activity( ال����ذروة
ويطل����ق على هذه الش����هب 
»ش����هب اجلباريات«، والتي 
تنطلق من كوكب����ة اجلبار 
)Orionids(، ويتس����بب في 
حدوثها مخلفات مذنب هالي 
)Halley( الذي مر بالقرب من 

األرض في فبراير 1986 وفق 
مداره الذي يبلغ 75.3 سنة.

وذكر اجلمعان أن مذنب 
هالي الذي سيقترب من األرض 
في عام 2061 هو سبب هذه 
الزخات من الشهب عندما خلف 
وراءه املاليني من احلبيبات 
الغبارية والصخور الصغيرة 
واجلليد مش����كلة حزاما في 
مداره حول الش����مس أثناء 
عبوره األخير، ومع تقاطع تلك 
املخلفات في مدارها مع األرض، 
تتج����ه الى األرض بس����بب 
اجلاذبي����ة األرضية فتدخل 
الغ����الف اجلوي، فينتج عن 
دخولها حرارة عالية تنصهر 
بها تلك الصخور كليا وتتحول 
إلى رماد نتيجة احتكاكها في 

الغالف اجل����وي ويظهر لها 
بريق لثوان مع����دودة أثناء 

احتراقها.
الفلكي  وه���ذا املش���هد 
الطبيعي متكرر خالل هذه 
الفترة من كل عام، وذكر أنه 
ال توجد عالقة ما بني هذه 
الشهب واملجموعة النجمية 
التي حتمل الزخات الشهابية 
أس���ماءها فالشهب ظاهرة 
حتدث ف���ي الغالف اجلوي 
األرضي، بينما املجموعات 
النجمية تبعد عنا العشرات 
بل املئات واآلالف من السنوات 
الضوئي���ة، حي���ث يطلق 
الفلكيون اس���ما لكل زخة 
شهابية هو اسم املجموعة 
 )constellation( النجمي���ة

التي حتت���وي على النقطة 
اإلشعاعية )Radiant( للزخة 
الش���هابية أو املنطقة التي 
تنطلق منها الشهب ظاهرا 
للراصد من األرض، مؤكدا 
أهمية رصد هذه الشهب في 
املناطق املظلمة والبعيدة عن 
زحف التلوث الضوئي حتى 

ميكن مشاهدتها بوضوح.
واجلدير بالذكر أن املنظمة 
الدولية للشهب والنيازك تقوم 
برصد وتوثيق زخات الشهب 
بالتعاون مع أعضائها حول 
العالم، جلم����ع أكبر قدر من 
املعلومات، لعمل الدراسات 
والبحوث لتحديد مصادر تلك 
الش����هب وأعدادها ومواعيد 

دخولها الغالف اجلوي.

محطات

سامي عبداللطيف النصف 

إشكالية كلفة 
النفط واحلروب!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

أمران أعتقد أن على االقتصاديني شرحهما 
بشكل صحيح للساسة واإلعالميني 

واملواطنني في منطقتنا كونهما من األمور 
التي تفهم بشكل خطأ متاما حتى من قبل 
كثير من املختصني، ونعني كلفة احلمالت 
العسكرية الغربية وكلفة انتاج النفط في 

الغرب، فكثيرا ما نسمع على سبيل املثال 
ان كلفة حرب اخلليج الثانية او حترير 

العراق عام 2003 او احلملة على »داعش« 
مبئات مليارات الدوالرات، فنذهل ونعجب 

ونقول إن ذلك كفيل وحده بإفالس التحالف 
الغربي، وهو ما يجعل بعض املدافعني 

عن الطغاة واملتطرفني املستهدفني بتلك 
احلروب يفخرون بتلك االرقام ويدعون انهم 

يتسببون في اإلضرار باالقتصاد الغربي، 
وتلك كذبة اخرى سائدة، بينما احلقيقة هي 

على العكس من ذلك.
>>>>

فالكلفة األغلب في تلك احلروب )الكلفة 
الثابتة( مدفوعة اصال في الغرب على شكل 

قيمة صنع واستهالك طائرات وبوارج 
ومعدات كانت ستحسب في ميزانياتهم 

حتى لو لم تشارك تلك املعدات في احلروب، 
واحلال كذلك مع ذخائر تصنع في الغرب 

ولها تاريخ انتهاء، فلو لم تستخدم في 
احلرب لوجب إما التخلص منها بتدميرها 

وإما استخدامها في مناورات بالذخيرة 
احلية، ومتتد كلفة احلرب الى حساب رواتب 
عشرات ومئات آالف العسكريني والطيارين 

والفنيني املشاركني، وهي مبالغ ستدفع 
كذلك سواء قامت احلروب او لم تقم، وتتأتى 
الفائدة االقتصادية بقيام احللفاء االقليميني 

بدفع جزء كبير من تلك الكلفة اضافة الى 
تكفل هؤالء احللفاء بكلفة »املصاريف 

املتغيرة« للحروب وأهمها وقود الطائرات 
وزيوت اآلليات للحروب التي هي للعلم مكان 

جيد الستخدام االسلحة اجلديدة وبديل 
ممتاز للمناورات والتدريبات العسكرية 

املعتادة كل عام، لذا فالكلفة املالية احلقيقية 
ليست على الدول التي تصنع االسلحة 

واملعدات وتطير الطائرات وحتشد اجليوش، 
الكلفة هي على من يدفع كلفة احلرب ثم 

يدفع الحقا كلفة إعمار ما دمرته احلروب 
كحال دولنا!

