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غير مخصص للبيع

ترقية اخلضر إلى فريق وتعيينه رئيساً لألركان.. والتجديد لرئيس جهاز املبادرات ووكيل »العدل« وتأجيل إخالء قسائم »عشيرج« الصناعية املنتهية عقودها

احلكومة: طرح أسهمنا في »بيتك« و»زين« للمواطنني
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)محمد هاشم( موجة  الغبار غطت الكويت وتسببت في تعطيل العمل املالحي وبعض الوزارات  

»نفط اخلليج«: تفسير خطأ لقانون البيئة السعودي وسنصل إلى صيغة توافقية

اجتماعان طارئان غداً وبعد غد حلل أزمة »اخلفجي«

اقتصاد
مجموعة ميزان القابضة تتقدم لإلدراج في البورصة الكويتية

»التجارة«:  »الوطنية العقارية« لم تتسلم إدارة املنطقة احلرة

اللواء محمد خالد اخلضر

مريم بندق 

ان  كشفت مصادر وزارية 
الذين  الوزراء  إعالن أس���ماء 
سيش���غلون املقاعد الشاغرة 
سيكون قبل اجللسة االفتتاحية 

للمجلس.
وف���ي هذا الص���دد، علمت 
»األنباء« أن املرشحني لوزارة 
العدل هم: رئيس مجلس القضاء 
األعلى املستشار فيصل املرشد، 
وأمني سر مجلس األمة النائب 
يعق���وب الصان���ع، ولوزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
مازال األمر غامضا في ظل تردد 
معلومات عن ترشيح د.أسيل 
العوضي. ووافق مجلس الوزراء 

خالد اخلضر رئيس���ا لألركان 
العام���ة للجيش وترقيته الى 

رتبة فريق.
ومت جتديد تعيني عادل الرومي 
رئي����س اجلهاز الفني وأعضاء 
اللجنة العليا للمش�����روع��ات 
التنم�وي�ة واملبادرات، وشمل 
العدل  التجديد وكي����ل وزارة 
عبدالعزيز املاج����د. وردا على 
سؤال حول مدى قبول احلكومة 
الروات����ب 25% أجابت  بزيادة 
مصادر وزاري����ة: ان احلكومة 
البديل االستراتيجي  س����تقدم 
للرواتب.  ولم يصدر املجلس 
 أي قرارات بخصوص اجلنسيات
»ال جتني���س وال س���حب 

جناسي«.

أحمد مغربي

علمت »األنباء« أن مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج سيعقد اجتماعا طارئا غدا )األربعاء( 
في مقر الشركة مبدينة األحمدي لدراسة تداعيات 
القرار الس����عودي بإغالق حقل اخلفجي النفطي 
لطرحها على اجلانب السعودي في اجتماع يعقد بعد 
غد اخلميس. وذكرت مصادر مسؤولة ل� »األنباء« 
أن الرئيس التنفيذي لش����ركة نفط اخلليج علي 
دغيم الشمري، الذي يرأس حاليا اللجنة التنفيذية 
العليا للمنطقة املقسومة، طلب عقد اجتماع بعد غد 
اخلميس ووجه دعوات إلى أعضاء اللجنة للتعرف 
إلى مسببات القرار السعودي، وحيثيات اتخاذه 
من دون العودة إلى اللجنة أو أخذ موافقة الشريك 
الكويتي. وقالت إنه بعقد اجتماعي مجلس إدارة 
نفط اخلليج واللجنة التنفيذية العليا للعمليات 
املش����تركة سوف تتضح الصورة والوصول إلى 

صيغة توافقية ترضي جميع األطراف.
واس����تبعد مصدر مس����ؤول من شركة نفط 
اخلليج أن تتفاقم األمور في الوقت احلالي إلغالق 
العمليات املش����تركة البرية ف����ي الوفرة، فهناك 
منوذجان مختلفان ب����ني »الوفرة« و»اخلفجي«، 

حيث إن منوذج الوفرة ربحي وتديره شركة نفط 
اخلليج بالتعاون مع شركة عاملية هي »شيفرون 
السعودية«، مطمئنا العاملني في الشركة باستبعاد 
إغالق حقول الوفرة. وحول القرار الذي اتخذته 
هيئة األرصاد والبيئة السعودية، ذكر املصدر أن 
الالئحة التنفيذية لقانون البيئة في الس����عودية 
فسر خطأ من قبل املسؤولني السعوديني في منطقة 
عمليات اخلفجي حيث إن اجلانب الكويتي يعلم أن 
القانون أعطى املصانع احلالية في اململكة مهلة 5 
سنوات لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع متطلبات 
القان����ون في حرق غاز الش����علة. وأكد أن جميع 
مشاريع الشركة واخلطط املوضوعة في ميزانياتها 
التش����غيلية والرأسمالية تسير في نسق خفض 
معدالت ح����رق الغاز واحلد من امللوثات البيئية 
بحلول العام 2017. عل����ى صعيد متصل، ذكرت 
مصادر في قطاع التسويق العاملي مبؤسسة البترول 
الكويتية أنه من املتوقع أن يؤدي توقف اإلنتاج 
في حقل اخلفجي الذي تديره السعودية والكويت 
إلى تقليص اإلمدادات للمش����ترين اآلس����يويني � 
خاصة مصافي اليابان وكوريا اجلنوبية � وهو 
ما قد يدفعها الى اللجوء إلى السوق الفورية في 

الشرق األوسط.

من إجراءات عملية التأسيس 
وذلك من خالل آلية الكترونية 
املواطنني  مرتبطة بحسابات 
في البنوك احمللية. ونشاطات 
الشركة س���تكون محصورة 
في 19 غرضا، أهمها إنش���اء 
وإدارة ومتلك وشراء وتطوير 
املستشفيات واملراكز الطبية 
واملستوصفات والصيدليات 
واملختب���رات  والعي���ادات 

املتخصصة.

املصادر ان اللجنة التأسيسية 
قد أحالت نشرة االكتتاب العام 
لشركة مستشفيات الضمان 
الصحي إلى هيئة اسواق املال 
للموافقة عليها، متوقعة ان يتم 
احلصول على املوافقة خالل 
االس���بوع اجلاري. وأشارت 
التي جتريها  التجهيزات  إلى 
الش���ركة الكويتية للمقاصة 
حالي���ا الس���تقبال عمليات 
التس���جيل االلكتروني عبر 

املوقع لالنتهاء من تلك العملية 
خالل مدة الشهر احملددة على 
العمومية  ان تعقد اجلمعية 
التأسيسية للش���ركة مطلع 
يناي���ر 2015. ولفتت إلى ان 
العامة لالس���تثمار  الهيئ���ة 
ستقوم باستعادة ما سددته 
من أموال ف���ي رؤوس أموال 
شركة الضمان الصحي عبر 
قيام املواطنني بدفع ما عليهم 
من التزامات بعد االنتهاء كليا 

الحقا، على أن يقوم املواطنون 
الراغبون في االكتتاب بتسجيل 
الكويتيني  أن  اسمائهم، علما 
الذي���ن يحق لهم التس���جيل 
ف���ي االكتتاب سيش���ملون 
الكويتي���ني حتى مواليد  كل 

1 نوفمبر 2014. ودعت احلكومة 
في وق���ت س���ابق املواطنني 
الكويتيني الراغبني في االكتتاب 
الى تسجيل أسمائهم في هيئة 
املعلوم���ات املدني���ة. وأكدت 

محمود فاروق

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة أن موع���د االكتتاب 
العام في شركة مستشفيات 
الضمان الصحي سيكون من 
1 نوفمبر املقبل عبر الشركة 
الكويتي���ة للمقاص���ة، حيث 
ستقوم احلكومة بدفع مبالغ 
االكتتاب عن املواطنني بنسبة 
50% من الشركة على أن تسترد 

على طل���ب بيع مس���اهمات 
الهيئة العامة لالس���تثمار في 
بعض الشركات املدرجة بسوق 
الكويت لألوراق املالية كخطوة 
أولى من خطوات اخلصخصة 
التي ستؤدي الى زيادة الناجت 
احملل���ي اإلجمال���ي للقط���اع 
اخلاص وتعزيز عمق س���وق 
األسهم بإتاحة األسهم القيادية 
مللكية القطاع اخلاص. وقالت 
مصادر وزارية ل� »األنباء« ان 
احلكومة لن تكتتب نيابة عن 
املواطنني لكنها ستطرح األسهم 
الت���ي متلكها بس���عر أقل من 
سعر السوق لتشجيع القطاع 
اخلاص واملواطنني على استثمار 
مدخراتهم. وأضافت املصادر: ان 

احلكومة من خالل الهيئة العامة 
لالستثمار ستقوم باستثمار 
عائد بيع األسهم في البورصة 
الكويتية، على أن تكون أسهم 
»بيت���ك« أول األس���هم الت���ي 

ستطرح ثم »زين« الحقا.
وأعلن���ت املص���ادر انه مت 
تكليف ادارة الفتوى والتشريع 
بعمل عقود منطية للمناقصات 
واملمارسات لتالفي املالحظات 
التي تؤدي الى ثغرات قانونية.  
وأضافت املصادر انه مت تأجيل 
قرار إخالء القسائم الصناعية 
املنتهية عقوده���ا في منطقة 

الدوحة »عشيرج«. 
ووافق املجلس على مشروع 
مرس���وم بتعيني اللواء محمد 

املواطنون حتى مواليد 1 نوفمبر مدعوون لتسجيل أسمائهم إلكترونياً

االكتتاب في شركة مستشفيات الضمان الصحي 1 نوفمبر
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العجيري: موجة غبار األمس قادمة من  العراق والسعودية 
واألمطار ستبدأ مع دخول شهر نوفمبر

د. صالح العجيري

سيف العازمي: 
املجلس احلالي مجلس 
إجنازات وعمل ملصلحة 

الوطن واملواطن 
وفّضل مواجهة القضايا 

سيف العازمي مع أحد كبار السن                        )أحمد علي(بداًل من إهمالها

»املستقلة« 
حتصد انتخابات 

»التطبيقي«
ثامر السليم

حصدت القائمة املستقلة 
صناديق االقتراع في انتخابات 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
العام����ة للتعلي����م  الهيئ����ة 
التطبيق����ي والتدري����ب بعد 
حصولها على 4868 صوتا، 
فيما حصلت قائمة املستقبل 
الطالبي عل����ى 3039 صوتا، 
الوحدة  وحصل����ت قائم����ة 
االسالمية على 279 صوتا، 
فيما حصلت قائمة التحالف 
الطالب����ي عل����ى 29 صوتا، 
واخيرا قائمة جتمع املستقبل 

27 صوتا.
النشاط  فيما اعلن عميد 
والرعاية الطالبية د.خليفة 
بهبهاني ان تكلفة االنتخابات 
لليوم الواحد بلغت 80 الف 
العاملني من  دينار، وع����دد 
الهيئة 150 موظفا، وعدد 100 

كمبيوتر.
التفاصيل ص 20 ـ 21 ٭

السفير دوغالس سيليمان

السفير األميركي لـ »األنباء«: ال دور للقوات البرية األميركية في احلرب على »داعش« 
أسامة دياب

البالد  ل���دى  الس���فير األميرك���ي  اك���د 
دوغ���الس س���يليمان ان الوالي���ات املتحدة 
األميركية وش���ركاء التحالف الدولي قاموا 
بشن أكثر من 500 ضربة جوية في العراق 
وسورية، مشيرا إلى استمرار الهجوم على 
 إرهابي���ي »داع���ش« في س���ورية والعراق. 

 ولفت س���يليمان � ف���ي تصريحات خاص�ة
ل� »األنب�اء« � إل���ى  جناحات مهمة للتحالف 
الدولي، أبرزها وقف تقدم داعش نحو أربيل 
وحماية العديد من املدنيني من مجزرة في جبل 
سنجار واستعادة سد املوصل وتدمير عمليات 
داعش ومقاتليها في أرجاء العراق وسورية. 
وعلى الصعيد السوري، أوضح سيليمان أن 
التحال���ف الدولي يواصل حتطيم نش���اطات 

»داعش« التعزيزية عن طريق استهداف القيادات 
والوقود ومصادر التمويل بعمليات اتسمت 
بالدقة والفاعلية.  وردا على سؤال حول إلى 
أي مدى تعتبر املواجهة البرية حتمية للقضاء 
على التنظيم اإلرهابي، بني سيليمان أنه وفق 
السياسة التي صرح بها الرئيس أوباما، ليس 
هناك أي دور للقوات البرية األميركية في احلرب 

ولن تسند إليها أي مهام قتالية.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أعلنت وزارة التربي����ة إيداع مبلغ اثنني 
وأربعني مليونا وسبعة وخمسني ألفا ومائتني 
وخمسني دينارا بالبنك املركزي صباح امس 
االثنني ل� 63 ألفا و86 مس����تفيدا من املعلمني 
واإلداريني ملكافآت األعمال املمتازة عن العام 
2013/2012، مشيرة الى ان قيمة املبالغ املصروفة 
له����م موزعة عل����ى االدارات العامة للمناطق 
التعليمية الست، وديوان عام الوزارة، واملعاهد 
املختلفة. وأشارت الوزارة في بيانها الى ان 
باب التظلمات س����يفتح ملدة شهرين اعتبارا 
من تاريخ إيداع املبالغ بحسابات املستفيدين. 
من جهة اخرى، أوقفت وزارة التربية تدريس 

مادة اللغة االجنليزية في رياض األطفال مع 
بداية العام الدراسي احلالي بعد فشل التجربة 

التي بدأتها منذ خمس سنوات.
وقالت مصادر تربوية: ان الوزارة بعدما 
أدخلت ثالث مواد أساسية في مرحلة رياض 
العربية واالجنليزية  اللغت����ان  االطفال هي 
والرياضيات كتجرب����ة على بعض الرياض 
في مختلف املناطق التعليمية تلقت توصية 
من توجيه اللغة االجنليزية بضرورة ايقاف 
تدريس االجنليزية لعدم وجود معلمات لديهن 
القدرة واإلملام باالجنليزية، مش����يرة الى ان 
الرياض مرحلة تأس����يس ويجب ان يؤسس 
الطفل مبخرجات تعليمية للحروف بش����كل 

صحيح.

إيقاف تدريس »اإلجنليزية« لعدم وجود معلمات لديهن القدرة واإلملام باللغة

٤2 مليون دينار لـ 63 ألفاً و86 مستفيداً من املعلمني واإلداريني
األعمال املمتازة 2013/2012

املبلغالعدداملنطقة
113677573900الفروانية

74245005300مبارك الكبير
84585711950العاصمة
81125381050حولي

96096245000اجلهراء
127808402900األحمدي

22631922550ديوان عام الوزارة
30731814600املعاهد املختلفة

6308642057250اإلجمالي
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الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ محمد العبد اهلل لدى وصولهما إلى مستشفى 
الفروانية لالطمئنان على فيصل الدويش 

األمير اطمأن على صحة الدويش ومتنى له الشفاء العاجل
قام وزير ش����ؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد ونائب وزير ش����ؤون 
الديوان األميري الش����يخ علي 
اجلراح مساء أمس بزيارة إلى 
الدويش في مستشفى  فيصل 
الفروانية حيث نقال له حتيات 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحم����د ومتنياته له 
بالشفاء العاجل، كما عاده وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير العدل بالوكالة الشيخ 

محمد العبداهلل.
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس����يف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
الس����مو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الرئيس  برقية تهنئة م����ن 
جاكوب زوما رئيس جمهورية 
جنوب افريقيا عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة قيام 
األمم املتحدة بتسمية الكويت 
)مرك����زا للعمل اإلنس����اني( 
وبإطالقها لقب )قائد للعمل 
اإلنساني( على سموه تقديرا 
الكبيرة لس����موه  للجه����ود 
للكويت في مس����اندة العمل 
اإلنساني التي عززت املكانة 
العاملي����ة للكوي����ت، متمنيا 
لسموه دوام الصحة وموفور 
العافية وللكويت كل الرفعة 
القيادة  واالزدهار في ظ����ل 

احلكيمة لسموه.
وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية شكر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على ما عب����ر عنه من تهان 
رقيقة، مثمنا سموه ما أبداه 

من إشادة بالدور اإلنساني 
الذي تقوم ب����ه الكويت في 
مجال االغاثة والعمل اإلنساني 
ومقدرا سموه مبادرته الكرمية 
املجسدة للعالقات الطيبة التي 
البلدين والش����عبني  جتمع 

الصديقني.

األمير استقبل اخلالد وتلقى برقية تهنئة من زوما

اخلالد تلقى رسالة خطية من وزير اخلارجية املصري
تلقى النائب االول لرئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 
اخلارجي����ة الش����يخ صباح 

اخلال����د رس����الة خطية من 
وزير خارجية مصر سامح 

شكري.

وتتعل����ق رس����الة وزير 
اخلارجية املصري بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني 

وس����بل تعزيزها في جميع 
املجاالت باالضافة الى القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ ثامر العلي

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله د. جان دومينيك فاساللي ود. بيير ويلال

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك خالل استقباله عبدالعزيز العدساني 

جانب من احلضور

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
الس����يف  في ديوانه بقصر 
صباح امس الشيخ د.إبراهيم 

الدعيج.
واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح امس 
الوطني  رئيس جهاز األمن 

الشيخ ثامر العلي.

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد في قصر الشويخ امس 
رئيس جامعة جنيڤ د.جان 
دومينيك فاساللي، ومدير 
مكتب العالقات الدولية في 
جامعة جنيڤ د.بيير ويلال، 

مبناسبة زيارتهما للبالد.
كما اقام سمو الشيخ ناصر 
احملمد، في قصر الش���ويخ 
امس مأدبة غداء على شرف 
د.جان دومينيك فاساللي، 

ود.بيير ويلال.

اس���تقبل سمو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجلس 
جاب���ر املب���ارك في قصر 
الس���يف ام���س رئي���س 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز 

العدساني.
وس���لم رئيس ديوان 
احملاسبة س���موه نسخة 
الديوان عن  من تقاري���ر 
نتائج الفحص واملراجعة 
عل���ى تنفي���ذ امليزانيات 
واحلس���ابات اخلتامي���ة 
املالية  للدولة عن السنة 

.2014/2013

ولي العهد استقبل اخلالد والعلي والدعيج

احملمد أقام مأدبة غداء على شرف رئيس جامعة جنيڤ

املبارك تسلم نسخة من تقارير مراجعة ميزانية الدولة

املطيري التقى رؤساء املنظمات 
اإلسالمية في هونغ كونغ

كواالملبور � كونا: التقى القنصل العام للكويت لدى هونغ 
كونغ ومكاو خالد املطيري برؤساء املنظمات االسالمية العاملة 
في هونغ كونغ وذلك في اطار تعزيز وتوطيد التعاون الثنائي 

مع اجلاليات االسالمية املقيمة في البالد.
وقال املطيري ان القنصلي���ة الكويتية حترص دائما على 

زيادة تعزيز التعاون مع اجلاليات االسالمية في البالد.
واضاف أنه أكد لرؤس���اء املنظمات االسالمية خالل اللقاء 
حرص القنصلي���ة العامة على حتقيق املزيد من التعاون بني 

املنظمات االسالمية في هونغ كونغ ونظيراتها في الكويت.
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عق���د مجل���س ال���وزراء 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
امس بقاع���ة مجلس الوزراء 
في قصر الس���يف برئاس���ة 
سمو  رئيس مجلس الوزراء 
املبارك وبعد  الش���يخ جابر 
االجتماع صرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد 

العبداهلل مبا يلي: 
مبناسبة قرب حلول العام 
�الهجري اجلديد 1436 ه�الهجري اجلديد 1436 ه� يتقدم 
مجل����س الوزراء في مس����تهل 
اجتماعه بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد والشعب 
الكويتي الكرمي، مبتهال للعلي 
القدير أن يعيد هذه املناس����بة 
باخلير واليمن والبركات واألمة 
اإلسالمية ترفل بأثواب العزة 

واالزدهار.
ثم اطلع مجلس الوزراء في 
مس����تهل أعماله على الرسائل 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من كل من رئيس اجلمهورية 
اليمنية عبد ربه هادي منصور 
ورئيس اجلمهورية الفرنسية 
فرنس����وا هوالند والرئيس����ة 
أفريقيا  االنتقالية جلمهورية 
الوسطى كاترين سامبا بانزا، 
الرس����ائل  وقد تعلق����ت هذه 
نائية القائمة بني ��نائية القائمة بني ��نائية القائمة بني  ��بالعالقات الث��بالعالقات الث
الشقيقة  الدول  الكويت وهذه 
والصديق����ة وس����بل تنميتها 
في جميع املجاالت وامليادين، 
واطلع على الرس����الة املوجهة 
لصاحب السمو األمير من رئيس 
التركية الصديقة  اجلمهورية 
رئيس اللجنة الدائمة للتعاون 
االقتصادي والتجاري ملنظمة 
التعاون اإلسالمي »كومسيك« 
رجب طيب اردوغان املتضمنة 
دع����وة الكوي����ت للمش����اركة 
�في أعمال ال����دورة الثالثني ل�في أعمال ال����دورة الثالثني ل�

»الكومس����يك« املق����رر عقدها 
في مدينة إسطنبول في شهر 

نوفمبر املقبل.
كما اطل����ع مجلس الوزراء 
الرس����الة املوجهة  كذلك على 
الس����مو م����ن األمني  لصاحب 
الع����ام لألمم املتح����دة بان كي 
منة دعوة الكويت ��منة دعوة الكويت ��منة دعوة الكويت  ��مون واملتض��مون واملتض
حلضور مؤمتر األمم املتحدة 
العامل����ي الثالث اخلاص باحلد 
من خطر الكوارث واملقرر عقده 
في سينداي باليابان خالل شهر 

مارس املقبل.
ثم أحاط النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد مجلس 
الوزراء علما بنتائج الزيارة التي 
قام به����ا إلى جمهورية العراق 
اول من ام����س على رأس وفد 
عربي يض����م وزير اخلارجية 
والتع����اون املوريتاني واألمني 
العام جلامع����ة الدول العربية 
وذلك انطالقا من رئاسة الكويت 
�للقمة العربي����ة ال�للقمة العربي����ة ال� 25 وفقا ملا 
تضمنته قرارات مجلس اجلامعة 
العربية وما صدر عنها من تأكيد 
على التضامن مع العراق ودعم 
جهودها من أجل محاربة اإلرهاب 
وإعادة األمن واالستقرار فيه، 
كما أوضح اخلال����د للمجلس 
اللق����اءات واحملادثات  فحوى 
التي أجراها مع رئيس جمهورية 
العراق د.فؤاد معصوم وكبار 
العراقيني والتي  املس����ؤولني 
تناولت تطورات األوضاع في 
العراق وسبل تقدمي الدعم لها 
في هذه الظروف احلرجة التي 
تعيشها املنطقة جراء تداعيات 
العمليات اإلرهابية التي تتطلب 
تضافر اجلهود من خالل العمل 
العربي املشترك ملواجهة ظاهرة 
اإلرهاب على جميع األصعدة.

كما أح����اط اخلالد املجلس 
علم����ا بنتائج مش����اركته في 
�االجتماع الوزاري ال�االجتماع الوزاري ال� 4 للحوار 
االستراتيجي بني مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية واململكة 
املتحدة الذي عقد في الكويت 
األسبوع املاضي بهدف تعزيز 
التعاون  العالقات بني مجلس 
واململك����ة املتح����دة وتطوير 
آليات احلوار والتعاون بينهما 
والتعامل م����ع التحديات التي 
تواج����ه املنطق����ة ووضع تلك 
العالقات في إطار استراتيجي 
يخدم املصالح املشتركة والتأكيد 
على ض����رورة العم����ل اجلاد، 
التواصل لتعزيز  وليتس����نى 
ال����دول ملواجهة  التحالف بني 
التنظيمات اإلرهابية املتطرفة 
وذلك من خالل عمل استراتيجي 
متكامل يتصدى لهذا اإلرهاب، 
كما ش����رح للمجل����س فحوى 
الت����ي تناولت آخر  احملادثات 
التطورات في املنطقة والقضايا 

موضع االهتمام املشترك.
وبن����اء على ع����رض نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الش����يخ خالد اجلراح  الدفاع 
فقد وافق مجلس الوزراء على 
مشروع مرسوم بتعيني الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر رئيسا 

لألركان العامة للجيش.
وبن����اء على ع����رض وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
فقد استعرض املجلس مشروع 
مرسوم بقانون بتعديل بعض 
أحكام املرسوم بقانون رقم 42 
لس����نة 1978 في شأن الهيئات 
الرياضية ومذكرته اإليضاحية 
والذي يستهدف معاجلة بعض 
العقبات واملثالب التي أفرزها 
التطبيق����ي للقانون  الواق����ع 
من صعوبة عق����د اجلمعيات 
العمومية لألندي����ة والذي قد 
يترتب عليه وقف أنش����طتها 
بقوة القانون وتالفيا لذلك مت 
إعداد مشروع املرسوم بقانون 
بتعديل املواد )4( و)5( و)12( 
و)35( و)36( م����ن املرس����وم 
1978 لسنة 1978 لسنة 1978 وقد  بقانون رقم 42
اعتمد مجلس الوزراء مشروع 
إليه  املرس����وم بقانون املشار 
ورفعه لصاحب السمو متهيدا 

إلحالته ملجلس األمة.
واستعرض مجلس الوزراء 
تقرير األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية بشأن 
تقرير املتابعة السنوي للخطة 
الثالثة 2012- 2013  السنوية 
ونصف السنوي خلطة السنة 
الرابعة 2013- 2014 وبهذا الصدد 
استمع املجلس إلى شرح قدمته 
الش����ؤون االجتماعية  وزيرة 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
تضمن عرضا ملقومات نشاط 
املتابعة ووصفا ملكونات اخلطة 
الس����نوية وعرض����ا لنتائ����ج 
املستهدفات التنموية ومتويلها 
ونتائج متابعة اإلجناز واإلنفاق 
ملش����روعات اخلطة السنوية 
بوجه عام واملشروعات الكبرى 
وش����ركات التنمية على وجه 
اخلصوص، كما عرضت على 
التراكمية  املجلس املش����كالت 
الت����ي تواجه تنفي����ذ اخلطة 
السنوية واجلهود التي تبذلها 
اجلهات املعنية في حل بعض 
املعوق����ات التي واجهت تنفيذ 

تلك املشروعات.
كما بح����ث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاري����ر املتعلق����ة مبجم����ل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياس����ية عل����ى الصعيدين 

العربي والدولي.

