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قرار متديد صرف بدل »املسرحني« ينتهي 31 أكتوبر اجلاري والئحة »البطالة« على طاولة »الوزراء«

زيادة الديزل والكيروسني تطبق 2015/1/1

�سائلني اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

اأبناء املرحوم خالد يو�سف املرزوق
يتقدمون باأحر التعازي القلبية و�سادق املوا�ساة اإىل

اآل اخلوري الكرام
لوفاة الفقيد الغايل املغـــفـور لــه باإذن اهلل تعاىل

العم/ �سعيد توفيق اخلوري
والعزاء مو�سول اإىل اأبناء وبنات الفقيد

واإلـى جـميـــع اأن�سبــائـهـــم واأقـربـائـهـــم الكــرام

الأخت/ تيـمـاء �سعـيـد اخلــوري

الأخت/�ســلــوى �سعـيــد اخلــوري

الأخ/�ســـــامــــــر �سعـيــد اخلــوري

الأخ/ تـوفـــيـــق �سعـيــد اخلــوري

الأخ/ وائـــــــــــل �سعـيــد اخلــوري
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»الداخلية« حتيل املوقوفني املتواصلني 
مع »داعش« إلى النيابة العامة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

علمت »األنباء« ان وزارة الداخلية احالت 
يوم امس الى النيابة العامة عددا من الشباب 
الذين ألقي القبض عليهم خالل األيام القليلة 
املاضية لتواصلهم مع جماعات متطرفة مرتبطة 
بتنظيم »داعش«، وق���ال املصدر ان النيابة 
العامة ستعيد التحقيق مع احملالني اليها مرة 

اخرى مستندة الى محضر التحريات واعترافات 
املوقوفني لدى أجهزة وزارة الداخلية الى جانب 
تفريغ أجهزة احلاسوب واتصاالتهم والتي من 

خاللها تواصلوا مع التنظيم املتطرف.
يذكر ان وزارة الداخلية اوقفت 9 أشخاص 
اغلبهم كويتيون ومن بني هؤالء أش���خاص 
ابلغت أس���رهم عن تواصله���م مع منظمات 

متطرفة.

مريم بندق 

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك االجتماع االعتيادي ملجلس الوزراء 
اليوم االثنني. وقال����ت مصادر رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« انه س����يتم 
خالل اجللسة التصديق النهائي على زيادة 
سعر الليتر من الديزل والكيروسني من 55 
فلس����ا الى 170 فلسا وإلغاء نسبة اخلصم 
على وقود الطائرات غير الوطنية على ان 

يتم تطبيق القرار من 2015/1/1.
وعن جدول اعمال اجللس����ة، أوضحت 
مصادر وزارية انه ستتم مراجعة اخلطاب 
األميري الذي يلقيه سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك في دور االنعقاد اجلديد، 
والتنسيق بش����أن األولويات احلكومية � 
النيابية في ظل االجتماع احلكومي � النيابي 

الذي عقد امس. 
ويشمل التنسيق ايضا انتخابات اللجان 

الدائمة واملؤقتة وجلان التحقيق. 
وبشأن مدى موافقة احلكومة على إعادة 
تش����كيل اللجان املؤقتة، أجابت املصادر: 
األمر مرتبط بالتصويت في ظل زيادة عدد 
اللجان املؤقتة الى 14 جلنة مقابل 10 جلان 

دائمة. 
وحول مدى احلاجة الى تشكيل جلنة 
حتقيق حول قسائم الوفرة الزراعية املؤجلة 
من دور االنعقاد السابق، أوضحت مصادر 
مطلعة أنه مت اتخاذ اجراءات قانونية واجبة 
ومنها اإلحالة الى النيابة ومن حق النواب 

االطالع على هذه االجراءات. 
وفي الس����ياق ذاته، علمت »األنباء« ان 
جهودا تبذل اآلن لتجهيز الالئحة التنفيذية 
لقانون التأمني ضد البطالة العتمادها في 
اجللسة، حيث تنتهي املهلة التي اعتمدها 
مجلس الوزراء في اخلامس من مايو املاضي 
لصرف بدل املسرحني عن العمل في القطاع 

اخلاص بنهاية الشهر اجلاري.

اقتصاد

سيزار جونزاليس بوينو 

»اخلليج« يربح 26.5 
مليون دينار 

في 9 أشهر بنمو %10 
و5% نسبة القروض 

املتعثرة 

دمج سلس 
 VIVA ألسهم

في اليوم األول
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الدعيج يستقبل رواد ديوانيته اليوم االثنني
يستقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج رواد ديوانيته 
الكرام، اليوم االثنني بعد صالة العشاء، وذلك في 
ديوان املغفور له بإذن اهلل تعالى والده الشيخ 
دعيج اإلبراهيم الصباح الكائن في منطقة الشعب 
البحري.

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

محليات

القوة ضمت 
تشكيالت إدارية.. 
وأكثر من 3 آالف 

عسكري

طالئع »اجلهراء« 
غادرت في 

15 أكتوبر جواً 
وحلقتها القوة 

الرئيسية براً

استعرض مساهمة الكويت الفاعلة في مقاومة احملتل اإلسرائيلي

»اجتاهات«: 20 أكتوبر.. قوة اجلهراء التابعة لـ »الدفاع« 
غادرت للمشاركة في حرب 1973

في 15 أكتوبر جوا فيما غادرت 
القوة الرئيسية عن طريق 
البر في 20 أكتوبر، وتكامل 
القوات في س���ورية  أفراد 
خالل 15 يوما، إذ كانت مكلفة 
بحماية دمشق من التهديدات 
احمليطة بها، واحتلت مواقعها 
بالقرب من الس���يدة زينب 
ثم أحلق���ت بعدها بالفرقة 
الثالثة في القطاع الشمالي 
في هضبة اجلوالن، وظلت 
القوة مرابطة في مكانها في 
األراضي السورية حتى 25 

سبتمبر 1974.

جبهة مصر

وأكد التقرير أن الكويت 
قررت إرس���ال قوة حربية 
إلى اجلبهة املصرية أسوة 

مبا أرس���لته إل���ى اجلبهة 
الس���ورية )قوة اجلهراء(. 
وتقرر إرسال عدد من طائرات 
الهوكر هنتر وبلغ إجمالي 
ما متلك���ه الكويت من هذه 
النوعية م���ن الطائرات هو 
ثماني طائرات أرسل منها إلى 
مصر خمس طائرات إضافة 
إلى طائراتي نقل من طراز 
سي -130 هيركوليز حتمل 
الذخيرة وقطع الغيار. وقد 
وصلت الطائرات الى مصر 
في مس���اء يوم 23 أكتوبر 
ونزلت في قاعدة قويس���نا 
التي كان���ت أنوارها مطفأة 
لظروف احلرب وحال وصول 
الطائ���رات الكويتية أضيء 
املدرج لثوان محددة لنزول 
الطائرات. وقد أقام السرب 30 
يوما في القاعدة ثم نقل إلى 
قاعدة كوم أوشيم ثم لقاعدة 
حلوان اجلوية والتي قضى 
فيها مدة سبعة أشهر تدرب 
خاللها على ضرب األهداف 
القتال اجلوي.  وممارس���ة 
وعاد الس���رب إلى الكويت 

في منتصف العام 1974.

روح المقاومة

ويرى »اجتاه���ات« أن 
الهدف من استعراض ما سبق 
هو ترس���يخ روح املقاومة 
ل���دى األجي���ال اجلديدة، 
القومي  التاري���خ  بحك���م 
للجيش الكويتي الذي يشهد 
التاريخ في مناسبات كثيرة 
الدور الذي أداه في مواجهة 
االحتالل اخلارجي والدفاع 
عن تراب الوطن واألمة التي 

يعتزون بها.

فيكرز وكتيبة مشاة وجهزت 
القوة مبركبات استطالع داميلر 
فيريت وناقالت جنود الفيس 
سارسن. كما أحلقت بها سرية 
مدفعية فرنسية أف-3 عيار 
155 ملم وضم الرتل اإلداري 
وحده 96 آلية منها 35 شاحنة 
محملة بالذخيرة. كما ضمت 
القوة السرية دفاعا جويا يضم 
270 فردا ووحدات قنص دبابات 
مبدافع كارل جوستاف مضادة 
لل����دروع ووحدات هندس����ة 
وإشارة إضافة إلى التشكيالت 
اإلدارية األخرى، وتضم القوة 
أكثر من ثالثة آالف عسكري.

اتجاه المغادرة

أن  وأوضح »اجتاهات« 
طالئع القوة غادرت الكويت 

في إشارة ملساهمة الكويت 
الفاعلة ممثلة بوزارة الدفاع 
في حترير األراضي العربية 
م����ن االحتالل اإلس����رائيلي، 
يوافق ذكرى اليوم العشرين 
من أكتوبر عام 1973 مغادرة 
القوة الرئيسية لقوة اجلهراء، 
من الكويت ع����ن طريق البر 
للمشاركة في فعاليات حرب 
أكتوبر، وفي هذا السياق اصدر 
مرك����ز اجتاهات للدراس����ات 
والبحوث الذي يرأسه خالد 
املضاحكة تقريرا بهذه املناسبة، 
فالكويت الت����ي عرفت ببالد 
العرب لم يك����ن يوما دفاعها 
عن العرب مجرد ش����عارات 
تقليدية أو تصريحات نارية 
موسمية بل استندت دائما إلى 
إجراءات عملية ومش����اركات 
ميدانية وفواتير تس����ليحية 

وكتل بشرية.

قوة الجهراء

واكد تقري����ر »اجتاهات« 
ان ق����وة اجلهراء ه����ي قوة 
عسكرية كويتية بحجم لواء 
مت تش����كيلها ف����ي 15 أكتوبر 
1973 بأمر العمليات احلربية 
التابعة ل����وزارة الدفاع، رقم 
3967 الص����ادر عن رئاس����ة 
األركان العامة للجيش. وقد 
انيطت قيادة القوة باملقدم علي 
محمد املؤم����ن، وكلفت القوة 
بالذهاب إلى سورية بعد اندالع 
حرب أكتوبر 1973 حيث كانت 
للكويت قوة عسكرية تتواجد 
في مصر فقررت إرسال قوات 

إلى سورية.
وقد ضم����ت قوة اجلهراء 
حسب »اجتاهات« كتيبة دبابات 

سامية عبدالرضا عددا من األفكار 
واملقترحات اخلاصة بشؤون 
وقضاي����ا تدري����ب وتطوي����ر 
الكوادر، السيما الشبابية التي 
تتطلع إلى مس����تقبل وظيفي 
مناس����ب للطموحات واآلمال 

املستقبلية.
وقالت إن الفرص أمام الشباب 
من اجلنسني متعددة ومتنوعة 
م����ن خ����الل خط����ة برنامجها 
التدريبي محليا وخارجيا وهي 
برامج معتمدة ومصنفة عامليا 
وبعناوين مختلفة تغطي جميع 

التخصصات الوظيفية.
وأضافت عبدالرضا أن اإلقبال 
على معظ����م البرامج في الربع 
األخي����ر من الع����ام احلالي زاد 

الزين الصباح: دعم كل فكرة أو مبادرة 
تطوعية تسهم في إثراء العمل الشبابي

عن املعدل بأرقام كبيرة خاصة 
البرامج الت����ي مت تنظيمها في 
لندن وباريس وسويسرا وتركيا 
ودبي اإلماراتية وشرم الشيخ، 
مشيرة إلى تعاقدها مع مجموعة 
من نخبة من اخلبراء والبيوت 
االستشارية في مجال التدريب 
والتأهيل الفني واإلداري واملهني، 
وأش����ارت إلى الدورات احمللية 
املتخصصة وتقدمي األنش����طة 
الترفيهية والفنية والرياضية 
وبرام����ج التدري����س باللغتني 
العربية واالجنليزية لتشجيع 

الطلبة على التفوق والنجاح.

أبدت وكي����ل وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 
الصباح استعدادها التام لدعم 
اجله����ود الكويتية التي تثري 
الفكر الشبابي وتعزز من قدراته 

وإبداعاته في شتى املجاالت.
وأعربت الشيخة الزين خالل 
استقبالها لألكادميية والناشطة 
في مجال التدري����ب والتأهيل 
سامية عبدالرضا عن تقديرها لكل 
جهد كويتي يصب في مصلحة 
الشباب من اجلنسني، مبينة أنها 
ستقف وراء كل فكرة أو مبادرة 
تطوعية تسهم في إثراء العمل 
الشبابي أيا كان مصدره أو نوعه، 
موضحة أن وزارة الشباب لديها 
خطة طموحة ومدروسة وضعت 
في أولوياتها دعم الشباب ودعم 
كل مب����ادرة قيمة وذات مدلول 

إيجابي.
وقال����ت إن أب����واب الوزارة 
مفتوحة على مصراعيها لدعم 
أي إبداع فكري ش����بابي وأنها 
شخصيا تقف وراء كل مشروع 
شبابي غير ربحي تتوافر فيه 
أدنى مقومات النجاح من منطلق 
حرصها التام على مبدأ إتاحة 
الفرص ألي مساهمات ناجحة 

وكل عمل وطني متميز.
الشيخة الزين الصباح وسامية عبدالرضامن جانبها، طرحت الناشطة 

»زكاة الشامية«: 100 وجبة يومية للعمال البسطاء
ليلى الشافعي 

أكد مدير عام جلنة زكاة الشامية والشويخ 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية سامي بوناشي 
أن اللجنة توزع يوميا نحو 100 وجبة إفطار على 
عمال النظافة البسطاء في منطقة الشامية وذلك 
مبساهمات عدد من أصحاب األيادي البيضاء وأهل 

اخلير واحملسنني من سكان منطقة الشامية. 
وأضاف بوناشي في تصريح صحافي أن عمال 
النظافة وغيرهم من العمالة البسيطة يتقاضون 
أجورا ضعيفة ومعاشات قليلة جدا ال تسمن وال 
تغني من جوع، فما أروع ان يساعد املسلم أخاه 
املس����لم، وما أفضل أن يجود املسلم القادر على 

أخيه املسلم غير القادر.
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إيراج والتمار والشطي والبصيري ورتاج وابتسامة لعدسة »األنباء«   )هاني الشمري(الشيخ خالد اجلراح يقدم التهاني بسالمة سلطان اللغيصم        )قاسم باشا(

اللغيصم: أهل الكويت جبلوا على احملبة 
والتآخي والتآزر في األفراح واألتراح

جنوم »قصر الساعات«: حققنا املعادلة 
الصعبة وقدمنا عمالً هادفاً للطفل 102425

أقرّت 150 ديناراً للمتقاعدين وزيادة للعسكريني.. واحلكومة ترد: نرفض ما أقرّته اللجنة ألن مكافأة نهاية اخلدمة والبديل اإلستراتيجي كافيان

»التشريعية«: 25٪ زيادة في رواتب املوظفني

عكس السعودية.. الكويت اخلاسرة لعدم قدرتها على تعويض 5% من إنتاجها

الرياض تستبعد أسباباً سياسية وراء إغالق »اخلفجي«

رئيس املجلس يولم على شرف السلطتني السبت.. واجلالل يدعو النواب إلى مزرعته بالوفرة اخلميس

جلنة خماسية لتنظيم انتخابات اللجان

البلدية حددت 15 موقعاً تضم 40650 مخيماً في 3 محافظات

املنفوحي: ال تأجيل لـ »الئحة املخيمات« والتطبيق 1 نوفمبر
بداح العنزي

نف����ى مدير ع����ام البلدية 
بالوكال����ة م.أحم����د املنفوحي 
الشائعات بشأن تأجيل تطبيق 
الئحة املخيمات اجلديدة، مؤكدا 
ان البلدية باش����رت إجراءاتها 
الالئح����ة وإص����دار  لتنفي����ذ 
التراخيص لبدء موسم التخييم 

في األول من نوفمبر املقبل. وقال 
املنفوحي عقب تدشينه موقع 
البلدية اخلاص بحجز املخيمات 
إلكترونيا عبر موقع البلدية، 
إن الالئحة اجلديدة حضارية 
وتساهم في احملافظة على البيئة 
التي شهدت ظواهر سلبية من 
جراء عمليات التخييم. وذكر أنه 
سيتم السماح لبعض املخيمات 

باالندماج وتكون متالصقة إذا 
كانوا يتبع����ون عائلة واحدة 
مبس����احة تصل الى 5000م2. 
من جهته، أوضح مساعد املدير 
العام لشؤون بلديتي الفروانية 
واألحمدي م.فيصل اجلمعة، 
انه متت إزالة 60 مخيما لعدم 
قيام أصحابها باحلصول على 
البلدية. بدوره،  ترخيص من 

ذكر مدير إدارة املساحة م.هشام 
الطليح����ي أن اعداد املخيمات 
املتوقع إقامتها في احملافظات 
الثالث تصل الى 40650 مخيما 
موزعة على 15 موقعا منها 12 
حملافظة اجلهراء و2 في األحمدي 
وواحد غ����رب منطقة عبداهلل 

املبارك.
التفاصيل ص6 ٭

أحمد مغربي

البترول  خفف���ت وزارة 
السعودية في بيان صحافي 
أمس م���ن تداعي���ات إغالق 
حقل »اخلفجي« املشترك بني 
السعودية والكويت، اذ اعتبرت 
أن طلب اجلانب الس���عودي 
اغالق احلقل كان بسبب عدم 
االلتزام باالشتراطات البيئية، 
نافية أن تكون هناك عوامل 
سياسية وراء اإلغالق. وبينت 
الوزارة أن عمليات اإلنتاج في 
احلقل ستعود عند استيفاء 
الشروط البيئية احملددة من 
قبل الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماي���ة البيئة. من ناحية 
أخرى، قالت مصادر نفطية 
ل� »األنب���اء« إن  مس���ؤولة 

التفاوض مع اجلانب السعودي 
سيأخذ بعض الوقت، متسائلة 
عن سبب التركيز على حقل 
اخلفجي »البح���ري« بينما 
هناك تلوث أيضا في منطقة 
الوف���رة املش���تركة البرية.  
ونفت مص���ادر في املجلس 
األعلى للبترول ان يكون هناك 
اجتماع متوقع للمجلس خالل 
األيام املقبلة لبحث موضوع 
اإلغالق، وذلك في الوقت الذي 
النفطية  النقابات  نادت فيه 
بضرورة تدخل املجلس األعلى 
للبترول حلل املشكلة. يذكر 
أن وزارة البترول السعودية 
طلبت من جميع ش���ركاتها 
النفطية االلتزام بالش���روط 
البيئية خلفض االنبعاثات 
الضارة وامللوثة للهواء، لكنها 

ل���م تتخذ أي ق���رار بإغالق 
منشآت نفطية. ويقدر االنتاج 
في منطقة اخلفجي ب�300 ألف 
برميل يومي���ا، مناصفة بني 
الكويت والسعودية، أي ان 
الكويت فقدت من اإلغالق نحو 
5% من انتاجها اليومي وهناك 
صعوبة في تعويضها محليا 
على عكس اجلانب السعودي 
ال���ذي لديه مرونة في زيادة 

االنتاج.
وذكرت مصادر من شركة 
نف���ط اخلليج ل���� »األنباء« 
أن عمال عملي���ات اخلفجي 
اس���تمروا في دوامهم أمس 
م���ن دون أن تك���ون هناك 
تكليفات ف���ي االعمال نظرا 
لتوقف االنتاج، وكذلك احلال 
بالنس���بة ملوظف���ي االعمال 

االدارية. وأوضحت املصادر 
أن عمليات اخلفجي طلبت من 
احدى الشركات املتخصصة 
جتميد العمل في مواقع اإلنتاج 
باس���تخدام مواد توضع في 
النفط للحفاظ على  أنابيب 
األنابيب من الصدأ والتآكل 
انتظ���ارا لعودة االنتاج بعد 

اتفاق اجلانبني. 
إلى أن عمليات  وأشارت 
اإلنتاج في حقل احلوت في 
منطقة اخلفجي متوقفة منذ 
فترة ومت اس���تخدام بعض 
املواد التي حتقن في األنابيب 
لوقف اإلنت���اج نهائيا ومنع 
األنابيب،  ف���ي  النفط  تدفق 
مؤك���دة أن عمليات اإلغالق 
الكامل ستستمر لتشمل باقي 

احلقول وبالطريقة نفسها.

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

بع���د إق���رار اللجنة التش���ريعية عدة 
مقترحات بقوانني وإحالته���ا الى اللجنة 
املالية بصفتها صاحبة اختصاص من بينها 
زيادة رواتب املتقاعدين 150 دينارا وزيادة 
 رواتب املوظفني بنس���بة 25%، أكد نواب

ل� »األنباء« عزمهم على إقرار تلك املقترحات 
التي من شأنها حتسني احلالة املادية لعدد 
كبير من شرائح املجتمع خصوصا ان هناك 
الكثير من املوظفني واملتقاعدين أصبحوا في 
أمس احلاجة لتدخل الدولة إلنقاذ أوضاعهم 

املالية. 
وفي هذا الس���ياق، أكد مصدر حكومي 
ل� »األنباء« ان احلكومة لن توافق على اي 
زيادات مالية يتقدم بها النواب خصوصا 
التش���ريعية مؤخرا،  التي أقرت باللجنة 
مشيرا الى ان مكافأة نهاية اخلدمة والبديل 
االستراتيجي سيراعيان كثيرا من احلاالت 

في الدولة، وانهما يكفيان اجلميع. 
ه���ذا، وكان مقرر اللجنة التش���ريعية 
النائ���ب يعقوب الصان���ع أعلن أمس عن 
موافق���ة اللجنة باألغلبي���ة على االقتراح 
بقانون في ش���أن زي���ادة رواتب موظفي 
الدولة بنس���بة 25% من الراتب األساسي 
للموظف���ني املدنيني العامل���ني في القطاع 
احلكوم���ي ممن ال يتمتعون بكادر خاص، 
كما أقرت اقتراحا بقانون بزيادة املرتبات 
واملعاشات التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب 
املوظفني املدنيني واملتقاعدين والعسكريني 

وإحالتها الى اللجنة املختصة. 
وأض���اف الصان���ع ان اللجن���ة أقرت 
 اقتراحا بأن يقوم بنك التسليف بالتأمني 
على حياة املقترض بقيم���ة القرض بناء 
على طلبه، وأن يت���م خصم قيمة التأمني 
بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها 

املقترض.
التفاصيل ص19 ٭

طلب شركة متخصصة إلغالق أنابيب النفط ملنع الصدأ انتظارًا للمفاوضات
واملجلس األعلى للبترول: ال اجتماع قريباً لبحث املوضوع مع السعودية

املوافقة على 17768 معاملة 
لالستفادة من صندوق األسرة في أكتوبر

اإلقرارات املوقعة بوزارة العدل 15 ألفاً و324 إقراراً

موسى أبوطفرة

أعلنت وزارة املالية البيان اإلحصائي 
لصندوق دعم األسرة بحسب ما ورد من 

البنوك املديرة لشهر أكتوبر. 
وج���اء في البي���ان اإلحصائي ان عدد 
املتقدمني بطلبات لالستفادة من الصندوق 

بلغ 20 ألف���ا و149 طلبا، فيم���ا بلغ عدد 
املعامالت التي متت املوافقة عليها 17 ألفا 
و768 معاملة، في حني بلغ عدد املعامالت 
التي لم يبت بشأنها حتى تاريخه 20 ألفا 

و60 معاملة. 
وبلغ عدد اإلق���رارات املوقعة بوزارة 

العدل 15 ألفا و324 إقرارا.

مريم بندق - رشيد الفعم 
 سلطان العبدان

قالت مصادر نيابية مطلعة 
ل� »األنباء« ان النواب اتفقوا 
على تشكيل جلنة خماسية 
بعضوية كل من أحمد الري 
ود.محمد احلويلة ود.يوسف 
الزلزلة ونبيل الفضل وطالل 
اجلالل، تتولى التنسيق مع 
النواب والتوافق فيما بينهم 
فيما يخص تش����كيل اللجان 

في دور االنعقاد املقبل.
وكش���فت املص���ادر ان 
اللجنة تستقبل اآلن طلبات 
النواب في الترشح لعضوية 
اللجان بحيث يعقد اجتماع 
موسع يوم اخلميس القادم 
في مزرع���ة اجلالل بالوفرة 
لالتفاق بش���كل نهائي على 

تشكيل اللجان.
وبينت املصادر ان الرئيس 
مرزوق الغامن س����يولم على 
شرف أعضاء السلطتني في 
اجتماع موس����ع يوم السبت 
القادم ف����ي ديوانه بضاحية 
الس����الم. وعلمت  عب����داهلل 

»األنباء« من مصادر أن الغامن 
سيوجه دعوة رسمية لسمو 
الوزراء الشيخ جابر  رئيس 
التأكيد على  املبارك لتجديد 
عالقة الشراكة بني السلطتني 
والتشاور والتنسيق الختيار 
أمني س����ر املجلس واملراقب 

وأعضاء اللجان الدائمة. 
وبحس����ب م����ا نش����رته 
»األنباء« سيتم تعديل الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة إلضافة 
جلنة األولويات تكون بصفة 
دائمة وميثل رئيسها في مكتب 
املجلس، ويتردد أن د.يوسف 

الزلزلة سيكون رئيسا لها، 
ونفت املصادر وجود توجه 

لتشكيل جلنة القيم.
وفي الس����ياق ذاته، عقد 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
ف����ي مكتب����ه أمس  الغ����امن 
اجتماع����ا مع وزي����ر الدولة 
لشؤون مجلس األمة ووزير 
العمير ووزير  النفط د.علي 
املواصالت والبلدية عيسى 
الكندري، حيث مت بحث قضية 
األولوي����ات. مصادر مطلعة 
قالت ل����� »األنباء« ان العمير 
أبلغ الغامن ان احلكومة جاهزة 

سلطان العبدان

نقلت مصادر برملانية لـ»األنباء« فحوى االجتماعات املتسلسلة التي عقدت في مكتب رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن امس والتي متحورت حول آخر املستجدات السياسية احمللية 

واالستعدادات لدور االنعقاد املقبل. وقالت املصادر إن الرئيس الغامن استمع الى وجهات نظر 
النواب ومالحظاتهم عن االداء احلكومي حيث طرح العديد منهم بعض املالحظات وإمكانية 

تفعيل املساءلة السياسية ضد بعض الوزراء، وأشارت املصادر ذاتها الى ان الغامن اكد للنواب ان 
االستجواب حق دستوري مكفول للنائب متى ما رأى حاجة لذلك تستوجب املساءلة، مؤكدا أن 

تفعيل مبدأ التعاون بني السلطتني أمر ضروري لتحقيق تطلعات املواطنني وإجناز برامج التنمية.

العمير أبلغ الغامن 
جاهزية احلكومة 
لعرض أولوياتها 

وأنها بانتظار 
تشكيل اللجنة 

البرملانية

وانها بانتظار تشكيل جلنة 
األولوي����ات البرملانية واتفقا 
على عقد اجتماع آخر االسبوع 
املقبل بعد حتديد أعضاء اللجنة 
لتدارس األولويات وإدراجها 
على اجللسات وحتديد البعض 
منها بحيث تعقد لها جلسات 

خاصة.
وأوضح����ت املص����ادر ان 
احلكوم����ة قدمت 10 أولويات 
للمرحلة االولى لدور االنعقاد 
اجلديد، هي مشاريع القوانني 
التالي����ة: املناقصات، اخلدمة 
الوطني����ة، التربية الوطنية، 
جمع السالح، االحداث، البديل 
للروات����ب،  االس����تراتيجي 
الى ش����ركة،  البريد  حتويل 
تعديل قوانني البلدية، خطة 
ال����ى جانب قانون  التنمية، 

يتعلق بالشباب.
 بدوره، قال النائب طالل 
انه وجه  ل� »األنباء«  اجلالل 
دعوة خاص����ة للنواب حلفل 
عشاء اخلميس املقبل في مزرعة 
اجلالل بالوفرة وسيكون اللقاء 
بروتوكولي����ا لترتيبات دور 

االنعقاد املقبل. 

نواب نقلوا للغامن رؤيتهم حول املستجدات السياسية

محليات
اإلبراهيم: أجرينا صيانة لكل طرق الكويت ومستعدون ملوسم األمطار

احلربي: 3690 درجة وظيفية لتوفير اخلدمات في مستشفى جابر .. وتشمل 2600 
درجة للممرضني و500 لألطباء و500 للفنيني و90 للصيادلة

الدوسري: إعادة تشكيل اللجنة االستشارية العليا لشؤون العمل
»اخلدمة املدنية«: عطلة رأس السنة الهجرية السبت 25 اجلاري
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الشيخ صباح اخلالد مع وزير اخلارجية العراقي د. إبراهيم اجلعفري 

ترأس وفداً وزارياً عربياً لزيارة بغداد وأكد التضامن مع العراق في مواجهة اإلرهاب

اخلالد: » داعش« ال ميثل تهديداً للعراق فقط بل للمنطقة بكاملها

الوفد الوزاري العربي برئاسة الشيخ صباح اخلالد أثناء لقائه رئيس جمهورية العراق د. فؤاد معصوم

الذي بدأ من مؤمتر جدة في 
11 سبتمبر كان لدعم احلكومة 
العراقية سياسيا من حيث 
العربية  الس����فارات  وجود 
في بغ����داد اضافة الى تقدمي 
مساعدات انسانية للشعب 
الن����ازح من جراء  العراقي 
الفظائ����ع التي ارتكبت على 

االراضي العراقية.
وذكر ان » الدعم متثل كذلك 
في كيفية مس����اعدة العراق 
في احلد من تسلل اجلماعات 
االرهابية الى اراضيه وايقاف 
متويله����ا ومواجه����ة الفكر 
الذي  املتط����رف واالجرامي 
يختطف الدين االسالمي وهو 

منه براء«. 
وردا على س����ؤال حول 
العالقات الكويتية � العراقية، 
قال اخلالد ان هناك اجتماعا 
مرتقبا للجنة العليا املشتركة 
في نهاية العام احلالي، معربا 
عن ارتياحه لتمكن الكويت 
والع����راق خ����الل العام����ني 
املاضيني م����ن اجناز الكثير 
من امللفات العالقة والتغلب 

عليها.
انه سيلتقي وزير  وقال 
العراقي لتحديد  اخلارجية 
املناس����ب النعقاد  املوع����د 
العلي����ا  اللجن����ة  اجتم����اع 
املشتركة بني البلدين، مرجحا 
عقد االجتماع في بغداد قبل 
نهاية الع����ام احلالي، مؤكدا 
اهمي����ة االجتم����اع املرتقب 
في إتاحة مس����احة واسعة 
لتطوير وتعزيز العالقات بني 
الكويت والعراق ومبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
م���ن جهت���ه، اك���د وزير 
اخلارجي���ة العراقي ابراهيم 
اجلعفري االس���تعداد لعقد 
اللقاء وتفعيل اللجنة العليا 
املشتركة بني البلدين حرصا 
العالقات  على تفعيل تطور 
الكويتية. وقال   � العراقي���ة 
ان »اي مل���ف متأخ���ر نحن 
على أمت االس���تعداد لفتحه 
والوصول الى افضل النتائج 
التي تنعكس على العالقة بني 

البلدين الشقيقني«.
م���ن جان���ب آخ���ر، قال 
اجلعف���ري إن »الع���راق لم 
يطلب من اي دولة عربية او 
دولية الوجود على االراضي 

العراقية«.
مؤكدا ان »العراق طلب فقط 
تسليح وتدريب قواته االمنية 

للتصدي لتنظيم داعش«.
من جانبه، دعا االمني العام 
للجامعة العربية نبيل العربي 
الى التصدي لالرهاب ولتنظيم 
داعش بطريقة شاملة وليس 
فقط عس���كريا، مشددا على 
ضرورة مواجهة التنظيم فكريا 
وعقائديا واقتصاديا. وقال ان 
»مواجهة االفكار االرهابية في 
املنطقة حتتاج الى وقت طويل 
ويجب أن تكون شاملة وليس 

عسكرية فقط«.
واضاف ان الوفد الوزاري 
العربي ي���زور العراق ممثال 
عن جميع الدول العربية التي 
ترغب في االستقرار واالمن 
التقدم  للع���راق وحتقي���ق 

والرفاهية لشعبه.
وذكر ان »مس���ؤولية حل 
املشكالت التي يواجهها العراق 
العالم كله  تقع على عات���ق 
وليس على العراق وحده«. 

بدوره، قال وزير خارجية 
موريتانيا »سنعمل على نقل 
العراق  ف���ي  حقيقة الوضع 
الى االجتم���اع املقبل لوزراء 

اخلارجية العرب«.
ال���وزاري  الوف���د  وكان 
العربي برئاس���ة اخلالد اكد 
عل���ى التضامن مع احلكومة 
والشعب العراقي في مواجهة 
االرهاب ال���ذي يهدد املنطقة 
ودع���م الس���لطات العراقية 
لبسط س���لطتها في جميع 
ارجاء الدولة. وذلك خالل لقاء 
الوفد مع وزير خارجية العراق 
د. ابراهيم اجلعفري حيث مت 
بحث آخر تطورات االوضاع في 
العراق والظروف احلرجة التي 
تعيشها املنطقة جراء تداعيات 
االعمال االرهابية التي تتطلب 
تضافر اجلهود من خالل العمل 
العربي املشترك ملواجهته على 

جميع االصعدة.
ش���ارك ف���ي االجتم���اع 
وزي���ر اخلارجي���ة والتعاون 
ف���ي اجلمهورية االس���المية 
املوريتاني���ة أحمد ولد تكدي 
وال���ذي ترأس ب���الده الدورة 
احلالية ملجلس اجلامعة واالمني 
العربية  الدول  العام جلامعة 
د. نبي���ل العرب���ي وعدد من 
الدول واالمانة  مسؤولي تلك 
العامة جلامعة الدول العربية. 
وقد غادر النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد بغداد امس 

بعد انتهاء الزيارة.

واس���تقرار الع���راق ركيزة 
اساسية الستقرار املنطقة. 

الوفد  وق���ال ان زي���ارة 
ال���وزاري العرب���ي للعراق 
تأتي انطالقا من احلرص على 
ضمان امن وسيادة واستقالل 
العراق واملنطقة ودعمه في 
مواجهة كل التحديات االمنية 
التي يواجهها، مضيفا »لقد 
اس���تمعنا من املس���ؤولني 
العراقي���ني جلميع تفاصيل 
التحديات التي تواجه البلد 
الشقيق وسيتم تضمني كل 
ذلك في تقرير مشترك بهدف 
إطالع وزراء خارجية العرب 
حكوماتهم عليه وعلى نتائج 

الزيارة«.
وذكر اخلال���د ان وزراء 
اخلارجية العرب سيناقشون 
في اجتماعهم املقبل تطورات 
العراق، مؤكدا  االوضاع في 
في هذا االطار ضرورة تقدمي 
املساعدات للنازحني العراقيني 
وقط���ع مص���ادر متوي���ل 
االرهابيني ومراقبة احلدود 
ملنع تسللهم ومواجهة فكرهم 
املتطرف مبختلف الوسائل.

وقال »اليوم ارتدي قبعة 
عربية بصفة الكويت رئيسا 
للقمة العربية ونحن هنا لدعم 
العراق في مواجهة التحديات 
اخلطرة التي ال تقتصر على 
العراق فحسب بل على املنطقة 
بكاملها م����ا يتطلب توحيد 

اجلهود ملواجهتها«.
واضاف اخلالد ان الدعم 

قال النائب االول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ان قوات التحالف الدولي التي 
تستهدف مواقع لتنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( اساسها 
عرب���ي، الفتا ال���ى ما ميثله 
التنظيم م���ن خطر وتهديد 
للع���راق واملنطقة. جاء ذلك 
في مؤمتر صحافي مشترك 
عقده الش���يخ صباح اخلالد 
الذي يزور العراق على رأس 
وفد وزاري عربي مع وزير 
اخلارجي���ة العراقي ابراهيم 
اجلعفري عقب مباحثات مع 
كبار املس���ؤولني العراقيني، 
تناولت تطورات االوضاع في 
العراق والظروف »احلرجة« 
التي تعيشها املنطقة جراء 
تداعيات االعمال »االرهابية«. 
ويترأس اخلالد الوفد الوزاري 
العرب���ي بصف���ة الكوي���ت 
»الرئي���س احلال���ي« للقمة 

العربية ال� 25.
وق���ال اخلالد ان »تنظيم 
داعش ال ميثل تهديدا للعراق 
فحسب بل للمنطقة بكاملها«، 
مؤكدا ان زيارة الوفد الوزاري 
العربي تعتبر مبنزلة رسالة 
»دعم وتضامن« للعراق في 

وجه التحديات.
وشدد اخلالد في املؤمتر 
ال���ذي حضره االم���ني العام 
للجامعة العربية نبيل العربي 
ووزي���ر خارجية موريتانيا 
احمد ولد تكدي على ان امن 

اجتماع مرتقب 
للجنة العليا 

املشتركة بني 
الكويت والعراق

اجلعفري: العراق 
لم يطلب من أي 
دولة الوجود على 
األراضي العراقية 

ولكن فقط تسليح 
وتدريب قواته 

األمنية

الوفد الوزاري التقى معصوم
والعبادي واجلبوري وزيباري

التقى الوفد الوزاري العربي برئاسة النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد امس 

مع رئيس جمهورية العراق د. فؤاد معصوم.
جاء ذلك مبناسبة زيارة الوفد الوزاري العربي لبغداد لتقدمي 
الدعم للحكومة والشعب العراقي ملواجهة االعمال االرهابية 

التي تهدد امن العراق واملنطقة.
وشارك في االجتماع وزير اخلارجية والتعاون في 

اجلمهورية االسالمية املوريتانية أحمد ولد تكدي واالمني 
العام جلامعة الدول العربية د. نبيل العربي وعدد من 

مسؤولي الدول العربية املشاركة في االجتماع واالمانة العامة 
ملجلس اجلامعة العربية. كما بحث الوفد الوزاري العربي مع 

رئيس وزراء العراق د. حيدر العبادي آخر املستجدات في 
الساحة العراقية. وذكرت وزارة اخلارجية في بيان ان الوفد 
العربي استعرض تطورات االوضاع في العراق وسبل تقدمي 
الدعم للحكومة والشعب ملواجهة االعمال االرهابية في ضوء 

التداعيات االمنية والتصعيد الراهن الذي يتطلب تضافر 
اجلهود ايضا العادة األمن واالستقرار فيه.

وشارك في االجتماع وزير اخلارجية والتعاون في 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية أحمد ولد تكدي واالمني 

العام جلامعة الدول العربية د. نبيل العربي وعدد من 
مسؤولي الدول العربية املشاركة في االجتماع واالمانة العامة 
ملجلس اجلامعة العربية. والتقى الوفد رئيس مجلس النواب 

العراقي سليم اجلبوري ووزير املالية العراقي هوشيار 
زيباري.
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بورسلي: مؤمتر احلوكمة يعّزز دور 
القطاع اخلاص وميكّنه من اجتياز األزمات

أميرة عزام

ذكرت رئيس���ة مؤمت���ر احلوكمة في دول 
مجلس التعاون ووزيرة التجارة السابقة أماني 
بورسلي أن الهدف من إقامة هذا املؤمتر وإطالق 
جائزته هو تعزيز دور القطاع اخلاص لتمكنه 
من اجتياز األزمات واالرتقاء ألسلوب يتسم 
بالعدالة والشفافية لألطراف املساهمني، الفتة 
إلى ضمان استراتيجية وخطة وأهداف ضمن 

معايير لتطبيقها.
جاء ذلك خالل عقد املجلس العربي للتخطيط 
مؤمترا صحافيا صب���اح أمس األحد لإلعالن 
عن انطالق مؤمتر احلوكمة في دول مجلس 
التعاون حتت عن���وان »احلاجة إلى تصميم 
معايير حوكمة خليجية«، املزمع انطالقه 3 إلى 
5 نوفمبر القادم برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، داعية الشركات 
الى الرد على االس���تبيان املرس���ل اليها بهذا 

اخلصوص.
وأوضحت أن احلوكمة أهم متطلبات جناح 
أي برنامج إصالح اقتصادي، الفتة إلى أن بيئة 
األعمال في اخلليج العربي والشرق األوسط 
تتصف بخصائص جتعل أسواقها مختلفة عن 
نظائرها ف���ي الدول املتقدمة من حيث هياكل 
امللكية املركبة وصفقات اجلهات ذات العالقة 
باإلضافة الى سيطرة مجاميع جتارية محدودة 
على مجموعة من الشركات في قطاعات متعددة 
وضعف معايير الشفافية عن تلك املطبقة عامليا 
وضبابية دور اإلدارات التنفيذية، مضيفة ان 
القصور في البيئة التشريعية مما يشكل مصدرا 
للمخاطر على أموال ومصالح املساهمني، ومع 
ارتفاع الوعي ألهمية احلوكمة وبروز فوائد 
كبيرة لتطبيقها تبنت الكثير من الش���ركات 
لوائح للحوكمة، االمر الذي انعكس إيجابيا على 
تعزيز ثقة املساهمني ورفع جاذبية وتنافسية 
الشركات للمستثمرين، مشيرة الى ان نسبة 
الشركات املشاركة من املدرجة في سوق الكويت 

لألوراق املالية هي ٪25. 
ولفتت بورسلي الى ان فكرة اجلائزة سنوية 
وتأتي من منطلق احلرص على حتفيز وتشجيع 
التطبيق الطوعي ملعايير احلوكمة املثلى ضمن 
فعاليات املؤمتر بني خمسة مراكز لتكرمي افضل 
جهات في تطبيق احلوكمة بهدف حتقيق افضل 
تطبيق للمنهجية العلمية باعتماد فريق الفرز 
برئاس���تها وعدد من األكادمييني من ضمنهم 
د.علي عريفة ود. فهد الفضالة ود.تركي الشمري 
الختيار اجلهات املرشحة للفوز باجلائزة على 
أسس فنية وموضوعية، مضيفة أن من اهم 

املعايير التي تتماشى مع العوامل الرئيسية 
لقياس احلوكمة هي البيئة التشريعية وحقوق 
املس���اهمني وهيكلة امللكية واملعاملة العادلة 
بني املساهمني باإلضافة إلى دور اجلهات ذات 
املصلحة من عمالء وموظفني وموردين، الى 
جانب اإلفصاح والشفافية ومسؤولية مجلس 

اإلدارة فضال عن كفاءة اإلدارة التنفيذية.

حتسني العالقات بني احلكومي واخلاص
من جانبه، قال ممثل مؤسسة التقدم العلمي 
فيص���ل املتروك ان املؤسس���ة متثل الواجهة 
لش���ركات القطاع اخلاص، مبينا ان احلوكمة 
تساهم في حتسني العالقة بني القطاعني اخلاص 
واحلكومي، مشيرا الى دور املؤسسة في دعم 
القضايا احليوي���ة ومحاولتها في تقنني هذا 
الدعم حتى يستفاد منه اكبر شريحة ممكنة، 
مؤكدا أهمية التنمية االقتصادية وانعكاسها 

اإليجابي على القطاع اخلاص.
من جانبه، اكد املدير العام للمعهد العربي 
للتخطيط بدر مال اهلل انه خالل الس���نوات 
العشر املاضية شهدت بيئة األعمال باملنطقة 
عددا من املتغيرات واألحداث على املستويات 
السياسية واملالية واالقتصادية والتشريعية، 
الفتا الى ان األس���واق املالية ش���هدت موجة 
أخرى من االرتدادات في العالم مبا فيها منطقة 
االحتاد األوروبي )أزم���ة اليورو في اليونان 
وإسبانيا وإيطاليا وعدد من الدول األخرى( 
حيث حتولت األزمات املالية الى أزمات اقتصادية 
حادة تتواصل تداعياتها السلبية الى اليوم.

وأشار الى ان الكويت شهدت خالل عام 2013 
إقرار عدد من لوائح احلوكمة في السوق الكويتي 
حيث خضعت جميع البنوك لالئحة احلوكمة 
في يوليو من عام 2013 أما الشركات املدرجة 
فقد أصدرت هيئة أسواق املال خالل العام الئحة 
احلوكمة والتي ستكون نافذة في نهاية 2014 
إال تاريخ النفاذ قد مت تأجيله حتى نهاية 2015. 
وبالرغم من كل هذه اخلطوات االيجابية، فان 
املنطقة حتتاج الى املزيد من االصالحات في 
هذا املجال، موضحا ان تطبيق مبادئ احلوكمة 
يساعد على إنشاء بيئة عمل سليمة جتعل من 
املؤسسات االقتصادية والشركات املالية قادرة 

على حتقيق مساهمة تنموية أفضل.
وأضاف أن ترسيخ ثقافة احلوكمة الرشيدة 
وتطبيق مبادئها يساعد على تقليل املخاطر 
وبناء الثقة مع أصحاب املصالح، مبا يسهم في 
رفع مردودية االستثمارات وحتقيق األهداف 
االستراتيجية للمؤسسات، وهو ما يترتب عنه 

رفع مستوى كفاية االقتصاد الكلي.

)هاني عبداهلل( د.أماني بورسلي ود.بدر مال اهلل وفيصل املتروك خالل املؤمتر الصحافي   

ينطلق 3 نوفمبر حتت رعاية رئيس الوزراء

7 محاور
ذكر د.بــدر مال الــله ان املؤمتر سيتــناول 

7 محاور هي: 
٭ احملور األول: أهمية تطبيق معايير احلوكمة 

)رفع تنافسية الدول واملؤسسات، وجذب 
رؤوس األموال، تعزيز مكانة الدولة كمركز 

مالي جتاري، رفع ثقة املستثمرين في السوق، 
رفع كفاءة الشركات من حيث اإليرادات، بناء 
بيئة عمل سليمة تعني الشركات على حتقيق 

أداء أفضل، ودعم سمعة الشركات محليا 
واقليميا(.

٭ احملور الثاني: أثر األزمة املالية على منظور 
الرقابة والتشريعات في املنطقة، وأهم مقومات 
وخصوصيات القوانني احلديثة العاملية التي مت 

إقرارها بعد األزمة العاملية.
٭ احملــور الثالث: تقييم التجارب الدولية 

وأهم التجارب الناجحة في مجال تطبيق 
احلوكمة على األسواق املالية واحلوكمة 

كوسيلة ملواجهة األزمات املالية ولتحسني بيئة 
األعمال.

٭ احملور الرابع: االستراتيجيات املقترحة 
لتطبيق احلوكمة على األسواق اخلليجية 

وبناء قدرات السلطات التنظيمية في املنطقة.. 
وأهمية صياغة أنظمة حوكمة مناسبة 

ملؤسسات اخلليج.
٭ احملور الـخامس: انعكاسات تطــبيق 
أنظـمة احلوكمة على األسواق اخلليجية: 

اسـتراتيجية التطــبيق التـدريـجي )طـبق 
أو برر سبـب عدم االلــتزام أو االلتزام 

بعـد فترة محددة( واسـتراتيجية العـصا 
والــجزرة.

٭ املــحور الـسادس: جتارب القطاع اخلاص 
للتكيــف مع أنظـمة وهياكل احلوكمة 

احلديثة.
• احملور السابع: معايير احلوكمة في 

مؤسسات القطاع العام واألجهزة الرقابية 
ومؤسسات االستثمار احلكومية: مناهج بناء 
قدرات السلطات التنظيمية في صياغة أنظمة 
احلوكمة وتطوير اجلانب البحثي واالستثمار 

في التدريب.
من جهته، قال مدير العالقات العامة 

د.فهد الفضالة ان هناك نخبة من اخلبراء 
واملتخصصني واألكادمييني سيشاركون في 
املؤمتر، مشيرا الى انه من الضروري على 
الشركات واملؤسسات املالية في القطاعني 

اخلاص والعام ان تلتفت الى احلوكمة وخاصة 
ان هناك بعض الدول في مجلس التعاون 

سبقتنا في ذلك املجال.
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الرويني: حتديد 
1000 متر لكل 
مخيم و5 آالف 

للهيئات

الطليحي: حتديد 
40650 موقعًا في 

ثالث محافظات

خالل تدشني موقع البلدية اخلاص حلجزها حتت شعار »رخص وخيم«

املنفوحي: ال تأجيل لالئحة إقامة املخيمات الربيعية والتطبيق 1 نوفمبر
وذكر انه مت توفير األجهزة 
املتعلق���ة مبتابع���ة أعم���ال 
التخييم والت���ي تعمل وفق 
األقمار االصطناعية، مشيرا 
الى ان املساحة احملددة 1000 
متر لكل مخيم وان تكون هناك 
مس���افة 100 متر يفصل بني 

مخيم وآخر.
وأوض���ح ان إجمالي عدد 
الربيعية املسموح  املخيمات 
بإقامتها في احملافظات الثالث 
ملوسم البر احلالي تصل الى 

40650 مخيما.
وبني ان���ه يحظ���ر إقامة 
املخيمات بالقرب من الطرق 
السريعة، مشيرا الى انه سيتم 
تفعيل نظام التخييم احلالي 
بطريقة آمنة من خالل املتابعة 
املستمرة ملراقبات النظافة في 

احملافظات املعنية.
إدارة  وتطرق نائب مدير 
العالق���ات العامة في البلدية 
عبداحملسن ابا اخليل الى وجود 
656 طلبا إلقامة املخيمات لدى 
البلدية، خاصة انه مت جسر 
39 موقعا بعد إنهاء إجراءات 

ترخيصه.
وبني انه بعد انتهاء فترة 
التخييم يت���م طلب إحضار 
ش���هادة من البن���ك تتضمن 
رقم احلساب لتحويل مبلغ 
التأمني حلساب صاحب املخيم 
بالتعاون م���ع اإلدارة املالية 

في البلدية.

الترخيص، مس���تدركا  على 
بأن���ه متت إزال���ة 60 مخيما 
ف���ي احملافظات ال� 3 س���واء 
في املواقع املرخصة أو غير 
املرخصة، وذلك لعدم احلصول 

على ترخيص من البلدية.
من جانب آخر، ذكر مدير 
إدارة املساحة م.هشام الطليحي 
ان ع���دد مواقع املخيمات في 
احملافظات ال� 3 تصل الى 15 
موقعا موزعة على اخلريطة، 
موزع���ة عل���ى 12 موقعا في 
محافظة اجلهراء، موقعني في 
محافظة اجلهراء، وموقع في 

غرب عبداهلل املبارك.

معامالت تراخيص املخيمات الربيعية بصفة مؤقتة ببلدية الكويت حتى تاريخ 16 أكتوبر 2014

معامالت مستلمة احملافظة
إجمالي التراخيص غير مقبولةمعامالت مقبولةمازالت قيد الدراسة

الصادرة
إجمالي املعامالت 

باحملافظة

37579223479األحمدي

66402011137اجلهراء

59160277الفروانية

إجمالي التراخيص 
للبلدية

5001352236693

املخيمات ا لربيعية

املساحة )كلم2(املخيم الربيعيمسلسل
القدرة 

االستيعابية 
)األفراد( تقريبا

36.51250العبدلي1

822850الروضتني2

401400ام الرمم3

351225الصبية4

451575اللياح5

4125كاظمة6

7A16.5575أم الروس

7B16.5575أم الروس

7C 15.5545اجلهراء

8
غرب عبداهلل 

املبارك
8250

1926750أم الروس9

2147500الشقايا10

12420الساملي11

18630كبد12

43015000عريفجان والوفرة13

116540670اإلجمالي 15 موقعا

املراجعة لدفع الرس���وم يتم 
إلغاء املوقع.

وأش���ار الى ان مس���احة 
املخي���م املخص���ص لألفراد 
تص���ل ال���ى 1000 متر مربع 
الى ان تصل الى 5 آالف متر 
مربع للهيئات، الفتا الى انه 
لن يت���م حجز املوقع اذا كان 
خارج اخلارطة احملددة إلقامة 

املخيمات.
من جهت���ه، أوضح املدير 
العام لشؤون بلديتي الفروانية 
واألحمدي فيصل اجلميعة ان 
هناك إجراءات متعلقة بإزالة 
املخيم في حالة عدم احلصول 

بطريقة س���هلة خاصة بانه 
البرنامج في  مت تطوير هذا 

البلدية.
واوض���ح ان هناك ثالثة 
طرق لعملي���ة حجز املخيم 
من خالل االفراد والشركات، 
اضافة الى حتديد املوقع كما 
تت���م اضافة خدم���ة جديدة 
تتعلق باالستفسار عن احوال 

الطقس.
واشار الى انه بعد املوافقة 
على حتديد املوقع يتم ارسال 
الترخيص  مس���ج لصاحب 

للمراجعة.
وانه في حالة التأخر عن 

به���دف تس���هيل االجراءات 
حول التخيي���م، اضافة الى 
ان االماك���ن احملددة س���تتم 
زيادتها اذا استدعت احلاجة 
الى ذلك وتوفير مناطق اخرى 
مؤكدا ان هذا يساهم باحلد 
من الظواهر السلبية السابقة 
التي تظهر بعد انتهاء فترة 

التخييم.
من جهت���ه اش���ار مدير 
ادارة نظم املعلومات طارق 
الرويني الى ان البرنامج مت 
تشغيله من االسبوع املاضي 
وسيتم توفيره على البوابة 
االلكتروني���ة للوصول اليه 

البلدية  نفى مدير ع���ام 
بالوكال���ة م.أحمد املنفوحي 
م���ا يتردد عن ني���ة البلدية 
تأجيل تطبيق الئحة املخيمات 
اجلدي���دة واملقررة في االول 
من الش���هر املقبل، مؤكدا ان 
الالئحة ستطبق في موسم 

التخييم احلالي.
وقال املنفوحي في مؤمتر 
صحافي امس مت خالله تدشني 
موقع البلدية اخلاص بحجز 
املخيمات الربيعية حيث اكد 
انه ألول م���رة يتم تطبيق 
الالئحة وهو حضاري  تلك 
البيئة، مشيدا  يحافظ على 
في هذا اخلصوص بتعاون 
البلدية  اجلهات االخرى مع 
مثل »الدفاع، الداخلية، البيئة« 
مشيرا الى ان التطبيق الفعلي 
لالئحة سيشهد سلبيات، ولكن 
س���يتم خالل الفترة املقبلة 
معاجلة تلك الس���لبيات من 
خالل التشريعات والالئحة.

ونوه الى ترحيب املنظمات 
البيئية بهذه الالئحة، وذلك 
للمساهمة في احلفاظ على 

البيئة من التدمير.
واش���ار ال���ى ان البلدية 
س���محت لبعض املخيمات 
اذا كانت عائلة  باالندم���اج 
واحدة وان تكون املخيمات 
متالصقة بحد اقصى 5 آالف 
الثانية  متر على ان يدف���ع 
منف���ردا لكل مخي���م وذلك 

م. أحمد املنفوحي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

البغيلي يشيد بإجراءات إبعاد 
املتورطني في األغذية الفاسدة

أشاد عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي باالتفاق الذي مت بني 
وزارتي الداخلية والبلدية حول اإلجراءات التي سيتم اتخاذها 
جتاه مروجي األغذية الفاسدة في البالد، معتبرا أنها خطوة في 
الطريق الصحيح رغم تأخرها على الرغم من مناداتنا باتخاذ 

إجراءات رادعة جتاه األغذية الفاسدة منذ سنوات.
وقال البغيلي إن إبعاد أي 
وافد يتم إثب���ات تورطه في 
ترويج األغذية الفاسدة يعد من 
أهم القرارات التي مت االتفاق 
عليها، ونحن نشيد بهذا القرار 
ونتمنى من الداخلية أن تكون 
لديها آلية واضحة في هذا األمر 
حتى يتم تنفيذه على أرض 

الواقع.
أن اهتم���ام نائب  وأك���د 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووزير البلدية عيسى الكندري 
أمرا محمودا  بهذا األمر يعدا 

يجب عل���ى أثره اتخاذ إجراءات رادع���ة للمتاجرين باألغذية 
الفاسدة، موضحا ان حماية صحة وسالمة املواطنني واملقيمني 
من جش���ع جتار األغذية الفاسدة يعد من أهم األولويات التي 
حتتاج الى تنس���يق بني الداخلية والبلدية و»الصحة« التي 
متتلك املختبرات للقضاء على هذه الظاهرة التي اس���تفحلت 

في السنوات األخيرة دون رادع.
وطالب اجلهات املختصة النظر في اقتراحه بأن تكون هناك 
مخازن خاصة بالبلدية يتم من خاللها التصرف في األغذية بعد 
التأكد من صالحيتها، وذلك عن طريق اس���تقبال هذه املخازن 
إلرساليات األغذية الواردة وعدم التصرف فيها إال بعد إجراء 
الفحص الالزم لها والتأكد من مالءمتها لالستهالك اآلدامي ومن 

ثم تسمح للتاجر بتوزيعها.
وشدد البغيلي على ضرورة تفعيل مشروع الهيئة العامة 
للغذاء الذي سيساهم في حل العديد من املشاكل وفي مقدمتها 
انتشار األغذية الفاسدة، مبينا أن 95% من الغذاء في الكويت 
مستورد من اخلارج، وبالتالي فالتأخير في تفعيل هيئة الغذاء 
ميثل خطرا على الب���الد، ولذلك ال بد من تكاتف اجلهود لكي 
تبدأ عملها في وضع سياسة وطنية عامة للغذاء وتأمني سالمة 
الغذاء وتعزيز تغذية املجتمع وإعداد التش���ريعات الغذائية 

وتطوير األنظمة الرقابية.

أحمد البغيلي 
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اللجنة الدائمة ملسؤولي إدارات التشريع بدول اخلليج عقدت اجتماعها التاسع حتت شعار »االجتاهات احلديثة في صياغة ومراجعة القوانني«

املسعد: حتقيق التكامل بني دول »التعاون« في املجاالت القانونية والتشريعية
العفاسي ان الهدف من االجتماع 
الدول  هو تشريع توافقي مع 
األخرى للمصطلح الذي ميكن 
ان يكون ل����ه داللة اخرى عند 
دولة ثانية فيج����ب ان يكون 
رؤية شاملة تعطي داللة تطبيق 
اكث����ر منها دالل����ة للمصطلح 
نفسه كصياغه مشيرا ان وضع 
إستراتيجية عامة للجنة بشكل 

أساسي. 
وأضاف ان ق����د مت تطبيق 
االستراتيجية بالكويت من خالل 
حصر جميع التشريعات التي 
صدرت من مجلس التعاون من 
سنة 1981 وحتى اآلن، موضحا 
الهدف األساسي هو وضع  ان 
التشريعية  دليل املصطلحات 
ودليل تشريعي ليكون هناك 
تقارب بني دول اخلليج لنعمل 
عل����ى تكوين بني����ة خليجية 

واحدة.
بدوره اكد مستش����ار وزير 
العدل السعودي ورئيس فريق 
التشريع عبداهلل السعدان ان 
ه����ذا االجتماع مت إق����راره من 
قبل مجلس التعاون اخلليجي 
إليجاد أرضيه مشتركة لتوحيد 
إلى جانب  القوانني اخلليجية 
توحيد املصطلحات، الفتا الى 
أن ذلك يعتبر من اعظم اجلوانب 
التي ال يهتم بها الكثير من أهل 

االختصاص والتشريع.

القانونية، وتب����ادل اخلبرات 
في مراجعة القوانني ومجاالت 
التقنني، وتب����ادل أهم املبادئ 
املس����تخلصة إلعداد وصياغة 
التشريعات، ودليل استرشادي 
التش����ريعات،  ملراقبة وإعداد 
وأوضح����ت ان األمانة العامة 
ملجل����س التعاون تفضلت عن 
طريق قطاع الشؤون القانونية 
الكتروني  لديها بإنشاء موقع 
الدائمة مت تدش����ينه  للجن����ة 
في االجتماع الثامن برئاس����ة 

املستشار صالح املسعد.
م����ن جهته اكد املستش����ار 
في الفتوى والتش����ريع د.فهد 

الى أنها تعتبر حصرا لألنظمة 
والقوانني االسترشادية املعتمدة 

على قرارات اللجان الفنية
كم����ا أن اللجن����ة الدائم����ة 
وضعت اس����تراتيجية للعمل 
للثالث سنوات املقبلة حتى عام 
2016، مؤكدة ان لها أهدافا كثيرة 
ورسالتها األساسية هي العمل 
على مستوى العمل التشريعي 
املشترك في إطار توجيهات قادة 

دول مجلس التعاون.
وأضافت: انه مت البدء بتنفيذ 
اس����تراتيجية تش����تمل على 
أربعة محاور »تبادل مجموعة 
القضائية، والفتاوى  األحكام 

إنش����ائها وهذا االجتماع ال� 9 
وأجنزت ع����ددا من اإلجنازات 
التشريعي  التعاون  في مجال 
اخلليج����ي واهمه����ا توحي����د 
املصطلحات التشريعية بدول 
املجلس واملوسوعة التشريعية 

لدول املجلس.
العامة  وبين����ت ان األمانة 
قامت ممثلة بقطاع الش����ؤون 
القانونية باعتبارها عضوا في 
جلن����ة املختصني بعمل جدول 
للموسوعة التشريعية اشتملت 
على حصر وتصنيف لقرارات 
املجلس األعلى واملجلس الوزاري 
ذات اجلانب التشريعي، مشيرة 

التشريع بدول املجلس وتبادل 
اخلبرات التشريعية من خالل 
عقد الندوات املشتركة وتبادل 
الزيارات بني مسؤولي أعضاء 
إدارات التشريع، مشيرة الى ان 
اللجنة تهدف أيضا الى مشاركة 
ومس����اهمة اجله����ات املعنية 
واملختصة بتنس����يق مواقف 
ورؤى دول املجلس في املجال 
التشريعي املطروح في احملافل 
واملنظم����ات العربية والدولية 
باالضافة الى العمل على تبادل 
الوثائق التش����ريعية بني دول 
ان  التعاون، موضحة  مجلس 
اللجنة عقدت 8 اجتماعات منذ 

الفتوى والتشريع ورئيس الوفد 
الكويتي في االجتماع املستشارة 
هدى الشايجي ان إنشاء اللجنة 
الدائمة ملسؤولي إدارات الفتوى 
والتشريع بدول مجلس التعاون 
مت مبوجب قرار املجلس الوزاري 
في دورته ال� 114 وتضم جميع 
رؤساء اإلدارات والهيئات املعنية 
بالتشريع بدول مجلس التعاون 
باالضافة الى قطاع الش����ؤون 
القانونية باألمانة العامة ملجلس 

التعاون اخلليجي.
ان  الى  الش����ايجي  ولفتت 
اللجنة تهدف الى تقوية وتعميق 
التعاون التشريعي بني إدارات 

عبدالهادي العجمي

أكد رئيس الفتوى والتشريع 
ان  املستش����ار صالح املسعد 
االجتماع التاسع للجنة الدائمة 
ملسؤولي إدارات التشريع بدول 
اخلليج جاء اس����تجابة لرؤية 
القادة في دول املجلس واألهداف 
النظام األساسي  التي ضمنها 
بشأن حتقيق التنسيق والتكامل 
والترابط ب����ني الدول األعضاء 
وصوال إل����ى وحدتها وتوثيق 
الروابط بني ش����عوبها ووضع 
أنظم����ة في مختل����ف امليادين 
ومنه����ا املجاالت التش����ريعية 

والقانونية.
وأش����ار املس����عد خ����الل 
االجتم����اع ال����ذي عق����د حتت 
شعار »االجتاهات احلديثة في 
صياغة ومراجعة القوانني« الى 
ان فعاليات االجتماع تتضمن 
عدة مواضيع مهمة منها دراسة 
توفير حماية للممتلكات الثقافية 
ف����ي دول املجل����س وصيانة 
اإلرث اإلنساني وأيضا حصر 
االتفاقيات والقوانني املوحدة 
الص����ادرة في إط����ار مجلس 
التع����اون وكذلك إع����داد دليل 
تشريعي يحتوي علي تقريب 
املصطلحات التش����ريعية بني 
دول املجل����س. وبدورها قالت 
وكيل قطاع التشريع في إدارة 

)أحمد علي(املستشار صالح املسعد مترئسا االجتماع  جانب من االجتماع التاسع للجنة الدائمة ملسؤولي إدارات التشريع بدول اخلليج  

خالل حفل تخريج املشاركني في برنامج »كونا« األول لتأهيل الطلبة اجلامعيني

الدعيج: صقل املهارات لتأهيل الكوادر الوطنية لتحمل 
املسؤولية و استكمال مسيرة النهضة والبناء في الكويت

القدرات واملهارات من خالل 
الترتيب العملي أمرا ضروريا 
القدرات واملساهمة  لصقل 
في رفع الكف���اءات وتأهيل 
الكوادر الوطنية التي تتحمل 
املس���ؤولية في اس���تكمال 
مسيرة النهضة والبناء في 

بلدنا.
وتابع: أهنئ اخلريجني 
الدورة  عل���ى اجتيازه���م 
التدريبي���ة بنج���اح كبير 

وأمتن���ى ان تك���ون حققت 
لهم األهداف املنش���ودة مبا 
يفيدهم في حياتهم العملية 
والعلمي���ة في املس���تقبل 
وتوعد لهم مبستقبل مشرق 
وواعد في ظل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.

التحرير سعد العلي وعمداء 
الكليات ورؤساء االقسم في 

جامعه الكويت.
وتخل���ل احلف���ل كلمة 
للشيخ مبارك الدعيج أشاد 
فيها باهتمام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببناء اإلنس���ان واعتباره 

الثروة احلقيقة للكويت.
الدعي���ج من  وأض���اف 
هنا أصبحت عملية تنمية 

ندى أبونصر

أقيم امس حفل تخريج 
للطلبة في برنامج »كونا« 
الطلب���ة  لتأهي���ل  األول 
اجلامعيني بحضور رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام 
ل���� »كونا« الش���يخ مبارك 
الدعيج، وعميدة كلية اآلداب 
في جامعة الكويت د.حياة 
احلجي واملدير العام لقطاع 

)محمد خلوصي(  الشيخ مبارك الدعيج ود.حياة احلجي يتوسطان الطلبة املكرمني   الشيخ مبارك الدعيج متحدثا 

د.حياة احلجي تكرم الشيخ مبارك الدعيج

شهادة تقدير الحدى املشاركات في برنامج »كونا« 

الشايجي: نهدف 
إلى تبادل اخلبرات 

بني إدارات التشريع 
بدول اخلليج
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)قاسم باشا( الشيخ خالد اجلراح يقدم التهاني بسالمة سلطان اللغيصم وبجانبه فهيد اللغيصم 

د. علي العبيدي يهنئ اللغيصم بالسالمة

سلمان البدران وم.عادل اخلرافي وطالل اجلالل

طالل  اجلالل ود.عودة الرويعي وم. محمد الهدية كامل العوضي يتحمد للغيصم بسالمة العودة

م.عبدالعزيز اإلبراهيم وم.محمد الهدية ود.عودة الرويعي اللغيصم مع عبداهلل املعيوف وسعود احلريجي

د.حمود فليطح وسلطان اللغيصم وجنله سعود

د. علي العمير مهنئا فارس العتيبي مهنئا

عبداهلل التميمي يبارك اللغيصم

سلطان اللغيصم يرحب بأحد كبار السن

اللغيصم بني محبيهسلطان اللغيصم متوسطا بعض املهنئني

سلطان اللغيصم مرحبا بأحد  الوجهاء

م. سالم األذينة وم.عادل اخلرافي وطالل اجلالل

سلطان اللغيصم متوسطا نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج والشيخ فيصل املالك وسعد اخلنفور وبعض احلضور

أقام حفل استقبال في ديوانه مبناسبة عودته من رحلة العالج ساملاً

اللغيصم: أهل الكويت جبلوا على احملبة والتآخي والتآزر في األفراح واألتراح
سلطان العبدان

أقام النائب سلطان اللغيصم 
مس����اء أمس األول حفل عشاء 
بديوانه مبناس����بة عودته من 
الت����ي تكللت  الع����اج  رحلة 

بالنجاح بفضل اهلل.
اللغيصم احلضور  وشكر 
على تواجدهم ومشاركته فرحة 
العودة ساملا، مؤكدا أن هذه هي 
أخاق أهل الكويت الذين جبلوا 
على احملب����ة والتآخي والتآزر 
في األف����راح واالتراح وهذا ما 
مييز ه����ذا املجتم����ع الصغير 
بحجم����ه والكبي����ر باجنازاته 
وأفعاله. ووجه اللغيصم التحية 
والشكر لكل من سأل عن صحته 
س����واء باحلضور أو االتصال 
هاتفيا متمنيا للجميع الصحة 

والعافية.

سعود سلطان اللغيصم وخاله احملامي سطام العياده
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يتقدم

فــهـــــد جــــواد األربــــش
بأحر التعازي واملواساة إلى

السيد/ جاسم محمد النوري

وآل النوري الكرام
لوفاة املغـفـور لـه بإذن الله تعالـى

محمد عبدالله النوري
سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك
و4 وزراء والعدساني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. واستقبل 
سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك . واستقبل سموه بقصر 
الس����يف صباح امس نائب رئيس مجلس 
الداخلي����ة ووزير األوقاف  الوزراء ووزير 
والشؤون اإلسالمية بالوكالة الشيخ محمد 
اخلالد. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر 
الس����يف صباح امس نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح. 
واستقبل س����مو ولي العهد بقصر السيف 
صباح امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني. واستقبل سموه بقصر السيف 
صب����اح امس وزير االع����الم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر الس����يف صب����اح امس وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل 

بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل.

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
بطاقات دخول القرعة للدفعة الثالثة من القسائم 
احلكومية في مشروع »غرب عبداهلل املبارك« 
وتش���تمل على 314 قسيمة مبساحة 400 متر 
مربع.  وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس إن 
أسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة 
جاء بناء على أولوية الطلب اإلس���كاني التي 
وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1995/12/13، 
مضيفة أن املؤسس���ة خصصت امس واليوم 
لتوزيع بطاقات القرعة وغدا الثالثاء لتوزيع 
بطاق���ات االحتياط لدخول القرعة.   وأضافت 

أنها حددت يوم اخلميس املقبل موعدا الجراء 
القرعة على هذه القس���ائم في مس���رح مبنى 
املؤسسة بجنوب السرة.  ويقع مشروع غرب 
عبداهلل املبارك على طريق الدائري السابع مقابل 
ضاحية عبداهلل املبارك من اجلهة الغربية وتبلغ 
مساحة املشروع 899.30 هكتارا ويشمل على 
5196 قسيمة تبلغ مساحة القسيمة الواحدة 400 
متر مربع.  ويتضمن املش���روع أحدث املباني 
العامة التي تغطي كل اخلدمات وتواكب متطلبات 
الوزارات اخلدمية وفق أحدث التصاميم لتوفير 

اخلدمات املتكاملة للسكان. 

»السكنية« توزع بطاقات القرعة للقسائم 
احلكومية في »غرب عبداهلل املبارك«

اجلناح الكويتي في البازار السنوي 

سفارتنا باألردن شاركت في البازار اخليري في يوبيله الذهبي
وخصص ريعه لأليتام. 

بعثتن����ا  وعرض����ت   
الديبلوماسية منتجات ثقافية 
وصناعات نس����يجية وقطنية 
ومش����غوالت يدوي����ة ومواد 

عمان � كونا: شاركت الكويت 
في بازار السلك الديبلوماسي 
اخليري الس����نوي في يوبيله 
افتتحته األميرة  الذي  الذهبي 
بس����مة بنت ط����الل هنا أمس 

صاحب السمو التقى ولي العهد والغامن واملبارك والعدساني

األمير تسّلم تقارير »احملاسبة« عن نتائج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ امليزانيات واحلسابات اخلتامية للدولة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم التقرير من عبدالعزيز العدساني 

العربية مبناس���بة اختتام 
االجتماع العشرين للوزراء 
املس���ؤولني عن الثقافة في 

دول مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة املنعقد 
بالكويت عب���روا فيها عن 
خال���ص تهانيهم لس���موه 
مبناسبة قيام منظمة األمم 
الكويت  املتحدة بتس���مية 
)مركزا للعمل االنس���اني( 
وبإطالقها لقب »قائد للعمل 
اإلنس���اني« على س��موه، 
مؤكدين ان ه���ذه املب��ادرة 
غير املس���بوقة من منظمة 
األم���م املتحدة مت��ثل ترجمة 
الكبيرة لس���موه  للمواقف 
وللكوي���ت عل���ى الصعيد 
اإلنس���اني والتنموي، كما 
بال����غ شكرهم  ضمن���وها 
على ما ح���ظوا به من حسن 
اس���تقبال وكرم ضيافة في 
بلدهم الثاني الكويت، متمنني 
لس���موه موف���ور الصحة 
والعافية وللكويت كل الرفعة 
واالزدهار ف���ي ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.

الوزراء  برقية تهنئة م���ن 
املسؤولني عن الثقافة بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد . 
كم���ا اس���تقبل س���موه 
بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن. 
واستقبل س���موه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك . 
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني، حيث سلم سموه 
نسخة من تقارير الديوان عن 
نتائج الفحص واملراجعة على 
تنفيذ امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للدولة عن السنة 

املالية 2013 / 2014.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

السفير منذر العيسى خالل تسليم املركز الدفعة األولى من التبرع

املركز يهدف لتهيئة مكان مناسب إلقامة الصلوات واحملاضرات وورش العمل

العيسى سلّم مركزاً إسالمياً الدفعة األولى من تبرعات ترميم مسجد

املسجد االتفاق على شراء مبنى 
وحتويله الى مسجد، األمر الذي 
اعتبره مسلمو هامبورغ حدثا 
تاريخي����ا خاصة وأن التوقيع 
على عقد البيع تزامن مع اعتراف 
حكومة املدينة بالدين اإلسالمي 
لتكون والية )هامبورغ( اول 
والية أملانية تقوم بهذه اخلطوة.  
وقالت مصادر في )مركز النور 
الوالية  اإلسالمي( إن حكومة 
اآلثار والبناء وافقتا  وهيئتي 
املرك����ز رخصة  عل����ى من����ح 
الترميم وإج����راء أعمال البناء 
التوسعة ليصبح املسجد مهيأ 
لبناء مصلى للنساء وقاعتي 
محاضرات منفصلتني وأماكن 
وضوء وغيرها من املرافق التي 
ستسهل على مرتادي املسجد 

القيام بالشعائر الدينية.

وأضافت املصادر ان املساحة 
التي مت  ل����ألرض  االجمالي����ة 
شراؤها تبلغ 1700 متر مربعة، 
مشيرة إلى أن املبنى يقع حتت 
حماية مصلحة اآلثار األمر الذي 

يحميه من الهدم.
وعن أهداف املركز أضافت 
املصادر ان هذه األهداف تتلخص 
في تهيئة مكان مناسب إلقامة 
الصلوات واحملاضرات وورش 
العمل، اضافة الى إنشاء مركز 
اجتماعي مناسب للكبار والصغار 
والنساء ونسج عالقات جوار 
طيبة مع املؤسسات احلكومية 
والشعبية األملانية واملشاركة 
الفعالة في أنشطة خارجية مبا 
يخدم مصلحة اإلسالم وتربية 
األجيال الناش����ئة على مبادئ 

القيم اإلنسانية.

شقني ايجابيني لهذه التبرعات 
»األول يتمثل في االثر املعنوي 
لها وم����ا يترتب عليه من دعم 
معنوي من املسؤولني في سفارة 
الكويت والثاني ملموس وهو 
املبلغ الذي حصلنا عليه األمر 
الذي سيساعدنا على مواصلة 
املركز لينعم مس����لمو  ترميم 
هامبورغ مبكان يليق بدينهم 
ويساعدهم على أداء شعائرهم«. 
وحول قصة ش����راء البناء قال 
الرج����ب ان التزايد الكبير في 
اعداد املصلني في املسجد احلالي 
والزيارات املستمرة من اجلهات 
احلكومية والشعبية األملانية 
حفزت ادارة املركز في عام 2012 
البحث عن م����كان يليق  على 
باملس����لمني. وأشار الى انه في 
نهاية ذلك العام استطاعت ادارة 

برلني � كونا: سلم سفيرنا 
أملانيا منذر بدر العيسى  لدى 
امس وفدا من مجلس ادارة مركز 
إسالمي في أملانيا الدفعة األولى 
من تبرعات من حكومة الكويت 
مخصصة لترميم مبنى اشتراه 
املركز مؤخ����را بهدف حتويله 

الى مسجد.
وأعرب السفير العيسى في 
تصريحات خالل مراسم تسليم 
التبرع عن أمله في أن يتمكن 
القائمون على مشروع الترميم 
من افتتاح املس����جد في الوقت 
احملدد حتى يستطيع املسلمون 
في مدين����ة )هامب����ورغ( أداء 
الفرائض الدينية واحلفاظ على 
الدينية لعشرات آالف  الهوية 
املسلمني العرب وغير العرب. 
حضر مراسم التسليم اضافة الى 
السفير العيسى مسؤولون في 
سفارتنا في برلني وإمام املسجد 
الشيخ سمير الرجب واعضاء 
من مجلس ادارة )مركز النور 
االس����المي(. وبحث مسؤولو 
اجلانبني أنشطة املركز اإلسالمي 
في مدينة )هامبورغ( وخطط 
اعمال البناء التي من املقرر ان 
تنتهي في موعد اقصاه نهاية 

العام املقبل.
وتقدم اإلمام الرجب بالشكر 
للكويت معتبرا اياها سباقة في 
فعل اخلي����ر وتقدمي التبرعات 
للمراكز اإلسالمية التي تقع على 
عاتقها مهام رعاية املسلمني في 
دول املهجر وتعريف األجانب 

بالدين اإلسالمي.
وع����ن أهمي����ة التبرع����ات 
الكويتي����ة للمركز قال رئيس 
الوفد وامام املس����جد  ان هناك 

الرجب: الكويت 
سّباقة في فعل 

اخلير وتقدمي 
التبرعات

دعــــــــــــوة
فتح باب قبول طلبات مراقبي احلسابات

بنـــاء على القـــرار الوزاري رقم )166/ت( لســـنة 2013 بشـــأن النظام 
األساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

يسر جمعية ضاحية عبدالله املبارك التعاونية أن تعلن عن:
فت���ح ب���اب قب���ول طلب���ات مراقب���ي احلس���ابات للس���نة املالي���ة املنتهي���ة ف���ي 
2015/10/31 )ملكات���ب تدقي���ق احلس���ابات املؤهل���ة( متضمن���ًا قيم���ة األتعاب 
الس���نوية الت���ي يحددها املتقدم بالظ���رف املختوم وتس���ليمه إلدارة اجلمعية 
وذل���ك خ���ال الفترة من ي���وم األحد املواف���ق  2014/11/02 وملدة عش���رة أيام 
عم���ل تنته���ي بنهاي���ة دوام يوم اخلمي���س املواف���ق 2014/11/13. خال أوقات 

الدوام الرسمي.
والله ولي التوفيق،،،

جمل�س الإدارة

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

غذائية وحلوي����ات تراثية مت 
الذي  بيعها مباشرة للجمهور 

زار البازار. 
 وأشاد زوار وديبلوماسيون 
الكويت����ي، مؤكدين  باجلناح 
أهمية املس����اهمة الكويتية في 
هذا العرض السنوي الذي يجمع 
ممثلي البعثات الديبلوماسية 
في األردن واجلمهور األردني 
املقيمة في  وأبناء اجلالي����ات 

اململكة. 
 وقالت املشرفة العامة على 
مبرة »أم احلسني« حنان قمو 
املنظمة للبازار الديبلوماسي في 
تصريح ل�»كونا« إن املشاركة 
الكويتية كانت دائما متميزة، 
مضيفة أن اجلناح دائم احلضور 
في هذا النشاط اإلنساني الذي 
يتجدد سنويا ويجسد اسمى 
معان����ي الش����راكة والتضامن 

والعمل اإلنساني بني الهيئات 
العامل����ة في  الديبلوماس����ية 

األردن. 
 وأعربت قمو عن ش����كرها 
خلمس����ني بعثة ديبلوماسية 
عربية واجنبية مش����اركة في 
الفعالي����ة عبرت ع����ن اميانها 
بأهمية تعزيز العمل االنساني 
واخليري واملشاركة بفاعلية في 
أي شاط يستهدف سد حاجات 

احملتاجني ومساعدتهم. 
 ووصفت اع����داد الزائرين 
للبازار الذي يقام ملدة يوم واحد 
فقط بأنها »كبيرة جدا« موضحة 
انه����ا تراوحت بني 8 آالف و12 
ألف زائر، ومشيرة الى ان هناك 
تنوعا اكثر من العام السابق في 
املنتج����ات اليدوية واملأكوالت 

الشعبية لكل بلد. 
 وشهد حفل افتتاح البازار 

كلمة لألميرة بسمة بنت طالل 
الش����كر للسلك  قدمت خاللها 
الديبلوماسي املشارك في حني 
تخلل احلفل فقرات شارك فيها 

أطفال مبرة »ام احلسني«. 
 يذك����ر أن ري����ع الب����ازار 
س����يخصص بالكامل ألنشطة 
مبرة »ام احلسني« التي تتولى 
رعاية االطف����ال االيتام وتقدم 
الرعاية والتعليم  لهم خدمات 
منذ عام 1951.  وتترأس مبرة 
»أم احلسني« اخليرية األميرة 
بس����مة بنت طالل وتقوم على 
رعاية األطفال األيتام واملعرضني 
للخط����ر وتقدم له����م خدمات 
تعليمية وايوائية وترفيهية، 
اضافة الى تأمني صحي مجاني 
ومساعدات عينية ومادية من 
خالل برنامج الرعاية الالحقة 

وصندوق الدعم اإلنساني.
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تتقدم باأحر �لتعازي �لقلبية و�سادق �ملو��ساة �إىل

آل اخلـــــوري الگــــرام
لـوفاة فقيدهم �لغايل

�ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

و�لعز�ء مو�سول �إىل

 اأبناء وبنات الفقيد/ �سلوى، توفيق، �سامر، وائل وتيماء

واإىل جميع اأن�سبائهم واأقربائهم الكرام

ال�سيد الفا�سل/ �سعيد توفيق اخلوري

سائلني الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

املدعج يفتتح الدورة الثالثة والعشرين لوزراء التربية والتعليم للدول األعضاء في مكتب التربية العربي غداً

خالد الفيصل: ال سبيل للتقدم إال بالتعليم وحماية الناشئة من األفكار الهدامة
الذاتية والرسمية. 