>>>>
قضية الفهم اخلطأ للكلفة متتد كذلك لكلفة 
استخراج النفط في الغرب سواء في بحر 

الشمال في اوروبا باألمس او النفط احلجري 
في اميركا اليوم والغد، وهي كلفة حقيقية 
ضخمة في »بداية« عمليات االستكشاف 
اال ان تلك الكلفة ال يصح ان تعتبر كلفة 
»دائمة« ومستمرة نبني عليها تصوراتنا 
املستقبلية ألسعار اهم سلعة لدينا وهي 

النفط، فنضع حدودا دنيا لالسعار مدعني 
ان الغرب لن يقبل بأسعار اقل منها كي ال 

يخسر، واحلقيقة ان اغلب تلك الكلفة العالية 
حقيقية في السنوات االولى اال ان كلفة 

االنتاج تنخفض بعد ذلك كثيرا الن املعدات 
واالنابيب قد دفع ثمنها بالكامل، ويستطيع 
الغرب كذلك حتمل اسعار نفط متدنية كونه 
عكسنا ال يبيع النفط الذي ينتجه خاما، بل 

يبيعه منتجات مكررة ومصنعة فيحصل 
من البرميل النفطي ما ال نحصله من اسعار 

مضاعفة للمنتجات واملشتقات النفطية!
>>>>

آخر محطة:  نفهم ان تتأثر االسواق املالية 
واسعار االسهم اخلليجية مبدئيا بانخفاض 

اسعار برميل النفط، اال ان هذا التأثير النفسي 
يجب اال يستمر حتى لو استمر انخفاض 

اسعار النفط، فكثير من البنوك والشركات 
املختلفة لن تقفل ابوابها، بل ستبقى تعمل 

وتربح، فالقضية مرتبطة بأداء الشركات في 
اسواقها احمللية والعاملية وليس بسعر النفط 
بشكل مباشر، والداللة اجللية على الفصل 

التام بني االثنني ان هناك عشرات ولرمبا 
مئات الشركات انخفضت او حتى أفلست 
في االسواق املالية اخلليجية حتى في عز 

ارتفاع اسعار النفط لسنوات طوال، والذي لم 
يستطع ان يغطي على سوء ادائها، اضافة الى 
ما هو معروف من ان عجز ميزانيات الدول، 

وعلى رأسها الواليات املتحدة وحتى كثير 
من الدول الفقيرة، لم مينع من وجود اسواق 

نشطة واسعار اسهم تتصاعد في اسواقها 
املالية دون ربط هذا بذاك.

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد: 9.07 
صباحا � 10.20 مساء.

أدنى جزر: 3.27 
صباحا � 7.10 مساء.

حالة الطقس

حار نس���بيا م���ع ظهور 
بعض الس���حب والرياح 
جنوبية شرقية سرعتها 

من 18 الى 20 كم/س.
العظمى: 36 
الصغرى: 23

4.32 الفج��ر  
5.52 الش��روق 
11.33 الظه��ر 
2.48 العص��ر  
5.14 املغ��رب 
6.31 العش��اء 

تابعونا وتواصلوا معنا

alanbaa.newspaper

alanba_news_kw

alanbanews

لقط�ة اليوم

اقلب الصورة
»انعكاس البحر واملدينة«، كان يفترض أن يكون هذا عنوان اللقطة ولكن.. اقلب الصورة فس�تجد أنها متشابهة في احلالتن، لقطة 

رصدتها عدسة الزميل قاسم باشا للعاصمة من اجلهة األخرى للجون.

عبدالعزيز طارش الظاهر ـ 77 عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق3 
ـ ش الثالث ـ م51 ـ مقابل نادي اجلهراء ـ ت: 99023031 

ـ 99650768.
عبداهلل نعمه محمد القالف ـ 81 عاما ـ الرجال: الدعية ـ 

مسجد البحارنة ـ ت: 99504016 ـ النساء: الدسمة ـ ق3 
ـ ش الرشيد ـ م43 ـ ت: 99545016.