وافق على مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الرياضية

مجلس الوزراء استعرض مشروعات خطة التنمية ومعوقاتها
وزارة الـداخلـيـة

�إعـــــــــــالن

ا�سم املالكموديل املركبةنوع املركبةرقم املركبةم

الل �سان �سيك1999ني�سان11/40520

غازي عيد العتيبي 1992مر�سيد�س219/16637

مك�سور عكله العرمان1992جي ام �سي34/55551

رجا حمود املطريي2001تويوتا كامري11071/ اجلهراء4

عبداهلل را�سد املطريي2005فورد54/66989

اأحمد كمال ال�سمندي2001مازدا62/39710

بندر معجون ال�سفريي2001فورد71/63921

نا�سر �سالح مرعي1993ميت�سوبي�سي88/39855

يو�سف �سحان الظفريي2005جي ام �سي451563/ العا�سمة9

ايهاب حممد عبداحلميد1989بي اأم دبليو108/33091

رم�سان عبدالعليم عبدالعال2000هوندا1112/6921

جورديف ثاكر  دا�س1994ميت�سوبي�سي126/47523

حمد حممد حما�س1991�سيفروليه138/98502

�سرياجنيفي راماناياه2001تويوتا1447/2778

دليب دا�س1999تويوتا1529/6954

جاناباتي كارتيك2005تويوتا163/25765

عمر خالد الهاجري2009�سوبارو176/93551

�سركة في�سل العثمان2009ميت�سوبي�سي186/95882

حممد عرفان1991هوندا196/15659

�سركة م�ساريع الزراعية2005نقل خا�س208/1856

علي ح�سني احلديد2003�سرتوين217/48942

با�سم �سوباط الف�سلي1999نقل خا�س229/3290

بلجريي علي �ساحب 2000ميت�سوبي�سي2332/4791

نا�سر نايف ال�سمري1997ميت�سوبي�سي2448/8094

اقبال �سالح الرغيب2003فورد265974/ حويل25

اأحمد ال�سيد عماره1998ني�سان2639/1761

االأدهم فتحي عامر1998�سيفروليه276/92266

اأبو طاهر �سم�س احلق1998تويوتا288/76365

م�ساعد ملفي الر�سيدي1997ني�سان296/10277

�سيخ اهلل با�سا1999ني�سان303/62361

زين الدين حممدو1989هوندا56443/ حويل31

طالل عبداهلل العجمي2000�سيفروليه3212/87859

فوزية عايد العنزي2003ني�سان197507/ العا�سمة33

�سركة الق�سور الوطنية2010ميت�سوبي�سي347/45242

جالل خور�سيدي علم1997ني�سان3549/9314

وليد حممد خابط1992فورد368/40649

جاويد رفيق عبدالر�سيد1998ني�سان3716/9539

عبدالعزيز يو�سف اخلريف2005ني�سان399026/ العا�سمة38

العنود عبدالرزاق الظفريي1995تويوتا56773/ العا�سمة39

ابراهيم جمال اأحمد1996ميت�سوبي�سي106482/العا�سمة40

فهد جبار ال�سلبي1995�سريوكي4119/6256

�ساري مر�سي الظفريي1992ني�سان428/53237

بيبحممد نزال �سبيبحممد نزال �سبيب2001�سريوكي4323/6475

م�سعل قطيم احلربي1995�سريوكي443/86119

�سياح رهق �سعد1991نقل خا�س44910/ الفروانية45

�سمري حربي اخلالدي1998�سيفروليه272833/ حويل46

عابدين مطاوع علي1994مر�سيد�س4731/1276

عيد عايد ال�سلبي2004فورد4849/4433

�سركة اأعيان لالإجارة 2006جي ام �سي491/84731

خاجا بري �سيخ1994ميت�سوبي�سي507/49567

فالح هرما�س العازمي2007وانيت254404/ االحمدي51

ماين الل �سودهري2003ني�سان528/38640

خالد فواد ال�سمحان2007�سيفروليه538/83387

عا�سور �سيف املاجدي2003هيونداي543/44135

ا�سم املالكموديل املركبةنوع املركبةرقم املركبةم

ح�سني عبداملبدي ح�سني1994تويوتا5526/1386

هوابينج واجن2004دودج5624/7424

اأبو ال�سعود حجاج اأحمد1989مر�سيد�س579/46068

عبدالرحمن عمر ح�سني2003هيونداي5831/5397

مف�سل علم يون�س2001ني�سان5912/8545

�سيني فوجري1996تويوتا6046/8701

للمعدات1993ميت�سوبي�سي615/14414 الدويل  احلفار 

�سعيب اجنم عنايات1992هوندا6231/8179

نورا عيد م�سوح2007كيا631/1404

علي2000ميت�سوبي�سي6433/4144 ابراهيم  عبدربه 

ح�سن ال�سيد قا�سم1998مر�سيد�س6513/3927

بدر نا�سر املطريي2001فورد666/52455

الوكاالت املتحدة2001فورد وانيت674/41736

رحيمة عواد ح�سني1994تويوتا686/96247

حممد جمال الدين1992تويوتا695/33403

منرية مطلق الر�سيدي 2000فورد92369/ االحمدي70

ركن الزمان حممد1998تويوتا711/80092

مطلق جبار جميدل1996تويوتا723/26438

اأحمد حمدي احلريري 2005بروتون7321/7554

عبدالكرمي ح�سنني زمد2003هيونداي748/92790

ام دي حمي الدين1999تويوتا753/82434

مها فالح الهبيده2004�سيفروليه343583/ العا�سمة76

م�سعل عبدالعزيز الكوح2000ميت�سوبي�سي7742/9515

اياد �سليمان ابراهيم1993تويوتا782/96684

حممد ا�سلم حممد2005�سوزوكي794/26150

اأبو الها�سم منتاز مياه 1998تويوتا8011/3708

�سارة عيود املطريي2001ني�سان117355/ الفروانية81

لو�سيال انتيال2001ميت�سوبي�سي8232/8977

فهد عبداهلل احلريجي1999تويوتا180195/ العا�سمة83

موؤ�س�سة االأق�سى للتجارة1992تويوتا نقل83711/ العا�سمة84

مظفر جاويد قمر1997ميت�سوبي�سي852/38870

�سعد عبداهلل الر�سيدي1996جي اأم �سي869/13941

حممد حبيب اهلل عابدين2003ني�سان871/45949

�سحوي �سالل ال�سمري2005فورد90300/ االحمدي88

اأمين حممد خ�سريي2002ف�سي8928/3993

اإلك�سيانو مانويل2003ميت�سوبي�سي901/88625

رويده عبداهلل الفرج2004كرايزلر912/37814

م�ساري فراج املاجدي2000بي اأم دبليو270906/ العا�سمة92

رميا توفيق بو�سليمان1993هوندا937/44398

امام با�سا �سيخ1996ني�سان943/86265

�سركة فوك�س لتاأجري ال�سيارات2011ميت�سوبي�سي955/27509

عبدالهادي حميد عبداهلل1998�سريوكي965/19976

ا�سامة املويل2002فورد974/73825

ا�سماعيل �سرحان ماجود1998ميت�سوبي�سي63853/ االحمدي98

لياقت علي �سادق2000ميت�سوبي�سي999/84278

فواز زيدان �سباح2008يفروليه�سيفروليه�سيفروليه10010/60847

جهيد اقبال علي2002هوندا10124/7848

موؤ�س�سة �سانزيليزيه لبيع ال�سيارات 2008ميت�سوبي�سي1026/69085

ذيب م�سفر العجمي2004فورد1034/9329

وليد حممد جربيل 1993تويوتا1045/83923

�سركة داليان العاملية للتجارة1996هيونداي1054/15150

ألوان ملقاوالت الديكورالألوان ملقاوالت الديكورالألوان ملقاوالت الديكور1989ني�سان وانيت1061/28978 أجمل ااأجمل اأجمل ا أجمل اركة  أجمل ااأجمل اأجمل اركة  أجمل ااأجمل اركة  ركة �سركة �س

ح�سني حميد اخلالد1998بي اأم دبليو1076/20035

ك�سف باملركبات املحجوزة بق�سم حجز املركبات مبنطقة اأمغرة - كراج هيئة النقل العام مبحافظة اجلهراء 2014/8/17
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الشيخ محمد العبداهلل د.فهد املقرن د.غازي الشمري

العبد اهلل: اجتماع وزراء العدل اخلليجيني في الكويت غدًا
يتناول تعزيز التعاون في املجالني القانوني والعدلي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل 
أهمية اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي تستضيفه 

الكويت غدا األربعاء في دعم مسيرة التعاون املشترك في املجالني العدلي والقانوني، 
موضحا ان اجتماع الغد يأتي ملواصلة التعاون املشترك في مجال العدالة وترسيخ 

املبادئ القانونية التي أكدتها جميع التشريعات اخلليجية. وبني العبداهلل أن ما مت إجنازه 
على الصعيد العدلي في االجتماعات السابقة ينبغي إكماله والبناء عليه لكونه رافدا قويا 
من أهم روافد العمل املشترك بني دول مجلس التعاون اخلليجي، ممتدحا اجتماع وكالء 
وزارات العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الكويت الشهر املاضي لدوره في 

العمل على بلورة املوضوعات القانونية والعدلية والتهيئة جلدول أعمال اجتماع الوزراء 

اجلاري حتقيقا للغرض املنشود. ومن املقرر أن يصل وزراء العدل بدول مجلس 
التعاون غدا تباعا والوفود رفيعة املستوى املرافقة من كبار القانونيني والقيادات العدلية 
في دول املجلس، واألمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي وسيترأس وفد مملكة 

البحرين الشقيقة خالل ذلك االجتماع وزير العدل واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة. كما يترأس وفد سلطنة عمان وزير العدل الشيخ عبد امللك بن عبداهلل اخلليلي، 
وسيترأس وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة وزير العدل سلطان بن سعيد البادي أما 

وفد قطر فيترأسه وزير العدل د.حسن بن حلدان املهندي، ويترأس وفد اململكة العربية 
السعودية وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي، في حني 

يترأس وفد األمانة العامة ملجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني.

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف 
املقرن والشمري والتركماني

أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة األوقاف أهمية 
الدور اإلصالحي الذي باتت متثله برامجها الثقافية الدعوية 
والتي تستضيف خاللها كبار الضيوف من العلماء والدعاة 
واملشاهير في العالم اإلسالمي، وما ينتظر من ورائها من 
تدعيم للجدار القيمي داخل املجتمع، وإعادة توجيه اخلطاب 
الديني الوجهة املناس����بة التي متثل الوسطية واالعتدال 
في الطرح واملضمون منهجا وغاية، والتي تكرس عبرها 
للوظيفة التوجيهية للوزارة انطالقا من شراكة مجتمعية 

هادفة مع مختلف شرائح املجتمع.
جاء هذا التصريح مواكبا لبداية سلسلة استضافات 
الثقافة اإلس����المية،  إدارة 
وبين����ت اإلدارة أن برامج 
الكرام ستنطلق  الضيوف 
بداية من اليوم الثالثاء مع 
فضيلة الشيخ د.فهد املقرن 
في محافظ����ة العاصمة في 
الش����امية ق4 في مس����جد 
الطبطبائي تقام على مدى 
يومني، وتزامنا مع فضيلة 
الشيخ د.غازي الشمري من 
محافظة حولي في سلوى في 
مسجد احلماد ق 6 ، يليه غدا 
األربعاء في اجلهراء القدمية 
البسام، ويوم  ق2 مبسجد 
اخلميس في محافظة األحمدي في هدية في مسجد عثمان 

بن أبي العاص ق6.
وختاما مع فضيلة الشيخ د.عبداحلق التركماني ينطلق 
من يوم غد األربعاء م����ن محافظة العاصمة في الفيحاء 
ق2 في مس����جد أحمد بن حنبل يلي����ه يوم اخلميس في 
محافظة اجلهراء في منطقة اجلهراء القدمية في مس����جد 
سمو الشيخ سالم العلي وختاما في محافظة الفروانية 
في العارضية ق3 سيؤدي فضيلة الشيخ خطبة وصالة 
اجلمعة في مسجد الوهيب. وتنوه إدارة الثقافة اإلسالمية 
الى أن جميع محاضرات الشيوخ األفاضل تبدأ بعد صالة 
املغرب مباشرة. وعقبت اإلدارة بأن اللقاءات تأتي استجابة 
من اإلدارة ملا تقتضيه شراكتها املجتمعية املعنية بغرس 
اآلداب، ونش����ر الفضائل، وإيجاد بدائل قيمية مناس����بة 
تستوعب احتياجات املسلم املعاصر. دعت اإلدارة اجلمهور 
إلى التواصل والتفاعل مع هذه األنش����طة عبر احلضور 
واملتابعة ملا فيها من أجر كونها من مجالس الذكر واخلير، 
وللوقوف على أحدث مستجدات إدارة الثقافة اإلسالمية 
من خالل متابعة وزيارة احلس����اب الرسمي لإلدارة على 
موقع التوتير @thaqafa، وزيارة موقعها الرس����مي على 

.www.islam.gov.kw/thaqafa شبكة اإلنترنت

 د.عبداحلق التركماني
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الصفار: للمعارض 
أهمية كبرى في 
التواصل وتقوية 

العالقات بني 
الفنانني في 

البلدين

جانب من اللوحات املشاركة في املعرض 

)هاني عبداهلل(  م.علي اليوحة والنائب السابق عدنان املطوع ونبيلة العنجري وجنالء النقي خالل افتتاح معرض »تالوين عراقية«  

كريم طارق

أكد األمني العام للمجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
أن  اليوحة  واآلداب م.علي 
املدرسة التشكيلية العراقية 
غني���ة بإبداعاته���ا الفنية 
والتشكيلية التي تعتبر محل 
العربي  الوطن  فخر ألبناء 

وفنانيها التشكيليني. 
جاء ذلك ف���ي تصريح 
صحاف���ي له عل���ى هامش 
حفل افتتاح معرض »تالوين 
عراقية« الذي أقيم مساء أمس 
األول حتت رعاية املجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
ف���ي قاع���ة فنون  واآلداب 
مبنطقة العارضية، وتضمن 
املعرض عرضا ألعمال كوكبة 
م���ن فناني الع���راق الذين 
ينتمون الى احلركة الفنية 
العراقية ومنظومة التشكيل 

العربي األصيل. 
وأض���اف اليوح���ة: ان 
له���ذه املع���ارض أهميتها 
ف���ي التواصل بني الفنانني 
الكويتي���ني  التش���كليني 
العراقيني، مما  وزمالئه���م 
يسهم بشكل كبير في تبادل 
اخلبرات واكتساب املهارات 
فيما يتعلق بالفن التشكيلي 
بأنواعه ومدارسه املختلفة، 
مشيدا باألعمال املقدمة من 
مختلف م���دارس وتالوين 

الفن التشكيلي العراقي .
الش���كر  وتقدم بجزيل 

واالمتنان الى راعي املعرض 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
الش���باب ورئيس  لشؤون 
الوطن���ي للثقافة  املجلس 
الش���يخ  والفنون واآلداب 
سلمان احلمود، وكذلك وجه 
الشكر للنائب السابق عدنان 
املطوع وإلى السفارة العراقية 
في الكوي���ت لتعاونهم في 

إجناح هذا املعرض. 
من جانبه، أعرب رئيس 
العراق���ي والفنان  الوف���د 
التشكيلي أحمد الصفار عن 
سعادته بإقامة هذا املعرض، 
قائال: »اليوم نش���هد إقامة 
الكرنف���ال واملعرض األول 
العراقيني حتت  للفنان���ني 
ش���عار »تالوين عراقية« 
والت���ي احتضنتها عيون 
كويتي���ة أخوية، مش���يرا 

الى أهمية تل���ك املعارض 
في التواصل الكبير وربط 
العالق���ات األس���رية ب���ني 
الفنانني في البلدين، متمنيا 
تكرار مثل تلك املعارض في 

الفترات القادمة.
وع���ن املع���رض ب���ني 
أكثر من  انه شمل  الصفار 
50 عم���ال فني���ا، ألكثر من 
10 فنان���ني من كل املدارس 
التي تأتي من عبق التاريخ 
العراقي وحضارته وأفكاره 
واندماجه، مشيرا الى أن ما 
مييز ه���ذا املعرض انه من 
أيادي فناني العراق من كل 
طوائفها وقومياتها، مؤكدا 
أن الفن التشكيلي دائما هو 
الثقافي والرابط  احلاضن 
الكبير واألول بني الثقافات 

واألجيال املختلفة.

خالل افتتاح أول معرض تشكيلي عراقي في الكويت بعنوان »تالوين عراقية«

اليوحة: املدرسة التشكيلية العراقية غنية بإبداعاتها الفنية
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صالح الغزالي 

ق���ال  � كون���ا:  برل���ن 
الش���فافية  رئيس جمعية 
الغزالي  الكويتية ص���الح 
امس ان منظمة الش���فافية 
الدولي���ة أش���ادت بجهود 
الكوي���ت ف���ي تعزيز قيم 
الشفافية ومكافحة الفساد 
عل���ى الصعيدي���ن احمللي 

واإلقليمي. 
وقال الغزالي في تصريح 
ل� »كونا« بعد انعقاد املؤمتر 
الشفافية  السنوي ملنظمة 
الدولية في برلن من 17 إلى 
19 أكتوبر اجلاري إن املنظمة 
الدولية احتفت في دورة هذا 
العام بدور الكويت الكبير 
في اإلجنازات والتطورات 
لتدعيم قيم الشفافية أمام 
املجتمع الدولي سواء داخل 
البالد أو في املنطقة، الفتا 
إل���ى أن مش���اركة جمعية 
الكويتي���ة في  الش���فافية 
املؤمتر الدول���ي تأتي بعد 
جتدي���د عضوية اجلمعية 
لثالث س���نوات في منظمة 
الش���فافية الدولي���ة »بعد 
مراجعة دقيقة وش���املة« 
والتأكد من استمرار الفرع 
الكويت���ي في اس���تيفائه 
املتطلبات واملعايير وتنفيذ 

العام���ة  االس���تراتيجيات 
للمنظمة.  وأثنى على دور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرعايته بصفة 
رسمية جميع املؤمترات التي 
عقدتها جمعية الشفافية، 
وح���ول املؤمتر الس���نوي 
ملنظمة الشفافية الدولية قال 
ان أعمال املؤمتر شملت تقدمي 
كل فرع استعراضا ألنشطته 
ومدى تنفيذه لالستراتيجية 
الوطنية والعاملية ملكافحة 
الفساد والظروف التي يعمل 
بها بهدف تب���ادل اخلبرة 
واملعرف���ة ألفضل النماذج 
في جهود تعزيز الشفافية، 
كما مت انتخاب رئيس جديد 
للمنظمة وهو جوزيه اوغاز 
من بيرو الذي كان له دور مهم 
بصفته القائم بأعمال محامي 
الدولة في بالده في قضيتي 
فساد ضد الرئيس البيروفي 
السابق ألبرتو فوجيموري 
ورئيس جهاز االستخبارات 
البيروفي السابق فالدمييرو 

مونتيسينوس. 
وش���ارك ع���ن جمعية 
الكويتي���ة في  الش���فافية 
املؤمت���ر الدولي الى جانب 
رئي���س اجلمعي���ة صالح 

الغزالي أمن الصندوق صالح 
الشمري، حيث كانت لهم عدة 
مشاركات ولقاءات جانبية 
مع مسؤولي فروع الشفافية 
العال���م ومع األمانة  حول 
العام���ة للمنظمة وأعضاء 

في مجلس اإلدارة. 
يذك���ر أن فروع منظمة 
الشفافية الدولية متواجدة 
ف���ي 96 دولة منها الكويت 
والبحرين ولبنان وفلسطن 
واملغرب وهناك فروع حتت 
التأسيس في 11 دولة منها 
اليمن وكذلك يوجد تنسيق 
مبستوى نقطة اتصال في 7 
دول منها تونس واألردن. 
وتقع على عاتق املنظمة 
العاملية وفروعها مهام أبرزها 
مكافحة اإلفالت من العقاب 
والنزاهة في القطاع املالي 
والس���الم والفس���اد لبناء 
عالم آم���ن وأدوات النزاهة 
في قطاع األعمال وموضوع 
الفساد والرياضة وبرنامج 
عيون على املشرعن ونزاهة 
والتموي���ل  البرملاني���ن 
السياسي والفساد في القطاع 
الصحي وقطاع الدواء وجلان 
التحقيق بالفساد ومكافحة 

فساد التعليم.

على هامش مشاركته في املؤمتر السنوي للمنظمة في برلني

الغزالي: »الشفافية الدولية« تشيد بجهود وإجنازات 
الكويت في مكافحة الفساد محلياً وإقليمياً

»السكنية«: إجراء القرعة
 على 226 بيتاً في مدينة جابر األحمد

حمد العنزي

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بإجراء 
القرعة على البيوت احلكومية في مدينة جابر األحمد والتي 

 .)N2( تشتمل على 226 بيتا مبساحة 400م2 في القطاع
هذا وقد أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني لدخول 

هذه القرعة بناء على أولوية الطلب اإلسكاني والتي وصل 
التخصيص لها حتى تاريخ 1997/1/11 وما قبل.

وذكرت املؤسسة أنها تستقبل املواطنني في صالة اخلدمة 
اإلسكانية مبقرها في جنوب السرة خالل الفترة املسائية 

من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء حرصا 
على إجناز معامالت املواطنني دون التأثير على أوقات 

عملهم الرسمية.
جانب من أعمال البناء في مدينة جابر األحمد 

جتديد عضوية 
»الشفافية الكويتية« 
في املنظمة الدولية 

لثالث سنوات
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عناصر احلرس الوطني املشاركون في الدورة

ٍ من الكوادر اإلدارية احلرس: إعداد صف ثان

افتتح احلرس الوطني دورة 
الكتبة العسكريني والتي تنعقد 
في مدرسة تدريب ضباط الصف 
واألفراد في الفترة من 16 أكتوبر 
اجلاري إلى 13 نوفمبر املقبل. 
وخالل االفتتاح قال ممثل آمر 
مدارس احلرس الوطني املقدم 
الرك����ن راش����د فهد س����الم إن 
الدورة تعد م����ن أهم الدورات 
التي تس����اعد على  اإلداري����ة 
صقل مهارات منتسبي احلرس 
الوطني من الكتبة العسكريني، 
وذلك لتطوي����ر العمل اإلداري 
بالوح����دات املختلفة. وبني أن 
هذه الدورة تعقد بتوجيهات من 
قيادة التعليم العسكري، وذلك 
نظرا ألهميتها في إعداد صف 
ثان من الكوادر اإلدارية الفعالة، 
وان الدورة هي النواة األولية 
املقدم الركن راشد فهد سالم ملقيا كلمتهوالسابقة لدورة مديري األقالم 

جانب من الدورة

التي ستعقد في مدرسة تدريب 
ضباط الصف واألفراد في الفترة 
املقبلة ويجب على من يرغب في 
االلتحاق بها اجتياز دورة الكتبة 
العسكريني. من جانبه قال آمر 
مدرسة تدريب ضباط الصف 
الرائد نواف جحيش  واألفراد 
النصافي إن التدريب والتأهيل 
يعدان الركيزة األساسية األولى 
في العمل اإلداري العس����كري 
وعنصر التقدم لكل من يحرص 
على أن يطور نفس����ه. حضر 
افتتاح الدورة كل من آمر مدرسة 
الضباط املقدم ركن أحمد مطلق 
جرمان وركن أول تدريب املقدم 
ركن حمد فهاد الفهاد، وآمر مركز 
احلاسب اآللي املقدم ركن عيسى 
املبيلي����ش وعدد من  عبداهلل 
ضباط قيادة التعليم العسكري 

باحلرس الوطني.



محليات
الثالثاء 21 اكتوبر 2014

09
شهب اجلباريات تضيء سماء الكويت اليوم

أعلنت إدارة عل����وم الفلك والفضاء بالنادي 
العلمي الكويتي أن سماء الكويت ستشهد اليوم 
)الثالثاء( وحتى فجر غد )األربعاء( ذروة زخات 

لشهب اجلباريات.
وقالت اإلدارة في بيان صحافي أمس أن شهب 
اجلباريات هي شهب متوسطة، ويرجع أصل شهب 
اجلباري����ات إلى بقايا الغبار املتناثرة من مذنب 
هالي على طول مداره، ويحدث عندما تعبر األرض 

مدار املذنب في شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضح البيان انه بفعل اجلاذبية األرضية 
ومواجه����ة األرض لتلك البقايا تس����قط بعض 

الصخور واألحجار الصغيرة فتخترق الغالف 
اجلوي لألرض ومع احتكاكها الش����ديد بغازاته 
تتولد طاقة حرارية عالي����ة تؤدي بدروها الى 
حرق تلك األحجار الصغيرة فترى كشريط ناري 
يسقط على األرض والتي يطلق عليها الفلكيون 

اسم الشهب.
وأضاف البيان أن هذه الزخات الشهابية حتدث 
سنويا خالل الفترة من 2 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 
إال أنها تبلغ ذروتها من ليل )الثالثاء( 21 اكتوبر 
حتى فجر غد األربعاء وتنتج عند ذروتها حوالى 

25 شهابا في الساعة.

أحمد الرجيب

يعاود محافظ محافظة مبارك 
الكبير الفريق أول متقاعد أحمد 
الرجيب استقبال رواد ديوانيته 
الكرام مساء اليوم الثالثاء في 
الس����رة ق2 ش5 منزل 20 بعد 

صالة العشاء.

محافظ مبارك الكبير 
يعاود استقبال رواد 

ديوانه اليوم

شرم الش����يخ � كونا: غادر 
قارب »رحلة األمل« ميناء شرم 
الشيخ أمس متوجها إلى جدة 
في طريق العودة إلى الكويت 
في ختام رحلة إنسانية عاملية 
تستهدف تسليط الضوء على 
فئ����ة االحتياجات اخلاصة من 
ذوي اإلعاقة الذهنية وضرورة 

دعمها ودمجها في املجتمع.
وقال القائم بأعمال سفارتنا 
لدى مصر باإلنابة املستش����ار 
محمد احملمد ف����ي تصريح ل� 
»كونا« إن ق����ارب رحلة األمل 
جنح خالل جولته العاملية في 
إيصال رس����الة إنسانية مهمة 
للعالم حول ضرورة تقدمي الدعم 
الالزم لفئة االحتياجات اخلاصة 

من ذوي اإلعاقة الذهنية.
وأضاف أن الرحلة حظيت 
بتفاعل كبير من اإلعالم العربي 
والدولي، وس����اهمت كذلك في 
العالقات مع منظمات  توثيق 
العالقة  املدن����ي ذات  املجتمع 
إضافة إلى توقيع بروتوكوالت 

خاصة للتعاون الثنائي.
وأعرب ع����ن تقديره للدعم 
الكبي����ر الذي حظيت به رحلة 
»قارب األمل« من صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
إلجناح رسالتها السامية اخلاصة 

بذوي اإلعاقة الذهنية.
وتق����دم احملم����د بالش����كر 
إل����ى محافظ جنوب س����يناء 
واملسؤولني املصريني على ما 
قدموه من جهود لتسهيل مهمة 
قارب »رحلة األمل«، األمر الذي 
يعكس عمق العالقات الثنائية 

التي تربط بني البلدين.

قارب »األمل« غادر 
شرم الشيخ في 

طريق العودة للبالد

عادل الشنان

الكشافة  ش����اركت جمعية 
الكويتية في املخيم العاملي جوتا 
جوتي عبر اإلنترنت والذي أقيم 
على مدى يومني وشمل كشافة 

جميع دول العالم.
وقال رئي����س جلنة تنمية 
املراحل بجمعية الكشافة وليد 
املال إن تعري����ف مخيم جوتا 
هو جتمع لكشافة العالم عبر 
الالس����لكي وجوتي هو جتمع 
كش����افة العالم عبر اإلنترنت 
السيما ان املخيم متيز بالتعارف 
واالتصال مع كش����افة العالم، 
الكويت  إلى أن كشافة  مشيرا 
قام����ت بتعري����ف دول العالم 
الكويت����ي واحلركة  بالتاريخ 
الكشفية إضافة إلى أبرز معالم 
الكويت وم����ا وصلت إليه من 
مستوى راق. وأضاف املال أن 
مشاركة الكويت في هذا املخيم 
كانت حتت شعار قائد اإلنسانية 
وهو اللقب الذي أطلقت هيئة 
األمم املتحدة على صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
نظرا لدور س����موه في العمل 
اخليري واإلنساني على مختلف 
دول العالم كما مت تسليط الضوء 
على اختيار الكويت كمركز عاملي 
إنساني، الفتا إلى أن املشاركني 
في املخيم من دول العالم أشادوا 
بالكويت وما وصلت اليه من 
مكانة مرموقة في العمل اخليري 

واإلنساني.
وذكر املال أنه باإلضافة إلى 
جمعية الكشافة هناك عدة جهات 
شاركت في املخيم من الكويت 
منه����ا كش����افة وزارة التربية 
والن����ادي العلمي والكش����افة 
النجوم وفرقة  األهلية وفرقة 
خال����د بن الولي����د، معربا عن 
بالغ ش����كره لرئيس وأعضاء 
مجلس إدارة جمعية الكشافة 
الكويتية ولكل من شارك وساهم 
في إجناح مشاركة الكويت في 

املخيم.