املنتظر أن يناقش  ومن 
الذي يش���ارك فيه  املؤمتر 
ممثل���ون ع���ن املنظم���ات 
التربوية العاملية واإلقليمية، 
سبل تشجيع البحث العلمي، 
والتوسع في استخدام أحدث 
أنواع التكنولوجيا في مرحلة 
التعلي���م اجلامعي  ما قبل 
والتع���اون م���ع املنظمات 
الدولية والعربية واإلقليمية 
أبن���اء املنطقة  فيما يخدم 
باإلضافة إلى كيفية حماية 
الناشئة من األفكار الهدامة 
التي تشتتهم فكريا ومتزق 

وحدة الهدف واملصير. 
يذكر أن الرياض حتتضن 
العربي منذ  التربية  مكتب 
إنشائه قبل أكثر من أربعني 
عاما، وتبذل اململكة جهودا 
كبي���رة في س���بيل تذليل 
أي عقبات تواجه مس���يرة 
املكتب، أو تؤثر س���لبا في 

دوره وأنشطته.

التربوية والتعليمية في دول 
املنطقة. 

وأضاف: ال سبيل لتقدم 
دول املنطقة وحلاقها بركب 
العال���م األول إال بالتعليم، 
والتعاون والتكامل والتنسيق 
فيما بيننا، واستثمار مواردنا 
وإمكانياتنا في بناء مواطن 
خليجي، بخطط آنية واقعية 
وأخرى مستقبلية واعدة، 
تنم���ي مهارات���ه، وذكاءه، 
وجتعله أكثر ثقة بنفس���ه، 
وقدراته، ودع���ا بالتوفيق 
للجمي���ع من أج���ل خدمة 
دينهم وأوطانهم، الفتا إلى 
أهمية تضافر اجلهود وتبادل 
اخلبرات والبرامج، إلجناز 
وثيقة وإستراتيجية التعليم 
)2015 - 2020( وحتقيق آمال 
كل أبن���اء اخلليج في بيئة 
تعليمية وتربوية قادرة على 
مواجهة حتدي���ات وتوابع 
التدف���ق اإلعالمي الفضائي 
واإللكترون���ي الهائل، الذي 
يتجاوز كل أن���واع الرقابة 

عليها ال يعني���ان أبدا عدم 
الثورة املعلوماتية  مواكبة 
العاملي،  الركب  والسير في 
مشددا على ضرورة تنمية 
روح املب���ادرة واإلبداع في 
الط���الب واملعلمني  نفوس 
والتربوي���ني والعمل دائما 
على تبصيرهم باألخطار التي 
حتدق باملنطقة وتتربص بكل 

عوامل نهضتها. 
وأع���رب عن س���عادته 
البالغة، ملش���اركة إخوانه 
وزراء التعليم باخلليج في 
الرؤى والطموحات التي من 
أجله���ا اجتمعوا وتوحدوا، 
معبرا عن شكره وامتنانه 
للكوي���ت الش���قيقة عل���ى 
اس���تضافة املؤمتر، آمال أن 
تأخذ توصيات���ه وقراراته 
طريقها الس���ريع للتطبيق 
والتنفي���ذ، منوه���ا إلى ما 
اململكة بقيادة خادم  تقدمه 
احلرم���ني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز من 
دعم وجهد لالرتقاء بالعملية 

جدي���دة لالنط���الق نح���و 
استراتيجيات محددة تهدف 
التربية  إلى تبني قضاي���ا 
ومستجدات الساحة في حني 
تبرز أهمية تعزيز أواصر 
االنتماء والوالء واملواطنة، 
وتوحيد اخلطط والبرامج 
التي تخ���دم جميع عناصر 
التربوية )املعلم  العملي���ة 

والطالب واألسرة(. 
الكبير  بال���دور  ون���وه 
ملكتب التربي���ة في تنظيم 
املؤمت���ر س���نويا، بصفته 
منصة رئيسة إلطالق األفكار 
النبيلة، والتوصيات الرامية 
إلى خلق مناخ تربوي سليم، 
وبيئ���ة تعليمي���ة حتتفي 
بلغة الض���اد، وترتكز على 
قيم ومبادئ الدين احلنيف 
واملوروث الطارد لكل ما هو 
دخيل وغريب على الناشئة، 
داعيا املسؤولني عن التعليم 
في مختل���ف الدول ملواكبة 
العصر، مؤكدا أن االحتماء 
بالقيم األصيل���ة واحلفاظ 

التي تش���هدها دول مجلس 
الناشئة  التعاون، وحماية 
من األفكار الدخيلة والهدامة 
التي يوجهها أعداء األمتني 
العربي���ة واإلس���المية إلى 

شباب املنطقة.
ووصف الفيصل املؤمتر 
الذي تستضيفه الكويت غدا 
وملدة يوم���ني، بأنه فرصة 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

يفتت���ح نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
التج���ارة والصناعة وزير 
التعليم  التربي���ة ووزي���ر 
العالي بالوكالة د.عبداحملسن 
املدع���ج ال���دورة الثالث���ة 
التربية  والعشرين لوزراء 
والتعليم للدول األعضاء في 
مكتب التربية العربي التي 
الكويت، وذلك  تستضيفها 
في متام الساعة العاشرة من 
صباح غد الثالثاء في فندق 
جي دبليو ماريوت - قاعة 

الثريا.
أكد  الس���ياق،  وفي هذا 
التربي���ة والتعليم  وزي���ر 
ورئيس وفد اململكة العربية 
الس���عودية صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل، 
أنه يعول كثيرا على مكتب 
العرب���ي في تبني  التربية 
القضاي���ا الت���ي تهدف إلى 
النهضة التربوية والتعليمية 

صاحب السمو امللكي االمير خالد الفيصل

تضافر اجلهود 
وتبادل اخلبرات 

والبرامج إلجناز وثيقة 
وإستراتيجية التعليم 

)2020 - 2015(

املؤمتر فرصة 
لالنطالق نحو 

إستراتيجيات تهدف 
لتبني قضايا التربية 

في ضوء مستجدات 
الساحة

استثمار مواردنا 
وإمكانياتنا لتنمية 
قدرات ومهارات 

املواطن اخلليجي 

اجلمعية تطرح العديد من الدورات واخلدمات املجتمعية بدورتها الربعية الرابعة

»املعلمني«: ملتقى »أهاًل معلمي« ويوم رياضي مفتوح 
ودورات حاسب آلي خالل األسبوع اجلاري

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

تقيم جمعي���ة املعلمني 
العديد م���ن الدورات خالل 
املمتدة من  الربعية  اخلطة 
شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 
الدورات  املقبل، وتتن���وع 
موزعة على ع���دة مجاالت 
تربوية تخدم املجتمع بشكل 
عام عل���ى مختل���ف فئاته 
واعماره واملعلمني بش���كل 
خاص من خ���الالت دورات 

متخصصة.
ال���دورات  وتأت���ي هذه 
انطالقا من املبادئ الرئيسية 
التي تأسست عليها اجلمعية 
وحتقيقا ألهدافها في املساهمة 

املباشرة في تنمية وتطوير 
املجتمع ابتداء من الفرد علما 
املقدمة  الدورات  بأن جميع 
تك���ون برس���وم مخفضة 
للجميع لفتح أبواب االشتراك 

بها للجميع.
وتنطلق فعاليات االسبوع 
الثالث من شهر أكتوبر في 
التاسعة صباحا مع ملتقى 
»أهال معلم���ي« املخصص 
للمعلمني اجلدد وذلك باملقر 
الرئيسي للجمعية في منطقة 

الدسمة.
أما مركز احلاسب اآللي 
فيق���دم العديد من الدورات 
منها دورة ش���هادة دبلوم 
كامب���ردج الدول���ي لتقنية 

املعلومات CID-IT ودورات 
الروب���وت  تكنولوجي���ا 
التعليمي من املستوى األول 
وحتى املستوى الثالث اضافة 
الى دورات في أساس���يات 
االحصائ���ي  البرنام���ج 
ودورات »TOEFL« باستخدام 

التطبيقات التكنولوجية. 
وتهتم اجلمعية باجلانب 
الترفيهي حيث  الرياض���ي 
سيشهد األسبوع فعاليتني 
االول���ى في ف���رع االحمدي 
بيوم رياضي مفتوح جلميع 
األلع���اب منها ك���رة القدم 
والسنوكر يستمر ملدة ثالثة 
أيام والثانية في فرع اجلهراء 
بنشاط اجلمعية االسبوعي 

ألعضائها.
أما على مستوى اخلدمات 
العالق���ات  ادارة  فتط���رح 
العام���ة »التأمني الصحي« 
للمعلمني األعضاء بأسعار 
مخفضة متضمنا ويشتمل 
على مجموع���ة من أفضل 
املستش���فيات اخلاصة في 
الى طرحها  الكويت إضافة 
التقوي���ة الطبعة  مذكرات 
اجلدي���دة للطلبة وملختلف 
الدراس���ية، وتقيم  املراحل 
إدارة املعلم���ات املتقاعدات 
ف���ي تصحيح تالوة  دورة 
الك���رمي ملدة يومني  القرآن 

على مدى أسبوعني.

الفريق م.فهد األمير خالل زيارة ملدرسة الكويت ثنائية اللغة

متاش����يا م����ع خطته في 
البش����ري  العنصر  تنمي����ة 
وزيادة مس����توى التحصيل 
العلم����ي لدى الطلب����ة، قام 
محافظ اجلهراء الفريق م.فهد 
األمير بزيارة ميدانية ملدرسة 
الكويت ثنائية اللغة، مؤكدا 
سعيه الدائم لتحفيز الطلبة، 
البذل  وتش����جيعهم عل����ى 
والعطاء، وزيادة مس����توى 
حتصيله����م العلمي، وداعيا 
أبن����اءه الطلب����ة الى حتمل 
املسؤولية لينهضوا بالكويت 
دولة وش����عبا لتحتل مكانة 
مرموقة ب����ني الدول، واصفا 
الطلبة باللبنة األساسية لبناء 

املجتمع املتحضر.
وأكد فهد األمير ضرورة 
تأهيل الطلبة خلوض غمار 
احلي����اة بثقة وهم����ة عالية 

وكفاءة علمية وعملية، مضيفا 
ان مدرس����ة الكويت ثنائية 
الرائدة  امل����دارس  اللغة من 
التعليمي في  على املستوى 
الكويت عموما وفي محافظة 
اجلهراء على وجه اخلصوص، 
ومطالبا الطلبة بالسير قدما 

اإلبداع والتفوق،  في طريق 
وناصحا لهم بالتوجه نحو 
التخصصات العلمية لتحقيق 
االكتفاء الذاتي في الوظائف 
العلمية، مؤكدا ان احلكومة 
تضطر جللب موظفني غير 
كويتيني لشغل هذه الوظائف 
مما ينهك كاهل احلكومة، على 
حد وصفه. وأعرب عن سعادته 
بلقائه الطلبة، مبشرا بقرب 
افتتاح جامعة تكنولوجية 
قرب سعد العبداهلل وهي فرع 
من اجلامعة الكندية، معتبرا 
ان ه����ذه اخلطوة س����توفر 
عل����ى الطلبة اجلهد والوقت 
معا، ش����اكرا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
على دعمه املستمر للعملية 
التعليمية في الكويت، لدفع 

عجلة التنمية لألمام.

أكد ضرورة تأهيل الطلبة خلوض غمار احلياة بثقة وهمة وكفاءة

محافظ اجلهراء زار »الكويت ثنائية اللغة«: افتتاح 
جامعة تكنولوجية بالقرب من »سعد العبداهلل« قريباً

العاملون في »التربوية الفضائية« لم يتسلموا 
مستحقاتهم منذ ديسمبر ٢٠١٣

البدون »من دون« تعليم إال بشهادة ميالد

»األمومة والطفولة« يطلق دورتني تدريبيتني
حول حقوق الطفل والقيم األخالقية ٢١ و٢7 اجلاري

محمود الموسوي - عادل الشنان 

تفاعال مع ما نش���رته 
»األنباء« ح���ول تقاضي 
احد قياديي وزارة التربية 
مبل���غ ٨0 الف د.ك مقابل 
العمل في القناة الفضائية 
»التربوية« ملدة عام واحد 
فقط، يتجه عدد من رؤساء 
أقس���ام املواد الدراس���ية 
الى  املختلف���ة ومعلميها 
تقدمي شكوى جماعية بهذا 
الصدد كونهم من العاملني 
التربوية مع  القن���اة  في 
الذين يقومون  املوجهني 
الدروس  بإعداد حلق���ات 

وتقدميها ومراجعتها ولم 
يتقاضوا أي مبلغ مقابل 
أتعابهم منذ تأسيس القناة 
إلى هذا اليوم حيث أكدوا 
انهم أع���دوا ما يزيد على 
خمس���ني حلقة للدروس 
ف���ي كافة امل���واد وجميع 
املراح���ل التعليمي���ة كل 
حسب اختصاصه باالضافة 
الى تقدميه���ا وقد أذيعت 
العام  احللق���ات ط���وال 
الدراس���ي املاضي، وهي 

تذاع اآلن في القناة.
وتابعوا ل� »األنباء«: كان 
تصوير احللقات يتزاحم 
العمل في املدرس���ة،  مع 

واستمر التصوير حتى في 
اإلجازات والعطل الرسمية 
الس���نة  رأس  كعطل���ة 
امليالدية وعطلة الصيف، 
وقد وعدهم القائمون على 
العمل في اجلهات املالية في 
وزارة للتربية بأن تصرف 
املكافآت في شهر ديسمبر 
من سنة 201٣ ثم أجلت إلى 
شهر فبراير، ثم مع رواتب 
اليوم  الصيف، وإلى هذا 
لم يتم صرف مستحقات 
املعلمني، وقبل أسبوعني 
بلغنا مكتب وكيلة الوزارة 
ب���أن الكش���وفات وقعت 
وأرسلت إلى املالية، وبعدها 

بفترة أخبرونا بأن املالية 
ردت الكش���وفات لوجود 
الكثير م���ن األخطاء فيها 
وهذا يثير شبهة التالعب 

في حقوق العاملني.
ومتن���وا من وس���ائل 
االعالم املختلفة وخاصة 
الصحف احمللية التفاعل مع 
هذا املوضوع والوقوف الى 
جانبهم إليصال صوتهم 
الى اجلهات العليا لتنصفهم 
ويت���م ص���رف حقوقهم 
ومستحقاتهم دون نقص 
وحسب ما هو متفق عليه 
ومعمول به حسب القانون 

واللوائح.

محمود الموسوي

علم���ت »األنب���اء« من 
مصادر تربوية ان اجلهاز 
املركزي للمقيمني بصورة 
غي���ر قانوني���ة )البدون( 
قد خاط���ب وزارة التربية 
واللجنة العليا املكونة من 
التربية والداخلية  وزارتي 
وبيت ال���زكاة إلعطاء مهلة 
أقصاها ش���هر واحد فقط 
للطلبة غير احلاملني لشهادة 

ميالد واملقيدين حسب بالغ 
الوالدة فقط ال غير وبعدها 
يتم إخراجهم من املدارس، 
مؤكدين ان ذلك يشمل كل 
الفئات العمرية حتى الطلبة 
املقيدين مسبقا وان كانوا في 
الصف الثاني عشر وليس 
فقط ملن يريد التسجيل لطفل 
في الصف االول االبتدائي.

وأف���ادت املص���ادر بأن 
ع���ددا من أعض���اء اللجنة 
العلي���ا عارض���وا الق���رار 

وطالبوا اجله���از املركزي 
مبخاطب���ة وزارة الصحة 
الس���تخراج شهادات ميالد 
لألطفال الطلبة اال انهم لم 
يستطيعوا إيقاف القرار ألن 
هناك قرارا صادرا من مجلس 
الوزراء يقضي بأن تتعاون 
كل اجله���ات احلكومية مع 
اجلهاز املرك���زي للمقيمني 
بصورة غير قانونية وتنفذ 

توجيهاته.
واشارت املصادر الى ان 

عددا من أولياء أمور الطلبة 
البدون املسجلني وفقا لبالغ 
ال���والدة قد حض���روا الى 
الوزارة وحاولوا ان يلتقوا 
باملسؤولني او وزير التربية 
لشرح حاالتهم ومحاولة ثني 
الوزارة عن هذا اإلجراء اال 
التربية رفضوا  ان قياديي 
استقبالهم واحلديث معهم 
رغم ان اغلب قيادات التربية 
متعاطف���ة معهم ف���ي هذا 

الصدد.

املرك����ز االقليمي  أعل����ن 
للطفولة واالمومة امس اقامة 
دورتني تدريبيتني خالل الشهر 
اجلاري، االولى تتناول حقوق 
الطف����ل، والثانية عن طرق 

غرس القيم االخالقية.
وأوضحت مديرة املركز د. 
سعاد السويدان في تصريح 
صحافي ان الدورة التدريبية 
االولى التي تتناول »حقوق 
الطفل في املجتمع الكويتي« 

الثالثاء املقبل وملدة  ستبدأ 
يومني بهدف التعريف بحقوق 
الطفل في املجتمع واملشكالت 

التي يتعرض لها.
وأش����ارت السويدان الى 
ان رئيسة اجلمعية الوطنية 
حلماية الطفل د. سهام الفريح 
س����تحاضر في هذه الدورة 
التي ستتخللها ورش عمل 
التعليمية  الهيئ����ة  ألعضاء 
العام  التعليم  في م����دارس 

واخل����اص والقائم����ني على 
تربية الطفل.

وأضافت انه سيتم اطالق 
دورة اخرى يوم 27 اجلاري 
بعنوان »كيف نغرس القيم 
االخالقية في نفوس اطفالنا« 
تقدمها املدربة سارة الوزان، 
الفتة الى أن اعداد املشاركات 
بلغت ٨0 معلمة من مختلف 

املناطق التعليمية الست.
وذكرت ان املركز سيطلق 

هات����ني الدورتني ف����ي مقره 
العمري����ة بهدف  مبنطق����ة 
حتس����ني وتوعية االس����رة 
الكويتي����ة وزي����ادة خبرات 
املربني وتزويدهم باملعلومات 
التعامل مع  واستراتيجيات 
األطفال، مؤكدة حرص املركز 
الفعال  ب����دوره  القيام  على 
خدمة للحق����ل التربوي مبا 
يتماشى مع املستجدات في 

املجتمع.
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األزمة املرورية ليست 
مسؤولية طرف 

مبفرده ويجب وضع 
شروط على دخول 
السيارات إلى بعض 

األماكن املزدحمة 
بالسكان

الوزارة تعد الفتتاح 
مركز إعالمي ملشروع 

جسر جابر إلطالع 
اجلمهور واإلعالميني 

على املشروع بالكامل

احلصان: الوزارة تعمل 
على تنفيذ 16 مشروعًا 
يخدم مختلف مناطق 

الدولة وتصميم وجتهيز 
أكثر من 40 مشروعًا 

من مشاريع الطرق

كمال: تعداد السكان 
سيصل إلى 5 ماليني 

في 2020 إذا لم 
تتحكم الدولة في 
زيادة عدد السكان

التقى محافظ العاصمة بحضور محافظ حولي وعدداً من النواب وأعضاء املجلس البلدي ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور

اإلبراهيم: أجرينا صيانة لكل طرق الكويت ومستعدون ملوسم األمطار
ع���ن وزارة الداخلية لنخطو 
خطوة أولى ايجابية نستفيد 
منها ع���ن جميع املش���اريع 
احلكومية القائمة والتي ستقام 

في املستقبل القريب.
بدوره، قال رئيس جلنة 
العاصمة في املجلس البلدي 
د.حسن كمال: املجلس البلدي 
له عالقة وثيقة مع الوزارات 
اخلدماتي����ة، فأي مش����روع 
تسعى الدولة الى إقامته البد 
أن يتم أخذ موافقة املجلس 
إلى مش����اريع  البلدي، الفتا 
وزارة األشغال، منها مشاريع 
عل����ى مس����توى الدولة مثل 
مشروع تطوير شارع جمال 
عبدالناصر ومشروع طريق 
اجلهراء وهي مشاريع حيوية 
لربطها املدن اجلديدة مع املدن 
القدمية، إضافة إلى مشاريع 
املخط����ط الهيكل����ي التي مت 
اعتمادها، ومنها مدينة الصبية 
التي س����يتم إنشاؤها بشكل 
إلى مليون  متكامل تتس����ع 
ش����خص، إضافة إلى مدينة 
املطالع، وهذه املدن بحاجة 
إلى طرق رئيسية تربطها مع 
العاصمة واملناطق الداخلية 

في الكويت.
وأكد عل����ى أهمية اغتنام 
وجود س����يولة مالية حاليا 
إلجناز تلك املشاريع، لتجنب 
االزدحام املروري الذي نعاني 
إلى وجود  منه اآلن، مشيرا 
خلل في أعداد السكان، حيث 
إلى  السكاني  يشير املخطط 
املفت����رض أن نصل  أنه من 
في 2030 إلى 5 ماليني ونحن 
اليوم تخطين����ا ل� 4 ماليني، 
أي أن تعداد السكان سيصل 
إلى 5 ماليني في 2020 إذا لم 
تتحكم الدولة في زيادة عدد 

السكان.

األمور التي يتضرر منها عدد 
من املناطق، مت مناقشتها مع 
الوزير عبدالعزيز اإلبراهيم.

وأكد املهنا أنه من املتوقع 
ان تكون الكويت بعد 6 سنوات 
مختلف���ة متاما، م���ن ناحية 
اجلسور وانسيابية احلركة 
املرورية، على الرغم من النقطة 
املؤسفة التي علمنا بها وهي ان 
130 ألف سيارة تضاف سنويا 
في مقابل عدد قليل يخرج من 
اخلدمة، متوقعا ان يس���اهم 
التي شرحها  توسيع الطرق 
الوزير في حتقيق االنسيابية 

في الفترة املقبلة.
وأض���اف: ولك���ن مازال 
رأيي أنه البد ان تكون املدن 
اخلارجية هي حلول تخفيف 
التي  احلرك���ة واالزدحامات 
حتدث، والتي ستخفف معاناة 
الناس من مكان آلخر، فعندما 
تنشئ املدن اجلديدة، والتي من 
املتوقع ان تضم مليون نسمة، 
سيكون هذا من أسباب انتهاء 
االزمة املرورية في محافظة 

العاصمة.
من ناحيته، أعرب محافظ 
حولي الش���يخ أحمد النواف 
عن ش���كره لوزير األشغال 
على حضوره وتلبية الدعوة 
لتوضيح ما ه���و جديد من 
املشاريع احلكومية، سواء التي 
على وشك االنتهاء أو اجلديدة 
التي ستقوم الوزارة بالعمل 

عليها خالل الفترة املقبلة.
وأش���اد بهذه املبادرة من 
ب���دأ اآلن  الوزي���ر، مضيفا: 
أول وزي���ر يطبق ما هو من 
صالحيات احملافظني، بأن يبني 
مشاريع احلكومة، واآلن نحن 
متواجدون بحضور عدد من 
أعضاء مجلس األمة واملجلس 
البلدي واملختارين وممثلني 

مبينا أن���ه مت زرع كاميرات 
في بعض التقاطعات، ملراقبة 
احلركة املرورية وليست لرصد 
املخالفات، ومن خالل غرفة 
التحكم مت رصد هذه املخالفات، 
ويتم التق���اط لوحة املركبة 
وتس���جيل مخالفة، مضيفا: 
وان كان قائد املركبة ال يعلم 
انه متت مخالفته، إال انه يعلم 

متاما انه خالف القانون.
وتابع املهنا: متت االشارة 
الى هذه األمور أكثر من مرة، 
ولدينا صفحة اعالمية شبه 
يومية من خالل اإلعالم املرئي 
واملسموع، ونشير دائما لهذه 
التعامل  املخالفات وأنه يتم 
معها من خالل تسجيل مخالفة، 
وفي بعض التقاطعات نقوم 
بزراعة دوريات للمرور للقضاء 
على هذه املشكلة، ونتمنى ان 
يتعاون معنا قائدي املركبات 

لتحقيق املصلحة العامة.
ق���ال محاف���ظ  ب���دروه، 
العاصمة الفريق متقاعد ثابت 
املهنا: شاهدنا ألول مرة حضور 
وزير مع كل أركان وزارته الى 
محافظة العاصمة، للتحدث عن 
املشاريع اجلارية واملستقبلية 
في محافظتي العاصمة وحولي، 
وهو ما يعد خطوة إيجابية 
في س���بيل حتقيق املصلحة 
العام���ة، معربا عن ش���كره 
حلرص وزير األش���غال على 
احلضور وعلى تنفيذ القانون، 
الذي ينص على أن احملافظات 
لها احلق في االش���راف على 
األعمال التي تقوم بها اإلدارات 

في نطاقها.
وتابع: حرصنا على حضور 
عدد من مختاري املناطق الذين 
لديهم مالحظات في مناطقهم، 
ومت اإلطالع على املش���اريع 
املختلفة، وكان هناك بعض 

وأحد أضخم مشاريع الطرق 
املتع���ددة األدوار في العالم، 
مبينا أن املش���روع س���يتم 
افتتاحه بشكل مرحلي ولن 
يتم االنتظار حتى يتم إجنازه 
بالكامل مبعنى أن »األشغال« 
ستقوم بافتتاح بعض األجزاء 
املنتهية منه أمام مستخدمي 
الطريق والتي سيكون أولها 
خالل الشهر املقبل على أن يتم 
املتبقية وفقا  املراحل  إجناز 

للجدول الزمني املعد لذلك.
ولفت إلى أن نسبة اإلجناز 
في املش���روع بلغت 70% من 
حجم األعمال، متوقعا االنتهاء 
من تنفيذه نهاية 2015 وبداية 

.2016
وقال إن وزير االشغال شدد 
على ضرورة أن يتم التنسيق 
مع جميع اجلهات ذات العالقة 
باملشاريع التي تنفذها الوزارة 
مبا يضمن عدم تعرض تلك 
املشاريع ألي عقبات أو عوائق 
خالل فترة التنفيذ قد تعمل 

على تأخيره.

الدائري األول

إلى أن »األشغال«  وأشار 
تسعى إلى توقيع عقد تنفيذ 
اجل���زء الثاني من مش���روع 
الدائ���ري األول بعد أخذ كل 
الالزم���ة لتنفيذه،  املوافقات 
مبينا ان املشروع يضم تنفيذ 
أعم���ال ط���رق علوية بطول 
يتجاوز الكيلومتر باإلضافة 
إلى إنش���اء ثالثة أنفاق إلى 

جانب الطرق األرضية.
ولفت إلى أن »األش���غال« 
بصدد طرح مشروع تطوير 
شارع القاهرة الذي سيساهم 
في تطوير احلركة املرورية 
القدرة  في املنطقة وزي���ادة 
االس���تيعابية للطريق حتى 
العام 2030، مبينا أن املشروع 
يتضم���ن ثالث���ة تقاطعات 
رئيسية وستة جسور وثالثة 
انفاق خلدمة العديد من املناطق 

احمليطة باملشروع.
وقال إن »االشغال« انتهت 
من أعمال تصميم مش���روع 
تطوير ش���بكة الط���رق في 
منطقة الوزارات جنوب السرة 
الذي يتكون من ثالثة مراحل 
مبا يجعل م���ن حركة املرور 
حرة للوصول إلى مستشفى 
الشيخ جابر، مبينا أن املشروع 
11 كيلومترا  يتضمن تطوير 
الطرق وثالثة تقاطعات  من 
رئيس���ية وثمانية جس���ور 
الدائري  علوية أحدها يربط 
السادس باملستشفى مباشرة 
دون أي تقاطعات أو إشارات، 
الفتا إلى أن املشروع يتضمن 
إنشاء طريق خاص VIP متصال 

بقصر بيان.

لجنة خماسية

من جانبه، قال وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املرور الل���واء عبداهلل املهنا 
ال���وزارة لديه���ا لقاءات  ان 
واجتماعات عديدة مع قيادات 
وزارة األشغال، سواء من خالل 
اللجنة اخلماس���ية أو جلنة 
البلدية أو اللقاءات املباشرة 
لتتب���ع الوضع اإلنش���ائي 
للمشاريع املختلفة، وتقدمي 
ما هو مستجد من أفكار وأمور 
تطرح تتعلق باملتغيرات التي 
حتدث على الطريق، مثل عمل 
بع���ض التعدي���الت أو عمل 
التحويالت املرورية التي قد 
تس���اهم في عملية تنفيس 
التي قد  بعض االختناق���ات 

حتدث بالطرق.
وفيما يتعل���ق مبخالفة 
بعض قائدي املركبات حلارات 
املرور عند املداخل واإلشارات 
مما يؤدي إلى تعطيل الطرق، 
قال: هذا األمر وارد وموجود 
بالفعل، ونعاني منه في أغلب 
الط���رق والتحوي���الت التي 
الرئيسية  الطرق  حتدث من 
إلى الفرعية أو الى الدائرية، 

الط���رق في جميع  منظومة 
مناطق الدولة سواء الداخلية 
منها أو اخلارجية باإلضافة 
إلى ربط الط���رق احلدودية 
الشمالية واجلنوبية بهدف رفع 
مستوى الطاقة االستيعابية 
للطرق ورفع كفاءتها لتوفير 
االنسيابية واملرونة املرورية 
للطرق بشكل عام، مبينا أن 
الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 
16 مش���روعا يخدم مختلف 
إلى  الدولة باالضافة  مناطق 
تصميم وجتهيز أكثر من 40 
مشروعا من مشاريع الطرق 
س���يتم طرح نصفها ما بني 
نهاية الع���ام احلالي وبداية 
العام املقبل على أن يتم طرح 
املشاريع املتبقية في منتصف 

العام املقبل.
واس���تعرض م.احلصان 
عددا من مش���اريع االشغال 
اجل���اري تنفيذها حاليا مثل 
مشروعي تطوير طريق جمال 
عبدالناصر وطريق اجلهراء 
وعدد من املشاريع التي سيتم 
طرحها خالل الفترة القريبة 
املقبل���ة كمش���روع تطوير 
الدائري األول وتطوير شارع 
القاهرة وتطوير اجلزء الغربي 
الدائري اخلامس  من طريق 
ومشروع تطوير شبكة الطرق 
في منطقة الوزارات اجلديدة 

في جنوب السرة.
وبني أن »االشغال« بدأت 
ف���ي تطوي���ر طريق  العمل 
جم���ال عبدالناصر في العام 
2011 الذي يهدف إلى حتويل 
املشروع إلى طريق سريع من 
دوار اجله���راء حتى منطقة 
غرناطة، مبين���ا أن الطريق 
يش���تمل على إنشاء جسور 
بط���ول 7 كيلومترات وطرق 
أرضية بطول 8 كيلومترات 
وكذلك أنفاق بطول 700 متر 
باالضافة إلى الطرق اخلدمية 

بطول 9 كيلومترات.
وأعلن م.احلصان عن بلوغ 
نس���بة اإلجناز في املشروع 
مبا يقارب ال� 45% من حجم 
األعمال، متوقعا أن يتم االنتهاء 
من املشروع الذي بلغت كمية 
اخلرس���انة املس���تخدمة في 
إنشائه ما يقارب املليون متر 

مكعب في العام 2016.
وأكد أن الهدف من تنفيذ 
هذا املش���روع هو توس���عة 
الطرق وتقليص اإلش���ارات 
املرورية ق���در اإلمكان ورفع 
مستوى احلركة املرورية من 
خالل إنشاء ثالث حارات في 
كل اجت���اه ورفعها إلى أربع 
حارات في بع���ض األماكن، 
مشيرا إلى أن املشروع يضم 
عدة تقاطعات رئيسية لربط 
الطريق بالطرق احمليطة به 
مبا يوفر انس���يابية مرورية 

أكبر.
أن  إلى  وأشار م.احلصان 
مشروع تطوير طريق اجلهراء 
يعتبر من املش���اريع الرائدة 
التي تنفذها وزارة األشغال 
الفترة احلالية وميثل  خالل 
الدولة  أضخم مش���روع في 

املفترض أال نتخوف بس���بب 
مج���رد توقع���ات، داعيا إلى 
عدم زرع اإلحباط في نفوس 
املواطنني أو املوظفني العاملني 
في األش���غال، مشددا على أن 
شبكة صرف األمطار من أفضل 

الشبكات في الكويت.
وحول االزدحام املروري، 
أك���د على أهمية أن يتم وضع 
شروط على دخول السيارات 
إلى بع���ض األماكن املزدحمة 
بالس���كان، مثلم���ا يحدث في 
الكثير من دول العالم، مشيرا 
إلى أن االزدحام املروري الذي 
يحدث في الشوارع أغلبه بسبب 
السيارات على مداخل  توقف 
الطرق الفرعية، وهذه الطرق 
الفرعية لم تكن مصممة على 

الطرق السريعة.
وش���دد عل���ى أن األزم���ة 
املرورية ليست مسؤولية طرف 
واحد، بل املسؤولية مشتركة 
ما بني جهات الدولة واملواطنني 
واملقيم���ني، وال���كل يجب أن 
يتعاون في هذا اجلانب، وأعتقد 
أننا نسير في االجتاه الصحيح، 
بتواجدن���ا اليوم في محافظة 
العاصمة إلمياننا بدور احملافظ 

في حل مشاكل كل محافظة.

التعريف بمشاريع الوزارة

وق���ال: انتهج���ت الوزارة 
الذه���اب للجمهور  سياس���ة 
للتعريف مبش���اريع الوزارة 
وأصدرت أوامر ملديري املناطق 
في وزارتي األشغال والكهرباء 
واملاء بأن رؤساءهم املباشرين 
هم احملافظون، ورئيسهم على 
الوزير،  املستوى اإلداري هو 
كون احملافظون يتلمس���ون 
املشاكل بشكل أكبر، من خالل 
اتصالهم بالناس واملختارين 
وأعض���اء املجل���س البل���دي 

وأعضاء مجلس األمة.
وأكد م.اإلبراهيم أن قطار 
مش���اريع األش���غال انطل���ق 
وباألخص للط���رق، ووقعنا 
في ش���هر أغسطس املاضي 3 
مناقصات خاصة بطريق الزور 
� الوفرة وطريق الزور � ميناء 
عبداهلل، وطرق مدينة صباح 
األحمد، والفترة املقبلة ستشهد 
توقيع عدد من املشاريع األخرى، 
مش���يرا الى ان ال���وزارة تعد 
الفتتاح مركز إعالمي ملشروع 
جس���ر جابر، نهاية نوفمبر 
القادم أو منتصف ديس���مبر، 
إلطالع اجلمهور واإلعالميني 
على املش���روع بالكامل والرد 

على كل االستفسارات.
وعن مشاكل صيانة املناطق، 
أوضح الوزير أن هناك توجها 
جديدا بالوزارة لتكون هناك 
عقود خاصة بصيانة املناطق 
لكي يعرف متى متت صيانة 

املنطقة بشكل كامل.

تطوير الطرق

من جانبه، قال وكيل قطاع 
الطرق في وزارة األش���غال 
العامة م.أحم���د احلصان ان 
وزارة االشغال العامة وضعت 
خطة شاملة ومتكاملة لتطوير 

فرج ناصر

أكد وزير األش���غال العامة 
وامل���اء  الكهرب���اء  ووزي���ر 
م.عبدالعزي���ز اإلبراهيم قيام 
وزارة األشغال بصيانة كل طرق 
الكويت ومعاجلتها عقب مشكلة 
تطاير احلصى التي وقعت العام 
املاضي، آمال أال تتكرر املشكلة 
مرة ثانية، خاصة أن ما حدث 
العام املاضي كان حدثا فريدا من 
نوعه، داعيا إلى عدم التخوف، 
وأن يك���ون اجلميع على قدر 
املسؤولية، وعند احلديث عن 
أزم���ة يكون من خالل منطق، 

بعيدا عن تهويل األمور.
ج���اء ذل���ك ف���ي تصريح 
صحاف���ي للوزير م.االبراهيم 
على هامش لقائه امس محافظ 
العاصمة الفريق متقاعد ثابت 
املهنا بحضور محافظ حولي 
الشيخ أحمد النواف وعدد من 
النواب وأعضاء املجلس البلدي 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور عبداهلل املهنا في 

مبنى محافظة العاصمة.
اليابان منذ أسبوع  وقال: 
غرقت ف���ي املياه، فهل اليابان 
ال توج���د فيه���ا تكنولوجيا 
لصرف املياه؟ لكن األمر يعود 
إلى وجود ظواهر بيئية غير 
طبيعية مثلما حدث في اليابان، 
متوقعا أال تتساقط األمطار في 
الكويت بشكل ال تستطيع شبكة 

صرف األمطار تصريفها.
وش���دد على أن ش���وارع 
الكويت وشبكة صرف األمطار 
مت تصميمه���ا وتنفيذها وفق 
املواصفات العاملية، والشبكة 
مستعدة الستقبال األمطار التي 
تتساقط على الكويت بحسب 
معدالت األمطار املتوقعة، أما إذا 
كانت كميات املياه بشكل أكبر 
فطبيعة األمر أننا س���نحتاج 
إلى وق���ت أكب���ر لتصريفها، 
الفت���ا إلى أن ال���وزارة قامت 
خالل الفترة املاضي بتنظيف 
أكثر م���ن 160 ألف جالية من 
جاليات شبكة األمطار، وأكثر 
من 900 كيلومتر من البايبات، 
ووجدنا فيها صبات خرسانية 
وزيوت وأوساخ، وبعضها كان 
أغلق حتى سطح األرض من 

األتربة.
املياه  وأوضح أن معدالت 
التي تتساقط على الكويت في 
موسم األمطار معدالت بسيطة 
جدا، إال أن العام املاضي تساقطت 
األمطار مبعدالت من 65 إلى 95 
مليمترا في الساعة، فتخطت 
كميات األمطار املتساقطة 10 
أضعاف املياه التي تتس���اقط 
س���نويا ومع ذلك استوعبتها 
ش���بكة صرف األمطار، على 
الرغم م���ن أن بعض األماكن 

صرفت املياه خالل ساعة.
وأكد م.االبراهيم أن الكل في 
وزارة األشغال يعمل، لذلك من 

م. عبدالعزيز االبراهيم وفي استقباله محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا

م. عبدالعزيز االبراهيم متوسطا م. احمد احلصان وسهى اشكناني وعددا من مهندسي الوزارة 

)قاسم باشا( م.عبدالعزيز االبراهيم متوسطا الفريق متقاعد ثابت املهنا والشيخ احمد النواف وصالح عاشور وخليل عبداهلل ود. حسن كمال وعواطف الغنيم واحلضور       

مدير عام البلدية

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود - قسم املمارسات

�إعـالن رقم )2014/100(

�شر�ء   2015/2014/6 رقــم  ممار�شة  طــرح  عن  �لكويت  بلدية  تعلن 

بــرجمــيــات مــر�قــبــة �لــ�ــشــبــكــة طــبــقــًا لــلــ�ــشــروط و�ملــو��ــشــفــات �لعامة 

و�خلــا�ــشــة �لـــــو�ردة يف وثــائــق �ملــمــار�ــشــة �ملـــذكـــورة �أعــــاله و�لــتــي ميكن 

�مل�شرتيات(  )مر�قبة  و�لعقود  �ملناق�شات  �إد�رة  من  عليها  �حل�شول 

مبنى �لبلدية �لرئي�شي )�ملبنى �لأو�شط( - �لدور �لر�بع  وذلك مقابل 

طو�بع مالية بقيمة 75 د.ك )خم�شة و�شبعني دينارً� فقط ل غري( 

غري قابلة للرد.

باإد�رة  �ل�شندوق �ملخ�ش�ص  �لعطاء�ت يف  �آخــر موعد لإيــد�ع  بــاأن  علمًا 

�ل�شابع  �لــدور  �لوزير -  �ملناق�شات و�لعقود بالبلدية �لرئي�شية - مبنى 

�ملو�فق  �لإثنني  يوم  �لثانية ع�شرة من ظهر  �ل�شاعة  ع�شر، هو يف متام 

�لعطاء�ت  وت�شري   ،22401044 تلفون  لال�شتف�شار   - 2014/11/3م 
ملدة )90( ت�شعني يومًا من تاريخ ف�ص �ملظاريف �خلا�شة بها، ول تقل 

قيمة �لكفالة �لأولية عن 2% )�ثنني باملائة( من قيمة �لعطاء يف �شورة 

�شيك م�شدق �أو كفالة م�شرفية ل�شالح بلدية �لكويت �شارية طو�ل مدة 

�شريان �لعطاء، علمًا باأن هذه �ملمار�شة غري قابلة للتجزئة.

اإلعالن عن  طرح املمارسة رقم  2015/2014/6 
شراء برمجيات مراقبة الشبكة ببلدية الكويت
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة النوري الگــــرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

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

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

الذي���ن يعانون من مش���اكل 
اخلشونة في العمود الفقري، 
مثل حاالت: فتق النواة اللبية، 
خلل وانزياح الفقرات، تضيق 
الش���وكية، تشوهات  القناة 
العمود الفقري لدى البالغني 
)مثل حاالت اجلنف واجلنف 

احلدابي(.
وكتب د.جوس���ب العديد 
من املقاالت وعقد عددا كبيرا 
من االجتماعات العاملية بهذا 
املج���ال، وهو محك���م علمي 
لع���دد من املج���ات احملكمة 
علمي���ا للجراحات الصغرى 

في العمود الفقري.
كما قام بتأس���يس فريق 
جراح���ة العم���ود الفق���ري 
واألعصاب، ه���و ومجموعة 
م���ن األطب���اء م���ن مختلف 
االختصاصات املتعلقة بعاج 

احلاالت اآلنفة الذكر.
يتخصص د.جوسب أيضا 
في ع���اج ان���زالق الفقرات 
واألورام، العاج بواس���طة 
الفقري،  العم���ود  قس���طرة 
حتجيم أو تصغير االنزالق 
الغضروفي بواسطة إبر التردد 

الصوتي ومن دون جراحة.
باإلضافة إلى عاج ضيق 

الطبية املتبعة، كاش���فا عن 
إدخال خدمة فحص األسنان 
املنزلي قريبا، وهي خدمة تقدم 
ألول مرة في الكويت وتخص 
البرنامج الوطني لرعاية كبار 

السن.
وأوض���ح ان هذه اخلدمة 
س���يتم تقدميها ف���ي منطقة 
الروضة أوال، ويتبعها باقي 
العاصمة، وس���يتم  مناطق 
تقدميها من خال س���يارات 
منزلية متنقلة لفحص األسنان 
حتاكي سيارات بنك الدم، الفتا 
الى ان البرنامج الوطني لرعاية 
كبار السن يشمل بروتوكوال 
لتقييم صحة املس���ن من كل 
النواحي، الصحية، النفسية 
واالجتماعية، ويضم برنامجا 
النفس���ية  لتقيي���م الصحة 
للمسن، وبرنامجا آخر حول 
مرض الزهامير، هذا بخاف 
تدشني عيادات الطب النفسي 

في بعض املراكز باملنطقة 
وأشار الى تنفيذ البرنامج 
الوطني لرعاية كبار الس���ن 
الطبية  وتق���دمي اخلدم���ات 
والتمريضية املنزلية مبشاركة 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل التي تساهم في توفير 
املخصص���ات املالية الازمة 
والتي تصل أحيانا إلى 700 

مستشفى دار الشفاء يرحب بزيارة
 د.جوسب بيورك جراح األعصاب والعمود الفقري

اجلسار: تدشني خدمة العالج الطبيعي
 في عبداهلل السالم قريباً

قن���اة العمود الفق���ري لدى 
كبار السن بالتدخل البسيط 
وخال نصف ساعة وإجراء 
العمليات اجلراحية بواسطة 
املنظار وامليكروسكوب مبا في 
الذين مت إجراء  ذلك املرضى 

عمليات سابقة لهم.

دينار للمسن الواحد، وكذلك 
توفير األدوية، الفتا الى توفير 
أدوية جدي���دة للرعيل األول 
في مراك���ز الرعاية الصحية 
األولية من بينها أدوية هشاشة 

العظام.

يرحب مستشفى دار الشفاء 
بزي���ارة د.جوس���ب بيورك 
استشاري جراحة األعصاب 
والعمود الفقري احلاصل على 
البورد األوروبي املدعم بخبرة 
طويلة متتد لعقود في جراحة 
العمود الفقري. تبدأ الزيارة 
من تاريخ 25 حتى 31 اكتوبر 

اجلاري.
اجلدير بالذكر ان د.جوسب 
بيورك هو عضو في كل من 
جمعية جراحة العمود الفقري 
أمي���ركا، اجلمعية  لش���مال 
العاملية لتطوير جراحة العمود 
العاملية  الفقري، اجلمعي���ة 
الفقري  العم���ود  جلراح���ة 
بالتدخل اجلراحي البس���يط 
وعضو جمعية جراحة العمود 
الفقري واجلراحة العصبية 

اإليطالية.
يتمتع د.جوسب بخبرة 
طويل���ة في مج���ال عمليات 
الفق���ري بالتدخل  العم���ود 
اجلراح���ي البس���يط، وذلك 
بهدف تقليل مخاطر حدوث 
مضاعف���ات وتقلي���ص مدة 
اإلقام���ة في املستش���فى مع 
حتس���ني النتائ���ج العام���ة 
للعاج بالنس���بة للمرضى 

حنان عبدالمعبود

أعلن مدير منطقة العاصمة 
الصحية د.طارق اجلسار عن 
تدشني خدمة العاج الطبيعي 
الس���الم  في منطقة عبداهلل 
القليلة املقبلة  خال األي���ام 
والتي تأتي في إطار التوسع 
في تق���دمي خدم���ات العاج 
الطبيعي ف���ي املنطقة، الفتا 
إلى اس���تحداث مركز للعاج 
الطبيعي في منطقة العاصمة، 
والذي يشمل وحدة مخصصة 
لتأهيل املرضى وهي أش���به 
باملستش���فى املصغ���ر، ومت 
احلصول على موافقة الوزارة 
عليه، وهم حاليا بصدد اتخاذ 

اإلجراءات الازمة لتنفيذه.
وقال اجلسار في تصريح 
ل���ه ان منطق���ة العاصم���ة 
تولي أهمية كبرى لألنشطة 
التوعية املختلفة، الس���يما 
التي تتزامن مع االحتفاالت 
العاملية، حيث حترص على 
تشجيع جميع املراكز الصحية 
ومستشفى األميري ملشاركة 
القطاع���ات واألهالي  جميع 
بالفعالي���ات التوعي���ة، كما 
حت���رص أيضا عل���ى تنفيذ 
الوطنية  البرامج الصحي���ة 
وفقا لألطر والبروتوكوالت 

د.جوسب بيورك

د. طارق اجلسار

تشمل 2600 درجة للممرضني و500 لألطباء و500 للفنيني و90 للصيادلة

خالل افتتاحه برنامج »إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية« للمهندسني الطبيني

احلربي: 3690 درجة وظيفية لتوفير اخلدمات في مستشفى جابر

احلمود: تسخير التكنولوجيا  لالرتقاء باخلدمات الطبية

الدويري: الئحة خليجية موحدة ألنشطة التعليم الطبي واملهني
قال وكيل وزارة الصحة 
املس���اعد للش���ؤون الفنية 
د.قيس الدويري إن الوزارة 
تستضيف بعد غد اجتماع 
اللجن���ة اخلليجي���ة حول 
التطوير  حتدي���ث الئح���ة 
املهني املس���تمر للممارسني 

الصحيني. 
الدويري في   وأوض���ح 
ل�»كون���ا« أمس  تصري���ح 
ان تلك اللجن���ة هي احدى 
التنفيذي  جل���ان املكت���ب 

ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجل���س التعاون.  وأضاف 
املهني املستمر  التطوير  ان 
عبارة عن انشطة تعليمية 
وتدريبية تهدف الى ايصال 
املعلومة واملهارة الصحية 
الصحيحة واحلديثة بطريقة 
املمارسني  الى  جيدة لتصل 

الصحيني. 
 وقال الدويري ان تقدمي 
الرعاية الصحية النموذجية 
يتطلب العمل بروح الفريق 

لتحقي���ق مس���توى رعاية 
صحية ذات ج���ودة عالية، 
مؤكدا السعي للتغلب على 
املشاكل والصعوبات نتيجة 
للتف���اوت في املس���تويات 

العلمية بالقطاع الصحي. 
واضاف ان التطوير يأتي 
بناء على القرار الوزاري رقم 
تسعة للمؤمتر 73 ملجلس 
وزراء الصح���ة والذي عقد 
ف���ي ع���ام 2012  بجني���ف 
ال�  والقرار رقم 17 للمؤمتر 

60 للمجلس اخلاص بالتعليم 
الطبي والتدريب حول اقرار 
واعتماد النظام املقترح ملجلس 
التخصصات الصحية والقرار 
رقم 15 ملؤمتر وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون الذي 
عقد في البحرين في 2013.  
واوض���ح ان الق���رار ينص 
الائحة  على مراجعة بنود 
اخلليجية املوحدة للتطوير 
املهني املس���تمر للممارسني 
الصحيني ومناقشة املعضات 

التي تواجه الائحة واعتمادها 
ملدة سنتني ومن ثم يتم النظر 
به���ا كائحة استرش���ادية 
خليجي���ة موح���دة إلزامية 
الطبي  التعلي���م  ألنش���طة 

واملهني املستمر. 
 وذكر ان الائحة اخلليجية 
املعتمدة سيتم رفعها لألمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول 
العربي���ة متهيدا  اخللي���ج 
لعرضها على املجلس االعلى 

العتمادها بشكل نهائي.

سيكون هناك أهتمام باملسح 
املبك���ر واالكتش���اف املبكر 
ألمراض الس���رطان، وهو ما 
جترية الكويت اآلن من مسح 
ألم���راض س���رطان الث���دي، 
ومستقبا سيكون هناك مسح 
لسرطان القولون املستقيم عند 

الرجال والبروستات.
بدوره، أك���د مدير جامعة 
الكويت د.عبداللطيف البدر: 
ان ه���ذه املؤمت���رات تث���ري 
النقاش وتب���ادل املعلومات، 
مش���ددا على ضرورة العمل 
املتواصل في إجراء البحوث 
مع املختصني مبرض السرطان 
لنشر املعلومات املتعلقة بهذا 

مختلف التخصصات الهندسية، 
وكانت رابطة املهندسني الطبيني 
واحدة من الروابط التي أشهرت 
باجلمعية لدعم التخصصات 
كل على حدة ومشاركتهم في 
تطوير مهاراتهم التكنولوجية 
والهندسية، وهي من أنشط 
الروابط العاملة في اجلمعية. 
بدورها، قالت رئيسة رابطة 
املهندسني الطبيني املهندسة 

املرض، وبني البدر ان املرأة أكثر 
من نص���ف املجتمع ومن هذا 
املنطلق حرصت اجلامعة على 
تعاونها مع وزارة الصحة في 
إقامة هذا املؤمتر للتوعية. من 
جهته، أشار عميد كلية الطب 
د.عادل خضر على أهمية إقامة 
هذا املؤمتر لاطاع على آخر ما 
توصل إليه العلم من جراحة 
وأمراض الثدي وأسبابها، فضا 
عن اجلراحات التجميلية ملا 

بعد جراحات الثدي.
من ناحية أخ���رى، قالت 
رئيس���ة اللجن���ة املنظم���ة 
للمؤمتر واألستاذ املساعد في 
قس���م اجلراحة واستشاري 
اجلراحة العامة وأورام الثدي 
في مستشفى املبارك الكبير 
د.ميرفت الصالح ان جراحة 
أمراض وأورام الثدي وعاج 
تلك األورام بش���كل جتميلي 
أصبحت تخصصا قائما بذاته 
وأصبح لزاما علينا أن نواكب 
النظم العاملية املطابقة إلرشادات 
العمل لتطور هذا التخصص في 
الكويت، مشيرة إلى ان اللجنة 
املنظمة خطت خطوات هامة 
نحو تثقيف اجلس���د الطبي 
املتخصص واملجتمعي في هذا 
املجال الذي يخص السيدات 

وهن نصف املجتمع.

حنان العوض���ي: ان الرابطة 
اخذت على عاتقها ومنذ العام 
2008 تدريب وتاهيل الكوادر 
الوطنية في الهندسة الطبية 
وتكنولوجيا الرعاية الصحية 
من أجل االرتق���اء باخلدمات 
الصحية ف���ي بلدنا الكويت، 
مؤكدة على متابعة مس���يرة 
التدريب والتعليم املستمر في 
هذه الدورة. وأضافت العوضي 
أن البرنامج التدريبي يهدف 
إلى مناقش���ة آخر التطورات 
واملستجدات التي تطرأ على 
التكنولوجيا الطبية وكيفية 
تشغيلها وصيانتها بالطرق 
املثلى، باإلضافة إلى استعراض 
آخر املستجدات في إدارة األمن 
والس���امة في قطاع الرعاية 
الصحية. من جانبه، قال رئيس 
اللجنة املنظمة للبرنامج م.علي 
شهاب: ان مس���توى الرعاية 
الصحية أصبح عاما مهما في 
تطور االمم والشعوب حيث 
ان التطور التكنولوجي ساعد 
في ايجاد احللول الهندس���ية 
للتشخيص والوقاية وعاج 

األمراض.

من األنشطة، منها ورش عمل 
وأبحاث وزيارات علمية خلبراء 

من خارج الكويت.
وأض���اف ف���ي تصري���ح 
صحافي له على هامش املؤمتر، 
أن التوصيات التي سيخرج بها 
املؤمتر، تعد مهمة وستساهم 
في تقليل املضاعفات للمرض، 
وتخفيف معاناة وآالم املرضى 
املصابني ب���ه. وفيما يتعلق 
مبشاركة الكويت في اجتماعات 
منظمة الصحة العاملية مؤخرا، 
قال: عوامل اخلطورة وعوامل 
الكشف عن أمراض السرطان 
مهمة جدا عند منظمة الصحة 
العاملي���ة، وف���ي االجتماعات 

من مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي. وقال احلمود في كلمته: 
إن االهتمام بالتكنولوجيا واحد 
من مفاتيح التقدم واالزدهار 
في املجتمع���ات، ولقد أولينا 
كجمعي���ة نفع ع���ام اهتماما 
كبيرا، فقمنا بدعم كل املبادرات 
التي تهدف الى نقل وتوطني 
التكنولوجيا وتعزيز معرفة 
واطاع زمائنا وزمياتنا من 

حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة 
للخدم���ات الطبية املس���اندة 
د.جم���ال احلربي، عن توفير 
3690 درجة وظيفية جديدة 
خال الفترة املقبلة، وذلك بهدف 
ال���كادر الطبي الازم  توفير 
لتغطية اخلدمات الطبية في 
مستشفى جابر األحمد، مبينا 
ان منها 2600 درجة وظيفية 
للممرضني، و500 درجة وظيفية 
لألطب���اء، و500 درجة أخرى 
للفنيني، و90 درجة وظيفية 
للصيادلة. جاء ذلك في تصريح 
صحافي له على هامش تدشني 
املؤمتر اخلامس ألمراض الثدي 
التقوميية، امس في كلية الطب 
مساء أول من أمس، نيابة عن 
وزير الصحة د.علي العبيدي، 
مؤكدا ان ال���وزارة تدعم مثل 
ه���ذه املؤمترات، مل���ا لها من 
هدف كبير في االنفتاح على 
اخلب���رات العاملية، والتعرف 
عل���ى ردود أفعال األطباء من 
اخلارج، وأن ذلك سيكون له 
آثار إيجابية كثيرة ويعمل على 
تطوير املس���توى الطبي في 
الكويت، مبينا ان دعم الوزارة 
ال يقتصر فقط على مثل هذه 
املؤمترات، وامنا ميتد للعديد 

عبدالكريم العبداهلل

أكد رئيس جمعية املهندسني 
م.إي���اد احلم���ود أن االرتقاء 
باخلدمات الصحية في الباد 
يشمل التطورات التكنولوجية 
الكبيرة التي تشهدها الهندسة 
الطبية ف���ي العالم، مؤكدا أن 
أبناء الكويت يقومون مبواكبة 
هذه التطورات واالس���تفادة 
منها من خ���ال برامج تقوم 
اجلمعية وغيرها من املؤسسات 
بتنظيمهما وتقدميها للمهندسني 
والفنيني ف���ي وزارة الصحة 

وغيرها من الوزارات.
جاء هذا في كلمة له خال 
افتتاح رابطة املهندسني الطبيني، 
إحدى الروابط التخصصية في 
جمعية املهندسني الكويتية، 
برنامجها التدريبي املتخصصة 
بعن���وان »إدارة تكنولوجيا 
الرعاي���ة الصحي���ة«، والذي 
تس���تمر فعالياته حتى يوم 
اخلميس املقبل بفندق املوڤنبيك 
باملنطقة احلرة، وبالتعاون مع 
وزارة الصحة ومستشفى جابر 
األحمد للقوات املسلحة وبدعم 

د.جمال احلربي ود.عبداللطيف البدر خالل تكرمي املشاركني في املؤمتر  )هاني عبداهلل(

م.إياد احلمود يكرم أحد املشاركني في الدورة

بدعم من شركة علي عبدالوهاب املطوع وتزامناً مع حملة التوعية بسرطان الثدي

»الصحة« تطلق برنامجاً وطنياً للكشف املبكر عن أمراض الثدي
»سرطان الثدي هو أكثر أنواع 
مرض السرطان شيوعا في 
الكويت وآخ����ذ في االرتفاع، 
فهناك ما يقارب 1.7 مليون حالة 
جديدة سنويا في العالم، ونحو 
440 حالة في الكويت. ومما 
يفاقم األمر سوءا هو أن الكويت 
لديها أعلى عدد حاالت متأخرة 
للكشف عن السرطان مقارنة 
بدول مثل أميركا وبريطانيا، 
ونحن على ثقة بأنه من خال 
تسهيل خدمات الفحص األشعة 
للثدي )املاموجرام( املجاني، 
سنكون قادرين على معاجلة 
هذه املسألة بهدف الكشف عن 
حاالت السرطان بأسرع وقت 

ممكن«.
ويأتي الدعم الذي تقدمه 
شركة علي عبد الوهاب املطوع 
التجارية عن التزامهما املستمر 
مبحارب����ة س����رطان الثدي 
باملساهمة في جهود املنظمات 
احلكومية واملؤسسات العامة 
واخلاصة األخرى مثل احلملة 
الوطني����ة للتوعية مبرض 

الس����رطان )CAN(، وجمعية 
»حياة« لسرطان الثدي.

وق����ال املدير العام لقطاع 
املس����تحضرات واملنتج����ات 
الصيدالنية في ش����ركة علي 
عبد الوهاب املطوع التجارية، 
الدكتور شريف يونان: »يعد 
س����رطان الثدي عند النساء 
في الكويت من أكثر األنواع 
املقلقة بني جميع أنواع أمراض 
السرطان، ولذا يعتبر الكشف 
املبكر أساسيا في التغلب على 
هذا املرض. نحن في الشركة 
نق����دم كل دعمنا إلى برنامج 
وزارة الصحة الذي يسهل إجراء 
اختبار التصوير الش����عاعي 
للثدي للنس����اء الاتي بأشد 
احلاجة إليه، ونشجع جميع 
النس����اء على التقدم إلجراء 

االختبار بشكل دوري«.
ملزيد من املعلومات حول 
س����رطان الثدي أو البرنامج 
الوطني للفحص الش����عاعي 
للثدي، الرجاء االتصال على 

هذا الرقم: 24620989.

حكومية ه����ي: مركز جنوب 
خيط����ان الصح����ي، ومركز 
الزه����راء الصح����ي، ومركز 
النعيم الصحي، ومركز العقيلة 
الصحي، وقريبا في منطقة 
السرة في مركز شيخان أحمد 
الفارس����ي وزوجته شريفة 

العوضي الصحي.
وصرح استشاري أشعة 
ورئي����س البرنامج الوطني 
للكش����ف املبكر عن أمراض 
الث����دي، د.هناء اخل����واري: 

أطلقت وزارة الصحة بدعم 
من شركة علي عبد الوهاب 
املط����وع التجاري����ة، إحدى 
الشركات الكويتية الرائدة في 
توزيع األدوية الطبية، واملوزع 
الرئيسي ملنتجات شركة روش 
لألدوية في الكويت، البرنامج 
الوطني للفحص الش����عاعي 
للث����دي عبر تق����دمي خدمات 
فحص سرطان الثدي باملجان 
في عدد من العيادات احلكومية، 
وذلك تزامنا مع الشهر العاملي 
للتوعية بسرطان الثدي الذي 
يقام طوال شهر أكتوبر بهدف 
توعية النساء بأهمية الفحص 
املبكر للوقاية من س����رطان 

الثدي.
ويوفر البرنام����ج، الذي 
أطلقته الوزارة في األول من 
أكتوبر، خدمات فحص األشعة 
للثدي )املاموجرام(، والفحص 
الطب����ي الس����ريري للثدي، 
واستش����ارات طبية للنساء 
الاتي تتجاوز أعمارهن 40 
سنة في خمس مراكز طبية 

برنامج الكشف املبكر عن أمراض الثدي يزيد من نسب الشفاء

توصيات املؤمتر 
اخلامس ألمراض 
الثدي التقوميية 

ستساهم في 
تقليل مضاعفات 

املرض

البدر: ضرورة العمل 
املتواصل في 

إجراء البحوث مع 
املختصني مبرض 

السرطان
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اآلباء هم قدوة 
ومرآة األبناء
في احلياة

»اخلز بالعيون« كان 
لغة وبروتوكواًل لتربية 

األبناء
في السبعينيات

يجب على اآلباء 
واألمهات مراقبة 

أنفسهم في 
كل قول أو فعل 
يقومون به أمام 

األوالد

@drjasem
جاسم المطوع

12 قيمة نعلمها أبناءنا
 من غير قصد

أكثر اآلباء واألمهات يركزون على التربية اللفظية 
من خالل التوجيه الكالمي، بينما هم يربون 

أبناءهم بتأثير أكثر وأكبر من حيث ال يشعرون 
من خالل التربية غير اللفظية، وهو ما يعبر عنه 

بـ »لغة اجلسد« من خالل النظر واإلشارة وتعابير 
الوجه وحركة اجلسد واللباس والرائحة واللمس، 

فاجلسد يتكلم ويوجه ويربي أكثر من اللسان، 
ولهذا جند أن كثيرا من اآلباء واألمهات يستغربون 

من سلوكيات أبنائهم ويقولون إنهم ال يعرفون 
أين تلقوا هذه التربية اخلاطئة، بينما لو راجعوا 

أنفسهم وسلوكهم ولغة أجسادهم الكتشفوا أنهم 
هم السبب، فالتربية غير اللفظية تؤثر في القيم 

والسلوك أكثر من التربية اللفظية.
وأذكر أن أما سألتني عن سبب كثرة عصبية ابنها 

بينما هي توجهه دائما بلسانها بأال يغضب ولم 
جتد لتوجيهها أي فائدة، فسألتها: كم مرة تغضبني 

باليوم؟ قالت: أنا عصبية ولكن ليس على ابني، 
قلت لها: عندما تغضبني بالهاتف على صديقتك 

أو ترفعني صوتك على العاملة التي عندك بالبيت 
أو تتوترين عندما يتأخر عليك الطعام باملطعم، 
ويشاهد ابنك سلوكياتك العصبية هذه فتكوني 

أنت أعطيتيه درسا عمليا بأن العصبية هي الطريق 
الصحيح للتعامل مع أحداث احلياة، فأنت ربيتيه 
بسلوكك وبلغة جسدك وهو الذي نسميه احلوار 

غير اللفظي، وهذا تأثيره كبير جدا، فقد ذكر 
خبراء االتصال والتواصل أن اإلنسان يتأثر باللغة 
اللفظية بنسبة 35% بينما يتأثر باللغة غير اللفظية 

وهي لغة اجلسد بنسبة 65%، فلننتبه لسلوكنا أكثر 
من تركيزنا على كالمنا، فاألب الذي يخبر ابنه 

بأنه ذاهب للطبيب بينما هو ذاهب للسوق أو عند 
أصدقائه، فإن طفله يستطيع أن يقرأ وجهه ويعرف 

أنه يكذب عليه وبالتالي يفقد الثقة به.
والطفل مثل اإلسفنجة يلتقط كل شيء ويتشكل 
سلوكه مبا يشاهد، فلو نشأ في بيت يشاهد كل 

يوم والده يدخن أمامه ففي هذه احلالة مهما علمناه 
بلساننا بأن التدخني مضر يبقى تأثير لسان 

احلال واملقال والسلوك أكبر، ولو راجعنا أنفسنا 
الكتشفنا أننا ربينا أبناءنا على قيم كثيرة لم نشعر 

بأننا وجهناهم لها بسبب تركيزنا على التربية 
اللسانية بالكالم أكثر من مراقبة لغتنا غير اللفظية 

مثل: 
٭ هل نحن نتعامل مع عواطفنا بشكل صحي 
فنعبر عن مشاعرنا وحبنا جتاه اآلخرين أم ال؟
٭ هل منارس املودة عمليا في بيتنا فنحضن 

ونقبل ونهدي أبناءنا وأهلنا أم ال؟ 
٭ هل نعتذر لو أخطأنا؟ أم نكابر ونبرر كل سلوك 

نعمله حتى لو كان خاطئا؟
٭ هل نستهزئ ونحقر من أمامنا أو العاملني في 

أعمال متواضعة؟
٭هل نشكر من قدم لنا خدمة أو ساعدنا مبا 

نحتاجه مثل كلمة )شكرا، يعطيك العافية، جزاك اهلل 
خيرا( أم ال؟

٭ هل نتحدث عن األشخاص بسوء ونكشف 
أسرارهم وعيوبهم بعدما ينتهي اللقاء معهم؟

٭ هل نحافظ على الصالة والوضوء وقراءة القرآن 
والدعاء أمام أبنائنا أم ال؟

٭ هل نحترم أصدقاءنا ونقدرهم ونساعدهم 
ونحسن ضيافتهم أم ال؟

٭ هل نأكل الطعام بشراهة وبسرعة وال نتحدث 
أثناء الطعام أو منأل الصحن ونترك الطعام فيه أم 

ال؟
٭ هل نتحكم بردود أفعالنا جتاه املواقف كعطل 

السيارة أو تأخر السائق أو حاالت املرض والوفاة 
والزواج والطالق أم ال؟

٭ هل نتعلم ونقرأ ونشارك في برامج خدمة 
املجتمع وفي النشاط اخليري أو التطوعي أم ال؟

٭ هل نبتسم ومنارس فن النكتة واملزاح مع الناس 
ومع العاملني أومع أهلنا أم ال؟ 

إن مثل هذه املواقف املذكورة تربي أبناءنا بسلوكنا 
أكثر منها بلساننا، فالتربية كما قيل باالحتكاك 

واملشاهدة وليست التربية بالكالم فقط، وقد قرأت 
دراسة نشرتها صحيفة الشرقية اللندنية الصادرة 
في 15 سبتمبر تقول »إن حس الفكاهة يتطور لدى 

األطفال الرضع ملا يرونه من ردود أفعال آبائهم«، 
ودراسة أخرى نشرت في نفس املصدر تبني أن 
األطفال إلى سن 12 شهرا يستطيعون أن يكونوا 
رأيا ملا يشاهدونه بسبب دقة مراقبة والديهم ألي 

حدث هل هو يستحق الفكاهة أم ال، فإذا كان 
هذا على مستوى الفكاهة واملرح وعمر الطفل لم 

يتجاوز سنة فكيف بباقي السلوكيات فهي من باب 
أولى، ومثل هذه القيم االحترام والتعبير عن احلب 

واالعتذار عند اخلطأ وعدم االستهزاء وغيرها 
يتعلمها الطفل من خالل احلوار غير اللفظي أكثر.

ومن يتأمل سيرة رسولنا الكرمي ژ في تعامله مع 
الصغار يكتشف أن رسولنا كان يعطي الصغير 
حقه ويحترمه ويقدره ويتعامل معه وكأنه كبير، 

فال يفرق بينه وبني الكبار في املعاملة وإمنا ينظر 
ژ للحق قبل أن ينظر للسن ويقدم احلق على 
السن، ألنه ژ لو ظلم الصغير من أجل الكبير 

فإنه سيترتب على ذلك نشأة جيل يرى أن حقوقه 
مغتصبة فينتقم هذا اجليل على الكبار وعلى 

املجتمع كله، ولكن ژ  يربي الصغار من خالل 
املوقف ولغة اجلسد باإلضافة إلى استخدام اللسان 
في العملية التربوية وقصته مع الغالم تبني لنا ذلك 

وهي أن رسول اهلل ژ أتي بشراب فشرب منه 
وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ، فقال للغالم: 
أتأذن لي أن أعطي هؤالء؟ فقال الغالم: »ال واهلل ال 
أؤثر بنصيبي منك أحدا« فهذا ما نتمنى أن نصل 

إليه في تربيتنا، أن نربي بسلوكنا ثم ندعم تلك 
القيمة بحوارنا.

جتارب حياتية مواطنون لـ »األنباء«: التربية بالقدوة هي األسلوب األمثل للتنشئة السليمة وتبقى راسخة في النفوس مدى احلياة

أكدت ضرورة أن يتعامل اآلباء بشفافية وصدق وإيجابية مع أبنائهم

أشار إلى أن حركات وإمياءات اجلسم عالمة مهمة في تربية وتوجيه األبناء

تربية األبناء.. »ال تنه عن خلق وتأتي مثله«

العازمي: األطفال يكتسبون العادات من البيئة احمليطة بهم

صميم: كيف تتواصل مع أوالدك بلغة اجلسد؟

ام حمود من زوجها الذي 
يأم���ر ابنه ان يخبر رجال 
يس���أل عنه باخلارج انه 
ليس موجودا ثم يطلب من 
ابنه الحقا ان يقول احلقيقة 
وال يكذب، ما سبب خلال 
كبيرا في محاولتها الدائمة 
الس���تقامة ابنها، كما كان 
زوجه���ا ال يصطحب هذا 
الولد في صالته حتى وان 
كانت داخل املنزل ما جعل 
بأدائها  الولد غير مكترث 
ومن ثم فقدت الس���يطرة 
عليه تدريجيا ملخالفة األب 

لها في تربيته.
وفي تناقض كبير، تنتقد 
ام سلمان ابنتها التي تقوم 
بتحميل اخلادمة الكثير من 
األعباء وعندم���ا ال تقوم 
بها جميعا فإنها تس���بها 
وتصرخ في وجهها وأبناؤها 
يشهدون ذلك بينما تأمرهم 
ان يحتفظوا بالهدوء وان 
يعامل���وا اخلادمة بلطف 

واحترام.
وفي فضيلة باالعتراف 
باحلق، تعترف أنفال بأنها 
وزوجها ميلكان عادة سيئة 
التخلص  ال يس���تطيعان 
منها وه���ي قضم األظافر 
ولكنها دائما ما تأمر ابنتها 
الصغيرة والتي ترى فعلها 
بعدم فعل ذلك، بينما تعتقد 
ام خالد ان الزوج واألطفال 
غالبا ما يقلدون املرأة وهي 
األم والزوجة كأن تصلي 
فيتبعونها وتكرم الضيف 
فيوافقونها وتس���عى في 
اخلير فيساعدونها، وهو ما 
جبلت عليه املرأة احلكيمة 
التي من شأنها قيادة األسرة 
أمان بعيدا عن  الى واحة 

منعطفات احلياة.

األطفال ونخفيها بل نفهم 
مشاعرهم ونتجاوب معهم 
التجاوب الصحيح املثمر 
ونتقبل مشاعرهم ونتعرف 
بها وان لم نتقبل ولم نتعرف 
ولم نفهم مشاعر الطفل فال 
نستغرب أي سلوك سلبي 
الطفل كوسيلة  قد ينتجه 
دفاعية للتخلص من جتاهل 
والديه له. كونوا مع اطفالكم 
وشاركوهم دائما وأفهموا 
مشاعرهم لكي تتضح امامكم 
شخصياتهم ويسهل عليكم 

التعامل معهم.

إلى أحد  ال���رأس  إمالة  ٭ 
اجلانب���ني: تعن���ي ه���ذه 
احلركة اإلعجاب واالستمتاع 
للحدي���ث،  باالس���تماع 
والتركي���ز لس���ماع أدق 

التفاصيل.
وزاد: ان اهتمامك بطفلك 
منذ بدء نشأته حتى بلوغه 
املراهقة والشباب  لس���ن 
يضمن لك مستقبال سعيدا 
وناجحا وابنا فاضال وسويا، 
فالتواصل م���ع أوالدك ال 
يعني مجرد إعطاء األوامر، 
إذا كنت تود أن يصغى إليك 
أوالدك فعليك أن تأخذ بعني 
االعتب���ار نب���رة الصوت 
والكلمات ولغة اجلس���د، 
فكلها تلعب دورا مهما عند 
إعطاء األوامر، وينبغي أن 
تكون نبرة الصوت هادئة 
ألول مرة ومن ثم احلزم في 
طبقة الص���وت ينبغي أن 
تزيد، إذا لم يتم االنتهاء من 
أوامر وإجراءات في املاضي 
يجب أن تؤخذ، لغة اجلسد 
تلعب دورا مهما في إعطاء 
األوامر، أيضا يجب أن تكون 
الكلمات مباشرة وبسيطة، 
كل هذه األمور سوف جتعل 
طفلك يتبع األوامر املعطاة 

له.

الطفلة التي كانت شديدة 
احلرص عل���ى أغراضها 
وال تقبل ان يلمس��������ها 
احد وان كان���وا أخواتها 
أقارب�����ها وع������ندما  او 
عادت أخذت تروي القصة 
لكل من تقابله وبعد عدة 
اي���ام وألول م���رة فاجأت 
اجل���ميع واس���تخرجت 
بعضا من مالبسها وألعابها 
ووض���عتها في حاف���ظة 
معلن���ة ع���ن رغبتها في 
إعطائها ملن يحتاج اليها، 
العيد  وعن����دم���ا ج���اء 
خزنت عيديتها وجمعتها 
ث���م أعطت����ه���ا لوالدتها 
كي تس���اعد بها اآلخرين 
وهو م���ا يثب���ت إمكانية 
الس���لوك السلبي  تغيير 
الى إيجابي مبجرد تأثير 

القدوة الصاحلة.
ويشير فيصل احلمد الى 
معرفته بأب يقول ألبنائه 
»انتم ما فيكم خير« ألنهم 
الفج���ر بينما  ال يصلون 
يكون هو نائما في فراشه 
ذل���ك الوقت، كم���ا يؤكد 
معرفت���ه بش���خص آخر 
يذهب للص���الة ولكن في 
جوار املسجد حديقة بها 
بعض اخلضراوات فيقتطع 
منها لبيته فتوبخه ابنته، 
متسائلة اذا كان ذلك حالال 
فيأمرها بالسكوت، موضحا 
ان في ذلك تناقضا شديدا 
بني تعليم األبناء للصالة 
م���ن جهة وبني اكتس���اب 
اشياء اآلخرين بدون حق 
وبدون استئذان من جهة 

اخرى.
وبخصوص امر الوالدين 
لألبناء بعدم الكذب بينما 
هم يطبقونه عمليا، تشتكي 

الصحيح واملشاعر الفعالة 
التي يتعرض  في املواقف 
لها، فلتكن هذه املش���اعر 
بالصبغة اإليجابية وتترجم 
الى السلوك البناء للطفل، 
اذ ان الوالدين مرآه عاكسة 

البنائهم.
العازمي: عند  واضافت 
االنفعال البد ان نسيطر على 
مشاعرنا امام أطفالنا ونطفئ 
الغضب مبهارات تساعدنا 
على جتنب وقوع املشاكل 
وترص���د اخلالفات معهم، 
وأيضا ال تتجاهلوا مشاعر 

أكثر من  واألطف���ال ه���م 
يستخدم هذه احلركة.

٭ اإلمياء بال���رأس: وهي 
حتري���ك ال���رأس بطريقة 
هادئة لعدة مرات متتالية 
لألمام، وهو عادة ما يعبر 
ع���ن االهتم���ام واالنتباه، 
الس���ريعة  واحلرك���ة 
والقوية نوعا ما تدل على 
أن الش���خص يطلب منك 
االختصار وجتاوز بعض 
التفاصيل نظرا لشعوره 
بامللل ورغبته في الوصول 

إلى فحوى احلديث.
٭ إغالق العينني: هو تعبير 
عن الرغبة في توقف تلقي 
اإلش���ارات البصري���ة من 
التركيز  احملي���ط به���دف 
على فكرة أو حديث يدور 
في داخل���ه، وغالبا عندما 
يغلق أحدهم عينيه يكون ال 
ينصت إلى حديث اآلخرين 
أيضا، فهو يدخل في حالة 
من التفكير العميق  تفصله 

عن احمليط اخلارجي.
٭ رفع وخفض احلاجبني: 
الدهشة  رفعهما يدل على 
والصدم���ة والفضول، أما 
خف���ض احلاجب���ني فيدل 
على االنزعاج واملش���اعر 

السلبية.