شيخة عودة املجرن، أرملة محمد عبدالرحمن التركي ـ 64 
عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق4 ـ ش40 ـ م6 ـ ديوان محمد 

ناصر املنيخ ـ ت: 66288255 ـ 99398858 ـ النساء: 
الدسمة ـ ق6 ـ ش63 ـ م7 ـ ت: 22532247 ـ 99740885 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
صباح سلمان داوود الربيعي، أرملة إبراهيم عبداهلل الفرحان ـ 

78 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ديوان الفرحان مقابل النزهة 
ـ ت: 99992066 ـ 25312344 ـ النساء: السرة ـ ق4 ـ 

ش7 ـ م15 ـ ت: 22510175.
محمد عبداهلل محمد النوري ـ 76 عاما ـ الرجال: العديلية ـ 
ديوان النوري ـ ق2 ـ ش عبداهلل النوري ـ م23 ـ ت: 
99642003ـ النساء: اجلابرية ـ ق9 ـ ش106 ـ محمد 

عبداحلي البناي ـ م26 ـ الدفن التاسعة صباحا.
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أكبر سجن في أوروبا.. روسي
سان بطرسبورغ ـ أ.ف.پ: تعتزم روسيا 
تدشني أكبر سجن في أوروبا بقدرة استيعابية 
تصل إلى 4 آالف معتقل، في 2015 قرب ســـان 
بطرســـبورغ في شـــمال غرب البالد، على ما 

أعلنت السلطات الروسية.
الهيئة  وأكد غينادي كورنيينكـــو رئيس 
الفدرالية للســـجون في روسيا خالل عرض 
صحافي للمشـــروع ان »هذا الســـجن الواقع 
في كولبينو )في ضاحية العاصمة الروسية 
السابقة( والقادر على اســـتقبال أربعة آالف 
شخص، ســـيكون األحدث في روسيا واألكبر 
في أوروبا«. ويضم املجمع البالغة مســـاحته 
35 هكتارا نحو عشرين مبنى فيها خصوصا 

مستشفى وغرفة غسيل ومطبخ.
وتبلـــغ مســـاحة الزنزانـــات املخصصة 
لسجينني أو أربعة سجناء 16 و30 مترا مربعا 

على التوالي.
وأكـــد كورنيينكو ان »هذا الســـجن مريح 

ويتطابق مع املعايير األوروبية كافة«.
ومن شأن هذا السجن اجلديد ان يكون بديال 
عن ســـجن كريستي املشيد في القرن التاسع 
عشر واملكتظ بالسجناء حاليا، إذ من املتوقع 

إغالقه في 2015.

عادل الفالح ضيف »ألو األنباء« اليوم وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك
يحــــل وكيــــل وزارة ضيف »ألو األنباء« الثالثاء

والــشــــؤون  األوقـــــاف 
اإلســــالمية ورئيس بعثة 
الكويتيــــة د.عادل  احلج 
الفالح ضيفــــا على قراء 
اليوم 19  »األنباء«، وذلك 
أكتوبر من الساعة 7 مساء 

إلى الساعة 9 مساء.
وسيجيب د.الفالح عن 
مختلف أسئلة القراء في كل 
ما يخص وزارة األوقاف 
اإلســــالمية  والشــــؤون 
مبختلف قطاعاتها وإداراتها، 
الــــوزارة في  وكذلك دور 
مواجهة التطرف والعنف 
في ظل الظروف اإلقليمية 
اخلطيــــرة التــــي متر بها 

املنطقة.
وميكن للقراء املشاركة 
الهاتف:  باالتصال علــــى 

.22272888

يحّل الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة في وزارة اإلعالم الشيخ 
فهد املبـــارك ضيفـــا على »ألو 
األنباء« يوم الثالثاء 21 اجلاري 
من الســـاعة 6 حتى الساعة 8 

مساء.
وسيرد املبارك على استفسارات 
القراء حول كل ما يتعلق بقطاع 
اإلذاعة، وســـيتطرق إلى خطة 
الوزارة للتطويـــر والتحديث، 
التي يواجهها  التحديات  وأبرز 
»اإلعالم احلكومي« في ظل التقدم 
التكنولوجي املستمر في وسائل 
اإلعالم وانتشار مواقع التواصل 

االجتماعي.
وسيســـتقبل وكيل اإلذاعة 
اتصـــاالت قـــراء »األنباء« على 

د.عادل الفالحالرقم 22272888. الشيخ فهد املبارك



عائلة املرحوم عبداهلل يو�سف الغامن 

و

�سرار يو�سف الغامن واأوالده 

ينعون ببالغ احلزن والأ�سى

 �سريكهم املغـــفــــــور لــه باإذن اهلل تعاىل

�سعيد توفيق اخلوري
)C.C.C.(  املوؤ�س�س والّرئي�س الفخري ل�سركة اإحتاد املقاولني 

ويتقدمون اإىل

اأوالده/ �سلوى، توفيق، �سامر، وائل، وتيماء

وعائالتهم وجميع اأقاربهم

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

واأن يدخله ف�سيح جناته ويلهمهم ال�سرب وال�سلوان
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