املال: إشادة عاملية 
بالعمل اخليري الكويتي
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افتتح املؤمتر اخلليجي األول للتطوير املهني املبني على البراهني للعاملني في القطاع الصحي

الدويري: »الصحة« حريصة على مواكبة 
أحدث املستجدات العاملية في التشخيص والعالج

املناط����ق الصحية  مبختلف 
وإنش����اء مبان جديدة لعالج 
األورام والعظ����ام وللوالدة 
مع احل����رص عل����ى مواكبة 
املس����تجدات الطبية العاملية 
التش����خيصية والعالجي����ة 
والدوائي����ة ف����ي مختل����ف 
التخصصات، كما أعرب عن 
الكويت  سروره باستضافة 
للنس����خة األولى من املؤمتر 
اخلليج����ي األول، معتب����را 
التطوي����ر املهني املبني على 
البراهني من أهم ركائز التعليم 
الى  الذي يه����دف  املس����تمر 
مس����اعدة األطباء ومخططي 
السياس����ات الصحي����ة على 
البحث  مواكبة مس����تجدات 
العلمي، إلى جانب بحث تقييم 
األداء املهني الصحي ومعايير 
التنمية  اجل����ودة لبرام����ج 

وتطوير املهارات املهنية.
ومن جانبه، ألقى رئيس 
املؤمت����ر مدير ع����ام املكتب 
التنفي����ذي ملجل����س وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 
أكد  د.توفيق خوج����ة كلمة 
فيها أن عق����د املؤمتر يعتبر 
دليال واقعيا وملموسا على 
التعليم  االهتمام بأنش����طة 
الطبي املستمر، وذلك ملا لها من 
أهداف نحو ترسيخ املفاهيم 
املهارات  العلمي����ة وصق����ل 
األداء  املهنية ورفع مستوى 

الوظيفي لألطباء ومن يقدمون 
الرعاية الصحية والتي بدورها 
تنعك����س إيجابا نحو تقدمي 
خدمات رعاي����ة طبية مثلى 
للمرضى. وتابع بن خوجة ان 
املتتبع ألنشطة التعليم الطبي 
املهن����ي للعاملني  والتطوير 
القطاع الصحي، يالحظ  في 
وبجالء تركيزها الكبير على 
األطباء فقط مع توجيه عدد 
محدود منها جلهاز التمريض، 
ولعل من أخطر سلبيات ذلك 
حتقيق تطور مس����تمر لتلك 
الفئتني فقط مع إغفال واضح 
لغيرها م����ن الفئات العاملة 
ضمن الفريق الصحي، حيث 
إن تق����دمي الرعاية الصحية 
العمل  النموذجي����ة يتطلب 
بروح الفريق لتحقيق مستوى 
رعاي����ة صحي����ة ذات جودة 
عالية وآمنة، معلنا ان وثيقة 
املؤمتر تعد األولى من نوعها 
بهذا اخلصوص في املنطقة 
العربية التي اش����تملت على 
أسس ومبادئ وإستراتيجية 
برامج التطوير املهني للعاملني 
بالقطاع الصحي، حيث متت 
مراجعة جميع الوثائق الدولية 
التي تهتم بأنشطة التطوير 
املهني وبرامجه، مضيفا سيتم 
اطالع وزراء الصحة في دول 
»اخلليجي« على هذه الوثيقة 

العتمادها.

التدري����ب واعتماد البرامج � 
الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية د.س����عد عس����يري 
ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتي����ة للعلوم احلياتية 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
الوطنية ملشاريع  ش����ركات 
التكنولوجي م.أنس ميرزا، 
وق����ال »ان الكويت ش����رعت 
في حتس����ني وتطوير البنية 
التحتية للقطاع الصحي وما 
يقدم خاللها من خدمات سواء 
أو بناء  التوس����عات  بإجراء 
مستشفيات عامة تخصصية 

جديدة بسعة سريرية«.
وأضاف: يأتي في مقدمة 
هذه املشاريع مستشفى جابر 
بسعة س����ريرية 1164 سرير 
باإلضافة لبناء عدة أبراج طبية 

حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.قيس 
الدويري أن توفير اخلدمات 
الصحية ألفراد املجتمع رسالة 
إنسانية عظيمة وسامية، كفلها 
دستور الكويت وجعلها حقا 
من حقوق اإلنسان األساسية، 
وبني ان تعزيز صحة املجتمع 
واالهتمام باجلوانب الوقائية 
والعالجية أيضا من األولويات 
األساسية للدولة، التي تهتم 
بإنش����اء البنية التحتية من 
مستشفيات عامة وتخصصية 
ومراك����ز الرعاي����ة الصحية 
وتزويدها بأحدث األجهزة، 
ال����ى جانب توفير العالجات 
الدوائية. جاء هذا خالل كلمة 
ل����ه ألقاها نياب����ة عن وزير 
الصحة خالل افتتاح املؤمتر 
اخلليجي األول للتطوير املهني 
املبني على البراهني للعاملني 
في القطاع الصحي، مس����اء 
امس األول بحضور مدير عام 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 
د.توفيق ب����ن خوجة ومدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي عدنان شهاب وأمني عام 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبي����ة د.إبراهي����م هادي 
ومساعد األمني العام لشؤون 

د. توفيق بن خوجةد. قيس الدويري

بن خوجة: 
وثيقة املؤمتر 

األولى من نوعها 
في املنطقة 

وستعرض 
على وزراء 

»صحة اخلليج« 
العتمادها

البنك األهلي الكويتي يقدم مساهمة مالية 
لدعم أنشطة »فريق مريضات السرطان«

قدم البنك األهلي الكويتي مساهمة مالية 
لدعم أنشطة »فريق مريضات السرطان«، وتأتي 
هذه املساهمة ضمن سياسته الهادفة إلى دعم 
أنشطة مختلف املؤسسات والهيئات واجلمعيات 

التي تخدم أفراد املجتمع بشكل عام.
وبهذه املناسبة قالت مديرة العالقات العامة 
سحر الذربان، »ان البنك األهلي الكويتي يؤكد 
التزامه مبسؤوليته االجتماعية من خالل دعم 
العدي���د من اجلهات التطوعي���ة، انطالقا من 
الدور اإلنساني في مساعدة »فريق مريضات 

الس���رطان«، وذلك من خالل دعم أنش���طتهم 
وحرفهم اليدوية، حيث نؤمن في البنك األهلي 
الكويتي بضرورة دعم ورعايته املرضى ومد 
يد العون ملس���اعدتهم في ممارسة أنشطتهم 

اليومية«.
من جانبها، تقدمت رئيسة فريق مريضات 
السرطان ندى الساعاتي، بالشكر اجلزيل للبنك 
األهلي الكويتي لهذه املبادرة اإلنسانية، وأثنت 
على جهوده في املس���اهمة في دعم أنش���طة 

الفريق.

فريق البنك األهلي الكويتي يقدم الشيك لرئيسة فريق مريضات السرطان

أهالي »صباح السالم« يناشدون »الصحة« 
افتتاح عيادات األسنان مساء طوال أيام األسبوع

ناشد بعض أهالي منطقة صباح السالم وزارة 
الصحة افتتاح عيادات األسنان في مركز صباح 
السالم التخصصي في الفترة املسائية يوميا، 
مشيرين الى ان هذه العيادات ال تفتح في الفترة 
املس���ائية اال يومني في األسبوع وهما »األحد 
- الثالث���اء«، مؤكدين أن افتتاحها في الفترة 
املسائية يوميا سيخفف معاناتهم في التنقل 
بني املراكز األخرى وضياع العالج وتضارب 
التشخيص بني األطباء وحاجة املريض للمتابعة 
املستمرة مع نفس الطبيب، هذا باالضافة الى 
ايق���اف معاناة االنتظار الطويل أمام الضغط 
احلاصل على مركزي صباح السالم الصحيان 
»اجلنوبي والشمالي« ونقص املواد واألدوية 

في املراكز األخرى ملش���اركتهم ملراجعيهم ما 
هو محدد لهم من أدوية ومواد طبية تتناسب 
مع تعداد س���كانهم. وذكر االهالي أن افتتاح 
عيادات األسنان طوال أيام األسبوع في الفترة 
املسائية في مركز صباح السالم التخصصي 
حق من حقوق سكان املنطقة وأسوة باملراكز 
الصحية األخرى وان هذا سيساهم في متابعة 
املرضى من قبل اطبائهم، وعدم التشتت بني 
األطباء في املراكز األخرى. وبينوا ان مركزي 
صباح السالم »الشمالي - اجلنوبي« لديهما 
الكم الهائل من املراجع���ني مبا يكفيهم خالل 
الفترة املس���ائية في قسم االسنان ما يسبب 

لنا طول االنتظار.

ً املسفر: من 50 ـ 60 جراحة ملناظير الركبة في مستشفيات الكويت شهريا
حنان عبدالمعبود

كشف رئيس الرابطة الكويتية جلراحة 
مناظير الركبة واستشاري جراحة 

العظام ومناظير الركبة د. عبدالرحمن 
املسفر، أن الكويت تشهد إجراء ما بني 
50 و60 جراحة مناظير الركبة شهريا 
على مستوى املستشفيات، مبينا أن 

هذا النوع من اإلصابات يعد من األكثر 
شيوعا في الكويت وخاصة إصابات 

املالعب.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على 
هامش افتتاح ورشة عمل مناظير الركبة 
أمس في مركز شيخان الفارسي، والتي 
تنعقد على مدار ثالثة أيام حتت اشراف 

الرابطة، مبينا أن الورشة تستمر على 
مدار 3 أيام، وتشتمل على جزأين نظري 

وعملي، حيث يتضمن اجلزء العملي 
مناقشة كيفية إجراء عمليات منظار 

الركبة والتدريب عليها، التدريب على 
إجراء عمليات الرباط الصليبي األمامي، 
كيفية خياطة اصابات غضاريف الركبة، 

وتشريح الركبة، باإلضافة إلى اجلزء 
النظري املتمثل في تقدمي مجموعة من 

احملاضرات الطبية.
وأضاف املسفر: الورشة تستضيف 

نخبة من احملاضرين املتخصصني في 
هذا املجال، من مصر وبريطانيا وايطاليا 

والكويت، واحلضور في الورشة متاح 
لألطباء املتدربني في البورد الكويتي، 

وأطباء مستشفى الرازي املختصني في 
هذا املجال، كما تدخل الورشة ضمن 

برنامج التعليم الطبي املستمر.

د. عبدالرحمن املسفر 
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1 الشيخة انتصار سالم العلي وشعاع القاطي خالل توقيع عقد الشراكة

املبادرة وقّعت عقد شراكة مع »األڤنيوز« ملدة عام كامل

انتصار السالم: »النوير« تهدف إلى نشر اإليجابية في الكويت
حنان عبدالمعبود

في إطار خطتها لترس����يخ 
ونش����ر االيجابية في الكويت 
النوير متمثلة  وقعت مبادرة 
في الش����يخة انتصار س����الم 
العلي الصباح عقد شراكة مع 

»األڤنيوز« ملدة عام.
ومن جانبها، قالت رئيسة 
مبادرة النوير الشيخة انتصار 
السالم ان هذه هي املرة األولى 
عل����ى اإلطالق الت����ي يتم فيها 
التع����اون بني كل م����ن مبادرة 
النوير غير الربحية واالڤنيوز 
الذي يعد م����ن اكبر املجمعات 
التجارية في العالم، مش����يرة 
الى ان فريق النوير س����يقوم 
خالل هذا العام بإطالق العديد 
من الفعالي����ات واحلمالت في 
األڤني����وز التي س����تعمل على 
الكويت،  نش����ر االيجابية في 
ستكون هذه الفعاليات تفاعلية 
حيث يستطيع رواد األڤنيوز 
املش����اركة في فعاليات النوير 
املتنوعة واملتعددة، فلقد اثبتت 
األبحاث العلمية ان االيجابية هي 
الطريق حلياة مليئة بالسعادة 
واللحظ����ات الت����ي ال تنس����ى 

ومهمتنا هي اخبار الناس بهذه 
احلقيقة البسيطة وحثهم على 
العمل بها في كل مكان بالكويت 
والهام الن����اس للتصرف على 
هذا االساس. ونحن نؤمن بأن 
هذا الهدف هو اس����لوب حياة 
وطريق للسعادة والرضا، وهذا 
ليس أمرا مستحيال. وبينت ان 
األبحاث الت����ي اجرتها جامعة 
هارف����ارد األميركية اثبتت ان 
النظرة للحياة من زاوية إيجابية 
هي »اختيار« يتخذه الشخص 
بنفس����ه وانها حقيقة نتمنى 

البساطة  انها بهذه  ان تروها 
وتلهمكم في حياتكم. وتابعت: 
بدأن���ا تعاوننا م���ع األڤنيوز 
بإطالقن���ا حملة »ق���در اآلن« 
في شهر يونيو املاضي بغاية 
نشر ثقافة التيقظ في الكويت 
واالقبال عليها كان جيدا جدا 
م���ن رواد املجمع. لذا اش���عر 
بحماس���ة كبيرة إلقامة تلك 
الشراكة فمبادرة النوير مبادرة 
غير ربحية موجهة للش���باب 
هدفها نشر الوعي لرؤية األمور 
بطريقة ايجابية في الكويت.

د.جمال احلربي 

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

أك����د وكي����ل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون اخلدمات 
الطبية املساندة ورئيس اللجنة 
الدائمة لتنسيق البحوث الطبية 
والصحية بوزارة الصحة د.جمال 
احلربي أن تشجيع ودعم إجراء 
البحوث الطبية والصحية، من 
شأنه أن يضيف الكثير إلى قاعدة 
البيانات الوطنية عن معدالت 
انتش����ار عوامل اخلطورة مثل 
التدخني واخلمول اجلسماني 
وزيادة ال����وزن والتغذية غير 
الصحية وأمناط احلياة املرتبطة 

بتلك األمراض املزمنة.
وأضاف احلربي: ان البحوث 
واملسوحات الصحية من شأنها 
أن تزود واضعي السياس����ات 
والبرامج الصحية باملؤشرات 
احلديثة والضرورية لتخطيط 
ومتابعة تنفيذ برامج الوقاية 
والتصدي لألم����راض املزمنة 
وتعزيز األمناط الصحية للحياة 
بجميع املراحل العمرية، فضال 
عن أن البحوث تتيح املزيد من 
الفرص لتدريب الكوادر الوطنية 
من الباحثني في التخصصات 
الطبي����ة والصحي����ة املختلفة 
والتواصل مع اجلامعات واملراكز 
العاملية املتخصصة، مثمنا الدور 

املتمي����ز والرائد الذي تقوم به 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لدعم ومتويل البحوث ورعاية 
الباحثني ودفع مسيرة البحث 
العلمي مبا يحقق أهداف التنمية. 
وتابع في تصريح صحافي عقب 
الزي����ارة التي قام به����ا إلدارة 
األبحاث مبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي أمس األول واجتماعه مع 
مدير اإلدارة د.عصام السيد عمر 
ومساعديه أن اللقاء كان إيجابيا 
وبناء وس����ادته روح التفاهم 
والرؤية املشتركة للتطلع إلى 
تعزيز سبل وأواصر التعاون 
العلمي وجلنة البحوث بوزارة 

الصحة.

زار إدارة األبحاث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

احلربي: البحوث الصحية تزود واضعي السياسات 
باملؤشرات الالزمة لتنفيذ برامج التصدي لألمراض املزمنة

املزيدي: جناح استخدام اخلاليا اجلذعية في عالج 
مرض السكري للحيوان بارقة أمل لتطبيقه على اإلنسان

د. زيدان املزيدي وندى الفارس خالل املؤمتر 

حنان عبدالمعبود

أك���د رئي���س الرابط���ة 
 الكويتي���ة للغ���دد الصماء 
د. زيدان املزيدي أن جناح 
استخدام اخلاليا اجلذعية 
في عالج مرضى الس���كري 
على البش���ر بع���د جناحه 
مع احليوان، س���يؤدي إلى 
طف���رة طبية كبي���رة، لن 
تقتصر على عالج الس���كر 
فقط، وإمنا س���تمتد لعالج 
عدد من األم���راض األخرى 

املستعصية، الوراثية وغير 
الوراثية.

جاء ذلك ضمن تصريح له 
على هامش انطالق فعاليات 
الدورة الثانية عشرة ملؤمتر 
»املس���تجدات في اضطراب 
داء السكر والغدد الصماء«، 
الغدد  أقامت���ه رابطة  الذي 
الصماء بالتعاون مع وحدة 
الغدد الصماء في مستشفى 
الصباح، واستمر على مدى 
يوم���ي 19 و20 من الش���هر 
اجلاري برعاية مؤسس���ة 

الكويت للتقدم العلمي.
املزي���دي أن  وأوض���ح 
موض���وع ع���الج الس���كر 
باخلاليا اجلذعية اثير مؤخرا 
ومت طرحه ف���ي العديد من 
وسائل اإلعالم، مثل الكثير 
من املواضيع العلمية، مبينا 
أنه يعتمد على أخذ اخلاليا 
اجليني���ة م���ن الطفل عند 
الوالدة، والت���ي تكون لها 
القدرة عل���ى تكوين جميع 
انواع اخلاليا داخل اجلسم، 
على أمل أن تنجح هذه اخلاليا 
في اإلنسان، كما جنحت في 

احليوان.
وعن احلاجة لوجود بنك 
للخاليا اجلذعية في الكويت 
قال: هناك جتارب جتري في 
الش���أن، هل سيحتاج  هذا 
إلى بنك أم ال، وس���يتضح 
ذل���ك خالل الفت���رة املقبلة 
ما هو املناس���ب، وكان هذا 
األمر في البداية بني النجاح 
والفشل ولكن بعد جناحه 
في احليوان س���يتم النظر 
في تطبيقه على االنس���ان، 
موضحا ان املؤمتر استمر 
على م���دى يومني، وناقش 
الكثير من األوراق العلمية 
املتعلقة بالغدد الصماء، سواء 
بالنسبة للكبار او الصغار، 
حيث اس���تضاف املؤمتر 4 
استشاريني من اخلارج، من 
بريطانيا ومصر والسعودية، 
باإلضافة إلى عدد من الكوادر 

احمللية.
وبني أن أحد احملاضرين 
في املؤمتر حتدث عن القصور 
الدرقي، وبعض األدوية التي 
تتعلق بهذا املرض، كما متت 
مناقشة األس���س اخلاصة 
بالهرمون���ات، كي���ف نفهم 
املرض وكيف يتم تشخيصه 

وما العالج األنسب.

وزير الصحة التونسي د.محمد الصالح بن عمار مستقبال د.علي العبيدي 

تونس � كونا: قال وزير 
الصحة د.علي العبيدي أول 
من امس ان الكويت اتخذت 
جميع االحتياطات والتدابير 
الالزم����ة ملواجه����ة ڤيروس 

»ايبوال«.
وأض����اف العبي����دي في 
تصري����ح ل� »كون����ا« قبيل 
بدء اجتماعات الدورة ال� 61 
إلقليم شرق املتوسط مبنظمة 
الصحة العاملي����ة ان وزارة 
الصحة بالتعاون والتنسيق 
مع جميع اجله����ات املعنية 
في الدولة اتخذت اإلجراءات 
االحتياطية للتصدي لڤيروس 
ايبوال منذ بداية بروزه في 
دول غ����رب افريقي����ا، وذكر 
ان اجله����ات املعني����ة تقوم 
القيادة  تنفيذا لتوجيه����ات 
السياسية بالكويت بالتدقيق 
املنافذ  على املسافرين عبر 
الكويت  احلدودية ومط����ار 
الدولي مسترشدة بتوصيات 
صحي����ة دولي����ة، مبينا ان 
»ايبوال« سيكون له حيز كبير 
من االهتمام خالل االجتماعات، 
مؤكدا في هذا الصدد ضرورة 
التعاون والتنسيق املشترك 

للسيطرة على الوباء القاتل 
من خالل تش����ديد إجراءات 

املراقبة واملتابعة.
وتابع »ان الكويت وهلل 
احلمد لم تس����جل أي حالة 
إصاب����ة بڤي����روس ايبوال 
واتخذت جميع االحتياطات 
الضروري����ة حلماية صحة 

املواطن واملقيم«.
وفي السياق ذاته، نفت 
وزارة الصحة ما مت تداوله عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
وما أثارت����ه بعض اجلهات 
اإلعالمية عن وجود حاالت 
مصابة مبرض »ايبوال« في 

البالد، مؤكدة عدم صحة هذه 
املعلومات متاما. 

ادارة  وأوض���ح مدي���ر 
الصحة العامة بالتكليف في 
الوزارة د.مصعب الصالح في 
تصريح ل���� »كونا« ان احد 
مراك���ز الش���رطة طلب من 
وزارة الصحة فحص بعض 
الوافدات من جنسيات آسيوية 
واثيوبية كانت متواجدة في 
احد مراكز الش���رطة والتي 
تبني انهن يعانني من التهاب 
تنفس���ي علوي وال توجد 
لديه���ن أع���راض إيبوال او 
كورونا على اإلطالق، مضيفا 
ان تواجد تلك الوافدات في 
البالد جتاوز اكثر من شهر 
وهي فترة جتاوزت حضانة 
مرض ايبوال البالغة نحو 21 
يوما، مبينا ان تلك الوافدات 
لسن من رعايا الدول املوبوءة 
في غ���رب افريقيا، موضحا 
ان���ه مت إعطاؤه���ن العالج 
املعتاد لاللتهابات التنفسية 
وحالتهن في حتسن مستمر 
ارتفاع في  وال يشتكني من 
درج���ة حرارة اجلس���م او 

أعراض تثير القلق.

د. ميرفت الصالح

حنان عبدالمعبود

استش���ارية  أعلن���ت 
العامة وجراحة  اجلراحة 
الث���دي رئي���س اللجن���ة 
املنظم���ة ملؤمت���ر جراحة 
الثدي التقوميية د. ميرفت 
الصالح عن التوجه إلنشاء 
رابط���ة خليجية ألمراض 
الهدف  أن  الثدي، مبين���ة 
من هذه اخلطوة يأتي في 
إطار دعم التواصل بني دول 
اخلليج والتعرف على احدث 
العالجات والتشخيص في 
مجال أمراض الثدي، الفتة 
الى أن هذا األمر يأتي ضمن 
توصيات الدورة اخلامسة 
من املؤمت���ر التي انطلقت 
خالل الفترة من 20� 19من 

أكتوبر اجلاري.
وقال���ت الصال���ح في 
تصريح له���ا على هامش 
احلفل الذي أقامته اجلهات 
املشاركة بفندق املارينا اول 
امس لالحتف���ال باختتام 
فعاليات املؤمتر: »بالرغم 
من عدم وجود دراس���ات 
دقيقة حول جراحات الثدي 
التقوميية في الكويت، اال 
التقريبية  ان اإلحصاءات 
ب���ني جراح���ة  املقارن���ة 
استئصال الثدي واجلراحات 
الى ان  التحفظية تش���ير 
النس���ب بينهما مناصفة، 
أي 50% حتفظي���ة ومثلها 

كاملة«.
وأشارت الى ان اجلراحات 
التحفظية تعني استئصال 

جزء من الثدي وليس الثدي 
كامال، وهي جراحات يلجأ 
اليها االطباء للمحافظة على 
اجلانب اجلمالي في الثدي، 
اال ان إجراءها يتوقف على 
املراح���ل املرضية للثدي، 
الفتة ال���ى أنه في املراحل 
املتأخرة لإلصابة يضطر 
االطباء لالستئصال الكامل 
حفاظا على حياة املريضة، 
اما في مراحل اإلصابة األولى 
فيكون االستئصال حتفظيا، 
ال���ى ان اجلراحة  ولفتت 
التقوميي���ة واجلميلي���ة 
للث���دي تصاح���ب عملية 
االستئصال، وأحيانا بعد 
التجمي���ل العالجي، وذلك 
التعرض للعالج  في حال 

اإلشعاعي أو الكيماوي.

على هامش ختام أنشطة مؤمتر جراحة الثدي التقوميية

ه إلنشاء رابطة خليجية ألمراض الثدي الصالح: توجُّ

العبيدي أكد اتخاذ التدابير ملواجهتها

»الصحة«: التوجد إصابات بـ »إيبوال« في الكويت
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اللجنة العليا للتخطيط أقرت افتتاح ثالثة مسالخ في العبدلي وكبد والوفرة العام املقبل

الكندري: توجه لتطبيق البصمة على املديرين املتقاعسني
االستيعابية ألعداد األضاحي 
خالل أيام عيد األضحى من 
خالل إيجاد مس����الخ مؤقتة 
كاش����فا عن إجراءات سيتم 
تفعيلها بخص����وص عقود 
ش����ركات التنظي����ف فيم����ا 
الغرامات  يتعلق بتطبي����ق 
واخلصومات على الشركات 
املتقاعسة ومنها فسخ العقود 
أذا ما وصلت نسبة الغرامات 

إلى 10% من قيمة العقد.
ولفت إلى أنه مت مناقشة 
التعم�ي�������م اإلداري رق����م 
العقارات  )2012/45( بشأن 
الصادر بها قرارات تنظيمية 
من املجل����س البلدي، حيث 
مت تكليف اإلدارة القانونية 
بتقدمي رأيها بهذا الصدد، وبني 
ان مت املوافقة على طلب متديد 
املهلة ألصحاب محالت الطيور 
حلني دراسة مقترح يعالج 
القرار  هذا املوضوع التخاذ 

املناسب بشأنه.

مؤقته بالتعاون مع الشركات 
التي تدير املسالخ وتكليف 
البدء  إدارة تنمية املشاريع 
باتخاذ اإلجراءات التنفيذية 
لهذا القرار وذلك للقضاء على 
ظاه����رة القصابني اجلائلني 
النظافة  واحملافظ����ة عل����ى 
وتسهيال خلدمة املواطنني، 
وقررت اللجنة املوافقة على 
اعتماد الكشف الطبي الصادر 
عن وزارة الصحة بعد اعتماده 
من قبل البلدية ليحل محل 
التي مت  الشهادات الصحية 

وقف العمل بها.
وقال املنفوحي: بحثنا خالل 
االجتماع الطاقة االستيعابية 
للمسالخ وضرورة توفير عدد 
املتوفرة  إضافي للمس����الخ 
حاليا لتخفيف العبء تالفيا 
ملا حدث في مسلخ العاصمة 
بخصوص طاقته االستيعابية 
إضافة إلى دراسة املقترحات 
بش����أن كيفية رف����ع الطاقة 

احملافظ����ات. وتطرق خالل 
االجتماع للنتائج اإليجابية 
املثم����ر مع وزارة  للتعاون 
الداخلية بخصوص مواجهة 
االجتار باألغذية الفاس����دة، 
مطالب����ا بالتص����دي لها من 
قبل األجهزة الرقابية التابعة 
للبلدية بكل ح����زم وإحالة 
املتورط����ني للنيابة العامة، 
مش����ددا على متابع����ة هذا 
املوضوع واتخاذ كل اإلجراءات 

القانونية الالزمة.
هذا واس����تكمل االجتماع 
بع����د إن ترأس����ه مدير عام 
البلدي����ة باإلناب����ة م.أحمد 
املنفوحي، حيث متت املوافقة 
على افتتاح ثالثة مسالخ في 
العبدلي وكبد والوفرة تخدم 
املزارع واجلواخير مبساحة 
2000م مربع لكل مسلخ لتتبع 
مسلخ احملافظة املركزي، وقد 
مت تثبي����ت املواق����ع وكذلك 
قررت اللجنة إنشاء مسالخ 

على تلك العقود، مشيرا الى 
أهمية التدقيق واملتابعة ألداء 
الرقابية للنهوض  األجهزة 
النظافة في كل  مبس����توى 

وأكد على ضرورة تفعيل 
عقود شركات النظافة وتزويده 
بتقارير دورية مفصلة بشأن 
الغرامات واجلزاءات املطبقة 

حث وزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة ووزير املواصالت 
عيس����ى الكن����دري جمي����ع 
البلدية على  ف����ي  العاملني 
االلت����زام بال����دوام وتفعيل 
النظاف����ة وتطبيق  عق����ود 
اإلجراءات القانونية الرادعة 
بحق املتاجري����ن باألغذية 

الفاسدة.
وش����دد الكن����دري خالل 
ترؤسه اجتماع اللجنة العليا 
للتخطيط بحضور مدير عام 
البلدي����ة بالوكال����ة م.أحمد 
املنفوحي ومساعديه لقطاعات 
البلدية املختلفة، على أهمية 
متابعة االلتزام بالدوام من 
قبل مدراء اإلدارات، قائال »لن 
اسمح بأي تراخي أو تهاون 
في هذا الش����أن وعلى مدراء 
اإلدارات االلت����زام بالدوام، 
خاص����ة بأن هن����اك توجها 
إلصدار قرار بشأن تطبيق 

البصمة بحق املتقاعسني«.