في أوالده���ا هي االحترام 
والتعامل بتواضع ورقي، 
الفتة الى ان إحسان الظن 
الطيبة من سمات  والنية 
اإلنسان الواثق واملتصالح 

مع نفسه.
ب���دوره، يؤكد عبداهلل 
الفريح دائما ان اجلمال يكمن 
ف���ي كل قلب رحيم وعقل 
حكيم ونفس صبورة، مع 
ضرورة ان تكون البسمة 
مالزمة لإلنس���ان، قائال: 
»يجب على الوالدين عندما 
يأمران اوالدهما بأي عمل 
فال ب���د ان يكون الوالدان 
قد قاما بالعمل ألنهما مرآة 
ألوالدهما، فأنا ال آمر ابني 
بعمل اي شيء ال أقوم انا 
بفعله حتى ال يكون هناك 
تناقض بس���لوك وتربية 

األوالد«.
من ناحيته، يقول داوود 
الصديقي »علينا ان نراقب 
أنفسنا في كل كلمة او عمل 
ودائما ننصح األبناء بالسر 
وليس بالعلن وان نهدف 
ف���ي نصيحتنا للمصلحة 
اخلاص���ة لألبناء والعامة 

للصالح العام«.
أما عائشة محمد فتروي 
جتربة ناجحة عن حفيدتها 
ذات األع���وام اخلمس���ة 
والتي اشتهرت في العائلة 
بحبه���ا الش���ديد أللعابها 
ومالبسها وأغراضها فقامت 
باصطحابها ذات يوم الى 
احد األماكن الفقيرة فرأت 
هذه الطفل���ة املدللة كيف 
يس���تقبل األطفال الفقراء 
الطع���ام واأللع���اب م���ن 
جدتها واحدهم ال يرتدي اال 
القليل من املالبس واآلخر 
يرتدي ثيابا ممزقة، فتأثرت 

الطفل  وبذل���ك يكتس���ب 
مهارات التعامل االيجابي مع 
محيطه. ويجب أن يسعى 
الوالدين الى اشباع حاجات 
الطفل من الفاظ وسلوكيات 
إيجابية متزنة للوصول الى 
االكتفاء والشعور بالرضا، 
فيصبح الطفل مقبوال لدى 
اآلخرين ومحبوبا لديهم، 
فعندما يفكر الوالدين امام 
الطفل بكل مرونة دون عنف 
معه���م ويجعل���ون الطفل 
املش���ارك الرئيسي فينتج 
التفكير االيجابي  عن ذلك 

االبتسامة الصادقة إيجابية، 
وتفيد اإلعجاب واالنتباه 

والشعور باألمان.
٭ رمش اجلف���ن املتكرر: 
الع���دد الطبيع���ي حلركة 
اجلفون من 6-8 مرات في 
الدقيق���ة الواحدة، وان أي 
زيادة على هذه احلد ما لم 
تكن مرتبطة بأمور عصبية، 
فله معن���ى يفيد اخلوف 

والتوتر والترقب.
٭ ع���ض الش���فاه: حركة 
إلى  يسعى فيها الشخص 
السيطرة على ثورة غضب 
داخله، والرغبة في تهدئة 

النفس والراحة.
٭ حك األن���ف: يعود إلى 
زيادة نسبة األدرينالني في 
الذي يسبب توسعا  الدم، 
الدموية،  الش���عيرات  في 
مما يثير احلكة، وعادة ما 
يستخدم اجلسم االدرينالني 
في حاالت اخلوف والتوتر 
الشديد، وليس حك األنف 
مرتبط���ا بالكذب فقط كما 

يعتقد اجلميع.
٭  النظر لألسفل: إذا وجه 
أحد نظره إلى األسفل مع 
ميل قلي���ل للرأس باجتاه 
األمام، فهو غالبا ما يحاول 
استعطافك، وإثارة شفقتك، 

الضغط على احد شفتيها 
لنترج���م نح���ن الصغار 
الرفض والقبول للوالدة 
وكانت التربية بالرموز في 
الغالب تستخدمها الوالدة 
فعندما تتسع عينها نفهم 
بالفور ان االمر مرفوض 
وال يقبل النق���اش، وهذا 
الغالب  ف���ي  االمر يحدث 
حني تواجد الضيوف في 
املن���زل ويت���م منعنا من 
الدخ���ول واالختالط بهم 

في الصالون مثال.
أما حصة صالح فتقول: 
تشتكي األم من عدم ارتداء 
ابنتها احلجاب بينما هي 
متأكدة انها كانت في مثل 
سنها اكثر انفتاحا وحرية، 
متس���ائلة في دهشة ملاذا 
تطالب األمه���ات بناتهن 

بشيء لم يقمن به؟
وف���ي من���وذج رائ���ع 
للتربي���ة، ت���رى رحاب 
املدلج من خالل جتربتها 
اخلاصة ان التربية بالقدوة 
ه���ي األس���لوب األمث���ل 
للتربية الصحيحة، وهي 
التربية التي تثمر وتكون 
النفس،  راس���������خة في 
امثل���ة ذلك  قائلة »م���ن 
العطاء فهو قيمة جميلة، 
غرستها في نفوس اوالدي 
من خالل مس���اهماتي في 
مختلف املجاالت، وذلك ملا 
ايجابي  للعطاء من تأثير 
عل���ى اإلنس���ان املعطاء 
الهدوء  كامل����حافظة على 
التعامل  ف���ي  والت���روي 
وضبط النفس مع املشاكل 
وضرورة ايج���اد حلول 
بديلة واإلمي���ان بأن لكل 
مش���كلة ح���ل، مؤكدة ان 
أهم القيم التي غرس���تها 

يحم���ل رس���الة واضحة 
إيجابية سهلة مثمرة وأن 
نسعى الى التعبير الصحيح 
عند الش���رح لتتضح لهم 
الص���ورة، فيجب أن نركز 
عل���ى تعزيز االيجابية في 
تصرفاتن���ا وردود أفعالنا 
للمواق���ف الت���ي نتعرض 
أمام األطفال، ويتجلى  لها 
ذل���ك في ضبط الس���لوك 
التصرف ملا يدور  وحسن 
حولنا لكي نكون شفافني 
ف���ي التعامل معهم لنخلق 
االس���تقرار االسري دائما، 

الطفل يفتح فمه باستمرار، 
فهذا يعني أنه قد بدأ يجوع، 
إذا وجدت ان حركات جسد 
الطفل قد أصبحت أكثر حدة 
مع اتساع عينيه واصداره 
للعديد من األصوات املرحة، 

فهو مستعد للعب.
واشار الى انه مع ازدياد 
عمر الطفل تزداد تعقيدات 
لغة جسده وخصوصا مع 
دخوله الى فترة املراهقة، 
وفيما يلي بعض حركات 
التي تساعدك على  الوجه 
قراءة اوالدك التي أمامك من 

خالل هذه اللغة:
٭ إبعاد الشعر عن الوجه: 
وهي حركة يقوم بها االبن او 
البنت ليشعر بأن ما يقوم 
به أو ما يقوله واضح لك، 
وهي تعبر عن رغبته في 
أن تصدق كالمه وتش���عر 
به، وكذلك حركة قد يريد 
بها أحده���م جذب االنتباه 

إليه.
٭عن االبتسامة: أفاد بانها 
تفس���ر بأكثر من طريقة، 
وذلك باالعتماد على احلركة 
املرافقة للعينني واملوقف، 
وعادة ما تكون االبتسامة 
املزورة غير مرتبطة بحركة 
العين���ني، وجميع معاني 

أميرة عزام

اآلباء  يفط���ن بع���ض 
واألمهات الى التربية الثابتة 
منذ 14 قرنا في الس���يرة 
التربية  النبوي���ة وه���ي 
باستخدام القدوة احلسنة، 
اي عن طريق األفعال التي 
تكون في اغلب األحيان أبلغ 
من األقوال، باالضافة الى 
استعمال تعبيرات الوجه 
واجلسد س���واء بالسلب 
او اإليجاب او ما يس���مى 
اللفظية،  بالتربية غي���ر 
الكثيرون  بينم���ا يرك���ز 
على الكالم اللفظي وتقدمي 
النصائ���ح والتوجيهات 
باللسان إلرش���اد األبناء 
وتقوميه���م عب���ر مراحل 
حياته���م املختلفة، وبني 
هؤالء وأولئك اختالفات في 
وجهات النظر ولكل فريق 
رأي يدعم موقفه، وملعرفة 
آراء اآلباء واألمهات في ذلك 
الشأن استطلعت »األنباء« 
آراء عدد منهم، وفيما يلي 

التفاصيل: 
في البداية يقول صباح 
الشمري ان اآلباء بالنسبة 
لألطفال هم القدوة واملثل 
اجلميل في احلياة، فعندما 
يرى األطف���ال آباءهم في 
اجمل صورة سيكونون هم 
كذلك ف���ي حياتهم، ولكي 
آباءهم في  يصدق األبناء 
اي شي يقولونه يجب على 
اآلباء اال يكونوا متناقضني 
م���ع ابنائهم، فعندما يأمر 
االب���ن بعدم  او األم  األب 
التدخني ثم يراهما يدخنان 
فذلك قمة التناقض، وكذلك 
عندما يطلب اآلباء واألمهات 
من األبياء مثال عدم الكذب 
او عدم النميمة او التجسس 
ويرونه���م يفعل���ون تلك 
األشياء فذلك يجعل األبناء 
يفقدون الثقة باآلباء، فعلى 
األب اال يأتي بفعل ويطلب 
من االبن عدم فعله، فكيف 

سيصدقه االبن؟
م���ن جانبه���ا، توضح 
تهاني الفيلكاوي ان »اخلز 
بالعيون« هي لغة لن يفهما 
اال مواليد السبعينيات ألنه 
كان من بروتوكول التربية 
ان تستخدم األم عيونها او 

أكدت كبير اختصاصيي 
التربويني باملجلس االعلى 
للتعليم د. عائشة العازمي 
ان األطف���ال يكتس���بون 
الس���لوكية من  الع���ادات 
خالل تفاعلهم بالبيئة التي 
يعيشون فيها ويترجمون 
أفعال الوالدين الى تطبيق 
عملي يتعايشون معه في 
املواقف التي يتعرضون لها 
فالبد أن نكون حذرين في 
نقل الرس���ائل اليهم. ومن 
مميزات مايتم نقله لألطفال 
من والديهم ان يكون احلوار 

قال االخصائي في لغة 
ان  اجلس���د محمد صميم 
مفهوم الطفل في علم النفس 
ينطوي على معنيني: معنى 
عام ويطلق على األفراد من 
النضج  الوالدة حتى  سن 
اجلنس���ي، ومعنى خاص 
ويطلق على األعمار فوق 
املراهقة،  املهد وحتى  سن 
والطفولة هي الفترة التي 
يكون خاللها الوالدان هما 
الطفل  األساس في وجود 
وفي تكوينه عقليا وجسميا 
وصحي���ا ومن هن���ا جاء 
االهتمام بلغة جسد اآلباء 
كعالمة اساسية وفارقة في 
تربية األطفال وتوجيههم 
من خالل حركات وامياءات 

اجلسد.
وأب���رز صمي���م مالمح 
وعالمات لغة جسد االطفال 
لنا ان نفهم  حتى يتسنى 
معانيه���ا وبالتالي كيفية 
االستجابة الصحيحة لها 

قائال:
إذا وجدت طفلك يتثاءب 
بكثرة مع تباطؤ حركة العني 
ووضعه يديه باس���تمرار 
على عينيه، فهذا يعني أن 
طفلك قد بدأ يشعر بالنعاس 
ومستعد للنوم اآلن، وإذا كان 

عبداهلل الفريحتهاني الفيلكاوي صباح الشمري داوود الصديقي  رحاب املدلج

د. عائشة العازمي

محمد صميم
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النادي العلمي يطلق البرنامج 

التدريبي األول ملسابقة 
الكويت للعلوم والهندسة

أطلق الن���ادي العلمي الكويتي البرنام���ج التدريبي األول 
ملسابقة الكويت للعلوم والهندسة )2014 � 2015( حول البحث 
العلمي وأساسياته وينظمه النادي للسنة الثالثة على التوالي 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع وزارة 

التربية.
وقال رئيس جلنة البرامج التدريبية للمسابقة د.بدر البصيري 
ف���ي تصريح صحافي أمس إن البرنامج الذي يس���تمر يومني 
يأتي ضمن املسابقة العلمية التي ستقام في مايو املقبل وتقوم 
فكرته على تقدمي بحث علمي في أحد مجاالت العلوم والهندسة 

واملبني على منهجية البحث العلمي. 

وأضاف د.البصيري أن املس���ابقة تش���مل 17 مجاال علميا 
تغطي كل التخصصات العلمية والهندسية والعلوم االجتماعية 
والسلوكية ويستهدف الطالب والطالبات من مختلف مدارس 
الكويت من س���ن 12 إلى 18 عاما. وأوضح أن املس���ابقة تشمل 
مسارين األول البحث العلمي املعني بدراسة مشكلة بقصد حلها 
وفقا لقواعد علمية دقيقة والثاني التصميم الهندسي )االبتكار( 
وعليه يقوم الطالب املشارك بالتوصل الى فكرة جديدة إبداعا 

وتطورا ذات قيمة ومنفعة للمجتمع البشري.
وذكر البصيري أن الفكرة املقدمة من قبل الطلبة ميكن أن 
تكون منتجا جديدا أو تقنية حديثة أو خدمة جديدة بهدف حتسني 

الكفاءة وفاعلية األداء وامليزة التنافسية والقيمة االقتصادية 
للمنتج املبتكر. من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للمسابقة 
د.محمد الصفار أن النادي سينظم دورات تدريبية حول مهارات 
البحث العلمي ومعارض العلوم والهندسة األولى غدا وحتى 23 

أكتوبر اجلاري واألخرى في الفترة بني 26 و29 اجلاري.
وقال الصفار إن مدرب من برنامج )أنتل( للتعليم من أجل 
املستقبل سيحاضر بهاتني الدورتني املجانيتني اللتني تهدفان الى 
تعزيز مهارات املعلمات واملعلمني ليكونوا قادرين على توجيه 
الطالب والطالبات للقيام بأبحاث وجتارب علمية مبنية على 

منهجية البحث العلمي.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.
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أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

الرومي يشكل جلان حتقيق
لعدد من التعاونيات

علي الرومي

أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب

الدوسري: إعادة تشكيل اللجنة االستشارية العليا لشؤون العمل
التي تخص الشباب في هيئة 
القوى العاملة واالطالع على 
التقارير ال����واردة إليها من 
اجلهات ذات العالقة واتخاذ 
الالزمة بش����أن  التوصيات 
تنفيذها ووضع آليات جديدة 
العمل في مشاريع  لتطوير 

الشباب املختلفة.
وتعتبر ق����رارات اللجنة 
صحيحة مبوافق����ة أغلبية 
أعضائه����ا، وحال تس����اوي 
األصوات يرجح اجلانب الذي 
فيه رئيس اللجنة، على أن 
جتتمع كل أول ش����هر أو كل 
ما دعت احلاجة إلى ذلك بناء 
على دعوات من مقرر اللجنة 
الذي يت����م اختياره في أول 
اجتماع على أن يصدر فيما 
بعد تعميم بتحديد أس����ماء 
وصف����ات أعض����اء اللجنة، 
وللجنة احلق في االستعانة 

مبن تراه مناسبا.

العم����ال.  هذا، وأصدر مدير 
عام الهيئة قرارا آخر يقضي 
بتشكيل اللجنة العليا لتطوير 
الش����باب برئاسة  مشاريع 
نائ����ب املدير الع����ام لقطاع 
امل����وارد البش����رية واملالية 
في هيئ����ة الق����وى العاملة 
وعضوية كل من 5 أعضاء من 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
اللجنة بإنشاء  وتختص 
فرق فنية لتنفيذ املقترحات 
الواردة لها من اللجنة العليا 
وتنفيذ املقترحات املقدمة من 
مجلس ال����وزراء والوزارات 
واملؤسس����ات  والهيئ����ات 
احلكومي����ة املختصة بأمور 
الش����باب، باإلضاف����ة إل����ى 
التنس����يق م����ع ال����وزارات 
والهيئات األخ����رى لتنفيذ 
التكامل ملش����اريع الشباب 
املختلفة ومتابعة كل القضايا 

الرأي فيما يعرضه عليها مدير 
ع����ام الهيئة من موضوعات 

وفقا ألحكام قانون العمل.
وللجنة احلق في تشكيل 
فريق عمل او اكثر من أعضائها 
لدراسة موضوع محدد خالل 

مدة محددة.
ويحق للجن����ة أن تدعو 
إل����ى اجتماعاتها م����ن تراه 
مناس����با من املختصني في 
مج����ال عملها دون أن يكون 

لهم حق التصويت.
وتعقد اللجنة اجتماعات 
بصفة دورية كل ثالثة شهور 
وتوجه الدعوة من الرئيس 
أو نائب����ه وعلى أن تتضمن 

الدعوة جدول األعمال. 
وتعتبر اللجنة صحيحة 
بحض����ور الرئيس أو نائبه 
وحضور عضوين من اجلانب 
احلكومي وعضو من جانب 
أصحاب األعمال وعضو من 

لنقابات عمال الكويت واثنان 
من ذوي اخلبرة.

وتخت����ص اللجنة بإبداء 

بشرى شعبان

أصدر مدي����ر عام الهيئة 
العامل����ة  للق����وى  العام����ة 
جمال الدوسري قرار إداريا 
بشأن إعادة تشكيل اللجنة 
العليا لشؤون  االستشارية 
العمل برئاسة مدير عام الهيئة 
وعضوية كل من نائب املدير 
العام لالستقدام واالستخدام 
نائبا للرئيس وكل من نائب 
املدير الع����ام حلماية القوى 
إدارة أبحاث  العاملة ومدير 
س����وق العمل عضوا مقررا 
الداخلية  وممثل عن وزارة 
وممثل ع����ن وزارة التجارة 
والصناعة وممثل عن برنامج 
إعادة الهيكلة وممثل عن بلدية 
الكويت وممثلني عن منظمات 
أصحاب األعمال وعضوين من 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
وعضوين من االحتاد العام 

جمال الدوسري

بشرى شعبان

أصدر الوكيل املساعد لشؤون التعاون في وزارة 
الشؤون علي الرومي عددا من القرارات اإلدارية 

بشأن تشكيل جلان حتقيق ملراجعة حسابات عدد 
من التعاونيات، وهي: قرار إداري بشأن تشكيل 

جلنة حتقيق ملراجعة أعمال وحسابات جمعية الظهر 
التعاونية، وقرار آخر بشأن تشكيل جلنة حتقيق 

ملراجعة أعمال وحسابات جمعية اجلهراء التعاونية، 
وقرار اداري بشأن تشكيل جلنة حتقيق ملراجعة 

أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية.
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مجلس الوزراء رقم 252 املشار 
إليه أعاله.

وحيث إن غرة شهر احملرم 
للعام 1436 هـــــ تصادف يوم 
الســــبت املوافق 2014/10/25 

)حسب تقومي العجيري(.
لذا يســــر ديــــوان اخلدمة 
املدنيــــة ان يعلــــن الى جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة بأن 
يوم السبت املوافق 2014/10/25 
يعتبر عطلة رسمية مبناسبة 
رأس السنة الهجرية، على ان 
يبدأ العمل الرسمي يوم االحد 

املوافق 2014/10/26.
أمــــا بالنســــبة لألجهــــزة 
ذات  واجلهــــات  والهيئــــات 
طبيعــــة العمل اخلاصة. فيتم 

أدى إلى حرمة املال كالفوائد 
الربوية بل يصرف في وجوه 
اخلير أيضا. وإذا تعذر رد مال 
احلرام بعينه وجب على حائزه 
مثلـــه أو قيمته إلى صاحبه 
إن عرفه، وإال صرف املثل أو 
القيمة في وجوه اخلير وبقصد 
الصدقة عن صاحبه. ولفت 
إلى أن املال احلرام لذاته ليس 
محال للزكاة، ألنه ليس ماال 
متقوما في نظر الشرع، ويجب 
التخلص منه بالطريقة املقررة 
شرعا بالنسبة لذلك املال. أما 
املال احلرام لغيره الذي وقع 
خلل شرعي في كسبه، ال جتب 
الزكاة فيه على حائزه النتفاء 
امللك املشترط لوجوب  متام 
الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب 
عليه أن يزكيه لعام واحد ولو 
مضى عليه سنون على الرأي 

املختار.
وحائز املال احلرام إذا لم 
يرده إلى صاحبه وأخرج قدر 
الزكاة منه بقى اإلثم بالنسبة ملا 
بيده منه، ويكون ذلك إخراجا 
جلزء من الواجب عليه شرعا 
وال يعتبر ما أخرجه زكاة، وال 

موصول إلى املتبرعني الكرام، 
حيث حققت زيادة عن تنفيذ 
العام املاضي  املشـــروع في 
بفضل تبرعاتهم ومشاركتهم 
البناءة في إجناح املشروع، 
مشيرا الى ان اجلمعية قامت 
من خـــالل املشـــروع داخل 
الكويت بذبـــح 327 أضحية 
بتكلفـــة 23 ألفا و840 دينارا 
اســـتفاد 7000 منها فرد من 
احملتاجني واأليتام واألرامل 
واملساكني وقد عمتهم الفرحة 
الكرام  ودعـــوا للمتبرعـــني 
بالبركة والنماء، وبذلك يكون 
اجمالي عدد املستفيدين داخل 
الكويـــت وخارجها 237 ألف 

مستفيد.
وأوضح أن اجلمعية نفذت 
مشروع األضاحي للعام احلالي 
1435هـ، 2014م في 26 دولة، 
مســـتهدفة من هذا املشروع 
تلبية احتياجات آالف األسر 
الفقيرة في تلك الدول والذي 
شـــمل أضاحي املتبرعني في 
مســـاجدهم وقوافل أضاحي 

»النوري اخليرية« نفّذت مشروع األضاحي بتكلفة 737 ألف دوالر

»اخلدمة املدنية«: عطلة رأس السنة 
الهجرية السبت 25 اجلاري

الصويلح: املال احلرام محظور حلرمته لذاته 
أو لوقوع خلل في طرق اكتسابه

جمال النوري: أدخلنا السرور على قلوب 
237 ألف مستفيد في 26 دولة

حتديد عطلتها مبعرفة اجلهات 
املختصة بشــــؤونها مبراعاة 

املصلحة العامة.

تبرأ ذمته إال برده كله لصاحبه 
إن عرفه أو التصدق به عنه 

إن يئس من معرفته.
وبني انه عند اإللزام بجمع 
الزكاة يفرض على املال احلرام 
ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف 
في مصارف الزكاة، وفي وجوه 
البر العام، ما عدا املســـاجد 
واملصاحـــف، ويوضـــع في 
حساب خاص وال يخلط مع 

أموال الزكاة.

عامـــة، ومشـــروع الوقـــف 
لألضاحـــي، ودعا أهل اخلير 
واحملسنني إلى متابعة أنشطة 
اجلمعية ومشـــروعاتها عن 
طريـــق صفحـــات التواصل 
االجتماعي على الفيســـبوك 

والتويتر واالنستغرام.

أصدر ديوان اخلدمة املدنية 
تعميمــــا جاء فيه: مبناســــبة 
الهجرية  الســــنة  ذكرى رأس 

لعام 1436.
وبعــــد االطالع علــــى قرار 
مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 
1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 
بشــــأن العطالت الرســــمية ـ 

وتعديالته.
وعلى قرار مجلس الوزراء 
رقم 252 الصادر باجتماعه رقم 
املنعقد بتاريخ   2007 / 2-24
2007/5/27 بشــــأن العطالت 
الرسمية، واملتضمن بأن تكون 
عطلة رأس السنة الهجرية من 
كل عام في موعدها دون حتويل. 
وعلى تعميــــم الديوان رقم 12 
لسنة 2008 بشأن تنفيذ قرار 

قال مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة جابر 
الصويلح: إن املال احلرام هو 
كل مال حظر الشارع اقتناءه أو 
االنتفاع به سواء كان حلرمته 
لذاته مبا فيه من ضرر أو خبث 
كامليتـــة واخلمر، أو حلرمته 
لغيره لوقوع خلل في طريق 
اكتسابه ألخذه من مالكه بغير 
إذنه كالغصب، أو ألخذه منه 
بأسلوب ال يقره الشرع ولو 

بالرضا كالربا والرشوة.
وحائز املال احلرام خللل 
في طريقة اكتسابه ال ميلكه 
مهما طال الزمن ويجب عليه 
رده إلى مالكـــه أو وارثه إن 
عرفه، فإن يئس من معرفته 
وجب عليه صرفه في وجوه 
اخلير للتخلص منه وبقصد 

الصدقة عن صاحبه.
وأضاف الصويلح ان املال 
إذا أخذ أجرة عن عمل محرم 
فإن اآلخذ يصرفه في وجوه 
اخلير وال يرده إلى من أخذه 
منه. وال يرد املال احلرام إلى 
من أخذ منه إن كان مصرا على 
التعامل غير املشـــروع الذي 

ليلى الشافعي

قـــال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
اخليرية جمال النوري، احلمد 
هلل إن جعلنا نعمل إلسعاد 
احملزونني ونرسم البسمة على 
وجوه البائسني، فنساهم في 
توفير حيـــاة كرمية للفقراء 
واملساكني، متابعا: ومن هذا 
املنطلق أخذت جمعية الشيخ 
عبداهلل النوري اخليرية على 
عاتقها أن متهد طريقا للتكافل 
واملؤخاة بني األغنياء والفقراء، 
وذلك بتنفيذ مشروع األضاحي 

للعام 2014م.
وأكد النوري في تصريح 
صحافي أن اجلمعية بفضل 
اهلل ثم بجهود املتبرعني من 
أهل الكويت وفيض عطائهم 
نفذت مشروع األضاحي للعام 
2014م خارج الكويت، وأدخلت 
السرور على قلوب 230 ألف 
مستفيد في 26 دولة، وذلك 
بتكلفة 737 ألف دوالر، والشكر 

صورة من تعميم ديوان اخلدمة املدنية

جابر الصويلح

جمال النوري

أعلنت انطالق مؤمتر »دور الشباب في حماية الوطن واالرتقاء به« اليوم

الرشيد: تعزيز مشاركة الشباب في احلياة املدنية والسياسية  
والثقافيــــة  والصحيــــة 
والرياضيــــة، مشــــيرة ان 
انشــــطة  البــــالد شــــهدت 
ابرزت  متنوعــــة ومتميزة 
الهائلة  الطاقة االبداعيــــة 
الكامنة لدى الشــــباب، كما 
ابرزت جهوزيتهم للمشاركة 
واالســــهام الفاعل في بناء 

مستقبل افضل لشبابنا.
وشددت على ان مسؤولية 
احلكومة االساسية احتضان 
ورعايــــة جميع االنشــــطة 
ومبادراتهــــم  الشــــبابية 
وابداعاتهــــم والعمل على 
احتياجات ومتطلبات عمل 
مؤسساتهم بتوفير كل ما 
من شأنه تشجيع مثل هذه 
البرامج ومتكني املؤسسات 
الشبابية من تعزيز دورها 
وتنظيم انخراط الشــــباب 

الوطن  في بناء مســــتقبل 
وخصوصــــا فــــي ضــــوء 
حتوالت وتغيــــرات كبرى 
طرأت على صعيد احتياجات 
وتطلعات وطموح الشباب 

في منطقتنا.
انه على  الى  واشــــارت 
الرغــــم من تهميــــش دور 
الشباب في السنوات السابقة 
اال انهــــم ســــاهموا وبقوة 
فــــي حماية وصون الهوية 
الوطنيــــة وكان لهم دورا 
رياديا في رفع شأن الكويت 

في احملافل الدولية.
واكدت الرشيد انه على 
احلكومة االلتــــزام بالعمل 
مع الشباب لتحويل اعمال 
ونتائج وتوصيات املؤمتر 
الى واقــــع ملموس يحقق 

تطلعاتهم.

لواء الدفاع عن الوطن في 
حالة احلرب ويسعون في 
البنــــاء والتنمية في حالة 
السلم، مشيرة الى ان على 
احلكومــــات ان تســــتثمر 
طاقــــات الشــــباب في دفع 
التنميــــة واالرتقاء  عجلة 
باالمة فــــي جميع املجاالت 
ليعود لهذه االمة مجدها الذي 
يشيده الشباب بسواعدهم 

وكفاحهم.
وتابعت: ان مهمة االرتقاء 
بواقــــع الشــــباب وتعزيز 
مشاركتهم في احلياة املدنية 
والسياسية حتتل اولوية وان 
الدولة اولت اهتماما كبيرا 
بقطاع الشــــباب وهيأت له 
سبيل النهوض والتقدم في 
اطار خطتها التي استهدفت 
االرتقاء باخلدمات التعليمية 

قالــــت رئيــــس مؤمتر 
»دور الشــــباب في حماية 
الوطن واالرتقاء به« والذي 
اليوم  انشــــطته  ستنطلق 
االعالمية عائشة الرشيد ان 
الهدف من املؤمتر اذكاء روح 
املواطنة وتعميق الشعور 
باملسؤولية وتعميق وتعزيز 
الشعور الوطني لدى الشباب 
التعايش  وترويج ثقافــــة 
السلمي والعمل على صيانة 
الوطنية وترسيخ  الوحدة 
الشــــباب  مبدأ احلوار بني 

واالنظمة احلاكمة.
واضافــــت الرشــــيد ان 
الشــــباب هم حمــــاة االمة 
واالوطــــن وهــــم الطاقــــة 
والعطاء والنشاط املتدفق ملا 
يتمتعون به من قوة عقلية 
وبدنية ونفسية، ويحملون 

عائشة الرشيد

وفد عسكري بحريني وصل الكويت للمشاركة في مترين »جند حمد« 19 اجلاري

احلرس الوطني نظم »مقدمة في التخطيط واألداء اإلستراتيجي«

أبناء  شهداء  اجليش إلى مصر للمشاركة في احتفاالت »أكتوبر«

الوطني الســـيما  للحرس 
الهدف اخلاص باجلاهزية 
اإلدارية وصوال الى املستوى 

االحترافي املنشود.
وأضاف أن الدورة تساعد 
الضبـــاط املشـــاركني على 
فهم اخلطة االستراتيجية 
وما تتضمنها من مبادرات 
ومؤشـــرات جناح وأهداف 
تشغيلية، مؤكدا انه مت وضع 
برنامج الدورة بحيث يتمكن 
الضباط املتدربون من إتقان 

إلى البالد صباح الســـبت 
وفد طلبة ضباط من كلية 
الشيخ عيسى العسكرية 
امللكية من مملكة البحرين 
املقدم  الشـــقيقة برئاسة 
بـــن ناصر  الركن صالح 
الزعبي، للقيـــام بتمرين 
النهائي )جند  املشـــروع 
حمد( فـــي ميدان االديرع 
خالل الفترة من 19 الى 30 
من شـــهر اكتوبر اجلاري 
وذلـــك بالتعاون مع كلية 

علي الصباح العسكرية،
حيث كان في استقبال 
الوفد البحريني آمر قاعدة 
الســـالم العسكرية  علي 
الركـــن طيار بدر  العقيد 

إعداد اخلطط التشغيلية على 
أيدي مدربني متخصصني، 
داعيا الى التفاعل وااللتزام 
التنظيميـــة  بالتعليمـــات 
للدورة حتى تتحقق الفائدة 

املطلوبة.
شهد احلفل مدير مديرية 
مركز نظم املعلومات العقيد 
ناصر محمد البشر، ومدير 
مديرية القوى البشرية املقدم 
أحمـــد عبدالرحمن الدعي، 

وعدد من الضباط.

الهزمي وآمر جناح التعبئة 
فـــي كلية علـــي الصباح 
الركن  املقدم  العســـكرية 
مطلق فالح جفيدان وعدد 
من ضباط الكلية العسكرية، 
حيـــث رحبوا باألشـــقاء 
ومتنوا للوفد املشارك في 
التمرين طيب اإلقامة في 

بلدهم الثاني الكويت.
التمرين  هذا، ويجسد 
مبدأ التعاون والتنســـيق 
والتخطيط املشـــترك بني 
الدول الشقيقة وإبراز ثمرة 
عمل جهد متواصل للتعرف 
التي تقوم بها  املهام  على 
الكليات العسكرية لتبادل 

اخلبرات بينه

على ورشة عمل إلعداد مناذج 
املتابعـــة اخلاصة باخلطة 

التشغيلية.
وقـــال رئيـــس فـــرع 
االســـتراتيجي  التخطيط 
املقدم مفرح ترحيب ان قيادة 
البشرية  التنظيم والقوى 
حترص على تنظيم الدورات 
التدريبية ألثرها اإليجابي في 
املهارات واملعارف  اكتساب 
واخلبرات لتحقيق أهداف 
اخلطة االستراتيجية املطورة 

واإلمكانيـــات خلدمتهـــم 
لزيارة قبـــور ذويهم من 

الشهداء في حرب 1973.
بـــدوره، شـــكر مدير 
التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة العقيد الركن منصور 
الدفاع  علي اخلليل وزير 
على هذه املبادرة الكرمية 
وحرصـــه الـــدؤوب على 
تقدمي جميع التســـهيالت 
واإلمكانيـــات ألبنائه من 
العسكريني،  الشهداء  اسر 
تقديرا منه للدور البطولي 
ومســـاهمة وتضحيـــات 
جيشنا الباسل في احلروب 

العربية.
من جهة أخرى، وصل 

بحضـــور قائد التنظيم 
والقوى البشرية في احلرس 
الوطنـــي العميـــد الركـــن 
فهد عيد ناصـــر  افتتحت 
مديرية التنظيم والتخطيط 
االستراتيجي دورة »مقدمة 
واألداء  التخطيـــط  فـــي 
االستراتيجي« الثانية، والتي 
تسلط الضوء على اخلطة 
االستراتيجية املطورة وتزود 
املشـــاركني مبهارات تقييم 
وقياس اخلطة، وتشـــتمل 

مببادرة كرمية من نائب 
رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح، غادر أرض الوطن 
صباح امس وفد أسر وأبناء 
الكويتي  الشهداء اجليش 
اكتوبر  املشارك في حرب 
1973، متوجها إلى جمهورية 
مصر العربية الشقيقة وذلك 
للمشـــاركة في احتفاالت 
لذكـــرى االنتصار بحرب 
أكتوبر وزيارة قبور شهداء 

من اجليش الكويتي.
أهالي الشهداء  وأعرب 
عن جزيل الشكر والتقدير 
للمبادرة األبوية من معاليه 
الـــذي ســـخر كل اجلهود 

العميد الركن فهد عيد في مقدمة احلضور

وفد أسر وأبناء شهداء اجليش الكويتي املشاركني في حرب اكتوبر 1973 قبل توجههم إلى مصر

املقدم مفرح ترحيب متحدثا

وفد العسكريني البحرينيني املشاركني في »جند حمد« لدى وصولهم الكويت 

نشاطات اجتماعية لـ »نسائية إعانة املرضى« باملستشفيات
ليلى الشافعي

اللجنة  كشـــفت مديرة 
النسائية بجمعية صندوق 
الذربان  إعانة املرضى هند 
عـــن العديد من االنشـــطة 
التـــي قامت  والفعاليـــات 
بها اللجنـــة خالل النصف 
األول من عام 2014 احلالي، 
مشيرة الى ان جميع االنشطة 
تهدف اجلمعية من خاللها 
الى ادخال الفرح والسرور 
على قلوب املريضات الالتي 
تدعمهن اجلمعية، الفتة الى 
ان نشاطات االقسام الثالثة 

كانت حافلة خالل االشـــهر 
الستة املاضية.

وبينت الذربان ان قســــم 
الوعظ واإلرشاد أقام عددا من 
احملاضرات والدورات الشرعية 
للنساء املريضات والهيئات 
التمريضيــــة واملوظفات في 
كثير من املستشفيات حيث 
الزيارات  بلغ إجمالي عــــدد 
التــــي قامت بهــــا الواعظات 
خــــالل النصــــف األول مــــن 
2014 ما يزيد على الـ 7 آالف 
زيارة موزعــــة على مختلف 
واالقســــام  املستشــــفيات 
والتخصصــــات بالكويــــت، 

الى مشــــروع املؤونة  الفتة 
الرمضانية التي قامت اللجنة 
بتنفيذها بالتعاون مع اللجنة 
الطبية حيث مت توزيع 280 
كوبونا للسلع الغذائية قيمة 
الواحد 30 دينارا وزعت على 
األسر املتعسرة التي تدعمها 
اجلمعية بالتزامن مع بدايات 
الفضيل، وانه وبناء  الشهر 
على طلب مستشفى الوالدة 
فقد قام قسم العمل االجتماعي 
باللجنة بتزويد املستشفى بـ 
30 حقيبة مريض للنساء و30 
حقيبة لألطفال، باالضافة الى 
الدورات التوعوية والتدريبية 

التي ينظمها القسم للواعظات 
من بينها »مهمات في القضاء 
والقدر« لزيادة الوعي الديني 
وجتديد معلومــــات وثقافة 

الواعظات.
وأضافـــت: ان واعظات 
اللجنة قمن بتنظيم برنامج 
ترفيهـــي تثقيفي جتســـد 
في مســـابقة طرحت على 
املريضات واسرهن ومت فيها 
توزيـــع أكثر من 135 هدية 
على مدار االشـــهر الســـتة 

املاضية.
وتابعت: قام قسم العمل 
االجتماعـــي خـــالل الفترة 

الســـابقة بتنظيـــم العديد 
من البرامـــج التوعوية من 
بينها »اثر الضغوط النفسية 
علـــى الصحـــة والنفس« 
مبستشـــفى اجلهراء حيث 
متحـــورت احملاضرة حول 
التوتر والقلـــق واالكتئاب 
وطرق عالجه والتخلص منه 
فضال عن زيارة مريضات 
املتكررة  النفســـي  الطـــب 
والدوريـــة لتفقد أحوالهن 
الهدايا واحلقائب  وتوزيع 
التي  واملستلزمات األولية 
تفتقر الكثير من املريضات 

اليها.

تدريبية مشـــتركة بني دول 
املجلس في املجالني القضائي 
والعدلي وكذلك االقتراح املقدم 
من دولة قطر بشأن استحداث 
جلنة دائمة قانونية تتولى 
مراجعة التشريعات ونظيره 
املقدم من األمانة العامة لدول 
الدول  املجلس بشأن دخول 
األعضاء كمجموعـــة إلبرام 
اتفاقيـــات تعـــاون قضائي 
وقانوني وعدلي مع الدول أو 
املجموعات الدولية األخرى.

ومن ضمـــن املوضوعات 
املطروحة للنقاش الشـــبكة 
القانونية والندوات املتخصصة 
والتوطني ومعوقات تسجيل 
احملامـــني فـــي دول املجلس 
وغيرهـــا مـــن املوضوعات 
القضائية والقانونية والعدلية 

األخرى.
هذا وسيترأس وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وزير 

14 موضوعاً قضائياً وقانونياً وعدلياً مدرجة على جدول األعمال

اجتماع وزراء العدل اخلليجيني األربعاء املقبل
العدل بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل اجللسة االفتتاحية 
العمـــل األخرى  وجلســـات 

لالجتماع.

يناقش اجتماع وزراء العدل 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
الـ 26 الذي تستضيفه الكويت 
األربعـــاء املقبـــل 22 أكتوبر 
اجلاري والذي تنطلق فعالياته 
في الساعة التاسعة والنصف 
صباحا في فندق »الشيراتون« 
واملقرر أن تســـتمر فعالياته 
ملدة يومني متتاليني، 14 محورا 
رئيســـيا مدرجا على جدول 
أعمال االجتماع، في مقدمتها 
وثيقة مسقط للقانون املوحد 
للتســـجيل العقاري العيني 
لدول املجلس ومشروع اتفاقية 
تســـليم املتهمـــني واحملكوم 
عليهم بني دول املجلس وكذلك 
سجناء دول املجلس في اخلارج 
وتقرير جلنة مسؤولي اإلرشاد 
والتصالح األســـري في دول 
املقدمة  املجلس واملقترحات 
من كل مـــن اململكة العربية 
 الشيخ محمد العبداهللالسعودية بشأن إعداد برامج 
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يعقوب الصانع ومبارك احلريص ود. عبداحلميد دشتي ود. عبدالرحمن اجليران خالل اجتماع اللجنة

الصانع: رفض اقتراح إنشاء صندوق املرأة اإلسكاني

»التشريعية«: زيادة رواتب املوظفني املدنيني %25 
من الراتب األساسي وزيادة املعاشات التقاعدية

اللجن���ة  أعل���ن مق���رر 
النائب يعقوب  التشريعية 
اللجنة  الصانع عن موافقة 
باالغلبي���ة عل���ى االقتراح 
بقان���ون ف���ي ش���أن زيادة 
مرتبات موظفي الدولة بنسبة 
الراتب األساس���ي  25% من 
العاملني  املدنيني  للموظفني 
في القط���اع احلكومي ممن 
ال يتمتع���ون بكادر خاص، 
كما أق���رت اقتراحا بقانون 
املرتبات واملعاشات  بزيادة 
التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب 
املوظفني املدنيني واملتقاعدين 
والعسكريني وإحالتهما الى 

اللجنة املختصة.
وأض���اف الصان���ع في 
تصري���ح ال���ى الصحافيني 
اليوم  اللجنة  عقب اجتماع 
)أم���س( ان اللجن���ة أقرت 
اقتراحا بإضافة مادة جديدة 
برقم »4 مكرر« الى القانون 
30 لسنة 1965 بإنشاء بنك 
التسليف واالدخار ينص على 
أن يقوم »البنك« بالتأمني على 
حياة املقترض بقيمة القرض 

بناء على طلبه، على أن يتم 
خصم قيم���ة التأمني بواقع 
50% تتحملها الدولة و%50 

يتحملها املقترض.
وذكر الصانع أن اللجنة 
أقرت اقتراحا بإنشاء الهيئة 
العليا لالعتماد وضمان جودة 
التعليم، واقتراحا في شأن 
حماي���ة املنتجات الوطنية، 
واقتراحا بإنش���اء محفظة 
مالية للع���الج في اخلارج، 

وإحالتها للجان املختصة.
وأشار الى رفض اللجنة 
اقتراح���ا بإنش���اء صندوق 
االسكان العسكري، واقتراحا 
بإنش���اء صن���دوق امل���رأة 
االسكاني، واقتراحات بتعديل 
الس���كنية،  الرعاية  قانون 
املنش���آت  واقتراح���ا بنقل 
واملباني العس���كرية خارج 
ح���دود املناطق الس���كنية، 
واقتراحا بإنشاء مطار دولي 
خارج حدود املناطق السكنية، 
واقتراحا أخير في شأن بعض 
االح���كام اخلاصة مبرتبات 

املوظفني الكويتيني.

وأوض���ح الصان���ع ردا 
على س���ؤال أن إقرار زيادة 
رواتب املوظفني بنسبة %25 
ال يتعارض مع التوجه الى 
البديل االستراتيجي،  إقرار 
مشيرا الى أن اللجنة درست 
هذه املقترحات من الناحية 
الدستورية، وإحالتها للجنة 
البش���رية  امل���وارد  تنمية 
املختصة ليتسنى دراستها 
مع كل املقترحات ذات الصلة 

بالبديل.
وفي رده على سؤال عن 
فحوى االقتراح اآلخر بقانون 
لتعديل قانون بنك التسليف 
واالدخار والذي وافقت عليه 
التشريعية  جلنة الشؤون 
البرملانية، قال الصانع: ان 
االقتراح ينص على إنش���اء 
محفظة تابعة للبنك تتولى 
شراء الس���لع ومواد البناء 
املدعمة وتقدمها للمستفيد من 
القرض اإلسكاني، مشيرا الى 
ان هذا املقترح يرمي الى عدم 
املدعمة  البناء  احتكار مواد 

عن شركات بعينها.

فيصل الكندري

الكندري للعمير: ما أسباب 
وقف إنتاج النفط في احلقل املشترك؟

وّج���ه النائ���ب فيص���ل 
الكندري سؤاال لوزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة ووزير 
النف���ط د.علي العمير ونص 

على ما يلي:
1 � ما سبب وقف انتاج النفط 
في احلقل املشترك؟ وهل مت 
الكويتي قبل  اخبار اجلانب 
قرار الوقف؟ وما ردودكم حول 

القرار؟
2 � يرجى افادتي بالقرار وتاريخ 
اعالمكم ان وجد واجراءاتكم 

الفعلية الرسمية.

3 � كم برميل نفط انخفض من 
العدد االجمالي النتاج الكويت 

السنوي؟
4 � ك���م قيمة اخلس���ائر من 
وقف انتاج النفط في احلقل 
املش���ترك؟ وهل هناك خطة 
بديلة لتعويض النقص عبر 
زي���ادة االنتاج م���ن حقول 

اخرى؟
5 � اذا كان سبب وقف االنتاج 
االض���رار عل���ى البيئة، فهل 
يوجد في الب���الد حقول لها 
نفس االضرار على بيئة البالد؟ 

وم���ا اجراءاتكم حيال تقليل 
االضرار البيئية؟

6 � كم عدد املوظفني الكويتيني 
في احلقل املشترك؟ وهل هناك 
اجراء مينع عدم تسريحهم عن 
العمل او ايجاد وظائف بديلة 
بنفس املسميات والدرجات 
واالمتي���ازات  الوظيفي���ة 

واملرتبات؟
7 � هل سيؤثر وقف االنتاج 
عل���ى االلت���زام الكويتي من 
العاملية  حصتها لالس���واق 

على مدار العام؟

مبارك اخلرينج

اخلرينج لتنفيذ مطالب العاملني
في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية

عاشور يدعو وزير البلدية إلى عدم املبالغة
في شروط »خيام احملرم«

دعا النائب صالح عاش��ور وزير البلدية 
الى عدم املبالغة بوضع الضوابط والشروط 
بالنس��بة لتراخيص اخليم املتعلقة بش��هر 
احملرم احلرام من حيث االشتراطات الالزمة 
إلقامتها، حيث ان ه��ذه األمور معمول بها 
منذ الق��دم في الكويت وج��رى العرف ان 
تكون موجودة سنويا، مؤكدا أن هذه اخليم 
ال تختل��ف مبضمونها عن خيم العزاء التي 
تقام باملناسبات وكذلك عن اخليم الرمضانية 
)إفطار صائم(، علما أن مدتها أقل من اخليم 

الرمضانية، لذلك يجب ان تكون االشتراطات 
اقل من تل��ك اخليم وأال يكون هناك متييز 

بينها وبني خيم محرم احلرام.
وأضاف ان اصحاب احلسينيات واخليم 
متعاونون مع اجلهات الرس��مية طيلة هذه 
السنوات ولم تكن هناك اي حوادث او مشاكل 
وبالتالي على البلدية التعاون مع القائمني على 
جتهيز هذه اخليم في ش��هر محرم احلرام 
خصوصا ان قضية اإلمام احلس��ني )ع( ال 

يختلف عليها املسلمون إطالقا.

طال��ب نائ��ب رئي��س 
مجل��س االمة مبارك بنيه 
اخلرين��ج احلكومة ممثلة 
املواصالت ووزير  بوزير 
الدولة لشؤون البلدية األخ 
الفاضل عيس��ى الكندري 
بالعمل واإلسراع على تنفيذ 
املطالب املشروعة للعاملني 
ف��ي مؤسس��ة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وأكد اخلرينج أن هذه 
املطالب الت��ي تقدمت بها 
نقابة العاملني في املؤسسة 
ومت االتفاق حولها من قبل 
النقابة واملؤسسة على أن 
املطالب مس��تحقة  ه��ذه 
للعاملني في املؤسسة، وال 

يوجد خالف حولها من قبل 
الطرفني حتى يتم تعطيل 

هذه املطالب املشروعة.
املطالب  أن هذه  مؤكدا 
الت��ي تقدمت به��ا النقابة 
والت��ي حصل��ت عل��ى 
موافقة الفتوى والتشريع 
20/9/2012 والت��ي تنص 
على زيادة أو اس��تحقاق 
25% على الراتب األساسي 
ملوظفي ش��ركة كاس��كو 
التابعة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والتي لم 
حتقق الى اآلن رغم موافقة 
اجلهات الرقابية والقانونية 

على ذلك.
واستغرب اخلرينج قيام 

مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بع��دم االهتمام 
بالعنصر الكويتي ورعايته 
وتقدميه على كل اخلبرات 
الوافدة، رافضا في نفس 
املؤسس��ة  الوقت س��عي 
بالعناص��ر  االس��تعانة 
الوافدة في الوظائف العليا 
واالستعانة باملستشارين 
االجان��ب عل��ى حس��اب 
اخلبرات الكويتية املتميزة، 
واختتم اخلرينج تصريحه 
بتقدير ح��رص واهتمام 
معالي وزير املواصالت في 
هذه القضية، وهذا ما ملسناه  
من االخوة نقابة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.

نبيل الفضل

عسكر العنزي

صالح عاشور

استفسر عن املعوقات الفنية أو اإلدارية لتنفيذ مطلب مجلس اجلامعة

الفضل للمدعج: ما سبب تأخير دمج كلية الشريعة باحلقوق؟

عسكر يطالب بإلغاء رسوم وتأمني إقامة املخيمات الربيعية

وّجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال لنائب رئيس مجلس 
التجارة  ال���وزراء ووزي���ر 
والصناع���ة ووزير التربية 
العال���ي بالوكالة  والتعليم 
د.عبداحملسن املدعج قال في 
مقدمته: من���ى الى علمي ان 
هناك مذكرة اعدت في السابق 
الكويت  من مجلس جامعة 
قدمها آن���ذاك وزير التربية 
والتعلي���م العالي الس���ابق 
د.رشيد احلمد ملجلس الوزراء 
طالبا دمج كلية الش���ريعة 

اس��تغرب النائب عسكر العنزي فرض 
رسوم وتأمني على إقامة املخيمات الربيعية 
بواقع 350 دينارا وحتديد مس��احة املخيم 
بألف متر مرب��ع مطالبا بإلغاء القرار الذي 
سيحرم املواطنني من االستمتاع في فصل 
الربيع خصوصا من ينتظرونه بفارغ الصبر 
ألنه املتنفس الوحي��د لهم فهم ال ميلكون 

شاليهات أو مزارع.

وقال إن التخييم موروث شعبي يجب 
احملافظة عليه فهو فس��حة وراحة ونزهة 
لالستمتاع لغالبية العوائل الكويتية، ونحن 
مع تنظي��م املخيمات وتعليمات الس��المة 
والنظافة ولكن ضد التضييق فال ضير لو 
مت االسترش��اد بتعليمات السالمة واتخاذ 
االحتياط��ات تفاديا ألي أم��ور رمبا تعكر 

صفو األسر.

بكلية احلقوق اسوة بباقي 
دول اخلليج، ولم يتخذ قرار 
من مجلس الوزراء في تلك 
املذكرة بس���بب ضغوط من 
التيارات االسالمية في تلك 

الفترة.
وطال���ب الفضل تزويده 
بنسخة ضوئية من مذكرة 
مجلس اجلامعة التي قدمت 
ملجلس الوزراء، وما االجراء 
التي اتخذ في شأن توصيات 
ومطالبة الوزير السابق من 
قبل مجلس ال���وزراء؟ وما 

سبب التأخير في دمج كلية 
الشريعة بكلية احلقوق؟ وهل 
هن���اك اي معوقات فنية او 
ادارية لتنفيذ مطلب مجلس 
اجلامعة؟ ويرجى بيان حاجة 
سوق العمل خلريجي كلية 
الشريعة، وكم عدد منتسبي 
طلبة كلية الشريعة منذ العام 
2006 وحتى آخر دفعة كل 
عام دراسي على حدة؟ وكم 
عدد الطلب���ة الذين تأخروا 
التخ���رج وما اس���باب  في 

تأخرهم؟

.. ومستقبال رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدسانيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال الشيخ احمد النواف والفريق م. ثابت املهنا

الغامن استقبل العدساني والنواف واملهنا

اللق���اء تقري���ر دي���وان 
احملاسبة السنوي عن نتائج 
الفح���ص واملراجعة على 
تنفيذ ميزانيات الوزارات 
احلكومي���ة  واإلدارات 
وحساباتها اخلتامية للسنة 

استقبل رئيس مجلس 
الغامن في  األمة م���رزوق 
مكتبه أمس )األحد( رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
يوسف العدساني، وقدم 
العدس���اني للغامن خالل 

املالية 2015-2014.
 من جهة اخرى، استقبل 
الغامن محافظ حولي الفريق 
أول م. الشيخ احمد النواف، 
ومحافظ العاصمة الفريق 

م. ثابت املهنا.

فيصل الشايع واحمد الري وهند الصبيح خالل اجتماع اللجنة املالية

اللجنة املالية الحظت أن مشاريع اخلطة لم توضع ضمن أولويات احلكومة

الشايع: اخلطة اإلمنائية لن تكون إنشائية
وستحمل نفساً جديداً وستتفادى املعوقات السابقة

أعلن رئيس اللجنة املالية 
البرملانية فيصل الش����ايع ان 
اللجنة قدمت امس مالحظاتها 
الى وزيرة التخطيط ووزيرة 
الش����ؤون بخص����وص خطة 
التنمي����ة، مؤك����دا ان اخلطة 
ستظهر بشكل مغاير ملا قدم 
س����ابقا، فلن تكون إنشائية، 
وإمنا س����تحمل نفسا جديدا، 
املعوق����ات  وس����تتفادى 

السابقة.
وقال الشايع في تصريح 
للصحافيني: إن اجتماع اللجنة 
امس بالوزيرة الصبيح تطرق 
الى املش����اريع التي حتتاجها 
التخطيط الس����تكمال  وزارة 
اخلط����ة اخلمس����ية، والحظ 
اعضاء اللجنة ان املش����اريع 
التي احتوتها اخلطة لم توضع 
ضمن أولويات احلكومة في 
دور االنعقاد املقبل، ومت نقل 

املالحظة الى الوزيرة، وطلبنا 
منها أيضا ان يكون االجتماع 
املقبل فيه الرد على املالحظات 
التي أبداها أعض����اء اللجنة، 
وان يكون هناك عالج لربط 
مخرجات التعليم باحتياجات 
الس����وق وإيجاد فرص عمل 
جديدة باإلضافة الى مشاريع 

تنموية اقتصادية.
وأوضح الشايع: ان هناك 
القائمون على  ي����رى  قوانني 
التخطي����ط انه����ا بحاجة الى 
تعديل مثل قانون التخصيص 
ليتماش����ى مع اخلطة، فضال 
عن اس����تعجال قانون جلنة 
املناقصات اجلديد، ألن هناك 
قوان����ني مرتبط����ة باخلط����ة 

وحتتاج الى تعديل.
وفي شأن آخر طالب الشايع 
بتقن����ني الهدر في دعم بعض 
الس����لع، خصوصا ان أسعار 

النفط انخفضت الى 80 دوالرا 
للبرميل، ونح����ن ال نعلم ما 
هو القادم، ونحن بحاجة الى 

دراسة األوضاع كاملة.
الى تقنني  الش����ايع  ودعا 
االستهالك والهدر وعدم إلقاء 
ذلك على كاهل املواطن، السيما 
ان الدعوم����ات التي تصرفها 
انه  احلكومة كبيرة، وأعتقد 
آن األوان للتقن����ني وتقليص 
املصاريف، مطالبا احلكومة 
بتق����دمي دراس����ات متكاملة 
أعب����اء املواطنني  توازن بني 
اله����در في بعض  وتخفيض 
اخلدمات احلكومي����ة. وأفاد 
الشايع: نحن مع وضع جدول 
وشرائح بالنس����بة للكهرباء 
واملاء، فمن يهدر في اخلدمات 
علي����ه ان يتحمل املصاريف، 
والذي يكتفي باحتياجاته ال 

يتحمل أعباء إضافية.
خليل الصالح

الصالح يشيد بخطة وزارة األشغال حول الطرق
النائ���ب خليل  اعتبر 
الصال���ح االع���الن ع���ن 
االجناز احلكومي خطوة 
موفقة وإن جاءت متأخرة، 
مثمنا خطوة وزير األشغال 
عبدالعزيز االبراهيم بشرح 
الوزارة بخصوص  خطة 
الطرق واملشاريع املتعلقة 

بالشوارع.
وق���ال الصال���ح ف���ي 
تصري���ح للصحافيني ان 
هن���اك اجتماعا مهما عقد 

امس في محافظة العاصمة 
بحضور احملاف���ظ ثابت 
املهنا، حضره وزير األشغال 
وعدد من النواب وأعضاء 

املجلس البلدي.
النائ���ب خليل  ولفت 
الى ان االجتماع  الصالح 
كان مثم���را، وعرض فيه 
التفاصي���ل  اإلبراهي���م 
اخلاصة مبشاريع الطرق، 
وما مت اجنازه وملسنا ان 
هناك عمال ميدانيا دؤوبا، 

وأن هناك اجنازا يجب ان 
يعرفه املواطن.

وفضل الصالح استمرار 
الذي  النهج  احلكومة في 
استحدثه وزير االشغال 
فعلى احلكومة ان تعرض 
سياستها وإجنازاتها لتبيان 

احلجم املبذول.

إنشاء الهيئة العليا 
لالعتماد وضمان 

جودة التعليم

محفظة تابعة
لـ »االئتمان« 

لشراء السلع ومواد 
البناء املدعوم 

للمستفيدين من 
القرض اإلسكاني
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احتاد التطبيقي 
قّدم العديد من 
اإلجنازات أبرزها 

االنتقال للعارضية 
والسماح بالتحويل 

ودعم الكتب 
الدراسية

املوافقة على 
مطالب االحتاد 

بعد االعتصام الذي 
نظمناه للمطالبة 
بتمديد التسجيل 

وفتح الشعب 
الدراسية

إقرار الئحة 
السلوك الطالبي 

دون الرجوع 
للجموع الطالبية 
من قبل عمادة 

النشاط والرعاية 
الطالبية

طالبنا كثيراً بضرورة 
استبدال نظام البانر 
نظراً للسلبيات التي 

يعانيها الطالب 
والطالبات بسببه

الصرف لغير املستحقني، حيث 
يتم استبعاد املفصولني ومن 
قام���وا بوقف قيده���م وهكذا 
املكافأة  بهدف ضمان وصول 
ملستحقيها من املسجلني بالهيئة 
فقط وبعد االنتهاء من تنقية 
الطالب  الكش���وف يحص���ل 
على جميع مستحقاته وبأثر 

رجعي.

هل ملس االحتاد 
تعاون اإلدارات التابعة 

للهيئة مع مطالباتكم 
وانشطتكم؟

٭ ملسنا تعاون عدد من االدارات 
وكذلك ملس���نا ع���دم االهتمام 
الطلبة والعمل على  مبشاكل 
حلها، وكأننا في واد وهم في 

واد آخر.

أين االحتاد من انتشار 
ظاهرة العنف الطالبي؟

٭ نظم االحتاد ندوات توعوية 
حملاربة هذه الظاهرة والعمل 
عل���ى الوقوف على اس���بابها 
والعمل على معاجلتها بالتعاون 

والتنسيق مع الهيئة.

رسالتك إلى مدير 
التطبيقي؟

٭ أشكر مدير الهيئة د.أحمد 
االثري على ما قدمه طوال هذا 
العام، واقول ان سبب اخلالفات 
ف���ي الهيئة ه���ي نائبة املدير 
العام، ونحن على اس���تعداد 
لتقدمي شكوى رسمية ضدها 
بالتع���اون مع الروابط كونها 
تقوم بأعمال مخالفة لالئحة، 
ومدير التطبيقي أصبح كأنه 
»مطافي« يحاول حل املشاكل 
التي تتسبب فيها نائبة املدير 
العام، وهي في احلقيقة سبب 

اخللل في الهيئة.

رسالتك للقوائم 
الطالبية؟

٭ علينا أن منارس االنتخابات 
الطالبية بكل رقي في وجو من 
احملبة واالخوة، فاخلاسر يهنئ 
الفائز والفائز يواسي اخلاسر، 
ألن كل تقدم في هذه املنافسة 

ملصلح الطلبة اوال واخيرا.

رسالتك للجموع 
الطالبية؟

٭ الطلب���ة يعلمون جيدا من 
اجتهد ومن عم���ل من أجلهم 
وجربوا كل القوائم، حيث مر 
على قيادة االحتاد 3 قوائم وهم 
اعلم مبن يعم���ل لهم ويقوم 
بدوره خلدمتهم، وعلى جميع 
الطلبة املش���اركة في العرس 

الطالبي.

وهناك خلل حقيق����ي، وال بد 
املديرين في  اعادة جدولة  من 
عمادات الكليات وكل املديرين 

في الهيئة.

هناك شكاوى من بعض 
الطلبة بسبب تأخر 

املكافأة، كيف تواجهون 
ذلك؟

٭ لقد ش���غلتنا هذه القضية 
حتدي���دا ملا متثله للطالب من 
التزامات  أهمية وما لديه من 
ال بد من الوفاء بها في مواعيد 
محددة، ولذلك فإن االحتاد يولي 
تل���ك القضي���ة أهمية خاصة 
ونقوم مبتابعتها والتنسيق 
أوال بأول مع عمادة النش���اط 
والرعاي���ة الطالبي���ة لضمان 
صرفها في مواعيدها احملددة، 
ولكن املشكلة أن العمادة تقوم 
م���ع بداية كل فصل دراس���ي 
مبراجع���ة وتنقية كش���وف 
الطلبة الستبعاد االسماء غير 
املستحقة للمكافأة حفاظا منها 
على املال العام ولضمان عدم 

الف دينار فقط طوال 3 فصول 
دراسية، وميزانية االحتاد التي 
تقدم »فاشلة..فاشلة..فاشلة« 

ولن تكفي.

ما تقييمكم للعمل بنظام 
البانر؟

٭ نحن طالبنا وأكثر من مرة 
النظام  بضرورة استبدال هذا 
نظرا للسلبيات التي يعاني منها 
الط����الب والطالبات جراء هذا 
النظام، وقد طرحنا هذا األمر 
الهيئة  عند لقائنا مدي����ر عام 
د.أحمد األثري ووعدنا مبعاجلة 
جميع السلبيات املوجودة بهذا 

النظام أو استبداله.

 في ظل الكثافة العددية 
لطلبة الهيئة، 65 ألف 

طالب وطالبة، أال تعتقد 
أن هناك هضما حلقوق 
منتسبي التطبيقي عن 
غيرهم من مؤسسات 

التعليم العالي؟
٭ نعم، هناك ظلم في كل شيء 

التي واجهتكم خالل 
توليكم االحتاد؟

٭ أبرز تلك املشاكل هي مشكلة 
الشعب الدراسية والتي يواجهها 
كل احت����اد وهي ف����ي احلقيقة 
مشكلة مزمنة حتتاج إلى حل، 
وألقي باللوم بشكل مباشر على 
التربية  الهيئة ووزي����ر  مدير 
ووزير التعليم العالي في حل 

هذه املشكلة.

من أبرز املشاكل التي 
تواجهكم قلة املوارد 

املالية، فما صحة هذا 
االمر؟

٭ من املشاكل الكبيرة حقيقة 
العام  الت����ي واجهتنا خ����الل 
النقاب����ي املاضي هي مش����كلة 
الدعم املادي وقلته بالنس����بة 
التطبيقي مبختلف  إلى هيئة 
كلياته����ا ومعاهده����ا أس����وة 
بباقي االحتادات الطالبية التي 
حتصل على مبالغ مالية تفوق 
ميزانيتنا، فهل يعقل أن أمارس 
أنشطتي وفعالياتي مببلغ 40 

إدارة الهيئة؟
٭ هناك تعاون بني إدارة الهيئة 
واالحت����اد وبحم����د اهلل مدير 
التطبيقي متع����اون من بداية 
الس����نة إلى الي����وم، أما نائبة 
املدير العام ف����ال تعاون بيننا 
وبينها منذ سنوات وليس اآلن 

واجلميع يعاني منها.

ماذا عن تعاونكم مع 
عمادة النشاط والرعاية 

الطالبية؟
٭ هناك تعاون بيننا وبينهم 
في عدد من القضايا وخالفات 
الس����لوك  أبرزها الئحة  كذلك 

الطالبي.

ماذا مت بخصوص الئحة 
السلوك الطالبي؟

٭ طلب����ت من عميد النش����اط 
والرعاي����ة الطالبي����ة الئح����ة 
الس����لوك الطالبي ملناقش����تها 
مع أعضاء االحت����اد والقوائم 
الطالبية، وكانت هناك مماطلة 
في إعطاء االحتاد نس����خة من 
الئحة السلوك الطالبي لعرضها 
الطالبية التخاذ  على اجلموع 
القرار فيها، ومتت دعوتنا إلى 
االجتماع ورفضنا احلضور دون 
مناقشتها مع الطلبة ومت إقرارها 

دون الرجوع إلى االحتاد.

هل ستكون الئحة 
السلوك الطالبي على 

جدول أعمال الهيئة 
اإلدارية لالحتاد القادم؟

٭ نعم ستكون ضمن اولوياته 
بالتنسيق مع اجلموع الطالبية 
الهيئة مش����اركة  فيجب على 
اجلموع الطالبية كونها عليها 
تعديالت كثيرة وهي تختص 

بشكل مباشر بالطلبة.

وماذا عن أبرز املشاكل 

ماذا قدم االحتاد خالل 
توليكم الرئاسة للهيئة 

اإلدارية؟
٭ بحمد اهلل استطاع االحتاد ان 
يساهم بشكل مباشر في عملية 
العارضية  االنتقال إلى مواقع 
التربية األساس����ية  لكليت����ي 
والدراسات التجارية، وتظليل 
ممرات كلية التربية األساسية 
بن����ني وبن����ات، باإلضافة إلى 
السماح للمتدربني بالتحويل 
بني املعاهد ومن تخصص الى 
تخصص بعد ان ملس االحتاد 
حاجة هذا املطلب كون البعض 
منهم مت قبوله مبعهد ال يتوافق 
مع ميوله وال يتمكن من التحويل 
الى التخصص الذي يرغب به، 
وكذلك قام االحتاد بالتحرك من 
اجل رفع دعم الكتب الدراسية 
الى 60% بدال من 40% باالضافة 
الى العديد من اإلجنازات التي 
ق����ام بها االحتاد خ����الل العام 

النقابي.

أين االحتاد من مشاكل 
التسجيل؟

٭ أي مش����كلة كان����ت حتدث 
في عملية التس����جيل كنا اول 
من يتح����رك لها ونتواصل مع 
الهيئة من اجل  املسؤولني في 
حلها، وفي حال إغالق األبواب 
امامنا كانت لنا حتركات جدية 
وقمن����ا بتنظيم اعتصام حتى 
متت املوافقة على مطالبنا ومت 
التمديد للتسجيل وفتح الشعب 
الدراسية، وهذا يدل على اننا 
كنا متواجدين مع كافة املشاكل 
التي تعترض الطلبة في عملية 

التسجيل.

تقدمتم مبقترحات إلى 
مدير التطبيقي بعد 

فوزكم بالهيئة اإلدارية، 
ما الذي مت منها؟

٭ نحن بالفع����ل تقدمنا بعدة 
مقترح����ات ومت����ت املوافق����ة 
الدراسات  على االنتقال لكلية 
الس����نة  التجاري����ة من بداية 
وتظلي����ل املم����رات وتزوي����د 
الكليات مبح����الت عصائر في 
كل الكليات واملعاهد باالضافة 
إلى دعم الكتب الدراسية. كما 
التطبيقي  إدارة  طالب االحتاد 
بتخصيص ماكينة سحب آلي في 
كل كلية ومعهد لكن هذا االمر لم 
يتم إجنازه بعد، وذلك للدورة 
املستندية في الهيئة والتي تأخذ 
وقتا حت����ى يتم االنتهاء منها، 
وبحمد اهلل نستطيع ان نقول 
بأنه مت تنفيذ 70% إلى 80% من 

مطالبات االحتاد.

ماذا عن تعاونكم مع 

)انور الكندري( خالل مقابلة االحتاد مع د.أحمد االثري عبد احملسن الشمري متحدثا للزميل ثامر السليم  

5 قوائم طالبية تتنافس في انتخابات »التطبيقي« اليوم
ثامر السليم

يتجه صباح اليوم طلبة وطالبات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الختيار 

من ميثلهم من القوائم الطالبية التي تخوض 
االنتخابات على مقاعد االحتاد العام لطلبة 

ومتدربي الهيئة.
حيث تشهد هذه االنتخابات تنافسا شديدا 

بني القوائم الطالبية والتي تخوض انتخابات 
االحتاد وهي »قائمة املستقبل الطالبي، وقائمة 

التحالف الطالبي، والقائمة املستقلة، وقائمة 

الوحدة االسالمية، وقائمة جتمع املستقلة«.
وتشهد انتخابات احتاد التطبيقي منافسة 
شديدة بني قائمة املستقلة املسيطرة على 

مقاعد االحتاد، وقائمة املستقبل الطالبي التي 
حتالفت مع قائمة االحتاد الطالبي الطامحة 
إلى العودة ملقاعد الهيئة اإلدارية، في ظل 

حماس القوائم األخرى للظفر بنسبة كبيرة 
من األصوات. في حني تسعى القائمة املستقلة 
الى الفوز مجددا مبقاعد االحتاد، فيما حتاول 

أيضا كل من قائمة املستقبل الطالبي واالحتاد 
الطالبي اإلطاحة بالقائمة املستقلة.

اآلداب واالجتماعية 
واإلدارية إلى قبل النهائي 

في دوري املناظرات

الهاشم: مديرو اجلامعات بحثوا مواضيع مشتركة  
بني مؤسسات البحث العلمي اخلليجية

العلمية ولق����د كان دور مدير 
املعهد د. ناجي املطيري جليا 
وواضحا، فله من أمانة املجلس 
كل الشكر. وأضاف الهاشم أن 
الكويت قدموا  طلبة جامع����ة 
خالل االجتماع مشروعا مميزا 
ن����ال استحس����ان املديري����ن، 
وكذلك قدمت عدة أوراق عمل 
تناقش جودة التعليم واملناهج 

املستقبلية.
وتقدم الهاشم باسم األمانة 
العام����ة ملجلس التعاون لدول 
العربي����ة بالش����كر  اخللي����ج 
والتقدير والعرفان إلى الكويت 
الكويتي  وحكومتها والشعب 
الكرمي، وتقدم جميع املشاركني 
في هذا االجتماع بالش����كر إلى 
جامعة الكويت ممثلة مبديرها 

د. عبداللطيف البدر.

العام املس����اعد  قال األمني 
لشؤون اإلنس����ان والبيئة في 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
الهاش����م  العربي����ة د.عبداهلل 
إن اجتم����اع مديري اجلامعات 
ومؤسس����ات البح����ث العلمي 
العشرين الذي عقد في الكويت 
تناول عدة مواضيع مشتركة 
بني جامعات ومؤسسات البحث 
العلمي في دول اخلليج ومنها 
تبادل اخلبرات وعمل البحوث 
املشتركة ودراسة إقامة احتاد 
اجلامعات اخلليجية ومباركة 
معاملة أبناء اخلليج في القبول 
حس����ب ش����روط اجلامع����ات 
والعرض والطلب وكذلك تنسيق 
املواقف في احملافل الدولية، وقد 
مت تدشني »موقع جسر« والذي 
تبن����اه معهد الكويت لألبحاث 

طالبات »االجتماعية«

بهبهاني: »التطبيقي« 
أمتت استعدادها لالنتخابات

والنظام التأديبي في الفصل 
الثالث، مش����ددا ف����ي الوقت 
نفسه على جميع املرشحني 
االبتعاد عن القبلية والطائفية 
وااللتزام بالوحدة الوطنية. 
واك����د اهتمام مدي���ر الهيئة 
العرس  د.احمد االثري بهذا 
الدميوقراط���ي وتوجيهاته 
بتذلي���ل كل العقب���ات امام 
الطلبة واملتدرب���ني لالدالء 
بأصواتهم في سهولة ويسر، 
كما اشاد باجلهات اخلارجية 
التي تساعد الهيئة على جناح 
هذه االنتخابات وهي وزارة 
الداخلي���ة ووزارة الصحة 
وبلدية الكويت، متمنيا لكل 
املرشحني التوفيق والنجاح 
النتائج  وان يتقبل اجلميع 
الكويتية  ب���روح األس���رة 

الواحدة.

قال عميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.خليفه بهبهاني ان 
انتخابات االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تقام اليوم 
ويتنافس عليها خمسة قوائم 
طالبية هم قائمة املس����تقبل 
الطالب����ي وقائمة املس����تقلة 
وقائم����ة الوح����دة الطالبية 
وقائمة املستقلة باإلضافة الى 
خمس����ة مرشحني مستقلني، 
مؤكدا اس����تعداد الهيئة لهذا 
الدميقراطي. وناشد  العرس 
بهبهاني جميع الطلبة اهمية 
السلوك  االطالع على الئحة 
الطالبي الت����ي أقرتها الهيئة 
خاصة فيما يتعلق بحقوق 
الطال����ب وواجباته بالفصل 
األول وم����ا يتعل����ق بإصدار 
د.خليفة بهبهاني النش����رات بالفص����ل الثاني 

رئيس احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال إنه البد من إعادة جدولة املدراء بالهيئة

ثامر السليم

 أكد رئيس احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبداحملسن الشمري ان االحتاد قدم العديد 
من اإلجنازات، أبرزها االنتقال للعارضية والسماح بالتحويل 
ودعم الكتب الدراسية، مشيرا الى ان إدارة التطبيقي 

تعاونت مع االحتاد إال نائبة املدير العام.
 واضاف الشمري خالل حوار مع »األنباء« ان االحتاد 
كان متواجدا في كل مشكلة تعترض الطلبة ولم يتخل 
عن مسؤولياته التي أوكلت اليه، مشيرا إلى ان االحتاد 
نظم اعتصاما للمطالبة بتمديد التسجيل وفتح الشعب 

الدراسية ومتت املوافقة على مطالبنا.

 ولفت إلى ان االحتاد 
طالب عمادة النشاط 

بإطالع اجلموع الطالبية 
على الئحة السلوك الطالبي 

قبل إقرارها اال ان املماطلة كانت 
س�يد املوقف ما دعاه�م إلقرارها 

دون االلتفات الى رأي الطلبة، موضحا 
ان من ابرز املعوق�ات التي واجهتنا هي قلة 

امليزانية املخصصة لالحتاد والتي كانت سببا في 
قلة البرامج والفعاليات، واصف�ا ميزانية االحتاد التي 
قدمت بأنها »فاشلة..فاشلة..فاش�لة« وال تكفي.. فالى 

تفاصيل احلوار:
عبداحملسن الشمري 

عبداحملسن الشمري ل�»األنباء«: ميزانية االحتاد »فاشلة« وال تكفي.. 
والطلبة جربوا كل القوائم ويعلمون جيداً من يعمل ألجلهم

أعلنت رئيسة اللجنة العليا لدوري مناظرات 
كليات جامعة الكويت مكية الصايغ عن تأهل فريق 
طالبات كلي����ة العلوم االجتماعية وفريق طالب 
كلية العلوم اإلدارية وفريق طالبات كلية اآلداب 
وفريق طالب كلية اآلداب ملنافسات قبل النهائي 
للدوري الرابع ملناظرات كليات جامعة الكويت 
باللغة العربية التي ستقام اليوم االثنني في كلية 
احلقوق باحلرم اجلامعي بالشويخ 12:30 ظهرا. د.عبد اهلل الهاشم
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حصلت على 1306 أصوات لتكمل عامها الـ25 على التوالي

»الشريعة« تفوز بشق األنفس في »الشريعة« بفارق 22 صوتاً عن التغيير

والدراسات االسالميةـ طالب 
فالح العتيبي الى أنه مت فتح 
باب االقتراع عند الساعة 8 
صباحــــا، موضحا أن حركة 
التصويت كانت نشطة منذ 
بداية فتح باب االقتراع حيث 
بلغ عدد التصويت للطالب 
حتى اغالق باب االقتراع في 
الـ 2 ظهرا، 1333 مقترعًا من 
أن  اصل 2142 طالبا، مؤكدا 
األمور ســــارت على ما يرام 
دون أي مشاكل تذكر خالل 

عملية االقتراع.
وقالت رئيس جلنة االقتراع 
ـ طالبات غادة احللواجي إن 
املقترعات حتى اغالق  عدد 
باب االقتراع في الــ 2 ظهرا 
بلغ 1339 مقترعة من اصل 
2424 طالبــــة، موضحة أن 
املنافســــه كانت شديدة بني 
القائمتني املرشــــحتني وهما 
الشــــريعة وقائمة  قائمــــة 

التغيير.

خالل الصرح األكادميي األول 
في البالد.

بدوره قال رئيس اللجنة 
امليدانية عبـــداهلل املطيري 
إن العمليـــة االنتخابية في 
كل الكليات ســـارت بالشكل 
املطلوب وباخلطة التي اعدتها 
العليـــا لالنتخابات  اللجنة 
الطالبية، مشيدا بجهود كل 
العاملـــة في جميع  اللجان 

الكليات.
وثمن املطيري الدور الكبير 
الذي قامت به اللجان امليدانية 
وتعاون الكليات اجلامعية مع 
هذا العــــرس الطالبي االبرز 
في جامعــــة الكويت، مثمنا 
ثقــــة عميد شــــؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب باللجنة 
العليا في كل جلانها، متمنيا 
ان يكونوا قد أدوا األمانة على 

أكمل وجه.
من جهته، أشــــار رئيس 
جلنة انتخابات كلية الشريعة 

النجاحات التي حققتها اللجان 
الســـابقة فـــي االنتخابات 
بتوجيهات من عميد شؤون 
الطلبة د. عبدالرحيم ذياب، 
مبينـــا في الوقـــت ذاته ان 
االنتخابـــات اجلامعية تعد 
عرسا طالبيا يعكس الصورة 
الدميوقراطيـــة للكويت من 

املتميز، مبينا ان الطلبة كانوا 
متعاونني بشكل كبير حيث 
ان امور االقتراع سارت على 
اكمل وجه، مؤكدا أن جميع 
اللجان العاملة في االنتخابات 
الطالبية عملت كفريق واحد 
ليخرج العرس الطالبي بأبهى 
صورة ويكون مكمال لسلسلة 

العام متيزت  انتخابات هذا 
بالسالســـة  احلمـــد  وهلل 
ويسر بفضل تضافر جهود 
جميع العاملـــني في اللجان 

االنتخابية.
وأشـــاد العجيـــان بدور 
املوظفني في جامعة الكويت 
القائمني على هـــذا التنظيم 

لقائمة التغيير وكذلك وجود 
جلان للقبائل، ودعمت قائمة 
القياديني  الشـــريعة بعض 

وكوادر االئتالفية.
وشهدت االنتخابات حماسا 
ملحوظا رغم تأخر االنتخابات 
عن موعدها بسبب اجلمعية 
العموميـــة، حيـــث لوحظ 
»شيالت« الطلبة احلماسية، 
وكذلك صيحاتهم بعد دخول 
الضمانـــات خصوصـــًا من 
القبائل ، فـــكان عمل كوادر 
»التغييـــر« بصوت عال اما 

الشريعة فكانوا هادئني.
من جانبه، قال املشـــرف 
العام النتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية 
للعام اجلامعـــي 2015/2014 
محمد العجيـــان إن العرس 
الطالبـــي اختتـــم فعالياته 
الطالبيـــة أمـــس األحد في 
كلية الشـــريعة والدراسات 
أن  موضحـــا  اإلســـالمية، 

عبداهلل العليان

للعام اخلامس والعشرين 
على التوالـــي تفوز »قائمة 
انتخابات  فـــي  الشـــريعة« 
جمعية الشريعة والدراسات 
النتخابـــات  االســـالمية 
اجلمعيات والروابط الطالبية 
للعام النقابي 2015/2014 حيث 
حصلت على 1306 أصوات، 
متفوقة على قائمة التغيير، 
اال ان هـــذا الفوز كان صعبا 
الفارق 22 صوتا  حيث كان 
بينها وبني قائمة التغيير التي 
حصدت 1284 صوتا. لتنتهي 
الروابط  انتخابـــات  بذلـــك 
واجلمعيات في جامعة الكويت 
ختاما بكليات »كيفان«، وكان 
واضحا ان املنافسة لم تكن 
بني قائمتني فقط حيث كان 
هناك داعمون من قوائم اخرى، 
وكان مـــن الواضح ان هناك 
دعما من بعض كوادر املستقلة 

)اسامة ابوعطية(فرحة أنصار قائمة الشريعة بعد حتقيق الفوز رقصة العرضة فرحا بالفوزبعض ممثلي قائمة الشريعة  

املطوع: إرساء ثقافة التنمية في اخلطاب 
التربوي باملؤسسات البحثية والتعليمية

عبداهلل الراكان

أكــــدت عميدة كلية التربية بجامعة الكويت 
د.جناة املطوع حرص الكلية على تنظيم مؤمتر 
دولي حتت شــــعار »التربيــــة وقضايا التنمية 
باملجتمــــع اخلليجي« خالل الفتــــرة من 18-16 
مارس املقبل، في فندق حياة ريجنسي الكويت 
وموضوعه احملوري »التنمية وقضاياها، أهدافها، 
وآفاقها، حاجاتها وحتدياتها«، وذلك من منظور 
تربوي يركز على دور التربية في قيادة عملية 
التغيير ودفــــع عجلة التنمية صــــوب التقدم 

والرفاهة االجتماعية. 
جــــاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
صباح أمس لالعالن عن املؤمتر وحتدث خالله 
كل من رئيسة اللجنة العليا للمؤمتر عميدة كلية 
التربية د.جناة املطوع، ورئيس اللجنة العلمية 
العميد املســــاعد للشؤون االكادميية  للمؤمتر 
والدراسات العليا د.علي شهاب، ورئيس اللجنة 

االعالمية د.عبداهلل الفيلكاوي.
 وأشارت املطوع الى أن كلية التربية تتطلع 
الى أن يحقق املؤمتر عددا من األهداف، منها ارساء 
ثقافة التنمية في اخلطاب التربوي في املؤسسات 
البحثية والتعليمية ومؤسسات املجتمع املدني 
وتوجيه االهتمام الى السياسات التربوية لتحقيق 
التوازن في عمليات التنمية بني قطبيها البشري 
واالقتصــــادي وتوعية متخذي القرار التربوي 
مبتطلبات ومستجدات سوق العمل وايالء اهتمام 
خــــاص لبرامج اعداد املعلــــم املرتبطة بقضايا 
التنمية في املجتمع اخلليجي وعرض وتطوير 
النماذج واخلبرات التربوية املتقدمة وما وراءها 
من اجتاهات الفكر التربوي املعاصر باالضافة 
الى االســــتثمار في أفضل املمارسات التربوية 
والتكنولوجية وتطوير دور ومسؤولية التربية 
في حماية األمن الوطني ازاء التحديات االقليمية 
والعاملية واخيرا تبني معايير االعتماد واجلودة 
في ضوء الواقع في جميع قطاعات العمل التربوي 

على مستوى منطقة اخلليج.
كما اســــتعرضت املطوع أهــــم احملاور التي 
سيتناولها املؤمتر وهي: أوال التربية واحتياجات 
املجتمع، ثانيا: جودة التعليم ويشمل: تطوير 
جوانب العملية التربوية كافة، وحتقيق معايير 
اجلودة في العملية التربوية مبختلف مستوياتها، 
والقيادة واالدارة التربوية من املنظور احلديث، 
وأهمية التخطيط االستراتيجي، وعمليات التقومي 
وفق معاييــــر اجلودة، وتنمية مهارات التفكير 

عند املتعلمني.
٭ برامج التعليم املستمر وتعليم الكبار. 
ومتابعة املنظومة التعليمية وتقييمها في 

ضوء املستجدات العاملية.
ثالثا: برامج اعداد وتنميــــة املعلم، رابعا- 
التربية واملستحدثات التقنية، خامسا- البحث 
التنمية وذوي  العلمي والتنميــــة، سادســــا- 
املهنية  التربية  االحتياجات اخلاصة، سابعا- 

وسوق العمل.
 وبينت املطوع ان املؤمتر يستضيف نخبة 
من التربويني واملختصني سواء من الكويت أو 
دول اخلليج العربية والدول العربية ومختلف 
دول العالم، الذين سيثرون املؤمتر بأطروحاتهم 
وأفكارهم التربوية، وقد مت توجيه الدعوة لعدد 
من الشخصيات التربوية املرموقة في هذا املجال. 
وسيتخلل املؤمتر معرض يشارك فيه نخبة من 
مختلف اجلهات واملؤسسات التربوية، كما ستعقد 
العديد من اجللسات واحملاضرات الرئيسية التي 
تغطي محاور املؤمتر، وورش العمل التربوية 
التدريبية، فضال عن الفعاليات والزيارات الثقافية 

والسياحية.
 مــــن جانبه، ذكر رئيــــس اللجنة االعالمية 
للمؤمتر د.عبداهلل الفيلكاوي أن الهدف من اقامة 
املؤمتر الصحافي هو توجيه الدعوة للمشاركة 
في املؤمتر لسير عجلة تقدمي األوراق العلمية، 
حيث تعكف اللجنة العلمية على استقبال األوراق 
العلمية التي تثري احملاور الرئيسية عبر املوقع 

االلكتروني اخلاص باملؤمتر.
 ومن جهته، أكد العميد املســــاعد للشؤون 
األكادميية والدراسات العليا رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر د.علي شــــهاب على أهمية املساهمات 
العلمية التي ســــتقدم في املؤمتر والتي ينبثق 
عنها العديد من القضايا التي تغطي احملاور التي 
مت اعدادها، للخروج بنتائج من شأنها حتقيق 
الفائدة للمجتمع الكويتي بشكل خاص، واملجتمع 

اخلليجي بشكل عام.
 وأشار شــــهاب الى حرص اللجنة العلمية 
للمؤمتر على مشــــاركة أكبر عدد من املختصني 
التربويني من دول اخلليج ودول العالم إلثراء 
املؤمتر لتحقيق األهداف املنشــــودة في النمو 
واالرتقاء باملؤسسات التربوية في دول املنطقة 
واالستفادة من الفكر التربوي العاملي مبا يخدم 
أهداف املؤمتر، الفتا الى أهمية التركيز وااللتزام 
بالناحية العلمية من خالل الشروط املوجودة 

على املوقع االلكتروني.

د.جناة املطوع متوسطة د.علي شهاب ود.عبداهلل الفيلكاوي 

الدفعة املستجدة

اجلامعة األميركية احتفت بطالبها اجلددخالل مؤمتر صحافي في كلية التربية

ينسوا أن لديهم صوتا سيجد 
دائما آذانا صاغية.

وكتقليـــد ســـنوي في 
هذا االحتفال، قام ممثلون 
التدريس بشرح  من هيئة 
ما تعنيـــه أيقونات ورموز 
اجلامعـــة األميركيـــة في 

الكويت.
واختتاما ملراسم احلفل، 
قـــام العمداء ونائب رئيس 
اجلامعة لشـــؤون الطالب 
بإشـــعال شـــعلة احلكمة 
باعتبارها رمزا لشراكتهما 
فـــي االلتزام جتـــاه جناح 
الطالب. ثم أضيئت الشموع 
على طول املمرات في قاعة 
االحتفال رمزا لنقل املعرفة 
من جيـــل إلى جيـــل آخر 
باجلامعـــة األميركيـــة في 

الكويت.

أقامت اجلامعة األميركية 
احلفل السنوي احلادي عشر 
الســـتقبال الطالب اجلدد 
والترحيب بهـــم واملتوقع 
تخرجهم عـــام 2018 إيذانا 
بانطالق مرحلة جديدة من 

حياتهم.
بدأت مراســـم االحتفال 
بعرض مفصل للطالب اجلدد 
عن مبادئ اجلامعة وهويتها 
الثقافية وعن املعاني التي 
حتملها رموز اجلامعة من 
شـــعار وايقونات، حضر 
املراسم أكثر من 300 طالب 
مستجد حيث رحب بهم كل 
من رئيس اجلامعة د.نزار 
الرئيس  نـــواب  حمزة مع 

وعمداء الكليات.
بـــدأت املراســـم بعزف 
النشـــيد الوطني للكويت، 
ثم رحب علي كلكاويـ  أحد 
الطالب املتوقع تخرجهم عام 
2017ـ  باحلضور باإلنابة عن 
الطالب احلاليني باجلامعة 
األميركية بالكويت، ثم دعا 
رئيـــس اجلامعة، أد.حمزة 

إللقاء كلمته.
 وقـــال د.نـــزار حمزة 
في كلمته »كـــم متثل هذه 
اللحظات وقتا رائعا من العام 
جلميع من في اجلامعة، وإن 
كانت رائعة بصفة خاصة 
لطالبنـــا اجلدد وأســـرهم 
وأصدقائهـــم. إنها حلظات 
مهمة ألن االنطالق في رحلة 
التعليم باجلامعة األميركية 
في الكويت يعني أكثر من 
مجرد احلضور في قاعات 
الدراسة واملذاكرة وخوض 
واكتســـاب  االمتحانـــات 
أدرك أن  الفنيـــة.  املهارات 
لكل طالب شخصية فريدة، 
ونحن كجامعة نكافح لنحقق 
أقصى فائدة لهذه الشخصية 
الفريدة. ومن دواعي سروري 
أننا ننطلق في هذه الرحلة 
معا. وتذكروا كلمتي هذه: 
أنتم اآلن على وشـــك بداية 
مرحلة فارقة من حياتكم«.