عيسى الكندري خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة
يوسف الغريب خالل ترؤسه اجتماع جلنة حولي 

م.عبدالكرمي الزيد متحدثا خالل ورشة العمل 

خالل ورشة »البوابة اإللكترونية لإلجراءات واملواصفات القياسية للمباني احلكومية«

»بيئة البلدي«: استخدام نظام التبريد املركزي
 في املباني احلكومية والتجارية واملشاريع اإلسكانية

»جلنة حولي«: إنشاء جسور التفاف علوية
 على طريق خادم احلرمني

الزيد: التفعيل اآللي جلمع وفهرسة املواصفات احلكومية

أوص���ت اللجن���ة البيئية 
في املجلس البلدي بضرورة 
استخدام نظام التبريد املركزي 
للمناطق والضواحي اجلديدة 
وباألخص املؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية. وقال مقرر 
اللجنة د.حسن كمال بعد نهاية 
ورشة العمل التي نظمتها اللجنة 
أمس حول تبريد املناطق اجلديدة 
وأثره���ا البيئي إن هذا النظام 
يوفر في عملية الطاقة الالزمة 
لتبريد الضواحي واملجمعات 
واألسواق وغيرها من املباني 
ذات الكثاف���ة العالية، رغم أن 
70% من احلمل الكهربائي في 
الوحدة الواحدة يتم استهالكه 
على خدمات التكييف. وأضاف 
أن من إيجابيات النظام املركزي 
أنه أقل كلفة وكذلك استهالك أقل 
في معدل الطاقة ويكون بنفس 
كفاءة التبريد وتوزيع األحمال 
في الوحدة الس���كنية. وشدد 
على أهمي���ة توعية املواطنني 
على تطبيق هذا النظام وبيان 
إيجابياته املتعلقة بتوفير الطاقة 
وكفاءة التبريد في املباني على 

أوص���ت جلن���ة حولي 
في املجل���س البلدي خالل 
اجتماعها أمس برئاس���ة 
يوس���ف الغريب باملوافقة 
على اقت���راح العضو علي 
املوس���ى بشأن إنشاء عدة 
التف���اف علوية  جس���ور 
على طري���ق امللك فهد بن 
عبدالعزي���ز وخاصة عند 
نقطت���ي االلتف���اف )267، 

.)245
إنه متت  الغريب  وقال 
املوافقة على اقتراح كل من 
العضوين م.علي املوسى 
و.دحسن كمال بشأن إنشاء 
بوابات خارجية على محيط 
أرض املعارض الدولية في 
مشرف، كذلك متت املوافقة 
على طلب وزارة االشغال 
العامة ووزارة التربية تغيير 
الواقعة  املدرسة  استعمال 
بالقطعة 4 مبنطقة حولي 
إلى س���كن داخلي لطلبة 

مدارس التربية اخلاصة.
كما مت���ت املوافقة على 
طلب ش���ركة املشروعات 
السياحية استغالل التراس 
اجلنوبي لن���ادي اليخوت 
بالواجهة البحرية كقاعدة 
متعددة األغراض، وكذلك 
املوافق���ة على طلب وزارة 
الشؤون تخصيص موقع 
للمواطنني كبار السن مبركز 
احملافظة مبنطقة الزهراء.

وأش���ار الى أن اللجنة 
رفض���ت اقت���راح العضو 
مانع العجمي بشأن تبليط 

العام  املدير  أكد مس����اعد 
الرقاب����ة  قط����اع  لش����ؤون 
اللجنة  والتفتي����ش ورئيس 
الوطنية إلعداد كودات البناء 
في الكويت عبد الكرمي الزيد 
خالل توصياته في ورشة عمل 
»البوابة االلكترونية لإلجراءات 
واملواصفات القياسية للمباني 
احلكومية« اعداد كودات بناء 
وطنية مبساهمة جميع اجلهات 
ذات الصلة وبحضور العديد 
من اجله����ات احلكومية ذات 
الصلة والكوادر داخل بلدية 
الكويت والقطاعات املختلفة 
وديوان عام احملاسبة وأعضاء 
فريق جلنة كودات البناء، جاء 
ذلك وفق قرار مجلس الوزراء 
باملوافقة على تش����كيل جلنة 
وطنية موحدة برئاسة بلدية 

الكويت.
وأش����ار الزيد الى ان هذا 
القرار يهدف الى نشر الوعي 
باس����تخدام تلك الكودات بني 
أفراد املجتم����ع وذلك حفاظا 
على الصحة وسالمة اإلنسان 
وممتلكاته وحتقيق املستوى 
األمثل في سالمة البناء وترشيد 
الطاقة واحلفاظ على البيئة.

وأضاف أن توافر كودات 
وطنية في جميع مجاالت البناء 
شيء أساسي وضروري وبات 
ملحا بالرغ����م من توافر عدد 
محدود من الكودات الوطنية 
صدرت باجتهادات منفردة اال 
أن تكاملها مهم جدا في وقتنا 
التطور  احلالي وذل����ك لدعم 
العمراني، لذا اقر مجلس الوزراء 
بإنشاء البوابة االلكترونية التي 
حتتوي على جميع املعايير 
واملواصفات القياسية اخلاصة 
باالعمال اإلنشائية واإلجراءات 
العالق����ة وكل ك����ودات  ذات 
البناء املعتم����دة في الكويت 
كخط����وة ضروري����ة ملتابعة 
إنشاء املشاريع اإلنشائية في 
ظل اخلط����ة التنموية للبالد 
الكود  والعمل عل����ى تطبيق 
الوطني انطالقا من استثمار 

التكنولوجيا.
وتابع: ان توحيد اإلجراءات 
في جميع اجلهات احلكومية 
تس����اعد على س����رعة اجناز 
الدورة املس����تندية وتقليص 

امل���دى القصير وأثر ذلك على 
البيئة وتقليل انبعاثات الغازات 
املضرة عل���ى البيئة. وبني أن 
هذا النظام سيتم تطبيقه على 
املباني احلكومية والتجارية 
أيض���ا إضافة الى املش���اريع 
اإلسكانية املستقبلية. وشدد 
على استخدام تقنيات املباني 
اخلضراء في املشاريع احلكومية 
إضافة الى تشجيع املواطنني 

أو وضع طبق���ة من القار 
املقابلة ملدرسة  للس���احة 

الساملية قطعة 12.
اقتراح  كما مت رف���ض 
العض���و عبداهلل الكندري 
بش���أن نقل محطة تعبئة 
العذبة في اجلابرية  املياه 
الى موقع آخر، وذلك  لعدم 
توافر موق���ع بديل، كذلك 
متت إحالة اقتراح العضو 
أحمد الفضالة بشأن دراسة 
وتطوير الطرق السريعة 
الى اللجنة الفنية. كما مت 
اإلبقاء على جدول األعمال 
حول سؤال العضو يوسف 
الغريب بشأن نقل املدارس 
اخلاص���ة  ف���ي املناط���ق 
السكنية، وذلك حلني دعوة 
املس���ؤولني بالتربية، كما 
متت إحالة اقتراح العضو 

املدة الزمنية ملشاريع الدولة 
اإلنشائية والعمل على إظهار 
أماكن اخللل ومعاجلتها، فضال 
عن معاجلة املشكالت اخلاصة 
للتخطي����ط االس����تراتيجي 
كاملخط����ط الهيكل����ي للدولة 
ومعرفة اإلجراءات واملتطلبات 
اخلاص����ة  واالش����تراطات 

باملشاريع اإلنشائية.
وناش����د جمي����ع اجلهات 
املختص����ة خلق نظام لتبادل 
املعلومات وتبسيط اإلجراءات 
وعمل قاعدة بيانات للمشاريع 
املدرج����ة وتوثيقها في ملف 
شامل في آلية عمل ومنظومة 
واحدة، مشيرا إلى أن املشروع 
قام على أربعة محاور رئيسية 
وهي محاور ميكن استخدامها 
العام����ة واملهتمني  من قب����ل 
ومح����اور خاص����ة بالعم����ل 
احلكومي واإلجراءات التنفيذية 

للمشاريع.
كما ش����ملت تلك احملاور 
الكودات املعتم����دة ومحورا 
للمواصفات القياسية وخدماتها 
وإمكاني����ة الق����راءة والبحث 
والتصنيف لهذه املواصفات 
وفق األنظمة املعمول بها في 
هذا الش����أن، ومح����ور الدعم 
الفني واملكتب����ة االلكترونية 
والتدريب ع����ن بعد وتقدمي 
اخلدمات املختلفة للمستخدمني 
إلى  واملختص����ني، باإلضافة 
محور اإلجراءات واملتطلبات 
واالشتراطات املوحدة الكترونيا 
وتوفير املستندات القانونية 

في استخدام هذه التقنيات عن 
طريق منح محفزات للراغبني 
في تطبيقها م���ن أجل توفير 
الطاقة وتفعيل األثر السلبي 
على البيئة إضافة الى تشجيع 
القطاع اخلاص على املساهمة 
في تقدمي األف���كار والتقنيات 
التي تساهم في توفير الطاقة 
والتقليل م���ن الضرر البيئي 

الناجت عن انبعاثات غازية.

الغريب بش���أن  يوس���ف 
عمل ممش���ى رياضي في 
الى اجلهاز  منطقة سلوى 
التنفيذي مع إحالة اقتراح 
آخر بشأن تخصيص موقع 
ملركز خدمة املواطن التابع 
لوزارة الداخلية في منطقة 

سلوى.
كذلك متت إحالة اقتراح 
الغريب  العضو يوس���ف 
بش���أن قانونية الس���ماح 
ملكاتب االستشارات اخلاصة 
باحملاماة والهندس���ة في 

منطقة سلوى.
وأبق���ت اللجن���ة طلب 
الكويت للتقدم  مؤسس���ة 
العلمي بش���أن تخصيص 
مقر جديد للمؤسسة على 
جدول األعمال حلني دعوة 

املسؤولني باملؤسسة.

واملرفقات والتمازج الكترونيا 
حسب كل مرحلة دون استخدام 
املس����تندات الورقية املعرقلة 

الجناز أهم مشاريع الدولة.
وأوض����ح أن أهم مميزات 
هذا النظام هو اجناز املعامالت 
من خالل برامج مت تصميمها 
خلدمة هذا العم����ل للمتابعة 
والرقابة على االجناز والتنفيذ 
في األوق����ات احملددة وتوفير 
نظام تراس����ل الكتروني معد 
مسبقا مع إمكانية التغيير وفق 

التفويضات املتاحة.
الى ذل����ك، أك����د الزيد أن 
هناك خطة مرحلية للتدريب 
على استخدام املشروع حيث 
وزعت اخلطة التدريبية على 
الدورات  أنواع مختلفة م����ن 
التدريبية واملهارات املستخدمة 
التي تنصب جميعها في خدمة 
البوابة  املستخدمني وتفعيل 
انه  االلكتروني����ة، مضيف����ا 
الوطنية  اللجن����ة  مت تكليف 
إلعداد كودات البناء الوطنية 
للكويت بتفعيل النظام اآللي 
جلمع وفهرسة وإدارة املعايير 

واملواصفات احلكومية.
وأك����دت التوصي����ات في 
ورشة العمل على بدء التطبيق 
التدريب����ي للنظام في كل من 
بلدية الكويت، وزارة األشغال 
ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء 
بهذا الشأن خالل مدة ال تزيد 
على ستة أشهر، متضمنا نتائج 
هذا التطبي����ق واملعوقات ان 

وجدت.

اسامة العتيبي

استغرب عدم تطبيق الئحة أبراج االتصاالت في املدن

العتيبي لتسقيف شارع عبداهلل السالم في املباركية
العض���و اس���امة  ق���دم 
العتيبي اقتراحا بتس���قيف 

شارع عبداهلل السالم.
وقال العتيبي في اقتراحه: 
سعيا منا للبحث عن كل ما 
من ش���أنه حتقيق اليس���ر 
والراح���ة ملرت���ادي منطقة 
االسواق التاريخية باملباركية، 
واستكماال للنسق اجلمالي في 
التصميم التراثي للمنطقة مبا 
يعك���س أصالتها ويزيد من 
إظهار رونقها، اقترح تسقيف 
شارع عبداهلل السالم )الشارع 
اجلديد( باالسقف اخلشبية 
التي متت  بالطريقة نفسها 
بالشوارع املجاورة له مثل 
شارع الغربللي وشارع سعود 
بن عبدالعزيز، وذلك حماية 
لرواد الشارع من حرارة اشعة 

الشمس وتقلبات اجلو.
كما طالب بضرورة بيان 
اس���باب عدم صدور القرار 
الوزاري بشأن تطبيق الئحة 
ابراج االتص���االت. وقال: ال 
يخفى على احد ما تس���ببه 
ابراج االتصاالت من اضرار 
خطيرة، وم���ا تصدره من 
ذبذبات غي���ر مرئية والتي 
بكل اسف منتشرة في الكثير 
من املواقع املأهولة بالسكان 
ب���ل وحت���ى داخ���ل بعض 
املدارس وري���اض االطفال 
واملستش���فيات، االمر الذي 
يخالف االنظم���ة واللوائح 
التي اصدرها املجلس البلدي 

بقراره في هذا اخلصوص.
ونظرا لعدم صدور قرار من 
وزير الدولة لشؤون البلدية 

للمباش���رة بتطبيق الئحة 
ابراج االتصاالت الصادرة من 
املجل���س البلدي، ما دفعني 
وزمالئي اعضاء املجلس الى 
التقدم بطلب موافاتنا بأسباب 
الوزاري  القرار  عدم صدور 
ودخول الئحة االشتراطات 
حيز التنفي���ذ او بتزويدنا 
الوزاري  القرار  بنسخة من 
)ان مت اص���داره( وبيان ما 
مت اتخ���اذه من اجراءات، اال 
انه وحتى الساعة لم يتلق 
املجلس ردودا تذكر من وزير 
الدولة لشؤون البلدية، االمر 
الذي يحملنا الى االحلاح في 
عرض االمر نظرا خلطورة 
املوضوع على الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني ولكونه 

احد ملوثات البيئة.

يبحث املجلس البلدي خالل اجتماعه املقبل كتاب مدير 
عام البلدية بالوكالة م.احمد املنفوحي بش���أن الرد على 
مالحظات اعضاء املجلس البلدي بشأن مناقشة مشروع 

ميزانية البلدية للسنة املالية 2016/2015.
وتضمن كتاب م.املنفوحي التالي:

٭ تفصيل االس���ماء ل� 300 موظف املستعان بخدماتهم 
اخلاص بنوع اعمال اخرى على الباب االول )املرتبات(.

٭ القرار الوزاري رقم 176 لس���نة 2014 بإعادة تش���كيل 
اللجان الدائمة ببلدي���ة الكويت واخلاص بنوع حضور 

جلسات وجلان على الباب االول )املرتبات(.
٭ نسخة من العقد اخلاص باستئجار 27 سيارة صالون 
نوع بي.ام.دبليو من دون سائق العضاء املجلس البلدي 
وقياديي بلدية لنوع اس���تئجار وسائل نقل برية الباب 

الثاني )املستلزمات السلعية واخلدمات(.
٭ نسخة من العقد اس���تئجار آليات ومعدات وسيارات 
وعمالة وسائقني الزالة املخالفات املتعلقة بأنظمة قوانني 

ولوائح البلدية ونقل مخلفاتها في جميع مناطق الكويت 
مناقصة رقم 2011/2010/6 اخلاص بنوع استئجار معدات 

وآالت الباب الثاني )املستلزمات السلعية واخلدمات(.
٭ نس���خة من كتاب ادارة التطوي���ر االداري والتدريب 
بخصوص الغ���اء جدول رقم 15 من مش���روع امليزانية 
اخلاص ببند املهمات الرسمية مببلغ 177240 دينارا وذلك 
على الباب اخلامس )املصروف���ات املختلفة واملدفوعات 

التحويلية(.
٭ نس���خ من االح���كام القضائي���ة النهائي���ة والقضايا 
املتوق���ع صدور احكام يتوقع خس���ارتهم ل���� 14 حكما 
مببلغ 11.530.960/144 دينارا وذلك على الباب اخلامس 

)املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية(.
٭ نس���خة من كتاب امني س���ر اللجنة الوطنية لكودات 
البناء بخصوص احتياج مبلغ 22.500 دينارا لنوع ضيافة 
وحفالت وهدايا ورحالت على الباب الثاني )املستلزمات 

السلعية واخلدمات(.

رصد أكثر من 11 مليون دينار لـ 14 حكماً يتوقع أن تخسرها البلدية

املنفوحي: 
الكشف الطبي 

بدياًل عن 
الشهادات الصحية 

وفسخ عقود 
شركات النظافة 

املخالفة 

متديد املهلة 
ألصحاب محالت 
الطيور في الري

كود البناء 
يهدف إلى نشر 
الوعي واحلفاظ 

على صحة 
وسالمة اإلنسان 

وممتلكاته
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خالل مشاركته في حفل تكرمي الشباب الكويتي املتطوعني واملساهمني في خدمة املجتمع

احلمود: كل الدعم والرعاية للشباب باعتبارهم شركاء أساسيني في التنمية
بالتعاون مع الوزارة في دعم 

الشباب.
بدوره قال املنس���ق املقيم 
ل���أمم املتحدة ف���ي الكويت 
د.مبشر شيخ ان هذا التكرمي 
الكويت���ي ج���اء  للش���باب 
ملساهمتهم في خدمة املجتمع 
وجهودهم في العمل االنساني 
مستشهدا بكلمة امني عام األمم 
املتحدة بان كي مون: »صحيح 
ان الكويت صغيرة لكن قلبها 

كبير«.
وأضاف ان الشباب ميثلون 
حوالي 60% من سكان الكويت 
وله���م وزنهم ف���ي املجتمع، 
مستشهدا بكلمة صاحب السمو 
االمير في فبراير 2012 التي ذكر 
فيها »انه علينا التركيز على 
تنمية الشباب وإيجاد فرص 
العمل لهم ألنهم مصدر االمل«، 
الفت���ا ال���ى ان االمم املتحدة 
التكرميني  شاركت في هذين 
للشباب الذين تطوعوا خلدمة 
املجتمع بالتعاون مع الوزارة 
وكذلك املنظمات غير الربحية 
الذين  الشبابية  واملجموعات 
ميثلون منوذجا يؤثر بإيجابية 

على قرائنهم في املجتمع.

وأشار احلمود في كلمته 
الى أن التوجيهات الس���امية 
أثمرت  الشباب قد  في رعاية 
مشاركة ش���بابية مجتمعية 
إيجابية وفعالة انعكست إيجابا 
على كاف���ة مناحي احلياة في 
املجتم���ع الكويتي إلى جانب 
إبداعاتهم الدولية التي تفخر بها 
الكويت، فهم ميثلون قوة صنع 

احلاضر وقادة املستقبل.
ان  احلم���ود  وأوض���ح 
مسؤولية الشباب ليست سهلة 
وأنه على اجلمي���ع التعاون 
لتحقيق الرعاية الشاملة لهم 
إلطالق ابداعاتهم منذ الصغر، 
مضيفا ان الوعي االجتماعي 
لن يتحقق اال من خالل العمل 
اجل���اد، الفتا ال���ى ان وزارة 
الش���باب هي جه���ة تنفيذية 
وتقتصر مس���ؤوليتها على 
التخطيط واملتابعة، موضحا 
ب���دأت منذ فترة   الوزارة  ان 
بتسليط الضوء على قضية 
العنف بني الشباب في جميع 
مراحله���م العمرية، مبينا ان 
مفهوم التط���وع بحاجة الى 
تنظيم وتشريع ينظمه، متمنيا 
ان يس���اعد القط���اع اخلاص 

الش���باب االيجابي  »تأثي���ر 
عل���ى املجتمع« وي���دل على 
ال���دور احليوي ال���ذي يقوم 
به الشباب في سبيل تطوير 
وتنمية املجتمعات واللحاق 
بركب التنمية، حتقيقا ملبادئ 
السالم واالستقرار املجتمعي 
الذي تنشده الشعوب واالمم 
اآلن اكثر من اي وقت مضى.

الدولي يدل بوضوح  النشاط 
على ان االستقالل والعضوية 
في االمم املتحدة ليس نهاية بحد 
ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة 
في املس����ؤولية لتحقيق حياة 
افضل لشعبها وشعوب دول 

العالم«.
وأضاف احلمود ان االحتفال 
هذا العام يأتي حتت ش���عار 

منذ نشأتها إبان احلرب العاملية 
الثانية، مضيفا انه منذ انضمام 
الكويت الى هذه املنظمة في 14 
مايو 1963 وهي تعمل جاهدة 
التي انشئت  املبادئ  لتحقيق 
من اجلها املنظمة الدولية حيث 
»حرص صاحب السمو االمير 
آن����ذاك وكان وزيرا للخارجية 
عل����ى ان انتم����اء الكويت الى 

لشؤون الشباب مبناسبة يوم 
االمم املتحدة 2014. 

وفي كلمته قال احلمود ان 
االحتفال بذكرى اليوم العاملي 
التي تصادف  لأمم املتح����دة 
في 24 اكتوبر من كل عام هو 
إحياء للدور الهام التي تلعبه 
املنظمة الدولية من اجل اشاعة 
الدوليني،  ودعم االمن والسلم 

رندى مرعي 

أكد وزير اإلع����الم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
القيادة  ان  س����لمان احلم����ود 
السياسية تولي شباب وشابات 
الكويت كافة اش����كال الرعاية 
والدع����م باعتبارهم ش����ركاء 
اساسيني في منظومة تطوير 
وتنمي����ة البالد، الفت����ا الى ان 
هذا تعبير عن االميان بأهمية 
الشباب ودورهم في بناء الوطن 
ان  وتقدمه واستقراره، مبينا 
التوجهات االبوية السامية لسمو 
االمير، قائد العمل االنس����اني، 
لكافة مسؤولي الدولة هو خلدمة 
شباب وشابات الكويت بتنمية 
مهاراتهم وقدراتهم الذاتية في 
املجاالت كافة وحتقيق آمالهم 
وتطلعاته����م عل����ى مختل����ف 

االصعدة.
كالم احلم����ود ج����اء خالل 
رعايته وحضوره حفل تكرمي 
الكويتي املتطوعني  الش����باب 
واملساهمني في خدمة املجتمع 
الذي نظمه مكتب األمم املتحدة 
في الكويت مس����اء امس االول 
وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة 

الشيخ سلمان احلمود والشيخة الزين الصباح مع املكرمني في احلفل                                                                                                                           )محمد هاشم( 

الزين الصباح: استثمار قدرات وإمكانيات الشباب 
يعد شكاًل من أشكال التنمية املستدامة

بلغ عدد مستفيدي املشروع 
املليون مستفيد  ما يقارب 

على مستوى الكويت.

مبادرات غير تقليدية

وس����عيا نحو مستقبل 
ينعم فيه الوطن وتكون له 
مكانته على الصعيد الدولي، 
الدولة  سوف تطلق وزارة 
لشؤون الشباب العديد من 
املبادرات غير التقليدية عام 
2015 بهدف تعزيز التواصل 
مع شباب الكويت واالطالع 
آرائه����م وتصوراتهم  على 

لبناء وطن ق����وي األركان، 
مؤكدة على أهمية الشراكة 
والتعاون مع برنامج األمم 
املتح����دة اإلمنائي لتطوير 
وتنمية ق����درات القطاعات 
التي  الكويتية  الش����بابية 
متثل اليوم ما يقارب ال� %60 
من املجتمع، داعية الشباب 
الكويتي الطموح يعمل معنا 
يد بيد لتحقيق استراتيجية 
الوزارة »الى شباب متمسك 
ومرت����ق بالقيم الوطنية...
مبدع وش����ريك في التنمية 

املستدامة«.

العام املساعد لأمم املتحدة 
املكت����ب اإلقليمي  ومديرة 
العربية في برنامج  للدول 
األمم املتحدة اإلمنائي سيما 
التدش����ني  بحوث. ويعقب 
منتدى يحضره مختصون 
الشبابي من 44  الشأن  في 
دولة ومكاتب برنامج األمم 
املتحدة في املنطقة العربية 
وممثل����و منظم����ات لأمم 
املتحدة، واملكتب اإلقليمي 

للدول العربية.

اهتمام متزايد

وفق����ا للممث����ل املقي����م 
لبرنام����ج االمم املتح����دة 
اإلمنائي بيت����ر غروهمان، 
فإن ه����ذه االس����تراتيجية 
تعد األولى من نوعها على 
مس����توى البرنامج، وتأتي 
تأكيدا على االهتمام املتزايد 
الذي تولي����ه األمم املتحدة 
الداعمة للشباب،  للبرامج 
إدماجهم في  وحرصا على 
العمل التنموي بشكل حيوي 
وفاع����ل. حي����ث تركز هذه 
االس����تراتيجية على ثالثة 
محاور رئيسية، هي: التمكني 
االقتصادي للشباب، املشاركة 
العام،  الش����أن  الفاعلة في 
إضاف����ة إلى بناء تقدم مرن 
من شأنه الصعود مبستوى 
الناشئة.  الش����بابية  الفئة 
وسيتناول املشاركون كل 
احمل����اور بالنقاش وصوال 
لوضع خطة عمل تنفيذية 
لهذه االس����تراتيجية على 

مستوى الدول العربية.

خطوات كبيرة

وتابعت انه رغم حداثة 
نشأة هذه الوزارة فقد متكنت 
القيام بخطوات كبيرة  من 
في مجال اختصاصها كإقرار 
الئحة املبادرات الش����بابية 
الت����ي تعد داعما رئيس����يا 
ألي مبادرة غير ربحية ومن 
خاللها مت دعم أكثر من 450 
مبادرة لها عائد إيجابي على 
املجتمع الشبابي، باإلضافة 
الى اعتماد تقدمي املبادرات 
الكتروني����ا وأيضا الئحة 
اجلوائ����ز واملكافآت والتي 
يتم م����ن خالله����ا حتفيز 
الشباب في اإلجناز واإلبداع 
وتشجيع روح التحدي في 
جميع املجاالت وخصوصا 
الرياضي����ة الترويحية فقد 
اطلق����ت الوزارة مش����روع 
»مباراتنا« الذي اتاح للشباب 
ممارسة رياضة كرة القدم من 
خالل توفير 90 ملعبا موزعا 
على جميع محافظات الكويت 
بالتعاون مع وزارة التربية 
واجلمعيات التعاونية، حيث 

مبناسبة يوم األمم املتحدة 
في تكرمي مجموعة من هؤالء 
الش����باب الواعد الذين لهم 
تأثير إيجابي على املجتمع 

الكويتي.
فم����ن اجلدي����ر بالذكر 
ان برنام����ج األمم املتح����دة 
اإلمنائي دشن »االستراتيجية 
العاملية للشباب« لأعوام 
2014-2017، وذلك في )31 
العاصمة  مارس 2014( في 
التونس����ية، تونس، حتت 
رعاية وزير الشباب صابر 
بوعطاي، وبحضور األمني 

 أكدت وكيلة وزارة الدولة 
لشؤون الش����باب الشيخة 
الزين الصب����اح أن وزارة 
الدولة لش����ؤون الش����باب 
تق����وم بالدور املن����اط بها 
بتنفيذ الرغبة السامية ألمير 
اإلنس����انية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بدعم األنشطة الشبابية في 
ش����تى املجاالت، مؤكدة أن 
الوزارة في دعم  مسؤولية 
ورعاية مثل هذه الفعاليات 
الت����ي تنتج من قب����ل ايد 
كويتية ش����بابية بأسلوب 
عصري يعكس متيز الكويت 

مبجاالت عدة.