وقـــدم د.روضـــة عواد 
ود.جون راســـل ود.كارول 
روسـ  سكوت شرحا للطالب 
عما يحمله شعار اجلامعة 
األميركية في الكويت: »علم.. 
فكـــر.. ارتقاء«. وبعد كلمة 
د.كارول روس ـ ســـكوت، 
شـــارك اخلريج من الدفعة 
االولى باجلامعة األميركية 
في الكويـــت ناصر القالف 
والذي يعمل حاليا كتنفيذي 
تسويق في شركة العقارات 
املتحـــدة جتربتـــه كطالب 
للحضور، وشرح للطالب 
الشـــاملة في  أن جتربتهم 
اجلامعـــة األميركيـــة في 
الكويـــت تعتمد عليهم وما 
يختارون فعله. وذكرهم أنهم 
محاطون بدعم فريق قوي 
في قسم شؤون الطالب وأال 

أساتذة وعمداء اجلامعة يضيئون شموع املعرفة د. نزار حمزة متحدثا في احلفل

أساتذة وعمداء ومسؤولو اجلامعة 

نتائج انتخابات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية للعام اجلامعي 2015/2014
قائمة التغييرالشريعةامللغىاملفرقاملقترعوناملقيدون

214213333228563710الطالب

53.3%42.2%2.1%2.4%62%نسبة الطالب

24241339139743574الطالبات

42.9%55.5%0.7%1.0%55.2%نسبة الطالبات

45662672453713061284املجموع

48%49%1.4%1.7%58.5%النسبة املئوية

العجيان: العرس 
الطالبي اختتم 

فعالياته واالنتخابات 
متيزت بالسالسة
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

9674
7632

58279
14

7248
8217

83
4

91357

34596
953
253748

987
2865

1532
1279

947
7281

3248
586

857
1298

74
82
659
7124

917

أفقياً:

عمودياً:

تعاطف
تقدمي

حياتية
وقائع
توثيق
براعة
أحداث

يوميات
ذاكرة
األيام
تفاعل
عطاء

منافسة
وثائق

معارف
علوم

شخصية
درب

الشهرة
مشاهد

كامل
الوهن
الدور

٭ سنة االكتشاف: 1909.
املورث��ات ف��ي  تتجم��ع 
مجموعات )متصلة( تصطف 
على شكل سالسل على طول 

الصبغيات.
٭ اكتشفه: تي اتش مورغان.

ملاذا يعتب��ر من أعظم 100 
اكتشاف؟

٭ اكتش��اف مورغان عن ان 
املورثات متصلة مع بعضها في 
مجموعات وتصطف على شكل 
سالسل على طول الصبغيات 
كان اخلطوة الرئيسية الثانية 
في كشف لغز الوراثة والتطور، 
وقد ش��كل اكتشاف مورغان 
التحتية الكتش��افات  البني��ة 
الحقة عن كيفية قيام املورثات 
والصبغيات بعملها باالضافة 
الى بنية جزيء احلمض النووي 

)دي.ان.ايه(.
اسس ماندل فكرة انه يتم 
)التي تدعى  مترير الصف��ات 
املورثات( من اآلباء الى اجليل 
التالي، واسس داروين للمفاهيم 
التي حتكم تطور االنواع، ومع 
ذلك لم يكن لدى العلم أي فكرة 
عن كيفية تطور االنواع او كيف 
يتم مترير املورثات املنفصلة 

الى اجيال جديدة.
الفاكهة،  بدراية نوع ذباب 
اثب��ت ت��ي ات��ش مورغ��ان 
البروفيسور في جامعة كولومبيا 
ان نظري��ة مان��دل صحيحة 
واسس ملفهوم وجود الصبغيات 

كحامالت للمورثات.
٭ حقائق طريفة: ميكن لذباب 
الفاكهة ان يضع 500 بيضة في 
كل مرة وتستغرق كامل دورة 

حياتها حوالي االسبوع.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  األحمديـ  رز، 2ـ  يجل )معكوسة( 
ـ دامس، 3ـ  ماردانـ  ردا، 4ـ  صمام 
ـ ياء، 5ـ  بردـ  جبار، 6ـ  بيت العز 
ـ مح، 7ـ  يدـ  فيـ  اب، 8ـ  حائرون 
ـ ا ا ا، 9 ـ رنات ـ فر )معكوســـة(، 

10 ـ هستيريا ـ ري.

عموديًا:
1ـ  املصابيح، 2ـ  جلامـ  يدارس، 3ـ  تباريا 
)معكوسة( ـ أنت، 4 ـ دمرا ـ رأي، 5 ـ مدا 
ـ دل ـ وتر، 6 ـ داني ـ عفن، 7 ـ مي ـ أجزي 
ـ آر )معكوسة(، 8 ـ سراب ـ اف، 9 ـ اماء، 

10 ـ زياد رحباني.

حل عينك .. عينك

1 ـ محافظـــة كويتية ـ من احلبـــوب، 2 ـ يعظم 
)معكوســـة( ـ مظلم، 3 ـ عمالقـــان ـ أجابا، 4 ـ 
لإلغالق ـ حرف هجاء، 5 ـ عكس حر ـ متجبر، 6 
ـ مسلسل خليجي ـ في البيضة، 7 ـ من األطراف 
ـ حرف جرـ  والد، 8ـ  مترددونـ  متشـــابهة، 9ـ  
دقات اجلرسـ  هرب )معكوسة(، 10ـ  فيلم ألحمد 

زكي ـ سقاية.

1ـ  القناديل، 2ـ  رسنـ  يعلم، 3ـ  تسابقا )معكوسة( 
ـ ضمير منفصل، 4ـ  دكاـ  وجهة نظر، 5ـ  بسطاـ  
أرشدـ  في العود، 6ـ  قريبـ  يظهر بفساد األطعمة، 
7ـ  بحرـ  أعاقبـ  للمساحة )معكوسة(، 8ـ  وهم 

ـ للتأفف، 9 ـ جواري، 10 ـ موسيقار لبناني.

احلل  أسفل الصفحة

وظيفة الصبغيات

حل اعرف الشخصية:
جمال الردهان

حل كلمة السر:
اوبرا

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: االسم األول 
لمقدمة برامج أميركية 
مشهورة من 5 أحرف

حءاطعتتمتا
يعكشدقفنوت
الاخهـدااثع
تومصايعفيا

يمليشملسقط
ةناةمومةيف

ذهـلابااموو
اوشلوحيعمث

كلهـدقداايا
رارواالراء
ةرةرءثافتق
ابردعةعارب

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
الكبرى،  حيث تظهر املدن 
وف��ي اي منطقة من العالم، ال 
بد من وجود األبنية العالية جدا 
والتي ميكن تسميتها »ناطحات 
س��حاب«. وليس هناك سبب 
معني او واض��ح إلطالق هذه 
التس��مية، بل هو مجرد اسم 
يطلق على األبنية الشاهقة او 

عالية االرتفاع.
والواقع، ان الكتاب املقدس، 
يتحدث عن محاولة لتش��ييد 
بناء عال جدا يتخطى في علوه 
األمطار والفيضانات وبالتالي 
الشمس  الغيوم لتشرق عليه 
بصورة دائم��ة. وهذا بالطبع 
كان »برج بابل«. وفي العصور 
الوسطى قام سكان املدن في 
شمالي اوروبا ببناء الكاتدرائيات 
الكبيرة، وكان فنانو البناء قد 
تعلموا كيفية صقل احلجارة 
وحتويلها الى أقواس مستدقة 
األط��راف والزوافر )األعمدة( 

لرفع السقف.
ثم أضيفت البروج الطويلة 
والغالية لتضفي العلو واجلالل 
للكنائس. وبعد مئات  السنني، 
أصبح��ت ه��ذه الكاتدرائيات 
تعتبر أطول املباني في العالم، 
امل��واد  وه��ذا طبيع��ي، ألن 
والطرق احلديث��ة لم تكن قد 
ظهرت بعد! وفي القرن التاسع 
عشر، وعندما بدأت املدن تنمو 
وتتسع بسرعة، بدأت مساحات 
األرض بالتقل��ص وارتفع��ت 
أسعارها. ولذلك ظهرت فكرة 
البناء العمودي، بهدف السعة 
األكثر للغرف واملكاتب على أقل 
مساحة أرض، ومن هنا بدأ بناء 

العمارات الطويلة.
وعندما ظه��رت املصاعد 
الهايدروليكية )املدارة بواسطة 
امل��اء(، أصبح باإلم��كان نقل 
السكان والشحن الى ارتفاعات 
تتعدى 20 طابقا. إال ان املشكلة 
التي ب��رزت هنا، كانت تتمثل 
في ضرورة تكثيف اجلدران 
وجعلها اكثر سماكة للصعود بها 
من األرض نحو األعلى. ولذلك 
كان البد من »تسميكها« ألكثر 
من مترين م��ن اجل متكينها 
من حمل وزن املبنى. ولهذا مت 
إدخال مادة اخرى لبناء ناطحة 

السحاب املمكنة.
وفي هذه األثناء ظهرت 3 
مبان تستخدم احلديد او الفوالذ 
لدعم الوزن الهائل للمبنى. وهذه 

املباني هي:
»قصر الكريستال« في لندن 
و»برج إيفل« في باريس وجسر 

بروكلني في نيويورك.
الس��حاب  وتعتبر ناطحة 
»مبنى الهوم إنشورنس« في 
شيكاغو 1883 اولى الناطحات 

في الواليات املتحدة.

مـــا هـــي أولـــى ناطحـــات 
السحاب؟

عامر ناصر:

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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من كلمات يعقوب السبيعي وغناء شادي اخلليج ومن إخراج عبداهلل عبدالرسول

»شيخ امللحنني« أنور عبداهلل لـ »األنباء«: »سدرة األمل« 
أوبريت »روحاني« خاص لـ »مرضى السرطان«

حتمل طابع »الفرايحي« ألنها 
تتغنى بصاحب السمو األمير 

مبشاركة فرقة التلفزيون.
وأش����ار بوعبداهلل الى 
ان رئيسة جمعية السدرة 
الش����يخة عزة جابر العلي 
وعضوي مجل����س اإلدارة 
العيس����ى وشفيقة  ألطاف 
العوضي عبرن عن سعادتهن 
بعد سماعهن األوبريت كامال 
في االس����تديو بعد تركيب 
الصوت مع مجيد دش����تي، 
مش����يرا الى انه مت تكليف 
املخرج عبداهلل عبدالرسول 
الذي  إلخ����راج األوبري����ت 
سيتحدد موعد عرضه بعد 
الس����درة  مخاطبة جمعية 
الس����رطان  لرعاية مرضى 
الديوان األميري، متمنيا ان 

ينال إعجاب اجلميع.

اللوح����ات ال� 3 تتحدث عن 
التفاؤل والتمس����ك باألمل 
للشفاء من هذا املرض ومن 
بعدها تأتي لوحة اخلتام التي 

خصوصا ان اللوحة األولى 
م����ن األوبريت عب����ارة عن 
دعاء يلقيه الش����يخ القارئ 
أما  الكندري،  عبدالرحم����ن 

املايس����ترو محمد صالح، 
وذل����ك ألن الكلم����ات التي 
كتبها الشاعر القدير يعقوب 
الس����بيعي فيها روحانية، 

الشعبية الكويتية األصيلة 
والتي تعزف في املناسبات 
الدينية ك� »القادري الرفاعي 
ف����ي دبي مع  والبح����ري« 

الش����يخة عزة جابر العلي 
ولكونه عمال إنسانيا سارع 
في إجنازه، حيث مت تسجيل 
األحلان املستوحاة من الفنون 

مفرح الشمري
@MefrehS

امللحنني  كشف »ش����يخ 
اخلليجيني« أنور عبداهلل عن 
انتهائه من تسجيل أوبريت 
غنائي بعنوان »سدرة األمل« 
أداء  يتضمن 5 لوحات من 
املطرب القدير شادي اخلليج 
وتألي����ف الش����اعر يعقوب 
السبيعي وهو أوبريت خاص 
السدرة لرعاية  ل� »جمعية 
مرضى السرطان« وسيقدم 
حتت رعاية صاحب السمو 

األمير في نوفمبر املقبل.
وقال »ش����يخ امللحنني« 
أنور عب����داهلل ل� »األنباء«: 
ان األوبري����ت مت تكليفه به 
من شهر ونصف الشهر من 
قبل رئيسة جمعية السدرة 

 املخرج عبداهلل عبدالرسولشيخ امللحنني أنور عبداهللاملطرب القدير شادي اخلليج

استغربت من هجوم أحالم عليها وسبها ملدة نصف ساعة

شذى حسون: من الغباء أن »يغضب« الفنان و»يعمل مشاكل« من أجل لقب معني!
عبدالحميد الخطيب

أكدت الفنانة شذى حسون 
انها انسانة طيبة وحنونة 

لكن شخصيتها تكون 
متمردة ومشاكسة اذا 

تعرضت للظلم، لذلك تأخذ 
ردات فعل قوية وتلجأ 

الى القضاء لينصفها اذا 
هضم حقها، مشددة على 
ان أسلوب السب والشتم 

على مواقع التواصل 
االجتماعي ليس أسلوبها، 
وحتدثت في هذا اجلانب 

عن الفنانة االماراتية 
أحالم، قائلة: عندما يغضب 

شخص أحالم تقوم بـ 
»قصف مدفعي« ضده على 
»انستغرام« و»تويتر«، وأنا 

عكس ذلك متاما، متطرقة 
الى سبب اخلالف بينهما، 
مشيرة الى انها استغربت 
جدا عندما هاجمتها أحالم 

في احد البرامج التلفزيونية 
مع االعالمية املصرية وفاء 

الكيالني في الوقت الذي 
كانت عالقتهما على افضل 
ما يكون، مستدركة: أحالم 

ال تفتعل املشاكل لكنها 
حتب ان تظهر شخصيتها 

أمام الناس ولقد صدمت 
من تصريحاتها ضدي 

وسبي ملدة نصف ساعة، 
مؤكدة انها حتب أحالم وفي 

نفس الوقت ال تكرهها، 

في االغنية اخلليجية واللبنانية 
واملغربية سأركز الفترة القليلة 

املقبلة على االغنية املصرية، 
كما انه بعد مشاركتي في 

مسلسالت درامية مثل »يا مالكا 
قلبي« و»رسائل من رجل ميت« 
لدي عرض للمشاركة في فيلم 

سينمائي من إنتاج السبكي، 
كما يجمعني تعاون مع الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة في اغنية 
مقدمة مسلسل »امراة مفقودة« 
والذي سيعرض الفترة املقبلة، 
ملمحة الى انها كمطربة حتب 

الغناء للفرح والسعادة واألمل، 
وأردفت: أتصور ان غنائي 

مضيفة: نحن دائما نختلف 
ونرجع نتصالح وهي من 

تبادر بالصلح، وقالت شذى 
عن خالفها مع العراقية رحمة 

رياض: البعض يقولون لي انها 
دائما تتعرض لي، رمبا ألنها 

تريد بعض النجومية، لكن 
ال مانع ان تتواصل معي اذا 

تكلمت بأسلوب مهذب.
وكشفت الفنانة الشابة- لدى 

لقائها مع الصحافة احمللية 
مساء امس االول في فندق 

جميرا- عن حتضيرها ألغنية 
مصرية من أحلان الفنان تامر 
حسني، وتابعت: بعد جناحي 

والهوية اتعبتني في حياتي، 
فمنذ والدتي حتى وصولي الى 

برنامج »ستار أكادميي« كنت 
احمل اجلنسية العراقية وبعد 

ذلك تغيرت القوانني في املغرب 
وأخذت اجلنسية ألن أمي 

مغربية، وعندما فزت بالبرنامج 
وضعوا العلم العراقي علي، 

وهذا املشهد اثر بشكل سلبي 
في جمهوري باملغرب، ولكنني 
أوضحت األمر في عدة برامج 

مغربية بانني لم أشعر بأي 
شيء أثناء فوزي ومت وضع 
العلم العراقي علي دون ان 

اشعر، أما اآلن فالوضع افضل، 

ألبوماتها بنفسها.
يذكر ان الفنانة شذى 

حسون طرحت في األسواق 
»ولهانة«، متضمنا 12 عمال 
غنائيا مميزا، هي »ولهانة« 

كلمات كاظم السعدي 
وأحلان حامت العراقي، 

»عدولي« عبداهلل بوراس 
أحلان ناصر الصالح، »أموت 

عليك« كرمي العراقي أحلان 
محمود خيامي، »حنينا« 

كلمات حامد الغرباوي 
أحلان وليد الشامي، »ابن 

اللذينا« )أنت شمسوي 
حبيبي( كلمات أحمد عبد 

احلق أحلان ناصر الصالح، 
»فني هوى« كلمات مصعب 

العنزي أحلان مراد الكزناي، 
»كهرمانة« كلمات وأحلان 
كرمي العراقي، »لبي قلبه« 

كلمات أحمد علوي وأحلان 
عبداهلل اجلاسم، »ثاني 

شيء« كلمات خالد العوض 
أحلان ناصر الصالح، 

»من عيني« كلمات سعيد 
البرعمي وأحلان السيد خالد 

بن حمد، »يا ويلي« كلمات 
الشاعر تركي املشيقح أحلان 

بندر سعد، »خطية« كلمات 
الشاعر عبداهلل امللحم 

وأحلان احملب، وصورت 
منه أغنية »ابن اللذينا« على 

طريقة الڤيديو كليب وهو 
يعرض حاليا على قنوات 

روتانا الفضائية.

عن احلب يعتبر رسالة جميلة 
للناس، في ظل االوضاع التي 

متر بها منطقتنا حاليا.
وبسؤالها عن االغنية العراقية 
وأين وصلت، أجابت: موجودة 
في كل مكان ولها انتشار حلو، 
لكن في الفترة االخيرة ظهرت 

نوعية من الفنانني يقدمون 
أغاني ال تليق بالتراث العراقي، 
نافية ان تكون تقصد بكالمها 

هذا الفنانني كاظم الساهر 
وماجد املهندس ووليد الشامي.

وحول انتشارها في املغرب، 
ردت: جميل جدا، لكن 

االزدواجية في اجلنسية 

وأحاول ان ارضي اجلمهورين 
الذين انتمي اليهما.

أما عن االلقاب وماذا تعني لها، 
فقالت: ال توجد لدي مشكلة 

مع االلقاب وأفرح عندما 
يأتي اللقب من اجلمهور ألنه 

يعكس محبتهم لي، مستطردة: 
لكنني أشعر انه من الغباء 

ان »يغضب« الفنان ويعمل 
مشكالت من اجل لقب معني.

وأشارت حسون الى ان أغنيتها 
االولى بعد »ستار اكادميي« 
والتي حملت عنوان »روح« 
أثرت فيها جدا، السيما أنها 
واكبت خطوبتها من شاب 

مغربي وافتراقها عنه، مؤكدة 
انها كإنسانة من حقها ان حتب، 

وأكملت: من الصعب ان أجد 
الشخص الذي يفهم شغلي، 
ومن سابع املستحيالت ان 

اتزوج فنانا مثلي.
وبسؤالها: ما عيوب »روتانا«، 

ردت »ممازحة«: مثل محاسنها، 
مضيفة: »روتانا« تضم العديد 

من الفنانني و»الشاطر« من 
يعتمد على نفسه وال يعتمد 

100% عليها وهذا كالم رئيسها 
سالم الهندي نفسه، »روتانا« 

تدعمنا كإنتاج وتسويق وظهور 
تلفزيوني وهذا مهم بالنسبة 

لنا، لكن البد من االجتهاد 
الشخصي، وهم مرتاحون معي 

في هذا اجلانب، مؤكدة انها 
دائما تتطلع الى االفضل وهذا 

يجعلها تختار جميع أغاني 

شذى حسونشذى حسون تتوسط الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وممثل »روتانا« محمد الفضلي  )انور الكندري( 

معد في قناة خاصة يأخذ 
أفكار ربعه بالديوانية 

ويعرضها على مسؤوله 
في الدوام علشان يعتمدها 

وينفذها كبرامج مسجلة 
ومباشرة..من عاش 
باحليلة مات بالفقر!

وصلت غيرة احدى املمثالت 
ضد زميلة لها في الوسط 

الفني لدرجة ال توصف بعد ما 
طرشت مسچ لزوج زميلتها 
تقول فيه انه زوجتك قاعدة 
بروحها مع احد املنتجني في 

مكتبه..طاح حظچ!

ممثل شايف حاله هااليام 
قاعد يقنع احد املخرجني 

انه يأخذه في عمله اليديد 
وهاملخرج رافع اجلام عليه 

ألنه يدري انه كالمه كله 
حچي فاضي..
 اركد عزيزي!

اعتمادمسچ إقناع 

في معاجلة اآلثار الناجتة عن 
األزمات اإلنسانية.

وبهذه املناسبة عبرت مروة 
محرم عن س���عادتها باللقب، 
وقالت: هو أسعد األلقاب إلى 
قلبي وإن شاء اهلل أكون على 
قدر املسؤولية التي مت توكيلي 
بها، وأهدي اللقب الى والدي 

مروة محرم.. سفيرة للنوايا احلسنة
اللذين تفانيا في تربيتي وإلى 
عائلتي العريقة وإلى الكويت 

التي أحبها من كل قلبي.

نصب املركز الدولي حلقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
الكويت  مذيع���ة تلفزي���ون 
مروة محرم س���فيرة للنوايا 
احلس���نة ملنطق���ة الش���رق 
األوسط، نظرا إلسهاماتها في 
العاملية،  األنشطة اإلنسانية 
وذلك في حفل أقيم خصوصا 
لهذه املناس���بة في العاصمة 
النرويجية أوسلو بحضور 
جمع غفير من الش���خصيات 
الديبلوماسية والعامة وهيئة 
األمم املتحدة والش���خصيات 
البارزة في مجال دعم حقوق 
العربي  العالم  اإلنس���ان في 
واألمني الع���ام د.إيهاب جاف 
واألم���ني املس���اعد الس���فير 

د.عبدالعزيز طارقجي.
وخالل احلفل متت اإلشادة 
بالدور الذي يقوم به سفراء 
املركز الدولي حلقوق اإلنسان 
للنوايا احلسنة الذين يخدمون 
العمل اإلنساني ويعملون على 
ترسيخ قيم ومبادئ حقوق 
اإلنس���ان في مختل���ف بقاع 
العالم، حيث جنح املركز الدولي 
حلقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة خالل السنوات املاضية 
مروة محرم بعد تنصيبها سفيرة للنوايا احلسنةفي القيام بأدوار بالغة األهمية 

جتسد دور الفتاة املتزوجة واملثالية

سماح غندور: »دوائر احلب« أولى جتاربي مع األعمال الطويلة

حقيقة رفض ليلى علوي العمل مع يسرا وإلهام شاهني

والعرب فالعمل يضم كوكبة 
كبي���رة من النج���وم منهم 
املصري محم���د نور ومن 
الكويت صم���ود وعبداهلل 
السيف وإبراهيم احلربي، 
ومن مصر أحمد عبد القوي 
وحسناء سيف الدين ودنيا 
املصري والعمل من تأليف 
محمود دسوقي وإخراج إياد 

اخلزوز.
وأفادت غندور بان العمل 
س���يعرض على امتداد 60 
حلقة لكونه م���ن األعمال 
الطويل���ة وتع���د التجربة 
األولى لي مع االعمال املمتدة 

مع يسرا أو إلهام، وكل ما كتب 
في هذا السياق مجرد شائعة أو 
أن يكون البعض قد توقع هذا 
االمر، متمنية عودة التعاون 

بينهن.
وتابعت عل����وي بأنها ال 
ترفض بالتأكيد املشاركة في 
بطوالت جماعية، حيث إنها 
ش����اركت في أكث����ر من عمل 
بطولة جماعية، مثل مسلسل 
»حديث الصباح واملساء« الذي 
ضم كوكبة كبيرة من الفنانني 
وكانت جتربة ناجحة جدا، كما 
شاركت مع إلهام في فيلم »يا 
دنيا يا غرام����ي« وغيره من 
األعمال التي جمعت بينهما، 
وأيضا يس����را الت����ي تابعت 

الى العديد من احللقات ومن 
املقرر ان يعرض املسلسل 
في شهر نوفمبر املقبل عبر 

.osnقناتي أبوظبي و
الشابة  الفنانة  وكشفت 
انه���ا جتس���د ف���ي احداث 
العمل شخصية فتاة تدعى 
هند وهي شخصية تتسم 
باملثالية متزوجة وتش���هد 
حياتها العديد من األحداث 
على امتداد حلقات املسلسل 
الذي بدا تصويره في املسمى 
احلالي بع���د ان مت تغيير 
القدمي حيث كان  املس���مى 

بعنوان »ثالث بنات«.

بأنهما صديقتان على املستوى 
الش����خصي أيض����ا وجمعت 
بينهما لق����اءات أخيرا بداخل 
كواليس مهرجان اإلسكندرية 

السينمائي.
وأك����دت ليل����ى علوي أن 
معيار اختيارها لألعمال ليس 
البطولة املطلقة أو اجلماعية، 
وإمنا السيناريو وما تضيفه 
الشخصية التي ستقدمها إليها 
وإلى مشوارها الفني. ولم تنكر 
ليل����ى أنها تتمن����ى أن تعثر 
قريبا على العمل السينمائي 
الذي تعود من خالله، وأبدت 
سعادتها بانتعاشة السينما مرة 
أخرى وعودة املنافسة مجددا 
من خالل العديد من األعمال.

أحمد الفضلي

الش���ابة  الفنانة  انتهت 
س���ماح غندور من تصوير 
مش���اهدها اخلاصة باخر 
أعماله���ا الدرامية واملتمثل 
في مسلسل »دوائر احلب« 
الذي اختتم تصويره مؤخرا 
العاصم���ة اإلماراتية  ف���ي 

ابوظبي.
وذكرت غن���دور خالل 
حديثه���ا ل� »األنب���اء« انها 
سعيدة بهذه التجربة التي 
ش���هدت تواجدها مع عدد 
كبير من الفنانني اخلليجني 

على الرغ����م من الصداقة 
الوطيدة التي تربطها ببنات 
جيلها من املمثالت، تردد أخيرا 
أن الفنانة ليلى علوي رفضت 
املشاركة في مسلسل عرض 
عليها ليك����ون ضمن األعمال 
الرمضاني����ة املقبلة، بحيث 
كانت ستتقاسم بطولته مع 
يسرا وإلهام ش����اهني، وذلك 
ألنها تفضل أن حتصل على 
عمل بطولي بعيدا عن فكرة 
البط����والت اجلماعي����ة التي 
أصبحت سمة سائدة في أغلب 

األعمال الدرامية.
وقالت ليلى علوي، وفي 
تصريحات لها: هذا الكالم غير 
صحيح، ولم يعرض علي عمل 

سماح غندور

ليلى علوي 

»روتانا« تضم 
العديد من الفنانني 

و»الشاطر« من 
يعتمد على نفسه 
وال يعتمد %100 

عليها
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أحمد إيراج: 
شريكي املخرج 

ناصر الدوب 
 انسحب من 

»ريد كاربيت« 
وحاليًا أرتب 

أوراقي

رتاج العلي: 
ارجتلت في 

املسرحية .. 
و»أبي الناس 

تضحك«

أحمد إيراج وأحمد التمار وعثمان الشطي في ديوانية »األنباء«

القراء انهالوا على  »ألو األنباء« ليتواصلوا مع فريق املسرحية

جنوم »قصر الساعات«: حققنا املعادلة الصعبة وقدمنا عمالً هادفاً للطفل

انتشار هذه الظاهرة 
في املسرح الكويتي؟

٭ عثمان الشطي: لألسف ان 
بع����ض كتابنا باتوا يلجأون 
إلى املسرح العاملي، ولم نعد 

نرى طرح أفكار جديدة.
الرقابة عدلت على 

النص؟
٭ عثمان الشطي: كان هناك 
تعديالت بسيطة وقمنا بها.

٭ احمد التمار: عندما أرسلنا 
النص للرقابة كفرقة مسرح 
اخلليج العرب����ي، جاءت لنا 
مالحظة علي����ه بحذف كلمة 
غب����ي من الن����ص لتكرارها، 
لكن املفارقة أنني لم أجد هذه 

الكلمة في النص..!
عادة ما تبدأ العروض 

املسرحية في عيد 
الفطر ومن ثم يعاد 

عرضها في عيد 
األضحى، فلماذا 

خرجتم عن السائد 
وبدأمت عروضكم 

في وقت متأخر عن 
زمالئكم؟

التم����ار: نتعاون  ٭ أحم����د 
العرض مع املجلس  في هذا 
الوطن����ي للثقاف����ة والفنون 
واالداب ال����ذي يعتبر املنتج 
املنف����ذ لهذا الع����رض، وكان 
يفترض أن نقدم هذا العرض 
بالفعل في عيد الفطر، ولكن 
اإلجراءات والروتني احلكومي 
هو ما جعلنا نبدأ البروفات 
الفعلي����ة قب����ل العيد بثالثة 
أننا بدأنا  العلم  أسابيع، مع 
التحضير للعمل منذ ش����هر 

يونيو.
تأخر إجازة النص 

وبالتالي عرضه في 
عيد الفطر أصابكم  

باليأس؟
الش����طي: بالفعل  ٭ عثمان 
ولدرجة أنني مللت من كثرة 
اقترب  االنتظ����ار وعندم����ا 
العي����د ول����م نك����ن حصلنا 
عل����ى موافقة بع����د اعتقدت 
النور  العرض لن يبصر  أن 
وبالفعل اس����تعددت للسفر، 
ولكن قبل السفر بيوم واحد 
وجدت زميلي املخرج احمد 
التمار يزف إلي خبر املوافقة 
وبأنه علينا العمل على بعض 
التفاصيل وبالفعل اجتمعنا 

وقمنا بالتحضير له.
إيراج: كيف كنت ترى 

التوليفة ومبتعد عن 
االنتاج املسرحي في 

الكويت؟
٭ أحمد إي����راج: ال اتفق مع 
هذا الرأي، فبع����د أن عملت 
في اإلنتاج لفترة وجدت انه 
ليس كل ما أفكر فيه كمؤسسة 
إنتاج هو صحيح كون الساحة 
الفنية واجلمهور يفرض أمورا 

تغير في قواعد احلسبة.
أال تفكر في العودة 

لإلنتاج؟
٭ احمد ايراج: بالطبع فهذا 
»داء« ولكن بعد انس����حاب 
شريكي املخرج ناصر الدوب 
من ش����ركة »ري����د كاربيت« 
ليتف����رغ لدراس����ته، وارتب 
مج����ددا  لنع����ود  األوراق 

للساحة.
االنستغرام بات يحدد 

النجوم؟
٭ احمد ايراج: لألسف هناك 
البعض ممن لديهم هذا التوجه 
ويختار الفنانني على أساس 
عدد  املتابعني لهم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، مع أنه قد 
يكون عدد متابعني يؤكد على 
محبة اجلمهور له فالبعض 
يتابع لينتقد، واختيار الفنان 
ل����دور لم يعد على أس����اس 
مناسبته لدور فبات من املمكن 
اختيار ممثل وتوليف الدور 
عليه، ونحن في مسرحيتنا 
- قصر الساعات - لم نكن 
كفريق عم����ل جمعتنا أعمال 
من قبل وفي بروفات الطاولة 
األولية لم يكن هناك ارتياح 
عند البعض ولكن بعدما دارت 
رحى العمل س����اد االنسجام 
بيننا، وكانت اإلش����ادة التي 

عروض«، وهذه اجلمل حتى 
قاله����ا ل����ي بع����ض الفنانني 
املشاركني في العرض، ولكن 
األمور اختلفت بعد عرضنا 

األول.
كيف حققتم هذه 

املعادلة الصعبة باجلمع 
بني القيمة واملتعة في 

مسرحيتكم؟
٭ عثمان الشطي: كوني خريج 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
أردت أن أقدم مسرحا لطفل 
يحمل رسالة ويكون مسليا 
في الوقت نفس����ه، ومن هنا 
جاء العم����ل وجمعتني عدة 
جلسات عمل مع املخرج احمد 

التمار.
ما الذي ينقص مسرح 

الطفل؟
٭ عثمان الشطي: من املهم أال 

يكون مسرح سلعة.
لكنه  بات من املعروف 
اليوم عند األغلبية أن 

مسرح الطفل في العيد 
هو »لسرقة عيدية 

األطفال« وفقط؟
٭ عثم����ان الش����طي: كوني 
متخصصا في مسرح الطفل 
فل����دي رؤية ورس����الة أريد 
تقدميها من خ����الل أعمالي، 
ل����م تكن  ونح����ن عروضنا 
أس����عارها مبالغ����ا فيها بل 
منطقية، كما أننا لم نعرض 
بطريقة »البالي باك« بل كانت 
»اليف« مم����ا يجعلنا اقرب 

للجمهور.
أغلبية العروض التي 

تقدم اليوم مقتبسة أو 
مستوحاة من عروض 
عاملية، فكيف تقيمون 

سماح جمال

الذي  الالفت  النجاح  بعد 
حققت����ه مس����رحية »قصر 
الساعات« في عيد األضحى، 
واإلشادة من اجلمهور والنقاد 
على حد س����واء حلت أسرة 
العم����ل على »أل����و األنباء« 
لالحتفال  وس����ط محبيهم، 
الذين انهالوا عليهم باالتصاالت 
التي رفعت حرارة تشجيعهم 
الكبير ألس����رة العمل، الذين 
حتدث����وا بصراح����ة كبيرة 
وكشفوا الكثير من كواليس 
العمل للمرة األولى، ليكون 
هذا التفاعل دليال على تقدير 
املش����اهد للعمل اجليد الذي 
يستوفي شروطه ويحرص 
على تق����دمي القيمة ودمجها 
باملتع����ة وفي نف����س الوقت 
حتقق الربح امل����ادي، وفيما 

يلي التفاصيل:
بعد النجاح الذي 

حققته مسرحية »قصر 
الساعات« ... هناك نية 

إلعادة عرضها؟
٭ أحمد التمار : هناك توجه 
للبح����ث ع����ن عم����ل جديد، 
واحتم����ال عرضه مجددا %1، 
كون مجلس اإلدارة يرى أنه 
من األفضل أن يتوقف العرض 
وهو في أوجهه، وهناك توجه 
ملسرح اخلليج العربي نحو 

التجديد.
محمد الرشود  كيف 
كانت ردة فعله على 

العرض، وهل تلمست 
الفارق بني نصائح أبو 

صقر ورئيس فرقة 
مسرح اخلليج احلالي 

ميثم بدر؟
٭ أحمد التمار : أبو صقر كان 
موجودا معنا في الكواليس، 
وعل����ى اتصال يوم����ي معنا 
لالطمئن����ان علينا، أما ميثم 
فنحن في مجلس اإلدارة اغلبنا 
ش����باب ونرى أن هذا وقتنا 
لنثبت أنفسنا، ففي املسارح 
األهلية األخرى أغلب مجالس  
اإلدارة اكبر عمرا منا فعلينا 
أن جند الطريق لننتصر على 

هذه اخلبرة.
ترى انها حرب بني 

جيلني؟
٭ أحمد التمار: ليست كذلك بل 
نقول إنها حق ومنافسة، فال 
أصل مواصيل األستاذ احمد 
الشطي ولكن إذا هو انتبه لي 

فسيكون هذا شرفا لي.
من كان أكبر منافس 
لكم في موسم عيد 

األضحى؟
٭ أحم����د اي����راج : بع����ض 
املنافس����ني كان����وا يقولون 
»هذا مسرح أهلي وفي ظرف 
3 أسابيع ماذا سيقدم«، وألنني 
أؤمن بأن اللبنة األساسية في 
العمل هو النص ونحن كان 
لدينا نص مميز، والى جانب 
العرض »اليف« يعتبر عنصر 
ج����اذب أكثر وه����ذه عوامل 
متوافرة لدينا، ومسرحيتنا 
كانت بني العروض النوعية 
فالفص����ل  واجلماهيري����ة 
األول كان كوميدي����ا خالصا 
جاء الفص����ل الثاني بصورة 

مختلفة.
٭ أحم����د التمار: لألمانة »ما 
كانوا عاملني لنا حس����اب«، 
ووصلنا كالم مثل »توليفتك 
مو حل����وة... وح����دك ثالث 

محمد الرشود: 
كنتم أكبر من املسؤولية

نور الغندور: العرض كان 
لألسرة وليس الطفل فقط

 عبداهلل العابر: 
أبدعوا وما قصروا 

شيخة: »قصر الساعات« 
ما كانت »حسافة«

البغلي: لو توافرت مسارح أفضل لكانت النتيجة أفضل

جديد أبطال »قصر الساعات«

جاءت عبارات الثناء على مسرحية »قصر 
الساعات« من الفنان القدير محمد الرشود 
كدافع إضافي ألسرة العمل لتقدمي املزيد، 

وقال في مداخلته الهاتفية معهم: أهم عوامل 
جناح العرض هو احمد ايراج، وكان فريق 
العمل بكل عناصره اكبر من املسؤولية بل 
وكانت هي اقل منهم، وأضاف قائال: انتم 

رفعتم رأسنا أمام اجلمهور وكنتم عند 
حسن ظننا.

اعتبرت الفنانة نور الغندور في مداخلتها 
الهاتفية بان مشاركتها في املسرحية كانت 

جتربة رائعة، وأضافت قائلة: لو عرضت 
علي مجددا سأشارك فيها مجددا، والعرض 

لم يكن فقط للطفل بل لألسرة كلها.

وجه رئيس قسم التمثيل واإلخراج في 
املعهد العالي للفنون املسرحية د.عبداهلل 

العابر كلمة شكر جلميع طاقم العمل وذلك 
في مداخلة هاتفية واصفا إياهم بـ»االبطال« 

واضاف قائال: »الشباب ما قصروا وابدعوا في 
عروضهم الناجحة وكانت جتربة حلوة لهم مع 

مسرح أهلي وأمتنى لهم كل توفيق وجناح«.

تواصلت الفنانة شيخة العسالوي مع 
أسرة املسرحية فقالت: التجربة كانت 
رائعة واستمتعت بها، ولم أندم عليها، 
وما كانت »حسافة«، ويشرفني العمل 

معهم مجددا وجميعهم ساعدوني.

قال الفنان يوسف البغلي في مداخلته 
الهاتفية التي بدأها باإلشادة بفريق العمل 

الذي استطاع تقدمي هذا املستوى الفني 

احملترم في تلك الفترة البسيطة، واضاف 
قائال: ولو توافرت مسارح متطورة أكثر 

لكانت النتيجة أفضل.

كشف ضيوف »ألو األنباء« عن جديدهم عقب 
انتهائهم من عروض املسرحية فقال الفنان 

احمد ايراج: اقرأ عملني حاليا ولم احسم 
قراري بينهما حتى اآلن، وهناك عرض إلعادة 

عرض مسرحية »احللوة زعالنة« مجددا في 
السعودية في إجازة الربيع.

أما الفنان واملخرج احمد التمار، فقال: 
سيعرض لي مسلسل »اللي ماله أول« قريبا، 

كما عرض علي املشاركة كمخرج لعمل 
مسرحي سيعرض في شهر فبراير، وهناك 

عروض ملسرح الكبار كذلك.

ومن ناحيته قال املؤلف عثمان الشطي: الهيئة 
العربية للمسرح اختارت نصي كأفضل 

عرض في الوطن العربي، وهناك حتضيرات 
لعمل جديد.

وبدورها قالت الطفلة النجمة رتاج العلي: 
سأبدأ في تصوير مسلسل »اجلدة لولوه« 

مع سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد، 
وقال الفنان عبداهلل البصري: أشارك في 

فيلم »الزولية« مع املخرج صادق بهبهاني، 
وباملسرح سأكون في املهرجان احمللي مع 

فرقة مسرح اخلليج العربي.

محمد الرشود

املتصلون يطالبون رتاج العلي بـ »فولو«!
جاءت العدي���د من االتصاالت للطفل���ة املوهوبة رتاج 
تطالبها بعم���ل »فولو« لهم عبر حس���ابها على موقع 
التواصل االجتماعي »انستغرام« كما غمرتها املتصالت 

بعبارات احلب والثناء عليها.
ب���دور: أحبك رت���اج قولي لي »أحبك ب���دور« أنت بأي 

صف؟
٭ رتاج: أنا في الصف اخلامس.

مها: ممكن تتابعني على االنستغرام؟ 
٭ رتاج: نعم، عطيني حسابك.

مرام: »رتاج احنا نحبك«.
كوكا: أنا أحبك وجبت لك الكيكة ثالث يوم العيد، عادي 

تعلقني على صوري باالنستغرام، نحبك يال باي.
دانة: أنا من اشد معجبينك واحبك واااايد.

ضحى: أنا من فانزك ممكن تضيفيني في االنستغرام.
شهد: شلونچ انا من الفانز مالك.

هبة: ش���لونچ، حبيبتي نحبك، ما ه���ي أعمالك املقبلة 
»مسلس���ل مع الفنانة حياة الفهد« هل سنراك في عمل 

مع شجون؟
رتاج: نعم إن شاء اهلل. شيخة

نور الغندور

عبداهلل العابر

النجمة الصغيرة رتاج العلي
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احمد التمار: 
بعد النجاح الذي 

حققته املسرحية 
احتمال إعادة 

عرضها مجددا %1 

عثمان الشطي: 
كتابنا باتوا يلجأون 

إلى املسرح 
العاملي ولم نعد 
نرى طرحًا ألفكار 

جديدة

عبداهلل البصيري: 
رغم البروڤات 

املكثفة التي قمنا 
بها وجدت نفسي 

على املسرح 
بـ»مود« مختلف

بطال »قصر الساعات« في صورة عفوية

إيراج والتمار والشطي والبصيري ورتاج وابتسامة لعدسة »األنباء«

)هاني الشمري( املخرج أحمد التمارجنوم »قصر الساعات« في صورة جماعية مع مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزمالء مفرح الشمري وعبداحلميد اخلطيب وسماح جمال 

النجم أحمد إيراج 

واضحة حتى تستطيع تقدمي 
ما عندها.

احمد ايراج: رتاج لديها موهبة 
فطرية وقبول لدى اجلمهور، 
وفي كثير من األحيان كانت 

»ترجتل«.
ملاذا كنت ترجتلني في 

العرض؟
٭ رتاج العلي: »ضاحكة« »ابي 

الناس تضحك«.
كيف ترى اختياراتك 
لـ»رتاج« في الفترة 

القادمة؟
٭ مشاري: حريص على أن 
تكون أكبر وأهم بالنسبة لها 

في الفترة القادمة.
أسرتها لم تعترض 

على امتهانها التمثيل 
وهي بهذا العمر 

الصغير... وكيف 
جاءت بدايتها في 

املجال؟
٭ بالبداي����ة كان����ت هن����اك 
مخاوف، ولكن محبة اجلمهور 
لها هي ما شجعتهم على دعمها 
في هوايتها، واتذكر اننا كنا 
ل� محمد  نحضر مس����رحية 
احلملي وصادفنا مساعد إنتاج 
وعرض عليها أن تشارك في 
مسلسل مع الفنان عبدالعزيز 

املسلم.
كيف تتعامل في مسألة 

أجرها؟
٭ عل����ى حس����ب وبالنهاية 
نش����تري العمل، ونسأل عن 
العمل وش����ركة االنتاج التي 
ستعمل معها فهذه أولويات.

كيف ترى مقارنة 
»رتاج« بـ »حال 

الترك«؟

٭ مش���اري: استمعت لهذا 
التعليق كثيرا ولكن ال أرى 
تقاربا بينهما فحال مغنية 

ورتاج بعيدة عن الغناء.
كيف تنسق رتاج بني 

الدراسة والعمل؟
٭ عندما شاركت في مسلسل 
»تذكرة داوود« الوالدة كانت 
حريصة على التواجد معها 
وتدريسها بنفسها، وعموما 
رتاج »ما شاء اهلل عليها« 
ذكي���ة ومن األوائ���ل على 

صفها.
ترى أن رتاج قد 

تكون بطلة في مسرح 
الطفل وهي في هذا 

العمر، خاصة أنها 
األنسب واألولى 

كونها تخاطب فئتها 
العمرية؟

٭ مشاري: عملها في املجال 
الفني بدأ فقط قبل سنتني، 
فمن الصعب أن تكون بطلة 

العرض.
اي���راج: ال أرى  ٭ أحم���د 
مش���كلة ش���خصية في أن 
تكون البطولة لطفلة مادام 
الدور مناسبا ويشكل إضافة 
حقيقية لي، ولكن من ناحية 
أخرى ال نستطيع أن جنعل 
الكثي���ر من األطف���ال على 
اخلشبة إال إذا كانوا موهوبني 
مثل رتاج، ولهذا نرى فنانني 
من أجيال مختلفة يقدمون 
أدوارا صغي���رة عمريا في 
مسرح الطفل، فالشخصية 
ف���ي »قصر  الت���ي قدمتها 
الس���اعات« ه���ي لطفل في 
الثالثة عش���رة من عمره، 
واجلمهور تقبل الدور ألننا 
اهتممنا بالتفاصيل وعملت 
على األداء، ولهذا اعتبر أن 
أكثر متعة  الطفل  مس���رح 

بالنسبة لي.
وكمنتج ترى أن هذا 

املسرح مربح؟
٭ أحمد ايراج: العمل الفني 
اجليد سيكون مربحا سواء 

كان للكبار أو الصغار.
كيف وجدت التجاوب 

بينك وبني جمهور 
مسرح الطفل؟

٭ عبداهلل البصيري: قدمت 
في املسرحية شخصية األب، 
وبرغم البروڤات املكثفة التي 
قمنا بها، وجدت نفسي على 
املسرح ب� »مود« مختلف، وما 
زاد حماستنا حالة التجاوب 

بيننا وبني اجلمهور أكثر.
ما الذي شاب 

عروضك؟
٭ أحمد إيراج: ال أخجل أن 
أقول ان���ه كان من األفضل 
ل���و كان���ت لدين���ا دعاية 
أكب���ر، خاصة أن العروض 
التي قدم���ت في عيد الفطر 
كانت أمامها فرصة للدعاية 
طول شهر رمضان، وليس 
من اخلط���أ أن يكون هناك 
تركي���ز أكثر على العرض، 
وكنت أمتنى لو أننا نسبق 
العرض اجلماهيري بآخر 
بنخبة كوننا سنس���تفيد 
من كل املالحظات قبل فتح 

الباب.
يذك���ر ان  أمني س���ر فرقة 
مسرح اخلليج العربي الفنان 
عبداهلل العتيبي تواصل من 
خالل مداخل���ة هاتفية مع 
فريق املسرحية، مشيدا مبا 

قدموه من عمل فني راق.

لكنكم تهتمون لعدد 
احلضور ولو كنتم 

عرضتم بإحدى 
القاعات األخرى لكانت 

األعداد أكبر؟
٭ صحي����ح، ولو ل����م نكن 
محكومني بسعر محدد لتذكرة 
والذي لم يتجاوز العش����رة 
دناني����ر في ح����ني أن هناك 
عروضا أخرى يصل س����عر 

التذاكر فيها إلى 25 دينارا.
املسرح اليوم بات 
يغلب عليه اجلانب 

التجاري أكثر من سعي 
بعض املنتجني لتقدمي 

قيمة وفن؟
٭ أحم����د التمار: ش����خصيا 
كان قراري أن أقدم عمال من 
إخراجي لطفل إما أن تكون فيه 
قيمة أو لن أقدم على التجربة، 
وبالفع����ل عملنا على النص 
حتى نخرج بعمل فيه توعية 
ونصيحة ولكن بقالب مختلف 

وجديد.
ملاذا اخترت املشاركة 
في مسرحية »قصر 
الساعات« لـ »رتاج«؟

٭ مش����اري »شقيقها ومدير 
أعمالها«: كان����ت هناك عدة 
عروض قدمت له����ا بالفعل، 
وكانت لها مش����اركة في عيد 
الفط����ر مبس����رحية »ليل����ة 
والذيبيني«، وعندما تواصلت 
معي أسرة مسرحية »قصر 
الساعات« شعرت بأن رتاج 
لديها حماس أكثر لهذا العمل، 
كما أن الكاتب عثمان الشطي 
وضع إضافات لشخصيتها في 
العرض واسماها »رتوجه« 
وكان هناك »فرش« لها بصورة 

أثلجت صدورنا من اجلمهور 
ه����ي أن احملبة وعدم الغيرة 
كان����ت جتمعنا فيب����دو أن 
اجلمهور حضر عروضا أخرى 
غلب عليها جانب الغيرة بني 

الفنانني.
من الفنانني الذين 

كان لديهم هذه احلال 
وكيف تغلبتم عليه؟

٭ احمد التمار: الفنانة الشابة 
شيخة العسالوي خاصة أنها 
كانت أول جتاربها املسرحية 
وجديدة على الغروب، ولكن 
مبجرد أن بدأ العرض دخلت 
في األجواء وانس����جمت مع 

الفريق.
ألم تكن هناك منافسة 

بني فريق بطالت 
العرض؟

٭ احمد التمار: أبدا لدرجة أنهم 
بعد تعرفهم على بعض بيوم 

خرجوا للغداء معا.
كيف وقع اختياركم 
على الفنان إبراهيم 

دشتي خاصة أنه كان 
يفترض أن يشارك 

بعرض آخر؟
٭ أحمد التمار: كان يفترض 
أنه سيش����ارك في مسرحية 
البطاري����ق 2، ولكن توقيعه 
لعقد مع شركة »روتانا« كان 
مينعه من االرتباط من دون 
موافقته����م، وعندما عرضت 
عليه املشاركة معنا لم ميانع 
وقمت باالتصال على مسؤول 

من شركة »روتانا« فوافق.
ملاذا ابتعدت عن 

اإلنتاج؟
ايراج: قدمت ثالثة  ٭ أحمد 
عروض من إنتاجي وكل من 
حضر العروض أشاد بالقيمة 
التي قدمناها، ولكن املشكلة 
كانت في الضرر الذي تعرضت 
له وشريكي ناصر الدوب، كون 
مسرحية »االختراع العجيب« 
كان مكلفا نسبيا، ومسرحية 
»عالم فن رن« كنا منتجا منفذا 
لها كشركة وكانت من إنتاج 
عادل املسلم، وقدمنا عمال من 
إنتاجنا في الش����ارقة، ولكن 
عندما تأتي لي عروض مميزة 
ال استطيع أن ارفضها خاصة 
أنني أجم����ع املنتج والفنان 

بداخلي.
لكن هذا العمل 

بالتحديد تعرض لم 
يأخذ حقه؟

٭ املنتج لم يستطع أن يستمر 
في اإلنتاج خاصة انه كانت 
لديه ثالثة أعمال مسرحية، 

فقرر أن يوقف العمل.
تقدمي عروضكم على 

مسرح الدسمة كان 
أمرا في صاحلكم أم 

ترونه صعب مهمتكم؟
٭ احمد ايراج: سمعنا كثيرا 
عب����ارة »احلم����د هلل دخلنا 
مس����رحا« من اجلمهور في 
عروضنا، نظ����را ألن غالبية 
العروض تقدم إما في صاالت 
أما عرضنا  أو قاعات،  أندية 
فكنا محظوظ����ني بأنه على 
خشبة الدسمة فالصوت كان 
س����ليما واإلضاءة صحيحة 
والكراس����ي مريحة والرؤية 
ممكنة من كل الزوايا، ورغم 
ما يقوله البعض إن املسرح 
منتهية صالحيته إال انه في 
الواقع أفضل من كل القاعات 
التي تقدم فيها العروض في 

الوقت احلالي.

ميثم بدر: املسرحية غطت تكاليفها وزيادة

ما سر »عاّلقة املالبس« وإبراهيم دشتي؟

من هي هنوده...؟

أحمد إيراج: أستشير زينة

قال رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح 
اخلليج العربي ميثم بدر: االتفاق في 
البداية كان على ثالثة عروض، ولكن 

اإلقبال الكبير على العرض جعلنا 
نستمر حتى سبعة عروض، وانه هناك 
خطة إلعادة عرض املسرحية بعد فترة 

األعياد واملوضوع قيد دراسة.
وردا على سؤال »األنباء« حول تغطية 

املسرحية لتكلفتها أم ال، فقال: 
مسرحية غطت تكاليفها وكان هناك 
زيادة، وبجهود اجلميع اإلقبال كان 

كبيرا، وأمتنى أن متنح الفرص أكثر 
للشباب والثقة بهم تكون أكبر لنوجد 

جيال ثان وثالث ونوجد بيئة لهم 
ليتعاونوا، سواء في الكويت أو في 

اخلليج.

غلبت على مداخلة الفنان ابراهيم دشتي 
خفة الدم فبدأ حديثه معهم قائال: »هال 

بالشيوخ انا قاعد من النوم وعبالي عندنا 
عرض، وأول مرة اعمل في عمل ما احد 

يغار من احد أو عينه على حوار بعض ولهذا 
العمل حقق النجاح، وأول مرة اشتغل مع 

مخرج ما »يعصب« .
وسرد دشتي قصة عالقة املالبس التي لم 

تكن متوافرة للفنان أحمد ايراج كونهما 
يتشاركان الغرفة معا، وتوعده - كنوع من 
الدعابة - بأنه في املرة القادمة سيستولي 

هو عليها أوال.
ومن جانبه كشف الفنان احمد ايراج عن 
الدور الذي لعبه دشتي فيما يخص أزياء 

العرض، فقال: فوجئنا يوم العرض به قادم 
ومعه حقيبة كبيرة - وكأنه جاي يبيع - 
ومن ثم اخرج منها مجموعة متنوعة من 

املالبس واإلكسسوارات وبدأ يقترح بعضها 
علينا، ولكنه في نفس الوقت برغم حماسه 
الشديد لهذا اجلانب إال انه التزم بالتنسيق 

واملشاورة مع مسؤولة األزياء أوال.

.. وسليمان كان متحمساً رغم صغره
كشف الفنان أحمد إيراج عن اصطحابه البنه 

سليمان إلى احد عروض املسرحية، فقال: 
»برغم أن سليمان مازال صغيرا في العمر، 
ولكنه كان متحمسا واألهل قالوا لي إنه ظل 

يؤشر إلى طول العرض، ومن شدة حماسي 
حملته في األغنية اخلتامية للعرض اخلامس 

من مسرحية »قصر الساعات« معي على 
اخلشبة، وكان هذا أول عرض يحضره لي«.

جاء اتصال هند لـ »ألو األنباء« ليطرح 
سؤاال عن شخصيتها والعالقة التي تربطها 

بالفنان أحمد التمار، خاصة أنها بدأت املكاملة 
بـ»أحمد ما عرفتني أنا هنوده... أي هنودة«؟

وأجابها قائال: »أنا أعرف هنوده واحدة... 
بنت خالتي«

وبعد انكشاف السر عبرت عن حبها 
وإعجابها بالعرض واملشاركني فيه.

أشار الفنان أحمد ايراج إلى أنه حريص 
على استشارة زوجته الفنانة زينة كرم في 

اختياراته الفنية، فقال:
دائما أشارك زوجتي الفنانة زينة كرم في 
األعمال التي تعرض علي، وكونها خريجة 

إعالم فهي تتحدث من منطلق ثقافتها 
اإلعالمية. 

وتابع قائال: وكانت من االمور التي أقلقتنا 
ان دوري من البداية الى نهاية العرض مع 

أنني أفضل أن يكون عندي مشاهد وانزل 
ثم أعود، ولكنها عندما حضرت العرض 

أشادت به وقالت إنني »عديت بشكل 
ممتاز« وحتى اجلمهور وبعض النقاد 
والزمالء قالوا لي »أنت دمنوا العمل«.

ميثم بدر

ابراهيم دشتي
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االحتراق النفسي

كتبت: الدكتورة ماريا جرامينو
اخصائية نفس�ية إكلينيكية – معاجلة 

نفسية استراتيجية
دكت�وراه ف�ي عل�م النف�س للفنون 

واآلداب
> > >

إن مصطلح »االحتراق 
النفسي« هو مصطلح حديث 
نس���بيا، وأول من وضعه 
هيربرت فرويدنبيرجر في 
عام 1974 في كتابه »االحتراق 
التكلفة املرتفعة  النفسي: 
لإلجن���ازات الكبرى«. وقد 
النفسي«  عرف »االحتراق 
في البداية على أنه »انتفاء 
الدافع أو احلافز، خاصة حني 
يعجز والء الفرد لقضية أو 
عالقة ما عن حتقيق النتائج 

املرغوبة«.
النفس���ي  واالحت���راق 
هو عبارة عن عملية تبدأ 
بدرجات كثيفة ومطولة من 
اإلجهاد الوظيفي. وينتج 
عن اإلجهاد عقبات تعوق 
أداء عمله  املوظ���ف ع���ن 
)مشاعر التوتر واإلرهاق(. 
وتكتمل العملية عندما يتأقلم 
املوظف بصورة دفاعية على 
الوظيفة وينتابه شعور من 
الالمباالة، أو التش���اؤم أو 

اجلمود.
وهناك بع���ض املالمح 
املتش���ابهة ب���ني االحتراق 
النفس���ي واحل���االت التي 
ميكن تشخيصها على أنها 
القلق  اكتئاب أو اضطراب 
أو اضطراب احلالة املزاجية. 
إال أن االحتراق النفسي أكثر 
ش���يوعا، ولكنه أقل حدة، 
وهو مؤقت، أي ميتد لفترة 
زمنية أقل، وسببه الواضح 
يعود إلى عوامل اإلجهاد في 
املواق���ف املختلفة، وليس 

الكيميائي  التوازن  اختالل 
العضوي.

وتتضم���ن األع���راض 
الشائعة ما يلي:

٭ انخفاض الطاقة البدنية: 
ميك���ن أن ي���ؤدي اإلجهاد 
لفترات مطولة إلى استنزاف 
طاقة اجلس���م، مما يسبب 
الش���عور باإلعياء معظم 
الطاقة  أو فق���دان  الوقت، 

التي كانت لديك.
٭ الشعور باإلنهاك: ينتابك 
الش���عور بنف���اد الصبر، 
وس���وء احلال���ة املزاجية، 
واحلزن بال مبرر، أو مجرد 
اإلحباط وتنساق إلى تلك 
احلالة بس���هولة، مقارنة 
باألوضاع العادية. وميكن 
أن تشعر بعدم قدرتك على 
التعامل مع مجريات احلياة 
اليومية بالسهولة املعتادة 

من قبل.
٭ التقليل من بناء عالقات 
الشخصية: ميثل االنسحاب 
الش���خصية  العالقات  من 
عالمة أخ���رى من عالمات 
االحتراق النفسي. فقد تشعر 
وكأن عطاءك أصبح أقل، أو 
أنك فقدت االهتمام باملرح أو 
فقدان الصبر في التعامل مع 

اآلخرين من حولك.
التش���اؤمية  النظ���رة  ٭ 
التعرض  املفرط���ة: عن���د 
لالحتراق النفسي، يصبح 
من الصعب االهتمام بأمور 
احلياة والتطلع إلى األفضل 
والتخل���ص من األش���ياء 
املزعجة و»النظر إلى اجلانب 
املشرق من احلياة« بشكل 
عام. ويعتبر التفاؤل حاجز 
ص���د منيعا ض���د اإلجهاد 
والتوتر، وبالتالي فإن الذين 
يعانون من االحتراق النفسي 
يصعب عليهم اخلروج من 
هذا الوضع، في حني يكون 
اخل���روج منه س���هال في 

الظروف العادية.
٭ ش���رود الذه���ن املفرط 
وعدم الكفاءة في العمل: عند 
التعرض لالحتراق النفسي 
في الوظيفة، يصبح النهوض 
من الفراش ومواجهة األمور 
أكثر تعقيدا  التي تزعجك 

وصعوبة. وق���د ينم ذلك 
ع���ن الدفاع الالش���عوري 
ض���د االحتراق النفس���ي، 
الذي���ن يتعرضون  ولكن 
لالحتراق النفسي مييلون 
إلى اخلم���ول والبقاء في 
الن���زول  املن���زل وع���دم 
ملمارسة النشاط أو العمل 
في الغالب. )وقد يعزى ذلك 
إلى زيادة االعتالل الناجت عن 
انخفاض املناعة(. ويشكل 
ذلك جزءا من مبررات قيام 
بعض املوظفني باحلصول 
على إجازات من العمل عند 
شعورهم باالحتراق النفسي، 
فيستجيب أصحاب العمل 
لتلك الطلبات خشية أن يفقد 
املوظفون القدرة على العمل 

بشكل نهائي.
املناعة ضد  انخف���اض 
املرض: عندما ترتفع درجة 
اإلجهاد والتوت���ر لفترات 
زمنية مطولة، فإن اجلهاز 
املناعي لإلنسان يتعرض 
الذين  للخلل. فاألشخاص 
يعانون من االحتراق النفسي 
عادة ما يتلقون رسالة من 
اجلسم بأن شيئا ما يجب أن 
يتغير، وتأتي الرسالة في 
شكل تعرض زائد لنزالت 
البرد، واإلنفلونزا، وغيرها 
البس���يطة  م���ن األمراض 
»وأحيانا ما تكون أمراضا 

أشد وطأة«.

إستراتيجيات التعامل مع 
اإلجهاد

الناجح مع  التعامل  إن 
اإلجهاد هو املفتاح لتجنب 
االحتراق النفس���ي، وفيما 
يلي بعض اإلستراتيجيات 
التي  الفردي���ة واجلماعية 
تعتبر أكثر الطرق الوظيفية 

شيوعا:
1- رس���م صورة واقعية 
لنفس���ك والتعرف على ما 
تش���عر به وأس���باب ذلك 

الشعور.
2- وض���ع ه���دف واقعي 

لنفسك.
3- التع���رف على أعراض 
واالحت���راق  اإلجه���اد 

النفسي.

4- طلب املس���اعدة عندما 
حتتاج إليها.

5- تبني نظام هيكلي للدعم 
الذاتي.

6- االحتفاظ باألمل.
7- انتفاء االهتمام باملتلقي 

جلهودك.
8- احلفاظ عل���ى احلياة 
الفعالة على  االجتماعي���ة 
املس���توى الش���خصي في 

عملك.
9- احلصول على قسط من 
الراحة واالسترخاء عندما 

حتتاج إلى ذلك.
10- احلفاظ على نظام غذائي 
س���ليم ومتوازن ومتارين 

بدنية منتظمة.
11- تطوي���ر اإلحس���اس 

باملشاركة التنظيمية.
12- االستعداد والرغبة في 
قبول املشورة عند احلاجة 

إليها.
13- تطوير العالجات الذاتية 
مثل التأمل، أو ردود الفعل 

احليوية، أو االسترخاء.
اجلوان���ب  إب���راز   -14

اإليجابية.

وأهم اإلس���تراتيجيات 
ه���ي  أع���اله  ال���واردة 
اإلستراتيجية األولى، حيث 
يتعني على األفراد التعرف 
على مش���اعرهم وحالتهم 
البدنية، وصوال إلى إدراك 
املشكالت التي يواجهونها، 
وبالتالي السعي إلى التعامل 

مع اإلجهاد.
ويقدم »ماسالك« منظورا 
مميزا لالحتراق النفسي، حني 
أردنا تلخيص  يقول: »لو 
س���ائر املعرفة واملشورة 
حول كيفي���ة التغلب على 
االحتراق النفسي في كلمة 
واح���دة، فيمكن تلخيصها 
في مصطل���ح )التوازن(«. 
وه���و التوازن ب���ني األخذ 
والعط���اء، والت���وازن بني 
اإلجهاد والهدوء، والتوازن 
بني العمل واملنزل. ويتناقض 
ذلك بوضوح مع الضغوط 
الزائدة، وقلة عدد املوظفني 
في مكان العمل، وغير ذلك 
من أوجه انع���دام التوازن 
املؤدي���ة إل���ى االحت���راق 

النفسي.

توقيع FENDI على إطار علبة 
الساعة وعلى إبزمي سوارها 
ليضفي ملسة من الرقي تعزز 

من تألق الساعة وتفردها.
ولتزي���ني هذه الس���اعة 
 FENDI ابتك���رت األنيق���ة 
timepieces قطعة منفصلة 
من ف���راء الثعلب املوزع مبا 
يشبه الريش، ميكن تثبيته 
بالس���اعة عن طريق مترير 
الس���وار عبره، ومت اختيار 
الثعلب  أو  القطبي،  الثعلب 
الرمادي، كونه يتميز بفراء 
طويل، سميك شديد النعومة، 
يتألق بدرجات لونية متعددة، 
 FENDI وقد جنحت مشاغل
للفراء بفضل مهارة حرفييها 
الفراء  الفريدة في تطوي���ر 

بألوان مختلفة.
 MY WAY وتتميز ساعة
أيضا بسوار من اجللد الطبيعي 
املل���ون الفاخر املصنوع من 
أجود اجللود والذي يتميز 
مبلمس من احلبيبات البارزة، 
كما يتميز السوار بتأثير رائع 
للونني نتيجة دمغ اجللد، وهو 
أسلوب تقليدي يستخدم في 
إنتاج اجلل���ود، ويعتبر من 

 FENDI ساعات
تطلق تشكيلة FENDI MY WAY بالفرو

لشتاء 2014 لدى »روائع جنيڤ«

املج���االت الت���ي تتألق فيها 
خبرات عالمة FENDI ويتوافر 
الس���وار اجللدي للس���اعة 
باأللوان األس���ود واألبيض 
واألحم���ر واألصفر لتطابق 

لون الفراء.
 FENDI تتوافر س���اعات
MY WAY من الستيل، أو من 
الذهب  الستيل مع إطار من 
األصفر أو الوردي كما تتوافر 
بإص���دارات مصنوعة كليا 
من الذهب األصفر أو الذهب 
ال���وردي، منه���ا موديالت 
مرصعة باألمل���اس أو بدون 
 FENDI ترصيع، كما ابتكرت
timepieces إصدارا خاصا من 
50 قطعة مرصعة بشكل كامل 

بأملاسات براقة.
أنيقة راقية بدون الفراء، 
متألقة صاخبة مع الفراء، ساعة 
FENDI MY WAY ستغري كل 
امرأة بأن تؤكد متيزها باملزج 
بني الرقي واالبتكار، فكوني 
من املتميزات وأول من يقتنيها 
لالستمتاع بأقصى درجات 
األناق���ة، متواف���رة حصريا 
لدى ش���ركة روائع جنيڤ 

للساعات.

ندى أبو نصر

»روائع جنيڤ« للساعات 
الساعية لتتويج املرأة ملكة 
أقامت  األناق���ة،  على عرش 
مؤخ���را مؤمت���را صحافيا 
حضره حشد من الصحافة 
واملدي���ر التنفي���ذي لعالمة 
FENDI دومينيكو أوليڤيري 
ومدير مبيعات الشرق األوسط 
ستيفن فينابلوس، واملدير 
التنفيذي لشركة روائع جنيڤ 
للس���اعات ياس���ر صابوني 
ومدير عام روائع جنيڤ قدري 
النقاب  صابوني، لتكش���ف 
حصريا وألول مرة عن حتفة 
فنية تنافس أحدث وأرقى ما 
وصلت إليه خطوط املوضة 
 FENDI MY العاملية، تشكيلة
WAY سرقت األضواء وتألقت 
أمام احلضور، لتكون نقلة 
نوعي���ة في تاري���خ الذوق 
اإليطالي، لم تلبث إال حلظات 
من كشف الستار حتى أبهرت 
جميع احلض���ور وفاقت كل 

التوقعات.
تعكس ه���ذه املجموعة 
اجلدي���دة بص���دق ال���روع 
 ،FENDI اإلبداعي���ة لعالم���ة
حيث تزين الساعة قطعة من 
فراء الثعلب التي انتجت في 
مشاغل الفراء التابعة لعالمة 
FENDI حي���ث م���ن املمكن 
الفراء  الس���اعة دون  ارتداء 
في املناس���بات الرسمية، أو 
مع الفراء للتألق في احلفالت 
الساهرة، ساعة صممت للمرأة 
األنيقة الواثقة التي تبحث عن 

ساعة متثل شخصيتها.
تتمي���ز علب���ة الس���اعة 
بتصميم جديد وفريد تبرز 
فيه انحناءات جذابة مستوحاة 
من تصميم املدرجات األثرية 
القدمية، في إشارة إلى األصول 
الرومانية لدار املوضة، ويظهر 

»شيك أوتليت 
شوبينغ« تدعوكم 

إلى »عيش 
القصص« في 

العطالت

تخضع كل قرية من »شيك 
أوتليت شوبينغ« إلى سلسلة 
تغييرات ساحرة ابتداء من 1 
سبتمبر، وستتحول من أسلوب 
القرية اجلذاب إلى أرض عجائب 
ش���توية فاتنة. وفي كل قرية 
ستقام سلسلة من الفعاليات 
واحلمالت الترويجية اخلاصة 
باملستهلكني على عالمة جتارية 
فارهة، إضافة إلى متديد ساعات 
التسوق ومواقف للضيوف من 
كبار الشخصيات مع خدمات 
مجاني���ة، وبتصامي���م أنيقة 
لرسامة األزياء، كاتي رودجرز، 
ستتحول قرى »شيك أوتليت 
شوبينغ« إلى وجهة للقصص 
اخليالية تزينها كتب ضخمة 
وحيوانات ش���توية ساحرة، 
لالس���تمتاع بتجربة تسوق 

فريدة في موسم العطالت.
تعتق���د »ش���يك أوتليت 
ش���وبينغ« أن وراء كل هدية 
هن���اك حكاي���ة تس���تحق أن 
تسرد. لذا، أنتم مدعوون إلى 
»عيش القصص« ومشاركتنا 
حكاياتكم، فيما تستكشفون 
املثالي���ة ألحبائكم.  الهدي���ة 
فم���ن حقيبة ي���د راقية لألم 
األنيقة من »آنيا هيندمارش« 
ل���ألخ من  ومحفظ���ة مميزة 
»سميثسون« إلى شمعة مذهلة 
من »بينهالينغون« ألعز صديق 
� مهما تكون الهدية، نريد أن 
نسمع احلكاية وراء اختياركم 

لها.
وعلقت الرئيس التنفيذي 
إلدارة »فاليو ريتايل« ديزيريه 
بولييه: »نعيش حياة سريعة 
النمط في عالم عالي احلركة 
والنشاط حيث ميكن خسارة 
متعة موس���م العطالت، منها 
التس���وق، وسط ضياع كثير 

اإلجهاد. 

)محمد خلوصي(  قدري صابوني وستيفن فاينابلوس وياسر صابوني ودومينيكو اوليڤيري وتوم  

 دومينيكو أوليڤيري وستيفن فينابلوس وتوم  

 ارقى التصاميم
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األشجار متوت صفراء 
في صباح الناصر

ملاذا نرضى بالقبيح والبشع 
في مستوى اخلدمات في 

مناطقنا..؟ ملاذا عندما ترى 
أشجار النخيل املزروعة 

في شارع رئيسي في 
منطقتك صفراء يسد 

النفس منظرها.. ال حترك 
ساكنا؟ ملاذا ال تبحث عن 
هاتف املسؤول املشرف 
على الزراعة التجميلية 

في منطقتك وتوجه له هذا 
السؤال.. الذي تقومون به 

في شوارع منطقتنا زراعة 
جتميلية أم هي إعداد 

مشاهد تصلح لتصوير أحد 
أفالم الرعب؟

نخيل أصفر وصل الى 
مرحلة من اليبس، انك 

تشتهي أن تشلع أوراقه 
وتأخذها معك الى البر 
لتستخدمها في إشعال 

النار.. والغريب في األمر 
واحملير في الوقت نفسه 

أنك ترى عمال شركة 
الزراعة التي فازت مبناقصة 

الزراعة ميضون أوقاتا 
طويلة حتت ذلك النخيل.. 

يحفرون.. يدفنون..
يقصون.. لكن ال يتغير 

املشهد.. هو نفسه أشجار 
»طاقها السالل«، كما نقول 
في لهجتنا البدوية. يعني 

العملية كلها متثيل في 
متثيل وذرا للرماد في 

العيون وإال فكيف نفسر 
هذه احلالة املزرية للتخضير 
وأشجار النخيل على الرغم 
من هذا اجليش العرمرم من 

عمال ومهندسي الشركة 
الزراعية ؟ تفسيره الوحيد 

في رأيي يرجع لسببني: 
األول عدم وجود رقابة أو 
إشراف من هيئة الزراعة 

على اإلطالق. لم أر في 
حياتي )في منطقتي على 

األقل( موظفا من هيئة 
الزراعة في مواقع الزراعة 
التي يدعون انها جتميلية 

وهي بعيدة عن التجميل بعد 
صباح الناصر عن طهران. 

لذلك ففي غياب الرقابة 
يكون الوضع هو كاآلتي 
بالنسبة للمقاول. أتقنت 

العمل أم لم أتقنه فالدعوة 
سهاالت وسأحصل على 
دفعات العقد املبرم بيني 
وبني الهيئة فكل املطلوب 
مني توزيع العمالة على 

بعض الشوارع والتظاهر 
بعمل شيء، أي شيء، 

)أقسم باهلل رأيتهم يحفرون 
نفس احلفرة ويردمونها 

مرتني في شارع 101 صباح 
الناصر مقابل مدرسة أم 

حبيبة حتت نخلة صفراء 
كاحلة(.

أما السبب الثاني في تردي 
مستوى الزراعة التجميلية 

في مناطقنا فهو الصمت 
والسكوت من قبل أهالي 

املنطقة. وهو أمر ال أفهمه. 
الدولة قامت مشكورة 

بصرف ماليني الدنانير من 
طرح مناقصات لتجميل 

الشوارع وتخضيرها، 
والنتيجة الطبيعية لهذا 

الصرف الكبير هي شوارع 
خضراء جميلة ترى فيها 

االخضرار في كل أجزائها. 
لذلك ما الذي مينعك عزيزي 

املواطن ساكن املنطقة من 
تقدمي شكوى إذا رأيت 

تقصير في أداء الشركة 
الزراعية.. هذا حقك.

نقطة أخيرة: عدم وجود 
إشراف من هيئة الزراعة 

وسكوت أهالي املنطقة عن 
تقصير مقاول الزراعة هما 

سبب احلالة السيئة للزراعة 
التجميلية والتخضير.

s.sbe@hotmail.com

INSTAGRAM:@habiiiba 
Twitter: @habibaalabdulla

في الصميم

د.سالم إبراهيم السبيعي

حبيبة العبداهلل

ليس الموت هو انقطاع األنفاس، 
أو تسامي الروح للسماء أو تواري 

الجسد في التراب إنما هو رد األمانة 
لصاحبها، فاهلل الخالق حين أمر بعودة 
الروح قال لها )يأيتها النفس المطمئنة 

ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي( 
فلله ما أعطى، وهلل ما أخذ.. وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
كان يوم الثالثاء الحزين حين صعقنا 

بخبر وفاة »أبو يوسف«، لحظات 
حبست األنفاس، خفقت لها القلوب 

وتدافعت فيها المشاعر واستعاد الكل 
فيها شريط الذكريات لذلك األخ الكبير 

الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا 
وودعها، فاجعة عجزت أمامها الكلمات، 

وأيام مرت شعرنا بألمها وقسوتها.
إنه »أبو يوسف« العم واألخ والصديق 

خليط من الصفات الحسنة تجد في 
أعماقه حين يتحدث عبق الماضي، 

وتشعر بالطمأنينة حين يبتسم، وترى 
في بريق عينيه أمال في المستقبل، 
ال يخيب من استشاره، وال يخذل 

من »نخاه«، له في كل مجال بصمة، 

وله في كل حديث ذكر طيب، كيف ال 
وهو احد أعمدة االقتصاد والرياضة 

والسياسة وعضو محبوب في 
المجتمع الكويتي.

لن نوفيه حقه مهما كتبنا، لكن تذكرت 
قصيدة ألبو نواف السبيعي تصف 

شعورنا يقول فيها:
يا عين هلي الدمع يا عين هليه 

ال تبخلي بالدمع في شخص غالي
ال ما بكيتي اليوم على اللي فقدتيه 

ما أظن غيره ينفقد في الرجالي
راح األخو والصاحب اللي مخاويه 
مات الصديق اليوم وافي الخصالي
في القبر أبو يوسف ترابه مغطيه 

وفارق حياة أخرتها زوالي
أبكي عليه ومن يعرفه بيبكيه 

وحزني عليه أيهد عالي الجبالي
مات الصديق اللي نحبه ونغليه 
راع الوفاء والطيب زين الفعالي

يا ما فزع من دون ما أحد يناديه
ذخر الرفيق أليا بلته الليالي

ما صك بابه دون من جاه ناصيه 
يسعى معه بالروح ويا الحاللي

قبله فقدنا من نحبه ونبغيه 

لكن موت خليفه اثر بحالي
والموت حق وكل واحد مالقيه 

ويصير في قبر من الناس خالي
يا رب يا اللي كل مخلوق يرجيه 

تقبل دعائي يا عظيم الجاللي
طالبك أنا يا اهلل انك تنجيه 

و تثبته في القبر عند السؤالي
وتكتب له الجنة بفضلك وتعطيه 

في جنة الفردوس منزال عالي

ال نملك سوى أن نقول رحمك 
اهلل وأدخلك جناته، وألهمنا وأهلك 

وزمالءك وأصدقاءك الصبر والسلوان 
على فراقك الكبير، عزاؤنا بذكراك 
الجميل يخفف عنا غيابك الحاضر 
وتمنحنا ضحكتك التي ال تفارقك 

مزيدا من اإلصرار على نهجك ورسلك 
كما عهدناك، روحك ستبقى معنا ولن 

تغادرنا مادامت الروح فينا.
والبركة ان شاء اهلل في أبنائك 

»أبوخليفة« يوسف وحمود يحمالن 
األمانــة ويكمــالن المشــوار، 
والمثل يقــول: »مــن خـلف ما 

مات«.

التكرمي هو مجرد دفعة معنوية لآلخرين 
بغرض زيادة اإلنتاج واإلبداع، بغض 
النظر عن ماهيتها سواء كانت »درعا، 
شهادة تقدير، نقودا.. إلخ«، وهي ال 
تسلم إال ملن يستحقها فعليا، أحيانا 

أخرى تكون اجلائزة عبارة عن كلمات 
تقديرية موجهة من مسؤول أو صاحب 

عمل ملرؤوسيه، ولكن األهم هو أن 
نعترف ونقنع بأن التقدير األكبر هو 

تقديرنا واحترامنا لذاتنا.
يقول خبير تنمية الذات الشهير 

د.إبراهيم الفقي »كافئ نفسك إذا لم 
جتد من يكافئها، أشتر لنفسك هدية 
يوم ميالدك، وإذا حصلت على ترقية 

ولم جتد من يبارك لك ال تتردد في 
شراء باقة ورد لك وقم بوضعها على 

مكتبك«.
أحيانا يكون اإلنسان مبدعا في مجاله 

وال يجد من يشجعه ويقدره مما 
يعرضه لإلحباط والضيق، ويصل به 

األمر في النهاية إلى التوقف عن العطاء 
بحجة أنه ليس هناك من يشجعه، وهنا 
يكون قد قام برفع الراية البيضاء إيذانا 

باستسالمه الذي يكون مبنزلة نقطة 
البداية ملشوار الفشل القادم، يقول حنا 
مور: »العقبات هي تلك األشياء املفيدة 

التي تراها عندما ترفع عينيك عن 
الهدف«.

فهناك الكثير من عظماء التاريخ 
والناجحون على مستوى العالم لم 
يحصلوا على التقدير في بداياتهم، 

وأعتقد أن حكاية كفاحهم من شأنها أن 
تكون أكبر دافع ملن أثنته العقبات عن 

حتقيق أهدافه مثل بيتهوڤن الذي أخبره 
أستاذه أنه ال أمل له في الفن، ووالت 
ديزني الذي أعلن إفالسه عدة مرات، 

وتوماس اديسون الذي أخبره أستاذه 
بأنه غبي وغيرهم الكثير الذي لم تثنيهم 

عبارات اإلحباط عن السير في طريق 
النجاح واإلجناز، فلم يجد هؤالء من 

يقدرهم في بداية مشوارهم، خصوصا 
أن البداية عادة ما تكون من أصعب 

درجات التقدم واالستمرار في النجاح.
في النهاية، فإن التقدير إذا كان لفظا 

فهو مجرد كالم يأتي ويروح رمبا يكون 
حقيقيا ورمبا يكون من باب املجاملة من 

مسؤولك، وإذا كان على شكل درع أو 
شهادة فهو مجرد عمل فني مدته خمس 

دقائق أحضره لك مديرك عن طريق 
الهاتف، لكن التقدير األصعب واألهم 

هو تقديرك أنت لذاتك ومكافأتها، فأنت 
أكثر شخص يعلم مدى معاناتك في 

سبيل وصولك ألهدافك، وأنت الشخص 
الوحيد األعلم بعدد الساعات التي 

قضيتها في سبيل بلوغ جناحك، فكما 
أن الناس لهم حق عليك كذلك أنت لك 

حق على نفسك، وحقك عليها أن جتعلها 
راضية وسعيدة وهذا بحد ذاته عبادة 

عظيمة تتضرع بها إلى اهلل.
توقف عن انتظار التقدير من اآلخرين 

وابدأ بتقدير ذاتك، فليس هناك مانع 
من أن تدعو نفسك ملطعم فاخر بعد 

يوم متعب، وان تشتري لنفسك هدية 
ثمينة بعد هدف بلغته، وال مانع أن تقوم 

بحجز تذكرة سفر »فيرست كلس« 
لوجهة تفضلها وأن تقضي أياما معدودة 
في أفخم الفنادق هناك كنوع من أنواع 

املكافأة الذاتية، فقط اصنع سعادتك 
بيديك.

هذا املوضوع جرني إلى جملة 
نستخدمها أحيانا للتعبير عن غضبنا أو 
امتعاض من شخص معني وهي »احترم 

نفسك«، فهذه اجلملة بحد ذاتها إثبات 
مادي على أننا مؤمنون بأن التقدير 

األهم واألول هو احترام الشخص لذاته 
ومن ثم اآلخرين.