أمل المستقبل

وأضافت أن الشباب هم 
عدة احلاضر وأمل املستقبل، 
ومن ثم فإن استثمار قدراتهم 
وإمكانياتهم يعد شكال من 
اش����كال التنمية املستدامة 
في حياة الش����عوب واألمم 
الت����ي تبحث ع����ن التطور 
والرقي من خالل خلق أجيال 
شبابية قادرة على النهوض 
باملجتمع على سبل عدة ومن 
هنا، يسرنا اليوم أن نشارك 

مدير عام البلديةتكرمي الشيخة الزين الصباح 

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود - قسم املمارسات

�إعـالن رقم )2014/98(

 2015/2014/8 رقــم  طــرح ممار�سة  �إعـــادة  عن  �لكويت  بلدية  تعلن 

لل�سروط  طبقًا  �جلــويــة  �لــ�ــســور  وحتمي�ض  ت�سوير  �أجــهــزة  �سيانة 

و�ملو��سفات �لعامة و�خلا�سة �لو�ردة يف وثائق �ملمار�سة �ملذكورة �أعاله 

)مر�قبة  و�لعقود  �ملناق�سات  �إد�رة  من  عليها  �حل�سول  و�لتي ميكن 

�مل�سرتيات( مبنى �لبلدية �لرئي�سي )�ملبنى �لأو�سط( - �لدور �لر�بع  

ديــنــارً� فقط  د.ك )خم�سون   50 بقيمة  مالية   وذلــك مقابل طو�بع 

ل غري( غري قابلة للرد.

باإد�رة  �ل�سندوق �ملخ�س�ض  �لعطاء�ت يف  �آخــر موعد لإيــد�ع  بــاأن  علمًا 

�ل�سابع  �لــدور  �لوزير -  �ملناق�سات و�لعقود بالبلدية �لرئي�سية - مبنى 

�ملو�فق  �لإثنني  يوم  �لثانية ع�سرة من ظهر  �ل�ساعة  ع�سر، هو يف متام 

�لعطاء�ت  وت�سري   ،22401044 تلفون  لال�ستف�سار   - 2014/11/3م 
ملدة )90( ت�سعني يومًا من تاريخ ف�ض �ملظاريف �خلا�سة بها، ول تقل 

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

�سيك م�سدق �أو كفالة م�سرفية ل�سالح بلدية �لكويت �سارية طو�ل مدة 

�سريان �لعطاء، علمًا باأن هذه �ملمار�سة غري قابلة للتجزئة.

اإلعالن عن  إعادة طرح املمارسة رقم  2015/2014/8 
صيانة أجهزة تصوير وحتميض الصور اجلوية لبلدية الكويت

وزارة الگهربــاء واملــــاء
�إعــــــــــالن

تعلن وزارة الگهرباء واملاء للسادة املواطنني أنها بصدد 

ربط خط املياه العذبة
قطر )600mm( أمام منطقة غرناطة

وذل���ك ي���وم اخلمي���س املواف���ق 2014/10/23 ف���ي  
متام الساعة الثامنة مساًء وحتى الساعة السادسة 

من صباح يوم اجلمعة املوافق 2014/10/24.

مم���ا س���يترتب علي���ه انقط���اع املي���اه العذب���ة خالل 
الفترة املذگورة عن املناطق التالية:

)الصليبخات - الدوحة -  غرناطة - محطة التناگر 
بالصليبخات(.

وتهيب الوزارة باملواطنني الكرام إلى ضرورة التعاون 
معها للمصلحة العامة.

وش��گرا،،

وزارة الگهرباء واملاء 

وزارة الإعـــــــالم
قطاع ال�س�ؤون الهند�سية

تعلن وزارة اإلعالم 
ع��ن اف��ت��ت��اح أح���دث محطات اإلرس����ال اإلذاع����ي ف��ي الشرق 
األوسط )محطة الصبية( ذات تقنيات فنية عاملية مبوجة 
 RDS ن��ظ��ام  تفعيل  م��ع    DAB  + ال��رق��م��ي  وال��ب��ث   FM
الثالثاء  يوم  وذلك  احلديثة  السيارات  معظم  في  املتوافر 

املوافق 21 أكتوبر 2014.
ت�شمل هذه املحطة اأح��دث نظم البث الإذاع��ي العاملية التي 

متكنها من اإي�شال �شوت الكويت بجودة عالية لكافة م�شتمعي 

اإذاعة دولة الكويت عرب الرتددات التالية:

املحطة الرتدد م

الربنامج العام 95.3 MHZ 1

الربنامج الثاين 94.5 MHZ 2

OFM 88.4 MHZ 3

حمط����������ة ال�شبي�����������ة
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 الوزان: القانون 
يهدف إلى 

التخفيف عن 
أعباء املواطنني 

وحتسني أوضاعهم 
ومستوى املعيشة 

لهم

الشطي: ضرورة توحيد جميع اجلهود
للتوعية بخطورة آفة املخدرات

القطان: الكويت حصدت منصب
نائب رئيس جلنة في »الدولي لالتصاالت«

حمد العنزي

أكد مدير عام املشروع التوعوي للوقاية من 
املخدرات غراس د.أحمد الشطي أن 86 حالة وفاة 
نتيجة تعاطي جرعة زائدة في عام 2013، إلى جانب 
أن مركز اإلدمان لديه 18 ألف ملف طبي ملتعاطي 
املخدرات، وأن وزارة العدل لديها 3680 حالة ذات 
عالقة مباشرة وغير مباشرة بتعاطي املخدرات، 
حيث إن تلك احلاالت ارتفعت بشكل مخيف لذا 
يجب على جميع مؤسسات املجتمع املدني وجميع 
اجلهات احلكومية أن تتكاتف للقضاء على تلك 

الظاهرة التي تهدد شباب الوطن.
واشار الشطي خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن 
عن انطالق مشروع »خير سفير« لتوعية الشباب 
الدارس����ن باخلارج أمس ف����ي املكتبة الوطنية 
بحضور ممثل عن »اخلطوط اجلوية الكويتية، 
والبنك األهلي، وشركة كافكو، وزارة الشباب« 
إلى خطورة املخدرات وجتنبها من خالل توحد 
جميع القوى لتوعيتهم ألن املخدرات في اخلارج 
وخصوصا في الدول األوروبية وأميركا س����هل 
احلصول عليها والوقوع ف����ي تعاطيها نتيجة 

الضغوط اخلارجية. 
من جانبه قال املش����رف العام على مشروع 
»خير سفير« د.عمار احلسيني إن رسالة خير 
س����فير تعمل على متكن الشباب الدارسن في 
اخلارج من حتقي����ق النجاح عن طريق تطوير 
مهاراتهم وقدراتهم الذاتية مبا يس����اعدهم على 

جتاوز مشاكل وسلبيات الغربة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لفشل بعض 
الدارس����ن في اخلارج ليس لعدم قدرتهم على 
التحصيل الدراسي والعلمي، بل يرجع إلى نقص 
مهاراتهم وقدراتهم الشخصية، لذا يعمل مشروع 

»خير سفير« على تطوير وتعزيز مهارات أساسية 
ومهمة للطالب تساعده على النجاح.

من جانبه قال الوكيل املساعد لقطاع تنمية 
الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري انه من الضروري أن تتحد جميع اجلهود 
في جميع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاصة 
ومؤسسات املجتمع املدني في القضاء على ظاهرة 
تعاطي املخدرات، مشيرا إلى أن وزارة الشباب 
أخذت على عاتقها القضاء على املخدرات، مشيرا 
إلى أن وزارة الدولة لش����ؤون الشباب سعيدة 
باملشاركة في مثل هذه احلمالت التوعوية التي من 
خاللها تنمي قدرات الشباب وترسخ فيهم الثقة 
بالنفس. من جهته قال مس����اعد مدير التسويق 
واملبيعات للدعاية والترويج في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية سطام الرشيدي إن اخلطوط 
حرصت على املشاركة في تقدمي كل الدعم للبرنامج 
بهدف تعزيز سلوكيات الصحة وتكريس القيم 
اإليجابية حلماية الش����باب الكويتي ألنهم عماد 
لهذا الوطن، ألن تعاطي املخدرات من أخطر اآلفات 

التي يعاني منها الوطن.
أما مدير شؤون مجلس اإلدارة بالبنك األهلي 
فوزي الثنيان فقال إن البنك ال يتأخر في شيء 
يخدم شباب األمة الذين هم عمادها في املستقبل 
ومن الضروري مواجه����ة آفة تعاطي املخدرات 
من خ����الل توحد جميع املؤسس����ات في الدولة 
للحفاظ على ش����بابنا. وقال ممثل شركة كافكو 
عبداهلل الدعيجاني إن هذا املش����روع يستهدف 
فئة مهمة وهي ش����بابنا في اخلارج، مشيرا إلى 
أن من الضروري دعم ه����ذه الفئة التي حتتاج 
إلى وعي خصوصا أن انتشار آفة املخدرات في 
اخلارج كبيرة ولهذا حرصت شركة كامكو على 

املشاركة ودعم هذه املبادرة.

شاركت الكويت ممثلة بوزارة املواصالت في 
مؤمتر املندوبن املفوضن التابع لالحتاد الدولي 
لالتصاالت املنعقد في مدينة )بوسان( بجمهورية 

كوريا اجلنوبية.
وقالت وزارة املواص����الت في بيان صحافي 
أمس إن الكويت شاركت في املؤمتر بوفد يترأسه 
وكيل الوزارة م.حميد القطان مضيفة أن الكويت 
حصلت على منصب نائب رئيس اللجنة الثانية 
في اجللس����ة اخلتامية ملجل����س االحتاد الدولي 

لالتصاالت.
ونق����ل البيان عن القطان قوله إن مش����اركة 
الكويت في هذا االجتماع تأتي بناء على رغبتها 
في جتدي����د عضويتها مبجل����س االحتاد ألربع 
سنوات تبدأ عام 2015 وذلك خالل مؤمتر املندوبن 

املفوضن لالحتاد.
وأضاف أن الترشح لتجديد العضوية يأتي 
ضمن سياق حرص الكويت على مواكبة صناعة 
القرار داخل االحتاد الدولي بالتعاون مع الدول 
االعضاء سواء على مستوى املجموعة اآلسيوية 

أو الدولية عموما.
وذكر أنه مت خالل املؤمتر انتخاب كل من األمن 
العام ونائب األمن العام ومديري مكاتب قطاع 
االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت 
وقطاع تنمية االتصاالت وأعضاء جلنة لوائح.

ولفت الى أهمية عضوية الكويت البارزة في 
االحتاد منذ عام 1982 حيث تسهم في ميزانيته 
ودعم أعماله والقرارات الصادرة عنه والدراسات 

التقنية املتخصصة التي يطلقها.
وضم وفد الكويت املشارك في اجتماع دورة 
مجلس ادارة االحتاد لعام 2014 الى جانب القطان 
كال من الوكيل املساعد لقطاع االتصاالت الدولية 
راشد االذينة ومدير ادارة العالقات العامة أحمد 
احلسيني ورئيس قسم الترددات الدولية طارق 

السيف وعددا من املوظفن.
وترأس وفد الكويت عند افتتاح مؤمتر املندوبن 
املفوضن س����فير الكويت في جمهورية كوريا 
اجلنوبية جاس����م البديوي إلى جانب حضور 

ممثلن من وزارة اخلارجية.

د.أحمد الشطي واملتحدثون خالل املؤمتر الصحافي                                                                     )أحمد علي(

م.حميد القطان ووفد الكويت في االجتماع

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق »خير سفير«

شيء خارج عن القانون في هذه 
املنطقة مطالبا اجلميع بااللتزام 
بالقوانن مبا يحقق املصلحة 

العامة للجميع.
وأشار إلى أن أهالي منطقة 
العدي����د  العارضي����ة قدم����وا 
م����ن املالحظات والش����كاوى 
واملتعلقة ببعض األمور السلبية 
التي كانت محل  واالزدحامات 
اهتمامه ومت اتخ����اذ إجراءات 
فورية بالتنسيق مع مؤسسات 
الدولة املختلفة ملعاجلة جميع 
املش����كالت الت����ي تعاني منها 
املنطق����ة وإعطائه التوجيهات 
للحد منها والدفع باجتاه راحتهم 

بقدر اإلمكان.

احلمود: نتابع مشكالت »العارضية«
ونرفض كل ما يخل بالقيم واألخالق

أك����د محاف����ظ الفرواني����ة 
الشيخ فيصل احلمود حرصه 
عل����ى متابعة وح����ل مختلف 
مشكالت املواطنن والنهوض 
مبستوى اخلدمات على مستوى 

احملافظة.
واس����تنكر بع����ض األمور 
التي جتري مبنطقة  السلبية 
العارضية، والتي يشتكي منها 
البعض مبديا رفضه ألي أمور 
مخلة باآلداب العامة وخارجه 
العادات والتقاليد والقيم  عن 

واألخالق واملثل.
وأوض����ح احلم����ود أنه مت 
إصدار توجيهات لألمن واجلهات 
الشيخ فيصل احلموداملعنية املختصة للتعامل مع أي 

أحمد الرجيب لدى استقباله للجنة االستشارية مبحافظة مبارك الكبير 

الرجيب بحث مع اللجنة االستشارية 
سبل االرتقاء بخدمات احملافظة

استقبل محافظ مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد الرجيب 
مبكتبه باحملافظة اللجنة االستشارية التي مت تشكيلها من 
د.محمد اخلشتي ود.آمال اليحيى ود.أحمد الشطي ونهاد 
الفريح، إضافة إلى عدد من املتطوعني واملتطوعات خلدمة 

الكويت واحملافظات.
وشهد اللقاء تبادل معهم األحاديث املختلفة حول تطوير 

محافظة مبارك الكبير والعمل على االرتقاء بها وخدمة 
الكويت واملواطنني وأشاد الرجيب باجلميع وثقته في 
حتقيق الكثير واالرتقاء باحملافظة ومتنى لهم التوفيق 

وقد أكدت نهاد الفريح أن اللجنة تضم العديد من 
اخلبرات الطيبة في شتى املجاالت وانها ستقدم تقريرا 

عن االعمال التي قامت بها الى احملافظ من اجل النهوض 
باحملافظة واملواطنني.

الكويت تستضيف االجتماع الـ 14 لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات بدول املجلس

احلميضي: دراسة تطورات »مد احلماية التأمينية« لدول »التعاون«
موجهة ألصح���اب األعمال 

واملستفيدين.
كما سيكون من محاور 
االجتماع األخرى مناقش���ة 
العمل املكلف  تقرير فريق 
بإعداد تص���ور متكامل من 
النواح���ي اإلدارية واملالية 
النظام  والقانونية ح���ول 
املوحد املقترح للتقاعد املدني 

والتأمينات االجتماعية.
الرؤس���اء  أن  وب���ن 
سيناقش���ون م���ن ضم���ن 
املوضوع���ات املعروض���ة 
املقت���رح اخل���اص باحلد 
األدنى لألج���ور لكل دولة 
القطاع���ن احلكومي  ف���ي 
واخلاص ومدى تأثيره على 
نظام مد احلماية التأمينية، 
وغير ذلك من املوضوعات 
النظام  املتعلقة بتطبي���ق 
وتعزيز كفاءت���ه وتطوير 

وسائل تنفيذه. 

وأع���رب احلميضي عن 
أمله في أن يسفر االجتماع 
املزيد  عن توصيات حتقق 
التي تلبي  من االجن���ازات 
أبناء  متطلبات وطموحات 
الشعب اخلليجي في مجال 
التنس���يق والتكاف���ل في 
التشريعات املتعلقة بالتقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية 
مبا يحقق األمن االجتماعي 
واالس���تقرار االقتص���ادي 

للجميع.
بالذك���ر أن هذا  اجلدير 
االجتماع السنوي سيشارك 
فيه تسعة رؤساء لهيئات 
االجتماعي���ة  التأمين���ات 
املدن���ي في دول  والتقاعد 
التعاون اخلليجي  مجلس 
الع���دد اإلجمالي  ويبل���غ 
للوفود 53 عضوا باإلضافة 
إلى األمان���ة العامة ملجلس 

التعاون.

العربي���ة، وم���ا يتضمنه 
ذلك من مناقش���ة وحتليل 
البيانات االحصائية ألجهزة 
التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية وعلى األخص 
ما يتعلق بأعداد املسجلن 
ووفقا للنظام واالشتراكات 
املستحقة عنهم واملستفيدين 
من املناف���ع واحلقوق التي 
يقررها باإلضافة إلى أعداد 

املستهدفن بأحكامه.
وأض���اف احلميضي أن 
االجتماع س���يتعرض في 
مح���اوره أيضا إلى متابعة 
تط���ورات ما مت بخصوص 
املوقع االلكتروني وحتديد 
العمل به،  تاريخ تدش���ن 
ودراسة التصورات املطروحة 
في شأن إعداد حمالت إعالمية 
توعوية، منها حمالت مرئية 
موحدة ألجهزة التقاعد املدني 
والتأمين���ات االجتماعي���ة 

تنطلق يوم االثنن املقبل 
الرابع  فعاليات االجتم���اع 
عشر لرؤساء أجهزة التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية 
التعاون  في دول مجل���س 
العربية،  ل���دول اخللي���ج 
الكويت  الذي تس���تضيفه 
يومي 27 و28 اجلاري حتت 
املالية رئيس  رعاية وزير 
مجلس إدارة املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية أنس 

الصالح.
وأعلن مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
حم���د احلميضي أن جدول 
أعمال االجتماع الذي سيعقد 
ف���ي قاعة س���لوى صباح 
األحم���د بفن���دق مارين���ا، 
يضم ع���دة بن���ود، أهمها 
استعراض تطورات تطبيق 
النظ���ام املوحد ملد احلماية 
التأميني���ة ل���دول اخلليج 

حمد احلميضي

أطلقت محاضرات تعريفية حول القانون وتستمر حتى نهاية ديسمبر

الفضالة: »التأمينات« حريصة على التواصل مع أصحاب األعمال
 في اجلهات احلكومية وكل من يسري عليه قانون »2014/110«

أوضاعهم ومستوى املعيشة 
لهم في املرحلة الالحقة على 
انتهاء خدماتهم وأنشطتهم 
الت���ي تدر عليه���م دخال إن 
كانوا من أصحاب الرخص 
أو املهن احلرة. كما يس���عى 
إل���ى إيجاد صيغة  القانون 
موحدة ملكافآت نهاية اخلدمة 
تقلل الفوارق القائمة ما بن 
القطاعات والوظائف املختلفة 
في الدول���ة بغرض حتقيق 

العدالة واملساواة. 
القانون على  أثر   وعن 
األحكام التي تقضي بإحالة 
املؤمن عليه���م للتقاعد من 
الذين بلغت مدد اشتراكهم 30 
سنة شرحت الوزان أن هذا 
القانون يقرر حكما خاصا 
به���ذه الفئة يس���ري خالل 
الفترة من نشره 2014/8/10 
وحتى 2015/1/2 وهي فترة 
انتقالية بانتهائها ينتهي أثر 
القيد الوارد في هذا احلكم، 
ويسري على املؤمن عليهم 
املدنين والعسكرين على حد 
سواء ويقضي بوقف كل حكم 
باإلحالة للتقاعد ملن بلغت 
الفعلية 30  مدد اش���تراكه 
وذلك بهدف إتاحة الفرصة 
أمام هذه الفئة لالس���تفادة 
م���ن املكافأة املق���ررة بهذا 

القانون. 
 من جانبها حتدثت بدور 
املسباح، اختصاصية بحوث 
تأمينية اكتوارية عن كيفية 
انتهاء  حساب احلقوق بعد 
إياها  االش���تراك ش���ارحة 
باألمثلة وقال���ت ان املكافأة 
حتسب مبا يعادل املرتب الذي 
يحسب على أساسه املعاش 
التقاعدي عن كل س���نة من 
سنوات االشتراك بحد أقصى 
18 سنة، وإذا كان املرتب الذي 
حتسب على أساسه املكافأة 
يقل عن ألف دينار يزاد بواقع 
200 دينار أو ما يكمل ال� 1000 
وتصرف املكافأة من تاريخ 
التقاعدي  استحقاق املعاش 

الوف���اة تصرف  وفي حالة 
للورثة الشرعين، وال يجوز 
أن تقل املكافأة املستحقة في 
حالة الوفاة أو العجز الكامل 
عن املكافأة احملس���وبة على 

أساس 9 سنوات.
 وعن شروط استحقاق 
انه  املكافأة قالت املس���باح 
القانون تس���تحق  حس���ب 
املكافأة عندما يكون املؤمن 
عليه مستحقا ملعاش تقاعدي 
عند انتهاء االشتراك، وأال تقل 
مدة االشتراك بعد 2015/1/1 عن 
24 شهرا ويستثنى من هذا 
الشرط حاالت انتهاء االشتراك 
بسبب الوفاة أو العجز الكامل 
أو بلوغ السن املقررة قانونا 
لترك اخلدمة أو عند بلوم سن 
65. وحاالت انتهاء االشتراك 
إذا بلغت مدة اخلدمة الفعلية 

احملسوبة 30 سنة. 
 وش���ددت عل���ى أن هذا 
القان���ون يخاط���ب 3 فئات 
من املواطنن وهم العاملون 
أو في  في وظائف حكومية 
القطاعن األهل���ي والنفطي 
الباب  اخلاضعون ألح���كام 
الثالث من قانون التأمينات 
والعسكريون  االجتماعية، 
الكويتي���ون، والعامل���ون 
حلسابهم اخلاص اخلاضعون 
ألح���كام الب���اب اخلام���س 
التأمين���ات  قان���ون  م���ن 

االجتماعية. 
 أما عن الفئات املستثناة 
فهناك أحكام تتعلق بالعاملن 
في القطاع احلكومي »مدني 
وعسكري« أو في الشركات 
اململوك���ة للدول���ة بالكامل 
مع بع���ض االس���تثناءات، 
وهناك أحكام عامة تس���ري 
إليها  القطاعات املشار  على 
باإلضافة إلى القطاعن األهلي 
والنفطي غير اململوك للدولة 
إذ ال يسري القانون على من 
املقررة في  املكافأة  استحق 
القانون بع���د بدء العمل به 
حيث ان املكافأة تستحق ملرة 

واحدة فقط.
 وتطرقت املسباح خالل 
احملاضرة إلى كيفية حساب 
املكافأة عند انتهاء االشتراك 
املكافأة مبا  حيث حتس���ب 
الذي يحسب  يعادل املرتب 
على أساسه املعاش التقاعدي 
في تاريخ انتهاء اخلدمة عن 
كل سنة من سنوات االشتراك 
الفعلي���ة واملضمومة وفقا 
القانون بحد أقصى 18  لهذا 

سنة. 
 كم���ا تخل���ل احملاضرة 
مداخلة م���ن ممثلي بعض 
اجلهات الذين استفسروا عن 
بعض األمور املتعلقة بجهاتهم 

وموظفيهم.

السلطات املختصة كأصحاب 
األعمال وأصح���اب احلرف 

واملهن احلرة. 
 وش���رحت أنه يستثنى 
من تطبي���ق القانون املؤمن 
عليهم العاملون في القطاع 
احلكومي »املدني والعسكري« 
والشركات اململوكة للدولة 
بالكام���ل الذي���ن التحق���وا 
القانون  بالعمل قبل نش���ر 
ف���ي 2014/8/10 لدى جهات 
تقرر للعاملن لديها مكافأة 
مالية عند انتهاء اخلدمة حيث 
حتتفظ هذه الفئة بأحقيتها 
فيما هو مقرر لها لدى اجلهات 
التي تعمل لديها أيا كان تاريخ 
انتهاء خدمتها أما من يلتحق 
بعد النش���ر فيكون معامال 
بأحكام القانون ويس���تحق 
املق���ررة به بتوافر  املكافأة 

شروطها. 
 كما يستثنى من القانون 
أيض���ا املؤم���ن عليه���م في 
اجلهات املش���ار إليها الدين 
استحقوا مكافأة مالية عند 
انتهاء اخلدمة قبل العمل بهذا 
القانون لتحقق الغرض منه 
وهو صرف مكاف���أة مالية 
عند انتهاء اخلدمة. واملؤمن 
عليهم العاملون قبل سريان 
هذا القانون لدى املؤسسات 
العامة أو الشركات اململوكة 
لها في حال النقل فيما بينهم 
بعقد عمل جديد حيث حتتفظ 
هذه الفئة بحفها باملكافأة طبقا 
للتشريعات والعقود املقررة 
لها. كما يستثنى املؤمن عليهم 
العاملون لدى الغير في كافة 
القطاعات املدنية والعسكرية 
والعاملون حلسابهم اخلاص 
املكافأة  الذي���ن اس���تحقوا 
املنص���وص عليه���ا في هذا 
القانون بعد العمل به لعدم 
جواز ازدواجية االستفادة من 

هذه املكافأة. 
ال���وزان إن هذا   وقالت 
القانون يهدف إلى التخفيف 
من أعباء املواطنن وحتسن 

رندى مرعي 

العام  املدير  أكد نائ���ب   
للش���ؤون التأميني���ة خالد 
الفضالة في املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية على 
حرص املؤسسة منذ بداية 
القانون »2014/110«  صدور 
ونشره العمل على التوعية 
حول���ه م���ن خ���الل تنظيم 
محاضرات تعريفية عنه كي 
يتسنى للجهات التي يسري 
عليها القانون تطبيق أحكامه، 
كما حت���رص على أن يكون 
هناك تواصل دائم بينها وبن 
أصحاب األعمال في اجلهات 
احلكومي���ة بخصوص هذا 
القانون ال سيما أن تطبيقه 
يحتاج إلى تأمن بيانات خاصة 
من املؤمن عليهم املستفيدين 

من هذا القانون. 
 كالم الفضالة جاء خالل 
التعريفية  اللقاءات  انطالق 
الت���ي تنظمه���ا املؤسس���ة 
ألصحاب األعمال في اجلهات 
احلكومية والتي ستشارك في 
تطبيق أح���كام القانون 110 
لس���نة 2014 بتقرير مكافأة 
مالية للخاضع���ن لقانون 
االجتماعي���ة  التأمين���ات 
وقانون معاش���ات ومكافآت 
التقاع���د للعس���كرين عند 
انتهاء االشتراك، وتستمر هذه 
احملاضرات حتى 31 ديسمبر 
القادم وستعقد يومي االثنن 
واألربعاء من كل أسبوع إلى 

حينها. 
وخالل احملاضرة شرحت 
القانونين  الباحثن  كبيرة 
وعضو جلنة تنفيذ برنامج 
تدريب القانونين في املؤسسة 
فاطمة الوزان أحكام القانون 
التي يسري عليها  والفئات 
وه���م املؤمن عليه���م الذين 
القطاعات  يعملون في كافة 
املدنية والعس���كرية وكذلك 
املزاولون ألنشطة مبوجب 
تصري���ح أو ترخي���ص من 

خالد الفضالة وفاطمة الوزان وبدور املسباح خالل املؤمتر الصحافي                                       )محمد هاشم(

جانب من احلضور من ممثلي الشركات والهيئات املعنية
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منى اللوغاني مع عدد من احلضور  )محمد هاشم(السفير القطري حمد بن علي آل حنزاب ملقيا كلمته ناصر احلمادي متحدثا عن فعاليات املعرض

السفير القطري أشاد بتميز أهل الكويت في العناية بالتراث واقتناء القطع األثرية

خالل مؤمتر صحافي عقده مبناسبة زيارة وزير الثقافة علي جنتي إلى البالد الفتتاح ملتقى »حافظ الشيرازي شاعر املودة والتآخي«

آل حنزاب: معرض »مال لوّل« فرصة لتعميق العالقات بني أبناء دول التعاون

خامه يار: إصرار كويتي ـ إيراني على تطوير العالقات وتعزيزها

إل���ى  وأش���ار احلم���ادي 
الزوار  تخصيص قاعة لكبار 
حيث س���تتم دعوة شخصية 
من كل دولة من دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وتاب���ع أنن���ا الحظنا في 
النس���خة األولى من املعرض 
الذي أقيم في 2012 أن حوالي 
60٪ من الزوار أجانب، ولذلك 
إب���راز »التراث  حرصنا على 
الديني« في هذا املعرض ليكون 
مبثابة رس���الة ح���ول ديننا 
وتعاليمنا السمحة، مشيرا إلى 
إبراز أذان الصالة و»املطّوع« 
)رجل الدي���ن( وقراءة القرآن 

الكرمي وغيرها.
وأكد أنه سيتم تخصيص 
مساحة جيدة للشباب لتقدمي 
إبداعاتهم ومقتنياتهم وأفكارهم 
ومشاريعهم التي تخدم التراث 
وتسهم في جهود حفظه ونقله 

لألجيال اجلديدة.