حتية لكل شخص منجز، متفوق، ناجح 
ومتفوق لم يجد من يقدره ويكافئه.

املرحوم خليفة 
الرومي.. لم ميت!

احترم نفسك

ملن يهمه األمر

حتت الشمس

تكررت في اآلونة األخيرة املعارك الشبابية حتى بدأت 
تتطور لتصبح في بعض األحيان دامية، األمر الذي جعل 
أرباب األسر يفكرون أكثر من مرة إذا ما أرادوا الترفيه 

عن أنفسهم باألماكن العامة دون رؤية أبطال عنف شبابي 
أو مشاهدة حدث صبياني من بعض من امتألت به 

األماكن املراد أن ينعم العوائل بالهدوء والراحة فيها بعد 
اللهث طيلة أسبوع وراء متطلبات احلياة!

مشكلة العنف اصبحت مبا ال يدع مجاال للشك ظاهرة 
تستدعي االهتمام اجلاد من جميع مؤسسات الدولة 
بسبب تهديدها لألمن العام بالبلد، هذه النعمة التي 

نتغنى بها وندعو اهلل ليل نهار أن ينعم علينا بتمامها 
ودميومتها!

فكفانا من الكالم وعمل املؤمترات وإنشاء جلان مؤقتة 
يكون أعضاؤها دائما في سبات، فلقد مللنا من تنظير 

اساتذة علم النفس وعلم اجلرمية ورجال األمن ونصائح 
رجال الدين التي اصبحت محفوظة عن ظهر قلب، نريد 
من جميع من سبق وكل املجتمع أن يشعر باملشكلة في 

بادئ األمر ويعي ابعادها حتى يقوم اصحاب الشأن على 
حلها ألنها بدأت تهدد األمن العام!

وحل هذه املشكلة االمنية التي جعلت كل من يخرج من 
بيته يضع يده على قلبه، بتنحية الواسطة جانبا على كل 

من يريد أن يسعى في األرض فسادا وتطبيق القانون 
حتى يكون عبرة ملن تسول له نفسه العبث باألمن 

واآلمنني على هذه االرض، بجانب عقاب هذه الفئة يكون 
على مرأى ومسمع جميع الناس عبر وسائل االعالم 

املختلفة!
على الهامش: عند سؤال طالب مراهق - في املرحلة 

املتوسطة - اعتدى على زميله بآلة حادة عن سبب فعله، 
رد بكل ثقة: لدي من يخرجني من أي مشكلة مهما كانت. 

في اآلونة األخيرة، لفت انتباهي حوارات بني الشباب 
العربي املسلم على وسائل التواصل االجتماعي، 
مضمون تلك احلوارات ال يتجاوز تزيني اإلحلاد.

واملصيبة التي لم أستطع استيعابها وال حتليلها في 
نقاشاتهم، انهم يدعون الناس لإلحلاد، وترك الدين 
اإلسالمي احلنيف، أليست هذه الدعوة مضمونها 
كارثي اذا ما استمرت من قبل شباب مسلم تركوا 

اإلسالم؟
هذه الهجمة اإلحلادية اخلطيرة فعال جعلتني اقف حلظة 

مع النفس وأطرح سؤاال: هؤالء الشباب املسلم بعدما 
َمّن اهلل عليهم بنعمة اإلسالم.. ملاذا حتول إميانهم إلى 

إحلاد وهم يعيشون في بالد إسالمية؟
طبعا.. إلى اآلن لم أجد إجابة كافية ومنطقية على هذا 
السؤال، رمبا ألن األمر بحاجة إلى دراسة موضوعية 

وبحث وعينات وحتقيق مع امللحدين اجلدد، ألن مهما 
وضعت مبررات وأسبابا فرضية، حتى لو كانت ترتكز 
على تعامل وتعصب بعض رجال الدين مع عامة الناس، 

فال أعتقد أن األمر سيكون بهذه السهولة التي جتعل 
الشباب املسلم يترك دينه.

كنت أحتدث مع أحد األصدقاء عن هذا املوضوع 
الذي شغل فكري، فقال لي: سبق أن ناقشت شابا 

كان مسلما ولكنه أحلد منذ أعوام قليلة، وعندما 
طال النقاش معه عن أمور الدين والعقيدة والتعصب 

الذي يحمله البعض وتأثيره على املجتمع، انتهى 
امللحد بخامتة ذيلها بعدة أسئلة.. قائال: قبل ال حتتقر 
امللحدين وتنظر إليهم بكراهية ما عليك إال أن تسأل 
نفسك وتبحث عن اإلجابة، ملاذا ظاهرة اإلحلاد بدأت 
تطل برأسها على الساحة اإلسالمية؟ وهل امللحدون 

يدعون لقتل النفس التي حرمها اهلل حسبما أنتم 
تعتقدون؟ وهل امللحدون يدعون للكراهية والتعصب 

واإلقصائية ونحر رقاب من يخالفهم في العقيدة؟ 
وهل امللحدون يدعون إلى طرد كل من هو غير مسلم 

من أراضيهم؟ ملاذا املسلمون املضطهدون يلجأون 
إلى بلدان اإلحلاد بحثا عن إنسانيتهم.. فأين كانت 

إنسانيتهم في دول اإلسالم؟
هنا كان رأيي أن اإلجابة ال ميكن أن نختزلها برأي 

إنشائي وال ثرثرة دواوين وال حتى الطعن في 
شخوص امللحدين اجلدد فحسب، وال املطالبة بصدور 
فتاوى جتيز هدر دمائهم من قبل بعض مشايخ الدين.

أعتقد أن القضية أكبر من إصدار الفتاوى بحق 
امللحدين، كون القضية في مجملها حساسة مادامت 
تتعلق باالبتعاد عن اإلسالم، وأعتقد أنها بحاجة إلى 

دراسة األسباب احلقيقية التي أدت إلى نفور الشباب 
املسلم من دينه، فالبحث عن احلقيقة واجب شرعي، 

وأهم بكثير من التسرع في صدور أحكام على املرتد، 
والتي باتت ملكا لبعض املشايخ، الذين يحكمون على 

الناس كما يشاءون من دون التحقق والعودة إلى معرفة 
األسباب احلقيقية وراء هذا اخللل الذي أصاب عقول 

هؤالء الشباب.
القضية بحاجة إلى ضرورة العمل على معاجلتها بأسرع 

وقت ممكن حتى ال تتفاقم الظاهرة ونفقد شبابنا، 
نتيجة قصور في توضيح حقيقة الدين اإلسالمي، الذي 

يدعو للمحبة والسالم واألخالق وتهذيب النفس.
الكارثة أن العقول مازالت تتفاوت بني املسلمني أنفسهم 

في مسألة العقيدة اإلسالمية ومنهجها، فاخلطورة تكمن 
عندما ال يفهم البعض أن حاالت التعصب والكراهية 

والدعوة للقتال ال متثل الدين اإلسالمي، بقدر ما متثل 
حاالت همجية ترتدي ثوب اإلسالم.

فمن هذا الباب يجب على أصحاب املنابر أن يدعوا 
ملبادئ الدين اإلسالمي خاصة التي تدعو إلى نشر 

األخالق والسالم واحملبة، وأيضا يجب على بعضهم 
أن يلتزم ويبتعد عن نشر فكر التعصب والكراهية 

والدعوة للقتال حتى ال تتشوه صورة هذا الدين 
احلنيف، وتتحول نتائجه عكسية على عقول الشباب، 

ومن ثم نرى هجرتهم لعالم اإلحلاد.
٭ أخيرا.. أجمل ما قاله املسلم للملحد أثناء نقاشهما، 

امللحد يسأل املسلم: ما هو حالك لو مت ولم جتد 
حسابا وال جنة؟ رد املسلم على امللحد: بالتأكيد سأكون 

أفضل من حالك، إذا أنت مت ووجدت حسابا ونارا.
 

saadbinalharbi@gmail.com

hassankuw@hotmail.com

سعد عطية الحربي

حسن الهداد

اشفيهم عيالنا؟!

إحلاد.. وسط 
مسلمني

مجرد رؤية

شرارة قلم

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

قد أكون متشائما بعض الشيء أو 
متحسرا على ما أراه في بلدي من 

دور بعض املواطنني السلبي في تنمية 
وازدهار الوطن، فكثيرا ما نسمع 

االنتقادات والتبريرات ألعمال بعض 
املواطنني والتي تعود على الوطن 
بالسمعة السيئة وتشوه صفحته 

البيضاء التي سعى املخلصون فيه إلى 
تنقيتها من العيوب والشوائب، فتارة 
يتهم الوطن بالتخلف وتارة بالرجعية 

لدرجة أن البعض يخجل من أن يقال له 
كويتي، وهذا في حد ذاته إهانة عظيمة 

للوطن الغالي.
الظاهر أن هذه السلبية ال تنحصر في 
سلوك معني فالتقصير وعدم االلتزام 

بالسلوك اإليجابي موجودان في جميع 
جوانب احلياة، فديننا شامل كامل 

لكل القيم السامية واألخالق الكرمية 
بل يحثنا على االلتزام بها وينهانا عن 

مخالفتها، وتقاليدنا منقوشة في قلوبنا 
رسمها اآلباء واألمهات منذ القدم، 

وثقافتنا ال تخرج عن ديننا احلنيف 
وتقاليدنا املباركة، فقد عشنا على هذه 

املنظومة وتربينا عليها لكن لألسف 

حال بيننا وبينها في هذا العصر 
سدود كثيرة كحب الذات والعمل على 

إسعادها واحلسد والتفاخر وعدم 
االهتمام والالمباالة، حتى نسينا الوطن 
وحقوقه فرسمنا صورة قامتة تقشعر 

منها األبدان كتب عليها الكويت.
رسالتي إلى أهلي وإخواني في الكويت: 

ال تقيم البالد عن طريق اسمها أو 
موقعها، فسنغافورة كانت جزيرة 

صغيرة تابعة ملاليزيا ليس بها موارد 
طبيعية انفصلت عن ماليزيا عام 1965 

فأصبحت رابع أهم مركز مالي في 
العالم، وذلك يعود لهمة شعبها الذي 

أراد رفعة بالده وازدهارها.
إن العمل على االرتقاء ورفعة البالد 
يقوم أوال على مدى التزام املواطن 

مببادئه وسلوكه، وهذا بحد ذاته قيمة 
عظيمة، كما يجب عليه أن يعلم أنه 

األصل في نهضة وطنه، فكل تقصير 
منه أو خلق سيئ ينحت في جدار 
الوطن، فأنت أيها املواطن منسي 

بشخصك واسمك لكن أفعالك ستظل 
مرسومة على جبني الوطن.

كما تزدهر البالد في املقام الثاني 

بتطبيق القوانني واللوائح والنظم، على 
أن ينطلق هذا التطبيق من املواطنني 
انفسهم مع جدية احلكومة بتطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب وعدم احملاباة 

واحملسوبية.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه 

القضية، هل نستطيع نحن املواطنني 
أن جنعل الكويت رمزا فريدا في القيم 
واألخالق ينافس الغرب والشرق في 

هذا املجال؟
إن الكويت بلد خير، حباها اهلل عز 
وجل بزراعة اخلير في كل أرجاء 

املعمورة، وأهل الكويت متيزوا 
بالصفات احلميدة والعمل اخليري 
اإلنساني فها هو أميرها حفظه اهلل 

يؤصل معنى اإلنسانية بكل معانيها 
حتى نال مسمى قائد اإلنسانية على 

املستوى الدولي.
ما نريده من شبابنا عماد هذا الوطن 
أن يتذكر في أي موقع كان وأي بالد 
وجد أنه كويتي يتعامل وفق ما ميليه 

عليه دينه وقيمه وتقاليده ليعطي 
صورة ناصعة البياض لبلده ودينه 
حتى يقال عنه »والنعم هذا كويتي«.

املواطن.. والدور 
اإليجابي

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

يستقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، 
صباح اليوم مبقر وزارة الداخلية في منطقة شرق من 
الساعة 8.30 وحتى الساعة 9.30 املواطنني للتعرف على 
مقترحاتهم واستفساراتهم وشكاواهم ومعامالتهم املتعلقة 
بقطاعات املرور، واجلنسية واجلوازات، واملؤسسات 
اإلصالحي���ة وتنفيذ 

األحكام.
بحضور  وذل���ك 
وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد 
اجلنسية  لش���ؤون 
اللواء  واجل���وازات 
الشيخ مازن اجلراح، 
ووكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون 
املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء 
خالد عبداهلل الديني، 
واملديرين العامني لتلك 
القطاعات، ويأتي ذلك 
استكماال  االستقبال 
لسياسة الباب املفتوح 
التي تنتهجها وزارة 
الداخلية والتي تأتي 
بناء على توجيهات 
نائب رئيس مجلس 
ووزي���ر  ال���وزراء 
الداخلي���ة ووزي���ر 
األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية بالوكالة 
الشيخ محمد اخلالد، وذلك بغية فتح قنوات التواصل 
وتفعيل الروابط اإلنس���انية مع أصحاب الش���كاوى 
واملعامالت ذات الطبيعة القانونية والتي حتتاج إلى 
اعتمادها من قب���ل اجلهات األمنية املعنية وفق األطر 

القانونية واإلجراءات املنصوص عليها.

سليمان  الفهد

اللواء الشيخ مازن اجلراح

الفهد يلتقي املواطنني
أصحاب الشكاوى اليوم

إلزام مقاول بدفع 40 ألف دينار 
ملواطن بسبب عدم التزامه 

بتنفيذ البناء حسب العقد

»اإلدارية« تلزم »التعليم العالي« 
مبعادلة شهادة ماجستير ملواطن

مؤمن المصري

قضت الدائ���رة املدنية باحملكم���ة الكلية بإلزام 
مقاول بأن ي���ؤدي ملواطن مبلغ 38 ألف دينار، كما 
ألزمته بأن يؤدي له مبلغ ألفي دينار تعويضا أدبيا 
وألزمته مبصاريف 
الدع���وى ومقاب���ل 
أتع���اب احملاماة في 
الدعوى املرفوعة من 
املواطن ضد املقاول 
للمطالبة بتعويضه 
التي  عن األض���رار 

حلقت به.
كان احملامي مبارك 
اخلشاب قد اختصم 
إياه  املقاول مطالبا 
بدفع مبلغ 40 ألف 
دينار ملوكله حيث 
ب���ني اخلش���اب في 
صحيفة الدع���وى أن موكله تعاقد مع املدعى عليه 
بصفته »مقاول مباني« بالعقد الذي مت تقدمي نسخة 
منه للمحكمة للقيام بعمل هيكل أسود وتشطيبات 
على املفتاح بقيم���ة 109 آالف دينار على أن يلتزم 
املدعى عليه بتس���ليم املنزل على املفتاح في موعد 
غايته 11 شهرا من تاريخ صب القواعد، وأنه في حالة 
تأخير املدعى عليه في التنفيذ عن املوعد املش���ار 
إليه يتم خصم 150 دينارا عن كل يوم تأخير وبحد 

أقصى 15% من إجمالي قيمة العقد.
وبني اخلشاب للمحكمة ان موكله قد أوفى بالتزاماته 
العقدية وقام بتس���ليم املدعى عليه دفعات نقدية 
تف���وق ما قام به من أعمال وأن املدعى عليه املقاول 
لم ينجز العمل املس���ند إليه مبوجب العقد مما حدا 
مبوكل���ه إلى التقدم الى بلدية الكويت إلثبات حالة 

العقار وما نفذ من أعمال وفقا للعقد املشار إليه.
وطلب احملامي اخلشاب من احملكمة إلزام املدعى 
علي���ه بأن يؤدي ملوكله مبل���غ 40 ألف دينار وهي 
قيمة ما انتهى إليه تقرير اخلبرة والتعويض اجلابر 
للضرر املادي واملعنوي تطبيقا لنص املادة 1/230 

من القانون املدني.

مؤمن المصري

ألزمت الدائرة اإلدارية برئاسة املستشار ناصر األثري 
وكيل وزارة التعليم العالي ومدير إدارة معادلة الشهادات 
مبعادلة شهادة املاجستير احلاصل عليها مواطن من 

اجلامع���ة األميركية 
القرار  باثينا وإلغاء 

السلبي.
وتتلخص تفاصيل 
التي تقدم  الدع���وى 
به���ا دف���اع املواطن 
احملامي سلطان حمد 
العجمي في أن موكله 
م���ن احلاصلني على 
شهادة البكالوريوس 
في الهندسة البحرية 
من جامعة االسكندرية 
بجمهوري���ة مص���ر 
العربي���ة دفعة عام 

2007 ويعمل حاليا بقسم املشاريع البحرية بوزارة الدفاع 
بوظيفة مهندس ميكانيكا على الدرجة الرابعة.

وحلرصه على استكمال دراسته في ذات التخصص 
الذي يعمل به فقد التحق بالدراسة للحصول على شهادة 
املاجستير في إدارة املشاريع من قسم ماجستير العلوم 
من اجلامعة األميركية بأثينا من صيف عام 2009 حتى 
صيف 2010، وذلك بعد أن أمت اإلجراءات املتبعة وذلك 
مبراسلة امللحق الثقافي الكويتي والذي أفاد بعد التأكد 
من املعلومات بعدم ممانعة من اعتماد قبوله للدراسة 
والتس���جيل ببرنامج املاجستير لدى اجلامعة. وبناء 

على ذلك استمر في الدراسة باجلامعة.
وأثناء ذلك صدر قرار وزاري بشأن إيقاف الطلبة 
الكويتيني باملراحل اجلامعية والدراسات العليا باجلامعة 

األميركية بأثينا بدولة اليونان.

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي سلطان العجمي

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

املخطط 
األميركي

املخطط األميركي لن يتوقف عن االستمرار في رغبته 
في تدمير املنطقة العربية بالكامل وخلق الفوضى فيها 

بادعاء محاربة اإلرهاب واملتطرفني.
فمنذ بداية ثورة الشعب السوري ضد نظام حكمه، 

حذرت الغالبية من الكتاب والسياسيني من أن استمرار 
الثورة دون مساندة من دول العالم سيخلق عناصر 
إرهابية تقتل وتقاتل دون أهداف محددة، انتقاما من 
املجتمع الدولي الذي وقف متفرجا أمام مذابح النظام 

السوري لشعبه. أميركا وإسرائيل جندت عصابات 
من كل الطوائف وزادت من الفتنة بني السنة والشيعة 
وجمعتها لتتقاتل داخل األراضي السورية والعراقية، 

ولتبدأ بعد ذلك أميركا في تنفيذ مخططها بتكوين 
حتالف دولي حملاربة تنظيم إرهابي ورصد ميزانية 

مبالغ فيها مت جمعها من الكثير من دول العالم، 
وتصدرت دول مجلس التعاون دفع املبالغ األكثر وبدأت 

الضربات اجلوية داخل األراضي السورية والعراقية.
منذ أسبوع والواليات املتحدة تلمح إلى صعوبة القضاء 
على تنظيم داعش دون تدخل قوات برية وسعت جاهدة 

إلى زج اجليش التركي للدخول الى األراضي السورية 
حملاربة التنظيم، ولكن احلكومة التركية كان لها شرط 

واضح انها مستعدة حملاربة تنظيم داعش باإلضافة 
للسماح لها مبحاربة النظام السوري وإسقاط حكمه 

وهذا ما رفضته أميركا. 
أما اليوم فتحاول دفع الدول العربية للدخول في قتال 

بقوات برية ضد تنظيم داعش فوق األراضي السورية، 
وهذا يعني بالتأكيد مواجهة جيش النظام السوري 
والقوات اإليرانية املتواجدة على األرض السورية 

وقوات حزب اهلل مما يعني إشعال احلرب في املنطقة 
العربية وبني الدول العربية واإلسالمية.

هذا املخطط اإلسرائيلي الذي يجب أن تنفذه أميركا 
لتدمير الدول العربية من خالل جعل شعوبها وأنظمتها 

تتقاتل مع بعضها لتضعف أو تهلك لتأتي إسرائيل 
وتتسيد املنطقة بسهولة.

مخطط جهنمي يجب على الدول العربية االنتباه إليه 
وعدم الدخول فيه حتى ال تنجر للدخول في صراع لن 

ينتهي إال بإضعافها أو تدميرها.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

العميد عادل احلشاش

احلشاش: رعاية الشباب واالهتمام بهم
على رأس أولويات املؤسسة األمنية

أكد مدي���ر إدارة العالقات 
العامة والتوجي���ه املعنوي 
ومدي���ر إدارة اإلعالم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
سعي وزارة الداخلية وحرصها 
على نش���ر الوع���ي املروري 
واألمني حفاظا على س���المة 
املواطن���ني وخاصة  وأرواح 
فئة الشباب باعتبارهم نصف 
احلاضر وكل املستقبل، وذلك 
بالعمل على نشر الوعي األمني 
املفاهيم  واملروري وتأصيل 
النفوس  وترس���يخها ف���ي 

لالرتقاء بهم.
جاء ذلك مبناسبة انطالق 
املسابقة التوعوية حتت عنوان 
»شركاء في التوعية« والتي 
تنظمها وزارة الداخلية ممثلة 
في إدارت���ي العالقات العامة 
والتوجيه املعن���وي وإدارة 
اإلع���الم األمن���ي بالتعاون 
والتنس���يق مع قسم اإلعالم 
بجامعة الكويت لعمل إنتاج 
إعالمي يحت���وي على فكرة 

توعوية مرورية أمنية.
وقال العميد احلشاش ان 
تنظيم تلك املس���ابقة يأتي 
تنفي���ذا لتوجيه���ات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة ووزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
الشيخ محمد اخلالد، بضرورة 
رعاية الشباب واالهتمام بتلك 
الفئة وتطبيقا للمس���ؤولية 
الداخلية  االجتماعية لوزارة 
وسعيها الدؤوب لنشر الوعي 
املروري حفاظا على س���المة 

وأرواح املواطنني واملقيمني.
وأضاف ان املسابقة تهدف 

إلى استثمار الطاقات الشبابية 
التخرج  الوطنية ومشاريع 
إلنتاج أفكار ذات طابع يتسم 
باجلدية واالبت���كار ومتكني 
االس���تفادة منها في التوعية 
املروري���ة واألمنية من خالل 
عمل إنتاج إعالمي )تلفزيون � 
إذاعة � إعالن( لتأصيل املفاهيم 
املرورية واألمنية وترسيخها 
في نفوس املواطنني واملقيمني 

مبساهمة شبابية.
العميد احلش���اش  ودعا 
الطلبة للمش���اركة في هذه 
أفكارهم  املس���ابقة لط���رح 
العلمي���ة وتب���ادل اخلبرات 
واملعرفة فيم���ا بينهم وذلك 
من خالل تقدمي مواد إعالمية 
وتوعوي���ة تدخ���ل ضم���ن 
اختصاصات ومس���ؤوليات 
وزارة الداخلي���ة تش���جيعا 
للتفكير واإلبداع بعمل إعالمي 
توعوي أمني مروري من أجل 
خدمة البالد واملس���اهمة في 
اجلهود التوعوية التي تقوم 
بها وزارة الداخلية للحد من 

احلوادث املرورية.
وأشار إلى ان املسابقة تهدف 
بشكل عام إلى مساهمة وزارة 
الداخلية في تنمية وتطوير 
املوارد البشرية من خالل دعم 
الطلبة للمشاركة  وتشجيع 
بهذه املس���ابقة، لتفعيل دور 
التوعية بإنتاج  الشباب في 
امل���واد اإلعالمية والتوعوية 
للوزارة بحيث تكون الرسالة 
التوعوي���ة أقرب إلى نفوس 
الشباب وأكثر قبوال وتأثيرا 
عليهم بوصفها من صنعهم، 
مؤكدا ان االهتمام بالش���باب 

والعمل على مشاركتهم وتنمية 
قدراتهم وإبداعاتهم وتعزيز 
املواطن���ة لديه���م هي  روح 
مس���ؤولية جميع مؤسسات 
الدول���ة، حماي���ة للش���باب 

وحتصينا لهم.
وأضاف ان وزارة الداخلية 
قد رصدت العديد من اجلوائز 
التذكارية  القيمة وال���دروع 
التقديري���ة  والش���هادات 
للمتسابقني لتحفيزهم على 
اإلبداع واالبتكار، موضحا أن 
جلنة حتكيم املسابقة تتكون 
من 3 أعضاء من وزارة الداخلية 
وآخرين أكادمييني متخصصني 
لتقييم أعمال املشاركني، مشيرا 
إلى أن كل املواد سيتم تسليمها 
إلى سكرتارية جريدة »آفاق« 
مبنطقة الش���ويخ، وان آخر 
موعد لتسلم األعمال املشاركة 
هو صباح يوم األحد املوافق 

.2015/2/8
ودعا مدير إدارة العالقات 
العامة والتوجي���ه املعنوي 
ومدي���ر إدارة اإلعالم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش، 
الطلبة للمش���اركة في هذه 
املس���ابقة بط���رح إبداعاتهم 
العلمي���ة وتبادل  وأفكارهم 
اخلب���رات فيم���ا بينهم من 
التوعوية  العملية  أجل دعم 
األمنية واملرورية الستثمار 
الش���باب في جامعة  طاقات 
الكوي���ت إلنتاج أف���كار ذات 
طابع شبابي ميكن االستفادة 
التوعي���ة املرورية  منها في 
الوطن وحتى  واألمنية لهذا 
ميك���ن تواصل اجلميع معها 

واالستفادة منها.

أمن مبارك الكبير ضبط 23 مطلوبًا جنائيًا
ومدنياً ومخالفاً وفض 8 مشاجرات

نفذت مديرية أمن محافظة 
مب���ارك الكبير حملة أمنية 
مرورية أشرف عليها مدير 
عام مديري���ة أمن محافظة 
مبارك الكبير بالوكالة العميد 
نافع العنزي وتابعها مدير 
العمليات والدوريات  إدارة 

في مديرية األمن املقدم نايف 
احلجرف أسفرت عن ضبط 
مطلوبني جنائيا و3 مدنيا 
و18 مخالفا لقانون اإلقامة 
20 وم���ن دون حمل إثبات 
65، باإلضافة إلى 18 عمالة 
س���ائبة و14 بائعا متجوال 

والتعامل مع 8 مشاجرات، 
فضال ع���ن ذلك حترير 221 
مخالف���ة مرورية وحجز 4 
مركبات، والتحقيق في 108 
حوادث مرورية وإقامة 106 

نقاط تفتيش.
وأكدت مديرية امن محافظة 

مبارك الكبير استمرار احلمالت 
األمنية واملرورية املفاجئة على 
جميع مناطق احملافظة والتي 
يتم اإلعداد والتنسيق لها بني 
جميع القطاعات األمنية املعنية 
ذات الصلة بهدف القضاء على 

كل الظواهر السلبية.

اخلمور املضبوطة  اللواء محمد العنزي 

مرّوج خمور سقط في اجلليب بعد مطاردة على األقدام

مبركبته على كمية اخلمور 
املذكورة، وباالستعالم 

عنه تبني انه مدين بـ 100 
دينار، وأمر اللواء محمد 

العنزي بالتحفظ على 
املضبوطات ورفع تقرير 

بالواقعة.

الرشيدي ومرافقه محمد 
جدعان بإغالق الطريق 
على املركبة التي تركها 

قائدها وأطلق ساقيه للريح 
ومتت مطاردة الهارب 

حتى مت ضبطه، فتبني انه 
هندي وعثر رجال األمن 

هاني الظفيري

أمر مساعد مدير أمن 
الفروانية اللواء محمد 

العنزي بإحالة وافد هندي 
مت ضبطه في منطقة 

اجلليب وبحوزته 123 بطل 
خمر محلي الصنع إلى 

احلجز متهيدا إلبعاده عن 
البالد ووضع اسمه ضمن 

األشخاص غير املصرح 
لهم بالعودة.

وقال مصدر امني إن 
دورية تابعه ألمن الفروانية 

بقيادة املالزم أول طالل 
املهمل وبرفقته عريف 

خالد مفلح اشتبها مبركبة 
قام قائدها بالفرار من 

الدورية ومبتابعته وطلب 
اإلسناد قام رجال اإلسناد 

بقيادة الوكيلني معزي 

مبناسبة انطالق 
املسابقة التوعوية 

حتت عنوان »شركاء 
في التوعية«
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خالد السيفاللواء صالح الغنام

قادمة من دولة عربية ومخبأة في أماكن سرية

إحباط تهريب 205 مليون حبة مخدرة
داخل أفران طبخ عبر الشحن اجلوي

أمير زكي - عبدالعزيز فرحان 
محمد الجالهمة

اسهم التعاون والتنسيق بني 
االدارة العامة للجمارك واالدارة 
العامة ملكافحة املخدرات والتي 
يرأس���ها اللواء صالح الغنام 
عن احباط ضخ نحو مليونني 
ونصف املليون حبة مخدرة من 
نوع كابتغون الى داخل السوق 
احمللي، وقال مصدر جمركي 
ان احلبوب املخدرة ضبطت 
داخل افران للطبخ قادمة عن 
طريق الشحن اجلوي وقادمة 

من دولة عربية.
وبحسب املصدر فإن االدارة 
العام���ة ملكافح���ة املخدرات 
اخطرت االدارة العامة للجمارك 
قبل اسابيع عن قرب وصول 

كمي���ة كبيرة م���ن احلبوب 
املخ���درة، اال ان املعلوم���ات 
الداخلية  ابالغها من  التي مت 
الى اجلمارك لم حتدد طريقة 

تهريب هذه احلبوب.
ومضى املصدر بالقول: قام 

رجال اجلمارك ومنذ وصول 
هذه املعلومة القيمة بالتدقيق 
على مختلف الشحنات، ويوم 
امس وصلت شحنة من االفران 
مت التدقي���ق عليها ليتبني ان 
املهرب���ني وضع���وا احلبوب 
داخل مخابئ س���رية في تلك 

االفران.
هذا ومت اخطار مدير عام 
االدارة العامة للجمارك خالد 
السيف بشأن الضبطية حيث 
امر بحصر الكمية وارس���ال 
تقرير بشأنها الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتوصل الى 

هوية املهربني.
يذكر ان الشركة التي قامت 
بجلب الش���حنة ه���ي احدى 
الش���ركات العاملة في مجال 

التجارة العامة واملقاوالت.

احتجاز 3 سوريني ضربوا 3 رجال مباحث
داهموا منزالً في أم الهيمان لضبط مطلوب

لص جّرد مصرية من الهويات الرسمية
والبنكية واحللي واإلكسسوارات

مواطن في مخفر السالم: مجهولون سرقوا شقيقي املسافر 
3 تلفزيونات وما خفي كان أعظم

جثة طباخ إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته

متزوج ضبط بقضية تلبس بعد تدخني مواطن لسيجارة

أمير زكي

احتج���ز 3 وافدي���ن من 
اجلنسية السورية احدهم 
حدث في مخفر علي صباح 
الهيمان سابقا  أم  الس���الم 
التهامهم باالعتداء بالضرب 

عل���ى 3 من ق���وة املباحث 
اجلنائية، وأكد مصدر أمني 
أن املجني عليهم العسكريون 
الثالثة ارفقوا تقارير طبية 
تشير الى تعرضهم للضرب 

باستخدام عصي.
وق���ال مص���در أمني إن 

رج���ال املباح���ث اجلنائية 
الى مخفر  الثالثة تقدم���وا 
علي صباح السالم وأبلغوا 
انهم حتصلوا على إذن نيابي 
لضب���ط ش���خص مطلوب 
للتحقيق في قضايا سرقات، 
وبعد التحريات تبني لهم أن 

املطلوب يتوارى عن األنظار 
في أحد منازل املنطقة، ولدى 
توجههم الى املنزل واطالع 
أصحابه على اإلذن رفضوا 
دخولهم للتفتيش وضبط 
املطل���وب واعت���دوا عليهم 

بالضرب.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
 

تقدمت واف���دة مصرية 
الى مخفر الرميثية وسجلت 
قضية س���رقة ع���ن طريق 
حتطيم حرز برقم 2014/69، 
انها كانت  الواف���دة  وقالت 

متارس رياضة املش���ي في 
الرميثية،  ممش���ى منطقة 
وحينما عادت وجدت مركبتها 
اليابانية موديل 2009 والتي 
تركتها بجانب فرع اجلمعية 
القريب من املمشى قد كسر 
زجاجها اجلانبي واخللفي، 

التي  وحددت املس���روقات 
جردها اللص من داخل املركبة 
ببطاقة مدنية ورخصة سوق 
وهاتف نوت 3 وبطاقة بنك 
وساعة يد ومحفظة ومبلغ 
25 دينارا وحقيبة يد ماركة 
عاملي���ة ونظارة شمس���ية 

وراوتر وقالدة .
كما تقدم وافد اردني الى 
مخفر الساملية واتهم شخصا 
مجهوال بكسر زجاج مركبته 
من جهة اليس���ار وس���رقة 
البتوب اتش بي وس���جلت 

قضية.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري 

تق���دم مواطن الى مخفر 
السالم التابع ملنطقة جنوب 
السرة وأبلغ عن تعرض منزل 
ش���قيقه للسرقة عن طريق 

الكسر، مش���ير الى انه قام 
بتفحص أغراض منزل شقيقه 
واكتش���ف ان هناك بعثرة 
شديدة في جميع محتويات 
آثار  منزل ش���قيقه ورصد 
سرقة 3 تلفزيونات، وحول 

حجم املسروقات، قال املبلغ 
ان���ه ال يس���تطيع ان يحدد 
املسروقات بدقة نظرا لعدم 
معرفته ماهية املوجودات، اال 
انه رجح ان تكون املسروقات 
كبيرة، وفور تسجيل املواطن 

انتقل رجال األدلة  للقضية 
اجلنائية لرف���ع البصمات 
وس���جلت قضية سرقة عن 
طريق التسور والدخول الى 
املنزل املستهدف بطريقة غير 

عادية.

أمير زكي

قام رجال االدلة اجلنائية 
التي  البصمات واالثار  برفع 
ميكن للص مجهول ان يكون 

قد خلفها وراءه، وجاءت هذه 
اخلطوة بعد ان ابلغت مواطنة 
عن تعرض مركبتها للكسر 
والسرقة خالل توقف سيارتها 

في ممشى الرميثية.

وقال���ت املبلغة ان زجاج 
مركبتها االميركية قد كس���ر 
بواس���طة آلة حادة وحددت 
املسروقات في »بطاقة مدنية 
- رخصة سوق - هاتف ايفون 

5، حافظة نقود، 100 دينار« 
إلى جانب بطاقة تخص جامعة 
اميركية تدرس فيها وسجلت 
قضية برقم 2014/68 جنايات 

الرميثية.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيلت جثة باكس���تاني 
م���ن مواليد 1995 الى الطب 

الش���رعي للوق���وف عل���ى 
س���بب وفاته وإذا ما كانت 
هناك شبهة جنائية، وكان 
وافد باكستاني ويعمل في 

مطعم ابلغ عن وفاة زميله 
الذي يعمل في املطعم نفسه 
بوظيفة طب���اخ، وبانتقال 
رجال األمن ش���وهدت جثة 

الوافد ممددة على السرير وال 
توجد عليها آثار عنف، هذا 
ومن املقرر ان يحسم الطب 
الشرعي سبب وفاة الوافد.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

اقتيد وافد هندي من مواليد 
1979 ووافدة هندية من مواليد 
1966 الى مخفر بيان ووجهت 
اليهما تهمة الزنى، وكان مواطن 
قد ابلغ عمليات الداخلية بانه 

كان يدخن سيجارة في شرفة 
املنزل خصوصا ان لديه أطفاال 
يخشى ان يتأثروا بالتدخني 
السلبي وخالل قيامه بتدخني 
الس���يجارة في شرفة املنزل 
فوجئ بشخص مجهول يتسور 
السور اخلارجي ويندفع الى 

غرفة اخلادمة الهندية والتي 
حرصت على ان تترك الباب 

»باب غرفتها« مواربا.
واضاف املصدر: فور تلقي 
عملي���ات الداخلية البالغ مت 
نقله الى مخفر جنوب السرة 
حيث سارعت دورية إلى موقع 

البالغ ومت االقت���راب بحذر 
وببطء من غرفة اآلس���يوية 
ومت اقتحامها فجأة ليجد رجال 
األم���ن الوافدين في وضعية 
تلبس، وبس���ؤال اآلسيويني 
عم���ا اذا كانا متزوجني اجابا 

بنعم.

قذيفة عراقية أمام ثانوية بنات بالرقة
هاني الظفيري

قام رجال هندسة املتفجرات بنقل قذيفة مت العثور عليها 
في مواقف مدرسة بنات مبنطقة الرقة وحضر فور تلقي 
البالغ رجال النجدة، وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى 

غرفة عمليات الداخلية عصر امس األول عن وجود قذيفة 
تبني فور وصول رجال األمن انها من مخلفات الغزو العراقي 
على البالد في عام 1990 ومت إخطار رجال هندسة املتفجرات 
برفع القذيفة من موقع البالغ الذي كان في منطقة الرقة أمام 

مدرسة ثانوية للبنات ومت رفع تقرير بالواقعة.

ضبط مطلوبني و80 عبوة 
خمر وحجز 19 مركبة وحترير 
مخالفات مرورية في األحمدي

هاني الظفيري

في إطار اجلهود املتواصلة التي تقوم بها مديرية أمن 
محافظة األحمدي لضبط احلالة األمنية وتعقب املخالفني 
واخلارجني عن القانون عبر تكثيف احلمالت التفتيشية 
ف����ي مناطق احملافظة، متكن رجال مديرية أمن احملافظة 
بتوجيهات من مديرها العام باإلنابة العميد علي محمد املري 
ومشاركة مدير إدارة العمليات والدوريات باإلنابة العقيد 
صالح عقلة العازمي خالل الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر 2014، 
من ضبط 80 عبوة خمر بحوزة 8 وافدين من اجلنسية 
اآلسيوية في مناطق الفنطاس واملهبولة واملنقف، وأيضا 
ضبط مواطن في منطقة العقيلة بحوزته مواد مخدرة، 
وضبط مواطنني في منطقة املهبولة بحوزتهما 3 أكياس 
حتتوي على مواد مخدرة وأدوات تعاط، أحدهما مطلوب 
عل����ى ذمة قضايا، إلى جانب ضبط وافد من اجلنس����ية 
اآلسيوية وبحوزته سكني ومواد مخدرة وأدوات تعاط، 
باإلضافة إلى حترير 19 مخالفة مرورية وضبط 4 مركبات 
مطلوبة وإحالة 19 مركبة أخرى مخالفة إلى كراج احلجز 
في منطقة س����كراب ميناء عبداهلل بعد ممارسة قائديها 

ألعمال االستهتار والرعونة. 

مسّنة تتهم ابنها السكران العاق 
بسبّها في منزل العائلة باألندلس

894 دينارًا ُسرقت من بطاقة 
ماستر كارد بعد اختفاء حافظة 

نقود مصري من مركبته

أمير زكي

تقدمت مواطنة م���ن مواليد 1954 ببالغ الى مخفر 
األندلس وقالت في البالغ ان ابنها من مواليد 1982 قام 
بسبها نظرا ألنها المته ألنه يحتسي اخلمور بكميات 
تفق���ده الصواب والقدرة على احلديث، وقالت املبلغة 
ان االبن تلفظ عليها بعبارات خارجة ومتس���كت بأن 
تس���جل بحقه قضية سب وقذف وتهديد بإحلاق أذى 

والسكر البنينّ.

أمير زكي

سجل وافد مصري في مخفر الساملية قضية حملت 
عنوان »تزوير في محرر بنكي« حتت رقم 2014/420، 
وقال مص���در أمني إن وافدا مصري���ا يدعى )ش.ه�( 
ويسكن منطقة شرق قال انه كان في منطقة الساملية 
وكان يضع حافظة نق���وده بداخل املركبة التي أحكم 
إغالقها وحينما عاد لم يجد احلافظة والتي كان فيها 800 
دينار وبطاقة ماستر كارد، وفوجئ بأن اللص استخدم 
البطاقة واشترى إلكترونيات من شركة شهيرة ودفع 
قيمة األغراض من بطاقته، محددا املبلغ الذي س���حب 
من البطاقة ب� 894 دينارا و800 فلس���ا، ورفض الوافد 

اتهام احد بعينه بارتكاب واقعة السرقة.

مواطنان بتلبس تعاٍط
في جابر العلي

هاني الظفيري

احيل مواطنان الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطهما خالل تعاطيهما املواد املخدرة، وجاء 
ضبط املواطنني واحدهم���ا مطلوب للتنفيذ املدني 
بعد بالغ من مواطن قال فيه بوجود شخصني داخل 
مركبة يابانية يتعاطيان املخدرات في منطقة جابر 

العلي.
وعثر بحوزة الشابني وداخل السيارة التي كانا 
فيها بعد التفتيش االحترازي على مخدر الشبو، من 
جهة اخرى القى رج���ال أمن االحمدي القبض على 
وافدين آس���يويني عثر بحوزتهما على خمر محلية 

وكانا حتت تأثير السكر البني.

شكر وباقة ورد لرجال جمارك الشعيبة

راشد الطعان 

مجهول سّجل على »سوهال« 
البنغالي خطني دون علمه

محمد الجالهمة

سجل وافد من اجلنسية البنغالية يدعى سوهال 
قضية في مخفر الفحيحيل حملت عنوان تزوير في 

محرر عرفي.
وقال البنغالي انه تلقى اتصاال من شركة اتصاالت 
وابلغ من خاللها بأن علي���ه مديونية كبيرة ملزما 
بس���دادها، وحينما توجه الى الش���ركة فوجئ بأن 
شخصا مجهوال سجل باسمه خطني وتسلم جهازين 
ذكيني، وس���جلت قضية حتت رقم 2014/414 جنح 

الفحيحيل.

ستيني سكران مبالبسه الداخلية 
مقابل مجمع شهير في حولي

هاني الظفيري

احتجز مواطن من مواليد 1950 في مخفر ميدان 
حول���ي ووجهت اليه ته���م الس�����كر البني وإقالق 
الراحة، وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بوجود 
ش���خص مبالبس���ه الداخلية الى جوار مجمع راق 

شهير في حولي.
وعليه توجه رجال األمن الى موقع البالغ وتبني 
ان املواطن في حالة س���كر ش���ديد وكان في احدى 

الشقق وخرج منها في حالة عدم وعي.

موظف في البلدية يبلغ
عن إتالف مركباته بالعدان

محمد الجالهمة

تق���دم مواطن يعمل في بلدي���ة الكويت ببالغ ضد 
ش���خص مجهول قام بإحداث تلفيات باستخدام أداة 
حادة ملركباته الثالث، حيث كانت تتوقف في مواقف 

مقابل منزله.
وأك���د املبلغ ان اجلاني تعمد أن يحدث تش���وهات 

مؤثرة في املركبات.

وكيل ضابط يتهم »بدون« وأصدقاءه 
بإهانته مقابل املقهى الشعبي

أمير زكي

تقدم وكيل ضابط يعمل في قوة أمن املقهى الشعبي 
الكائن في منطقة العارضية واتهم ش���ابا »بدون« من 
مواليد 1995 باهانته خالل ادائه ملهام عمله، مش���يرا 
الى ان البدون كان برفقة آخرين هربوا الى جهة غير 
معلومة، وقال املبلغ ان املدعى عليه واصدقاءه كانوا 
يستهترون مقابل املقهى وحينما طلب منهم االنصراف 

اهانوه وسجلت قضية.

هندي سكران أدخل مواطنًا 
»اإلنعاش« بعد دهسه

بني الشعب البحري والسكني
أمير زكي

أدخل مواطن من مواليد 1981 الى غرفة العناية الفائقة 
في مستشفى االحمدي ووصف حالته بشديدة اخلطورة 
واحلرج ومت التحفظ على وافد هندي من مواليد 1977 
قام بدهس���ه وتبني ان دماءه مشبعة باملواد املسكرة، 
وكان بالغ ورد الى عمليات الداخلية عن حادث دهس 
بني منطقتي الشعب البحري والشعب السكني، ولدى 
معاينة احلادث تبني ان هنديا كان على سيارة يابانية 
في حالة سكر شديد وهو من دهس املواطن الذي كان 

متوقفا على مقربة من منزل احد اصدقائه.

تركي لم يعد بحاجة إلى رخصة 
سوق لسرقة مركبته في خيطان

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

عمم محقق مخفر خيطان بيانات مركبة يابانية موديل 
2003 على عموم الدوريات، وذلك لضبط املركبة، وجاء 
هذا اإلجراء بعد ان تقدم وافد تركي يدعى جودت من 
مواليد 1975 الى مخفر خيطان وأبلغ عن قيام مجهول 
بس���رقة مركبته املتوقفة في ساحة ترابية باستخدام 

مفتاح مصطنع.
وقال مصدر أمني: مت سؤال الوافد التركي عن بيانات 
رخصة السوق اخلاصة به، فأجاب: رخصة السوق لم 

أعد أحتاج إليها حتى أعثر على سيارتي.

خالف على حجز صالة أعراس
أسفر عن سب مصري من مجهولة

محمد الجالهمة

اتهم وافد مصري س���يدة مجهولة بسبه بعبارات 
خادشة إثر خالف حدث بينه وبينها، وقال املبلغ انه 
يعمل مشرفا على حجز صالة أعراس في منطقة مشرف 
وحضرت إليه سيدة تطلب استئجار الصالة وحينما 
أبلغها بأن الصالة مش���غولة وهناك حجوزات عليها 

قامت بسبه وانصرفت إلى جهة غير معلومة.

فلبينية تتهم زميلتها اخلادمة 
الهندية بسرقة راتبها الشهري

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

رفضت وافدة فلبينية ان تترك قضية بعنوان سرقة 
ليسجل ضد مجهول بل اتهمت زميلتها اخلادمة الهندية 
بسرقة ال� 60 دينارا وقالت الوافدة إنها تسلمت راتبها 
الشهري ووضعته في غرفتها والتي تتقاسمها مع زميلتها 
الهندية وفوجئت لدى اس���تيقاظها من النوم باختفاء 

املبلغ، وأكدت أنها تتهم زميلتها بسرقة الراتب.

بنغالديشي سقط من علو
بالزهراء فدخل في غيبوبة

عبدالعزيز فرحان

أودع وافد بنغالديشي 34 عامًا في غرفة العناية 
الفائقة في مستشفى مبارك جراء دخوله في غيبوبة 
نتجت عن س���قوطه من علو خ���الل قيامه باعمال 
انشائية في منطقة الزهراء، وكان الوافد قد اسعف 
بواس���طة زمالئه الذين اكدوا س���قوطه من الطابق 
الثالث ملنزل قيد اإلنش���اء وسجلت قضية سقوط 

من علو واصابة.

شكر وعرفان لرجال 
جمارك امليناء اجلنوبي 

بصفة عامة، وشكر 
خاص ملراقب امليناء 

اجلنوبي راشد 
الطعان، لرقي تعامله 

مع املراجعني وتسهيل 
اإلجراءات وتيسير 

األعمال اجلمركية على 
الكل دون استثناء، 

و»األنباء« من خالل 
الصفحة األمنية تهديه 
باقة شكر له ولرجال 

اجلمارك على التميز والتفاني بالعمل.

.. وجامعية تتعرض للسرقة في ممشى الرميثية
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الرياضية

تيڤيز يتحسر
جراء التعادل 

هوميلس إلنقاذ ڤينغر
يستعد نادي ارسنال لإلخالل بالعديد من مبادئه في سوق االنتقاالت الشتوية، 
وذلك بغية التعاقد مع املدافع ماتس هوميلس الفائز بكأس العالم مع منتخب املانيا 
وأحد أعمدة بوروسيا دورمتوند. وأكدت صحيفة الديلي ميل اإلجنليزية أن النادي اللندني 
مستعد لدفع 40 مليون يورو من أجل احلصول على خدمات هوميلس في سوق االنتقاالت 
الشتوية، وهو ما لم يتوافق مع تاريخ أرسني فينغر بتجنب الصفقات الكبرى في الشتاء إال في حاالت 
الطوارىء، وهي احلالة التي يعيشها الفريق فعليا بعد تعادله مع هال سيتي على ستاد االمارات واحتالله املركز السادس.

كومان.. مصدوم
قد يضطر نادي ريال مدريد لدفع مبلغ 20 مليون 
يورو تقريبا لنادي كوينز بارك رينجرز من أجل 

التعاقد مع رحيم ستيرلينغ جنم ليڤربول.
وحسب صحيفة الديلي ميل، فإن ليڤربول عندما اشترى العب كوينز بارك 

السابق، دفع 500 ألف جنيه استرليني فقط، على أن يحصل النادي اللندني على 
25% من قيمة انتقال الالعب إلى أي فريق آخر الحقا.

وتتوقع الصحيفة اإلجنليزية أن يدفع »امللكي« ما يقارب 80 مليونا من أجل 
احلصول على خدمات اجلناح الطائر ذي األصول اجلامايكية، مما يعني حصول 

كوينز بارك رينجرز على 20 مليون يورو من هذه الصفقة، مضيفة بأن مثل هذا 
العقد قد يجعل »الريدز« يرفع من سعر العبه لتعويض هذا البند.

على صعيد آخر، قالت صحيفة امليرور اإلجنليزية إن الريدز سيحاولون إبقاء 
رحيم ستيرلينغ سعيدا ألطول فترة ممكنة من خالل منحه عقدا جديدا يتقاضى 

مبوجبه 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

أكد رونالد كومان املدير الفني لنادي ساوثمبتون 
على أنه تعرض حلالة صدمة، عقب فوز فريقه على 

نادي سندرالند بنتيجة 8-0، في املباراة التي جمعت الفريقني ضمن منافسات 
اجلولة الثامنة من بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وصرح رونالد كومان لوسائل اإلعالم قائال: »أنا مسرور للغاية، ولكني ما زلت 
مصدوما بسبب تلك النتيجة، إنها ليست طبيعية«

وأضاف: »أنا متفاجئ، أحرزنا هدفني في أول 20 دقيقة من املباراة، ولم نبدأ 
املباراة بشكل جيد، سندرالند كان مسيطرا على الكرة، وكانت لدينا مشاكل 

عديدة، لقد كنا محظوظني خالل الهدف األول، لقد كان هدفا عكسيا، ذلك أعطانا 
مزيدا من الثقة، والفريق استفاق بعد ذلك«.

وأكمل حديثه قائال: أنا فخور جدا باألداء خالل الشوط الثاني، كان لدينا 17 العبا 
مشاركني خالل فترة التوقف الدولية، ولكن ظهر الطموح والفاعلية حتى آخر 

ثانية من عمر اللقاء.

غارسيا:
نريد »الكالتشيو«

أكد الفرنسي رودي غارسيا املدير الفني لنادي روما االيطالي على ان فريقه ال 
يفكر في اي شيء سوى الفوز بالدوري االيطالي في هذا املوسم، وذلك بعد الفوز 
على نادي كييفو فيرونا بنتيجة ثالثة أهداف مقابل ال شيء ضمن اجلولة السابعة 

من الكالتشيو.
وقال »هدفنا واضح للجميع وهو الفوز بالبطولة، لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية، 

واستطاع العبي الفريق السيطرة على املباراة بشكل رائع وهذا ما أريده«.
وتابع حديثه »املباراة املقبلة أمام بايرن ميونيخ ستكون مليئة باإلثارة، فالفريقان 

يلعبان بشكل جيد، ولكن نحن نلعب دائما من اجل الفوز«.
بدوره قال ادم ليايتش جنم روما: بايرن ميونيخ هو واحد من أقوى األندية في 

أوروبا، ولكن لعبنا دائما هو الفوز، لذلك ستكون مباراة مثيرة.

ملك دائما يا توتي )رويترز(

واصل برشلونة ريادته الدوري االسباني لكرة القدم بفوزه على 
ضيفه ايبار الوافد اجلديد 3-0 على ملعب »كامب نو« في افتتاح 

املرحلة الثامنة.
وعانى »البارسا« االمرين لتحقيق الفوز خاصة في الشوط 
االول وانتظر حتى الدقيقة 60 لفك التكتل الدفاعي لضيوفه 
وافتتاح التسجيل عبر قائده املخضرم تشافي هرنانديز 
بع���د تلقيه كرة على طبق م���ن ذهب من النجم الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميسي داخل املنطقة وخلف الدفاع 
فتابعها من مس���افة قريبة داخل املرمى، وعزز الدولي 
البرازيلي نيمار تقدم الفري���ق »الكاتالوني« بالهدف 
الثاني من تسديدة على الطائر من نقطة اجلزاء اثر 

متريرة عرضية من مواطنه دانيال الفيش )71(.
وصن���ع نيمار الهدف الثال���ث الذي حمل توقيع 
ميس���ي عندما هيأ له كرة عند حافة املنطقة فتوغل 
داخلها وسددها قوية بيسراه ارتطمت بالقائم االيسر 
وعانقت الشباك )73(، وهو الهدف ال� 250 مليسي في 
»الليغا« وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة 
الرقم القياسي ألفضل هداف في تاريخ املسابقة مهاجم 

اتلتيك بلباو تيلمو زارا )251(.
وحافظ »البلوغرانا« على فارق النقاط األربع التي 
تفصله عن غرميه التقليدي ريال مدريد قبل مواجهتهما 
السبت املقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في 
الكالسيكو، كما أن برشلونة استعد جيدا ملواجهة 
اياكس امستردام الهولندي الثالثاء املقبل 
ف���ي اجلولة الثالثة ملس���ابقة دوري 
أبطال أوروبا حيث يسعى 
الى تعويض خس���ارته 
أمام باريس س���ان 
جرمان الفرنسي 
2-3 في اجلولة 

الثانية.
ل  د تع���ا و
اتلتيك بلباو مع 
سلتا فيغو بهدف 
الريت���ث ادوريث )6 
من ركلة جزاء( مقابل 
هدف ملانويل نوليتو 

.)73(

ساسولو يوقف »السيدة« استفاقة سانت إتيان وموناكو في »ليغ 1«
.. و»الذئاب« جاهزة
»للباڤاري«

»البارسا«.. ال يرحم في »الليغا«

اليونايتد يخشى مفاجآت
رجال »ذا هاوثورنس«

beIN SPORTS 
1HD - 10:00

يس���عى نادي مان يونايتد الى االقت���راب اكثر من فرق الصدارة 
والبقاء في املقاعد املؤهلة الى دوري ابطال اوروبا عندما يسافر اليوم 
ملقابلة وست بروميتش البيون على ملعب ذا هاوثورنس ضمن ختام 

اجلولة الثامنة من مسابقة الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدخل »الش���ياطني احلمر« اللقاء بقيادة املدرب احملنك الهولندي 
لويس فان خال بعد ان حقق ثالثة انتصارات من سبع مباريات، وقد 
تلقى هزميتني فقط في »البرميييرليغ« ويحتل »املانيو« املركز الرابع 
برصيد 11 نقطة ويأتي بعد الفوز الش���اق في اجلولة املاضية على 
ضيفه نادي ايفرتون بهدفني مقابل هدف في لقاء ش���هد تسجيل 
املهاج���م الكولومبي رادميل فالكاو الهدف الرس���مي االول له مع 

النادي االجنليزي.
ويضع املدرب آماله على النجم االرجنتيني املتألق منذ قدومه 
الى اليونايتد االرجنتيني انخيل دي ماريا باالضافة إلى املهاجم 

الهولندي روبني فان بيرسي واملهاجم فالكاو.
وفي املقابل يدخل وس���ت بروميتش البيون اللقاء وهو في 

املركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط ويأتي بعد الهزمية خارج الديار 
أمام ن���ادي ليڤربول بهدفني مقابل هدف، ويتطلع أصحاب األرض الى 

مفاجأة اخلصم واخلروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.
إلى ذلك، ووفقا لصحيفة الديلي إكسبريس البريطانية فإن تشلسي 
اللندني يجهز عرضا بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد 
مع جنم منتخب كولومبيا وفيورنتين���ا اإليطالي خوان كودرادو في 

فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
مورينيو معجب بالالعب بش���دة ويدرك أن لويس فان خال مدرب 
مان يونايتد يرغب في التعاقد مع أفضل صانع ألعاب في كأس العالم 
املاضية بأي طريقة وهذا ما س���يزيد الصراع بني »البلوز« واليونايتد 
في الفت���رة املقبلة من أجل الظفر باجلن���اح الكولومبي الطائر، الذي 
س���ينتهي عقده مع »الفيوال« في يونيو 2016 ويخشى فيورنتينا من 
أن يقل الطلب على الالعب في حال اس���تمراره لفترة أطول مع الفريق 
التوس���كاني لذا فإن يناير املقبل قد يشهد انتقاله للفريق القادر على 

دفع مقابل مالي كبير للنادي البنفسجي.

ميسي وحلظة تسجيله الهدف الثالث

ف�����رم�����ل 
يوڤنتوس  س��اس��ول��و 

اللقب في  املتصدر وحامل 
االعوام الثالثة االخيرة عندما 

ارغمه على التعادل 1-1 في افتتاح 
املرحلة السابعة من الدوري االيطالي 

لكرة القدم.
البادئ بالتسجيل  وكان ساسولو 

عبر سيموني زازا اثر دربكة أمام املرمى 
وكرة فشل دفاع فريق »السيدة العجوز« 

في تشتيتها فتهيأت أمام زازا الذي سددها 
بيسراه على ميني احلارس العمالق جانلويجي 

بوفون )13(، ولم يتأخر رد »اليوفي« وجاء بعد 
6 دقائق عندما هيأ االرجنتيني كارلوس تيفيز كرة 

للدولي الفرنس����ي بول بوغبا داخل املنطقة فسددها 
رائعة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة حلارس مرمى 

ساسولو )19(.
وهو التعادل االول ليوڤنتوس بعد 6 انتصارات متتالية 

فرفع رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام وصيفه روما 
الذي اك����د جاهزيته ملواجهة بايرن ميونيخ االملاني الثالثاء املقبل 
في اجلولة الثالثة ملسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على 

ضيفه كييفو فيرونا 0-3.
على امللعب االوملبي في العاصمة االيطالية والذي يحتضن قمة 
املوع����د القاري الثالثاء املقبل، ضرب روما عصفورين بحجر واحد 
فهو استعاد توازنه بسرعة وعاد الى سكة االنتصارات التي اوقفها 

غرميه يوڤنتوس املتصدر بالفوز عليه 3-2 في املرحلة املاضية، ورد 
على الفريق الباڤاري الذي سحق ضيفه فيردر برمين بنصف دزينة 

نظيفة. وهو الفوز السادس »للذئاب« في الدوري فرفع رصيده الى 18 
نقطة. وحسم فريق العاصمة نتيجة املباراة في شوطها االول بتسجيله 

االهداف الثالثة عبر ماتيا ديسترو )4( والصربي ادم لياييتش )25( والقائد 
االسطوري »امللك« فرانشيسكو توتي )33 من ركلة جزاء(، ويحتل روما املركز 

الثاني في املجموعة اخلامس����ة ملسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط من 
فوز وتعادل بفارق نقطتني خلف بايرن ميونيخ املتصدر بفوزين متتاليني.

فرنسا
ودع سانت اتيان دوامة النتائج السيئة

بفوز ثمني ومتأخر 0/1 على مضيفه لوريان في
املرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وفي باقي املباريات، فاز موناكو على إيفيان تونون 
جايار 0/2، وباستيا على مضيفه نيس 0/1، وغانغان 

على مضيفه ليل 1/2، وتعادل نانت مع رميس 1/1، 
وميتز مع رين سلبيا. وسجل فابيان ليموين هدف 

املباراة الوحيد في الدقيقة 87 ليقود سانت اتيان للفوز 
األول له في آخر 4 مباريات خاضها في املسابقة.

»كيو بي آر« الرابح األكبر
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»أزرق كرة العلم« يواصل استعداداته

الذلول »حلظة« يظفر بكأس الدعيج

متكن منتخب الكويت لكرة العلم الشاطئية 
من التغلب على نادي ايرون ماس����ك الفرنسي 
في مباراتني وديتني حيث كانت نتيجة املباراة 
األولى 12/26 فيم����ا انتهت الثانية بنتيجة 0/18 
وذلك ضمن املعس����كر الذي يقيم����ه االزرق في 
مدينة كان )جنوب فرنسا( في ظل استعدادا ته 
لبطولة اسياد الشواطئ التي ستقام في بوكيت 
التايلندية نوفمبر املقبل.  على ذات الصعيد فقد 
عقدت اللجنة الفنية في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم األميركية اجتماعه����ا التحضيري لدورة 

األلعاب اآلس����يوية الشاطئية التي وهي الدورة 
التي ستش����هد املشاركة األولى ملنتخب الكويت 
لكرة العلم الش����اطئية »اللعبة املشتقة من كرة 
القدم األميركية« في الوقت الذي ستشارك اليابان 
وتايلند والفلبني والهند والصني وهي املنتخبات 
التي س����يواجهها ازرق العلم تواليا بدءا من 13 
نوفمب����ر املقبل.  ومتنى نائ����ب رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم األميركية )افاف( وعضو 
اللجنة الكويتية للعبة الشيخ مشعل طالل الفهد 

التوفيق لألزرق في الدورة اآلسيوية.

توج الذلول حلظة ملنصور خميس العجمي 
بطال لكأس الشيخ خالد الدعيج السلمان عميد 
اس���طبل املسايل املخصص لذلول لقايا ابكار 
في السباق اخلامس للنادي الكويتي لسباقات 

الهجن بعد منافسة قوية مع الذلول شجاعه 
لنايف املطيري. 

وجاء الذلول النش���مية لفالح سعود في 
املركز الثالث.

ق���ال رئيس مجلس إدارة 
نادي باس���ل السالم الصباح 
لسباق السيارات والدارجات 
النارية الشيخ علي الفواز إن 
ما حققه املتس���ابق الكويتي 
نواف الش���عيبي في اجلولة 
االولى من بطولة )سوبر.بايك( 
للدراجات في قطر »ش���رف 
الكويتية  س���معة احملركات 

وأكد متيزها«. 
وأض���اف الش���يخ علي 
الفواز في تصريح ل� »كونا« 
أن املتسابق الشعيبي حقق 
خالل مشاركته باجلولة االولى 
للبطولة التي اختتمت بحلبة 
)لوس���يل( في قطر نتيجة 
ايجابية والفتة عكست قدراته 
الالئقة  الفني���ة بالص���ورة 
التي ينش���دها  واملطلوب���ة 

اجلميع في النادي. 
وأوض���ح أن املتس���ابق 
الشعيبي حقق املركز الثالث 
في فئة )س���وبر.بايك.600( 
في اجناز غير مسبوق باسم 
الكويت ونادي باسل الصباح 
ما يؤكد املهارة الكبيرة التي 
ميتلكها متسابقوه وتؤهلهم 
لتحقيق النتائج اإليجابية في 

مختلف مشاركاتهم. 
من جهته، أشاد مدير لعبة 
ال� )موتو.كروس( في نادي 
باسل سالم الصباح لسباق 
السيارات والدارجات النارية 
التي  حمد السيف بالنتيجة 
حققها متسابق النادي محمد 
جعفر ببطولة قطر لل� )موتو.
النارية  كروس( للدراج���ات 
بانتزاعه املركز األول ضمن 

 املتسابق نواف الشعيبي 

العطار يتنافس مع فغالي في مواجهة.. من أسرع 
سيارة السباق أم رياضي اجلري احلر؟

هل سبق أن ش���اهدمت سباقا بني سائق 
راليات درف���ت ورياضي اجلري احلر؟ هل 
بإمكان رياضي التفوق على سيارة؟ سباق 
سريع بني أبطال ريد بل الكويتي محمد العطار 
)اجلري احلر( واللبناني عبدو فغالي )رالي/

درفت( على منت سيارة نيسان 370 زي أقيم 
على جزيرة فيل���كا الكويتية. وقد تنافس 
كل من فغالي والعطار بني األبنية القدمية 
والعوائق في مواجهة فريدة من نوعها. ملعرفة 
من س���يصل إلى خط النهائية أوال ميكنكم 

.www.redbull.com :زيارة املوقع
ويقول العطار: »لقد كانت جتربة جديدة 
وفريدة من نوعها. متتعت مبنافسة البطل 
عبدو فغالي وآمل من خالل هذه التجربة أن 
يتعرف اجلمهور العربي إلى رياضة الباركور 
أكثر. من جهته قال فغالي: »لقد استمتعت 
بهذه املواجهة مع أخي محمد العطار. نرجو 
أن نكون قدمنا شيئا يستمتع به اجلمهور 

العربي«.
بدأ عبدو فغالي، سائق الراليات اللبناني، 
مسيرته عام 1998 وأحرز البطولة احمللية 

3 مرات. ش���غفه بالدرفت دفعه إلى تطوير 
موهبته وأب���ت خبيرا بهذه الرياضة. توج 
فغالي بطال للشرق األوس���ط في مسابقة 
تس���لق الهضبة ما بني عامي 2007 و2010. 
وعام 2013 متك���ن فغالي من حتطيم الرقم 
القياسي ألطول اجنراف ليحمل الرقم القياسي 

اجلديد في موسوعة غينيس. 
وانطلق العطار مبسيرته الرياضية عام 
2006 وشارك في عدة عروض في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي. وحقق فوزه األول في 
املسابقات التنافسية في بطولة ريد بل أربن 
جامب في عام 2010. وفي عام 2011 أستحق 
العطار وفريقه عن جدارة املركز الثالث في 

مسابقة ريد بل أرت اوف موشن. 
وتقع فيلكا في الركن الش���مالي الغربي 
م���ن اخلليج العربي على بعد 20 كيلومترا 

من سواحل مدينة الكويت.
وكانت اجلزيرة محطة جتارية مهمة على 
الطري���ق البحري بني حضارات بالد ما بني 
النهرين واحلضارات املنتشرة على ساحل 

اخلليج العربي.

العطار يتحدى سيارة فغالي

النواف يشيد مبستوى الرماة
في ختام بطولة سمو ولي العهد للرماية

استقبال رسمي وشعبي ملنتخب الدراجات املائية

الرياضية واجلماهير الرياضية 
ووسائل االعالم التي تابعت 

أحداث البطولة. 
العتيبي بالدعم  وأش����اد 
الذي  الكبي����ر والالمح����دود 
يوليه سمو ولي العهد لرياضة 
الكويتية ومساهمة  الرماية 
الكبيرة في حتفيز  س����موه 
الرماة والراميات على مواصلة 
عطائهم وحتقيق االجنازات 
الكويتية في مختلف احملافل 
الرياضي����ة  واملش����اركات 

واألوملبية والعاملية. 
وذكر ان البطولة شهدت 
مشاركة واسعة من قبل رماة 
النادي واالحتادات الرياضية 
العسكرية واالحتاد االماراتي 

بلغت 500 رام ورامية. 
البطولة  وأسفرت نتائج 
في اليوم اخلتامي ملس����ابقة 
)سكيت( عن فوز الرامي زيد 

ورئيس جلنة العالقات محمود 
أبوالقاس����م وعدد من ممثلي 
اجلهات الراعية تقدمهم يوسف 
الرويح مدير العالقات العامة 
الفعالي����ات في بيت  وإدارة 
الكويت����ي »بيتك«  التمويل 
ومدير العالقات اخلارجية في 
زين لالتص����االت حمد املطر 
القيادات  إلى جانب عدد من 
والشخصيات املدعوة وأسر 
املتسابقني وحشد من محبي 
رياض����ات الدراجات املائية، 
وتقدم املنتخب الذي حمل شهر 
»أميرنا.. قائد اإلنسانية« لدى 
وصوله قاعة التشريفات رئيس 
الفريق حسني دشتي واملدرب 
إبراهيم بو  الوطني عبداهلل 
ربيع ورئي����س الكادر الفني 
عبدالوهاب غازي العمر ومن 
ثم أعض����اء املنتخب وأعرب 
اللواء الفهد عن فخر النادي 
الذي حققه  العاملي  باإلجناز 
املنتخب ليستكمل بذلك مشوار 
إجنازاته العاملية السابقة في 
احملافظة على الترتيب األول 

املطيري باملركز االول ومنصور 
الرش����يدي في املركز الثاني 
الرشيدي  وعبداهلل الطرقي 

في املركز الثالث. 
وحقق الرامي عبدالرحمن 
الفيحان املركز االول في مسابقة 
)تراب( وجاء حمد الكندي في 
املركز الثاني وناصر املقلد في 

املركز الثالث. 
وعل����ى صعيد مس����ابقة 
)سكيت( للسيدات حصلت 
أف����راح عبدالرحمن  الرامية 
عل����ى املرك����ز االول وفاطمة 
الزعابي عل����ى املركز الثاني 
وشيخة الرشيدي على املركز 

الثالث. 
وف���ي مس���ابقة )ت���راب( 
للسيدات حققت الرامية أسماء 
املركز االول وفاطمة  القطامي 
الزعاب���ي ف���ي املرك���ز الثاني 
وشيخة الرش���يدي في املركز 

ضمن مجموع النقاط.
وأضاف ان أبطال املنتخب 
اس���تطاعوا ان يكونوا على 
التحدي���ات  كل  مس���توى 
والصعوبات التي واجهتهم، 
وكانوا مثاال للوفاء واإلخالص 
ويس���تحقون أن نفخر بهم 
بع���د ان رفعوا اس���م وعلم 
الكوي���ت عالي���ا ف���ي أعلى 
محفل رياضي عاملي لرياضة 
الدراجات املائية، كما أش���اد 
بجه���ود الكادري���ن اإلداري 
والفن���ي للمنتخب، والدعم 
الذي حظي ب���ه الفريق من 
العامة للشباب  الهيئة  قبل 
العام  والرياض���ة ومديرها 
الش���يخ أحم���د املنص���ور، 
كما أش���اد بالرعاية الكرمية 
التي حظي بها املنتخب من 
الشريك االستراتيجي بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« ومن 
زين لالتصاالت وكراج برو 
رايدر وإلى وسائل الصحافة 
واإلعالم التي كان لها دورها 
إبراز وتش���جيع  املميز في 

العديد من امليداليات س����واء 
في االوملبي����اد أو البطوالت 

اآلسيوية والعاملية. 
وشهد حفل اخلتام كلمة 
العربي  لرئيس االحتادي����ن 
والكويت����ي للرماية م.دعيج 
العتيبي رح����ب فيها مبمثل 
سمو ولي العهد والشخصيات 

)7 ذهبي����ات � 8 فضي����ات � 
4 برونزي����ات( فيما حظيت 
البطول����ة مبش����اركة عاملية 
واسعة لفرق ومنتخبات من 

40 دولة.
وكان من ضمن مستقبلي 
املنتخب املشكل من قبل النادي 
البحري حت����ت مظلة الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
أمني الس����ر العام في النادي 
خال����د الف����ودري ورئي����س 
اللجنة البحرية علي القبندي 

أسدل الستار مساء يوم 
أم����س األول على فعاليات 
الدولية  الكوي����ت  بطولة 
الثامنة للقوارب الشراعية 
التي نظمتها جلنة الشراع 
والتجدي����ف والكاياك في 
الرياضي  البحري  النادي 
خ����الل الفترة م����ن 14 إلى 
18 أغسطس املاضي حتت 
رعاية رئيس النادي البحري 
الفهد  الل����واء فهد أحم����د 
ومبشاركة 18 منتخبا و70 

العبا والعبة.
وقد أقيم احلفل اخلتامي 
بحضور اللواء الفهد ونائبه 

البحريني للشراع  االحتاد 
نعمان أبواحلس���ن رؤساء 
وأعضاء والعبي املنتخبات 
املش���اركة، واستهل احلفل 
بالس���الم الوطني ثم كلمة 
اللجنة ألقاها خالد الفودري، 
أشاد فيها باملشاركة الواسعة 
واحلضور الدولي وبالدعم 
الذي حظي���ت به البطولة، 
اللواء الفهد  أعقب ذلك قام 
والغامن بتكرمي جلان البطولة 
واحلكام، ثم توزيع الكؤوس 
البطولة  الفائزين في  على 
الداعمة  إلى جانب اجلهات 

وأولياء أمور الالعبني.
الغامن وأمني السر  م.أحمد 
العام ورئيس جلنة الشراع 

في الن���ادي خالد الفودري 
إل���ى جانب نائ���ب رئيس 

أشاد محافظ حولي الشيخ 
احمد النواف باملستويات التي 
شهدتها بطولة سمو ولي العهد 
السنوية الكبرى للرماية التي 
اسدل الستار عليها على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 

االوملبي. 
وهنأ الشيخ احمد النواف 
الذي حضر ممثال عن س����مو 
ولي العهد عقب ختام البطولة 
الفائزين والفائزات باملراكز 
املتقدمة في البطولة متمنيا ان 
يحالف احلظ بقية املتنافسني 

في املشاركات املقبلة. 
وأثنى النواف في تصريح 
للصحافي����ني عل����ى اجلهود 
الكبي����رة التي يبذلها رئيس 
ادارة نادي  وأعضاء مجلس 
الرماية من اجل اعداد الرماة 
البطوالت  ف����ي  والرامي����ات 
اخلارجية مما ساهم بتحقيقيهم 

بحضور حاشد احتضنته 
قاعة التش����ريفات في مطار 
الكويت تقدمه رئيس النادي 
البحري الرياضي اللواء فهد 
الفهد ومدير العالقات العامة 
العامة للش����باب  الهيئة  في 
والرياضة عبداحلميد الشخص 
احتفل مساء يوم أمس األول 
الكويتي  باستقبال املنتخب 
للدراج����ات املائية القادم من 
الواليات املتحدة وذلك عقب 
حتقيقه املركز األول إلى جانب 
الواليات املتحدة لبطولة العالم 
للدراجات املائية املائية 2014 
التي نظمه����ا االحتاد العاملي 
للدراجات املائية واستضافتها 
بحيرة ليك هافاس����و بوالية 
أريزونا األميركية وقد استطاع 
املنتخب حتقيق املركز األول 
للس����نة الثالثة على التوالي 
على مستوى مجموع العالمة 
الكاملة للنقاط وهي 300 نقطة 
والتي حصل����ت عليها أيضا 
الوالي����ات املتحدة وحصول 
املنتخ����ب عل����ى 19 ميدالية 

رئيس االحتادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي 

.. ويستقبلهم بأكاليل الزهور

اللواء الفهد والغامن ورؤساء الوفود وأبطال البطولة

محافظ حولي الشيخ أحمد النواف مع الفائزين 

رئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد في صورة جماعية مع االبطال في املطار

»البحري« يحتفي باختتام بطولة الكويت الدولية للشراع

جدارته ومستواه املميز وعكس 
الصورة احلقيقية ملس���توى 
املتسابق الكويتي في رياضة 

الدراجات النارية الرملية.

فئة )4500 سي سي(. 
وقال السيف إن املتسابق 
جعفر متكن من تقدمي مستويات 
طيبة في هذه املشاركة وتأكيد 
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أكد رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد ان الفوز 
بالكأس اآلسيوية يعتبر وساما على صدر كل كويتي، 

مشيرا الى ان مشوار البطولة كان صعبا واستطاع 
األصفر في نهايته الوصول الى منصة التتويج أمام 

منافس ال يستهان به. 
وقال إن العبي القادسية كانوا رجاال في امللعب »قدها 
وقدود« رغم تفاوت األداء في الشوط االول عن الثاني 

لكنهم حققوا احللم اآلسيوي وهذا هو األهم.

وعد العب خط وسط القادسية فهد األنصاري جماهير 
وعشاق النادي باملزيد من البطوالت في املوسم احلالي 

واملواسم املقبلة. وأكد أن العبي األصفر يسعون إلدخال 
الفرحة إلى قلوب مناصريهم، مشيدا بحضور بعضهم إلى 

دبي ومساندتهم للفريق.

متنت بعض اجلماهير احلاضرة الى دبي ملؤازرة 
القادسية في إقامة بطولة كأس السوبر اآلسيوي والذي 
يجمع بني بطلي دوري األبطال وكأس االحتاد اآلسيوي 

اسوة مبا هو معمول به في أغلب القارات.

قال رئيس جلنة الكرة بنادي القادسية وعضو مجلس 
اإلدارة ناصر الشرهان ان الفوز بالكأس اآلسيوية لم يأت 

من فراغ وإمنا نتيجة جهد جماعي من العبني وأجهزة 
فنية وإدارية وجماهير وتطبيق فكر احترافي ألول مرة 
خالل إعداد الفريق للمباراة النهائية والذي أتي بثماره 
وسيستمر القادسية في نهج تنفيذ هذا الفكر في كل 

البطوالت املقبلة. وأوضح الشرهان ان القادسية يسعى 
بكل الطرق للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمحترفني 

وذلك من خالل احلصول على ترخيص استثنائي في 15 
نوفمبر املقبل، وذلك الستكمال الشروط الواجبة التي 

وضعها االحتاد اآلسيوي لكرة للمشاركة في تلك البطولة.

بارك بدر املطوع شعب الكويت بهذا اإلجناز الكبير. 
الفتا إلى أنه يجب أال ننسى جهود مدرب الفريق السابق 

محمد إبراهيم الذي قاد الفريق للوصول إلى دور 
الثمانية وأيضا احملترف السوري عمر السومة وهما من 

املساهمني في اإلجناز اآلسيوي.
ومتنى املطوع منح الكويت مقعدا كامال أو أكثر في 

دوري األبطال، وذلك لقوة الفرق الكويتية والتي تسيطر 
على بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

املطوع: إبراهيم شارك في اإلجناز

أحمد السالمي

هنأ أمني السر العام بنادي القادسية رضا معرفي جماهير 
النادي العريضة بحصول الفريق األول لكرة القدم على لقب 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم للمرة األولى في تاريخه 
بعد أن حسم اللقب بضربات الترجيح على حساب منافسه 

فريق أربيل العراقي في مباراة لم ترتق إلى مستوى التطلعات 
من الناحية الفنية.

وقال: لم يتمكن العبو الفريقني من إمتاع اجلماهير الرياضية 
املتابعة للحدث بشكل حقيقي، إذ الحظنا مدى حتفظ مدربي 
الفريقني إلى حد أننا متكنا من قراءة املباراة في وقت مبكر 
إلى أن املدربني يتطلعان حلسم اللقاء عبر ركالت الترجيح 

وهو األمر الذي حدث فعال في نهاية املطاف، ليبتسم احلظ 
إلى األصفر.

وأضاف: املباراة في شوطيها لم تصل إلى مستوى احلدث 
من الناحية الفنية رغم تعطش جماهير الفريقني إلى حصد 

اللقب والعودة به، إذ غابت اللمحات الفنية واجلمل التكتيكية، 
وحتى التغييرات التي أجريت لم يكن الهدف منها تغيير 

معرفي: املستوى الفني 
لم يرتق إلى مستوى الطموح

فكرة إلقامة »السوبر اآلسيوي«

الشرهان: نبحث عن ترخيص استثنائي

خالد الفهد: رجال األصفر 
»قدها وقدود«

األنصاري يعد باملزيد

)األزرق.كوم( فرحة جنوم األصفر باللقب   مشجع قدساويالشيخ سلمان بن ابراهيم يسلم جائزة احسن العب لسيف احلشان 

األصفر لم يخيّب الظن وحقق لقبه اآلسيوي األول

القادسية لـ »الذهب«.. 
»أجيبه يعني أجيبه« 

عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان

بس قول له »بغيت« يرد عليك بسرعة بـ »مت وحاضر«، هذا 
هو األصفر القدساوي ما يخيب الظن فيه وبكل بطولة يشارك 
فيها ما تكتمل فرحته إال وتكون له بصمة وهذه البصمة ليست 
باملشاركة املشرفة او باملركز الثالث أو الثاني بل ال يرضى إال أن 
يكون األول والكأس إن لم يأخذها معه أو يضعها في خزائنه 

فسيسجل حتت تلك البطولة »مشاركة للنسيان«.
وأول من أمس حقق القادسية البطولة التي استعصت عليه 
مرتني »كأس االحتاد اآلســـيوي« بعد فوزه بركالت الترجيح 
على أربيل العراقي 4-2 ليحصل على اللقب اآلســـيوي ألول 
مرة في تاريخه والرابع للكويت ليثبت للجميع أن األصفر أو 

األندية الكويتية مكانها في دوري أبطال آسيا.
ولم يرد العبو القادسية جماهيرهم التي ساندتهم بقوة في 
دبي وحضرت إلى ملعب املباراة قبل انطالق النهائي بساعات 
وطالبتهم بتحقيق الكأس التي نالها األصفر في النهاية وكأنه 
يقول لكل آسيا »ال تقولون ماقدر أجيبه ال تقولون هذي صعيبة، 

أجيبه يعني أجيبه لو كان حتت احلراسة«.

شوط أول لألصفر 

وبالعودة للمباراة النهائية سيطر القادسية على الشوط 
األول وكان األقرب لتسجيل هدف التقدم وظهر الفريق متماسك 
بجميع اخلطوط لكن هذا التماسك كان ينقصه النزعة الهجومية 
وخلق فرص محققة للتسجيل بسبب عودة تقدم الظهيرين 

عامر املعتوق وخالد القحطاني واكتفائهم بالدور الدفاعي وهو 
حق مشروع ألي فريق يلعب النهائي.

وفي الشــــوط الثاني تراجع املستوى العام لألصفر كثيرا 
وظن كل من في امللعب أن الفريق إذا لم ينهي املباراة في هذا 
الشــــوط بهدف خاطف لن يتمكن من الصمود في األشــــواط 
اإلضافيــــة إضافة إلــــى ذلك معاناة أكثر من العب من الشــــد 
العضلي واإلصابة وبالفعل وصلت املباراة لألشواط اإلضافية 
لكن كعادته أثبت القادســــية أن الذهب ال يصدأ وسرعان ما 
يعود للمعان وســــيطر على األشواط اإلضافية وحاول بقوة 
إنهــــاء املواجهة قبل وصــــول ركالت الترجيح حتى ال تتكرر 
ذكريات نهائــــي 2009 أمام االحتاد الســــوري، لكن احلارس 
اجلســــور نواف اخلالدي قال للجميع »هاملرة عندي« لتصل 

املباراة لركالت الترجيح ويتصــــدى اخلالدي لركلة ترجيح 
كانت كفيلة بنيل اللقب اآلسيوي الذي طال انتظاره ليتفرغ 

األصفر حلصد باقي البطوالت.

ابتسم أنت قدساوي

وفي النهاية دائما ما يسجل االجناز اخلارجي باسم الكويت 
ثم باسم النادي لذلك شاهدنا باألمس دعم ال محدود من جميع 
اجلماهير سواء في امللعب بدبي أو من خلف شاشات التلفاز 
أو فــــي مواقع التواصل االجتماعي وهــــذا األمر ليس بغريب 
على جماهيرنا الوفية، كما يحق جلماهير القادسية أن تفرح 
أليام وليالي لتحقيق هذا اللقب وهي تقول لبعضها البعض 

»ابتسم أنت قدساوي«.