نقاش

الع���رض  انته���اء   بع���د 
التقدميي مت فتح باب النقاش 
ح���ول املعرض، حي���ث أبدى 
عدد من احلضور من املهتمني 
بالتراث واملقتنيات التاريخية 
بع���ض املالحظ���ات واألفكار 
والتساؤالت، كما أشاد احلضور 
بجهود دولة قطر الشقيقة في 
هذا اجلانب، وأثنوا كثيرا على 
اجلهود املتميزة التي تقوم بها 
أميرة الثقافة الشيخة املياسة 
بنت حمد في العناية بالتراث 

واملهتمني به.

السابقني واملعاصرين.
وب����ني أن زي����ارة الوزير 
جنتي إلى البالد »لها رمزية 
نظرا لعمله في الكويت سفيرا 
ملدة 8 سنوات وما يكنه من 
مودة ومحب����ة للكويتيني« 
أنها »ستعطي  إلى  مش����يرا 
بعدا كبيرا لتطوير العالقات«. 
الفتا إلى انه »سيلتقى كبار 
املسؤولني وسيتناول احلديث 
جوانب كثيرة إضافة إلى أنه 
سيكون له حوار مفتوح مع 
االدباء والكت����اب في رابطة 
الى جانب  الكويتيني  االدباء 
لقاء سيجمعه مع الصحافة 

احمللية«.
وتط����رق خامه يار خالل 
املؤمتر الصحافي الى تاريخ 
العالقات االيرانية � العربية 
مش����يرا الى انه »كان يوجد 
فكر اس����المي مش����ترك عبر 
التاري����خ ورج����ال جتاوزوا 
احلدود حيث كانت العالقات 
وثيقة بني اجلهتني على جميع 
املستويات وبينما كان املتنبي 
ينشد في املغرب كانت اصداؤه 
تأتي الى ب����الد فارس« الفتا 
الى وجود »شخصيات كبيرة 
لعبت دورا كبيرا في التاريخ 
ابن  امثال  � االيراني  العربي 
ابن سينا والفارابي«.  رشد، 
ولكنه حت����دث بعد ذلك عن 
ظهور محاوالت خللق عزلة 
سياس����ية فكرية جنحت في 
جانب وأخفقت في جانب آخر 
اال انه بني ان »االمال وجدت 
من جديد ف����ي ظل الظروف 
التي قد  احلالية والتحوالت 
متكننا من الوصول الى مرحلة 
من املمكن فيها اعادة ماضينا 

الوحدوي«.
ان  وقال »عل����ى اجلميع 
يراجع نفسه في ظل الظروف 
احلالية في الساحة االسالمية 
الس����ابق  اكثر من  واالدراك 
مفهوم االعتدال والوسطية 
وأهمية تطبيقه« معتبرا ان 
»العالقات يج����ب ان تكون 
عالق����ات انس����انية عميقة 
الدميومة  له����ا  حتى يضمن 

واالستمرار«.

رقم كبير يندر حدوثه في أي 
معرض آخر حيث ال تتجاوز 
املعروضات في معظم املعارض 

أكثر من 2000 قطعة.
كم���ا قدم احلم���ادي نبذة 
تعريفي���ة بفك���رة املع���رض 
ابتداء بالتس���مية »مال لّول« 
وه���ي كلمة خليجي���ة تعني 
»املتعلق بالقدمي«، وأضاف أن 
تصميم املبنى الذي سيتم بناؤه 
خصوصا لهذا املعرض يحاكي 
التراث اخلليجي، بتصاميمه 
وحت���ى بأس���ماء أجزائ���ه، 
فنجد »الطوف���ة« و»الدكان« 
و»الداعوس« و»السكة« وغيرها 
من األجزاء التي س���يحتضن 
كل منها نشاطا محددا معنيا 

بالتراث.

ولهذا يقوم فريق العمل بجولة 
خليجية للتعريف باملشروع 
والدعوة للمش���اركة، فكانت 
الكويت أول محطة ألنها دائما 
سباقة وكانت أولى الدول التي 

أكملت متطلبات املشاركة.
وأضاف احلمادي أن املعرض 
سيتضمن العديد من األنشطة 
التي تدور كلها في فلك التراث 
وخدم���ة املقتنيات التاريخية 
املهمة، وستكون هناك عروض 
فنية ومساحة لألطفال وعدة 
مواق���ع مخصص���ة لعرض 
املقتنيات الشخصية من قبل 
الهواة واملقتنني من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، معلنا عن 
مشاركة 150 عارضا سيشاركون 
بخمسة آالف قطعة، مؤكدا أنه 

»انه س����يكون برعاية وزير 
االعالم الشيخ سلمان احلمود 
وبالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقاف����ة والفن����ون واالداب 
وسيحضره نخبة من العرب 
الدول وسيلقى  من مختلف 
الوزير جنتي كلمة في امللتقى« 
هذا الى جانب اقامة امس����ية 
ادبية على مسرح  ش����عرية 

الدسمة.
وحتدث عن ش���خصية 
حافظ الش���يرازي حيث بني 
ان ديوان���ه ترجم ل� 30 لغة 
كما انه جتاوز ايران ومحيطها 
االقليمي وله م�كانة خاصة 
عن���د كثي���ر من الش���عراء 

احلمادي عرضا تقدمييا مميزا 
للمع���رض الذي س���يقام في 
نسخته الثانية هذا العام بعد 
جناح نسخته األولى التي أقيمت 
ع���ام 2012، وأوضح ان فريق 
العمل استفاد كثيرا من جتربة 
املعرض األولى وقام بتطوير 
العديد من األفكار واملشاريع 
اجلديدة وكذلك مت اس���تثمار 
التكنولوجيا احلديثة خلدمة 
التراث وإبرازه بصورة مالئمة، 
مشيرا إلى أن الشيخة املياسة 
بنت حمد رئيسة مجلس أمناء 
هيئة متاحف قطر قد وجهت 
بتخصيص مساحات خاصة 
ملشاركة املقتنني من دول مجلس 
التعاون اخلليجي ليتمكنوا من 
ع���رض مقتنياتهم للجمهور، 

الوزراء الشيخ جابر املبارك 
خالل لقائه الوفد الكويتي الذي 

زار مدينة مشهد مؤخرا.
وكشف عن زيارة سيقوم 
اكادمي����ي كويتي  بها وف����د 
الشهر املقبل الى ايران حيث 
س����يلقي محاضرة في مركز 
الدراسات االستراتيجية في 
وزارة اخلارجي����ة اإليرانية 
كما سيلتقي مع رؤساء عدد 
من اجلامعات االيرنية لبحث 
التعاون االكادميي بني البلدين 

وسبل تعزيزه.
وعن امللتقى الذي سيقام 
الوطنية  الكويت  في مكتبة 
الى  املقبل اش����ار  االربع����اء 

س���ياحية جيدة بالتعاون مع 
اخلط���وط اجلوي���ة القطرية 
جلذب أكبر عدد ممكن من الزوار 
للمعرض، مؤكدا أن الغاية من 
املعرض إبراز التراث اخلليجي 
وحفظ���ه وتقدمي���ه لألجيال 
اجلدي���دة، وهو يعكس رغبة 
واهتمام صاحب السمو األمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
الذي يولي عناية خاصة بهذا 
اجلانب ويشرف بنفسه على 
مشاريع حفظ التراث، وكذلك 
اهتمام صاحب السمو أمير قطر 
الشيخ متيم بن حمد، وأميرة 
املياسة بنت  الثقافة الشيخة 

حمد.
من جهته، قدم رئيس اللجنة 
العليا ملعرض »مال لّول« ناصر 

الكويت عن تبادل االساتذة 
والطالب ومساعدة اجلامعات 
االيرانية لتأسيس كلية الزراعة 
والتمريض وذلك ملا التمسوه 
م����ن جتربة عريق����ة وتقدم 
كبير« الفتا الى »اس����تضافة 
جامعة الكويت لوفود طالبية 
من جامعة ش����يراز وطهران 
والذين اصبحوا بعد عودتهم 
سفراء للكويت« مشددا على 
ان »هذا ما يصرون عليه الن 
من شأنه ان يساهم في تطوير 
العالقات وميهد الطريق امام 
اصحاب القرار باالستمرار في 
تعزيزها« مشيرا الى ان هذا ما 
اكد عليه سمو رئيس مجلس 

املنظم���ة إلى زي���ارة املواقع 
املعنية بالت���راث واملعارض 
التراثية  اخلاصة والدواوين 
املعروفة في الكويت، وذكر منها 
دواوين الشمالن، العسعوسي، 
النصف، وامل���ال، وكذلك بيت 
املواقع  إلى  الكويت، إضاف���ة 
التاريخية املنتش���رة في عدة 
العمل  مناطق، وح���ث فريق 
على االس���تفادة مما فيها من 
كنوز تاريخية تعكس اهتمام 
أهل الكويت وحبهم وعنايتهم 
بالتراث واملقتنيات، وذلك إلثراء 
معرض »مال ل���ّول« باألفكار 
اجلديدة واخلبرات الكويتية.

كما دع���ا آل حنزاب فريق 
العمل من هيئة متاحف قطر 
إلى بحث إمكانية تقدمي عروض 

الى شكلت على مدى العقود 
املاضية«.

العالقات  وعلى صعي����د 
الثقافية قال خامه يار »لقد 
بدأنا بخطوات كبيرة توجت 
بزيارة مدير جامعة الكويت 
عبد اللطيف البدر 7 جامعات 
ايراني����ة والتق����ى مديرين 
واكادمييني واطباء وقام بزيارة 
كثير من املؤسسات البحثية 
واملستش����فيات، وفي الواقع 
ان ما ملس����ته من الوفد انهم 
فوجئوا بهذا التطور التقني 
العلمي ف����ي ايران، حيث مت 
التوقيع على 6 اتفاقيات مع 6 
جامعات وحتدث مدير جامعة 

محمد هالل الخالدي

أثنى س���فير دول���ة قطر 
الشقيقة حمد بن علي آل حنزاب 
باهتمام أهل الكويت وعنايتهم 
بالتراث واقتناء اآلثار التاريخية 
بصورة عامة واملتعلقة مباضي 
املنطق���ة وتاريخه���ا بصورة 

خاصة.
ج���اء ذل���ك خ���الل حفل 
االستقبال واملؤمتر الصحافي 
الذي عقده الس���فير القطري 
مس���اء أول من أمس لإلعالن 
ع���ن االس���تعدادات لتنظيم 
معرض »مال ل���ّول � الثاني« 
املزم���ع إقامته ف���ي العاصمة 
القطرية الدوحة خالل الفترة 
من ديسمبر 2014 إلى فبراير 
2015 مبشاركة عدد كبير من 
املهتمني باملقتنيات التراثية في 

دول مجلس التعاون.
وقال آل حن���زاب إن إقامة 
هذا املعرض للمرة الثانية يعد 
فرصة جيدة لتعميق العالقات 
األخوي���ة، خاصة ف���ي مجال 
السياحة واآلثار، ويؤكد على 
تراب���ط دول مجلس التعاون 
اخلليجي وأن »خليجنا واحد« 
فعال وليس قوال، وأن النجاح 
في أي مشروع في أي دولة من 
دول مجلس التعاون هو جناح 
للجميع في ه���ذه املنظومة، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
املشاركة في املعرض ستكون 
من جميع دول مجلس التعاون 

اخلليجي بال استثناء.
كما دعا آل حنزاب اللجنة 

بيان عاكوم

ش����دد امللحق الثقافي في 
املستشارية اإليرانية د.عباس 
خامه يار على أهمية العالقات 
التي تربط إي����ران بالكويت 
متحدث����ا عن وج����ود نقلة 
نوعية فيه����ا خصوصا مع 
تأكيد شخصيات كويتية على 
ضرورة تعزيزها وتطويرها 

في كافة املجاالت.
وخالل مؤمتر صحافي عقده 
في مقر السفارة اإليرانية في 
الدعية صباح امس مبناسبة 
زيارة وزير الثقافة واالرشاد 
االس����المي في ايران د. علي 
جنتي ال����ى الكويت الفتتاح 
ملتق����ى »حافظ الش����يرازي 
شاعر املودة والتآخي« الذي 
يأتي تزامنا مع اليوم العاملي 
لتكرمي الشاعر االيراني الكبير 
حافظ الشيرازي حتدث خامه 
يار ع����ن التع����اون الثقافي 
بني البلدين مش����يرا الى انه 
»مستمر مع كافة املؤسسات 
الثقافي����ة الكويتية حيث مت 
العديد من  التوقي����ع عل����ى 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
ال����ى جانب اقام����ة معارض 
متبادلة واسابيع ثقافية عالوة 
على الزي����ارات املتبادلة من 
ايران ال����ى الكويت وزيارات 
لوف����ود كويتية ال����ى ايران 
حيث اطلعت على تفاصيل 
احلياة االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية والتي جنحت 
النظرة  وساهمت في تغيير 
والرؤية جتاه ايران »معتبرا 
زيارة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد االخيرة 
الى ايران جاءت تتويجا لهذا 

التقارب«.
واعتبر خامه يار مبادرة 
النخبة الكويتية بتأس����يس 
البلدين  رابطة للصداقة بني 
»اجناز كبير خصوصا وانها 
حتركت من منطلق بعيد كل 
البعد عن الطائفية وتشكلت 
من جميع االطياف« مشيرا 
الى انها »اعتبرت في طهران 
من اكب����ر جمعيات الصداقة 

جانب آخر من احلضور

امللحق الثقافي في املستشارية اإليرانية د. عباس خامه يار

جانب من احلضور

)أحمد علي( السفير اإليراني علي رضا عنايتي ود.عباس خامه يار ود.سمير أرشدي مع الصحافيني 

7 أفالم إيرانية حديثة تعرض في الكويتالسفير عنايتي وحتية للصحافيني
حضر السفير اإليراني علي رضا عنايتي الى مقر املؤمتر 

الصحافي مرحبا بالصحافيني واالعالميني ومشيرا الى 
انه جاء إللقاء التحية فقط شاكرا في الوقت نفسه الوفد 

الصحافي الكويتي الذي زار ايران مؤخرا بدعوة من 
املستشارية اإليرانية لالطالع على اهم املواقع السياحية في 

الشمال اإليراني.

ذكر امللحق الثقافي د. عباس خامه يار على هامش املؤمتر 
الصحافي أنه سيكون هناك أسبوع سينمائي إيراني في 

الكويت الشهر املقبل، وسيتم خالله عرض 7 أفالم إيرانية 
حديثة، الفتا إلى أن التعاون السينمائي بني الكويت وإيران 

يعد أحد احملاور الرئيسية للتعاون بني املستشارية واملجلس 
الوطني للثقافة.

وفد أكادميي كويتي 
سيزور إيران الشهر 

املقبل وسيلقى 
محاضرة في وزارة 
اخلارجية اإليرانية 

وسيبحث سبل تعزيز 
التعاون األكادميي 

بني البلدين

زيارة وزير الثقافة 
إلى الكويت لها 

رمزية خاصة 
وستعطي بعداً 

كبيراً لتطوير 
العالقات 

تأسيس جلنة 
الصداقة الكويتية ـ 
اإليرانية إجناز كبير 

خصوصًا أنها
شكلت من

جميع األطياف
 

ديوان حافظ 
الشيرازي جتاوز 
إيران ومحيطها 

اإلقليمي وله مكانة 
خاصة عند كثير من 

الشعراء السابقني 
واملعاصرين

ندعو فريق العمل 
إلى االستفادة من 

الكنوز التاريخية 
واملقتنيات التراثية 

في الكويت
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تكليف مهندسني 
ملتابعة الشبكات 

ومختبرات 
احلاسوب في 

املدارس

د.مرمي الوتيد

دعت وزارة املالية لتسلم مباني املدارس في منطقة الزور

الوتيد: جلنة لتأهيل املطابع األهلية احمللية
محمود الموسوي ـ عادل الشنان

وزارة  وكيل���ة  ش���كلت 
التربي���ة د.مرمي الوتيد جلنة 
لتأهيل املطابع األهلية احمللية 
الكتب، بناء  ومتابعة طباعة 
البحوث  على توجهات قطاع 
التربوية واملناهج إلعداد الكتاب 
املدرسي وفق أعلى املواصفات 
احلديثة املواكبة لتطور اآلالت 

واألجهزة. 
وحددت الوتيد مهام اللجنة 
التي أس���ندت رئاس���تها إلى 
املناهج سعود احلربي  وكيل 
وعضوية 4 آخرين في القطاع 
بإعداد كراسة إرشادية لبيان 
آلية تصنيف املطابع واألسس 
واملعايير، وإعداد االستمارات 
»تأهيل املطاب���ع« وحتديثها 
باملواصفات املطلوبة للمطابع، 
واعتماده���ا من قب���ل رئيس 
الفري���ق، وعمل مس���ح واف 
للمطابع التي شاركت في طباعة 
الكتب املدرسية من حيث قدرتها 
الكبيرة  الكميات  على طباعة 
وس���رعة اجنازها م���ع مدى 
تطورها خالل السنوات اخلمس 
األخيرة، وإعادة صياغة شروط 
الفئات متهيدا لتصنيف املطابع 
وإدراج فئات جديدة، وجتديد 
الغرامات  نظام جديد لفرض 
وفق املستجدات احلديثة على 
املطابع، اضافة الى زيادة املطابع 
احمللية املعتمدة من قبل جلنة 
املناقص���ات املركزية، وكذلك 
الت���ي تقدمت بطلب  املطابع 
التعامل في  لتأهيلها بغرض 
طباعة الكتب مع ادارة تطوير 
التطور  املناهج لتحديد مدى 
الذي أحدثته املطابع في االجهزة 
واآلالت واملاكين���ات اخلاصة 

بالطباعة. 
الوتيد في قرارها  وبينت 

أسلوب عمل اللجنة في عمل 
زي���ارات ميداني���ة للمطابع 
واجتماعات أسبوعية لتحديد 
مه���ام األعض���اء واملتابع���ة، 
والتي يتم في ضوئها نش���ر 
اليومية  إع���الن بالصح���ف 
للمطابع والش���ركات الراغبة 
املدرس���ية  الكتب  في طباعة 
استعدادا لتأهيلها، وإعداد 4 
استمارات تأهيل، حيث تعبأ 
االولى بواسطة املطبعة املقيدة 
واملؤهلة للتعامل مع الوزارة، 
التي  وكذلك املطابع اجلديدة 
تقدمت بغرض التأهيل، أما بقية 
االستمارات فيتم حتديد موقفها 
من املطبعة طبقا للمس���توى 
الفن���ي واالداري، وحص���ر 
ومخاطبة جميع املطابع التي 
تتعامل معها الوزارة في طباعة 
الكتب املدرسية، وكذلك املطابع 
إعادة  أو  التأهيل  التي طلبت 
تأهيلها، اضاف���ة الى جتميع 
االستمارات ودراستها من قبل 
اللجنة لتحديد الفئة واملستوى 
اخلاص ل���كل مطبعة، وعمل 
جدول زمن���ي لزيارة املطابع 
للتأكد من توافر االجهزة واآلالت 
واملكائن واملخازن والعمال التي 
مت تسجيلها من قبل املطبعة 

في االستمارة. 
م���ن جهة أخ���رى، أبلغت 
الوتي���د نظيرها في  الوكيلة 
وزارة املالي���ة إلزالة املدارس 
املتهالكة وغير املس���تغلة في 
ال���زور. وقالت في  منطق���ة 
كتابها: »بشأن مباني املدارس 
املتهالكة وغير املس���تغلة في 
الزور وهي مدرس���ة  منطقة 
الزور االبتدائية بنات ومدرسة 
ال���زور االبتدائية بنني، وإلى 
كتاب وزارة اخلارجية اخلاص 
بقرب إزالة املباني واملساكن في 
منطقة الزور تنفيذا للمادة 5 

من اتفاقية الرياض والصادر 
بها املرسوم بالقانون سنة 1989 
اخلاص بامالك رعايا الدولتني 
باملنطقة والتي س���تكون في 
بداية ع���ام 2015 وبناء عليه 
فقد مت ايقاف الدراسة في كل 
من مدرسة الزور املشتركة بنني 
ومدرسة الزور املشتركة بنات، 
واستمرارا للتعاون البناء بيننا 
لذا، يرجى التكرم بااليعاز إلى 
جهة االختصاص لديكم نحو 
اتخاذ االجراءات الالزمة لتسلم 
مباني املدارس التالية الواقعة 
في منطقة الزور، وهي مدرسة 
الزور االبتدائية بنات، ومدرسة 
الزور املشتركة بنني، ومدرسة 
الزور االبتدائية بنني، ومدرسة 

الزور املشتركة بنات.
من ناحية اخ���رى، كلفت 
الوتيد 6 مهندسني يعملون في 
ادارة نظم املعلومات مبتابعة 
الشبكات ومختبرات احلاسوب 

في املدارس. 
وقالت في قرارها: »نظرا 
لضرورة تواج���د بعض من 
ادارة نظم  مهندس���ي وفنيي 
املعلومات بعد الدوام الرسمي 
ملتابعة مش���كالت الش���بكات 
واجهزة احلاسوب باملختبرات 
ونظام سجل الطالب وجتهيز 
العينات على االجهزة، وبناء 
على ما تقتضيه حاجة العمل 
تقرر تكليف املوظفني التالية 
أسماؤهم مبكافأة شهرية ملتابعة 
الشبكات وأجهزة احلاسوب 
باملدارس ونظام سجل الطالب 
من 2014/9/1 وملدة 60 يوما عمل 
مع اجلمع والعطالت علما ان 
مزاولة هذه األعمال بعد الدوام 
الرسمي وهم: أحمد اجلريدان، 
علياء القطان، نادر املنس���ي، 
مرمي محمد، ش���مايل القطان، 

بدور الهاشم.

املتحف العلمي املتنقل

بعد إغالقه منذ سنتني ألعمال الصيانة

احلطاب: تخصيص متحف علمي متنقل عبر شاحنة 
كبيرة يطوف املدارس في مختلف املناطق التعليمية

السويدان: انطالق الدورات التدريبية
ملعرفة حقوق الطفل في املجتمع

»التربية« أعدت دراسة عن التعامل مع »البويات«: البعد 
عن التدليل الزائد وضرورة وجود سلطة أبوية ضابطة

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

يطل���ق املرك���ز اإلقليمي 
للطفولة واألمومة دورات شهر 
أكتوبر التدريبية التي تستهدف 
كوكبة من الكوادر البش���رية 
أعض���اء الهيئ���ات التعليمية 
املوزعة ف���ي مختلف املناطق 
التعليمية الست، وذلك بهدف 

تس���ليط الضوء على حقوق 
الطفل في املجتمع الكويتي.

وأكدت مديرة املركز د.سعاد 
الس����ويدان أن الدورة األولى 
س����تنطلق اعتبارا من اليوم 
الثالثاء في مقر املركز الكائن 
مبنطقة العمري����ة على مدى 
يوم����ني متتالي����ني. موضحة 
أن ال����دورة التي تتناول فيها 

د.سهام الفريح موضوع حقوق 
الطفل ف����ي املجتمع الكويتي 
تستهدف 80 معلمة قادمة من 
مدارس التعليم العام واخلاص 
لتعريفهن على كيفية معرفة 
املش����كالت التي يتعرض لها 
الطفل وحقوقه في املجتمع.\ 
الى أن  الس����ويدان  وأشارت 
الثانية س����تطلقها  ال����دورة 

املدربة س����ارة ال����وزان يوم 
السابع والعشرين من الشهر 
اجلاري حت����ت عنوان »كيف 
القي����م األخالقية في  نغرس 
نفوس أطفالنا«، مشيرة إلى أنه 
سيتخلل الدورتني ورش عمل 
العضاء الهيئة التعليمية في 
املدارس احلكومية واخلاصة 
والقائمني على تربية الطفل.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أوصت دراسة أعدتها وزارة 
التربية على مستوى الوزارة 
التعليمية للتعامل  واملناطق 
مع مشكلة البويات بضرورة 
فتح أب����واب احلوار االيجابي 
مع األبناء والتقارب بني أفكار 
جيل اآلباء ملعاجلة هذه األمور 
التدليل  بحكمة والبعد ع����ن 
الزائد وضرورة وجود سلطة 
أبوية ضابطة وإنشاء وحدات 
إرشادية والعمل على تدعيم 

قيم الرجولة واألنوثة.
الدراسة  وتضمنت نتائج 
التي نشرتها شبكة »املعلم« 
اإللكترونية بيان أهمية دور 
األسرة في ظهور هذه املشكلة، 
وذلك من خالل إهمال الوالدين 

وانش����غالهم عن األبناء وفقد 
القدوة احلسنة لديهم وضعف 
الرقابة األس����رية عليهم، مما 
االبناء  الى انحراف  ادى ذلك 
وتقليدهم للسلوكيات الغربية 
وخاصة السلبية منها، وذلك 
ابائهم  انتب����اه  من أجل لفت 
واملجتم����ع بكامله الش����باع 

حاجاتهم ولتحقيق ذواتهم.
وأوضحت الدراسة أن االعالم 
ساهم بشكل كبير في ظهور 
املشكلة وانتشارها من خالل 
وس����ائله املتنوعة املسموعة 

واملقروءة واملرئية. 
وت����رى الدراس����ة ان هذه 
العوام����ل قد تكون مؤش����را 
ملشكلة »عقوق الوالدين« في 
املستقبل، حيث إن األبناء الذين 
فقدوا اهتمام آبائهم لن يبروهم 

في املستقبل، وقد يكون ذلك 
مؤشرا ملشكالت يقع فيها هؤالء 
األبناء مع أطفالهم في املستقبل، 
وهنا تكون احلكمة والرزانة في 
التصرف مع األبناء في سبيل 
تقومي إعوجاجهم، كما يجب 
على من ع����ق والديه أو قطع 
رحمه أو آذى الناس ان يتوب 
إلى ربه ويقلع عن ذنبه، ويعمل 
ما يرض����ي اهلل عز وجل كي 
يقبله من التائبني وعلى اآلباء 
اذا وجدوا االبناء قد انحرفوا 
عن الطريق السليم وارتكبوا 
احملرم����ات ان يعاجلوا هذه 
األمور بحكمة وهدوء ورزانة 
حتى يستطيعوا السيطرة على 
املوقف وينجحوا في عالج هذا 
االعوجاج، فيقلع األوالد عن 
االنحراف ويرجعوا للطريق 

املستقيم. 
ودعت الدراس����ة الى فتح 
ابواب احلوار االيجابي الفعال 
مع فلذات أكبادنا، والس����عي 
للتقارب بني أفكار جيل اآلباء 
وجي����ل األبن����اء لنضمن معا 
املس����تقبل الباه����ر لهم ولنا 

وللمجتمع والدين. 
وخلص����ت الدراس����ة إلى 
التوصيات اآلتي����ة: ضرورة 
الفئة  حص����ر ط����الب ه����ذه 
ودراسة حالتهم لوضع اخلطط 
والبرامج التي تساعدهم على 
مواجهة مشاكلهم والقضاء على 
معاناتهم واالهتمام بالدراسة 
العلمي����ة للمش����كلة ملعرفة 
حجمه����ا وأس����بابها ووضع 
اخلطط والبرامج ملواجهتها 

واحلد منها.