الشيخ طالل الفهد والشيخ خالد الفهد مع سيف احلشان يحيون اجلمهور

مسار اللقاء وابتكار احللول بل كان الهدف احملافظة على رمت 
املباراة واخلروج بأقل اخلسائر املمكنة.

وأشار معرفي الى أن متعة لقاء فريقي الساملية واجلهراء 
في منافسات دوري VIVA لكرة القدم كانت أكبر بكثير من 

مستوى نهائي كأس االحتاد اآلسيوي، وهذا ال يقلل من 
قيمة فريقنا بل هي داللة واضحة على عدم تقبلي شخصيا 
مستوى األداء الذي أمتنى أن يتحسن بعد أن تفرغ الفريق 

للمشاركات احمللية وأن يعود إلى مستواه املعهود والطبيعي 
باعتباره بطال للدوري. لكن ما يهمنا في نهاية املطاف هو أن 

نعوض األداء املتواضع بعد أن جنحنا في حتقيق إجناز أسعد 
جماهيرنا ونكرره بإجنازات أخرى.

رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد معبرا عن فرحته بالفوز باللقب  )األزرق،كوم(
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الشيخ: نشكر 
جماهير األصفر 

التي كانت وراء هذا 
اإلجناز الكروي

غرد رجل االعمال ومالك نادي نوتنغهام فورست 
االجنليزي فواز احلساوي عبر موقعه على »تويتر« 

قائال: الف مبروك لفريقي وعشقي القادسية وهذا 
مو شي غريب عليكم يا أبطال دائما تفرحونا وأبارك 

للجماهير الوفية.

اعلن نائب رئيس نادي القادسية بسام البسام عن 
تقدميه مكافآت للفريق الكروي األول بنادي القادسية 

عقب حتقيقه كأس االحتاد اآلسيوي عن جدارة 
واستحقاق.

انهالت برقيات التهنئة على العبي وإدارة القادسية 
بعد اإلجناز اآلسيوي األول لقلعة الصفراء باحلصول 

على لقب كاس االحتاد االسيوي لكرة القدم وذلك عبر 
التصريحات ومواقع التواصل االجتماعي، واعلن محمد 

البابطني عن احفل تكرميي للفريق سيقيمه في ديوان 
البابطني على ان يتم حتديده الحقا.

كرم رئيس نادي القادسية العبي وأبطال آسيا فورا بعد 
املباراة بعد اإلجناز الكبير الذي حققوه مهنئا الالعبني 

واإلداريني واملدربني واملشجعني بهذا اإلجناز.

فواز احلساوي  بسام البسام  محمد البابطني  الفهد يكرمهم 

تكرميات وتهانٍ

القيادة السياسية تهنئ رئيس نادي القادسية بالفوز بكأس االحتاد اآلسيوي

بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي الشيخ 
خالد فهد االحمد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوز فريق كرة القدم بنادي القادسية الرياضي بكأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم والتي اقيمت مباراتها النهائية في االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، مشيدا سموه بهذا االجناز الرياضي الذي 
حققه فريق النادي ومبا يبذله القائمون على النادي من حرص 
لرفع اس����م الوطن العزيز عاليا في احملافل الرياضية العربية 

واالقليمية، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 
الى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي الشيخ خالد 
فهد االحمد ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة فوز فريق 

كرة القدم بنادي القادس����ية الرياضي بكأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، مشيدا س����موه بهذا االجناز الرياضي الذي حققه 
فريق النادي، كما بعث س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

مرزوق الغامن

الشيخ طالل الفهد

أحمد الشحومي

عبداهلل التميمي

الشيخ أحمد املنصور

.. والغامن مهنئًا: العبو القادسية كانوا
على مستوى املسؤولية في متثيل الكرة الكويتية

الفهد: الفوز القدساوي هدية قيمة وغالية

الشحومي يكافئ أبطال آسيا  بـ 500 دينار لكل العب

التميمي لالعبي األصفر: يا بني قادس
رفعتم رأس الكويتيني

أشاد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن بإجناز فريق 
نادي القادسية لكرة القدم 
بعد فوزه ب���كأس االحتاد 
اآلسيوي لألندية اثر فوزه 
على نادي أربيل العراقي في 
املباراة النهائية التي جرت 

في دبي الليلة املاضية.
وقال الغ���امن في برقية 
تهنئة بعث بها إلى رئيس 
مجلس إدارة نادي القادسية 
الشيخ خالد الفهد »لقد كان 
العبوا القادسية على مستوى 

أشاد رئيس رئيس اللجنة 
األوملبية ورئيس احتاد كرة 
القدم الش���يخ د.طالل الفهد 
القادسية بكأس  بفوز نادي 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
واصفا الفوز القدساوي بانه 

هدية »قيمة وغالية«.
وأهدى الشيخ طالل الفهد 
في تصريح للصحافيني عقب 
املب���اراة الت���ي انتهت بفوز 
القادسية على نظيره اربيل 
الترجيح  العراقي بضربات 
الفوز الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
والى جماهير نادي القادسية 
ومجلس إدارته برئاسة الشيخ 
خالد الفهد وجميع منتسبيه 
من إداريني وفنيني والعبني.

وقال ان نادي القادس���ية 
أضاف إجنازا جديدا الى كرة 
الق���دم الكويتية، األمر الذي 
سيعطي دافعا ملنتخب الكويت 
في دورة كأس اخلليج املقبلة، 
مبينا ان النادي أضاف كأسا 
جديدة إل���ى خزينته ولبنة 
جديدة في ص���رح إجنازاته 
التي هي اس���تمرار ملا حققه 

مؤسسو هذا النادي.
وأع���رب عن ش���كره إلى 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
على تنظيمه املميز للمباراة 
النهائية ونادي أربيل العراقي 

هنأ رئيس نادي القرين 
أحمد الشحومي مجلس إدارة 
ن���ادي القادس���ية ورئيس 
النادي الش���يخ خالد الفهد 
على اإلجن���از القاري األول 
باس���م الن���ادي باحلصول 
عل���ى كأس بطولة االحتاد 
اآلسيوي واملساهمة في رفع 
علم الكويت عاليا في احملفل 
القاري بعد مباراة بطولية 
أداها الالعبون بشكل تكتيكي 
جيد، مشيرا الى ان حضوره 
للمباراة النهائية جاء لثقته 
بأن أبناء بني قادس قادرون 
على اعتالء منصة التتويج 
ووجوده في املنصة الرئيسية 
ماهو اال دعم لالعبني، معتبرا 
ذلك واجبا وطنيا السيما ان 

هنأ النائب عبداهلل التميمي االسرة الرياضية 
والشيخ د.طالل الفهد رئيس احتاد كرة 
القدم والشيخ خالد الفهد رئيس نادي 

القادسية الرياضي، واجلماهير الرياضية 
وجميع العبي »امللكي« على هذا االجناز 

التاريخي غير املسبوق لألصفر، وذلك بعد 
فوزهم على نادي اربيل العراقي بركالت 
اجلزاء الترجيحية ليحصد كأس االحتاد 

اآلسيوي.

 وخاطب التميمي الالعبني قائال لهم: 
مبروك »يابني قادس« فقد رفعتم رأس 

الكويتيني في ادائكم البطولي في املباراة 
النهائية وحصلتم على البطولة عن جداره 

واستحقاق، وكنتم فرسانا كما عهدناكم في 
البطوالت التي تشاركون بها. 

ورغم أنه كان يجب حسم نتيجة اللقاء 
مبكرا لكن النهاية في خواتيمها وحصلتم 
على البطولة ولم تخيبوا آمال جماهيركم.

رفع رئي���س مجلس 
اإلدارة واملدي���ر الع���ام 
للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة الشيخ أحمد 
املنص���ور أس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات 
إلى مقام صاحب السمو 
األمي���ر الش���يخ صباح 
األحمد وإلى ولي عهده 
األمني سمو الشيخ نواف 
األحمد وال���ى اجلمهور 
الكويت  الرياضي ف���ي 
مبناسبة حصول نادي 

املسؤولية في متثيل الكرة 
الكويتية وأضافوا للكويت 

اجنازا آسيويا جديدا«.
وأضاف الغامن في برقيته 
»يطيب ل���ي أن أعرب عن 
إلى جميع  التهنئة  خالص 
منتسبي نادي القادسية من 
العبني وإداريني وجماهير 
مبناسبة الفوز الغالي بكأس 
االحتاد اآلسيوي لألندية، 
متمنيا لنادي القادسية ولكل 
األندية الكويتية مزيدا من 
االجنازات والنجاحات التي 

على ما قدمه من مس���توى 
ممي���ز، مثمنا االس���تضافة 
الكرمية من اإلمارات واالحتاد 
القدم ونادي  اإلماراتي لكرة 
الشباب الذي أقيمت املباراة 

على ملعبه.
من جانبه، عبر قائد فريق 
نادي القادسية صالح الشيخ 
في تصريح مماثل عن فرحته 
للفوز بالكأس للمرة األولى بعد 
الوصول إلى نهائي املسابقة 
للمرة الثالثة، معربا عن شكره 
جلماهير النادي القادسية التي 
الفريق ومكنته من  ساندت 
إهداء الكويت وش���عبها هذا 

اإلجناز الكروي.
وبحصول نادي القادسية 
الكويت���ي لك���رة القدم على 
ه���ذه الكأس يك���ون حصد 
اللقب اآلسيوي للمرة األولى 
ف���ي تاريخه ليدون اس���مه 
ضمن األندي���ة البطلة لتلك 

املسابقة.
املباراة  القادس���ية  وبلغ 
النهائي���ة بعد ف���وزه على 
جاياب���ورا  برس���يبورا 
االندونيس���ي ذهاب���ا وايابا 
بنتيجة )4 - 2( و)6 - 0( 
على التوال���ي ليصل للمرة 
الثالثة إلى نهائي املس���ابقة 
أمام االحتاد  التي خس���رها 
الس���وري ع���ام 2010 وأمام 

األصفر ال ميثل النادي فقط 
الكويت بأس���رها  بل ميثل 
وبإحراز القادسية للبطولة 
واصل مشوار نادي الكويت 
الذي أحرز البطولة في آخر 
نسختني لتتواصل األفراح 
الكويتية للعام الثالث على 
التوال���ي واالنتص���ار الذي 
حققه األصفر كانت اجلماهير 
إليه في  الكويتية بحاج���ة 
ان  الراه���ن، متمنيا  الوقت 
يواصل املنتخب الوطني هذه 
االفراح بإحراز كأس اخلليج 

بنسختها املقبلة. 
ومتن���ى الش���حومي أن 
القادس���ية وممثل  يوف���ق 
الكويت الثاني في التصفيات 
املقبلة في امللحق املؤهل الى 

القادسية الرياضي على 
كأس االحتاد اآلس���يوي 

لكرة القدم.
والى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك.

وأبدى مدير عام الهيئة 
سعادته الغامرة بهذا الفوز 
الذي رفع اسم الكويت عاليا 
في هذا العرس الرياضي 
اآلسيوي، وادخل البهجة 
في نفوسنا جميعا، معبرا 
عن خالص شكره وتقديره 
القادسية  ألس���رة نادي 

الرياضة  تصب في صالح 
الكويتية«.

القادس���ية  وكان نادي 
قد حس���م موقع���ة نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي بعد 
فوزه ف���ي املباراة النهائية 
على ن���ادي أربيل العراقي 
الترجيحي���ة  بالضرب���ات 
ليسجل اجنازا رابعا للكويت 
على مستوى املسابقة بعد أن 
حقق نادي الكويت الرياضي 
سابقا الفوز بالبطولة ثالث 

مرات.

الكويت الكويتي 2013.
ومثل نادي القادسية في 
املباراة الالعبون نواف اخلالدي 
وأحمد الفضلي وعبدالرحمن 
ألفارو  العنزي واإلس���باني 
سيلفا وخالد إبراهيم وفيصل 
سعيد وضاري سعيد وعامر 
القحطاني  معتوق وخال���د 
وصال���ح الش���يخ وط���الل 
العامر والنيجيري عبداهلل 
شيهو وفهد األنصاري وأحمد 
الظفيري وحمد أمان وسيف 
احلشان وبدر املطوع وسعود 
املجمد والسويسري دانييل 

سوبوتيتش.
النهائية  املباراة  وحضر 
رئي���س االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم الشيخ سلمان بن 
إبراهي���م آل خليفة ورئيس 
اللجنة  االحت���اد ورئي���س 
الفهد  األوملبية الشيخ طالل 
ورئيس نادي القادسية الشيخ 
خالد الفهد ونائبا املدير العام 
العامة للش���باب  الهيئة  في 
والرياض���ة حم���ود فليطح 

الشمري وأحمد خزعل.
كما حضرها القنصل العام 
للقنصلية العامة للكويت في 
إمارة دبي واإلمارات الشمالية 
ذياب الرشيدي وديبلوماسيو 
القنصلية الكويتية واملكاتب 

امللحقة.

بطولة دوري أبطال آس���يا، 
الطبيعي  املكان  انه  معتبرا 
الكويتية هو دوري  للفرق 
ابطال آسيا، مشيرا إلى انه 
سيكون داعما معنويا لكل 
ناد كويتي ميثل الكويت في 
احملافل اخلارجية وهذا اقل 
واجب وطني يقدمه باعتباره 
احد اركان اجلسد الرياضي 

الكويتي.
وكان الشحومي قد اعلن 
عن مكافأة لكل العب بفريق 
القادس���ية مبلغ 500 دينار 
سيقدمها مباشرة لالعبني في 
حفل بسيط يقيمه في ديوانه 
أبطال بطولة  على ش���رف 
االحتاد اآلسيوي بالتنسيق 

مع إدارة نادي القادسية.

الرياض���ي م���ن مجلس 
إدارة والعب���ني وجه���از 
الذين كانوا  فني وإداري 
الس���بب بعد اهلل في هذا 
االجناز الذي ادخل البهجة 
في نفوس جمهور األصفر 
بصفة خاصة واجلمهور 

الكويتي بشكل عام.
وأكد املنصور أن أبطال 
القادسية اثبتوا جدارتهم 
بحمل هذه الكأس الغالية 
وكانوا على قدر املسؤولية 

امللقاة على عاتقهم.

ً املنصور: الفوز أدخل البهجة في نفوسنا جميعا

)األزرق.كوم(
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تبادل جديد إلطالق النار على احلدود بني الكوريتني
سول ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع في كوريا اجلنوبية إن تبادال إلطالق النار بني الكوريتني وقع امس 
عند اقتراب جنود كوريني شماليني من احلدود وعدم تراجعهم بعد أن أطلقت قوات كوريا اجلنوبية طلقات 
حتذيرية.
وقال مسؤول بالوزارة إن قوات كوريا الشمالية ردت بالرصاص فوقع تبادل إلطالق النار استمر لنحو عشر 
دقائق لكن املوقف لم يتصاعد، وأضاف املسؤول »لم يسقط ضحايا ولم تلحق أضرار مبمتلكات«.
وذكر املسؤول أن جنود كوريا الشمالية اقتربوا أمس االول من احلدود التي تعرف باسم خط ترسيم 
احلدود العسكرية، ويتوقع أن تعقد الكوريتان اجتماعا رفيع املستوى قريبا. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

تدعيم اتفاقية 
احلريات الـ 4 بني 

مصر والسودان 
لتحقيق حرية 
اإلقامة والتنقل

بحاح يدعو إلى 
تكاتف األطراف 

السياسية لتحقيق 
األمن

صدامات جديدة أسفرت عن إصابات في الشرطة واحملتجني

هونغ كونغ: التظاهرات بلغت 
»مرحلة حرجة« في أسبوعها الرابع

الغرب يهدد بفرض عقوبات 
على املتورطني في التصعيد األمني في ليبيا

هون���غ كون���غ � أ.ف.پ: اتهم���ت احلركة 
املطالبة بالدميوقراطية امس الشرطة باإلفراط 
في اس���تخدام القوة بعد ليلة من املواجهات 
العنيفة في هونغ كونغ، حيث حذر وزير من 
ان التظاهرات التي دخلت أس���بوعها الرابع 
بلغت مرحلة »حرجة«. وهاجم العشرات من 
رجال الش���رطة من وحدات مكافحة الشغب 
املتظاهرين ليل امس األول في مونغكوك أحد 
3 مواقع يحتلها املتظاهرون منذ 3 أسابيع في 
املستعمرة البريطانية سابقا وانهالوا عليهم 

ضربا بالهراوات.
وحتدث���ت حكومة هونغ كونغ عن إصابة 
20 شخصا بجروح دون ان توضح إذا كانوا 

من املتظاهرين أو الشرطة.
ونقل بعض املتظاهرين على حماالت في 
حني قدمت اإلسعافات في املكان للبعض اآلخر 
أصيبوا برضوض وكسور وفق ما أفاد مراسلو 

فرانس برس ومصادر طبية.
وقدم رجال الشرطة واملتظاهرون روايات 
مختلفة عن أس���باب ه���ذه الليلة الرابعة من 
االضطراب���ات في حي مونغك���وك الواقع في 
الشطر القاري من املدينة مقابل جزيرة هونغ 

كونغ واملكتظ بالسكان.
وقالت الش���رطة التي حاولت إعادة فتح 
حركة السير في شارع كبير، انها التزمت ضبط 
النفس وحتركت عندما ح���اول »متظاهرون 

فجأة اقتحام« الطوق األمني.
أما املتظاهرون فقد قالوا انهم لم يفعلوا شيئا 
يستفز الشرطيني الذين هاجموهم بالضرب 
عندم���ا فتحوا مظالتهم الت���ي أصبحت رمزا 
للتعبئة من أجل املطالبة باملزيد من احلريات 
الدميوقراطي���ة، ووضعوها عل���ى متاريس. 
ويتسلح املتظاهرون باملظالت لالتقاء من غاز 
الفلفل وضربات الهراوات التي تس���تخدمها 

الشرطة ضدهم.
من جهته، قال وزير املالية جون تس���انغ 
ان حمل���ة املطالب���ة بالدميوقراطي���ة بلغت 
»مرحلة حرجة«، ودعا املتظاهرين الى انهاء 

التجمعات.
وكتب على مدونته الشخصية »كنت شابا 
وش���اركت في حركات طالبية عدة«. وأضاف 
ان »قرار التراجع لن يكون سهال وسيتطلب 
شجاعة كبيرة واعتقد ان لديكم الشجاعة التخاذ 

القرارات اجليدة في هذه اللحظة احلرجة«.

واشنطن � كونا: دانت الواليات املتحدة 
وبريطانيا واملانيا وفرنسا وايطاليا تفاقم 
 اعم���ال العنف ف���ي ليبيا مه���ددة بفرض 
عقوبات عل���ى االطراف املتورطة في القتال 
في حال عدم وقف اطالق النار واجراء حوار 

سياسي. 
 وابدت هذه الدول في بيان مشترك صادر 
عنها الليلة قبل املاضية االستعداد لتنفيذ 
قرار مجل���س االمن رقم 2174 على االطراف 
املسؤولة عن »تهديد سالم ليبيا واستقرارها 
او عرقلة او تقويض العملية السياس���ية« 
منددا على وجه التحدي���د »باجلرائم التي 

ترتكبها جماعة )انصار الشريعة(« في مدينة 
طرابلس وضواحيها. 

 واعرب البيان عن سخط الدول اخلمس 
الكبرى ازاء »عدم احترام« االطراف املتنازعة 
في ليبيا الدعوات الى انهاء االشتباكات بني 
املجموعات املسلحة داعية الى وقف فوري 
الطالق النار ومنع تصعيد الوضع االمني. 
 واكد »امكانية مواجهة ليبيا التحديات 
االمني���ة ومكافحة التنظيمات االرهابية من 
خالل القوات املس���لحة النظامية اخلاضعة 
لسيطرة السلطة املركزية« املعرضة للمحاسبة 

امام البرملان الدميوقراطي الشامل. 

كييڤ ـ أ.ف.پ: يفترض ان تؤمن 
االنتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 

اجلاري للقوى املؤيدة للدميوقراطية في 
اوكرانيا اكثرية غير مسبوقة يأمل الرئيس 
بترو بورشنكو في االستفادة منها لتعزيز 

سلطته وبسط السالم في شرق البالد 
االنفصالي.

ويجري االستعداد لثورة في املجلس االعلى 
االوكراني )البرملان، رادا( املقسوم منذ 

استقالل اجلمهورية السابقة في 1991 بني 
املوالني لروسيا الذين سيتضاءل عددهم 

فيه، وبني املوالني للغرب الذين سيحصلون 
على اكثرية ساحقة.

واوجز فولودميير فيسينكو اخلبير 
السياسي ومدير مركز بنتا في كييڤ 

الوضع بقوله ان »املواضيع االساسية لهذه 
االنتخابات هي احلرب والسالم«.

وانتخب بوروشنكو في مايو في الدورة 
االولى بحصوله على 55% من االصوات، 

بناء على الوعد باعادة السالم الى الشرق 
وتطبيع العالقات مع روسيا.

وبعد خمسة اشهر، بدأت عملية سالم مع 
اتفاقات مينسك التي افضت الى تهدئة. لكن 
التوصل الى وقف الطالق النار في اخلامس 
من سبتمبر لم يسفر عن وقف تام للمعارك 

التي تخطت حصيلتها 3700 قتيل، كما 
تقول االمم املتحدة. وال تنظر كييڤ بارتياح 
الى هذا الوضع الذي ترى انه يرسخ فقدان 

السيطرة على جزء من حوض دونباس 
الصناعي والناطق باللغة الروسية، باالضافة 

الى خسارة القرم الذي أحلق بروسيا في 
ربيع 2014.

وقال خبراء مركز اوراسيا غروب ان 
بوروشنكو »يواجه شكوكا متزايدة تتعلق 

بعملية السالم«.
ولدى اعالنه عن حل البرملان، قال الرئيس 
انه ال يستطيع ممارسة احلكم مع مجلس 

قدم دعمه الى سلفه املوالي لروسيا فيكتور 
يانوكوڤيتش عندما تنكر لتقارب مع االحتاد 

االوروبي وقمع تظاهرات االحتجاج التي 
انتهت باسقاطه.

وأخذ بوروشنكو ايضا على قسم من 450 
نائبا انتخبوا في 2012 تأييدهم املتمردين 

االنفصاليني، املدعومني ماديا وعسكريا من 
موسكو، كما تقول كييڤ والبلدان الغربية.
وقال اخلبير السياسي فادمي كاراسيف من 
مؤسسة االستراتيجيات الدولية في كييڤ 
ان »احتماالت بسط سالم راسخ في شرق 

اوكرانيا ستتزايد بعد االنتخابات«، واضاف 
ان »بترو بوروشنكو سيحصل على دعم 

اقوى من البرملان ولن يكون مقيدا للتوصل 
الى اتفاق مع املسؤولني الروس«.

وتفيد استطالعات الرأي ان القوى املوالية 

للغرب التي استنفرت في امليدان بكييڤ 
الشتاء املاضي، ستحصل على حصة االسد 

في البرملان. لكنها تذهب منقسمة عبر لوائح 
غير متجانسة تضم شبانا من املجتمع 
املدني ومقاتلني عادوا من الشرق، لذلك 

يتعني عليهم تقاسم السلطة.
ومنح استطالع للرأي صدرت نتائجه في 

13 اجلاري عن مؤسسة راتني غروب وجري 
على عينة من 2000 شخص بداية اكتوبر، 

كتلة الرئيس بترو بوروشنكو 33.5%. وهي 
تتخطى احلزب الراديكالي بزعامة اوليغ 

لياشكو )12.8%( واجلبهة الشعبية بزعامة 
رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك )%8.9(.

اما حزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا 
تيموشنكو فحصل على %6.9.

وألن حزب املناطق بزعامة الرئيس السابق 
ڤيكتور يانوكوڤيتش يقاطع االنتخابات، 
قدم عدد من الشخصيات في حكوماته 
لوائح السيما منها الئحة اوكرانيا قوية 

)7.8%( او الئحة كتلة املعارضة )%5.1(.
وهذه القوى التي تتمتع تقليديا بشعبية 

لدى الهيئة الناخبة الناطقة باللغة الروسية، 
تشعر انها تتعرض ملزيد من التهميش الن 

قسما من ناخبيها لن يستطيع املشاركة في 
االنتخابات سواء في القرم او في دونباس.

 ويقاطع االنفصاليون في الشرق 
االنتخابات وينوون تنظيم انتخاباتهم 

اخلاصة في 2 نوفمبر.
وقال كاراسيف ان »اكثرية انتخابية موالية 

الوروبا قد تشكلت في كل انحاء البالد 
للمرة االولى منذ االستقالل«، مشيرا الى 
»حتول كبير جدا«، واضاف ان »البرملان 

اجلديد سيعكس مصالح امة اوكرانية 
جديدة موالية الوروبا، وليس مصالح بلد 

منقسم بني الشرق والغرب، بني اوروبا 
وروسيا«.

ويتخوف عدد من االحزاب الصغيرة من 
اال يتمثل في البرملان، واال يحصل على 
5% كاحلزب الشيوعي الذي يواجه عداء 

متزايدا بسبب دعمه االنفصاليني، ويواجه 
من جهة اخرى احلضور السياسي الطاغي 
حلزبي سفوبودا وبرافي سكتور القوميني 
اللذين شاركا مشاركة فعالة في تظاهرات 

امليدان.
وبعد اجناز االنتخابات التشريعية، ستكون 
املهمة االولى لرئيس الدولة تشكيل حتالف 

متني قادر على اقرار دستور جديد 
وتدابير التقشف الصعبة التي تطالب بها 

املؤسسات املالية الدولية وفي مقدمها 
صندوق النقد الدولي.

وقالت الناخبة تتيانا ميكواليفنا )57 عاما( 
في كييڤ »السالم هو ما يعنينا في املقام 

االول، اما الباقي فيأتي الحقا«.

أوكرانيا التي تخوض حربًا تستعد النتخاب برملان 
يتوقع أن يكون موالياً للغرب

تقرير إخباري

أكدا رفع مستوى اللجنة املشتركة من وزارية إلى رئاسية

السيسي والبشير: اتفقنا على دعم الشرعية في ليبيا

إلى  أعلى املستويات، الفتا 
ان الراوب���ط الت���ي جتمع 
بني مصر والس���ودان غير 
موج���ودة ب���ني أي بلدين 
العالم، وهو ما  آخرين في 
يجب اس���تثماره للوصول 
إلى  البلدين  بالعالقات بني 

أعلى املستويات.
وح���ول دور اإلع���الم 
ب���ني مصر  العالقات  ف���ي 
والسودان، قال البشير إنه 
في املاضي كان الناس على 
دين ملوكهم واآلن فالناس 
على دين إعالمهم.. واإلعالم 
يلعب دورا خطيرا إما يكون 

بناء أو يكون هداما.
وأكد البشير ان ما اتفق 
عليه مع الرئيس السيسي ال 
ميكن أن تؤثر عليه وسائل 
اإلعالم، وأضاف أن اللجنة 
املشتركة بني البلدين ستعقد 
على املس���توى الرئاس���ي 

وستجري اجتماعات متهيدية 
لها في القاهرة ملتابعة ما مت 
االتفاق عليه بني مؤسسات 

البلدين.
وأشار إلى التواصل الكبير 
بني البلدين من خالل الطرق 
الساحلية والبرية والطريق 
اجلديد الذي س���يفتتح في 
مارس املقبل، باإلضافة إلى 
النهري والبحري  الطريق 

وخطوط الطيران.
وأض���اف البش���ير اننا 
سنعمل على تدعيم اتفاقية 
البلدين  ال� 4 بني  احلريات 
لتحقيق حرية اإلقامة والتنقل 
ولن يكون املصري غريبا في 
السودان وال السوداني غريبا 
في مصر، مشددا في نهاية 
كلمته عل���ى توافر اإلرادة 
السياس���ية لدعم العالقات 
الس���ودانية في   � املصرية 

مختلف املجاالت.

املبذولة لتحقيق االستقرار 
في ليبيا.

ومن جانبه، أكد الرئيس 
السوداني عمر البشير على 
اتفاقه مع كل ما قاله الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، مشددا 
عل���ى االتف���اق الكامل بني 
البلدي���ن حول كل القضايا 
الثنائية واإلقليمية والدولية 
التي متت مناقشتها خالل 

املباحثات.
البش���ير ان مبدأ  وقال 
بالده في التعامل هو البدء 
في القضاي���ا املتفق عليها 
للبناء عليها مبا يسهم في 
التي  العقب���ات  جتاوز كل 
تشوب العالقات، وأضاف 
أنه بعد هذا اللقاء الثاني الذي 
يجمعه بالرئيس السيسي، 
إرادة سياسية قوية  هناك 
م���ن اجلانب���ني لالنطالق 
إلى  البلدين  بالعالقات بني 

القاه���رة � أ.ش.أ: أعلن 
الرئيس املصري املش���ير 
عبدالفتاح السيسي ونظيره 
السوداني عمر البشير أنهما 
اتفق���ا على رفع مس���توى 
اللجنة املشتركة من املستوى 
ال���وزاري إل���ى املس���توى 
الرئاس���ي، ملزي���د من دعم 
التعاون املشترك  وتفعيل 
ب���ني البلدين ف���ي مختلف 
املجاالت وحتقيق مصالح 

شعبي وادي النيل.
ورحب الرئيس السيسي، 
ألقاه على اإلعالم  في بيان 
في ختام احملادثات املصرية 
التي استمرت  � السودانية 
يوم���ني، بزي���ارة الرئيس 
القاهرة والتي  إلى  البشير 
قال إنها تأت���ي في توقيت 
تتوافر فيه اإلرادة السياسية 
البلدين  والش���عبية ف���ي 
لتدعيم العالقات في مختلف 
املجاالت خاصة االقتصادية 
والتجارية والشعبية بشكل 
يرتقي إلى مستوى طموح 

الشعبني.
وناشد الرئيس السيسي، 
اإلعالم بأن يتحلى باحلرص 
عل���ى كل كلمة تقال بحيث 
حتقق ما فيه صالح العالقات 
بني مصر والسودان والعمل 
على استمرار العالقات بني 
الدول بقوة وفاعلية لتستمر 
وتزيد وتقوى، الفتا إلى أننا 

نحتاج إلى صبر وفهم.
وش���دد عل���ى أن بناء 
العالقات بني مصر والسودان 
إل���ى احل���رص  يحت���اج 
واالستمرار في العمل على 

دعم هذه العالقات.
أن���ه بحث مع  وأضاف 
نظيره السوداني التطورات 
الس���احة اإلقليمية  عل���ى 
وخاصة األوضاع في ليبيا، 
حيث اتفق���ت البلدان على 
ضرورة دعم املؤسس���ات 
الشرعية في ليبيا وضرورة 
التنسيق في املواقف واجلهود 

)أ.ف.پ( الرئيس املصري املشير عبد الفتاح السيسي مجتمعا بنظيره السوداني عمر البشير في القاهرة امس  

مسلحو القبائل التزموا وانسحبوا بحسب االتفاق املبرم

احلوثيون ينتشرون في »إب«.. وينسحبون من شارع املطار

قب���ل احلوثي���ني منذ مطلع 
سبتمبر املاضي«، مشيرا إلى 
أن احلياة عادت إلى طبيعتها 

في شارع وحي املطار.
وكان مسلحون حوثيون 
قد أغلقوا شارع املطار مطلع 
الش���هر املاض���ي، ونصبوا 
مخيمات في الشارع للمطالبة 
بإسقاط احلكومة وتخفيض 

أسعار الوقود.
الى ذلك، دعا رئيس الوزراء 
املكلف بتش���كيل احلكومة 

اليمنية اجلديدة خالد بحاح 
امس الى تكاتف جهود جميع 
األطراف السياسية للوصول 
بالبالد إلى غاياتها املنشودة 

من األمن واألمان والرقي. 
جاء ذلك في تصريحات 
صحافية لبحاح بعد وصوله 
الى العاصمة اليمنية صنعاء 
قادما من مدينة نيويورك عقب 
مشاركته في مراسيم التوديع 
التي أقيمت له مبناسبة انتهاء 
عمله مندوبا دائما لليمن لدى 
األمم املتحدة وتكليفه بتشكيل 

احلكومة. 
وأش���ار الى ان »املرحلة 
اليمن تتطلب  التي مير بها 
من جميع األطراف السياسية 
العمل إلجناز م���ا تبقى من 
املرحلة االنتقالية السياسية 
مبوج���ب مب���ادرة مجلس 
التع���اون اخلليجي واليتها 
التنفيذية املزمنة ومخرجات 
الش���امل  الوطني  احل���وار 
الس���لم والشراكة  واتفاقية 
الوطنية الت���ي رعتها األمم 

املتحدة«. 
انه »ستش���هد  وأوضح 
املرحلة القادمة جهودا جادة 
الختيار فريق وزاري متكامل 
من ب���ني الكفاءات الوطنية« 
معربا عن ثقته بأن »املكونات 
السياس���ية س���تكون عند 
مستوى املسؤولية الوطنية 
امللقاة علينا جميعا لترشيح 
خيرة الكوادر املش���هود لها 
بالنزاهة والكف���اءة لتحمل 
مهم���ة الس���ير بالوطن الى 
غاياته املنش���ودة من األمن 

واألمان والرقي«. 
وأضاف انها ستشهد كذلك 
»االنتهاء من صياغة دستور 
اليم���ن االحت���ادي اجلديد 
واالستفتاء عليه واالنتقال إلى 
مرحلة االنتخابات العامة التي 
تؤسس ليمن جديد مين العدل 
واملساواة والرفعة والتقدم 

والرخاء«. 
وأش���ار إل���ى ان���ه »دعا 
املجتمع الدولي خالل مراسيم 
التوديع التي أقيمت في مدينة 
نيويورك األميركية إلى عدم 
إغفال حجم الوضع اإلنساني 
الذي  واالقتصادي الصعب 

مير به اليمن«. 

املخيمات التابعة للمسلحني 
احلوثي���ني تنفي���ذا التفاق 
السلم والشراكة املوقع من 
قبل املكونات السياسية في 

البالد قبل أسابيع.
ونقل املوقع االلكتروني 
لوزارة الدف���اع اليمنية عن 
مص���در محل���ي ف���ي أمانة 
العاصمة قوله إنه »مت فتح 
شارع املطار شمالي صنعاء 
بعد ازالة املخيمات من وسط 
وجوانب الشارع املغلق من 

صنع���اء � وكاالت: على 
اتفاق بني  الرغم من توقيع 
احلوثي���ني والقبائل يقضي 
بانس���حابهم م���ن محافظة 
اليمنية، على أن تتولى  إب 
القوى احلكومية مسؤولية 
األمن فيها، وعلى الرغم من 
دخول موعد تنفيذ االتفاق 
املقرر امس، إال أن »احلوثيني« 
واصلوا انتشارهم في املدينة، 
في الوقت الذي انسحب فيه 

مسلحو القبائل.
وأوضح مسؤول حكومي 
طالب���ا عدم ذكر اس���مه أن 
املسلحني احلوثيني واصلوا 
انتشارهم في مدينة إب في 
عدد من شوارعها ومؤسساتها 
التفتيش  الرسمية، ونقاط 
التي أنشأت من قبل مسلحي 

اجلماعة قبل أيام.
وأض���اف أن احلوثي���ني 
واصلوا انتشارهم في أرجاء 
املدينة رغم انسحاب املسلحني 
القبليني، تنفيذا التفاق وقع 

أمس االول في احملافظة.
وقال مصدر مطلع، طلب 
عدم نشر اسمه، إن االتفاق، 
ال���ذي مت توقيعه في منزل 
القاضي يحيى  محافظ إب 
اإلريان���ي بحضور ممثلني 
عن مختلف األطراف، يقضي 
بخ���روج جميع مس���لحي 
القبائ���ل واحلوثي���ني من 

املدينة.
وأضاف »البند الثاني في 
االتفاق يقضي بأن تتولى 
قوات األمن اخلاصة واألمن 
الع���ام حماي���ة املدينة من 
الداخل، بدال من املليشيات، 
بينما يتولى اجليش تأمينها 

من املداخل«.
كما ين���ص على »ضمان 
خروج مسلحي جميع األطراف 
من املدينة دون اعتراضهم من 

أي جهة، 
 وإجماال، سقط في محافظة 
إب، يومي اجلمعة والسبت، 
25 قتال وعش���رات اجلرحى 
في مواجهات بني مس���لحني 

حوثيني ورجال قبائل«.
على صعيد متصل، أعلنت 
أمانة العاصمة اليمنية، امس 
أنه متت إعادة فتح ش���ارع 
إزالة  املطار بصنعاء، عقب 

)أ.ف.پ( مسلحون حوثيون أمام مقر محافظة صنعاء امس  

مستشار خامنئي: انتصار احلوثيني بات وشيكًا.. 
ونأمل أن يلعبوا دوراً باليمن كدور حزب اهلل في لبنان

طهران ـ سي.ان.ان: قال علي أكبر واليتي، 
مستشار الشؤون الدولية للمرشد األعلى 

بإيران علي خامنئي، إن انتصار جماعة 
»أنصار اهلل« احلوثيني في اليمن بات 

وشيكا.
ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية على 

لسان واليتي الذي يشغل منصب األمني 
العام للمجمع العاملي للصحوة اإلسالمية، 
قوله: »لقد اطلعت على أخبار انتصاراتكم 

القيمة، ولقد ارحتنا كثيرا وأهنئكم ألن 
عالقاتنا مع احلوثيني تعود الى السنوات 

االولى من انتصار الثورة، كما ينبغي 
ان نقول اننا مطلعون على أفكار العالمة 

صدر الدين احلوثي األب املعنوي ألنصار 
اهلل، وأننا مسرورون ألن القيادة احلوثية 
الثورية تدير التحرك الشجاع في اليمن«.

وتابع قائال: »إن انتصاراتكم تشير الى 
عمل مدروس ومستلهم من التجارب 

السابقة، واآلن متكنتم من السيطرة على 
األوضاع متاما وأزلتم العقبات من أمامنا«.
وأضاف: »لو نظرنا بشكل صحيح سنرى 

انه في األحداث التي وقعت في لبنان، 
وحد حزب اهلل جهوده الى جانب اجليش 

والشعب ضد الذين يحاربون الشعب، 
ومتكن من حتقيق النصر على جبهة 

النصرة اإلرهابية«.
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سيارات ملغومة وقذائف ودخان.. وقذائف التنظيم تصل تركيا.. وغارات التحالف على الرمادي تقتل 30 متطرفاً

كوباني تشهد أعنف قتال منذ أسبوع.. و»احلر« يسيطر على أحد أحيائها
ان جثث ما ال يقل عن سبعني 
مقاتال م���ن التنظيم وصلت 
تباع���ا خالل األي���ام األربعة 
الفائتة إلى املشفى الوطني في 
مدينة تل أبيض في محافظة 
الرقة )شمال(. وقد لقي هؤالء 
مصرعهم خ���الل املعارك مع 
»وحدات حماية الشعب« في 

عني العرب.
وقتل في معارك امس االول، 
بحسب املرصد، 16 عنصرا من 
»الدولة االسالمية« وسبعة 

مقاتلني اكراد.
وأكد مسؤول كردي محلي 
في عني العرب ادريس نعسان 
في اتص���ال هاتفي مع وكالة 
فرانس برس ف���ي تركيا ان 
تنظي���م »الدولة االس���المية 
استقدم مزيدا من التعزيزات 
الى املدينة«، مشيرا الى »انهم 
يهاجمون بض���راوة، ولكن 
بفض���ل الضرب���ات اجلوية 
االك���راد، لم  املقاتل���ني  ورد 

يتقدموا«. 
ف���ي غضون ذل���ك، أكدت 
مصادر أمنية مقتل 30 متطرفا 
في قصف لطائرات التحالف 
على معسكر للمتطرفني غرب 
الرم���ادي، وأش���ارت إلى أن 
الضربات دمرت آليات للتنظيم 
وأسلحة ثقيلة ومتوسطة منها 

مضادات للطائرات.
وف���ي تطور آخ���ر، أعلن 
الش���يخ م���ال اهلل العبيدي 
البغدادي  رئي���س مجل���س 
في اتصال م���ع العربية، أن 
عشائر العبيد وقوات الشرطة 
واجليش وبإس���ناد طائرات 
التحالف صدت هجوما واسعا 
للمتطرفني من ثالثة محاور 
على ناحية البغدادي وقاعدة 
البغ���دادي غربي األنبار وأن 
العشائر استعرضت بشوارع 
املدينة سيارات املتطرفني بعد 
مقتل العشرات منهم وحرق 

وتدمير آليات لهم.

أو األس���لحة لكنها ترس���ل 
إلى مورستبينار.  مساعدات 
مقاتلو داعش يريدون تدمير 
ه���ذه البواب���ة ك���ي نصبح 

محاصرين متاما هنا«.
واشار املرصد السوري الى 
ان تنظيم »الدولة االسالمية« 
تعرض خلسائر فادحة خالل 
االيام االخيرة. وأورد املرصد 

وأوضح قائد في »وحدات 
حماية الش���عب« الكردية أن 
مقاتلي »داعش« اس���تأنفوا 
الهجمات بهدف قطع آخر طريق 

يربط املدينة مع تركيا.
وأشارت في حديث لوكالة 
»رويت���رز«: »يريدون قطع 
اتصال كوبان���ي مع العالم.. 
تركيا ال تسمح بدخول املقاتلني 

مقاتلو التنظيم منذ أيام على 
وسط املدينة وأصاب مناطق 

حدودية داخل تركيا.
وقال ش���هود عي���ان إن 
القصف املدفعي استمر بعد 
أن أصاب���ت الغارات وس���ط 
كوباني. وسقطت عدة قذائف 
مورتر داخل تركيا قرب بوابة 

مورستبينار احلدودية.

السورية، وبثت ڤيديو على 
موقع »يوتيوب« يثبت ذلك.

وفي سياق متصل، شنت 
طائرات التحالف، الذي تقوده 
الواليات املتحدة، أمس، غارات 
على أهداف يشتبه أنها تابعة 
لتنظيم »داعش« ست مرات على 
األقل مبدينة كوباني احملاصرة، 
بعد أعنف قصف مدفعي يشنه 

واستمرت االشتباكات حتى 
صباح امس«.

الى ذل���ك، أعلنت »كتائب 
التابعة  الش���مال«  ش���مس 
ل�»ألوية فج���ر احلرية« في 
اجليش السوري احلر، أمس 
االول، سيطرتها على أجزاء 
واسعة من حي الصناعي في 
مدينة عني العرب )كوباني( 

عواص���م � وكاالت: أفادت 
مصادر داخل مدينة كوباني 
احلدودية السورية واملرصد 
السوري حلقوق اإلنسان امس 
بأن املدينة شهدت الليلة قبل 
املاضية أعنف قتال منذ أيام، 
فيم���ا هاجم تنظي���م داعش 
املقاتلني األكراد بقذائف مورتر 

وسيارات ملغومة.
الس���وري  ولفت املرصد 
حلق���وق اإلنس���ان إل���ى أن 
التنظيم أطلق ما يقارب 44 
قذيفة مورتر امس االول، في 
حني أطل���ق 4 قذائف أخرى 

امس.
من جهته، قال عبدالرحمن 
جوك وهو صحافي في كوباني: 
شهدنا أعنف اشتباكات منذ 
أيام ورمبا منذ أسبوع الليلة 
املاضية. هاجمنا »داعش« من 3 
نواح مختلفة من بينها ناحية 

مبنى البلدية والسوق.
أن  ش���ارحا  وتاب���ع 
»االشتباكات استمرت حتى 
صباح امس، حيث قمنا بجولة 
باملدينة ف���ي الصباح الباكر 
الكثير من السيارات  ورأينا 
احملطمة في الشوارع وقذائف 

املورتر التي لم تنفجر«.
إلى ذل���ك، ذك���ر املرصد 
أن التنظي���م ش���ن هجومني 
بسيارتني ملغومتني مستهدفا 
مواقع كردية مساء أمس االول 
ما أسفر عن سقوط ضحايا. 
وتصاعدت سحابة من الدخان 
األس���ود في س���ماء كوباني 

امس.
وقالت مقاتلة في وحدات 
الس���ورية  الش���عب  حماية 
الكردي���ة طلبت عدم نش���ر 
اس���مها إن املقاتل���ني األكراد 
متكنوا من تفجير السيارتني 
امللغومتني قبل أن تصال إلى 
أهدافهم���ا. وأضافت »كانت 
هناك اش���تباكات ليلة أمس 
االول في كل أنحاء كوباني.. 

الدخان يتصاعد عقب غارة لقوات التحالف على كوباني امس  )أ.ف.پ(

عواص���م - األناضول: 
التركي رجب  الرئيس  قال 
طيب أردوغان: لقد تقدمت 
تركيا بأربع طلبات للتحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات 
املتحدة ضد )داعش(، بشأن 
ما يجري في سورية، طلبنا 
إعالن منطقة حظر جوي، 
وإقامة منطقة آمنة، وتدريب 
وتزويده���م  الس���وريني 
بالسالح، وشن عملية ضد 
النظام الس���وري نفس���ه، 
مضيفا وبدون حتقيق هذه 
املطالب ال ميكن أن نشارك 

في أي عمليات 
جاء ذلك في التصريحات 
الصحفي���ة الت���ي أدلى بها 
الرئي���س التركي، على منت 
أقلته من  الت���ي  الطائ���رة 
العاصم���ة األفغانية كابول 
بعد زيارة رس���مية للبالد 
اس���تغرقت يوم���ا واحدا، 
والتي أجاب خاللها عن أسئلة 
الصحافيني حول العديد من 
الرأي  التي تشغل  القضايا 

الترك���ي، في اآلونة  العام 
األخيرة، كم���ا قيم رحلته 

ألفغانستان. 
وتاب���ع الرئيس التركي 
قائال: ليس واضحا حتى اآلن 
ما املطلوب منا بخصوص 
قاعدة إجنيرليك العسكرية. 
وحينما نعلم س���وف نتم 
مناقش���ة األمر مع وحداتنا 
األمني���ة، وبن���اء عل���ى ما 
سنتوصل إليه، سنوافق على 
ما نراه مناسبا لنا، وإال فال 
ميكن أن نوافق، وذلك في رد 
منه على سؤال متعلق مبا 
إذا كان���ت الواليات املتحدة 
ق���د تقدمت بطلب رس���مي 
باسم التحالف الدولي، من 
القاعدة  أجل استخدام تلك 
املوجودة في جنوب تركيا، 

أم ال.
إلى  ولف���ت أردوغ���ان 
أنب���اء تت���ردد في  وجود 
اآلونة األخيرة حول اعتزام 
الدول، تزويد حزب  بعض 
االحتاد الدميوقراطي الكردي 

السوري )PYD(، بالسالح، 
لتش���كيل جبهة معهم ضد 
داع���ش، مضيف���ا لكن هذا 
احلزب، بالنس���بة لنا اآلن 
منظم���ة إرهابية ال تختلف 
عن منظمة بي كا كا. وبالتالي 
فإنه من اخلطأ أن تنتظر منا 
الواليات املتحدة صديقتنا، 
وحليفتنا في الناتو، أن نقول 
نعم بعد أن وقفت وأعلنت 
صراحة دعمها لذلك احلزب، 
فليس من املمكن أن تنتظر 
منا شيئا كهذا، فنحن ال ميكن 

أن نوافق على ذلك.
وأش���ار إلى أن املنطقة 
اقترحناها،  الت���ي  اآلمن���ة 
ليست عملية احتالل، وإمنا 
منطق���ة آمنة س���نمكن من 
خاللها الالجئني السوريني 
الذين فروا بسبب األحداث، 
أراضيهم  إل���ى  العودة  من 
وبالدهم، مشددا على ضرورة 
إقامة تلك املنطقة من أجل 
الالجئني السوريني، وضمان 

حمايتهم فيها. 

أن  أردوغ���ان  وذك���ر 
مسؤولني أميركيني، والقوات 
املس���لحة التركية، ووزارة 
اخلارجي���ة، ناقش���وا م���ا 
ستقوم به الوحدات املعنية 
بخصوص إقامة منطقة آمنة 
داخ���ل احلدود الس���ورية، 
مؤك���دا أن بالده لن تتنازل 
عن املطال���ب األربعة التي 
طرحتها كشروط ملشاركتها 

في التحالف الدولي. 
وفي ش���أن آخر، تطرق 
الرئيس التركي إلى مسيرة 
الداخلي، ورد على  السالم 
املطالب التي تقدم بها البعض 
لتحسني الظروف اإلنسانية 
املفاوض  لعبداهلل أوجالن 
الرئيسي في هذه املسيرة، 
وقال أردوغان في هذا الشأن: 
هنا ش���خص محكوم عليه 
باملؤبد، والدولة فعلت كل 
ما لديها من أجل حتس���ني 
هذه الظروف اإلنسانية، وال 
يوجد لديها أكثر من ذلك. فال 
مجال لدينا أن نش���تري له 

ڤيال خاصة، ونسكنه فيها. 
فهو اآلن لديه في محبس���ه 
غرفت���ان، فضال عن تلفاز، 
وهذه امليزات حصل عليها 
أنه  في عهد حكومتنا، كما 
مبقدوره اللقاء ب� 5 محكومني 

آخرين موجودين هناك. 
الكي���ان  وبخص���وص 
املوازي قال الرئيس التركي: 
الكيان املوازي أو أي هياكل 
موازية للدولة، تعتبر أحد 
العناصر التي تشكل تهديدا 
ألمننا القومي. وسوف نبحث 
خالل اجتماع مجلس األمن 
القومي التركي الذي سينعقد 
الشهر اجلاري، مسألة تلك 
العناص���ر والتش���كيالت 

املوازية. 
واس���تعرض أردوغان 
الزيارة  انطباعات���ه ع���ن 
التي أجراها ألفغانس���تان، 
مش���يرا إلى أنه تناول مع 
نظيره األفغاني العديد من 
القضايا اإلقليمية والدولية 

الراهنة.

أردوغان: بدون حتقيق مطالبنا بشأن سورية
لن نشارك في أي عمليات

البخيت: نحو 1300 أردني يقاتلون في العراق قتل منهم أكثر من مائتني

رئيس الوزراء األردني يطالب بالوقوف 
بحزم في وجه قوى التطرف واإلرهاب

عم���ان � أ.ش.أ � أ.ف.پ: 
ال���وزراء  : طال���ب رئيس 
النسور  األردني د.عبداهلل 
بالوقوف بح���زم في وجه 
قوى التطرف واإلرهاب التي 
تشوه صورة الدين اإلسالمي 
احلنيف السمح الداعي إلى 
التس���امح وإغاثة امللهوف 
وروح الشهامة العربية ونبذ 
العنف والغلو وانتهاك كرامة 
اإلنسان، مش���يرا إلى دور 

الشباب في هذا الصدد.
ج���اء ذلك خ���الل كلمة 
رئيس الوزراء األردني التي 
وجهها إلى املؤمتر احلادي 
عشر لشباب عواصم الدول 
العربي���ة الذي ب���دأ أعماله 
ام���س وينظم���ه املجلس 
األعلى للش���باب األردنية 
وألقاها نيابة عنه د.محمد 
املومني وزير الدولة لالعالم 
واالتصال األردني، وأشار 
رئيس الوزراء األردني إلى 
حج���م التحديات واملخاطر 
التي يواجهها الوطن العربي 
من جراء الصراعات واألحداث 

الدامية واألوضاع في بعض 
الدول املجاورة، مؤكدا دور 
الشباب ومسؤوليته في فهم 
التحدي���ات وحتليلها  تلك 
بصواب ألنهم طاقة ومستقبل 
األمة وعليهم اإلس���هام في 
جتاوز تلك التحديات وإيقاف 
العنف  الكراهية ونبذ  لغة 
وسياسات التفريق من خالل 
احل���وار البناء والتمس���ك 
بثوابت املجتمعات واملصالح 
العربية املشتركة التي تدعم 
مس���تقبل الوط���ن العربي 
وتضمن تقدمه، وطالب بدعم 
الش���باب العربي ومتكينه 
من أداء دوره كعنصر بناء 
ملستقبل األمة العربية، وأكد 
دور الشباب العربي باعتباره 
ميثل مستقبل األمة العربية 
ويساهم في نهضتها، معربا 
ع���ن أن اللقاء يس���اهم في 
دعم التع���اون العربي بني 
آلياته  املؤسسات وتطوير 

ودورها إللغاء احلواجز.
إل���ى ذلك، ق���ال رئيس 
ال���وزراء األردني األس���بق 

مع���روف البخيت ان نحو 
1300 سلفي تكفيري اردني 
يقاتلون في صفوف تنظيم 
»الدولة االسالمية« املتطرف 
ف���ي العراق قت���ل منهم ما 
يزيد على 200 عنصر حتى 

اآلن.
البخي���ت ف���ي  وق���ال 
محاضرة في عمان مس���اء 
ام���س االول ان »التقديرات 
األقرب للواقعية تشير الى 
ان ما بني ألفني الى أربعة آالف 
سلفي اردني ينتمون للتيار 
التكفيري ويقاتل نحو 1300 
في العراق قتل منهم ما يزيد 

على مائتي عنصر«.
وأضاف في تصريحات 
أوردتها وكالة االنباء األردنية 
الرسمية، ان »هناك احتماالت 
العراقية  لتط���ور األزم���ة 
ضمن أربعة سيناريوهات، 
أولها قي���ام رئيس الوزراء 
العراق���ي )حيدر العبادي( 
بعملية سياس���ية سلمية، 
تقود ملصاحلة مجتمعية بني 
مكونات العراق الرئيس���ة، 

الس���نة  تضمن مش���اركة 
فيها«.

وأوضح ان »السيناريو 
اآلخر ه���و احتمال انتصار 
اجلي���ش العراق���ي وه���ذا 
مشكوك فيه ألسباب كثيرة، 
ومنه���ا احلاجة الى تعاون 

اجلميع«.
البخيت ان »ثمة  وتابع 
احتماال لتط���ور األزمة في 
الع���راق يكمن ف���ي اتفاق 
العراقي���ة على  املكون���ات 
تقسيم العراق«، مشيرا الى 
»صعوبة مثل هذا السيناريو 
خصوصا أن بغداد يسكنها 
خليط س���كاني وان معظم 
املوارد ف���ي منطقة محددة 
ه���ي كرك���وك واجلنوب، 
وهذا ما تفتقر اليه مناطق 

الشمال«.
ورأى ان »اسوأ سيناريو 
بالنس���بة لالردن ميكن ان 
تسير فيه احلالة العراقية، 
هو بقاء الوضع على ما هو 
عليه غامضا وملتبسا ضمن 
حالة قت���ال تكون نتيجته 

اقام���ة دولة س���نية بالدم 
وسيفضي ذلك الى تقسيم 

العراق«.
وأكد البخيت ان »اخلطوة 
ف���ي اجراء  الناجع���ة هي 
العراقي���ة الن  املصاحل���ة 
قيام دولة سنية في العراق 
له تداعي���ات خطيرة على 
األردن وعلى األمن القومي 

العربي«.
وأش���ار الى ان »داعش 
هو صنيعة مجموعة دول«، 
الوقت نفسه  مستبعدا في 
التنظيم بشن هجوم  قيام 

على األردن.
وقال ان »امكانية ش���ن 
هج���وم م���ن قب���ل داعش 
على األردن بالطريقة التي 
اتبعها في املوصل مستبعد، 
وذلك لطبيع���ة اجلغرافيا 
والطبوغرافيا«، مشيرا الى 
ان »اقرب مركزين سكانيني 
حدوديني بني األردن والعراق 
هما اجلفور وطريبيل والذي 
تبعد املس���افة بينهما نحو 

مائتي كيلومتر مربع«.

العبادي يزور إيران »لتوحيد اجلهود« 
ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«

بغ���داد � أ.ف.پ: يتوجه رئي���س الوزراء 
العراقي حيدر العبادي الى طهران اليوم، في 
زي���ارة هي االولى له من���ذ توليه مهامه قبل 
اكثر من ش���هر، تهدف الى »توحيد اجلهود« 
في املعارك ضد تنظيم »الدولة االس���المية«، 

بحسب مكتبه االعالمي.
وأف���اد املكتب في بيان ان »رئيس الوزراء 
حيدر العبادي س���يقوم اليوم االثنني بزيارة 
ال���ى ايران على رأس وفد وزاري تس���تغرق 
يوما واحدا«، مضيفا انها »تأتي ضمن اجلهود 
التي يبذلها د.العبادي لتوحيد جهود املنطقة 
والعالم مبساعدة العراق في حربه ضد تنظيم 
داعش االرهابي«، وهو االسم الذي يعرف به 
التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة 

في سورية والعراق.
ويأتي االعالن عن الزيارة غداة اكتمال عقد 
حكومة العبادي اثر موافقة البرملان على تعيني 
وزير الداخلية محمد سالم الغضبان، وخالد 
السياسية هذين  التباينات  العبيدي. وأبقت 

املنصبني احلساسني شاغرين منذ نيل حكومة 
العبادي الثقة في الثامن من سبتمبر.

وأشار البيان الى ان »العبادي يسعى الى 
ان تكون عالقات العراق مع دول اجلوار خاصة 
واملنطقة واملجتمع الدولي عامة متميزة وتقوم 
على اساس االحترام املتبادل واملصالح املشتركة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية باإلضافة 

الى احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه«.
وس���بق للعبادي ان كرر رفضه وجود اي 
قوات اجنبية على االراضي العراقية للمشاركة 
في القتال ضد التنظيم الذي شن هجوما كاسحا 
ف���ي يونيو املاضي، ادى الى س���يطرته على 
املوصل )كبرى مدن ش���مال البالد(، ومناطق 

عدة في محافظتي صالح الدين وديالى.
وأش���ار املكتب اإلعالمي ملكت���ب العبادي 
الى انه س���يتم خالل الزيارة كذلك »مناقشة 
السبل الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية في 
مجاالت الطاقة واإلسكان واإلعمار واملجاالت 

األخرى«.

واشنطن � أ.ف.پ: أعلن وزير الدفاع االسباني 
بيدرو مورينيس خالل زيارة لواشنطن أمس 
األول أن بالده سترسل في نهاية العام جنودا 
إلى العراق لتدري���ب قواته على قتال تنظيم 
»الدولة اإلس���المية«، مؤكدا في الوقت نفسه 
أنها ال تعتزم التدخل ضد التنظيم املتطرف في 
سورية. وصرح الوزير االسباني للصحافيني 
غداة لقائه في واشنطن نظيره األميركي تشاك 
هاغل بان البرملان االس���باني س���يصوت هذا 
األس���بوع على إرسال 300 جندي إلى العراق 

لتدريب القوات العراقية.
وأوضح ان اجلنود االسبان سيدربون القوات 
العراقية على تنفي���ذ املهمات اخلاصة ونزع 

األلغام والتعامل مع املتفجرات.
وق���ال »ميكننا ان نبدأ في نهاية العام الن 
العملي���ة برمتها تتطور بس���رعة، على مدار 
الساعة، كل يوم. علينا ان نكيف قدراتنا وما 

ميكننا ان نقدمه على ضوء هذا التطور«.
ولكن الوزير االسباني شدد على ان بالده 
ال تعتزم بأي حال من األحوال االنضمام إلى 
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 

ضد التنظيم املتطرف في سورية.
وأض���اف مورينيس أن مدريد ستس���مح 
للعسكريني األميركيني باستخدام قاعدتي مورون 
وروتا العسكريتني في جنوب اسبانيا لتنفيذ 

عملياتهم في شمال العراق.

السليمانية - األناضول: يطالب الالجئون 
السوريون القادمون من مدينة عني العرب 
)كوباني( الس���ورية، واملقيمون في مخيم 
»أرب���ات«، لالجئني في مدينة الس���ليمانية 
شمال العراق، بتحسني أوضاعهم، وظروفهم 

املعيشية مع قدوم فصل الشتاء.
وكان نحو )1000( كردي سوري قد جلأوا 
إلى إقليم ش���مال العراق قادمني من تركيا، 
حيث فروا إليه���ا من املع���ارك الدائرة في 
»عني العرب«، بني مقاتلي تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، ومجموعات كردية تتقدمهم وحدات 
احلماية الش���عبية )YPG(، التابعة حلزب 
االحتاد الدميوقراط���ي )PYD(، حيث جرى 
إيواؤه���م في مخيم »أرب���ات«، في )15( من 

الشهر اجلاري.
وأفاد »عدنان حس���ني«، وهو أحد سكان 
املخيم، بأن أرضية املخيم ترابية، وعند هطول 
املطر فإن األوحال تغطي املكان، وش���وارع 
املخي���م، كما أن الرياح تقتلع بعض اخليام 
من مكانها، فضال عن غياب وسائل التدفئة 
التي تساعدهم على اتقاء البرد، الذي ال مينعه 

عنهم سوى القليل من البطانيات.
»زكريا محمد«، يقيم مع أوالده الثمانية 
في املخيم، يقول إن الطرقات املوحلة تزيد من 
صعوبة ذهاب األطفال إلى املدارس، مناشدا 
سلطات إقليم شمال العراق، حتسني ظروف 
املخيم، واتخاذ التدابير الالزمة قبل أن تسوء 

األحوال اجلوية.

إسبانيا سترسل 300 جندي إلى العراق
لتدريب قواته على قتال »الدولة اإلسالمية«

الجئو »كوباني« يطالبون بدعم
 ملخيم »أربات« في شمال العراق



عربية وعالمية
االثنني 20 اكتوبر 2014

36
العد العكسي لنهاية والية مجلس النواب تبدأ اليوم

لبنان: 8 آذار تطرح رئيساً منها مادام رئيس احلكومة من 14!
اللواء احلسن، ولم تستبعد في 
ضوء كالم وزي����ر الداخلية ان 
يكون التحقيق توصل الى ما 

هو اكثر.
الرئيس سعد احلريري وفي 
بيان اص����دره مكتبه االعالمي 
مبناسبة الذكرى الثانية الغتيال 
اللواء وسام احلس����ن قال ان: 
خس����ارتي باستش����هاد وسام 
احلس����ن ال توص����ف بكلمات، 
وهو ال����ذي كان جزءا ال يتجزأ 
من حياتنا، وعنصر ثقة وامان 
ارتقى ملنزلة االخ واالبن البار 
في بيت الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، لكن خس����ارة لبنان 
باستشهاده اكبر من ان تختصر 
بكلمات عابرة تتوقف عند الذكرى 
الثانية الغتياله واالبعاد االمنية 

جلرمية االغتيال.
واضاف: وسام احلسن اعطى 
خالل فترة زمنية قصيرة من 
جتربته مفهوما متقدما وعلميا 
وحديثا لالمن يشكل قاعدة لعمل 
االجهزة املختص����ة في لبنان 
والتي تتحمل في هذه املرحلة 
مس����ؤوليات غير مسبوقة في 
حماية االمن الوطني والس����لم 
االهلي وسد املنافذ التي تتسلل 

منها رياح الفوضى والفنت.
واشار الى ان الشهيد وسام 
كان على مستوى هذه املسؤولية، 
وهو استطاع بكفاءاته املهنية 
والوظيفية وبقوة الوالء للبنان 
والدول����ة ان يتخطى التزاماته 
السياس����ية واخلاصة ويقدم 
منوذجا حقيقيا لرجل الدولة 
والضابط املؤمتن على سالمة 
اللبنانيني، كل اللبنانيني، دون 
تفريق او متييز ومبعزل عن اي 

والء سياسي.
وتابع احلري����ري: لقد كان 
وسام من دون شك مثاال للوفاء 
واالخالص لقضي����ة الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، ولكن من 
منطلق الوفاء واالخالص للدور 
الذي اضطلع به في قوى االمن 
الداخلي وتأسيس منظومة امنية 
حديثة تتص����در مهمات الدفاع 
عن لبنان وال تقيم حسابا لغير 
املصلحة الوطنية ودورها في 
كشف اوكار التجسس والتخريب 

واالرهاب.
وخت����م: لق����د اغتالوه على 
دروب الوفاء لرفيق احلريري، 
وعل����ى دروب الدفاع عن االمن 
الوطني، واملج����رم القاتل بهذا 
املعنى واح����د مهما تعددت له 
االس����ماء والصفات، وس����اعة 
احلساب آتية، بإذن اهلل، مهما 

طال الزمن.
وتوقف مراقبون امام العبارة 
االخي����رة في بي����ان احلريري 
»ساعة احلساب آتية، مهما طال 

الزمن«.
اما كالم الوزير املش����نوق 
واالتهام����ات التي س����اقها الى 
حزب اهلل فتؤش����ر الى مرحلة 
جديدة م����ن التعاطي بني تيار 
املستقبل واحلزب، خصوصا ان 
املشنوق كان متيز بوجوده على 
رأس وزارة الداخلية بالتواصل 

والتنسيق االمني مع احلزب.
ولم تس����تبعد املصادر ان 
يرتب هذا الكالم معادلة جديدة 
س����تحكم امللفات السياس����ية 
واالمنية التي يعي تيار املستقبل 
مس����ؤولية حزب اهلل في زجه 
في مواقف لوضعه في مواجهة 
مع اجليش، او عبر التسويق 
لتحول الطائفة السنية الى بيئة 
حاضنة لالرهاب، ما استدعى 
مواقف صارمة للرئيس سعد 
احلريري اطلقها من روما بعد 
لقائه البطري����رك املاروني مار 

بشارة بطرس الراعي.
وهذا يعني، في رأي املصادر، 
ان البالد س����تكون مقبلة على 
مرحلة من التصعيد السياسي 
ورمبا االمني ايضا، خصوصا في 
ضوء اعالن املشنوق عزمه على 

االعالن عن قتلة احلسن.

شروط االمن واالمان في لبنان، 
ودافع����ت عن اخلط����ة االمنية 
وعملت على توفير البنية التحتية 
السياسية لنجاحها، لكن لالسف 
ثمة من ظن انني تركت انتمائي 
السياسي الغراض خاصة، واعلن 
في اشارة واضحة حلزب اهلل 
ان البع����ض اكتفى بجني ثمار 
اخلطة االمنية والسياسية من 
دون ان يساعد على اجناحها بل 
ساهم سلوكه في زيادة مشاعر 

االحتقان والتوتر والغنب.
وكش����ف ان البع����ض دفع 
باخلطة االمنية ف����ي مكان ما 
الفراج نتائج معاكسة ملا اردته 
ولم تكن مجرد استعارة لغوية 
حني حتدث����ت عن مربع املوت، 
فاملربع شكل هندسي متساوي 
االضالع واملناطق التي ذكرتها 
متس����اوية في انتساب بعض 
الش����ذاذ فيها لثقاف����ة االخالل 
باالمن واجلرمي����ة، واعلن ان 
اخلطة االمنية حتولت حملاسبة 
بعض املرتكبني من لون واحد 
وترك اآلخرين، فثمة جهات توفر 
احلماية وتفتقر للصفاء الوطني 

مبقارنة االمن.
واعل����ن انه ص����ار مطلوبا 
حتويلنا لصح����وات لبنانية 
على غرار الصحوات العراقية، 
وكشف انه في كل مرة نتحدث 
عن اخلطف والتزوير في بريتال 
والنبي شيت والشروانة يأتيني 
اجلواب اال سلطة لنا والفاعلون 
يهربون الى اجلرود التي ال نعرف 
اولها من آخرها، وفجأة تصبح 
اجلرود ارض معركة فيها الدشم 
واملتاريس واملقاتلون، وطرقت 
الكثير من االب����واب وخاطبت 
الكثيرين منعا لليأس والتعطيل 

لكن دون نتيجة.
واعلن انه تط����رق الى هذا 
امللف مع الرئيس ميشال سليمان 
والضمانة الوطنية في رئيس 
مجلس النواب وكان في كل مرة 
يوافقني على ما اقول وذهبت 
للتوازن الوس����طي ف����ي وليد 
جنبالط وناقش����ت مع النائب 
ميش����ال عون االمر نفسه لكن 

ال نتيجة.
واض����اف: اقول في حضرة 
روح وس����ام احلسن لن نكون 
على رأس جتربة مماثلة لتجربة 
العراق ولن نقبل لتحويلنا لقادة 
صحوات متخصصني في فرض 
االمن على قسم من اللبنانيني 
فيما القسم اآلخر ينعم باحلصانة 
احلزبي����ة، واردف: بالعرب����ي 
البسيط اقول »هيك ما بيمشي 

احلال«.
ورد املشنوق: تعثر اخلطة 
االمنية الى االسباب السياسية 
وليس لنقص االمكانات، وهناك 
فريق من اللبنانيني يعتقد ان 
قدراته اكبر من لبنان لكنه لن 
يس����تطيع ان ينكر ان الكلفة 
يتحملها كل اللبنانيني ألن قدرته 
اصغر من املنطقة، وسأل: ماذا لو 
وضع احلزب امكاناته بتصرف 
الدولة بدل التفرد بالقرار؟ فهل 
كان وضعنا اس����وأ او افضل؟ 
واعلن ان مواجهة االرهاب ال تتم 
اال بركيزتني: الدولة واالعتدال 
بكل الطوائف والتشدد املذهبي ال 

يحارب بتشدد مذهبي آخر.
وختم: قلت م����ا قلت بحثا 
عن امن سياس����ي مشترك بني 
كل مناطق االضطراب وهذا اول 
الكالم وليس آخره ألننا نريد 

حماية لبنان.
املدي����ر العام لق����وى االمن 
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص 
ق����ال متوجه����ا الى الش����هيد 
احلسن: ان هذه املؤسسة تفخر 

بأمثالك.
مصادر معنية ابلغت »األنباء« 
بان التحقيق توصل من خالل 
ص����ور الكامي����رات املثبتة في 
الشوارع الى معطيات وصفتها 
باملهمة حول هوية الشخص الذي 
ركن السيارة امللغومة في طريق 

بريتال فعكار ومنه الى طرابلس 
ثمة احاديث عن خطط حتمل 
عنوان مكافحة االرهاب، لكنها 
تخفي بالنسبة للبعض عناوين 
اخرى مختلفة متاما، ورمبا هذا ما 
عناه وزير الداخلية نهاد املشنوق 
في خطابه بالذكرى الس����نوية 
الثانية الغتيال اللواء الشهيد 
وسام احلس����ن والذي تضمن 
انتقادات حادة ومباشرة حلزب 
اهلل ودوره في تقويض اخلطة 
االمنية الش����املة التي اقتصر 
تنفيذها على طرابلس والشمال، 
فيما اطلق����ت يد حزب اهلل في 
البقاع الشمالي لينخرط في حرب 
الدفاع االيرانية عن نظام االسد 
ويورط مع����ه لبنان بتداعيات 
هذه احلرب، محذرا من ان هناك 
من يعم����ل على تفجير امللفات 

اخلالفية من خارج احلكومة.
املش����نوق لم يوف����ر »احد 
االجه����زة االمنية«، مس����جال 
على رئيس����ه فقدان »الصفاء 
الوطني« اال انه لم يحدد اجلهاز 

املقصود.
واعلن املش����نوق: اننا على 
قاب قوسني او ادنى من اكتشاف 
حقيقة جرمي����ة اغتيال اللواء 
احلس����ن ورفيقه املؤهل احمد 
صهيوني الثانية، وهذا سيعلن 
في الوقت املناسب، وانا مسؤول 
عن كالمي، واكد انه: مهما فعل 
القتلة وذهبوا الى ابعد االماكن 
فسنطالهم وس����نقتص منهم 
بالعدل والقانون، وتوجه للشهيد 
احلس����ن: كيف لي ان اغفر انك 
انشغلت بحماية امن اللبنانيني 

ولم حتم نفسك؟
في السياسة، قال املشنوق ان 
ما سيقوله هو اول الكالم وليس 
آخره، ومن له اذنان فليسمع، 
مضيفا: لست من هواة تفجير 
احلكومة او التراشق السياسي، 
لكن امللف����ات تتراكم وثمة من 

يعمل على تفجيرها.
واضاف: قلت انني سأكون 
وزي����ر كل اللبنانيني، وافرض 
ش����روط االمن عل����ى اجلميع 
ووضعنا خطة متكاملة تؤمن 

تؤدي الى احلوار.
من جهته، قال الوزير السابق 
محم����د عبداحلميد بيضون ان 
لبنان بحاجة الى ثورة جديدة 
النتخاب رئي����س للجمهورية، 
واش����ار في حديث تلفزيوني 
الى ان الدولة والالدولة ال ميكن 
ان تتعايشا معا، وبالتالي على 
لبنان ان ينض����م الى احملكمة 
اجلنائية الدولية لكشف من قام 

باالغتياالت والتفجيرات.
واعتبر ان املجلس النيابي 
احلالي هو فراغ بحد ذاته، مشددا 
على ان التمديد يجب ان يكون 
بش����روط ومنها سحب سالح 

حزب اهلل.
وق����ال ان التمدي����د ملجلس 
النواب هو متديد للميليشيات 
ومتهيد للحرب االهلية، واالجدر 
كان اعطاء احلكومة صالحيات 
الرئاس����ة ولي����س التمدي����د 

للمجلس.
واكد انه ال ميكن املقارنة بني 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
س����مير جعجع ورئيس تكتل 
التغيي����ر واالص����الح النائب 
ميشال عون، فاالول يريد الدولة 
واملؤسسات والثاني انتقل الى 
جندي في جيش والية الفقيه 
وقد يصبح قائد فرقة في جيش 

املهدي.
الى ذلك، تابعت االوس����اط 
السياسية في بيروت مباحثات 
وزي����ر الدف����اع س����مير مقبل 
ف����ي طه����ران ح����ول العرض 
االيراني تقدمي اسلحة للجيش 

اللبناني.
وتقول االوس����اط ان القرار 
الدولي مينع تصدير او استيراد 
اسلحة الى ايران ومنها، يقف 
عائقا دون قبول لبنان العرض 
االيراني، اال اذا كانت الهبة مالية 
على غ����رار الهبة الس����عودية 
ليتم شراء اسلحة من مصادر 

اخرى.
ام����ا على الصعي����د االمني 
وال����ذي هو جزء م����ن معادلة 
رئاسة اجلمهورية، فإن املشهد 
ال يطمئن ابدا، فمن عرسال الى 

بيروتـ  عمر حبنجر

يدخل مجلس النواب اللبناني 
غدا العد العكسي لنهاية واليته 
في 20 نوفمبر املقبل، وسيعيد 
في جلسة الغد انتخاب اعضاء 
هيئة مكتب املجلس ورؤساء 

واعضاء اللجان.
وواض����ح ان التط����ورات 
العسكرية االقليمية والسياسية 
اللبنانية تخطت على مستوى 
االهتم����ام مجل����س الن����واب 
واس����تحقاقاته، وعلى رأسها 
التمدي����د، لتس����لط االض����واء 
مجددا على االستحقاق الرئاسي 
واملستجدات االمنية في لبنان 
واحملي����ط العربي ال����ذي بات 
مسرحا حلروب اعالمية، متعددة 
الوس����ائل واالدوات، غامض����ة 

االهداف، قريبها والبعيد.
مص����ادر 14 آذار تق����ول ل� 
»األنب����اء«: ان العق����دة مازالت 
في رف����ض العماد عون املنحى 
التوافقي لتأمني انتخاب رئيس 
للجمهورية، مراهنا على استدراج 
14 آذار الى ترشيح من يسمح 

لعون بالقول انه االقوى.
وثمة طرح جديد لفريق 8 
آذار طلعت ب����ه قناة »اجلديد« 
الوثيق����ة الصلة به����ذا الفريق 
حني حتدثت عن وصول ايران 
الى »باب املندب« عبر أتباعها 
احلوثيني ف����ي اليمن من قبيل 
الرد على عودة اخلط السعودي 
الى العراق لتصل الى االستنتاج 
ان هذا التحول االقليمي يسمح 
بإيص����ال رئيس من 8 آذار الى 
قصر الرئاسة في بعبدا مبا ان 

رئيس احلكومة من 14 منه.
الرئيس السابق للجمهورية 
ميشال سليمان اعتبر في افتتاح 
مستش����فى ميشال س����ليمان 
احلكومي في مينوق )جبيل( ان 
بقاء لبنان بال رئيس للجمهورية 
مغامرة بالرئاس����ة واستدراج 

للمخاطر.
وس����أل: ملاذا ال ننصت الى 
نداءات بكركي وننأى عن اجليش 

ونستدرج له املؤامرات؟
واضاف: الفراغ غير مقبول، 
الطبيعة تأبى الفراغ، الطبيعة 
تأبى الف����راغ، حاولوا تعويد 
الناس عل����ى الفراغ، وحجتهم 
عدم استنساخ جتربة ميشال 
سليمان، وانا اسأل جتربة من 
تريدون استنساخه؟ رمبا يجب 
ان نبحث عن منوذج من الدول 
احمليطة كي نستنسخه وننتخب 

رئيسا للبنان.
وعن اعالن بعب����دا، قال: ال 
يجوز ان تخطاه فريق املغامرة 
او رفض����ه آخر، ولالس����ف ان 
الديبلوماسية اللبنانية حاولت 
شطب مقررات املجموعة الدولية، 
خدمة ملن هذا؟ انهم يريدون ابقاء 
لبنان دون رأس كي يلغوا اعالن 
بعبدا، يريدون ابقاء لبنان تابعا 
للمحاور املتناحرة من حوله، 
ونحن نثق بتمام سالم، وندعو 
ألن يكون التمديد للمجلس مقرونا 
بانتخاب رئيس اجلمهورية قبل 

أي شيء آخر.
وقال: م����ن يريد ان ينصب 
حواج����ز في جوني����ة عليه ان 
ينصبها في البق����اع وبيروت 
قبل الوصول الى جونية، وإال 
فإن هذا س����يكون ممرا لداعش 

الى جهنم.
النائب وليد جنبالط دعا من 
خلدة الى الوقوف خلف اجليش 
الذي يخوض معركة قاس����ية، 
مشيرا الى ان اجليش بحاحة 
حلصانة سياسية والتوافق ولو 
باحلد االدنى قبل الدبابات، وقال: 
نرى شهداء من اجليش في غير 
املوقع املطلوب، ودعا للوقوف 

خلف اجليش.
وقال: النصرة جزء من الشعب 
الس����وري، واضاف: لن ندخل 
بسجاالت مع الوزير املشنوق 
ولكن نحتاج الى صحوات فكرية 

)محمود الطويل( جانب من االضرار املادية التي سببتها العاصفة في عكار 

سليمان: عطلوا 
انتخاب رئيس كي 

يلغوا إعالن بعبدا

املشنوق بذكرى 
اللواء احلسن: 

األمن على فئة من 
اللبنانيني واألخرى 

تنعم باحلصانة 
احلزبية

جنبالط يرد 
على املشنوق: 

املطلوب »صحوات 
فكرية«

بيضون: عون انتقل 
إلى جندي في 

جيش والية الفقيه

فنيش لـ »األنباء«: التكفيريون يضربون اجليش واملقاومة إلقامة دولتهم 
بإزاحة اجليش واملقاومة كي 
يتمكن التكفيريون من حتقيق 
غاياتهم وأهدافهم بجعل لبنان 
جزءا م����ن إمارتهم أو دولتهم 
اإلرهابية.وأض����اف فنيش أن 
رفض البعض للمنحة اإليرانية 
لتس����ليح اجليش، يندرج في 
سياق رفضهم البحث عن كيفية 
تعزي����ز دور اجليش وتدعيم 
الق����وة حلماية أمن  مرتكزات 
لبنان وس����يادته واستمراره، 
معتبرا أن مث����ل تلك املواقف 
السلبية تضع األمور في خانة 
احلسابات السياسية الضيقة أو 
في خانة االستجابة للضغوط 
اخلارجية حتى وإن كانت مضرة 
مبصلحة لبنان وأمن اللبنانيني، 
مشيرا الى أن هذا املوقف السلبي 
من اجليش ملنعه من احلصول 
على مساعدات عينية ومباشرة 
وغير مش����روطة م����ن إيران، 

تضعف قدراته ومناعته.

الشمال حاول البعض تغطيتها 
من خالل إنكار وجودها، مشيرا 
الى أنه من����ذ اللحظات االولى 
الندالع معركة عرس����ال ذهب 
البعض للتغطية على التكفير 
حتت عنوان الدفاع عن عرسال، 
ما أس����هم في منو التكفيريني 
الى  ومتكينهم م����ن الوصول 
اس����تغالل الوضع السياس����ي 
لالنتشار والتزايد، معتبرا أن 
الهدف من استهداف التكفيريني 
للجيش هو ضرب كل عوامل 
الق����وة واملناعة ف����ي املجتمع 
اللبناني، الس����يما أن اجليش 
يش����كل أحد أهم مواقع حماية 
الس����لم األهلي وبنية الدولة، 
كم����ا أن الهدف من اس����تهداف 
حزب اهلل ومجتمع املقاومة هو 
ضرب ركائز القوة في مواجهة 
االحتالل اإلسرائيلي واملشروع 
الصهيوني، معتبرا أن الهدفني 
املشار إليهما متالزمان ويقضيان 

يقوم به ه����ؤالء اإلرهابيون، 
وللتنصل من مس����ؤولياتهم 
حيال ما آلت اليه األوضاع في 
طرابلس نتيجة رعايتهم لتلك 
املجموعات املسلحة والتكفيرية، 
معتبرا بالتالي أن تنصل بعض 
السياس����يني من مسؤولياتهم 
بأسلوب مبتذل ورخيص إلثارة 
النعرات ومحاولة اللعب على 
الطائفي واملذهبي رمبا  الوتر 
يحقق بعض الغايات الشخصية 
واملكاسب السياسية على حساب 
استقرار طرابلس وأمن لبنان 

ككل.
هذا، ولفت فنيش الى أن ما 
يتع����رض له اجليش في عكار 
وطرابلس من تعديات ش����به 
يومية، هو ج����زء من الهجمة 
التي يتعرض له����ا لبنان منذ 
ان����دالع األحداث ف����ي املنطقة 
وحتديدا في س����ورية، ويؤكد 
وجوب ش����بكات تكفيرية في 

االرهاب والتكفير وإعطائه ذرائع 
للتمادي في تنفي����ذ جرائمه، 
مشيرا الى أن أي محاولة لربط 
املسارات السياسية بعيدا عن 
الواقع، ه����و خدمة مجانية أو 
مدفوعة الثمن أو رهانات فاشلة 
على التكفير للنيل من لبنان.

ولفت فنيش في تصريح ل� 
»األنباء« الى أن حزب اهلل اتخذ 
قرارا بعدم االجنرار وراء مواقف 
البع����ض املبتذلة والوضيعة، 
وعدم مج����اراة وتلبية رغبات 
الق����وى السياس����ية  بع����ض 
واملس����ؤولني السياسيني، إال 
أن احل����زب يضطر في بعض 
األحي����ان الى ش����رح احلقائق 
واتخاذ املوقف املناس����ب وفي 
الوقت املناسب لوضع النقاط 
على احلروف، متاما كما حصل 
في موضوع طرابلس ومحاولة 
توجيه اصبع االتهام الى حزب 
اهلل وحلفائه للتغطية على ما 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس النواب عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد فنيش ان 
اعتراف املوقوف إبراهيم بحلق 
بقتل  الشهيد املقدم في اجليش 
نور الدين اجلمل خالل موقعة 
عرسال في 2 أغسطس الفائت، ما 
هو إال عينة ومنوذج عن حجم 
االفتراءات والتجني واألكاذيب 
التي كانت ومازال����ت ُتطلقها 
بعض القوى السياس����ية ضد 
حزب اهلل واملقاومة، وتكشف 
مدى خطورتها وإس����هامها في 
تعمية الرأي العام عن احلقيقة 
والتغطي����ة عل����ى اإلرهابيني 
والتكفيريني، معتبرا بالتالي 
أن ال����ذي يغط����ي التكفيريني 
بتوجي����ه األنظار نحو آخرين 
كذبا وافتراء، يساعد سواء عن 
قصد أو ع����ن غير قصد بدعم 

 محمد فنيش

ريفي مع املقايضة
 لإلفراج  عن اجلنود: حزب اهلل 

حركش وكر الدبابير

جابر: نتجه للتمديد للبرملان 
بوصفه أهون الشرّين

مفتي لبنان: السنة أهل »اعتدال«
وما تقوم به بعض اجلماعات 

املسلحة ليس من اإلسالم

عواص���م � وكاالت: أكد وزير العدل اش���رف ريفي 
ان االفراج عن اجلنود االس���رى بند اول دائم ملجلس 
الوزراء، وانا مع املقايضة لتحريرهم، واي ثمن لتحقيق 

ذلك فهو رخيص.
وقال في ح���وار ش���امل لصحيفة اللواء ينش���ر 
اليوم، نعمل على وقف محاكمة املدنيني امام احملكمة 
العسكرية، فضباطها ليسوا مختصني واحكامها مشكوك 

بعدالتها.
واشار الى ان بعض القوى تعمل لصدام بني اجليش 
وطرابل���س وقرار اهلها مع اجلي���ش وهي مع الدولة 

وحاضنة جليشها.
وكشف انه مت اجناز محاكمة 24 ملفا من االسالميني، 
23 منه���م ب���راءة، ويبقى 15 ملفا س���يتم االنتهاء من 

محاكمتهم مع نهاية العام احلالي.
واعتبر ان الكالم عن امارة اس���المية في الش���مال 
كالم مغرضني وللتهويل، ف� 95% من املسلمني السنة 

معتدلون ومع الدولة.
واش���ار الى ان قتال حزب اهلل في س���ورية خطأ 
استراتيجي، فهو حركش وكر دبابير، وانسحابه من 
سورية يزيل عوامل اخلالف بني اللبنانيني، والغطاء 

السياسي هو اعالن بعبدا وتأييد اللبنانيني.
واكد اننا نرفض التنس���يق مع النظام الس���وري 
وجيشه، ونرفض اقحام اجليش اللبناني في احلرب 
الس���ورية وحماية احلدود من مه���ام اجليش وليس 

حزب اهلل.
وختم: متدد املشروع االيراني اوجد حالة احتقان 
بني السنة والشيعة والقضاء على الفتنة يكون بتحالف 

املعتدلني وليس بتحالف االقليات.

بيروت: اعتبر عضو كتلة »التحرير والتنمية« 
النائب ياسني جابر أن أي خرق في موضوع االنتخابات 
الرئاسية يحتاج إلى تفاهم بني أكبر كتلتني في املجلس 
النياب���ي وهما كتلة »املس���تقبل« وتكتل »التغيير 

واإلصالح«.
وفي حديث صحافي، أشار جابر إلى وجود ثالثة 
خيارات فيم���ا يتعلق مبجلس النواب، وهي إجراء 
االنتخابات أو التمديد أو الفراغ، الفتا إلى أن احلكومة 
لم تعني لغاية اآلن هيئة اإلشراف على االنتخابات، 
كما أن وزير الداخلية نهاد املشنوق صرح مرارا بأن 
الظروف األمنية ال تسمح بإجراء انتخابات، وقال: 
»تفاءلنا خيرا في االجتماع األول الذي عقده الوزير 
نهاد املش���نوق بحضور قائ���د اجليش العماد جان 
قهوجي وأعلن فيه االس���تعداد إلجراء االنتخابات، 
لكن بعده تفاقمت األمور بشكل معقد، مما يؤكد أن 
موضوع إجراء االنتخابات عمليا وفعليا قد ال يكون 

ممكنا في الوقت احملدد في 16 نوفمبر«.
وفيما لف���ت جابر إلى أن مكونا أساس���يا أعلن 
نيته االنسحاب من االنتخابات، أعرب عن اعتقاده 
بأن األمور لألسف تتجه نحو التمديد، واصفا إياه 
بأنه »أهون الشرين«، مشددا على أنه يبقى بالتأكيد 

أفضل من الفراغ.

بيروت ـ خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الش���يخ عبداللطيف دريان ان ما 
تقوم به الجماعات المس���لحة ف���ي أي منطقة عربية 
ليس من  اإلس���الم، واعلن انه سوف يتصدى بكل ما 
أوتي من قوة وحكمة وموقف لكل حركة ال تعبر عن 
الدين الحقيقي ومفاهيمه الصحيحة في المس���امحة 

واالعتدال والوسطية.
وق���ال في حفل تكريمي أقامه على ش���رفه منتدى 
الحوار الوطني »نحن أهل السنة أهل االعتدال، فال مكان 
للغلو وللتطرف واإلرهاب، ولن نرضى بأن يكون هناك 
في مناطقنا بيئات حاضنة لإلرهاب، بل س���يكون في 
مناطقتنا بيئات حاضنة للتسامح واالنفتاح واالعتدال، 
ولن نك���ون بعد اليوم في موق���ع المدافع عن ديننا، 
فأعمالنا وتصرفاتنا ومواقفنا ستعبر عن سماحة هذا 
الدين، ولسنا مضطرين أبدا للقبول بتجاوزات بعض 
القوى المس���لحة التي تدعي انها تفعل ما تفعل باسم 

الدين وأن تقوم بما تقوم به باسمنا جميعا.
أضاف: س���نمد ايدينا المفتوحة إل���ى اخواننا في 
المذاهب األخرى وسنتصدى للغلو والتطرف إن وجد 
فينا والمطلوب من اتباع المذاهب ورجاالت المذاهب 
األخرى وش���خصياتها واحزابها أن تمد األيدي أيضا 
للمبادرة لمنع الغلو والتطرف، فنحن ال يمكن أن نقبل 
بأي خط���اب تحريضي مذهبي مقيت يفرق بين أبناء 
الدين الواحد، والمطلوب من الجميع الحكمة واليقظة 
ألن هناك الكثير مما يحاك لديننا وألتباع ديننا اليقاع 

الفتنة المذهبية المدمرة بين صفوفنا.
وختم بالقول: ما يحدث في مناطقنا العربية وفي 
شرقنا لن نرضى أن يبقى على ما هو عليه، فالمسيحيون 
ج���زء من هذا التراب اللبناني وهم جزء من تراب هذا 
الشرق، بنينا وإياهم تاريخ هذا الشرق وحضارته وال 
يمكن ان نتصور ابدا لبنان من دون مس���يحييه، وان 
علينا واجبا دينيا في البداية وواجبا اخالقيا وواجبا 
انسانيا ان نتوجه للجميع بأن يتمسك بتراب أرضه 
سواء كان ذلك في لبنان أو في البلدان العربية أو في 
الشرق، فهذا الشرق بجناحيه المسلم والمسيحي هو 
رسالة للعيش الواحد ولتصدير هذه الصيغة إلى كل 

دول العالم.

هاجس اخلطف يعود  إلى البقاع
بيروت:  هدد آل احلجيري بخطف اشخاص من آل 
حمية على خلفية اتهام هؤالء بخطف ش���خصني من 
آل احلجيري من داخل منزلهما في بلدة تعلبايا خالل 

عملية اقتحام مسلحة للمنزل.
وقال الش���قيق االكبر للمخط���وف مصطفى هاني 
احلجيري وابن عمه املخطوف اآلخر خالد احمد احلجيري 
متوجها الى وزير الداخلية نهاد املشنوق: لسنا مكسر 

عصا، وسنكسر من يعتدي علينا.
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تشييع حاشد لسعيد اخلوري في بيروت بحضور رئيسي حكومتي فلسطني ولبنان

حت����ى الواح����دة والنصف 
ظهرا وم����ن الرابعة عصرا 

حتى الثامنة مساء.
ويوم اخلميس ستنتقل 
اتيش����ا لتقبل  الى  األسرة 
تعازي األصدقاء والعاملني 

في مقر الشركة هناك.

تقبلت التعازي حتى الثامنة 
مساء.

وس����يتم تقبل التعازي 
اليوم االثنني وغدا الثالثاء 
في منزل الراحل مبنطقة بئر 
حسن، مبنى شركة سي.سي.
س����ي من العاشرة صباحا 

اجلثمان الى كنيسة السيدة 
للروم االرثوذكس في شارع 
املكحول )راس بيروت( حيث 

مدافن العائلة.
واعتبارا من اخلامس����ة 
انتقل����ت العائلة الى مجمع 
»البيال«وسط بيروت، حيث 

بيروت - زينة طبارة

 ش����يع في بيروت امس 
جثم����ان رج����ل األعم����ال 
الفلس����طيني الكبير سعيد 
توفيق خ����وري، بحضور 
رئيس حكومة فلسطني رامي 
احلمداهلل ورئيس مجلس 
وزراء لبنان متام سالم، الذي 
استقبل احلمد اهلل في منزله، 

ورافقه الى الكنيسة.
وحضر الص���الة على 
اجلثمان في كنيس���ة مار 
نيقوالوس للروم االرثوذكس 
ف���ي االش���رفية )بيروت( 
الس���نيورة  الرئيس فؤاد 
واالمني العام لتيار املستقبل 
احمد احلريري ووزير االعالم 
رمزي جريج ووزراء ونواب، 
كما حضر وفد كويتي يضم 
االشقاء فيصل وخالد وسعد 
املوسى، بصفتهم اصدقاء 
الكبي���ر، ورفعت  للراحل 
اع���الم لبنان وفلس���طني 
الكنيس���ة  عل���ى مدخ���ل 
بأيدي اطفال يرتدون الزي 
الفلسطيني، في حني امتألت 
صالونات الكنيسة الثالثة 
باملشيعني اضافة الى القاعة 
التي تستوعب  الرئيسية 

800 شخص.
وتوالى على الكالم جنل 
الراحل توفيق سعيد خوري 
وصديق العائلة باسم عقل 
ورئيس حكومة فلس����طني 
رامي احلم����داهلل فالرئيس 

فؤاد السنيورة.
توفي����ق خوري ش����كر 
املعزين الكثر خصوصا من 
جتش����موا عناء اإلتيان من 
اخلارج، وحتدث باسم عقل 
عن العالقات العائلية للراحل 
الكبي����ر، في ح����ني حتدث 
احلمداهلل والسنيورة عن 
الدور اإلعماري والتنموي 
لس����عيد خ����وري وعل����ى 
املس����توى العربي الواسع، 
وخصوصا في فلس����طني 
ودول اخلليج ولبنان، حيث 
من ابرز اجنازات سي.سي.

سي. مطار رفيق احلريري 
الدولي.

وبعد القداس، جرى نقل 

شخصيات سياسية واجتماعية شاركت في تشييع "املعلم"

)محمود الطويل( رئيسا وزراء لبنان وفلسطني متام سالم ورامي احلمد اهلل يشاركان في قداس وجناز مؤسس وصاحب شركة احتاد املقاولني العرب سعيد اخلوري في كاتدرائية مار نقوال في األشرفية 

أمني عام تيار املستقبل أحمد احلريري وشخصيات عسكرية واجتماعية في قداس سعيد اخلوري

اثناء الغزو الغاشم ولألمة 
العربي���ة التي س���اهم في 
اللبن���ات األولى  وض���ع 
لكثير من مشاريع التطوير 
العمراني بعمله في كثير 

من بلدانها.
وقال اخلرافي في رسالة 
عزائه إن الفقيد، رحمه اهلل، 
كان يحظى بالتقدير من كل 
من يعرفه، وكان مثاال لرجل 
األعمال النموذجي في العمل 
واألخ���الق الكرمية، حيث 
برحيله فقدنا صديقا عزيزا 
ورجال صادقا تألم لعروبته 

مثلما تألم لوطنه.
واختتم اخلرافي رسالة 
عزائه بالدعاء للفقيد بأن 
يتغمده العلي القدير بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته، وأن 
يلهم عائلته واجلميع الصبر 
والسلوان في هذا املصاب 

الكبير.

اخلرافي في رسالة تأبني وجهها إلی عائلة الفقيد:

ال ننسى محبة سعيد اخلوري للكويت 
برحيله فقدنا صديقاً عزيزاً ورجالً صادقاً

نعى رئيس مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي وفاة 
رجل األعمال سعيد اخلوري 
في رسالة وجهها إلى عائلة 
الفقي���د عبر فيها عن بالغ 
احلزن واألسى لوفاة املغفور 
له الفقيد الغالي املعلم سعيد 
اخلوري الذي كانت تربطه 
معه عالقة صداقة وتعاون 
وثيق منذ البدايات األولى 
لعمله ف���ي الكويت، حيث 
وصف اخلرافي تلك العالقة 
بأنها نعم الصداقة القائمة 
على الود واالحترام والعمل 
الذي منا وتطور  املشترك 

بفضل اهلل تعالى.
وأش���اد اخلراف���ي في 
خط���اب تأبين���ه للفقيد 
الكبي���ر ومحبته  بعطائه 
التي ال تنسى للكويت التي 
عمل بها لس���نوات طويلة 
وساندها ودعمها خصوصا 

جاسم اخلرافي

طالب يحملون األعالم الفلسطينية واللبنانية في استقبال »املعلم« على مدخل كاتدرائية مار نقوال في األشرفية

ً السنيورة لسعيد اخلوري: أنت وسام على صدورنا جميعا
س���عيد اخلوري هو وسام على 
صدورنا جميعا، نفتخر ونفاخر 

به اآلخرين«.
وختم السنيورة كلمته قائال: 
أيها األخ والصديق.. أيها املعلم 
سعيد اخلوري.. أنت بحق وسام 

على صدورنا جميعا.
الوف���اء منا ومن أبنائه ومن 
خلفائه وأعوانه وأصحابه يقتضي 
االلتزام واحلرص على متابعة هذه 

املسيرة دون كلل او هوادة.
س���عيد اخلوري ابو توفيق 

املعلم سعيد.
هو كبير من كبارنا، رحل عنا 
جسدا، ولكنه يبقى نديا عطرا في 
ذاكرتنا وضمائرنا، فلترقد بسالم 
ولتسكن في الفسيح من جنات 
اخللد. سعيد اخلوري رحمك اهلل، 
خسارتنا بغيابك كبيرة كبيرة، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
)يأيتها النفس املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي(.

وإلى الرقم 14 في العالم، وهي قد 
حققت ذلك النجاح الباهر بسبب 
اجلهد والعمل الدؤوب واملثابرة 
والتفاني واإلتقان والصدق في 
العمل. أسس سعيد اخلوري مع 
عدد من صحبه ممن آمنوا وحملوا 
لواء القضية الفلسطينية عددا من 
املؤسسات اخليرية الفلسطينية 
التي  التعاون  ومنها مؤسس���ة 
عملت على دعم ومتويل املشاريع 
التنموية داخل فلس���طني وفي 
مخيمات الش���تات والتي كانت 
أوائل اجلمعي���ات اخليرية  من 
ف���ي العالم العرب���ي التي تهتم 
بش���ؤون الفلسطينيني العلمية 
والثقافية والتراثية واالقتصادية 

واإلدارية.
لقد قال عنه الرئيس محمود 
عباس: »هذا هو ابن البلد الذي 
جتمعني به كثير من الذكريات 
ويجمعني معه املاضي واحلاضر 
واآلم���ال واألش���ياء الصغيرة 
والكبي���رة والصداقة احلميمة. 

العدوان اإلسرائيلي على لبنان 
في العام 2006، حيث عمل باسم 
شركة احتاد املقاولني على التبرع 
بترميم وإعم���ار مدرجات مطار 
بيروت الدولي ف���ي لبنان التي 
كان دمرها العدو اإلس���رائيلي، 
وفي ذلك كان مرة جديدة يعبر 
عن إميان���ه والتزام���ه الوطني 
العميق وتأكيده على  والقومي 
العربي ومتسكه  إرادة اإلنسان 
باحلياة والبن���اء وفي التصدي 
لعدوانية إس���رائيل وحتدياتها 

وهمجيتها وجرائمها.
الس���نيورة: س���عيد  وتابع 
اخلوري لم يكن رجال عاديا بل 
كان استثنائيا بتفانيه الصادق 
وامللت���زم بالعم���ل الناجح بكل 
املقاييس، وهو لذلك كان منوذج 
الرج���ل العربي املكافح من أجل 
ان يكون لنفسه ولوطنه وأمته 
موقع���ا مميزا حتت الش���مس، 
فش���ركته تربع���ت لتصبح في 
املرتبة األولى في العالم العربي 

العال���م، فاملش���اريع العمرانية 
التحتي���ة  البني���ة  ومش���اريع 
واخلدماتية التي أقامتها مجموعة 
شركاته تشهد على عظمة عطاء 
هذا الرجل ودوره في بناء وتطوير 
وتنمية اقتصادات عربية عديدة 
ومنه���ا االقتصاد الفلس���طيني 
وفي إتاح���ة الفرص للمتميزين 
واملبادرين، وكذلك فرص العمل 
اجلدي���دة لأللوف من الش���باب 
الفلسطيني والعربي، هذا فضال 
عن إس���هاماته القيمة في شتى 
املجاالت االجتماعية والتعليمية 
واخليرية والتي ستظل شاهدة 
على عطاءاته وإجنازاته وعلى 
جتذره عميقا في تراب فلسطني 

وفي قضايا الوطن العربي.
وقال: لقد شكل فقيدنا الكبير 
جتربة مميزة في العمل واإلقدام، 
وأذكر هنا كيف انه بادر فورا الى 
االستجابة لطلبي في التعاون مع 
احلكومة اللبنانية ملواجهة حتدي 
االجتياح والدمار الذي تسبب فيه 

تقاليد مؤسس���اتية في ش���ركة 
احتاد املقاولني التي أسسها مع 
صديقه ونسيبه حسيب الصباغ 
وزميلهما كامل عبدالرحمن في 
بيروت عام 1952 وهي املؤسسة 
العربية التي حملت لواء النجاح 
واإلجناز ملشاريع ومعالم وصروح 
ضخمة ومفيدة في مختلف دول 
املنطق���ة العربية وعدد آخر من 

دول العالم.
لقد عمل سعيد اخلوري مع 
شريكه حس���يب الصباغ على 
إبراز املبادئ األولية واألساسية 
الناجح على مستوى  لألسلوب 
إدارة األعم���ال في املنطقة فكان 
نشاطه ونشاط شركته مبثابة 
اقتحام مبادر ودائم للمصاعب 
واملناط���ق اجلديدة او املجهولة 
وتطوير دائ���م وخالق للفرص 
الكامنة بحثا عن النجاح واإلجناز 

والتقدم«.
وأضاف: سعيد اخلوري كان 
واحدا من كبار البنائني في دول 

وأش���خاص كثيرين عمل على 
إقدارهم مبنحهم فرص التعليم 
والعمل وبالتالي جنح في إطالق 
مواهبه���م وطاقاتهم ملصلحتهم 
ومصلحة أوطانهم وأمتهم، وهو 
في كل ذلك جنح جناحا باهرا في 
ان يسجل في صحيفته ما يشهد 

له ويخلد اسمه.
وتابع: »لقد ع���رف عن هذا 
الرجل الهمام جناحه في تطوير 

الرئيس فؤاد  ق���ال  بيروت: 
السنيورة في تأبني املعلم سعيد 
اخلوري امس: نلتقي اليوم هنا 
لنودع كبيرا من كبار هذا املشرق، 
وذلك بعد رحلة طويلة له كانت 
حافلة بالعمل والكفاح والصبر 
والتحمل واملثابرة واملبادرة، كما 
كانت حافل���ة ايضا بالنجاحات 
واإلجن���ازات، وهي انطلقت من 
صفد في فلسطني عام 1923 الى 
العال���م الرحب لتنته���ي اليوم 
في لبنان البلد الذي طاملا أحب 
وأراد ان يحتضن���ه ثراه، إال ان 
هذه الرحلة لم تنته ولن تنتهي 
هنا، فلسوف تستمر رحلة املعلم 
سعيد اإلنسان حية نابضة في 
ضمائر أصدقائه ومحبيه وعارفيه 
ومواطني���ه، في ش���تى األقطار 
العربي���ة وفي العالم األوس���ع، 
مستندة الى ذكراه العطرة، وإلى 
إجنازات كبرى حققها، ومؤسسات 
أطلقها وس���اعدها وحرص على 
منوها وتوسعها، وصروح شيدها، 

صورة الراحل على نعشه
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Obama’s credit card declined

Inequality Growing in the US

(CNN) -- Ever had your cred-
it card turned down at a fancy 
restaurant?

President Obama can commiser-
ate. Speaking to workers at the Con-
sumer Financial Protection Bureau 
in Washington on Friday, he recalled 
a moment last month when, at the 
end of a dinner out in New York 
City, his plastic was declined.

“I guess I don’t use it enough, so 
they thought there was some fraud 
going on,” he said. “Luckily, Mi-
chelle had hers. I was trying to ex-
plain to the waitress that I’ve real-
ly been paying my bills.”

The President and first lady dined 
at Estela in downtown Manhat-
tan during Obama’s stay in New 

York for the annual United Na-
tions General Assembly session 
in September.

Based on a photo of their kitch-
en order that the restaurant posted 
online, we know the Obamas dined 
on burrata with salsa verde and 
charred bread, and an endive salad 
with walnuts and anchovies.

The restaurant is run by a former 
staffer at Blue Hill at Stone Barns, 
a farm-to-table mecca in the Hud-
son Valley where the Obama fam-
ily attended the wedding of their 
personal chef this summer.

Obama was at the financial agen-
cy Friday to sign an executive or-
der bolstering security measures 
for government credit cards.

(CNN) US Federal Reserve chair 
Janet Yellen said that she was “great-
ly concerned” about rising inequal-
ity in the US.

“I think it is appropriate to ask 
whether [growing inequality] is 
compatible with values rooted in 
our nation’s history,” she said in a 
speech in Boston on Friday.

Some worried the speech politicised 
the Fed in favour of Democrats.

President Barack Obama has 
highlighted inequality in recent 
speeches on the state of the US 
economy.

Ms Yellen has made efforts since 
taking over as head of the central 
bank in January to focus more on 
issues beyond the basic rate-setting 
role of the Fed.

“The past several decades have 
seen the most sustained rise in in-

equality since the 19th century af-
ter more than 40 years of narrow-
ing inequality following the Great 
Depression,” she said, noting that 
while some degree of inequality is 
to be expected, the recent widen-
ing concerns her.

Ms Yellen cited the “Great Gats-
by Curve”, which has found that 
“among advanced economies, great-
er income inequality is associated 
with diminished intergenerational 
mobility”.

To combat this trend, Ms Yellen 
advised focusing on four issues: af-
fordable higher education, inheri-
tance policy, business ownership 
and help for children.

However, she did not tie any of 
these policies to those of the Fed, 
which is unusual for a central bank 
official.

Celebrities

Economy

Season of birth affects 
your mood later in life

How ISIS has changed

Health

Syria

(The Telegraph) Scien-
tists’ research shows peo-
ple born in the summer 
are more likely to suffer 
from mood swings.

Babies born in the sum-
mer are much more like-
ly to suffer from mood 
swings when they grow 
up while those born in the 
winter are less likely to 
become irritable adults, 
scientists claim. 

Researchers studied 400 
people and matched their 
personality type to when in 
the year they were born. 

They claim that people 
born at certain times of 
the year have a far great-
er chance of developing 
certain types of tempera-
ments, which can lead to 
mood disorders. 

The scientists, from 
Budapest, said this was 
because the seasons had 
an influence on certain 
monoamine neurotrans-
mitters, such as dopamine 
and serotonin, which con-
trol mood, however more 
research was needed to 
find out why.  They dis-
covered that the number of 
people with a “cyclothy-
mic” temperament, charac-
terised by rapid, frequent 
swings between sad and 
cheerful moods, was sig-
nificantly higher in those 
born in the summer. 

Those with a hyperthy-

(CNN) - It is a ques-
tion that the global com-
munity is seeking to un-
derstand as the crisis in 
Iraq and Syria deepens. 
How can such a numeri-
cally small force as ISIS, 
which calls itself the Is-
lamic State, have taken 
control of vast swathes of 
Syria and Iraq, and how 
can it hold the ground tak-
en while simultaneously 
conducting multiple of-
fensive actions in both 
countries?

The most recent CIA es-
timate in September 2014 
put the total number of 
ISIS fighters in Iraq and 
Syria at between 20,000 
and 31,500. But such num-
bers, while alarming, are 
not nearly enough to ex-
plain the stunning mili-
tary successes the group 
has enjoyed.

ISIS is at heart a guer-
rilla army that has recent-
ly captured large stocks of 
modern and heavy weap-
onry. While the equipment 
that makes headlines is 
war planes, captured tanks, 
heavy artillery and Ameri-
can-made Humvees, most 
ISIS fighters are still armed 
with the same mix of So-
viet-era small arms and 
American M16/M4 pat-
tern rifles that their Iraqi, 
Kurdish and Syrian oppo-
nents rely on.

Much of the heavy 
equipment ISIS has at its 
disposal was captured dur-
ing their lightning advance 
into Iraq, not before. It 
is not the core reason for 
their battlefield success-
es. However, what it does 
do is make planning any 
battle against ISIS forc-
es an uncertain exercise 
because one may have to 
face weapons and vehicles 
from right across the ca-
pability spectrum.

When it comes to of-
fensives against prepared 
positions, ISIS forces can 
certainly deploy heavy artil-
lery, modern weapons and 
tanks that give it greatly 
enhanced capabilities and 

mic temperament, a ten-
dency to be excessively 
positive, was significantly 
higher among those born in 
the spring and summer. 

The study also found 
that those born in the au-
tumn were less likely to 
be depressive, while those 
born in winter were less 
likely to be irritable. 

Lead researcher, assis-
tant professor Xenia Gonda, 
said: “Biochemical stud-
ies have shown that the 
season in which you are 
born has an influence on 
certain monoamine neu-
rotransmitters, such as 
dopamine and serotonin, 
which is detectable even 
in adult life. This led us 
to believe that birth sea-

completely outgun Kurdish 
Peshmerga forces in partic-
ular. Unconfirmed reports 
have suggested that ISIS 
even deployed a captured 
M1A1 Abrams in its take-
over of the Mosul Dam, 
before eventually being 
driven back by repeated 
U.S. airstrikes.

This is where airpower 
can make a difference since 
heavy artillery, tanks and 
armoured vehicles are vul-
nerable to airstrikes when 
concentrated in the open 
such as at the Mosul Dam 
and in the current offen-
sive to take Kobani.

What air power can-
not do is easily degrade or 
neutralize ISIS’s core ad-
vantages which are strong 
battlefield leadership, sig-
nificant tactical autono-
my and aggressive tactics. 
Their battlefield tactics 
are somewhat reminiscent 
of the German Blitzkrieg 
campaigns in the early part 
of World War II. They use 
fast, well-coordinated forc-
es with vehicle support to 
attack enemy weak points 
in strength under the cov-
er of long range artillery 
and mortar fire.

A particular speciality is 
outflanking defensive po-
sitions and then mopping 
up defenders who attempt 
to retreat. The tactic is as 

son may have a longer-
lasting effect. 

“Our work looked at 
over 400 subjects and 
matched their birth sea-
son to personality types 
in later life. 

“Basically, it seems that 
when you are born may 
increase or decrease your 
chance of developing cer-
tain mood disorders. 

Professor Gonda add-
ed: “We can’t yet say any-
thing about the mecha-
nisms involved. What we 
are now looking at is to see 
if there are genetic mark-
ers which are related to 
season of birth and mood 
disorder”. 

The study may well 
provide a clue as to why 

much psychological as it 
is kinetic, and is greatly 
magnified by the horren-
dous and public brutali-
ty ISIS has systematical-
ly exhibited wherever it 
has gained control.

Even well-motivated 
and equipped troops are 
likely to contemplate tac-
tical withdrawals if out-
flanked and in danger of 
being surrounded by an 
unknown number of fanat-
ical mass murderers with 
apparently superior weap-
onry and tactics. Where, 
as in Mosul, the defenders 
are poorly motivated, even 
small ISIS attacks are ca-
pable of provoking mass 
panic and routs.

Kobani is an unusual 
operation for ISIS fight-
ers in some respects, in 
that they appear commit-
ted to what has become a 
pitched battle in the open 
where they are vulnera-
ble to airstrikes. Despite 
having surrounded Ko-
bani and conducting ag-
gressive and apparently 
well-coordinated infiltra-
tion attempts from multi-
ple approaches, the sort 
of street-to-street “meat 
grinder” that Kobani has 
become does not play to 
ISIS’s strengths.

Against an enemy with 
nowhere to retreat to and 

some of the nation’s best 
know personalities are good 
natured, while others are 
slightly grumpier. 

The Duchess of Cam-
bridge was born in winter, 
on January 9, which ac-
cording to the study, means 
she is less likely to be ir-
ritable while Roy Keane, 
the famously hot-headed 
former Manchester Unit-
ed footballer, was born in 
August, when the scientists 
say people are more likely 
to have mood swings. 

Mary Berry, the ever-
cheerful presenter of the 
Great British Bake Off, 
was born in the Spring, 
when, according to the 
study, people are more 
likely to be excessively 
positive. 

The study is being pre-
sented at the annual con-
ference of the European 
College of Neuropsychop-
harmacology (ECNP) in 
Berlin, Germany. 

Professor Eduard Vieta, 
from the ECNP, said: “Al-
though both genetic and 
environmental factors are 
involved in one’s temper-
ament, now we know that 
the season at birth plays 
a role too. 

“And the finding of “high 
mood” tendency (hyper-
thymic temperament) for 
those born in summer is 
quite intriguing.”

air support, a numerical-
ly limited force such as 
ISIS that normally relies 
as much on psychological 
effects as firepower to take 
ground faces a tough chal-
lenge. This is just as well 
since on the ground, it is 
only the bravery of light-
ly armed Kurdish fighters 
standing between ISIS and 
control of the town. Air-
strikes are essential but 
could not keep ISIS out 
of the town alone.

In terms of defending 
the ground it has, ISIS 
appears to be efficient at 
quickly moving forces in 
strength to meet particular 
Iraqi and Peshmerga offen-
sives. However, along most 
of the “frontlines” across 
Northern Iraq and Syria, 
a relatively small number 
of ISIS forces appear ca-
pable of pinning potential 
attackers in their defensive 
lines with a combination 
of reputation and sporad-
ic mortar, sniper and ma-
chine-gun fire.

Given the disorganized 
state of the ground forces 
arrayed against them, and 
the limitations of airpow-
er for rolling back such an 
enemy, this may well be 
enough to allow ISIS to 
maintain control of most of 
its newly declared Caliphate 
for a long while yet.

“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

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

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
Invitation Only, 6:30 pm - 8:30 pm

For more up to date information on the schedule, visit:
 www.daw2014.com



»برقان« يزيد رأسماله 21 مليون دينار قبل نهاية السنة
وافق مجلس إدارة بنك برقان على زيادة رأس املال املصدر واملدفوع بواقع 21.6 مليون دينار، بحيث يصبح رأس املال 
املصدر واملدفوع للبنك بواقع 195 مليون دينار، وذلك بإصدار أسهم جديدة بواقع 216 مليون سهم، ويخطط البنك لتنفيذ 
قرار زيادة رأس املال قبل نهاية السنة املالية اجلارية وذلك بعد استيفاء كافة اإلجراءات واملوافقات الالزمة على ذلك. 
وأوضح البنك أن الزيادة في رأس املال ستخصص للمساهمني املقيدين بسجل مساهمى البنك - كما في يوم التداول 
السابق على تاريخ بداية فترة االكتتاب - كل بنسبة ما ميلكه من أسهم، وبحيث يخصص الفائض في األسهم لالكتتاب 
العام للمساهمني ولغيرهم، وسوف يعلن البنك عن كافة تفاصيل اإلصدار وسعره بعد استيفاء املوافقة.
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
دمج سلس ألسهم VIVA..ماذا حتتاج من أوراق؟

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )VIVA( أن 
عملية دمج أسهم الشركة انطلقت بسالسة في 
يومها األول، وذلك طبقا ملوافقة هيئة اسواق 
املال، حيث فتح الباب الستقبال طلبات الدمج 
وتفويض االش���خاص عقب انتهاء س���اعات 
الت���داول اليومية، م���ن الواحدة ظهرا وحتى 

الثالثة والنصف عصرا. 
وأوضحت VIVA أن إدارة السوق قد طلبت 
من مساهمي الشركة الراغبني في دمج ملكياتهم 
وفقا لإلجراءات املعتمدة لدى الس���وق بعض 
املستندات واالوراق الثبوتية املطلوبة لدمج 
االسهم. وأنه وفي حال دمج اسهم االبناء الى 
االب لالبن���اء ممن تتج���اوز اعمارهم 21 عاما 
يتطلب اص���ل البطاقة املدنية وصورة عنها، 
باالضاف���ة الى تنازل م���ن االبناء مصدق من 
البنك او احلضور ش���خصيا والتوقيع على 
ورقة التنازل امام املوظف املعني، اما في حالة 
دمج االبناء القصر الذين تقل اعمارهم عن 21 
فيتطلب اصل البطاقة املدنية وصورة عنها.

أما عن دمج أسهم الزوجة الى الزوج فتتطلب 
اصل البطاقة املدنية وصورة عنها، وأصل عقد 
الزواج وشهادة ميالد احد االبناء وصورة عنها، 
وتنازل مص���دق من الزوجة للزوج أو وكالة 
اصلية وصورة منها مذكور فيها عبارة »حق 

التعاقد مع النفس«.
فيما أن املس���تندات املطلوبة لدمج اسهم 
االبناء القصر الى االم تتمثل في اصل البطاقة 
املدنية وصورة عنها وحكم الوصاية لصالح 

االم، فيما ال يعتمد حكم احلضانة نهائيا.
وحول الطلبات العامة لتفويض االشخاص 
ذكرت إدارة السوق انه في حال حضور صاحب 
العالقة يتطلب التفويض أصل البطاقة املدنية 
للمفوض له وصورة عنهما، ورقم تداول صاحب 
العالقة، واختيار اسم شركة الوساطة، أما في 
حالة وجود وكالة عامة عن صاحب العالقة، 
فيتطلب التفوي���ض الوكالة العامة االصلية 
وصورة عنها، واصل البطاقة املدنية للطرفني 
وصورة عنها، باالضافة الى رقم تداول صاحب 
العالقة واختيار اسم شركة الوساطة. أما عن 
التصديق من البنك، فيتطلب التفويض اصل 
البطاقة املدنية للطرفني وصورا عنها، ورقم 
تداول صاحب العالقة، واختيار اس���م شركة 
الوساطة، واخذ منوذج التفويض مطبوعا من 
ادارة الوسطاء وتوقيعه من صاحب العالقة 
وتصديق التوقيع م���ن البنك واحضاره الى 
الوس���طاء مرة اخرى العتماده خالل 10 ايام 

عمل من تاريخه.
وفي حال تفويض الشركات فإن املستندات 
املطلوب���ة تتمثل في عقد التأس���يس وعقود 
التعدي���ل إن وجد االصالن وص���ور عنهما، 
ووجود بند بيع وشراء االسهم ضمن اغراض 
الش���ركة، وأصل الرخصة التجارية وصورة 
عنها، وأصل البطاق���ة املدنية وصورة عنها، 
وحض���ور املدير املخ���ول بالتوقيع أو وكالة 
عامة منه بصفته مدير الش���ركة أو املصادق 

على توقيعه من البنك.

كاونتر منظم لعملية دمج أسهم VIVA في البورصة أمس 

200 مليون دينار مخصصات في 9 أشهر و5% نسبة القروض املتعثرة و238% نسبة التغطية

بنك اخلليج يربح 26.5 مليون دينار بنمو %10
أعلن بنك اخلليج في بيان صحافي أمس عن 
حتقيق أرباح تشغيلية قبل املخصصات بلغت 
79.8 مليون د.ك لفترة التس���عة أشهر األولى 
من الع���ام 2014. وبلغ صافي ربح البنك 26.5 
مليون د.ك لفترة التسعة أشهر األولى من العام 
2014، بارتفاع نس���بته 10% مقابل 24.1 مليون 
د.ك مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي. وقد 
بل���غ إجمالي أصول البن���ك 5.192 ماليني د.ك، 
وإجمالي الودائع 4.194 ماليني د.ك. بينما بلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 509 ماليني د.ك كما 
في نهاية سبتمبر 2014. وقد قام البنك بزيادة 
املخصصات العامة االحترازية إلى 201 مليون 
د.ك.، أي بزيادة قدره���ا 43 مليون د.ك خالل 
تلك الفترة، ومتكن من احملافظة على نس���بة 
القروض غير املنتظمة والتي تبلغ حاليا %5.1 
وقام بزيادة نسبة التغطية لتلك القروض غير 

املنتظمة إلى %238. 
وتعليقا على ه���ذه النتائج صرح الرئيس 
التنفي���ذي لبنك اخلليج،س���يزار جونزاليس 
بوينو قائال: »يس���رني أن أعل���ن عن النتائج 
التي حققها بنك اخلليج خالل الربع الثالث من 
العام، وتعكس هذه النتائج استمرارية النمو 
لصافي األرباح، وتبني قدرة بنك اخلليج على 
التقدم وزيادة أرباحه في بيئة تنافسية للغاية، 
حيث ارتفعت نسبة القروض بواقع 13% وبلغت 
نسبة كفاية رأس املال 16.6% مقارنة بالنسبة 
الرقابية البالغة 12%، واألهم من ذلك أن البنك 
يخطو بثبات على املسار الصحيح نحو استكمال 
عملية إعادة الهيكلة التي بدأها عام 2008. وجتدر 
اإلشارة إلى استعداد إدارة البنك لدراسة كافة 
املتاحة لتطوير اخلدمات املصرفية  اخليارات 

املقدمة للشركات واألفراد على السواء«. 
وقد حصل بنك اخللي���ج مؤخرا على عدة 
جوائز مرموقة كان آخرها جائزة »أفضل بنك 
محلي للمدفوع���ات وإدارة النقد في الكويت« 
من »إيجن بانكر«، وجائزة »أفضل بنك محلي 
للخدمات املصرفية لألفراد«، وجائزة »أفضل 
برنامج لتطوير املوظفني« للعام 2014 من »بانكر 
ميدل إيس���ت«. وجائزة »اجلودة املتميزة في 
عملية الدفع اإللكتروني الفوري« من »سيتي 
بنك«، وجائزة »أفضل بنك للخدمات املصرفية 
الفردية« من مجلة »انترناشيونال فاينانس«، 

وذلك من ضمن جوائز أخرى.

سيزار جونزاليس بوينو الرئيس التنفيذي لبنك اخلليج

املبنى الرئيسي لبنك اخلليج 

الرئيس 
التنفيذي: النمو 

في األرباح 
استمر رغم 

البيئة التنافسية  

منو محفظة 
القروض بواقع 

13% سنويًا 
وكفاية رأس 
املال %16.6

األرباح التشغيلية 
بلغت 80 مليون 

دينار قبل 
املخصصات
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أعلنت هيئة أسواق املال عن صدور قرار 
من مجلس التأديب اخلميس املاضي ضد شركة 
شرق لالستثمار، وقرر املجلس إيقاف الشركة 

مدة 6 أش���هر عن أي نشاط جديد في مجاالت 
إدارة احملافظ االستثمارية وتأسيس وإدارة 

أنظمة استثمار جماعي وحفظ األموال.

هيئة األسواق توقف »شرق لالستثمار« 6 أشهر

استدعاء زيادة رأسمال »هيتس« من اليوم حتى 10 نوفمبر

تابعة لـ »االستثمارات« تربح 690 ألف دوالر

أعلنت شركة هيتس تيليكوم القابضة 
)هيتس( أنه وبناء على موافقة اجلمعية 

العامة العادية واملنعقدة في 26 يونيو 2014 
وغير العادية )املؤجلة( واملنعقدة في 3 يوليو 
2014 للشركة، على زيادة رأس مال الشركة 
بنسبة قدرها 21% من رأس املال، بطرح عدد 
151.43 مليون سهم وبقيمة اسمية 100 فلس 
للسهم الواحد ودون عالوة إصدار تخصص 

لدائني الشركة املقيدين في البيانات املالية 
املدققة املجمعة للشركة للسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2013 مع تنازل املساهمني 
احلاليني عن حقهم باالكتتاب في تلك 

الزيادة. 
وبعد موافقة هيئة أسواق املال على نشرة 

االكتتاب لزيادة رأس مال الشركة فقد 
حدد مجلس اإلدارة فترة االستدعاء لتلك 

الزيادة لتكون خالل الفترة من اليوم االثنني 
20 أكتوبر اجلاري وتنتهي في االثنني 

10 نوفمبر املقبل، علما أن االكتتاب بتلك 
الزيادة سيكون في مقر الشركة.

أعلنت شركة االستثمارات الوطنية أن احدى شركاتها 
اململوكة بالكامل باجلمهورية اللبنانية قامت ببيع احدى 
وحداتها العقارية مببلغ 1.9 مليون دوالر مما سيحقق 
صافي ربح 690 الف دوالر ستدرج ضمن نتائج الربع 

الرابع لعام 2014.

»البترول الوطنية« تكرّم الكويتيني بعقود املقاولني

»الكويتية الصينية«: انخفاض التضخم الهندي 
إلى 5%.. ألسباب مؤقتة

قال تقرير الش���ركة الكويتي���ة الصينية 
لالستثمار ان التضخم بدأ ينخفض في الهند 
إلى معدالت معتدلة، بعد سنوات من االنخفاض 
التدريجي في األسعار. لكن املستويات احلالية 
غير مسبوقة منذ األزمة املالية في 2008، إذ بلغ 
تضخم مؤشر أسعار اجلملة باملتوسط معدل 
9.5% على أساس سنوي في 2011، ومعدل %7.5 
في 2012، ومعدل 6.3% في 2013، ومعدل 5% هذا 
العام الذي تضمن أيضا أدنى معدل للتضخم 
في عشر سنوات )إن استثنينا فترة الثمانية 
أش���هر خالل األزمة املالية( وهو معدل %2.4 

سجلته الهند في شهر سبتمبر من العام.
أما تضخم مؤشر أسعار املستهلكني، فقد 
انخفض أيضا بشكل ملحوظ من معدل %7.7 
في شهر أغسطس على أساس سنوي إلى %6.5 
في سبتمبر على أساس سنوي، ومقارنة مبعدل 
تضخم بلغ 11.2% في نوفمبر 2013. وكان املعدل 
الذي سجلته الهند في سبتمبر أدنى مستوى 
للتضخم في س���نوات، ما يشير إلى أن فترة 
مرور االقتصاد الهندي مبرحلة من األس���عار 

املرتفعة قد تكون وصلت إلى نهايتها.
وكان االنخفاض في منو التضخم على نطاق 
واسع في سبتمبر، مبا في ذلك أسعار األغذية 
التي منت مبعدالت قريبة من أدنى مستويات 
لها خالل عشر سنوات بحسب مؤشر أسعار 
اجلملة، بلغت هذه املعدالت متوس���ط %2.2 
على أساس سنوي مقارنة مبتوسط 6.8% في 
يوليو املاضي، ومعدالت من رقمني خالل عام 
2013. أظهر مؤشر أسعار املستهلكني التوجه 
ذات���ه أيضا، حيث منت أس���عار األغذية على 
أساس سنوي مبعدل 7.6% في سبتمبر )أدنى 
مستوى منو في ثالث سنوات( مقارنة مبعدل 
14.5% في نوفمبر 2013 على أس���اس سنوي. 
وساهمت الزيادة في األمطار املوسمية في الهند 
في تخفيف أسعار الغذاء املرتفعة، التي دفعتها 
املش���اكل الهيكلية في سلسة التوريد وكذلك 

استمرار اإلنتاجية الزراعية الضعيفة.
وشهدت منتجات الطاقة أيضا تباطؤ حادا 

في األسعار. وأظهر مؤشر أسعار اجلملة أن 
منو أسعار الوقود والطاقة كان أقل معدل منو 
له منذ عام 2009، إذ انخفض مستوى تضخم 
الطاقة في مؤش���ر أس���عار اجلملة إلى معدل 
1.3% على أساس سنوي في سبتمبر املاضي، 
بعد أن بلع معدل 4.5% في أغسطس، ومعدل 
10.5% في مايو. أما تضخم الطاقة في مؤشر 
أسعار املستهلكني، سجل أيضا أدنى مستوى 
من���و له ليصل إلى معدل 3.5% على أس���اس 

سنوي في سبتمبر.
ومع انخفاض أس���عار النفط بنسبة %40 
في يونيو، انخفضت تكاليف الطاقة في الهند 
مبا أنها تستورد 70% من نفطها. بهذا حافظت 
الروبية الهندية على استقرارها، ما مكن الهند 
من انتهاز فرصة انخفاض أسعار النفط وأيضا 
انخفاض أسعار الغذاء. كما استمر التضخم 
األساسي الذي يستثني منتجات الطاقة والغذاء 
في التباط���ؤ تدريجيا تزامن���ا مع االقتصاد 
الضعيف، ليكون العامل الرئيسي في انخفاض 

إجمالي التضخم في الفصول املاضية.
أما االنخفاض احلاد في معدل التضخم في 
األشهر املاضية، يعود رئيسيا إلى االنخفاض 

في تضخم الطاقة والغذاء.
ومع استمرار االنخفاض في أسعار النفط 
وتضخم قاعدة التضخم األساسية، من املرجح 
أن يستمر التضخم الهندي بالتباطؤ، على األقل 
لغاية نوفمبر القادم، بالرغم من االرتفاع الطفيف 
في التضخم الذي فتح املجال إلى سياس���ات 
التخفيف النقدي. بقى محافظ البنك املركزي 
الهندي متشددا منذ توليه منصبه وسيتطلب 
بأن يبقى التضخم عند معدالت منخفضة حتى 
يتمكن من إطالق سياسة التخفيف لغاية نهاية 

السنة املالية في الهند.
ومن املتوقع أن يبقى االقتصاد الهندي عند 
وضعه احلالي إلى بداي���ة العام القادم، حني 
سيتم اإلعالن عن امليزانية اجلديدة. حلني ذلك 
الوقت، ستراقب الهند أوضاع النفط والطقس 

وتطوراتها.

احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية 
بتخريج وتكرمي الدفعة الثانية من الش���باب 
الكويتي العامل في عقود املقاولني، والذين اجتازوا 
بنجاح برنامج التأهيل املهني الذي أعدته دائرة 
التدريب والتطوير الوظيفي بالشركة، والذين 
بلغ عددهم 117 موظفا في التخصصات املهنية 

)اللحام والتصنيع وامليكانيكا والكهرباء(. 
وخ���الل احلفل الذي أقيم بهذه املناس���بة، 
أكد الرئيس التنفيذي للشركة م. محمد غازي 
املطيري اهتمام البترول الوطنية بإعداد الشباب 
الكويتي العامل في عق���ود املقاولني وتأهيله 
مهنيا بش���كل متميز خلوض مجال العمل في 

مختلف العقود املبرمة مع الشركة. 
واضاف ان دائرة التدريب والتطوير الوظيفي 
ممثلة بقسم تكويت عمالة املقاولني قامت بإعداد 
برنامج مهني لعدد 400 موظف في التخصصات 
املهنية )التصنيع وامليكانيكا واللحام والكهرباء(، 

حيث تتولى شركة »هاورد تكنولوجي« عملية 
تدريب املوظفني على مجموعات وملدة س���نة 
كاملة، وبعدها يحصل كل موظف على شهادة 
مهني���ة معتمدة دوليا. وأش���ار إلى ان الدفعة 
األولى شملت تخريج 47 متدربا في تخصص 

الكهرباء. 
وأشار املطيري إلى انه يجري حاليا االعداد 
لبرنام���ج تدريب���ي للموظف���ني في تخصص 
التفتيش والتآكل واآلالت الدقيقة للسنة املالية 

 .2015/2014
وش���كر املطيري دائرة التدريب والتطوير 
الوظيف���ي على اجله���ود املبذولة ف���ي اعداد 
البرنامج التأهيلي، كما ش���كر دوائر الصيانة 
مبصافي الشركة على جهودها في إعادة صيانة 
وجتهيز ورش مركز التدريب البترولي لتتناسب 
البرنامج  التدريبي���ة لتنفيذ  مع االحتياجات 

التأهيلي.

لقطة جماعية للمكرمني يتوسطهم محمد املطيري

املثنى املكتوم: أداء بعض الصناديق جتاوز 23% منذ بداية 2014

»االستثمارات الوطنية« حتقق أرباحًا تنافسية
لصناديقها تفوق املؤشرات

منذ بداية العام حتى نهاية 
شهر س���بتمبر 2014 عائدا 
بلغ 18.09% وبلغ عائده منذ 
التأسيس 82.07% وبلغت 
توزيعاته منذ التأسيس 350 

فلسا نقدا و50% منحة.
كما حقق صندوق موارد 
للصناعة واخلدمات النفطية 
املتخصص بأسهم شركات 
الصناعة واخلدمات النفطية 
املتوافقة  احمللية والعربية 
مع أحكام الشريعة أداء منذ 
الع���ام احلالي حتى  بداية 
نهاية ش���هر سبتمبر عائدا 
بلغ 12.50% وبلغت توزيعاته 
منذ التأسيس 200 فلس نقدا 
و8% منحة، وأيضا فقد حقق 
صندوق الصف���وة والذي 
يستثمر في أسهم الشركات 
الشركات احمللية واخلليجية 
امللتزمة في نظامها األساسي 
بأحكام الشريعة اإلسالمية 
منذ بداية العام حتى نهاية 
شهر س���بتمبر 2014 عائدا 
بل���غ 0.50% وبل���غ عائده 
التأس���يس %95.43  من���ذ 
وبلغ���ت توزيعات���ه منذ 
التأس���يس 600 فلس نقدا 
و103% منح���ة، وواص���ل 
أداء صناديق  تعليقه على 
الوطني���ة،  االس���تثمارات 
ال���ى ان صندوق  مش���يرا 

الدارج والذي يستثمر في 
أسهم الشركات املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية احمللية 
واخلليجية قد حقق عائدا 
التأسيس بنسبة تبلغ  من 
90.63% كما بلغت توزيعاته 
منذ التأسيس 500 فلس نقدا 

و103% منحة.
ش���ركة  ان  وأك���د 
الوطني���ة  االس���تثمارات 
استطاعت أن حتقق جناحا 
خالل ه���ذه الفترة وتراهن 
األداء  على استمرارية ذلك 
من خالل إعادة تقييم املواقع 
االستثمارية بشكل دوري 
لالس���تفادة م���ن النمو في 
األسواق التي تكون مجدية 
إذا ما مت حتريها وانتقاءها 
بدق���ة وحرفي���ة، ومن ثم 
اتخاذ ما يلزم من القرارات 
االس���تثمارية األم���ر الذي 
يعكس توفير عوائد مستمرة 
بعيدا عن تقلبات السوق، 
وذلك عن طريق فريق وجهاز 
فني عالي املس���توى يسهم 
بشكل أساس���ي في اتخاذ 
القرار االستثماري، حيث ان 
السياسة املتحفظة واالنتقاء 
االستراتيجي س���اهما في 
تعزي���ز األداء عل���ى الرغم 
التي شهدتها  التقلبات  من 

األسواق.

نهاية شهر سبتمبر عائدا 
بلغ 22.81%، وكذلك صندوق 
الوطنية االستثماري والذي 
يستثمر في أسهم الشركات 
الكويتية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية قد 
حقق منذ بداية العام احلالي 
2014 حتى نهاية تداوالت 
شهر س���بتمبر عائدا بلغ 
10.66% وه���و يعد من بني 
أكبر الصناديق االستثمارية 
من ناحية حجم صافي قيمة 
األصول فيما بلغ عائده منذ 
التأسيس 233.43% وبلغت 
توزيعاته منذ التأسيس 550 

فلسا نقدا و160% منحة.
وحقق صن���دوق زاجل 
واالتص���االت  للخدم���ات 
الذي يستثمر في األسواق 
املتوافقة  احمللية والعربية 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

أعل���ن مدي���ر قط���اع 
الصناديق االس���تثمارية 
في ش���ركة االس���تثمارات 
الوطني���ة املثن���ى املكتوم 
أداء صناديق ش���ركة  عن 
االس���تثمارات الوطني���ة 
بنهاية شهر سبتمبر للعام 
2014، والتي حققت معظمها 
أرباحا تنافسية فاقت في 
بعضها أداء املؤشرات العامة 
باألس���واق املس���تثمر بها 
واملؤشرات املعيارية، حيث 
جاءت تلك النتائج وفقا ملا 
ه���و مخط���ط ومتوقع له 
جراء اإلستراتيجية طويلة 
إدارة  التي تنتهجها  األجل 
الشركة في كيفية االستفادة 
الفرص االس���تثمارية  من 
املتوافرة بالس���وق احمللي 
واخلليجي والعربي والتي 
متتاز مبجالها التش���غيلي 
بعيدا عن املخاطر املرتفعة 
على رأس املال التي تعتمد 
على املكاس���ب على املدى 
القصير فقط، فقد استطعنا 
أداء  احلفاظ على مستوى 
متمي���ز، حيث إن صندوق 
الذي  املدى االس���تثماري 
يستثمر في أسهم الشركات 
اخلليجية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية فقد حقق 
منذ بداية العام احلالي حتى 

املثنى املكتوم

»نفط الكويت« توقّع مذكرة تفاهم مع »التقدم العلمي«

انه ال ميكن التقدم والوصول 
الى أعلى املراتب من دون ذلك، 
معربا في هذا الس���ياق عن 
سعادته بأن مركز األبحاث 
الذي سيقام سيكون مركزا 
عامليا، وعن فخره بالتعاون 
الدائم مع القطاع النفطي ككل 
الكويت« بشكل  ومع »نفط 
خاص، متطلعا لتحقيق نتائج 
بارزة من خالل مذكرة التفاهم، 
مبا ينعك���س على مصلحة 
الكويت  الطرفني وملصلحة 

بشكل عام.

وتنص مذك���رة التعاون 
ومدتها خمس سنوات، على 
البحثي  التع���اون  تعزي���ز 
النف���ط والغاز  في مجاالت 
واملي���اه والبيئ���ة، وتبادل 
الفنية والعلمية  املعلومات 
حول املسائل ذات االهتمام 
املش���ترك، وإقامة مشاريع 
بح���ث وتطوير مش���تركة، 
التعاون  وحتديد مج���االت 
التي تساهم في رفع مستوى 
سمعة وخبرات الطرفني على 

الساحة الدولية.

البحثية. واعتبر هاش���م ان 
املركز هو أحد أبرز املهام التي 
أوكلت للشركة، خاصة في 
التي  الكبيرة  ظل التحديات 
يفرضها الواقع التكنولوجي 
ووجوب حتس���ني عمليات 

استخالص النفط.
وفيما أشار الى ان التعاون 
مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ليس جديدا، أكد هاشم 
ان الشركة تود ان يكون هذا 
التعاون موثق���ا، حيث انها 
التعاون  الى مذك���رة  تنظر 

بأهمية كبرى، مشددا على انها 
ستساعد الشركة على اإلسراع 
أكثر في تنفيذ مركز أبحاث 
البترول، شاكرا اجلهود التي 
بذلها املعنيون من اجلانبني 
للتوصل الى ه���ذه املذكرة، 

ومتمنيا التوفيق للجميع.
من جهته أعرب د.عدنان 
الدين عن سعادته  ش���هاب 
بالتعاون اجلديد املمنهج مع 
الش���ركة ومبا يخدم أهداف 
الطرفني. وتطرق الى وجوب 
االنفتاح على اجلميع، حيث 

وّقعت شركة نفط الكويت 
الكويت للتقدم  ومؤسس���ة 
العلمي مذكرة تفاهم تتعلق 
بالتعاون في مختلف أنشطة 
البحث والتطوير في مجاالت 

النفط والغاز.
ومت التوقيع على املذكرة 
في مق���ر الش���ركة مبنطقة 
األحمدي، حيث مثلها الرئيس 
التنفيذي هاشم سيد هاشم، 
بينما مثل مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مديرها العام 
د.عدنان ش���هاب الدين، كما 
حض���ر حف���ل التوقيع عدد 
من نواب الرئيس التنفيذي 
املديرين في  للشركة وكبار 

مؤسسة التقدم العلمي.
ب���إدارة  ورحب هاش���م 
مؤسس���ة الكوي���ت للتقدم 
العلمي، وحتدث هاشم خالل 
احلفل مشيرا الى ان املذكرة 
تتعلق بالتعاون في إنشاء 
مركز أبحاث عاملي للبترول، 
بتوجيهات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
والذي ق���ام املجلس األعلى 
الش���ركة  للبترول بتكليف 
بإنش���ائه، الفتا إلى احلاجة 
لالستعانة بخبرات املؤسسات 
املتخصصة، وأبرزها مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي التي 
تعتبر من أعرق املؤسسات 

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

شريف حمدي

في ظل التحسن احملدود 
الذي شهدته أسعار النفط 
في السوق العاملي بارتفاع 
سعر خام »برنت« ألعلى من 
86 دوالرا، وتقليص أسواق 
املال األميركية واألوروبية 
من خس����ائرها م����ع نهاية 
األس����بوع، تنفست أسواق 
املال اخلليجي����ة الصعداء 

ارتفاعات جيدة  وحقق����ت 
خفف����ت من وط����أة موجة 
التراجع����ات احل����ادة التي 
عصف����ت بهذه األس����واق 

األسبوع املاضي.
ورغم حتسن أداء أغلب 
أسواق اخلليج وعلى رأسها 
السوق الس���عودي وكذلك 
س���وق دبي، إال أن س���وق 
الكويت املالي واصل عمليات 
الس���رب  التغري���د خارج 

وتراجع أمس بش���كل حاد 
على مستوى مؤشر كويت 
15 ال���ذي يقيس أداء كبرى 
الشركات الكويتية من حيث 
السيولة والقيمة الرأسمالية، 
حيث خسر 14.5 نقطة متثل 
1.2% ليهوي إلى 1180 نقطة 
وهو أدنى مستوى للمؤشر 

منذ قرابة 3 أشهر.
وكان م���ن املتوق���ع ان 
يتفاعل سوق الكويتي املالي 

مع حتسن ارتفاع سعر برميل 
النفط الكويتي الذي جتاوز 
82 دوالرا، لكن عوامل محلية 
أث���رت على أدائ���ه. وأنهت 
أسواق املال اخلليجية على 
ارتفاع متف���اوت أمس كان 

كالتالي:
٭ ارتفع السوق السعودي 
بنس���بة 2.3% محققا 227 

نقطة مكاسب.
٭ حقق س���وق دبي %3.5 

ارتفاع بعد أن حقق مكاسب 
بلغت 148 نقطة.

املالي  ارتفع سوق قطر  ٭ 
بنسبة 1.6% محققا مكاسب 

بلغت 205 نقاط.
٭ شهد سوق مسقط املالي 
ارتفاعا ب� 1% بعد ان أضاف 
ملكاسبه السابقة 74 نقطة.

ارتفاع طفيف لس���وق  ٭ 
أبوظبي بنسبة 0.5% محققا 

25 نقطة.

أسواق املال اخلليجية تتعافى.. إال الكويت

»بيتك كابيتال«: هبوط السوق اتباعاً لألسواق اخلليجية
ذكر تقرير ش��ركة بيتك كابيتال لالس��تثمار أن 
مؤشرات السوق قد س��جلت انحدارا، وذلك اتباعا 
لألداء الس��لبي لألس��واق اخلليجية خالل األسبوع 
املاضي، حيث اتبع املؤش��ر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية األداء الضعيف ألسواق اخلليج، وأغلق 
عند 7.410.34 ليخسر 237.64 نقطة، وتراجع مؤشر 
السوق السعودي )تداول( بنسبة 3.48%. وكذلك تراجعت 
املؤشرات احمللية األخرى، حيث خسر مؤشر كويت 

15 حوالي 21.69 نقطة ليغلق عند 1.195.58 ،وانخفض 
املؤشر الوزني ب� 11.12 نقطة ليغلق عند 487.69. وقد 
كانت ثقة املستثمرين منخفضة، حيث سجلت %68 
من األسهم تراجعا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت 
نسبة تذبذب املؤشر السعري بشكل حاد إلى %12.5 

مقارنة ب� 5.93% لنفس الفترة من العام املاضي. 
وبالنسبة لنشاط السوق، بلغ حجم التداول 1.2 
مليار سهم خالل األس��بوع منخفضا بنسبة %8.5 

مقارنة باألس��بوع املاضي، حيث ش��هدت قطاعات 
السوق الرئيسية انخفاضا في حجم تداوالتها. وقد 
شهد قطاع اخلدمات املالية الذي يساهم ب� 50.83% من 
إجمالي تداوالت السوق انخفاضا في حجم تداوالته 
بنسبة 18.63% ليصل ل� 612.4 مليون سهم، في حني 
شهد قطاع العقار الذي يساهم ب� 19.36% من إجمالي 
تداوالت الس��وق ارتفاعا في حجم تداوالته بنسبة 

7.32% مقارنة باألسبوع السابق.
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»مجموعة السالم« تربح 2.7 مليون دينار في 9 أشهر
أعلن الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة 
الس���ام القابضة د.سارة الشمالي عن حتقيق 
الشركة أرباحا ب� 2.7 مليون دينار حتى نهاية 
الرب���ع الثالث مقارنة ب���� 165 ألف دينار خال 

نفس الفترة من العام السابق.
وأش���ارت الى أن نصيب السهم من صافي 
األرباح بلغ 10.65 فلوس مقارنة ب� 0.63 فلس 

خال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح���ت أن األرب���اح الناجت���ة عن بيع 
اس���تثمارات وصافي إيرادات العقود ش���كلت 
القاس���م األعظم في نتائ���ج األعمال خال تلك 
الفترة، وأن تلك اإليرادات تعد لبنة جيدة ميكن 
التأسيس عليها خال مرحلة العمل القادمة وهو 
ما سينعكس بطبيعة احلال على نتائج األعمال 

السنوية للشركة وحصة السهم من األرباح.
وكش���فت أن التط���ور احلادث ف���ي نتائج 
أعمال الشركة هو نتاج العمل اجلماعي للجان 
التي تعكف بشكل  االستثمارية واالستشارية 
مستمر ومتواصل على تقييم نتائج أعمال الشركة 
واستثماراتها ومحاولة املزج بني االستثمارات 
قصيرة وطويلة األجل مبا يصب في نهاية األمر 
في املوازنة بني السيولة والربحية مبا ال يضع 

الشركة حتت أى ضغوط مالية.

وذكرت أن األرباح الفصلية للشركة ال ميكن 
النظر لها مبعزل عن القوام الرئيسي لبيانات 
الشركة املالية والتي شهدت منوا ملحوظا، حيث 
بلغ إجمالي أصول الشركة 38.8 مليون دينار 
بنهاية سبتمبر 2014 اجلاري باملقارنة مع 35.8 
مليون دينار بنهاية ديسمبر من العام املاضي 
2013، وبنس���بة منو بلغت 8.4%، وفى املقابل 
بلغ إجمالي التزامات الشركة 3.5 مايني دينار 
كويتي باملقارنة م���ع 3.3 مايني دينار بنهاية 
ديس���مبر 2013 املاضي وهو م���ا انعكس على 
حقوق املساهمني والتي سجلت بنهاية سبتمبر 
اجل���اري 35.3 مليون دينار باملقارنة مع 32.5 
مليون دينار نهاية ديس���مبر املاضي وبنسبة 

منو بلغت %8.6.
وأوضحت أن نسبة إجمالي االلتزامات الى 
حقوق امللكية تبلغ 9.9% وهي نس���بة ضئيلة 
للغاية للشركات العاملة في نفس املجال، وهذا 
يرجع إلى اعتماد الش���ركة بشكل أساسي على 
مواردها الذاتية في متويل استثماراتها املالية مبا 
ال يضيف أي أعباء متويلية على كاهل الشركة، 
كما أنه ال يضع إدارة الشركة حتت أي ضغوط 
لس���داد املستحقات مبا يسهم في تعزيز اتخاذ 

القرارات االستثمارية بشكل أفضل.

التواصل  اس���تمرارا لنه���ج 
م���ع عمائن���ا م���ن مختلف 
اجلنس���يات وتعد مشاركتنا 
في ه���ذه التظاه���رة الكبيرة 
املتخصصة في عالم العطور 
إحدى وسائل الترويج إلبراز 
وتقدمي منتج���ات »مجموعة 
أطياب اخلزام���ى« للعطور، 
حيث ان الش���ركة تستعرض 
إنتاجها من العطورات الشرقية 
والغربية ذات الروح الفرنسية 
إلى جانب العطورات املشتركة 
التي متثل مزيجا بني الشرقي 
والغربي ومتيزها عن غيرها 
من الشركات بدقة اختياراتها 
لكل ما يتعلق بالعطر املطروح 
ابتداء من تصميم شكل ونوعية 
العبوة أو الزجاجة املعبأ فيها 
إلى  البخاخ  العطر ونوعي���ة 
أن نصل إل���ى تغليف العطر 
بأرقى املواد ليصبح لكل عطر 
ش���خصيته املستقلة بإضفاء 
ملسة من الذوق حتمل توقيعه 
كعطر فريد، كما حترص »أطياب 
اخلزامى« على أن تكون نوعية 
املواد املس���تخدمة في تركيب 
آمنة طبيا غير  العطور مواد 
ضارة بجس���م اإلنسان عامة 

وباجللد بشكل خاص.
وأك���د العامر ان الش���ركة 
ماضي���ة قدم���ا ف���ي خططها 
التوس���عية، حيث مت مؤخرا 
افتتاح فرعنا الثالث في »جيت 
م���ول« Gate Mall، إضافة إلى 
فروعنا األخرى في كل من برج 
بيتك بالدور األرضي ومجمع 
املسيل، واختتم حديثه مؤكدا 
استمرار شركته كعادتها على 
تقدمي األفضل لنيل رضا عمائها 
باطاعهم على آخر ما استجد من 
عطورات وخلطات ومنها على 

معرض اخلريف للعطور برعاية أطياب اخلزامى
سبيل املثال ال احلصر مجموعة 
من أفضل عطوراتها للعام 2014 
والتي تشمل مجموعة جواهر 
اخلزام���ى ومجموع���ة نخبة 
اخلزامى من عطر عود، وعطر 
ورد وعطر مسك، إضافة الى 
عطر »الغالي«، و»عود املها«، 
كما تعرض الش���ركة عطرها 
املميز جدا »خلطة مزون ابيض« 
وهو عط���ر تفوح رائحته من 
مستخدمه باستمرار حركته 
وميثل تركيبا ومزيجا فريدا 
الش���رقي  العربي  العطر  بني 
والغربي، ويوجد أيضا مجموعة 
Private Al-( برايفت اخلزامى

Khuzama(، وعطورات املجاميع 
بأسعار تنافسية وغيرها من 
العطور وأجود أنواع البخور 
واملعم���ول، إضافة إلى لوازم 
العطور م���ن مباخر واألطقم 
والصواني والصناديق الفاخرة 

جلميع املناسبات.

أعلن���ت »مجموعة أطياب 
اخلزامى« عن رعايتها ملعرض 
اخلريف للعط���ور في دورته 
اجلديدة لهذا املوس���م والذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي في الفترة من 
22 أكتوبر وحت���ى 1 نوفمبر 
2014 املقبل في الصالة 5، 6، 
7 على أرض املعارض الدولية 

مبشرف.
وتأتي هذه املشاركة وسط 
نخبة مميزة من شركات العطور 
امل���اركات  والطي���ب ووكاء 
العاملي���ة محلي���ا وإقليمي���ا، 
حيث تع���د »مجموعة أطياب 
اخلزامى« من الش���ركات التي 
اعت���ادت على املش���اركة منذ 
انطاق الدورة األولى ملعرض 
العطور والتجميل والتي جنحت 
في جذب زبائنها إلى جناحها 
باملعرض وهي تقف في مقدمة 
الشركات الراعية للحدث، حيث 
أبدى صاحب الشركة ومديرها 
العامر حرصه  العام هش���ام 
الكبير على املشاركة مبعارض 
شركة معرض الكويت الدولي 
لاستفادة من زخم معارضها 
وليتسنى لنا عرض منتجاتنا 

فيها خال فترة إقامتها.
وأك���د العام���ر ان معرض 
العطور من املعارض املتخصصة 
واملتميزة باملنطقة وش���هرته 
تتج���اوز الصعيد احمللي إلى 
اإلقليم���ي أيض���ا، إذ يحرص 
اجلمه���ور اخلليجي والعربي 
على زيارة املعرض والتمتع 
بأجوائ���ه وعروضه املتعددة 

واملتنوعة.
ولفت العامر إلى ان الهدف 
من رعاي���ة »مجموعة أطياب 
هشام العامراخلزام���ى« للمع���رض يأتي 

انطالق معرض »إنفوكونكت وإنفوبيز« في يناير املقبل
الشركات واجلهات من تقدم 
وتطور خلدمة أفراد املجتمع 
عبر مواقعها اإللكترونية مما 
يسهل على هؤالء االستفادة 
من تلك اخلدمات وتس����هيل 
اإلج����راءات وتخفيف العبء 
عن املراجعني واملوظفني في 

آن واحد.
وأضاف ان املعرض ميثل 
فرصة أيضا للجهات احلكومية 
الكويتية لاحتكاك وتبادل 
الرأي واخلبرات مع شركات 
القط����اع اخل����اص واجلهات 
احلكومية األخرى التي ستتم 
دعوتها للمشاركة في املعرض 
م����ن دول مجل����س التعاون 
اخلليجي وتوحيد جهودها 
جميعا خلدمة أبناء ومجتمعات 
هذه الدول والتعرف عن قرب 
على مدى التطور والتقدم الذي 
حققته الشركات العاملية من 
برمجي����ات وتقنيات جديدة 

تخدم أغراضها.
وأع���لن انه ستكون هناك 

بعض الفعاليات التي ستقام 
في صال����ة 5 لزي����ادة وعي 
الزوار من مواطنني ومقيمني 
التي  باخلدمات اإللكترونية 
تقدمها احلكومة من خال عقد 
بع���ض الندوات واحملاضرات 
التوعوية، وأم����ل ان تكون 
»انفوسنتر« وفقت في تطوير 
املعرض الذي يعد واحدا من 
أقدم املعارض وأكثرها تطورا 
وحداثة في الكويت واملنطقة 
وأن تكون استطاعت فعليا 
الس����وق  تلبي����ة متطلبات 
م����ن خال جتميع ش����ركات 
التكنولوجي����ا والتقني����ات 
احلدي���ثة في مك���ان واحد 
الزائر  م���ما يس����هل عل����ى 
الت���عرف على املعروضات 
املخ��تلفة واختيار ما يناسبه 
التقنيات احلديثة حيث  من 
تعكف اجلهات املشاركة على 
توفير كل ما هو جديد في عالم 
التكنولوجيا وعرضها على 

الزوار بأسعار تنافسية.

وأجه����زة النقال وغيرها من 
األجهزة ذات التقنية العالية، 
باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات 
اخلاصة مبجاالتها وتشارك في 
ذلك شركات محلية متخصصة 
ورائدة في هذا املجال، مضيفا 
انه سيتم تخصيص صالة رقم 
5 ملع����رض انفوبيز للحلول 
املتكامل����ة  التكنولوجي����ة 
املتخصص بقط����اع األعمال 
وسيكون املعرض خال الفترة 
من 25 وحتى 29 يناير 2015 
التكنولوجيا  لتوفير خدمة 
لقطاع األعمال، حيث ستشارك 
به اجلهات احلكومية برعاية 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

للمعلومات.
ولفت إلى ان منو املشاركات 
من قبل جهات حكومية محلية 
وخليجية في معرض انفوبيز 
يعكس قناع����ة تلك اجلهات 
بأهمية املعرض كونه ميثل 
فرصة له����ا لتقدمي وتعريف 
الزوار مبا وصلت إليه تلك مع 

تستعد شركة انفوسنتر 
لتنظيم املعارض واالستشارات 
التس����ويقية إلقامة معرض 
انفوكونك����ت لتكنولوجي����ا 
املعلوم����ات واالتصاالت في 
الرابع����ة والثاثني  دورت����ه 
ومعرض انفوبيز في دورته 
العاشرة على أرض املعارض 
الدولية في مشرف في الفترة 
بني 25 حت����ى 31 يناير 2015 
مبش����اركة كبرى الشركات 
واجلهات احلكومية في الكويت 

واخلليج.
املناس����بة، صرح  وبهذه 
اإلدارة  مجل����س  رئي����س 
املنت����دب منصور  والعضو 
املوس����ى بأن املعرض يتميز 
بنمو حجم ونوعية املشاركة 
س����واء من داخل الكويت أو 
من خارجها وأش����ار إلى ان 
انفوكونكت سيقام في صالة 
رقم 6 للشركات التي تعمل في 
مجاالت األجهزة التكنولوجية 
مثل الكمبيوتر والاب توب 

منصور املوسى 

»الوطني«: مؤشرات تباطؤ النمو االقتصادي تلوح باألفق

التوالي، إال ان اليورو سرعان 
م����ا متكن م����ن تعويض كل 
اخلس����ائر الت����ي أحلقت به 
وذلك م����ع حتقيق املزيد من 
املكاسب بحيث ارتفع الى أعلى 
مستوى له منذ أسابيع ليصل 
الى 1.2886، نتيجة لصدور 
املعطيات االقتصادية السيئة 
القادمة من الواليات املتحدة 
االميركية والتي أتت أسوأ مما 
كان متوقعا، والتي عززت من 
املخاوف في احتمال تراجع 
النمو االقتصادي االميركي. 
وبالتالي فقد استمرت تداوالت 
الي����ورو خال االس����بوع ما 
بني 1.2700 و1.2850، ليقفل 

االسبوع عند 1.2761.

وتراجعت مبيعات التجزئة 
خال الش����هر املاضي بشكل 
فاق التوقعات نتيجة لتراجع 
حجم االنفاق لدى املستهلك 
الذي  االميركي، وه����و األمر 
سينتج عنه تراجع في النمو 
االقتصادي للباد خال الربع 
الثالث، فقد تراجعت مبيعات 
التجزئة بنسبة 0.3% مع العلم 
انها حققت ارتفاعا خال شهر 
أغسطس بلغ 0.6% والذي كان 
االرتفاع األكب����ر لها خال 4 
شهور، في حني ان التوقعات 
قضت بأن ترتفع النسبة الى 

.%0.5
البطالة  وتراجعت نسبة 
في اململكة املتحدة بشكل فاق 
التوقعات لتصبح عند أدنى 
حد لها خال السنوات الست 
االخيرة، حيث تراجعت نسبة 
البطالة خال األشهر الثاثة 
األخيرة م����ن 6.2% لتصبح 
عند نس����بة 6%، كما تراجع 
ع����دد مطالب����ات تعويضات 
البطالة الى ادنى مستوى له 
منذ ابريل 2013، فضا عن أن 
النمو االقتصادي قد وفر املزيد 
من الوظائف في السوق خال 
الربع االخير. من ناحية اخرى، 
وباعتبار أن حالة من الهدوء 
تسيطر على القطاع الصناعي 
وقطاع اخلدمات فضا عن أن 
منطقة اليورو متر بحالة حادة 

من التراجع.

خال الفترة احلالية من شأنه 
أن ي����ؤدي إلى تأخير عملية 
رفع أسعار الفائدة، وبالتالي 
فقد تس����بب ذلك في تراجع 
في حجم الطلب على الدوالر 
االميرك����ي، إال ان التقاري����ر 
القارة  الصادرة على ط����ول 
االوروبية والتي تش����ير إلى 
ضعف النمو االقتصادي في 
املنطقة قد تسببت في تراجع 
سعر اليورو ليصل إلى ادنى 
مستوى عند 1.2625، خاصة أن 
التقارير قد أشارت الى التراجع 
احلاصل باإلنتاج الصناعي 
إلى  في املنطق����ة، باالضافة 
تراجع مؤشر ثقة املستثمر 
العاشر على  االملاني للشهر 

قال موج����ز بنك الكويت 
الوطني إن حالة من التقلب 
سيطرت على السوق خال 
األسبوع املاضي خاصة، بسبب 
املخاوف املتعلقة باألوضاع في 
أوروب����ا فضا عن املعطيات 
االقتصادية االميركية الصادرة 
مؤخرا والتي أتت أسوأ مما 
كان متوقعا، وهو األمر الذي 
تس����بب في موج����ة قلق في 
السوق أدت الى تراجع سعر 
الدوالر االميركي مقابل العمات 
الرئيسية االخرى مع حلول 
منتصف االسبوع. فضا عن 
ذلك، فقد تب����ددت اآلمال في 
احتمال قيام اململكة املتحدة 
قريبا برفع أس����عار الفائدة، 
البنك املركزي االوروبي  اما 
فايزال ضمن املباحثات من 
أجل تقدمي املزيد من احلوافز 
النقدية، وهو األمر الذي يضع 
الفيدرالي االميركي  املجلس 
في املوق����ع األفضل من أجل 
القيام برفع اس����عار الفائدة، 
وذلك بالرغ����م من املعطيات 
االقتصادية الصادرة مؤخرا 

والتي أتت دون التوقعات.
اليورو االسبوع  وافتتح 
عن����د 1.2628 وبحيث حقق 
ارتفاعا مقابل الدوالر االميركي 
ليصل إلى 1.2770، وذلك بعد 
ان صرح مسؤول رسمي لدى 
املجل����س الفيدرالي قائا إن 
العاملي  التراجع االقتصادي 

أسعار النفط بني النمو االقتصادي الضعيف وزيادة املعروض 
أشار التقرير إلى التراجع احلاد في أسواق النفط 

العاملية، حيث شهد مطلع شهر أكتوبر تراجعا 
حادا في سعر النفط خاصة مع ارتفاع انتاج 

منظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( مبقدار 
810.000 برميل يوميا، حيث ان ما يفوق النصف 
من هذا االرتفاع في االنتاج مصدره ليبيا والتي 

متكنت من زيادة انتاج النفط فيها بالرغم من 
االضطرابات احمللية املتزايدة في البالد. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن تراجع سعر برميل النفط يعود كذلك 

الى تراجع حجم الطلب عليه في السوق بسبب 
النمو االقتصادي الضعيف الذي يشهده السوق 
العاملي حاليا، هذا وتشير توقعات الوكالة الدولية 

للطاقة إلى ان حجم االستهالك خالل الفترة احلالية 
يشهد منوا هو االدنى منذ عام 2009، وبالتالي 

فقد تراجعت أسعار النفط خاصة ان االمدادات من 
النفط اخلام قد عززت االنتاج االميركي، بحيث 

ارتفع الى احلد االعلى له خالل فترة الـ 30 سنة 
االخيرة، وبالنتيجة فقد تراجع سعر النفط مبقدار 

25%، في حني أقدمت الكويت واململكة العربية 
السعودية على إيقاف االنتاج في احد حقول النفط 

املشتركة بينهما، وذلك من اجل تخفيف حجم 
االمدادات في السوق. جتدر اإلشارة الى ان قرار 
إقفال هذا احلقل اتى بسبب الضغوطات املتزايدة 

التي تعاني منها دول منظمة أوپيك من أجل 
خفض حجم اإلنتاج خاصة مع ارتفاع إمدادات 

النفط األميركي والذي يترافق مع تراجع في حجم 
الطلب.

»بوبيان« يختتم دورة كرة القدم األولى لوكاالت السيارات

ظه���رت ب���ه البطولة في 
دورتها االولى ومستوى 
الروح الرياضية التي سادت 
أج���واء املباريات، آما أن 
تكون الدورة القادمة أكثر 

إقباال ومتيزا حيث سيعمل 
املعنيون في بنك بوبيان 
عل���ى تنظيمه���ا بصورة 
النتائج  سنوية بس���بب 

اإليجابية التي حققتها.
وقال إن بن���ك بوبيان 
يح���رص عل���ى التواصل 
املس���تمر والفع���ال م���ع 
ف���ي  الس���يارات  وكاالت 
السوق احمللية، مضيفا ان 
كل لق���اء دوري ينظم مع 
السيارات مبنزلة  وكاالت 
إضاف���ة مهم���ة للعاقات 
بني اجلانبني والتي تؤكد 
عاقة التحالف الدائم بني 
الطرفني مبا ينعش الدورة 
االقتصادية للسوق احمللي 
عب���ر البرامج الترويجية 
بني بنك بوبيان ووكاالت 

السيارات.