التقنيات  كشفت مديرة 
التربوية نورة احلطاب عن 
تخصي���ص متح���ف علمي 
متنقل عبر ش���احنة كبيرة 
يطوف املدارس في كل املناطق 
التعليمية، بعد اغالق املبنى 
املخصص للمتحف في منطقة 
املرقاب منذ س���نتني ألعمال 

الصيانة. 
واكدت احلطاب اهمية دور 
املتحف العلمي التربوي الذي 
دأب على ان يكون مشاركا 
وفاعال في العملية التعليمية 
منذ تأسيسه.مشيرة الى انه 
اليزال ي���ؤدي الدور املنوط 
به حت���ى في اللحظات التي 
مير به���ا اآلن من توقف تام 
عن العم���ل واعمال صيانة 
مرتقبة وتوقف عن زيارات 
الكرمي والزيارات  اجلمهور 
املبرمجة مبوقعه  املدرسية 

املعتاد داخل مدينة الكويت 
في املرقاب. 

واشارت احلطاب خالل 
كلمة لها في افتتاح املعرض 
العلمي املتنق���ل مبنطقة 

األحم���دي التعليمي���ة في 
الرقة املتوسطة  مدرس���ة 
بحض���ور مدي���ر املنطقة 
باالناب���ة ماجد العلي، الى 
ان املتحف العلمي التربوي 
على الدوام منذ افتتاحه في 
عام 1972 كان له دور بارز 
ومشارك للعملية التعليمية 
البنائنا الطلبة والطالبات 
ألكثر من 40 عاما مستقبال 
اياهم في زي���ارات علمية 
مبرمج���ة اش���رفت عليها 
وزارة التربية بهدف اثراء 
معلومات الطلبة والطالبات 
املرتبطة باملناهج الدراسية 
بوس���ائل  وتبس���يطها 
ايضاحية مختلفة امتألت 
بها قاعات واروقة املتحف 
العلمي التربوي من محنطات 
لكائنات حقيقية مختلفة 

بقسم التاريخ الطبيعي.

م.جاسم اللنقاوي عقب إنارة املنطقة  اللنقاوي مع احلضور خالل اجلولة 

»الكهرباء« تنير الشوارع الداخلية ألبو فطيرة
متهيداً إليصال التيار ملساكنها

دارين العلي

 ش���غلت وزارة الكهرباء 
واملاء امس انارة الش���وارع 
الداخلي���ة ملنطقة أبوفطيرة 
كخطوة أولى إليصال التيار 
إلى املنطقة، إذ قام وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء املساعد لقطاع 
التوزيع م.جاسم  ش���بكات 
اللنقاوي م���ع فريق القطاع 
الش���وارع  إنارة  بتش���غيل 
الداخلية للمنطقة، مؤكدا ان 
العمل جار على قدم وس���اق 
إليص���ال التي���ار الكهربائي 

اليها.
وأش���ار اللنقاوي الى ان 
التش���غيل هو انطالقة  هذا 
أض���واء املنطق���ة عل���ى ان 
يتبعها تدريجيا باقي مراحل 
إنارة مساكن،  التشغيل من 
حي���ث يبلغ ع���دد الوحدات 
السكنية التي سيتم إيصال 
التيار الكهربائي إليها 3088 
وحدة سكنية موزعة على 8 
قط���ع باملنطقة مبا حتتويه 

من خدمات السكن واخلدمات 
التعليمية والصحية وخدمات 
الدولة اإلدارية، فعلى سبيل 
املثال سيتم إيصال التيار ل� 
15 مدرسة وأيضا مستوصف 
صحي و14 مس���جدا بالقطع 

املذكورة.
اللنق���اوي خالل  وق���ال 
تشغيل إنارة املنطقة بحضور 
بعض من أهالي ابوفطيرة ان 
الوزارة تسعى وبتوجيهات 
من وزير الكهرباء واملاء ووزير 
األشغال العامة م.عبدالعزيز 
اإلبراهي���م ووكي���ل الوزارة 
الى إمتام  م.أحمد اجلس���ار 
جمي���ع املش���اريع اخلاصة 
بإيصال خدمتي الكهرباء واملاء 
إلى املناطق السكنية اجلديدة 
الدولة  متاش���يا مع خط���ة 
الس���كانية  الزيادة  ملواجهة 
في الب���الد وحتويل املناطق 
العمرانية اجلديدة الى مناطق 

جاذبة للسكان.
 وبني اللنقاوي انه نظرا الى 
ان بعض املواطنني من أصحاب 

السكن مازالت مبانيهم قيد 
اإلنشاء وآخرين لم يتخذوا 
قراره���م بالبدء ف���ي البناء 
ومازالت األراضي املخصصة 
لهم ارضا فضاء ونظرا الى ان 
الوزارة ترغب في استكمال 
خطتها جتاه توفير خدمات 
الكهرباء واملاء للمنازل في هذه 
املنطقة وحرصا من الوزارة 
على سرعة اجناز املعامالت 
والتيس���ير على املواطن في 
تسهيل معاملته لذلك تهيب 
الوزارة ممثلة في قطاع شؤون 
الكهربائية  التوزيع  شبكات 
باملواطنني من أصحاب السكن 
اخلاص في منطقة ابوفطيرة 
الى مراجع���ة الوزارة مكتب 
ط���وارئ محافظ���ة مبارك 
التمديدات،  الكبي���ر وإدارة 
مصطحبني معه���م مخطط 
التكيي���ف، ورخصة البناء، 
ومخط���ط البلدية، ومنوذج 
طل���ب ترخي���ص االيصال، 
وصورة ع���ن وثيقة التملك 

وصورة البطاقة املدنية.

اجلسار دعا جميع 
اجلهات إلى مواصلة 

تطبيق اإلجراءات 
الترشيدية في 

مؤسساتهم

برمجة عملية 
التشغيل واإلطفاء

لـ 4000 وحدة 
تكييف في املدارس 

من أصل 13 ألفاً

معدل االستهالك سنويا

م.احمد اجلسار خالل االجتماع 

في اجتماع للجنة الفنية لترشيد االتصاالت في الطاقة الكهربائية واملياه

احلكومة »ترشد« الكهرباء واملاء
في مؤسسات الدولة و»تقنن« مصروفاتها

دارين العلي- ماضي الهاجري

هناك توجه حكومي لتنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء بتقليل 
املصروفات احلكومية، ومحاولة 
التوفير بش����كل كبير، والتي 
دعا إليها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
مطالبا ال����وزراء بالتقنني في 
املصروفات. وقد بدأت احلكومة 
في الترشيد في استهالك الطاقة 
الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة مع وضع خطة يتم من 
خاللها التوفير بش����كل كبير 
عما كان عليه من استهالك في 

السابق.
وأكد مص���در حكومي ل� 
»األنباء« ان اللجنة التنفيذية 
لترشيد اس���تهالك الكهرباء 
واملياه في مؤسسات الدولة 
ستوفر الكثير من الكهرباء 
واملياه بع���د وضع اخلطة 
اجليدة والت���ي وافق عليها 
أعضاء اللجنة باإلجماع في 
اجتماع »األمس«، مشيرا الى 
ان التقنني ل���ن يكون فقط 
في الكهرباء واملاء، بل أيضا 
سيشمل بعض املصروفات 
الت���ي تصرف م���ن الدولة 

ومؤسساتها.
انه في السابق  وأضاف 
كان هن���اك صرف كبير في 
م���وارد الدولة ومصروفات 
الوزارات واملؤسس���ات في 
مختلف املجاالت وباألخص 
في استهالك الكهرباء واملياه 
ومصروفات بعض املسؤولني 
وبعض املميزات التي حصلوا 
عليه���ا، مؤكدا ان التقنني ال 
محال���ة منه ملا فيه مصلحة 

الوطن واملواطنني.
الى ذلك عق���دت اللجنة 
التنفيذية لترشيد االستهالك 
من الطاقة الكهربائية واملياه 
من مؤسسات الدولة اجتماعها 
أمس برئاس���ة وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء م.أحمد اجلسار، 
وقد حضر االجتماع جميع 
ممثلي وزارات ومؤسسات 
الذي���ن وافقوا على  الدولة 
محضر االجتم���اع والبنود 
التي أت���ت به واخلطة التي 
سيتم من خاللها التوفير في 
مصادر الطاقة من الكهرباء 

واملياه.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلسار على 
جمي���ع اجلهات ض���رورة 
القي���ام مبواصل���ة تطبيق 
الترش���يدية في  اإلجراءات 
مؤسساتهم، مضيفا ان مثل 

الدورية  هذه االجتماع���ات 
تهدف الى تطبيق سياس���ة 
ترشيد االستهالك وحتقيق 
الوف���ر بجميع مؤسس���ات 

الدولة.
أك���د ضباط  من جهته، 
التنسيق  االتصال استمرار 
مع وزارة التربية من خالل 
التش���غيل  برمج���ة عملية 
واإلطفاء لعدد 4000 وحدة 
امل���دارس من  تكيي���ف في 

إجمالي 13 ألف وحدة.
ق���دم م.عل���ي  ب���دوره، 
الفنية  اللجنة  العبيدي من 
عرض���ا مرئي���ا أوضح من 
خالله خطة عمل الترش���يد 
في اجلهات احلكومية، حيث 
أفاد بأنه أرسل كتبا جلميع 
اجلهات احلكومية من وزارات 
ومؤسسات وهيئات وشركات 
حتت���وي على خط���ة عمل 
التنفيذية واجلهات  اللجنة 
األعضاء، وأرفق خطة العمل 

الفنية  اللجنة  املقدمة م���ن 
لتكون ملزمة جلميع اجلهات 
التابعة للدولة، كما حتدث 
ع���ن قانون حماي���ة البيئة 
رق���م 2014/42 والذي صدر 
اليوم  الكويت  في جري���دة 
بالع���دد 1192 متطرقا ألهم 
املواد املوج���ودة بالقانون، 
والت���ي لها عالقة مباش���رة 
بعمل اللجنة التنفيذية وخطة 
اللجنة  املقدمة م���ن  العمل 
الفني���ة، حيث نصت بعض 
مواد القانون وبشكل واضح 
على ضرورة تطبيق برامج 
التنمية املستدامة واحلفاظ 
على املوارد األساس���ية في 
الهدر واإلسراف،  البالد من 
كم���ا نصت بش���كل واضح 
على ضرورة توفير جميع 
املعدات واألدوات واملنتجات 
واألنظمة التشغيلية املوجهة 
لتوفير االستهالك من الطاقة 

الكهربائية واملياه.
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د.محمد احلويلة

فيصل الشايع

د.عبداهلل الطريجي

تتبع رئيس مجلس الوزراء وتضم أعضاء من القطاعني العام واخلاص

استنكر تدنيس املسجد األقصى من عناصر وميليشيات االحتالل

احلويلة إلنشاء هيئة وطنية لإلصالح التربوي 
ومراكز وطنية للبحث والتطوير

الشايع يستفسر عن املكتب الصحي في الواليات املتحدة

الطريجي يطلب تزويده بقرار تشكيل 
جلنة الختيار قيادات في »البترول الوطنية«

املنبر الدميوقراطي: الشعوب العربية مطالبة باستعادة 
وعيها القومي وتوحيد جهودها ملواجهة الكيان الصهيوني

أصدر املنبر الدميوقراطي 
الكويتي بيانا حول استمرار 
ـ  االعتداءات اإلســـرائيلية 
الصهيونية على املســـجد 
األقصـــى، وفيما يلي نص 

البيان:
في خضم تطور األحداث 
التي  واملعارك واملواجهات 
تتالطم فيها أمواج الطائفية 
والقبليـــة واإلرهـــاب في 
مختلف أقطار الوطن العربي، 
وتتساقط من خاللها مقدرات 
األمة وقيمها اإلنسانية، في 
معارك هوجاء نتائجها ضياع 
خيراتهـــا، ومعهـــا تضيع 
البوصلـــة احلقيقية لألمة 
العربيـــة، وتغيب القضية 

الرئيســـية عن اهتماماتها، 
وتصبح فريســـة ســـهلة 
الكيان  لعدوها املتمثل في 

الصهيوني احملتل.
البيـــان: فها  وأضـــاف 
هي القـــدس تصرخ مجددا 
وتســـتغيث مـــن تكـــرار 
واســـتمرار التعدي عليها، 
وتدنيس املســـجد األقصى 
من عناصر وميليشـــيات 
التي  االحتالل الصهيوني، 
قامت باقتحام حرم املسجد 
الشـــريف، واعتـــدت على 
املصلـــن واملدافعـــن عنه 
بأجســـادهم وأرواحهـــم، 
وحاولـــت حرقـــه مجددا 
العرش  حتت ذريعة »عيد 

اليهودي«، في حن أن الهدف 
إليه  الذي تسعى  احلقيقي 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
القدس  يتمثل في تهويـــد 
لهـــا،  وجعلهـــا عاصمـــة 
ضاربـــن عـــرض احلائط 
بكل كرامات ومشـــاعر أمة 
منشغلة مكوناتها باقتتال 
وتناحر داخلي فيما بينها 
مشوهة قيم الدين اإلسالمي 
الروحية  احلنيف وأبعاده 

واإلنسانية.
واختتم املنبر بيانه بقوله 
إن املطلوب في هذا الوقت أن 
العربية  تستعيد الشعوب 
القومـــي، وتوحد  وعيهـــا 
جهودها، وتسخر إمكاناتها 

الكيان الصهيوني  ملواجهة 
وردعه، ومناصرة أشقائنا 
في فلســـطن احملتلة، من 
خالل الضغط على األنظمة 
واحلكومات التي لم تستفق 
بعد من ســـباتها، لتمارس 
دورهـــا احليـــوي، الـــذي 
افتقدته وتنازلت عنه، بكل 
الوسائل املتاحة نحو إيقاف 
سلطة االحتالل اإلسرائيلي 
عـــن تعديها علـــى القدس 
الشـــريف، ومنـــع اقتحام 
املسجد األقصى، حتى ترضخ 
للمواثيق واالتفاقات األممية 
بشأن فلسطن، لعودة احلق 
إلى أهله كامال، وإنهاء سلطة 

االحتالل.

قـــدم النائـــب د.محمـــد 
احلويلة اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمته: من أهداف التعليم 
إعداد  في عصر املعلومـــات 
مواطنن قادرين على التعلم 
الذاتي وعلى تطوير أنفسهم، 
يتمتعون مبهارات االتصال 
والتحليـــل والتعليل وطرق 
التفكيـــر املختلفـــة، باحثن 
وناقدين، قادرين على املنافسة 
العامليـــة في ســـوق العمل، 
مؤهلن للتعامل مع التقنية، 
منفتحن على الثقافات العاملية 
مع حفاظهـــم على جذورهم 
العربية واإلسالمية التي هي 
مصدر قيمهـــم واجتاهاتهم، 
أي إعداد مواطنن مبواصفات 

عاملية.
االتصـــاالت  فثـــورة 
واملعلومـــات تتطلب تغييرا 
في أهداف التعليم وسياساته 
إعداد  التعليم  لتصبح مهمة 
مواطنن مؤهلن للعيش في 
عصر املعلومات، خاصة أن 
80% مـــن الوظائف اجلديدة 
عامليـــا تتطلب مهـــارة في 

التعامل مع املعلومات.
ومن هنا كان التحدي في 
إعداد معلمن مؤهلن لتأدية 
دورهم في عصر املعلومات، 
هـــذا الدور اجلديـــد للمعلم 
يتطلب تغييـــرا جذريا في 
طريقة إعداده، وتدريبه تدريبا 
مســـتمرا على املســـتجدات 
التربويـــة ليكون متمرســـا 
في أســـاليب التعلم الذاتي، 
وبالتعليم عن طريق الزمالء، 

وجه النائب فيصل الشايع 
سؤاال الى وزير الصحة د.علي 
العبيدي قال في مقدمته: لقد 
تناقلــــت الصحف ووســــائل 
االعالم االخــــرى اخبارا عن 
وجود تالعب وفســــاد مالي 
وإداري واســــتيالء على املال 
العام وســــرقات فــــي املكتب 
الصحي بالواليــــات املتحدة 
األميركية، لذا يرجى تزويدي 
باإلجابة عن األسئلة التالية:

1ـ  متى استعلمتم عن موضوع 
التالعب ووجود ســــرقة في 
املكتــــب الصحــــي بالواليات 

املتحدة االميركية؟
2ـ  مــــا االجــــراءات التــــي مت 
اتخاذها من قبلكم منذ بداية 
اكتشاف السرقات واالستيالء 

على املال العام؟
3ـ  من الشخص أو االشخاص 
الذيــــن قامــــوا بالتبليغ عن 
وجود سرقة مالية في املكتب 

الصحي؟
4 ـ ما صحــــة ما يقال عن ان 

النائـــب د.عبداهلل  وّجه 
إلى وزير  الطريجي ســـؤاال 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.علي العمير قال 
العنصر  في مقدمته: يعتبر 
البشري في القطاع النفطي من 
أهم العناصر لنجاح مؤسسة 
التابعة  البترول والشركات 
لها وهو الثروة احلقيقية بها 
واختيار القيـــادات يجب أن 
يخضع ألسس ومعايير الكفاءة 
الذاتية  املبنية على السيرة 
في احلياة املهنية للموظفن 
وتدرجهم الوظيفي واجنازاتهم 

وبأساليب التعاون مع األسر 
واملجتمـــع احمللي، ماهرا في 
استخدام وسائل التقنية في 
التعليم وفي استخدام الوسائل 
اجلديـــدة في تقومي الطالب، 
وقادرا على التوجيه التربوي 
للطالب، وعلى ربط التعليم 
األساســـي بحاجات املجتمع 
ومبواقع العمل، معلما مبدعا ال 
تقتصر معارفه على ما حصل 
عليه في مؤسسات اإلعداد من 
معارف ومعلومات، وإمنا على 
تفاعله اإليجابي مع مصادر 
املعلومـــات. ونص االقتراح 
على إنشـــاء هيئـــة وطنية 
التربوي، مرتبطة  لإلصالح 
برئيس مجلس الوزراء، كهيئة 
استشارية تضم أعضاء من 
الدولـــة والقطـــاع اخلاص 
املدنـــي، للقياس  واملجتمع 
والتقـــومي وللمســـاهمة في 
التعليـــم. وحتقيق  تطوير 
ودعم املشاركة الفعالة ملختلف 
الفئات االجتماعية في التعليم، 
خاصة األساسي، بحيث متتد 
مشاركة األسر واملنظمات غير 
احلكومية والقطاع اخلاص 
واملجتمعات احمللية الى صنع 
سياسات التمويل واإلشراف، 
السياسة على  وتضمن هذه 
وجه اخلصوص فسح مجال 
أوسع للتعليم األهلي )غير 
احلكومـــي وغيـــر الهـــادف 
للربح( مع مراقبته لضمان 

التوعية.
ودعم البحوث والتطوير في 
مجال البرمجيات التعليمية، 

رئيس املكتب هو اول من بلغ 
عن وجود تالعب واســــتيالء 
علــــى املال العــــام في املكتب 
الصحي بالواليــــات املتحدة 

االميركية؟
5ـ  مــــا صحة املعلومات التي 
تؤكد ان هناك حسابات لشركات 
ومستشــــفيات وهميــــة يتم 
حتويل اموال لها ليستفيد منها 
املتورطون؟ وما جنسياتهم؟

6 ـ كم عــــدد موظفي املكتب 
الصحي وجنسياتهم؟

7 ـ كم عدد املوظفن الذين مت 
التحقيق معهــــم؟ وما صحة 
ما قيل عن اســــتبعاد بعض 
املوظفن مــــن التحقيق؟ وما 
اســــباب االســــتبعاد ان صح 

اخلبر؟
8 ـ يرجى تزويدي بأســــماء 
اعضاء جلنــــة التحقيق التي 
مت تشكيلها لتلك القضية وما 
نتيجة التحقيقات؟ مع تزويدي 
بكل احملاضر والقرارات التي 

صدرت لتلك اللجنة.

العملية، وقد منى إلى علمنا 
تشكيل جلنة الختيار قيادات 
الوطنية  البترول  في شركة 
الكويتية، لذا يرجى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
1 ـ قرار تشـــكيل اللجنة 
وهل طرأت أي تغيرات على 
أعضائها مع توضيح األسباب 
إن وجدت وما مناصب األعضاء 
احلالية، وعدد الشواغر املراد 
الترقيـــة لها، وما األســـس 
واملعايير الختيار املرشحن 
وحصرهـــم، ومـــا آلية عمل 
التي  العناصر  اللجنة وأهم 

اللغة  واالهتمـــام بتعليـــم 
االجنليزية واحلاسب اآللي 

بدءا من التعليم االبتدائي.
وإنشـــاء مراكـــز وطنية 
للبحث والتطوير ذات استقالل 
ذاتـــي، قائمة علـــى تداخل 
التخصصـــات وباملشـــاركة 
الفاعلة مع  قطاعات املجتمع 
الثالثة )الدولة وقطاع االعمال 
واملجتمع املدني(، تقوم هذه 
املراكز بالدراسات واألبحاث 
التي تقترحها الهيئة الوطنية 
لإلصالح التربوي، وإنشـــاء 
مركـــز وطنـــي للمعلومات 
الالزمة  لتوفير املعلومـــات 

ملراكز األبحاث.
وزيادة وتطوير عمليات 
أثنـــاء  املعلمـــن  تدريـــب 
اخلدمة وإكســـابهم الكفايات 
التعليميـــة املطلوبة لتنفيذ 
املناهج املطورة واســـتخدام 
اللوحية واالنترنت  األجهزة 

في التعليم.
واستمرار تدريب املعلمن 
على إجادة اللغة االجنليزية، 
ألهميتها في االســـتفادة من 
العاملي،  التطـــور املعرفـــي 
الذي لم يعـــد خيارا في ظل 

العوملة.
وإنشـــاء مراكـــز مصادر 
التعلم، تابعة لوزارة التربية، 
يتم فيها تدريب املعلمن أثناء 
اخلدمة على استخدام مصادر 
التعلم احلديثة، وتكون فرصة 
للمعلمن لاللتقـــاء وتبادل 
اآلراء واألفكار حول الشؤون 

التعليمية.

9 ـ مــــا صحة االخبــــار التي 
تواترت عن وجود مخالفات 
اخــــرى؟ وهل مت  في مكاتب 
اتخاذ اجراءات بهذا االمر؟ وما 
تلك االجراءات؟ ارجو تزويدي 
بكل املستندات والقرارات ذات 

الصلة.
10 ـ كــــم حجم املبالغ التي مت 
التي مت  اختالسها، واالخرى 

اكتشافها حتى هذا التاريخ؟
11 ـ هــــل يوجــــد لديكم نظام 
املالية  للمحاســــبة واملراقبة 
صــــارم معتمــــد بحيث مينع 
التالعب بأموال احملاسبة؟ ارجو 
تزويدي بخطوات الرقابة املالية 

والقرارات اخلاصة بها.
12 ـ هل هناك رقابة ومتابعة 
من قبل ديوان احملاسبة على 
املكاتب الصحية في اخلارج؟ 
وهل هنــــاك تقارير عن تلك 
املكاتب؟ يرجى تزويدي برأي 
املكاتب الصحية  الديوان في 
اخلارجية السنوات اخلمس 

املاضية.

يتم التقييم عليها؟ وتزويدنا 
بعدد املرشحن وترتيبهم وفقا 
الثابتة )الســـيرة  للمعايير 
بـــدء عمل  الذاتيـــة( قبـــل 

اللجنة.
2ـ  تزويدنا بنتائج اللجان 
الســـابقة وترتيب املرشحن 
وفقا لتلك اللجان )على األقل 
3 نتائج لكل مرشح سابقا ان 

وجدت(؟
3 ـ الســـيرة الذاتية لكل 
مرشح وهل يوجد أي عقوبات 
إدارية أو تأديبية ألي مرشح 

في آخر 10 سنوات؟

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا حسن النجدي ومظفر عبداهلل وأمل املطوع

الغامن كّرم الفائز بتصميم شعار مجلس األمة اجلديد 
والوفد املشارك بدورة األلعاب اآلسيوية في إنشيون

قام رئيــــس مجلس األمة 
مرزوق الغــــامن أمس بتكرمي 
الفنان الكويتي الفائز مبسابقة 
تصميم الشعار اجلديد اخلاص 
مبجلس األمة حسن عبداهلل 
النجدي، وقدم الغامن للنجدي 
املالية  املكافــــأة  اللقاء  خالل 
املخصصة من األمانة العامة 
ملجلس األمة للفائز باملسابقة 
التي أعلنت عنها األمانة العام 
املاضي، يذكر أن طرح مشروع 
تصميم شــــعار ملجلس األمة 
جاء بناء على موافقة مكتب 
امليزانية في  املجلس وجلنة 
الفصل التشريعي الثالث عشر 
األمــــة 2009« على  »مجلس 
مقترح األمانة العامة ملجلس 
األمة آنذاك بتخصيص شعار 
خاص للسلطة التشريعية وفقا 
للمواصفات والشروط، ويأتي 
مشروع تصميم شعار مجلس 
األمة في إطار سعي املجلس 
البرملانية  التوجهات  ملواكبة 
العاملية التي تخصص شعارا 
خاصا يرمز إليها، حيث قامت 
األمانة العامة للمجلس بإدارة 
املسابقة بشكل مهني والئحي 

وطرحت املسابقة بشروطها 
الفنية في وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملقروءة، يذكر 
أن األمانة العامة اســــتعانت 
بلجنــــة حتكيــــم متخصصة 
مرشحة من املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
اختيار العمل الفائز، وعرض 
عليها 359 عمــــال قدمها 146 
متســــابقا من داخل وخارج 
النتائج  الكويت، وأســــفرت 
املتســــابق  النهائية عن فوز 
حسن عبداهلل النجدي، وجار 
استكمال اخلطوات القانونية 

لتسجيله.
من جانب آخر اســــتقبل 
الرئيــــس الغامن فــــي مكتبه 
أمس )االثنن( رئيس االحتاد 
الكويتــــي لالســــكواش وليد 
الوفد  الصميعــــي ورئيــــس 
األلعــــاب  بــــدورة  املشــــارك 
اآلسيوية السابعة عشرة في 
إنشــــيون بجمهورية كوريا 
اجلنوبية مشعل الشرقاوي 
واملدرب ناصر ســــيد زهران 
والالعبن عبداهلل املزين وفالح 

فايز محمد وعمار التميمي.