بتوزي���ع اجلوائ���ز على 
الفرق الفائزة باإلضافة الى 
تكرمي أفضل العب بالبطولة 

وأفضل حارس واحلكام.
الذي  وأشاد باملستوى 

نّظم بنك بوبيان على 
مدار يومني بطولته االولى 
لكرة القدم األولى لوكاالت 
الس���يارات مبش���اركة 16 
فريق���ا، وذلك ضمن دوره 
االجتماعي في دعم وتعزيز 
الت���ي تربطه مع  العاقة 
الس���يارات داخل  وكاالت 

الكويت.
وفاز باملركز االول فريق 
مجموعة شركات عبدالعزيز 
العل���ي املط���وع )وكاء 
س���يارات كيا( وحل ثانيا 
فريق بن���ك بوبيان بينما 
حل فريق شركة أعيان في 

املركز الثالث.
وقام مدير عام املبيعات 
وقنوات التوزيع مبجموعة 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
ف���ي البنك فه���د الفوزان 

فهد الفوزان متوسطا الفريق الفائز بالبطولة
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»توهق البطل«.. حملة تطلقها مراكز 
من الدعامية إلى الدعامية لصيانة السيارات

ضم���ن اهتمامها الدائ���م بتعزيز قنوات 
التواصل مع عمالئها بطريقة مبتكرة ومميزة، 
قامت مراكز من الدعامية إلى الدعامية بإطالق 
حملة إعالنية حتت عنوان »توهق البطل« 
ليتم نشرها على وسائل التواصل االجتماعي 
بهدف تعزيز التوعية والتعريف باخلدمات 
الواسعة واملتطورة التي توفرها هذه املراكز 

في الكويت. 
أربعة أجزاء  وتضم احلملة اإلعالني���ة 
تستلهم واقع احلال لدى الكثير من الناس 
الذين تبدأ معاناتهم عندما يحتاجون إلجراء 
أي أعمال صيانة على سياراتهم، فتبدأ رحلة 
التعب واجلهد الشاق بدءا من سؤال األصدقاء 
واملعارف عن كراج أو محل مناس���ب، ومن 
ثم عدم الشفافية، وكذلك مواعيد التصليح 
التي تأخذ أياما طويلة. واألسوأ من ذلك هو 
أن انعدام اخلبرة مما يجعل عودة الزبون 
الزمة بعد عدة أيام أو ساعات ليكتشف أن 

ما مت عمله في سيارته ليس مناسبا.
ف���ي اجلزء األول من ه���ذه احلملة نرى 
العميل وقد توقفت سيارته لعطل مفاجئ 
فيتصل بكراج معني استدل عليه من صديق 
له، وهنا تبدأ رحل���ة البحث عن احملل في 
شوارع املناطق الصناعية في الكويت لينتهي 
األمر بالعميل واقفا في الصحراء وحده وهو 
مازال يستدل على مكان الكراج. وهنا تأتي 

الرسالة األهم، وهي اختيار املكان املوثوق 
والقريب إليك بكل سهولة ويسر.

وتنتشر مراكز من الدعامية إلى الدعامية 
في 8 مواقع رئيسية في الكويت منها 4 مراكز 
ضخمة وشاملة: شرق، اجلهراء، الفحيحيل، 
والش���ويخ، إضافة إلى 4 فروع موزعة في 
محطات الوقود لتك���ون أقرب إلى العمالء 
في ك��ل م�كان لتقدي��م خدماتها التي تشمل 
امليكانيكية والكهربائية  التصلي���ح  أعمال 
واحلدادة والصبغ واإلط���ارات إضافة إلى 
توفير قط��ع الغيار وخدمات غسيل وتنظيف 
الس���يارات. واجلدير بالذك���ر أن مركز من 
الدعامي���ة إلى الدعامي��ة ال���ذي افتتح أول 
فرع ل��ه ف���ي الك�وي�ت في العام 1980 يعد 
من أشهر املراكز املتطورة في مجال خدمة 
وصيانة السيارات بجميع أنواعها وموديالتها 
على أيدي فريق متخصص، وبوجود أحدث 
املعدات والتجهيزات لتقدمي خدمات الصيانة 
بأعلى مس���تويات اجلودة لتضمن للعمالء 

جتربة فريدة. 
ويضم مركز من الدعامية إلى الدعامية، 
إضافة إلى محطات العمل الرئيسية خلدمة 
وصيانة الس���يارات، مراف���ق أخرى لراحة 
العمالء منها قاعة انتظ���ار مجهزة وأنيقة 
بوجود كافيه وخدم���ة WiFi، وأماكن لعب 

لألطفال مزودة بألعاب الكترونية.

تقنية فريدة وإجناز غير مسبوق

GPON فاست تلكو« تقدم سرعات إنترنت استثنائية لـ«
واإلقليمي.

وقد أكد البابطني أن فاست 
تلكو FASTtelco وفي إطار 
خطة العمل االستراتيجية، 
تلجأ إل���ى طرح العديد من 
املنتجات واخلدمات املتميزة 
في قطاع اإلنترنت والتواصل 
املعلومات���ي والتي تتفوق 
بها على جميع منافس���ينا 
 Fiber optic( مثل خدم���ات
GPON) الت���ي تغط���ي كل 
الكويت بس���هولة  مناطق 
ويسر وتوفر ملستخدميها 
سرعات تصل إلى 100 ميغا 

بت في الثانية. 
وأضاف البابطني: »على 
الرغم من أننا في فاست تلكو 
FASTtelco منتلك بنية حتتية 
والتي تعد األقوى واألوسع 
واألحدث داخل الكويت، إال 
أن اهتمامنا الرئيسي يتعلق 
البش���رية  القوى  بتطوير 
لدينا، حيث متتلك فاس���ت 
تلكو FASTtelco فريق من 

اخلبراء الفني���ني القادرين 
على تلبي���ة كل احتياجات 
العم���الء وتق���دمي احللول 
التكنولوجية  والوس���ائل 
املبتكرة بالشكل الذي يعزز 
 FASTtelco مكانة فاست تلكو
ويؤكد موقعها الريادي ضمن 
قطاع االنترنت وتكنولوجية 

نقل املعلومات«.
ه���ذا وتتصدر فاس���ت 
تلك���و FASTtelco تق���دمي 
خدم���ة GPON في الكويت 
والتي تعتبر اخلدمة األسرع 
واألكثر ضمان���ا في مجال 
خدمات االنترنت واالبتكارات 
التكنولوجية، وبإطالقها لهذه 
اخلدمة تعتبر فاست تلكو 
FASTtelco قد تفوقت على 
منافسيها في عالم االتصاالت 
والتكنولوجيا، خاصة في 
مج���ال ألع���اب االنترن���ت 
والڤيديو، وذلك العتمادها 
على عناصر الشبكة األكثر 

كفاءة.

الراغبني في احلصول على 
خدمة إنترنت تتميز مبستوى 
عال من السرعة عن طريق 
األلي���اف الضوئية. وبهذا، 
تكون الشركة قد جنحت في 
تق���دمي أفضل احللول التي 
تتوافق مع جميع احتياجات 
وتطلعات عمالئها احلاليني 

واجلدد.
به���ذا الص���دد ص���رح 
عبدالعزيز يعقوب البابطني 
نائب الرئيس لقسم املبيعات 
التجارية: »تفخر شركة فاست 
تلكو FASTtelco بسعيها دائما 
لنقل أحدث ما توصل إليه 
العلم احلديث من ابتكارات 
في عالم االتصاالت وخدمات 
اإلنترنت إلى عمالئها من أجل 
تقدمي أفضل اخلدمات لتنال 
رضا جمي���ع العمالء ومن 
خالل احلفاظ على مكانتها 
الرائدة كأفضل مزود خلدمات 
اإلنترن���ت ذات الس���رعات 
الفائقة على املستوى احمللي 

الدائم  في ظل س���عيها 
وال���دؤوب عل���ى تطوي���ر 
خدماتها ومنتجاتها ومن أجل 
احلفاظ على مكانتها كشركة 
رائ���دة في مج���ال خدمات 
اإلنترن���ت وتكنولوجي���ا 
نقل املعلومات في الكويت، 
حترص شركة فاست تلكو 
FASTtelco على عرض أحدث 
االبتكارات التكنولوجية في 
عالم االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، وذلك من خالل 
طرحها لعدد من اخلدمات 
والتقنيات اجلديدة كتقنية 
 Dark Fiberو  Fiber optic
ذات السرعات الفائقة والتي 
تتيح خدمات إنترنت بسرعة 
مميزة تص���ل الى 100ميغا 
بت بالثانية. وتعتبر هذه 
الفريدة من نوعها  التقنية 
إجنازا غير مسبوق حترزه 
الشركة في قطاع اإلنترنت 
وتب���ادل املعلومات، إذ انها 
مصمم���ة خصيصا جلميع 

عبدالعزيز البابطني

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي وقد 

فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار وكان 
احلظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد 

احمد عبدالرحيم، محمد اسماعيل احمد، 
يوسف محمد اسماعيل، سناء عبدالعزيز بن 

ناصر، محمد عبد الغني عز الدين.
وأضاف بنك برقان مؤخرا سحب ربع سنوي 

حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

125.000 دينار مما يعد نقلة جديدة تضيف 
فرصا أكبر. وللتأهل للسحوبات الربع 

السنوية يتعني على العمالء اال يقل رصيدهم 
عن500 د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 

السحب، كما ان كل 10 د.ك متثل فرصة 
واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار وما فوق، فسيكون 

صاحب احلساب مؤهال للدخول في كل من 
السحوبات اليومية والربع السنوية.

»برقان«: 5 فائزين بحساب »يومي«
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مشاريع متنوعة 
في الوطن العربي 
وأوروبا واملعرض 

مستمر حتى
22 اجلاري

معرض »النخبة« يستقطب مشاريع عقارية لشركات كبرى باملنطقة
س���مة العصر، وهو السبيل 
الوحيد للوص���ول لألفضل 

دوما.
وذك���ر ان املصداقية هي 
مبدأ رئيسي من املبادئ التي 
حترص عليها شركة رماس 
العاملية العقارية، وهذا ما جعل 
عمالءنا يثقون بنا، كما جعل 
عمالءنا دعاة ملشاريعنا من 

شقق التمليك.
الكويتي  وأكد ان السوق 
مازال متعطشا لضخ مزيد من 
االستثمارات خاصة في القطاع 
العقاري وباألدق في ش���قق 
التمليك خاص���ة مع التزايد 
املتسارع في الطلب من قبل 
الراغبني في متلك  املواطنني 
شقة للس���كن أو االستثمار. 
الفتا إلى دور القطاع اخلاص 
في تلبية طموحات املستثمرين 
الراغبني في امتالك شقة للسكن 

أو االستثمار.

المزيدي العقارية

م���ن جهته، ق���ال رئيس 
إدارة الشركة محمد  مجلس 
املزيدي ان لش���ركة املزيدي 
العقاري���ة عددا من  العاملية 
االس���تثمارات في الكثير من 
الكويت  العربية منها  الدول 
العربية السعودية  واململكة 
وسلطنة عمان واألردن هذا 
إلى اس���تثماراتها  باإلضافة 
ال���دول األجنبي���ة منها  في 
بريطانيا والواليات املتحدة 

األميركية.
وأش���ار إلى ان بريطانيا 
تعتبر واح���دة من الوجهات 
املفضلة للسياح اخلليجيني 
والكويتيني خاصة، كما انها في 
الوقت نفسه تستهوي الكثير 
من املستثمرين الكويتيني نظرا 
لطيب العالقات البريطانية � 
الكويتية املتبادلة، حيث يعد 
شراء األراضي االستثمارية 
السكنية في وسط العاصمة 
لندن فرصا استثمارية آمنة 
وناجحة في الوقت نفسه، فهي 
أراض سكنية ذات وثيقة حرة 
free hold ومصدق عليها من 
الوزارة اخلارجية البريطانية 
والس���فارة البريطاني���ة في 

الكويت.
وعدد املزيدي أهم املناطق 
الكويتي���ون  الت���ي يقب���ل 
واخلليجي���ون على ش���راء 
األراضي السكنية واالستثمارية 
فيها، ومنها منطقة ابس���وم 
 Ashtead (Epsom( اش���تد 
الواقعة وسط العاصمة لندن 
والتي متتاز بجمال طبيعتها 
إلى  وخضرته���ا باإلضاف���ة 
العدي���د من املمي���زات أهمها 
قربها من العديد من اخلدمات 
كاملستش���فيات واملنتزهات 
واملطاعم ومراكز التس���ويق 
والفنادق كفن���دق هوليداي 
ان والبنوك القريبة مثل بنك 
HSPC وكذال���ك محطة قطار 
 Ashtead Railway Station اشتد
 Warren الباص���ات ومحطة 

.Station

طرح املشاريع التي تتناسب 
مع السوق الكويتي.

وق���ال ان لقط���اع العقار 
الترك���ي نصيب���ا كبيرا من 
النجاح، حيث جنح في تسويق 
منتجاته ومخرجاته بصورة 
جيدة وعلى درجة عالية من 
احلرفي���ة، معتمدا بذلك على 
اإلرث احلضاري واملوقع املتميز 
واملناخ اجلمي���ل، باإلضافة 
الروابط  إلى االس���تفادة من 
التاريخية الت���ي تربط دول 

املنطقة باملجتمع التركي.
املتبعة في  وكان لآلليات 
تس���ويق املنتجات العقارية 
واملرونة الكبيرة التي تتمتع 
الرسمية في  الس���لطات  بها 
املناس���بة  التعديالت  إدخال 
على قوانني التملك واالستثمار 
األجنبي للعقارات في تركيا، 
باإلضاف���ة إلى تزايد الفرص 
التي يوفرها  االس���تثمارية 
النظ���ام االقتصادي التركي، 
ارتف���اع ملموس على  قابله 
السيولة النقدية لدى األفراد 
واملؤسسات في إنعاش السوق 
العقاري التركي خالل السنوات 
القليلة املاضية، وصوال إلى 
مرحل���ة ميكن القول فيها إن 
السوق العقاري التركي مير 
بعصره الذهبي على مستوى 
النش���اط والطلب والعوائد 

والتوقعات املستقبلية.
واختتم تصريحه بدعوة 
جميع املس���تثمرين لزيارة 
جناح الش���ركة في املعرض، 
وذل���ك للتعرف عل���ى بقية 

املشاريع داخل الشركة.

ريماكس

من ناحيته، قال املدير العام 
العقارية بدر  لشركة رماس 
الشبيب ان إجمالي استثمارات 
املشروعات األربعة التي تشارك 
بها )رماس) في معرض النخبة 
العقاري له���ذا العام يبلغ 19 
مليون دينار، وان مش���اريع 
الش���ركة هي مشروع حولي 
والذي يقع على طريق املغرب 
السريع بجوار نادي املعاقني، 
ومشروع الساملية الواقع على 
ش���ارع البالجات أمام مطعم 
الصنوبر، ومشروع اجلابرية 
املقابل جلسر السرة، ومشروع 
الفروانية املجاور لدوار املطاعم 

خلف روضة حنني.
وذكر أن مشاركة الشركة 
في معرض ه���ذا العام تأتي 
ضمن خط���وات مدروس���ة 
تخطوه���ا »رماس« لتحقيق 
هدفها املستقبلي باالستحواذ 
عل���ى 50% من االس���تثمار 

العقاري في شقق التمليك.
وأضاف، ان شركة رماس 
ف���ي مجال  كأكب���ر ش���ركة 
االستثمار العقاري في شقق 
التمليك داخل الكويت ال تقف 
عند حد معني من الطموح بل 
حتاول باستمرار أن جتتذب 
أفضل الكفاءات في كل مراحل 
مشاريعها في كل التخصصات، 
إميانا منها ان التخصص هو 

بش���كل مميز وكبير لشرح 
مميزات ومواصفات مشاريعها 
في جمهورية البوسنة والهرسك 
وحتديدا في عاصمتها سراييڤو 
والتي تطرح من خاللها أراضي 
وڤلال تلبي احتياجات ورغبات 
املستثمر اخلليجي الراغب في 
االستثمار املربح والصاعد في 
السوق العقاري البوسني ويعد 
هذا املش���روع هو الثالث من 
نوعه علما اننا قمنا باالنتهاء 
من املشروعني األول والثاني 
بنجاح فاق التوقعات وبفترة 

قصيرة جدا.
الش���ركة  ان  وأوضح���ت 
بصدد تطوير سلسة مشاريع 
مستقبلية في كل من السعودية 
واملغرب والبوسنة في خطة 
طموح���ة هدفها تقدمي أفضل 
اخلدمات العقارية والسياحية 
واالستثمارية لعمالئها الكرام 
في الس���وق الكويتي بشكل 
خ���اص والس���وق اخلليجي 

بشكل عام.
وتابعت ان الشركة حريصة 
التي  على مضاعفة جهودها 
تبذل للمحافظة على الشفافية 
التي تتحلى بها  واملصداقية 
والتي تعتبر من أساس���يات 
العقاري  الس���وق  العمل في 
للوصول إلى إرضاء كل عمالئها 
وتلبية احتياجاتهم السياحية 

ورغبتهم في االستثمار.

مهادا العقارية

بدوره، دعا مدير التسويق 
في ش���ركة مه���ادا للتطوير 
العيس���وي  العقاري مجدي 
اقتناص  إل���ى  املس���تثمرين 
التي تقدمها الشركة  الفرص 
من العقارات والتي تعتبر من 
أفضل الع���روض املطروحة، 
فضال عن أن الشركة ستطرح 
مش���اريعها األخ���رى الحقا، 
وذلك حسب نظرتها للسوق 
العقاري كونها حريصة على 

يعد فرصة سانحة ملتابعة أكبر 
عدد من املشروعات واملنتجات 
العقارية حتت سقف واحد، ما 
يوفر على العمالء واملستثمرين 
العقاريني من مواطنني ومقيمني 
االختيار األمثل واألنسب بني 
املش���اريع املعروض���ة خالل 
فترة املعرض، ولذلك حرصت 
املجموعة على املش���اركة في 
ه���ذا املعرض الس���تعراض 
أه���م خدماتها ومش���اريعها 
املتنوعة التي تلبي رغباتهم 
وترضي طموحاتهم وبأسعار 

تنافسية.
إل���ى ان املجموعة  ولفت 
ستعرض منتجات وخدمات 
عقارية تتالءم مع احتياجات 
املواقع  العمالء من حيث  كل 
والقيمة فقد وفرت املجموعة 
لذل���ك الغ���رض نخب���ة من 
العقاري���ني  االستش���اريني 
املؤهل���ني للتعامل مع جميع 
العمالء ومرتادي املعرض للرد 
على أسئلتهم واستفساراتهم 

املختلفة.
كما يشار إلى ان مجموعة 
الش���بكة العربي���ة العقارية 
متتلك مش���اريع عقارية في 
الوالي���ات املتحدة  كل م���ن 
وبريطانيا وإسبانيا، وتقوم 
بطرح عقارات سكنية وفرص 
استثمارية متنوعة، بأسعار 
مدروس���ة، عمال بش���عارها 

»العقار للجميع«.

إنفينيتي

من جانبها، أكدت مدير عام 
شركة إنفينيتي العقارية نادية 
بهبهاني طرح مشروع جديد 
)إنفنيتي 2) في تركيا لفتح 
مجاالت وخيارات االستثمار 
السياحي، وهو املشروع الذي 
امتدادا لسلسة مشاريع  يعد 

إنفينتي لألجنحة الفندقية.
الش���ركة  ان  وأوضح���ت 
ستكون متواجدة في املعرض 

العق���اري الكويتي من خالل 
طرح منتج���ات عالية القيمة 
واالس���تفادة، الفت���ة إلى أن 
مشروع دبي يعد حتفة فنية 
معمارية عاملية وطفرة كبرى 
تتحدث عنها جميع الصحف 
العاملي���ة وحتت���ل مناظرها 
شاشات التلفزيون، خاصة ان 
تصميم منطقة »داون تاون« 
أعدته املصممة العاملية زاهية 
حديد والت���ي تعد من أفضل 
العاملي���ني في هذا  املصممني 
املجال فالشركة لديها حرص 
كبير عل���ى اقتن���اء الفرص 
الثمين���ة لعمالئها  العقارية 
وطرحها بشكل مغاير ملا هو 

موجود بالسوق العقاري.
املني���ع على ان  وأك���دت 
الش���ركة طرحت وس���وقت 
ب���ارك«  مش���روع »س���يتي 
ببريطاني���ا عل���ى عمالئها، 
والقى املشروع اإلقبال الكبير 
باعتباره من املشاريع العمالقة 
التي قامت الشركة بطرحها، 
مبينة ان املشروع عبارة عن 
الدارسني من  س���كن للطلبة 
جمي���ع دول العال���م مبدينة 
برادفورد اجلامعية ويتكون 
من 950 وحدة سكنية مختلفة 

املساحات.
املالكة  وقالت ان الشركة 
للمش���روع قامت بتقدمي كل 
الضمانات عل���ى زيادة رأس 
املال سنويا بنسبة 9% والعائد 
على التأجير مضمون بإذن اهلل 
تعالى 10% سنويا، والتخارج 
بعد 3 سنوات بنسبة ربح %37 
باإلضافة إلى رأس املال املدفوع 
أو التخرج بعد 5 سنوات بنسبة 
ربح 57% باإلضافة السترجاع 

رأس املال املدفوع.

الشبكة العربية

املدير  ق���ال  من جانب���ه، 
التنفيذي ملجموعة الش���بكة 
العربية عمرو علي ان املعرض 

االستثمارية املجزية خاصة في 
مشروع )برج الصفا وروضة 

الصفوة).
وأش���ار إلى ان مش���روع 
روض���ة الصفوة س���يكون 
العام  جاهزا للتشغيل خالل 

احلالي.
وقال: »هناك إقبال كبير من 
قبل املستثمرين اخلليجيني 
وبالد شرق آس���يا على هذا 

املشروع«.
وتابع املطيري تصريحه 
تعريف���ا مبش���روع روضة 
الصفوة ف���ي املدينة املنورة 
وهو عبارة عن فندق مطل على 
ساحة احلرم النبوي الشريف 
والبقي���ع وهو أول فندق في 
املدينة املنورة يطرح للتملك 
بنظام )الصك���وك) ويتميز 
باملوقع االستراتيجي بإطاللة 
مباشرة ومنفردة على احلرم 
النبوي الشريف والبقيع وقربه 
الشديد من باب مصلى النساء 
على وجه اخلصوص والذي 

ال يتجاوز 150 مترا.
واختتم املطيري يقول ان 
لدى الشركة مشروعا جديدا 
في »كوزمو بيتش« في إسبانيا 
وهو املشروع الذي يعتبر من 
العقارية في  اهم املش���اريع 

إسبانيا.

المباني الذكية

بدورها قالت نائب الرئيس 
التنفيذي في ش���ركة املباني 
الذكية بدرية املنيع ان الشركة 
س���تطرح خ���الل املع���رض 
مشروعني جديدين في كل من 
دبي ومكة املكرمة متلك ملدة 99 
سنة وجتدد ملدة مماثلة، مما 
اعتبرته إجنازا كبيرا للشركة 

في مسيرتها العقارية.
وأضافت ان املش���روعني 
اجلديدين يعدان مبنزلة عالمة 
فارقة في مسيرة الشركة تهدف 
من خاللهما إلى تطوير السوق 

تستعرض عدد من الشركات 
العقاري���ة الكبرى مش���اريع 
متنوعة من خالل مشاركتها 
العقاري  النخبة  في معرض 
الذي تنظمه ش���ركة إسكان 
جلوب���ال لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات في فندق اجلميرا 
بيتش � املسيلة، والذي انطلقت 
فعالياته مساء أمس ويستمر 

حتى 22 اجلاري.

المملكة الخليجية

أعلن���ت ش���ركة اململكة 
اخلليجية إلدارة املشاريع على 
لسان الرئيس التنفيذي محمود 
أبواحلس���ن انها قامت بضخ 
استثمارات بقيمة 24 مليون 
دينار في الس���وق األوروبي 
ف���ي مش���اريع  لالس���تثمار 
السياحة األسرية، مؤكدا ان 
كل استثمارات الشركة احلالية 
تترك���ز في قطاع الس���ياحة 
الدينية ف���ي كل من الكويت 
العربية السعودية  واململكة 
ودبي وتركي بعوائد مرتفعة 
تتراوح بني 10 و12% خالل مدة 
االستثمار التي تتراوح بني 3 
و5 سنوات، الفتا إلى أن لدى 
الشركة استثمارات قريبة جدا 
من احلرم النبوي في املدينة 

املنورة.
اململكة  إل���ى ان  وأش���ار 
اخلليجي���ة قام���ت باختيار 
العاملة في  القي���ادات  نخبة 
مج���ال اإلدارة والتس���ويق 
واخلدمات والتشغيل وإدارة 
احملافظ، األمر الذي من شأنه 
أن يضمن لها اقتناص أفضل 
املتاحة  الفرص االستثمارية 
في الس���وق، ومن ثم توزيع 
أفضل العوائد االس���تثمارية 
على املس���تثمرين، كما وأنها 
بصدد تأسيس هيئة للرقابة 
الش���رعية على كافة أعمالها 

الداخلية واخلارجية.

كي بي أم

من جانبها، أكدت ش���ركة 
كويت إلدارة املش���اريع على 
لسان نائب الرئيس التنفيذي 
وصرح فالح املطيري عن طرح 
ع���دد من املش���اريع الكبيرة 
واملميزة وهما مشروع برج 
الصفا في مكة املكرمة وفندق 
روضة الصف���وة في املدينة 
املنورة ف���ي اململكة العربية 
السعودية ملا لهما من أثر كبير 
في إجناح السياحة الدينية في 

املنطقة والعالم اإلسالمي.
ان الشركة  وأكد املطيري 
من خالل مشاركتها باملعرض 
س���تقوم بعرض املش���اريع 
وتعريف اجلمهور على فندق 
روضة الصفوة بنظام صكوك 
االنتف���اع ملدة 19 عاما هجريا 
الذي يعد األه���م واألبرز في 
املدينة املنورة من خالل املدة 

واملوقع والسعر واإلطاللة.
ان الشركة تقدم  وأوضح 
منتج���ات عقاري���ة جدي���دة 
للمس���تثمرين ف���ي املج���ال 
العقاري والتي تتمتع بالعوائد 

مجدي العيسويبدر الشبيب  نادية بهبهانيمحمد املزيديبدرية املنيع

محمود أبو احلسنعمرو عليفالح املطيري

»التجاري«  يعلن فائزي
سحب حساب النجمة

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الي���ومي 
عل���ى »ح��س���اب النجمة«، بحض���ور ممثل وزارة 
الت���جارة والصناعة ممثلة عبدالعزيز أش���كناني، 

وقد فاز كل من: 
جياثي ميثر انيسان، شفيق وديع عدره، مشهور 
محم���د الصالح، 
محم���د ش���فيق 
فاض���ل، محم���د 
التميمي  ابراهيم 
بجائ���زة قيمتها 
-/7000 دين���ار 

لكل منهم. 
يت���مي���ز  و
حس���اب النجمة 
اجلدي���د بتأهيل 
عمالئ���ه الف���وز 
بجائ���زة يومية 
قدره���ا -/7000 
لينفرد  دين���ار، 
البن���ك التجاري 
أكب���ر  بتق���دمي 
س���حب  جائزة 
يومي، باإلضافة 
إلى أرب����عة س���حوبات ك���برى جترى خالل العام 
تبل���غ قيمة كل جائزة منها 100.000 دينار تقام في 
العيد الوطني والتحرير، عيد الفطر، وعيد األضحى 
املبارك باإلضافة إلى ذكرى تأس���يس البنك في 19 

يونيو.

تقديراً ملستوى اجلودة فيما تقدمه من خدمات في مجال املقاوالت الكهربائية

»أو آي سي انتربرايسس« حتصد 3 شهادات »آيزو« العاملية
سالمة إجراءات عمليات الشركة 
املختلفة كونه���ا تتطابق مع 
املعايير العاملية التي وضعتها 
الدولي���ة للمعايير  املنظم���ة 

.(ISO–آيزو(
كما عبر الطالب عن سعادته 
الش���ركة على هذه  بحصول 
العاملية املرموقة،  الش���هادة 
معتب���را أن متي���ز اخلدمات 
التي تقدمها الشركة وجودتها 
العالية ساهم في حتقيق هذا 
الكبير على مستوى  اإلجناز 
الش���ركة، مبينا ان الش���ركة 
ماضية ف���ي تطوير خدماتها 
بشكل مستمر ومواكبة أحدث 
األس���اليب التقنية واإلدارية 
وأكثره���ا تط���ورا، مبينا ان 
الش���ركة قامت منذ تأسيسها 
بع���دد كبي���ر من املش���اريع 
التابع���ة للقطاعني  الضخمة 
احلكومي والنفطي، مؤكدا ان 
عمالء الشركة يشعرون بالرضا 
والقبول جتاه أعمال الشركة 
ويرحبون دائما بالتعاقد معها 
على مشاريع جديدة وعلى نحو 

مستمر.

للتشريعات لضمان حتسني 
األداء الكل���ي له���ذه العمالة، 
وحتصينها م���ن أي مخاطر 

تهدد الصحة والسالمة.
أك���د  املناس���بة،  وبه���ذه 
نائب رئي���س مجلس اإلدارة 
واملدير العام لش���ركة »أو آي 
س���ي انتربرايسس« م.فاضل 
الطال���ب أن اتب���اع إجراءات 
متطلبات اآليزو سيجعل من 
بيئة العمل وأنظمة الش���ركة 
التقني���ة متطابق���ة أكثر مع 
املعايير العاملية لنظم اإلدارة 
وأعمال املقاوالت املختلفة جنبا 
إلى جنب مع معايير احملافظة 
على البيئة ومراعاة ش���روط 

األمن والسالمة املهنية.
وأوضح الطالب ان حصول 
الشركة على 3 شهادات »آيزو« 
يعتب���ر خط���وة متقدمة جدا 
وحافزا كبيرا يدفعنا لتقدمي 
خدمات أفضل لعمالء الشركة 
لترسيخ الثقة املتبادلة بينهم 
وبني الشركة وتعزيز االنطباع 
اإليجابي لدى كل من املساهمني 
واملستثمرين والعمالء وضمان 

كم���ا حصل���ت الش���ركة 
 ISO( عل���ى ش���هادة اآلي���زو
14001:2004) والت���ي تتعلق 
البيئة  مبجال احلفاظ عل���ى 
وسالمتها من التلوث، والتي 
تتطل���ب تعزي���ز املتطلبات 
القانونية وغيرها من املتطلبات 
األخرى التي توجب على أي 
شركة أو مؤسسة االمتثال لها، 
التعليمات اخلاصة  ومراعاة 
باجلوانب البيئية املهمة، وهذا 
ما طبقته ش���ركة »أو آي سي 
انتربرايسس« فعليا على ارض 
الواقع لتنال بذلك هذه الشهادة 

من »اآليزو«.
الثالثة  وأما شهادة اآليزو 
)OHSAS 18001:2007) فتتعلق 
مبجاالت مراعاة شروط األمن 
والسالمة املهنية، وتعزيز بيئات 
العمل اآلمنة والصحية لعمالتنا 
في الشركة، حيث وفرت أطر 
عمل تسمح بتحديد املخاطر على 
الصحة والسالمة العامة لديها 
وعملت على مراقبتها لتقليل 
احتمالية وقوع احلوادث، كما 
شددت الشركة على االمتثال 

ف���ي ذلك عمليات التحس���ني 
والتطوير املس���تمر وضمان 
التوافق مع متطلبات ورغبات 
العمالء من جهة واملتطلبات 
التش���ريعية والتنظيمية من 

جهة أخرى.

حصلت شركة »أو آي سي 
انتربرايسس« للتجارة العامة 
واملقاوالت على 3 شهادات »آيزو 
ISO« في مجال أعمال املقاوالت 
الكهربائية املتعلقة بالتركيبات 
املدنية  والصيانة واملقاوالت 
املتعلقة باحلفر من مجموعة 
بيرو فيريتاس العاملية، وذلك 
تقديرا للمستوى املهني الرفيع 
الذي برزت به الشركة ومطابقة 
اإلج���راءات املتبعة لديها مع 
متطلبات معايير نظم اإلدارة 
العاملية في مجال إدارة اجلودة 
وفي مجال األمن والس���المة 

وكذلك البيئة.
فقد حصلت »أو آي س���ي 
انتربرايس���س« على شهادة 
 (ISO 9001:2008( اآليزو العاملية
إدارة اجلودة،  املتعلقة بنظم 
وذلك تأكيدا لقدرة الش���ركة 
الدائمة على تق���دمي اخلدمة 
التي تلب���ي متطلبات  املثلى 
القواعد  العمالء وتتوافق مع 
التشريعية والتنظيمية بهدف 
تعزيز رضا العمالء من خالل 
الفعال للنظام، مبا  التطبيق 

م.فاضل الطالب يتسلم إحدى شهادات اآليزو ISO من ممثل مجموعة بيرو فيريتاس
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.54الدوالر األميركي

0.030.000.050.140.30-اليورو
0.480.500.560.691.02اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.050.16الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25385الدوالر االسترالي0.07772الريال السعودي
0.7760الدينار البحريني0.29025الدوالر األميركي

0.0800الريال القطري0.37042اليورو
0.7566الريال العماني0.46724اجلنيه االسترليني
0.0794الدرهم اإلماراتي0.30672الفرنك السويسري

0.0412اجلنيه املصري0.00272الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.46-82.34النفط الكويتي
0.02-85.31برنت

0.10-82.75غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1237.750.00الذهب
17.230.00الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
22.49-7.387.85الكويت

4.419.36148.93دبي
4.793.5525.40أبوظبي

0.21-1.446.86البحرين
13.147.79205.79قطر

6.946.8174.54عمان
8.67-1.170.74لبنان
2.095.911.24األردن
8.655.9262.41مصر

10.099.34105.92املغرب
4.85-4.609.00تونس

16.380.41263.17داو جونز
4.258.4441.05ناسداك م
S&P5001.886.7624.00

6.310.29114.38فاينانشال ت
8.850.27267.37داكس
4.033.18114.56كاك40

8.250.10192.56السويسري
205.87-14.532.51نيكاي225

18.28-1.177.22توبكس
23.023.21122.27هانغ سينغ

»الغامن«: مفاجآت جنون األسعار على سيارات شفروليه.. مستمرة
العديد من اجلوائز فقد اختيرت 
للعام الثاني على التوالي وفقا 
ملجلة Edmunds.com كواحدة 
من أفضل 10 سيارات عائلية 
لع���ام 2014 عن فئ���ة الدفع 
الرباعي، كما احتلت ترافرس 
موقعا متمي���زا ضمن قائمة 
 »Kelley Blue Book« موق���ع
ألفضل 12 سيارة عائلية من 
حيث األمان والراحة والترفيه 

واألداء والقيادة وغير ذلك.
إع���ادة تصمي���م  مت���ت 
ش���فروليه تراف���رس لرفع 
مس���توى التصميم الداخلي 
ووضع معايير جديدة للرفاهية 
والراحة في املقصورة لينعم 
بها السائق والركاب على حد 
س���واء، وتزيد املواد الفخمة 
املس���تعملة ومساحة املقاعد 
اإلضافية من رفاهية ترافرس، 
لتكون الراحة مضمونة مهما 
طال���ت الرحل���ة. وتس���اهم 
اإلض���اءة احمليط���ة اخلافتة 
في إضافة ملس���ة ش���اعرية 
القيادة  إلى املقصورة خالل 
الليلية. تتباهى ترافرس أيضا 
بتصميم خارجي ملهم أعيدت 
صياغته، وخطوط خارجية 
تنساب برشاقة من الواجهة 
الباب  إلى  األمامية األنيق���ة 
اخللف���ي بتصميمه احلديث. 
مع ش���رائح الكروم وغيرها 
من اللمسات التزيينية التي 

تزيد من تألقها.
القوة  كما متنح ترافرس 
لنقل 8 ركاب وسعة حتميل 
قصوى هي األفضل في الفئة 
بكل كفاءة، يتكامل عمل احملرك 
V6 س���عة 3.6 ليترات بحقن 
مباشر للوقود مع ناقل احلركة 
األوتوماتيكي القياسي بست 
سرعات لتحصل على تبديل 
سلس للس���رعات وتسارع 
ه���ادئ، مع ضم���ان اقتصاد 
ملحوظ في استهالك الوقود 
مبع���دل 9.8 ليترات/100 كلم 

على الطريق السريع. 

شفروليه تريل بليزر

يوفر تريل بليزر للعمالء 
ميزة امتالك سيارة فريدة من 
املثالي  التوازن  نوعها جتمع 
بني األداء القوي واالستقرار، 
وتأتي هذه السيارة مبستويني 
»LT« و»LTZ«، ومتوفرة بالدفع 
الثنائي والرباعي، كما حتتوي 
 Hill Descent Control على نظام
الذي يجعل األداء أكثر سالسة 
ويسمح بأفضل حتكم بالسيارة 
في الطرق الوعرة دون احلاجة 
إلى استعمال السائق لدواسة 

الفرامل.
يتميز التصميم اخلارجي 
مببدأ »العجالت خارج الهيكل« 
الذي يوفر القدرة على االقتراب 
واالبتعاد بزاوية عالية، وتبرز 
الشبكة األمامية مزدوجة املنافذ 
الش���كل العصري للسيارة، 
وتتخذ شبكة التهوية وضعا 
عموديا أكثر لتعكس بذلك املزيد 
من الثقة والقوة. وقد زودت 
س���يارة تريل بليزر بعجالت 
سداسية األضالع من األملنيوم 
قياس 18 إنشا مصممة لدعم 
الوزن وأداء القيادة والتعامل 

وأداء التوقف وقدرة القطر.
س���يحظى جمي���ع عمالء 
»ش���فروليه« باملس���تويات 
اجلدي���دة من برنامج خدمات 
الذي يضمن  البي���ع،  ما بعد 
جترب���ة خدمة عم���الء عالية 
املس���توى تعتمد على أربعة 
محاور هي ريادة قطاع صناعة 
الس���يارات في مجال تكاليف 
الصيانة وش���فافية األسعار، 
وحجز مواعيد الصيانة الدورية 
مع التسليم في اليوم نفسه، 
وخدمات عالية اجلودة على 
أيدي فنيني معتمدين، إضافة 
إلى ضمان ملدة ثالث سنوات 
أو 100 ألف كلم، ومساعدة على 

الطريق على مدار الساعة.

اكتش���افا مش���وقا في عالم 
الرفاهية حملبي سيارات السيدان 
متوس���طة احلجم، إذ تتفوق 
على منافس���اتها بتصميمها 
املعبر، وحتسيناتها الداخلية 
وقيادتها وأدائها االستثنائي، 
مما يجعل منها سيارة فريدة 
من نوعها، إضافة إلى حصولها 
على اخلمسة جنوم الختبارات 
السالمة، وتتوفر السيارة أيضا 
بنظام عزل الضجيج اخلارجي 
الركاب بقيادة مريحة  لينعم 

وهادئة.

شفروليه كابتيفا 

تتوفر شفروليه كابتيفا 
اجلديدة بنوعني من احملركات 
هما 2.4 ليتر ومحرك بأربع 
أسطوانات يعمل بسرعة 169 
حصان���ا، أو مح���رك 3 ليتر 
بست أس���طوانات بقوة 264 
حصانا، مم���ا يجعلها إحدى 
أقوى سيارات الكروس أوفر 
في السوق، وتتميز كابتيفا 
بتصميم داخلي واس���ع مع 
مساحة للتخزين هي األفضل 
إلى  ضمن فئته���ا، إضاف���ة 
اتس���اعها من 5 إلى 7 ركاب 
مؤمنة بذلك الراحة القصوى 
لهم، إلى جانب هذه االمتيازات، 
وتفخر هذه السيارة بالعديد 
التكنولوجية  املمي���زات  من 
املتط���ورة، م���ع نظام حتكم 
أوتوماتيكي للسرعة، وتقنية 
)CD/MP3( و)Bluetooth( مع 
)AUX( و)USB( لتوفير جميع 
احتياجات الركاب الترفيهية، 
كما تتمتع بتجهيزات السالمة 
كاف���ة مبا في ذلك الوس���ائد 
الهوائي���ة املزدوجة، ونظام 
)ABS( للمكاب���ح، وأجه���زة 
االستشعار اخللفية حلماية 

كل جهات السيارة.

شيفروليه ترافرس

حصدت شيفروليه ترافرس 

الكبير  نظ���را للنج���اح 
والصدى الواسع الذي تالقيه 
العروض واخلدمات واالسعار 
اجلنونية الت���ي تطلقها منذ 
عدة س���نوات شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
الوكيل احلصري لس���يارات 
ش���فروليه في الكويت، جاء 
عرضها لهذا العام لتقدم مفاجأة 
لعمالئها على أسعار سيارات 
ش���فروليه »ماليبو السيدان 
األكثر اعتمادي���ة، وكابتيفا 
الك���روس أوف���ر، وترافرس 
العائلية، وتريل بليزر سيارة 
األداء واالستقرار«، لتصبح 
ش���يفروليه اخليار األفضل 
واألوفر للعائالت، حيث ان كل 
ميزة وكل جزء من تصميمها 
املبهر وملساتها الفنية اإلبداعية 
صنعت لتترك أثرها الذي ال 

ينسى مع كل رحلة.
توف���ر ش���فروليه احدث 
تطبيق���ات التكنولوجيا من 
خالل نظام MyLink الذي يتيح 
إمكانية إجراء املكاملات الهاتفية 
عبر شاشة ملونة ذات تصميم 
أنيق تعمل باللمس وتتمتع 
بوضوح فائق من خالل تقنية 
الالسلكية، حيث  »بلوتوث« 
يستطيع قائد السيارة إجراء 
واس���تقبال املكاملات، تصفح 
قائم���ة العناوي���ن وس���جل 
املكاملات في نفس الوقت بينما 

ينطلق على الطريق.
كما ميكن وصل األجهزة 
املتوافقة مع نظام  احملمولة 
»مايلين���ك« )USB، MP3، أو 
آي بود/آي فون( واستعراض 
األغاني املفضلة،ومجموعات 
الص���ور، واألفالم والبيانات 
األخ���رى املخزن���ة من خالل 
USB/ تقنية »بلوت���وث« أو

.AUX

شفروليه ماليبو

تع���د ش���فروليه ماليبو 

»GulfRun« برعاية »زين« بحلبة البحرين
االلتقاء مبدربني محترفني 
م���ن مختل���ف دول العالم 
ومشاركة خبراتهم واإلجابة 
عن استفس���اراتهم في جو 
يتس���م باملهني���ة والروح 

الرياضية العالية. 
وأكدت زي���ن أن بلوغ 
هدفها لتش���جيع املواهب 
احمللي���ة الش���ابة ه���و ما 
دفعها لتقدمي هذه الرعاية، 
 GulfRun حيث يقدم سباق
فرصة ثمينة للمش���اركني 
لالس���تفادة من اإلش���راف 
املباشر من قبل احملترفني 
العامليني في حلبة البحرين 
الدولي���ة ممن س���يقدمون 
للمشاركني املشورة الالزمة 
التي اكتسبوها  واخلبرات 
خالل مشاركاتهم في أضخم 

السباقات حول العالم. 
وذكرت الشركة أن ثقتها 
وإميانها في قدرات الشباب 
الكويتي لن تتوقف، مؤكدة 
أن رعايته���ا له���ذا احلدث 
الرياضي الذي من املتوقع 
أن يشهد مشاركة كبيرة من 
عشاق سباقات السيارات 
أت���ت انطالقا  الكويت  في 
من تش���جيعها املس���تمر 
الرياضة والشباب  لقطاع 
الفعاليات  ورعاية مختلف 
واألنشطة الرياضية مبختلف 

أنواعها.
 GulfRun وأفادت أن سباق
سيشهد أيضا تنظيم سباق 
للعرب���ات  »الكارتين���غ« 
صغي���رة احلج���م، وهي 
الفعالية التي القت جتاوبا 
كبيرا من قب���ل اجلماهير 
في دوراتها السابقة، حيث 
سينظم السباق من خالل 
فعالية تستمر ل� 24 ساعة 
متواصلة مطلع ديس���مبر 
املقبل في »حلبة س���رب« 
املع���ارض  بجان���ب أرض 

الدولية في مشرف.

للس���يارات اكتسب زخما 
جماهيري���ا كون���ه يع���د 
البدي���ل املثالي لس���باقات 
الش���وارع التي باتت تهدد 
الش���باب الشغوف  أرواح 
برياضة س���باق السيارات 
ومرتادي الطرق، حيث يوفر 
البدائل اآلمنة من  السباق 
خالل حلب���ات معتمدة قد 
مت تصميمه���ا وفقا ملعايير 

السالمة الدولية.
إلى أن  وأش���ارت زين 
هناك معرضا سيقام على 
هامش فعاليات السباق في 
مول 360، حيث س���يقوم 
املش���اركون م���ن خالل���ه 
باستعراض مركباتهم أمام 
اجلمهور، وستكون فرصة 
ثمينة للمشاركني لاللتقاء 
ببعضهم البعض والتحاور 

فيما بينهم.
وبينت الشركة أن السباق 
الرئيس���ي الذي سيقام في 
حلبة البحرين الدولية في 
مملكة البحرين مطلع يناير 
املقبل، يعتبر مبنزلة اختبار 
حقيقي لقدرات املشاركني 
في رياضة سباق السيارات، 
والذي سيمكن املشاركني من 

كشفت زين عن رعايتها 
الرئيسية للنسخة العاشرة 
من سباق »GulfRun« أحد 
أضخم الفعاليات الرياضية 
على مستوى منطقة اخلليج 

العربي.
الش���ركة في  وذك���رت 
بي���ان صحاف���ي أن ه���ذا 
احل���دث الدولي يعتبر من 
التي  التنافسية  الفعاليات 
توفر فرصة رائعة للشباب 
الشغوف بسباقات السيارات 
بأنواعها املختلفة، وذلك من 
خالل مجموعة من الفعاليات 
التي ستنطلق خالل شهري 
ديس���مبر ويناير املقبلني 
ف���ي ج���و مفع���م باإلثارة 
واحلماس في كل من الكويت 

والبحرين. 
وأوضحت الش���ركة أن 
سباق »GulfRun« الرياضي 
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حكام البطولة 
يصلون اليوم تباعًا 

وفي مقدمتهم 
مدير تطوير احلكام 

بالفيفا

جماهير القادسية استقبلت أبطال آسيا

حركة املرور نظرا لتوافد أعداد 
كبيرة م���ن جماهير النادي 
امللكي التي جاءت الستقبال 
الالعبني واملشاركة معهم في 

هذا العرس الرياضي.

بلقب آسيوي.
مط���ار الكوي���ت غ���ص 
التي  القدساوية  باجلماهير 
احتشدت في صالة االستقبال 
وهو األمر الذي أدى إلى عرقلة 

حضر إلى املطار الس���تقبال 
األبطال صدحوا بالش���يالت 
واألهازيج »القدساوية« التي 
أعطت انطباعا رائعا لطريقة 
اس���تقبال األبطال املتوجني 

بطولة دوري VIVA لكرة القدم 
بنسخته الثانية والتي حصل 
القادسية على لقب النسخة 

األولى منها.
جمهور نادي القادسية الذي 

أحمد السالمي

احتشدت جماهير نادي 
الكويت  القادسية في مطار 
الدولي الستقبال وفد الفريق 
األول لكرة القدم الذي عاد إلى 
البالد متوجا جهوده بحصوله 
على لقب بطولة كأس االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم للمرة 
األول���ى في تاري���خ النادي 
ليزين به خزائن النادي املليئة 
بالبطوالت واأللقاب احمللية 

واخلارجية.
القادسية  جماهير نادي 
الت���ي توافدت عل���ى مطار 
الكويت الدولي في وقت مبكر 
العائدين  الستقبال األبطال 
أبوا إال أن يش���اركوا الفريق 
أفراحه م���ن حلظة وصوله 
وحتى مغادرته املطار، وهو 
األمر الذي أضاف نوعا خاصا 
انطباعا  الفرحة وأعطى  من 
رائعا حول تالحم اجلماهير 
ودعمها ومؤازرتها للفريق 
العائد باللقب اآلسيوي الذي 

ظل حلما لسنوات مضت.
التي  العارم���ة  الفرح���ة 
أبطال  استقبل بها اجلمهور 
»بني قادس« لم تكن باألمر 
العادي بل كانت مثاال يحتذى 
جلماهير متعطش���ة إلجناز 
جديد يعطيهم األمل في غد 
أفضل، وهو األمر الذي دعت 
إلي���ه اجلماهي���ر بضرورة 
التفرغ إلى البطوالت احمللية 
واملنافس���ة بقوة على لقب 

رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد 
وزير اإلعالم والشباب الشيخ سلمان احلمود ورئيس الهيئة الشيخ أحمد املنصور 

خالل استقبال وفد القادسية 

جماهير القادسية مستقبلة االبطال                                                                                                                                                                                       )أسامة أبو عطية(

الشيخ طالل احملمد يتابع اللجان في الصالة

املنتخبان املصري واألرجنتيني يصالن اليوم

احملمد يقود فرق العمل في صالة القادسية
استعداداً لبطولة كأس القارات لقدم الصاالت

اليوم أولى خطوات  تبدأ 
فعاليات بطولة كأس القارات 
لك����رة ق����دم الص����االت التي 
تستضيفها الكويت خالل الفترة 
من 23 الى 28 اجلاري، وذلك 
بوصول أول منتخبني مشاركني 
في هذه البطولة العاملية، األول 
الذي يصل  املنتخب املصري 
في الواحدة من بعد ظهر اليوم 
ويتكون من 20 عضوا، والثاني 
الذي  املنتخ����ب األرجنتيني 
يتكون من 21 عضوا ويصل 
على 3 دفعات األولى 16 عضوا 
قادمني من اسطنبول والدفعة 
الثانية 3 أش����خاص يصلون 
من فرانكفورت بأملانيا في ال� 
8:15 مساء أما الدفعة األخيرة 
فستكون من اسطنبول في ال� 
11:45. كم����ا يصل في الثامنة 
والربع من مساء اليوم قادما من 
فرانكفورت بأملانيا مدير كرة 
قدم الصاالت باالحتاد الدولي 
لكرة الق����دم )فيفا( حلضور 
البطولة بدعوة من  فعاليات 
اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
كأس القارات وهو من القيادات 
البارزة بالفيفا وال ش����ك انه 
سيقوم بتقييم التنظيم خالل 
تواج����ده بالبطول����ة وكتابة 
تقرير عنها للمكتب التنفيذي 

للفيفا.

حكام البطولة يصلون

في س����ياق متصل، يصل 
الي����وم 15 حكما ليش����اركوا 
ف����ي حتكيم املباري����ات وفي 
مقدمتهم اس����ماعيل احلافي 
مدير تطوي����ر احلكام بالفيفا 
و14 حكما هم: بادرول هشام 
)االحتاد اآلسيوي(، كوازاكي 
توموهيرو )اليابان(، جيسوس 
روميو )الفيفا(، هيرويوكي 
كوباياش����ي )اليابان(، محمد 
الدين  ش����امي )لبنان(، نور 
بوكاييف )قيرغيزي(، كامل 
س����ينني )تركي����ا(، ج����ورج 
غوميز )كولومبي����ا(، مارك 
بيركيت )اجنلترا(، علي رضا 
س����وهرابي )ايران(، جورج 
فلوريس )السلفادور(، تورنغ 
دونغ )ڤيتنام (، كريس كولي 

)استراليا(، سكوت كيدسون 
)استرالي(.

ومما س����بق يتض����ح ان 
القدم  الدولي لك����رة  االحتاد 
قام باختيار هؤالء احلكام من 
القارات، اآلسيوية واألوروبية 
انهم  الالتيني����ة اي  وأميركا 
ميثلون القارات التي جاءت منها 
املنتخبات املشاركة في البطولة 
وحتى يعطي اطمئنانا جلميع 
املنتخب����ات حليادي����ة الفيفا 
وعدالة االختيار إضافة الى ذلك 
فإن مدير تطوير احلكام للفيفا 
سيكون متواجدا بينهم وهذا 
البطولة  سيشكل لدى حكام 
اهتمام����ا من نوع خاص، ألن 
حتكيم مباريات كأس القارات 
لقدم الصاالت س����يلعب دورا 

كبيرا في مستقبلهم.

صالة القادسية خلية نحل

تشهد صالة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادسية والتي 
ستستضيف فعاليات بطولة 
كأس القارات لكرة قدم الصاالت 
نشاطا وأعماال غير عادية لم 
تشهدها من قبل، ففيها كثافة 
من العاملني في كل املجاالت من 
أجل وضع اللمسات األخيرة 
لتكون الصالة مناس����بة لهذا 
احلدث العامل����ي ودائما وأبدا 
تك����ون تل����ك اللمس����ات هي 
األصعب وهي التي حتتاج الى 

الدقة، لذلك فإن الشيخ طالل 
احملمد رئيس اللجنة املنظمة 
العلي����ا متواجد طوال الوقت 
يتنقل من جهة ألخرى ليوجه 
أو يوفر كل الطلبات التي جتعل 
الصال����ة افضل مكان وأفضل 
صورة، ال����كل يحدثه، والكل 
يسأله وهو بكل صدر رحب 
يستمع لكل واحد منهم فهو 
املايسترو الذي يقود هذه الفرقة 
السيمفونية  الكبيرة ليعزف 
في ليلتني متتاليتني، األولى 
ي����وم 21 أكتوبر اجلاري ليلة 
إجراء مراسم القرعة والثانية 
ليل����ة 22 أكتوبر في االفتتاح 
لذلك فإن ما يجري في صالة 
القادسية هو اإلعداد لليلتني 

كبيرتني في آن واحد.

المحمد وفر كل اإلمكانيات 

وليد اجلاسم الرجل املسؤول 
عن ليلتي القرعة واالفتتاح قال 
ان الش����يخ طالل احملمد وفر 
لنا كل اإلمكانيات التي نحتاج 
إليها على الرغم من انه وزع 
العمل علينا جميعا واصبح كل 
منا يعرف مسؤولياته اال انه 
معنا في كل وقت من أجل ان 
يحل لنا أي طارئ ليس على 
البال او اخلاطر، واحلقيقة ان 
الشيخ طالل احملمد رجل من 
طراز فريد فهو ال يترك شيئا 

للظروف.

30-33رياضة

اخلالدي: هدفنا املشاركة في »أبطال آسيا«

خالد محمد إبراهيم: وعدنا وأوفينا

عبداهلل احلقان: طوينا صفحة آسيا

أبدى حارس مرمى القادسية اجلسور نــواف اخلالدي 
سعادته باإلجناز اآلسيوي قائال: »بفضل من عند اهلل 

متكنا من العودة إلى البالد ونحن نحمل معنا كأس االحتاد 
اآلسيوي وهو اإلجناز الذي لم نتمكن من حتقيقه في 

نسختني سابقتني من البطولة، وجاء بتضافر جهود اإلدارة 
واجلهاز اإلداري والفني وزمالئي الالعبني، وقد جنحنا في 

الوصول إلى مبتغانا وهو أن يدخل ضمن سجالت إجنازات 
النادي لقب آسيوي«.

وأضاف: »هذا اإلجناز أعطانا دفعة معنوية لبذل املزيد من 
اجلهود في سبيل ابقاء الفريق ضمن فرق النخبة اآلسيوية، 

ومنني أنفسنا أن تتاح لنا الفرصة كاملة للمشاركة في دوري 
أبطال آسيا وهو الهدف القادم الذي نتطلع إلى أن ندخل فيه 

كمنافسني على لقبه وليس فقط كمشاركني به«.

من جهته، أبدى خالد محمد إبراهيم سعادته باالجناز اآلسيوي 
قائال: »لقد وعدنا وأوفينا بوعدنا وكنا نطمح إلى أن نحقق ما 
كنا نصبو إليه وهو العودة إلى البالد ونحن نحمل معنا كأس 

البطولة التي طال انتظارها، وقد أوفينا مبا وعدنا به، وهذا 
اإلجناز سيعطينا دفعة معنوية لتحقيق ما تطمح له جماهيرنا 
الوفية التي تساندنا في كل مشاركاتنا سواء كانت داخلية أو 

خارجية وهو األمر الذي يعطينا دفعة معنوية كبرى ويحفزنا 
على بذل قصارى جهدنا في سبيل إسعاد هذه اجلماهير العريقة 

التي تقف معنا في السراء والضراء«.

وفي سياق متصل أكد مدير الفريق عبداهلل احلقان أن الفريق 
سيبدأ اإلعداد لالستحقاقات احمللية بعد أن تفرغ لها بشكل تام، 

وسيكون على أهبة االستعداد للظهور باملستوى املطلوب في 
املراحل املقبلة خاصة بعد أن حصل الفريق على واحد من أهم 
األلقاب القارية والذي جاء متوجا جلهود الالعبني الذين وعدوا 

وأوفوا بوعودهم.
وأضاف: »نتطلع في الفترة املقبلة إلى أن يعود الفريق إلى 

وضعه الطبيعي ويأخذ مكانه املعهود في الدوري وأن يكون 
منافسا على لقبه وال نفكر في أن نكون منافسني على املراكز 

املتقدمة، وهذا حق مشروع لنا باعتبار أن فريقنا بطل النسخة 
السابقة من البطولة«.

وختم احلقان قائال: »جماهير نادي القادسية لها في أعناقنا دين 
وقد أوفينا بجزء من هذا الدين، وبقي لها أجزاء كثيرة وسنسعى 
إلى العمل بكل صدق واخالص من أجل إسعادها بتحقيق األلقاب 

واإلجنازات التي ستكون مبنزلة جزء يسير نقدمه لها في رد 
الدين«.

ً ڤييرا يعلن عن قائمة »خليجي 22« رسميا
عبدالعزيز جاسم

أعلن مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم جورفان ڤييرا 
قائمة الـ 26 العبا التي ستشارك في »خليجي 22« بالرياض 13 

نوفمبر املقبل، وضمت القائمة: نواف اخلالدي، عامر معتوق، 
خالد ابراهيم، سيف احلشان، صالح الشيخ، بدر املطوع، 

طالل العامر، فهد األنصاري، عبدالعزيز املشعان، سليمان 
عبدالغفور، حميد القالف، طالل نايف، علي مقصيد، عبدالعزيز 

السليمي، فهد عوض، فهد العنزي، وليد علي، علي الكندري، 
شريدة الشريدة، يوسف ناصر، فهد الهاجري، فيصل العنزي، 

أحمد عتيق، فيصل زايد، حسني فاضل ومساعد ندا.
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بال قناعمحطات
صالح الشايجيسامي عبداللطيف النصف

حقائق حرب أكتوبر 
املجيدة

دار املسنني

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

katebkom@gmail.com

في عام 1956 قامت حرب السويس التي نتج 
عنها موافقة مصر على فتح مضائق تيران 

للسفن اإلسرائيلية، وفي ربيع 1967 مت نصب 
فخ ملصر من قبل أنظمة ثورية عربية لتوريطها 

في حرب استعدت لها إسرائيل جيدا، ووقعت 
القيادة املصرية في الفخ وأعلنت إغالق مضائق 
تيران، فبدأت احلرب واستطاع سالح الطيران 
اإلسرائيلي االنتصار على 3 دول عربية خالل 

ساعات قليلة )ردا على من يدعي أن احلملة 
اجلوية على داعش ال تستطيع حسم احلرب( تال 
ذلك بدء حرب االستنزاف التي استنزفت مصر 
وأوقفت عملية إعادة بناء قواتها ولم تستنزف 

إسرائيل على االطالق، وفي عام 1970 أعلن 
عبدالناصر قبوله بوقف إطالق النار وتعامله 
االيجابي مع مبادرة »روجرز« السلمية وبدأ 

معها االستعداد حلرب أكتوبر املجيدة.

>>>

على اجلانب اإلسرائيلي قاد اجلنرال بارليف 
اجلبهة اجلنوبية أي احلدود مع مصر )1967- 

1970( وقام بإنشاء خط بارليف املنيع طبقا 
لنظرية »الدفاع الثابت« أي منع القوات املصرية 
من عبور ذلك اخلط بأي ثمن، إال أن احلرب لم 

تقم في تلك الفترة، بل في الفترة التي تلتها 
والتي قاد خاللها اجلنرال شارون اجلبهة 

اجلنوبية )1970 - 1973( ومعه اجلنرال شموئيل 
جونني، وكان السؤال االول الذي وجهه شارون 

الى مجلس الوزراء اإلسرائيلي أعطوني خط 
دفاع صمد في التاريخ؟ لذا قرر أن خط بارليف 
ساقط ال محالة في أي حرب قادمة، فقام بإهماله 

وتخفيف عدد اجلنود املدافعني عنه )مت أسر ما 
يقارب 300 جندي إسرائيلي فقط عند سقوطه 
في 1973/10/6 وقرر استبداله بنظرية »الدفاع 

املتحرك« أي خلق منطقة قتل بني خط بارليف 
وممرات سيناء يصول ويجول بها الطيران 

اإلسرائيلي املتفوق وتعمل دباباته على األرض 
إلبادة أي قوات متقدمة.

>>>

لذا لم يكن االنتصار املصري والعربي 

الكبير في أكتوبر 1973 يتمثل، كما روج 
هيكل في مقاالته، في سقوط خط بارليف 

)الدفاع الثابت( الساقط ال محالة والذي 
ميكن دحضه ـ أي ذلك االنتصارـ من أي 
عسكري محايد، بل تكمن عظمة االنتصار 

املصري بهزمية إسرائيل في »دفاعها 
املتحرك« حيث تولت بطاريات صواريخ 

سام2 وسام3 املتمركزة غرب القناة بعملية 
إسقاط الطائرات اإلسرائيلية بالعشرات، 

في حني قامت الدبابات املصرية وصائدو 
الدبابات من حملة الصواريخ املضادة 
للدروع بتحطيم الدبابات اإلسرائيلية 

بالعشرات، وحينها شعرت إسرائيل بالهزمية 
الفادحة فاستنجدت بحلفائها وحلقت طائرة 
جتسس غربية فوق القناة، واكتشفت ثغرة 

الدفرسوار التي كانت خطورتها احلقيقية 
واملبكرة هي انها دمرت 35 بطارية صواريخ 

مما مجموعه 36 بطارية، فعادت السيطرة 
اجلوية إلسرائيل ومت تدمير 250 دبابة 

مصرية خالل 5 ساعات، كما يذكر اللواء 
أركان حرب أحمد أسامة إبراهيم، من قبل 

الطائرات اإلسرائيلية.

>>>

آخر محطة: )1( الغريب أن احتمالية الثغرة 
وحدوثها في الدفرسوار حتديدا مت وضعها 
في حسبان هيئة األركان املصرية منذ عام 
1971 ومت التدرب على كيفية التعامل معها 

والقضاء عليها، إال أن تدخل القرار السياسي 
بالعمل العسكري أوقف التعامل معها ابان 
احلرب مما نتج عنه تطويق اجليش الثالث.

)2( تبقى حرب أكتوبر املجيدة تاريخا 
ناصعا ملصر ولألمة العربية فقد كسرت 
عقدة التفوق اإلسرائيلي وأدت بالنهاية 

التفاق سالم جعلها آخر احلروب، وأعاد 
سيناء وخيراتها ملصر وكان باإلمكان أن 

يستفيد العرب وخاصة الفلسطينيني بأكثر 
من ذلك لوال عنتريات صدام والقذافي ومن 
مشى على خطاهما املدمرة ملصالح األمــة 

العربيــة!

في عالم التكنولوجيا املتطور وبالذات في 
وسائل االتصاالت احلديثة، أعتبر نفسي - 

ودون خجل - متخلفا رمبا بدرجة جيّد!
دخلت عالم أجهزة االتصاالت املتنقلة 

»املوبايل« متأخراً جدا، وحينما اقتنيت 
أول جهاز لي كان ثالثة أرباع سكان الكرة 

األرضية قد سبقوني اليه.
لم أكن أعرف كيف أقرأ الرسائل التي 

أتلقاها، وهذا يعني استحالة كتابتي لرسائل 
بوساطة جهازي املتنقل، ولكّن التعلم 

يبدد كل جهل أو بعض اجلهل ويبقي على 
بعضه، والتجربة واالستمرار والسؤال 
وتكرار اخلطأ والتعثر، كل تلك وسائل 
ملداواة اجلهل وتنوير العقل، ومن تلك 
تعلّمت بعض ال كّل ما تعطينا إيّاه تلك 

األجهزة من خدمات.
سأقفز الى ما يسّمى بوسائل التواصل 

االجتماعي »فيسبوك وتويتر وانستغرام« 
ولست على صلة اال بالفيسبوك أّما تويتر 
فقد طرقت بابه حينا من دهر قصير فلم 

يرق لي ورمبا لم أرق له فكان االنسحاب، 
أما االنستغرام فلم ألج عامله قط.

وكان معلمي في هذا العالم هو الصديق 
»صالح الساير« ومازال.

استمررت في الفيسبوك وخرجت من هذا 
االستمرار والتواصل - عدا فوائد كثيرة - 
بفكرة رأيت أن أعلن عنها في هذه املقالة، 

وهي أن عالم الفيسبوك يشبه الى حد ما 
ودرجة ما »دار املسنني«.

وما أوحى لي بهذا التشبيه، سطور كتبتها 
احدى »الفيسبوكيات« فحواها أن هذا 

العالم هو عالم مفتوح للشبان وعلى كبار 
السن عدم ولوجه!

هكذا هي ظنت بحسن نية منها أو عدم 
تقدير صحيح وتصنيف سليم لهذا 

العالم االفتراضي، ورأيي أّن العكس هو 
الصحيح وبنيت هذا الرأي بناء على 
حقائق احلياة ال أوهامها، فالكبار من 

املفترض أّن لديهم وقت فراغ أكثر من 
الشبّان الذين مازالوا على مقاعد الدرس 
في مدارسهم أو معاهدهم أو جامعاتهم، 

أو أنهم يدبّون - مازالوا - في حقول 
الدنيا يبنون فيها ويرفعون بنيانها، أّما 

كبار السن فهم انتهْوا من البناء في العالم 
احلقيقي وأدْوا واجباتهم نحوه، وصار 
لديهم وقت فراغ كبير قد يقضونه في 

هذا العالم االفتراضي، فضال عن أن 
جتاربهم ومعارفهم تسعفهم بالكثير 

الذي من املمكن أن يؤّدوه في هذا العالم 
االفتراضي الذي يشكل ما يشبه »دار 

املسننّي« التي تأتي هي إليهم وال يذهبون 
هم إليها!

فيها يتسامرون ويتبادلون املنافع 
ويطرحون جتاربهم، وكل تلك منافع.

غينيا ـ رويترز: تسود 
الغرب  الذعر في  حالة من 
من تفشـــي ڤيروس إيبوال 
الدعوات  الرغم مـــن  على 
إلى الهدوء وفرض إجراءات 
مراقبة مشددة في الكثير من 
الدول في املطارات واملدارس 

واملستشفيات.
ودعا الرئيس األميركي، 

باراك أوباما، األميركيني إلى 
»عدم االستسالم للذعر«، في 
الوقت الذي قال فيه خبير 
األمراض النفسية في منظمة 
»أطباء بال حدود«، نيكوال 
فيو إن العالم يواجه خوفا 
وإدراكا بأن الڤيروس ميكن 

أن يعبر احلدود.
وتابع: »شهدنا مثل هذه 

احلالة مطلع الثمانينيات في 
بداية انتشار اإليدز، واليوم 
ال بد من توجيه أفضل حول 
طرق انتقال الڤيروس الذي 
أودى بحياة 4555 شخصا 
حتى اآلن مـــن أصل 9216 
أصيبوا باملرض خصوصا 
في ليبيريا وســـيراليون 

وغينيا«.

ذعر في الغرب من انتشار »إيبوال«

.. ومغرد مجهول تنبأ بالڤيروس منذ 2007
العربيــــة: بعد انتشــــار 
إيبــــوال واســــتنفار  وبــــاء 
الطبية  الدول والســــلطات 
بهــــدف تطويق انتشــــاره، 
باتت أخبــــاره تلقى اهتمام 
العالم أجمع ســــواء واقعيا 
أو »افتراضيــــا« على مواقع 
التواصل االجتماعي. ولعل هذا 
االهتمام ما أدى إلى اكتشاف 
تغريدة على »تويتر« تعود 
إلى العــــام 2007، و»تتنبأ« 

بقدوم إيبوال.
وقد لقيت تلك التغريدة 
تــــداوال واســــعا مــــن قبل 
مستخدمي املوقع وحظيت 
بـ 23 ألف إعادة تغريد خالل 

أما املغرد املجهول  ساعات. 
فهو شخص يدعى »باجفيرا« 
قام بكتابتها قبل سبع سنوات. 
أما ما زاد في غموضها فهو 
أنها التغريدة الوحيدة لهذا 

املغرد »الشبح«.
التغريــــدة  ونشــــرت 
»اليتيمة« عام 2007 باللغة 
اإلجنليزيــــة مبــــا معنــــاه 
إنه آت«،  »استعدوا إليبوال 
لتثير هذه اجلملة البسيطة 
تساؤالت عشرات اآلالف من 
املغردين على مستوى العالم، 
أوال لكونها تغريدة وحيدة 
في احلساب املذكور، وثانيا 
لعدم وجــــود تعليق واحد 

عليها منذ مت نشرها وحتى 
يوم اكتشافها، مما يعني عدم 

االهتمام بها وقت نشرها.
تغريـــدات  واختلفـــت 
مستخدمي »تويتر« بشأن تلك 
التغريدة، حيث اتهم البعض 
صاحبها بأنه قد يكون وراء 
ظهور هذا املرض، فيما توقع 
آخرون أن يكون املرض قدميا، 
حيث مت اكتشافه قبل ما يقارب 
العشرين عاما في بلدة صغيرة 
في دولة زائيـــر لبائع فحم 
نباتي، فيما استشهد مغرد آخر 
بخبر منشور على صحيفة 
»الواشنطن بوست« األميركية 
في نفس العـــام الذي كتبت 

التغريدة، يتناول ظهور  به 
تسع إصابات مؤكدة مبرض 
»إيبوال« الذي وصفته باملميت، 
محذرة من انتشاره في العالم 

في السنوات املقبلة.
إال أن األكيــــد أن حاالت 
مرضية ظهرت عام 2007 في 
الكونغو، وبالتالي ال تبدو 
تلك التغريدة منفصلة فعال 
عن أرض الواقع في حينه، 
وإن لم يكن إيبوال قد حتول 
بعد إلى ما يشبه »الكابوس« 
كما في أيامنا هذه، علما أن 
املرض ظهر عــــام 1976 في 
الكونغــــو بالقــــرب من نهر 

يدعى »إيبوال«.

ــورك ـ رويترز:  نيوي
أكد باحثون أن هناك فروقا 
ملحوظة في شكل ووظيفة 
القلب بني األطفال العاديني 
واألطفال الذين يعانون من 
ــمنة، وقال د.نورمان  الس
ــن مركز القلب  ماجننر م
في جامعة اليبزيغ بأملانيا 
ــا إذا كانت  ــرف م »ال نع
هذه تغييرات تعني شيئا 
ــريرية أو  من الناحية الس
ــرورة.. ال  بالض خطيرة 
ــة عن هذا  ــا اإلجاب ميكنن

السؤال«.
وأوضح هيلث أن بعض 
ــدى  ــب ل ــص القل خصائ
الصغار البدناء كانت مشابهة 
خلصائص القلب لدى أطفال 
يعانون من سرطان الدم بعد 
تلقيهم العالج الكيمياوي.

ــون في  ــب الباحث وكت
ــة األميركية  ــة الكلي دوري
القلب أن السمنة  ألمراض 

ترتبط بحدوث تغييرات في 
القلب لدى البالغني، ومع ذلك 
قد حتدث هذه التغيرات لدى 

األطفال البدناء.
ــة أخذ  الدراس وخالل 
ماجننر وزمالؤه عينات من 
ــل وصبي، تتراوح  101 طف
أعمارهم بني 9 سنوات و16 
سنة بينهم 61 يعانون من 

السمنة.
ــروا فحوصات  كما أج

ــوق الصوتية  باملوجات ف
ثنائية األبعاد لرصد ضربات 
ــار، وكان لدى  قلب الصغ
أكبر  ــرف  البدناء منهم غ
ــان والبطينان( في  )األذين
شقي القلب كما كانت جدران 
البطني األيسرـ  املسؤول عن 
ضخ الدم احململ باألكسجني 
إلى بقية أعضاء اجلسم ـ 

أكثر سمكا.
ــاف الباحثون أن  وأض
قلوب الصغار الذين يعانون 
من السمنة جتد صعوبة أكبر 
فيما يبدو في ضخ كمية أكبر 
من الدم مع كل نبضة مقارنة 
بنظرائهم األقل وزنا. كما 
كان ضغط الدم مرتفعا لديهم 
ــن أقرانهم األخف وزنا،  ع
لكنه عند املعدالت الطبيعية. 
كما كانوا يعانون من ارتفاع 
ــترول  الكوليس ــتوى  مس
الضار وانخفاض مستويات 

الكوليسترول النافع.

قلوب األطفال البدناء تشبه مصابي سرطان الدم

أثريون يبحثون عن »أبو الهول« املدفون في رمال كاليفورنيا
كاليفورنياـ  وكاالت: قالت صحيفة »األوبزرفر« البريطانية، 
إن علماء اآلثار الذين يبحثون عن متثال »أبو الهول« املفقود منذ 
زمن بعيد واملدفون حتت الكثبان الرملية، قد توافرت لديهم حملة 
محيرة لكنوز جديدة. لكن هذا في والية كاليفورنيا األميركية، 
وليس في مصر، حيث لم ينب »أبو الهول« أحد الفراعنة ولكن 

أحد أوائل األباطرة في هوليوود سيسيل دوميل.
فقبل أكثر من تسعني عاما، أقام املخرج األسطورى متثاال 
ضخما ألبو الهول ومعبدا ظهرا في فيلمه الكالسيكى األبيض 
واألسود »الوصايا العشـــر«، النسخة الصامتة، لكن في عام 
1923، بعد انتهاء التصوير، تخلى دوميل عن املعبد والتمثال 

وتركهما لرمال كثبان جوادالوبى نيبومو.
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سترة الفراء الضخمة تغطي ريهانا

تكرمي جوليا روبرتس

نيوي���ورك � وكاالت: التقط���ت عدس���ات كاميرات 
الباباراتزي صورا للنجمة ريهانا في نيويورك. وكانت 
ريهانا تخرج من املطعم اإليطالي De Silvano. ومتيزت 
ريهانا بجينز من مجموعة شتاء 2013، وبسترة الفراء 

الضخمة.

واشنطن � وكاالت: حضرت النجمة جوليا روبرتس 
حفل توزيع جوائز GLSEN Respect في بيڤرلي هيلز 

اول من أمس.
املمثلة البالغة من العم���ر 46 عاما كرمت بجائزة 
اإلنسانية وكان من املفترض ان يكون زوجها برفقتها 

لكنه لم يكن موجودا.
وتفيد التقارير األميركية بأن زواج جوليا من داني 
مودر الذي اس���تمر حتى اآلن 12 سنة هو على وشك 

االنتهاء.

ريهانا وسترتها الفراء

قلوب حمراء على رأس آمبرجوليا روبرتس

آمبر روز تصبغ شعرها بقلوب حمراء!
نيويورك � وكاالت: نشرت 
النجمة آمبر روز صورة من 
مجموعته���ا اجلدي���دة التي 
متيزت بالغرابة، وذلك عبر 
الش���خصي على  حس���ابها 
موقع إنستغرام، حيث أطلت 
كعادتها مبظهر غريب بشعرها 
القلوب  املصبوغ برسومات 
احلمراء. وكان الفتا إعجاب 
اجلمهور بجرأة »روز«، حيث 
قال البعض في تعليقاتهم »ال 
أحد غيرك يجرؤ على ذلك«، 
البعض بعرض  فيما طالبها 
الصورة في »عيد احلب« نظرا 
لرسومات القلوب احلمراء. 

هذا وشاركت »روز« رابط 
صورتها من حس���ابها على 
»إنس���تغرام« عبر حسابها 
الشخصي على موقع »تويتر«، 
حيث تفاعل املغردون أيضا 

مع اطاللتها اجلديدة.

»سوبر مان« حقيقي حّلق
إلى جانب طائرة مليئة بالركاب

الكشف عن صور مخبأة
وقدمية لبراد پيت

لندن - وكاالت: فوجئ كابنت طائرة »إيرباص« عندما 
كان يحلق على ارتفاع 3500 قدم، برجل يرتدي مالبس 
غريبة ويحلق على بعد 100 متر فقط من طائرته املليئة 

بالركاب واملتوجهة إلى مدينة مانشستر.
لم يتمكن كابنت الطائرة، الذي لم تستطع رادارته 
كشف أي شيء قبل رؤية »سوبر مان« بالعني املجردة، 
من فه���م كيفية قدرة هذا الرجل على الطيران في هذا 
االرتفاع العالي، علما بأن »سوبر مان« هو أحد هواة 
رياض���ة »وينج س���ويتWingsuit«، التي تتطلب من 
ممارس���يها القفز من جبال ش���اهقة العلو باستخدام 

مالبس خاصة تساعدهم على الطيران.
حاول كابنت الطائرة البحث عن أي معلومات عن أي 
نشاط����ات رياضي����ة في املنطق����ة التي التقى فيه���ا 
ب� »سوبر مان«، وهو االسم الذي أطلقته عليه الصحافة 
اإلجنليزية، لكن من دون جدوى، خصوصا أن الرجل 

الطائر كان من دون أي مظلة أو منطاد خاص.
ق���ال طاقم الطائرة »اتفقنا على أنها حادثة عابرة، 
لم يكن هناك وقت التخاذ إجراءات معينة، وافترضنا 
أنه ش���خص ما ميارس رياضة القفز املظلي، ولكن ال 

أحد منا يذكر أنه رأى مظلة«.

باري���س � وكاالت: ق���ام النج���م براد پيت 
بنش���ر بعض من صوره حني كان شابا عمره 
25 عاما قبل أن يحقق الشهرة التي نالها كنجم 
هوليوودي يشار اليه بالبنان وقبل ان يرتبط 

بالنجمة العاملية انچيلينا چولي.
براد الذي يبلغ من العمر اليوم 50 عاما، وكان 
 The Kids حتت اس���م ABC �يصور »بيلوت« ل
Are All Right ويدور حول 4 أصدقاء يكبرون 
معا. ولم يتم عرض ما صور في فبراير 1989 
عل���ى الهواء أي قبل س���نتني من أداء براد في 

.Thelma And Louise

سوبرمان محلقا

وصورة اخرى مت الكشف عنها

براد پيت في شبابه

نساء أملانيا العامالت .. يشعرن باالضطهاد
برلني ـ د.ب.أ: أظهر استطالع أملاني حديث أن أغلب النساء 

في أملانيا يشعرن باالضطهاد في أماكن عملهن، جدير بالذكر 
أن معهد »يوجوف« الستطالعات الرأي هو الذي أجرى هذا 
االستطالع بناء على طلب من وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، 

ومت نشره امس األحد. ووفقا لالستطالع يعتقد 72% من 
النساء أنه البد أن يحصلن على مكانة أفضل في العمل، لكى 

يكن على قدم املساواة مع الرجال. وأوضح االستطالع أن 
نصف النساء تقريبا وكذلك 44% من الرجال يعتقدون أن 
فرص النساء في الترقى بأماكن عملهن ستزداد، إذا ازداد 

عدد النساء في املناصب اإلدارية. ولكن لم يؤيد سوى %38 
فقط من األملان أن يكون للنساء حصة في املجالس اإلدارية، 

علما بأن تأييد النساء لهذا األمر ازداد عن تأييد الرجال له.



وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ضيف »ألو األنباء« الثالثاء
يحّل الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة في وزارة اإلعالم الشيخ 
فهد مبارك األحمد الصباح ضيفا 
على »ألو األنب���اء« غد الثالثاء 
21 اجلاري من الس���اعة 6 حتى 

الساعة 8 مساء.
وسيرد املبارك على استفسارات 
القراء حول كل ما يتعلق بقطاع 
اإلذاعة، وس���يتطرق إلى خطة 
الوزارة للتطوي���ر والتحديث، 
التي يواجهها  التحديات  وأبرز 
»اإلعالم احلكومي« في ظل التقدم 
التكنولوجي املستمر في وسائل 
اإلعالم وانتشار مواقع التواصل 

االجتماعي.
وسيس���تقبل وكيل اإلذاعة 
اتص���االت ق���راء »األنباء« على 

الرقم 22272888. الشيخ فهد املبارك

Monday, October 20, 2014 - Issue No.13886االثنني
خووش حچي26 ذي احلجة 1435 املوافق 20 أكتوبر 2014 يا ألطاف اهلل

اخلدمة املدنية: إجازة رأس السنة الهجرية 
تصادف السبت وال عطلة األحد.

جلنة التعرفة اجلمركية العربية تناقش التفاوض 
حول آليات توحيد الرسوم اجلمركية.

٭يا فرحة ما متت! ٭ يعني حليتم كل مشاكل الوطن العربي
ولم يتبق سوى الرسوم اجلمركية!

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw
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مبوقع ممتاز

غرفتني وصالة وغرفة خادمة )ديلوكس(
الساملية على الدائري اخلامس وشارع عمان

تلفون املالك: 98023314
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مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4.33 الفجر  
الشروق  5.53
الظهر  11.33
العصر  2.47
املغرب  5.13
6.30 العشاء 

أعلى مد: 9.07 صباحا 
� 10.20 مساء.

أدنى جزر: 3.27 صباحا 
� 7.10 مساء.

العظمى: 38 - الصغرى: 24

غائم جزئيا والرياح 
جنوبية شرقية سرعتها 

من 15 الى 40 كم/س.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

صالح مجبل قبالن الرشيدي ـ 46 عاما ـ الرجال 
والنساء: سعد العبداهلل ـ ق4 ـ ش414 ـ م10 

ـ ت: 66788854 ـ 66558551.
مرزوق مطلق محمد اخلثية املطيري ـ 71 عاما ـ 
صباح الناصر ـ ق7 ـ ش50 ـ م71 ـ ت: 

60909193 ـ 99955795.
صديقة السيد الشرباصي، ارملة مطلق مطر غريب 

احلصم ـ 63 عاما ـ الرجال: الدوحة ـ ق3 
ـ ش4 ـ م23 ـ ت: 99042534 ـ النساء: 

القيروان ـ ق3 ـ ش330 ـ م38 ـ ت: 
.67099704

مطلق خريص ختالن الشاطري املطيري ـ 80 عاما ـ 
الرجال: خيمة العزاء مقابل جمعية الفردوس 
ـ ت: 96666707 ـ النساء: الفردوس ـ ق7 

ـ ش1 ـ ج7 ـ م52 ـ ت: 99656596.
فاطمة عبدالعزيز القعود، ارملة محمد دغيشم 

الدغيشم ـ 79 عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش عبدالوهاب 

الفارسي ـ م20 ـ ت: 99633977 ـ 
النساء: العديلية ـ ق2 ـ ش28 ـ م12 ـ ت: 

.66765885
مرمي حمد الراشد الصقر، ارملة ناصر يوسف 
العبداجلليل ـ 69 عاما ـ الرجال: ديوان 

العبداجلليل ـ الروضة ـ ق5 ـ مقابل ش 
دمشق ـ ت: 99049991 ـ 99000496 ـ 

النساء: اليرموك ـ ق3 ـ ش2 ـ ج6 ـ م7 ـ 
ت: 97886553 ـ 99112811.

منيرة ماطر مليح الشمري، ارملة سعود علي 
الشعيفان الشمري ـ 82 عاما ـ الرجال: 

جابر العلي ـ ق6 ـ ش15 ـ م60 ـ ت: 
99035356 ـ 97861424 ـ النساء: الرقة ـ 

ق7 ـ ش14 ـ م104 ـ ت: 66677381.

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة
األمنية

46
29-

27الرأي
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