كما استقبل الغامن رئيس 
الوفد املشـــارك فـــي ألعاب 
العام  اآلســـياد وأمن السر 
الكويتـــي للكراتيه  لالحتاد 
عماد عبدالســـتار بهبهاني 
الفريـــق بدر مخلد  ومدرب 
العتيبـــي والفائز بامليدالية 
الكراتيه بدورة  الذهبية في 
ألعاب اآلســـياد راشد فالح 
املطيـــري والفائز بامليدالية 
الفضية حمد النويعم والفائز 
البرونزية علي  بامليداليـــة 

حسن عبدالعزيز.
الغامن أيضا  واســـتقبل 
الكويتي  رئيـــس االحتـــاد 
الديحاني  للتايكواندو فايز 
واملدرب عقيل عبداهلل السنافي 

والالعبة أبرار الفهد.
واشاد الغامن خالل استقبال 
الوفود الرياضية باإلجنازات 
التـــي مت حتقيقها في ألعاب 
اآلســـياد، مؤكـــدا ضرورة 
اهتمام القائمن على الرياضة 
الكويتيـــة باأللعاب الفردية 
التي عـــادة ما تســـاهم في 
حتقيق االنتصارات الرياضية 

الالفتة باسم الكويت.

د.خليل عبداهلل

عبداهلل يسأل عن جتاوزات بالتعيينات في النشاط الكشفي
وجه النائب د.خليل عبداهلل 
ســــؤالن الــــى نائــــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعــــة ووزيــــر التربية 
والتعليــــم العالــــي بالوكالة 
د.عبداحملسن املدعج قال في 
مقدمة السؤال األول: منى إلى 
علمي وجود بعض التجاوزات 
بالتعيينــــات فــــي النشــــاط 
الكشفي )التواجيه الكشفية 
في املناطق التعليمية( وذلك 
مبوافقة الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشــــطة، مطالبا 

افادته باآلتي:
1- نسخة من قرار تشكيل جلنة 
اختيار الوكيل املساعد للتنمية 

التربوية واألنشطة. 
2- التقريــــر النهائي للجنة 
اختيار الوكيل املساعد للتنمية 

التربوية واألنشطة.
3- كشــــف بأسماء املرشحن 

الذين تقدموا لهذا املنصب.
4- املعاييــــر التــــي وضعت 
الختيار الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشطة، كما يرجى 
تزويــــدي بالالئحــــة أو نظام 
وشروط التعين بهذا املنصب 

)إن وجد(. 
5- مــــا التخصــــص العلمي 

واألكادميي للوكيل املســــاعد 
للتنمية التربوية واألنشطة، 
وســــنوات اخلبرة مــــع بيان 

بتدرجه الوظيفي؟ 
وطالب إفادته في السؤال الثاني 

مبا يلي:
1- هل مت اختيار موجه فني 
وتكليفه بأعمال موجه فني أول 
للتربية الكشفية باملنطقة؟ وهل 
مت أخذ موافقة مسبقة من وكيل 

القطاع بذلك؟ 
2- املعايير التي مت االستناد 
إليها في اختيار املوجه الفني 
األول للتربية الكشفية؟ إذا كان 
يوجد الئحة يرجى تزويدي 
بهــــا أو قرار جلنــــة مختصة 
بهــــذا االختيار، كمــــا يرجى 
تزويــــدي باملؤهــــل العلمي 
للموجه الفني األول للتربية 
الكشفية والشهادات الكشفية 
ومدة اخلبرة الكشفية وتاريخ 
التعين والدورات والدراسات 
الكشفية احلاصل عليها، وهل 
يوجد مــــن هو أقدم منه لنيل 
هذا املنصب؟ فإذا كان يوجد 
فما األسباب املانعة من اختيار 

غيره؟ 
3- يحــــق للموجــــه األول أن 
يكلــــف )5( خمســــة معلمن 

للعمل كموجهن فنين للتربية 
الكشفية في املنطقة، علما أن 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة قد أعلن بكتاب رسمي 
عن طلب العمل لوظيفة موجه 
فني في شــــهر مايو 2014 ولم 
يتم عمل أي مقابلة أو إصدار 

قرار بهم، فما األسباب؟ 
4- هل يجوز للوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
املوافقة علــــى تكليف املوجه 
املذكور بالعمــــل كموجه أول 
دون الرجوع إلى املوجه العام 
للتربية الكشــــفية ألخذ رأيه 
باملوضوع وموافقته، حسب 
التسلسل الوظيفي كما هو متبع 

في اإلدارات احلكومية؟ 
5- قرار التكليف في أي منصب 
قيادي لسد الوظيفة الشاغرة 
مؤقتا يكون بتكليف الشخص 
للعمل شهرين باإلنابة ويتغير 
ما عدا التوجيه العام للتربية 
الكشفية حيث بقي بشكل مؤقت 
طوال هذه املدة، فلماذا لم يقم 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة بتغيير املوجه العام 
باإلنابة بعد شهرين؟ علما أن 
قراره انتهى ومضى على وجوده 

باملنصب 3 سنوات.

اجلالل: نواب األمة لن يصوتوا باملوافقة 
على قانون يشكل عبئاً على املواطن

ابدى النائب طالل اجلالل رفضه املطلق ألي 
زيادة على رسوم الكهرباء واملاء او على البنزين، 

مؤكدا ان نواب االمة لن يصوتوا يوما باملوافقة 
على قانون يشكل عبئا على املواطن البسيط. 
وشدد اجلالل في تصريح له على ان احلكومة 
ال متلك اتخاذ قرار زيادة رسوم الكهرباء واملاء 

منفردة، الن ذلك يتطلب قانونا من مجلس االمة، 
واستغرب اجلالل التسريبات املتكررة بشأن 

وجود توجه حكومي لزيادة رسوم الكهرباء واملاء 
وزيادة البنزين، االمر الذي يتسبب في حدوث 

ضيق للمواطن الذي ينتظر من احلكومة ان تتحذ 
قرارات ترفع معاناته ال تزيدها. ودعا اجلالل 
احلكومة الى ايجاد مصادر بديلة للدخل عبر 

جذب االستثمارات اخلارجية والداخلية وخلق 
بيئة تنافسية في الكويت، اما تنويع املصادر 
من خالل اغراق املواطن في الديون لتعويض 
االخفاق احلكومي في توفير مصادر اخرى 
للدخل فأمر مرفوض ولن نقبل به، وسيظل 

مجلس االمة لسان املواطن البسيط ولن يقبل 
بأي حال اقرار قانون يستهدف حاجته اليومية. 

وقال اجلالل: ونحن على اعتاب دور انعقاد 
جديد ندعو احلكومة الى التعاون مع املجلس في 
اقرار القوانني التي تساهم في حتسني املستوى 

املعيشي للمواطنني، وان تبتعد كل البعد عن 
اثارة املواضيع التي من شأنها التسبب في توتر 

العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

طالل اجلالل

الهدف من 
الهيئة تدريب 
املعلمني أثناء 

اخلدمة وإكسابهم 
الكفايات 

التعليمية املطلوبة 
لتنفيذ املناهج 

املطورة

الرئيس الغامن خالل استقباله الوفد املشارك بدورة األلعاب اآلسيوية السابعة عشرة في إنشيون بجمهورية كوريا اجلنوبية بحضور د. احمد بن مطيع
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خالل استقبال رواد ديوانه مساء أمس األول

سيف العازمي: املجلس احلالي مجلس إجنازات وعمل ملصلحة 
الوطن واملواطن وفّضل مواجهة القضايا بداًل من إهمالها

بتحديد أولوياته. 
ورف���ض العازم���ي م���ا 
تطرق له البعض أخيرا من 
فرض ضرائب وزيادة املواد 
االستهالكية، معتبرا ان هذا 
التوجه يض���ر باملواطنني 
الدخ���ل احملدود،  أصحاب 
مؤكدا في الوقت نفسه على 
ضرورة العم���ل خالل دور 
االنعقاد املقبل إلجناز قوانني 

تخدم املواطن.
وبني العازمي أن املرحلة 
املقبلة ستكون مرحلة حل 
القضية اإلسكانية وكثير من 

امللفات العالقة.

سلطان العبدان

قال النائب سيف العازمي 
إن املجلس احلالي مجلس 
إجن���ازات وعم���ل ملصلحة 
الوط���ن واملواط���ن، مبينا 
ان املجل���س فضل مواجهة 
القضايا وحلها بدال من تركها 

وإهمالها.
وأض���اف العازمي خالل 
استقبال رواد ديوانه مساء 
أمس األول أن دور االنعقاد 
املقبل سيش���هد الكثير من 
اإلجنازات والعمل ملصلحة 
أنه خالل  املواطن، مبين���ا 
األيام املقبلة سيقوم املجلس 

سيف العازمي خالل استقباله الناخبني

جانب من احلضور في ديوان سيف العازمي

)أحمد علي( سيف العازمي مع احلضور في ديوانه   

سيف العازمي مع الزميل سلطان العبدان سيف العازمي مع أحد كبار السن جانب من اللقاء في ديوان سيف العازمي

احلضور في ديوان سيف العازمي

..ويسجل مالحظات أحد احلضور

العازمي يرحب بأحد كبار السن

سيف العازمي متوسطا احلضور

سيف العازمي مع أحد الناخبني لقطة جماعية لرواد ديوان سيف العازميسيف العازمي يرحب باحلضور

سيف العازمي مصافحا أحد ناخبيه

.. ويباشر إجناز مصالح الناخبني العازمي يتوسط محبيهسيف العازمي مع أحد الناخبني .. ويتابع معاملة أحد احلضور

دور االنعقاد املقبل 
سيشهد الكثير من 

اإلجنازات 

املرحلة املقبلة 
ستكون مرحلة حل 

القضية اإلسكانية وكثير 
من امللفات العالقة
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طالب بدعم اإلدارة وتكرمي املوظفني مادياً ومعنوياً

استفسر عن قيمة ومدة العقد املبرم مع »أجيليتي«

استفسر عن إجراءات الوزارة ملنع انتشار الڤيروس

اخلرينج يشيد بجهود رجال اجلمارك
في ضبط أكثر من 3 ماليني حبة مخدرة

طنا يسأل املدعج عن أسباب رفع إيجار القسائم 
الصناعية في أمغرة املستأجرة من املخازن العمومية

العوضي: ما استعدادات »الصحة«
ملواجهة »إيبوال« ومنع وصوله للكويت؟

الفضل: هل مت تشكيل جلنة للقيام
بدراسة ملفات املرشحني للوظائف اإلشرافية؟

العمل بشكل مناسب ومتكامل 
وجلب االجه���زة احلديثة 
املس���اعدة لهم ف���ي تأدية 
واجباتهم في حفظ الكويت 
من اخطار املخدرات وغيرها 
من االم���ور التي متس امن 
وسالمة الوطن واملواطنني، 
مؤكدا اهمية قيام احلكومة 
بإنشاء املبنى اخلاص لإلدارة 
العامة للجم���ارك بدال من 
مبناها احلالي الذي ال يخدم 
تطلعات دور اجلمارك وكذلك 
ضرورة حتويل اإلدارة العامة 
للجمارك من إدارة عامة الى 

املمارسات من قبل وزارة 
التجارة وترسيتها على 
ش���ركة املخازن وما مدة 
العقد وقيمة العقد وجميع 
البنود الدالة على ذلك، وهل 
 »B.O.T« �هو عن طريق ال
وإذا كانت بطريقة أخرى، 
فما هذه الطريقة؟ يرجى 

إفادتي عنها.
ويرج���ى إفادت���ي عن 
الس���بب في عدم إيصال 
الى  الكهربائ���ي  التي���ار 

األمر الذي يستدعي احليطة 
واحلذر واتخ���اذ االجراءات 
الكفيل���ة بتأمني عدم دخول 
الى  الڤيروس  حاملي ه���ذا 
البالد، حت���ى ال ينتقل هذا 

الڤيروس الى بلدنا.
وطال����ب العوضي إفادته 
التي اتخذتها  باالستعدادات 
ملواجه����ة  الصح����ة  وزارة 
الڤي����روس ومن����ع وصوله 
للكويت، وفي حالة اكتشافه 
الكويت م����ا إجراءات  داخل 
منع انتشاره؟ وهل يوجد في 
البلدان  الكويت مقيمون من 

من قب����ل مدير املستش����فى 
االميري

11- لم يصدر بشأنه أي عقوبة 
تأديبية.

اما بالنسبة للطبيب الذي 
اليه  انتدب بالقرار املش����ار 
لرئاسة قسم اجلهاز الهضمي 

فإنه:
1- طبي����ب اختص����اص في 
ام����راض الباطنية منذ العام 
2012 اي حديث العهد في هذا 

املسمي الوظيفي.
2- التحق في وزارة الصحة 
في 29 – 6 – 2003، في حني 
التحق حديثا في مركز ثنيان 

الغامن في 31 - 7 - 2011.
3- بالرغم من انه أمت التدريب 
في كندا في تخصص امراض 
الباطنية واجلهاز الهضمي اال 
انه لم يجتاز اختبار البورد 
الكندي مما اضطر بالوزارة 

الى قطع بعثته.
4- لم يسجل له طوال عمله 
اي اجن����از وكان يعزف عن 
املش����اركة في العمل االداري 
منذ التحاقه في العمل في مركز 

ثنيان الغامن.
5- ادي����ن بعقوب����ة تأديبية 
لقيامه باالعتداء على زميله 

الدكتور )ج.ع(.
6- بسبب تدني كفاءته الطبية 
فقد تس����بب ف����ي العديد من 
األخط����اء الطبية التي وصل 
علمها الى مسؤولي الوزارة.

وبالرغم مما س����بق فإن 
معاليكم لم يأخذ في احلسبان 
الفروقات الكبيرة في السيرة 
الذاتية ب����ني االثنني الطبيب 
املنتدب والطبيب األحق من 
حي����ث اخلبرة والش����هادات 
العلمية ونقاء امللف الوظيفي 
واص����درمت قرارا بتخطي من 
هم كفاءة من األطباء وندب 

هيئة عامة مستقلة تعطيها 
املرون���ة الكاملة في العمل 
بعيدا عن الروتني احلكومي 
في تطوير اعمالها لتتماشى 
مع التطور الكبير في اعمال 

رجال اجلمارك في العالم.
وجدد اخلرينج مطالبته 
التشجيع  للحكومة بتقدمي 
الرجال  له���ؤالء  املناس���ب 
املخلصني من دعم معنوي 
ومادي تشجيعا لهم في تأدية 
واجبهم الوطني وشكرا على 
تفانيهم وإخالصهم في أداء 

العمل.

القس���ائم وهل لش���ركة 
املخ���ازن دور ف���ي ذلك 
املن���ع؟ يرج���ى تزويدي 
بجميع املراس���الت سواء 
من قبل التجارة أو شركة 
املخازن الى وزارة الكهرباء 
التأخر م���ن قبل  وه���ل 
الوزارة أم شركة املخازن 

)أجيليتي(؟

التي مت اكتش����اف الڤيروس 
فيها؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، 
التي اتخذتها  فما اإلجراءات 
او تزم����ع ال����وزارة اتخاذها 
لفحصهم لعدم انتقال اإلصابة 
إل����ى آخري����ن؟ وهل يحصل 
املواطنون القادمون من البالد 
املوبوءة على تأشيرات دخول 
للكوي����ت اآلن؟ أم ان وزارة 
الصحة منعت دخولهم حرصا 
على عدم انتقال الڤيروس الى 
الكويت؟ على أن تكون اإلجابة 
مشفوعة مبا قد يتطلبه البيان 

من مستندات.

الطبيب املشار إليه في صدر 
هذا السؤال دون اي اعتبارات 

ملبدأ العدل.
ونظرا للظلم الواقع على 
الطبيبة األحق فقد تقدمت في 
تاري����خ 4 – 8 – 2014 بتظلم 
ملعاليك����م من القرار رقم 128 
املش����ار اليه بتخطيها، اال ان 
تظلمها لم يجد آذان صاغية 
ف����ي دهاليز  وذهب تظلمها 

االهمال والنسيان.
بناء على ما سبق يرجى 

افادتي باآلتي:
1- ما سبب اصداركم للقرار 
رق����م 128 باملخالفة للقانون 
بالرغم من وجود من هو اكفأ 
من الطبيب الذي شمله قرار 

الندب املذكور؟ 
2- ملاذا أهمل معاليكم ترشيح 
مدي����ر مستش����فى األميري 
للطبيب����ة صاحب����ة التظلم 
وتخطيه����ا مبن هو أقل منها 

كفاءة؟ 
3- ما هو سبب صمت معاليكم 
في ظل وجود حقائق دامغة 
وأس����باب قوية على س����وء 
اعمال الطبي����ب املنتدب في 
القرار املشار إليه في الوظيفة 
وارتكاب����ه ألخط����اء طبي����ة 
فادحة كادت ان تؤدي بحياة 

مريضة؟ 
4- ما سبب تغاضي معاليكم 
الطبيبة  املقدم م����ن  للتظلم 
صاحبة الشكوى ضد القرار 

رقم 128 املشار اليه؟ 
5- هل مت تشكيل جلنة للقيام 
بدراس����ة ملفات املرش����حني 
للوظائف االشرافية، وما هي 
اليها  التي استندت  املعايير 
ف����ي ترش����يح الطبيب الذي 
انتدب لوظيفة رئيس قسم 
الهضم����ي في مركز  اجلهاز 

ثنيان الغامن؟

عام اجلمارك، مشيدا بجهود 
مدير عام اجلمارك وإخوانه 
القياديني وكل العاملني في 

اإلدارة العامة للجمارك.
وأك���د اخلرينج ان عمل 
رج���ال اجلم���ارك هو خط 
احلماية األول للبالد والعباد 
فلهم منا كل الشكر والتقدير 
على ما يقومون به من اعمال 

كبيرة للوطن واملواطنني.
وطالب اخلرينج بالعمل 
على تطوير اعمال اجلمارك 
من خالل توفير الدعم الكامل 
لهم من خ���الل تهيئة بيئة 

املخ���ازن من التضيي���ق 
على املواطن���ني أصح���اب 

القسائ���م؟
إفادت���ي عن  يرج���ى 
الس���بب في منع ش���ركة 
املخ���ازن للمواطنني من 
بيع س���يارات السكراب 
ومع دخولها الى السكراب، 
علم���ا أن التراخي������ص 
ل����دى املواطن���ني بي��ع 

السك�راب؟
ويرجى تزويدي بجميع 

عبر االتصال بوسائل اجلسم 
مثل ال���دم والعرق واللعاب 
وإفرازات اجلس���م األخرى، 
مضيف���ا انه وملا كان الثابت 
أن  الكوي���ت تعتب���ر دولة 
مس���تقطبة للوافدي���ن من 
شتى أنحاء العالم، وبالتالي 
يوج���د فيها ع���دد كبير من 
اجلنسيات املختلفة، والتي 
أشير إلى انتشار هذا املرض 
ببعضها مما يهدد باالنتقال 
إلى البالد من خالل الوافدين 
للزيارة أو العمل القادمني من 
البالد التي ينتشر بها املرض، 

املنتدب.
ومن جانب آخر فان القاء 
نظرة س����ريعة على السيرة 
الذاتية لكل من الطبيب املنتدب 
من جانب واألطباء اآلخرين 
من جان����ب آخر، يتأكد لدينا 
الفروقات بني االطباء في كل 

شيء، حيث جند اآلتي:
بالنسبة ألحد األطباء دون 

حصر جند أنه :
1- يعمل استشاري امراض 
الكبد، وقد عم����ل في وزارة 
الصحة من����ذ 10 – 9 – 1987 
التحاقه بالعمل في  وتاريخ 
مركز ثنيان الغامن في 28 – 5 

– 1997 اي منذ 17 عاما.
2- حاصل على بكالوريوس 
ط����ب وجراحة م����ن جامعة 

الكويت عام 1987.
3- حاص����ل عل����ى الب����ورد 
الكبد  ام����راض  الكويتي في 

عام 1999.
4- حاص����ل عل����ى الب����ورد 
الكويتي في امراض الباطنية 

عام 1997.
5-  حاصل على الزمالة في 
امراض الكبد م����ن الواليات 
املتحدة األميركية عام 1998.

6- عضو هيئة تدريس في 
كلية الط����ب جامعة الكويت 

منذ العام 1997.
7- عض����و هيئ����ة تدريس 
واش����راف على اطباء البورد 
لالمراض الباطنية في معهد 

االختصاصات الطبية.
8- رئيس اللجان الطبية في 
مركز ثنيان الغامن منذ العام 

.2008
9- كلف لرئاسة قسم اجلهاز 
الهضم����ي باالناب����ة لع����دة 

سنوات.
10- رشح لرئاسة قسم اجلهاز 
الهضمي في مركز ثنيان الغامن 

أشاد نائب رئيس مجلس 
االم���ة مب���ارك اخلرين���ج 
باجلهود الكبيرة واجلبارة 
التي يقوم بها رجال اجلمارك 
في حفظ امن الوطن وسالمة 
املواطنني من عبث العابثني 
الوطني  من خالل عمله���م 
الكبير في ضبط محاوالت 
إدخال املواد املخدرة للبالد 
والتي كان آخرها ضبط اكثر 
من 3 مالي���ني حبة مخدرة 
والتي تعتبر اكبر ضبطية 
في تاريخ اجلمارك حسب 
تصريح خالد السيف مدير 

وّجه النائب محمد طنا 
س���ؤاال برملانيا الى نائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير التجارة والصناعة 
عبداحملس���ن املدعج جاء 
فيه: ما سبب رفع اإليجار 
على القسائم الصناعية في 
أمغرة واملستأجرة من قبل 
شركة املخازن العمومية؟ 
وه���ل لل���وزارة دور في 
ذلك وما ه�������و تعاطي 
الوزارة في منع شرك����ة 

وّجه النائب كامل العوضي 
سؤاال الى وزير الصحة، د.علي 
العبيدي قال في مقدمته: لقد 
استشرى في اآلونة األخيرة 
ڤيروس يطلق عليه ڤيروس 
»إيبوال« في العديد من دول 
العالم، وأضحى هذا الڤيروس 
ميثل خط���را حقيقيا يهدد 
العديد من دول العالم لكونه 
غالبا ما يكون قاتال، وتصل 
معدل الوفيات فيه إلى %90، 
وكما ال يخفى على اجلميع 
ان هذا الڤيروس يهاجم نظام 
الدم لدى الشخص، وينتقل 

وجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال الى وزير الصحة د.علي 
العبيدي، قال في مقدمته: إن 
صالح وجناح وزارة الصحة 
في خدماتها الصحية املقدمة 
للن����اس يقتضي أوال صالح 
اإلدارة فيها وجناحها، وما نحن 
بصدده في هذا السؤال يكشف 
وبشكل واضح فساد اإلدارة في 
وزارة الصحة وجنوحها نحو 
التخبط والتوهان بأن صدر 
م����ن معاليكم القرار رقم 128 
بتاريخ 2014/7/20 الذي يقضي 
بندب عدد من األطباء ملجموعة 
من الوظائف اإلش����رافية في 

مستشفى األميري.
ومن بني من مت ندبهم في 
ذلك القرار جند أن هذا القرار 
قد تضمن ندب أحد األطباء 
لرئاسة قسم اجلهاز الهضمي 
دون أي مراعاة ملن هم أحق 
منه في تلك الوظيفة اإلشرافية 
ناهيك على عدم كفاءة املذكور 
نتيجة ما ارتكبه من أخطاء 
طبية كادت � لوال رحمة اهلل 
عّز وج����ّل � أن تودي بحياة 
مريض����ة، كما جن����د انه قد 
تعرض لزمي����ل له بالتعدي 

عليه قوال وفعال.
وبالنس����بة لعدم كفاءة 
الطبيب املنتدب في ظل وجود 
من هو أحق منه في الوظيفة 
اإلشرافية التي انتدب فيها جند 
وبكل وضوح ظهور أس����ماء 

ألطباء أكثر كفاءة وخبرة.
فالدكتور املنتدب يحمل 
مس����مى اختصاص����ي بينما 
األطباء اآلخري����ن يحملون 
مسمى استش����اري أمراض 
الكبد، ويكف����ي أن االختالف 
في املسميات الوظيفية يكشف 
لدينا وبجالء كفاءة األطباء 
الطبيب  التي تفوق كف����اءة 

مبارك اخلرينج

محمد طنا

كامل العوضي

نبيل الفضل

يشغله؟ وعلى اي اساس مت 
صرف ه���ذا املبلغ؟ مع بيان 

تفاصيل هذا الصرف.
يرجى تزويدي بكشف يبني 
فيه اسماء ومناصب العاملني 
في القناة التربوية من كويتيني 
وغير كويتيني مع بيان مكافأة 
كل ش���خص فيهم منذ بداية 

انطالق املشروع وإلى اآلن.
هل يتم ص���رف املكافآت 
بناء على عملهم بعد فترات 
الدوام الرسمية ام اثناء الدوام 

الرسمي؟
ملاذا ل���م تصرف املكافآت 
لبقية العاملني بالقناة اسوة 
ال���ذي مت الصرف  بالقيادي 

له؟

املتقاعدي����ن واالتفاق على 
حد أدنى من الرواتب.

وبني اللغيصم أن جلنة 
الداخلي����ة والدفاع وجلنة 
البدون ستتبنيان جتنيس 
الب����دون والقي����ود األمنية 
وإعالن الرغبة ومتديد خدمة 

العسكريني البدون.
وأكد اللغيصم على رفض 
أي زيادة مالية تثقل كاهل 
املواط����ن، مبينا أنه مع أي 
قانون يسهم في زيادة دخل 
املواطن ويساعده في مواجهة 

الغالء الفاحش.

وإصدار القوانني التي حتسن 
من احواله املادية وتساعده 
على مواجهة االعباء املتزايدة 

في احلياة.
وشدد عس���كر على ان 
جلنة تنمية املوارد البشرية 
الوطنية البرملانية التي مت 
حتوي���ل مقترح���ه بزيادة 
مرتب���ات املوظفني املدنيني 
واملتقاعدين  والعسكريني 
إليه���ا، عليه���ا ان تتحمل 
مسؤولياتها بأن تسارع في 
مناقشة مقترحي بشأن زيادة 
مرتبات املوظفني واملتقاعدين 
بنسبة سنوية تعادل الزيادة 
في نسبة التضخم وارتفاع 

اسعار السلع.
الى سرعة  ودعا عسكر 
اللج���ان املختصة  اق���رار 
ملقترحاته وإقرارها وإحالتها 
الى املجلس بأس���رع وقت 
ممكن لت���درج على جدول 
األعم���ال إلقرارها في دور 
االنعق���اد اجلديد ألنها من 
القوانني املهمة التي ينتظرها 
املواطن الكويتي للتخفيف 
من معاناته وحتسني احواله 

املعيشية.

عاشور يستفسر من املدعج عن تقاضي 
قيادي مكافأة بقيمة 80 ألف دينار

اللغيصم: سنهتم بقضايا اإلسكان والتوظيف
والبديل اإلستراتيجي والتجنيد وعالوة األوالد

عسكر يشكر اللجنة التشريعية ملوافقتها
على زيادة رواتب املوظفني واملتقاعدين

وشدد عسكر على انه من 
شأن تنفيذ هذه القوانني بعد 
اقرارها نهائيا حل مشكالت 
االسر الكويتية التي تعاني 
من قلة الدخل في ظل ارتفاع 
االس���عار وغالء املعيش���ة 
وزيادة االعباء املالية يوما 

بعد يوم.

وّجه النائب صالح عاشور 
ال���ى وزير  س���ؤاال برملانيا 
التربية ووزير التعليم العالي 
عبداحملسن املدعج جاء فيه: 
نش���رت جريدة »األنباء« في 
عدده���ا الصادر يوم اجلمعة 
املوافق 2014/10/17 خبرا بأن 
أحد قيادي���ي وزارة التربية 
تقاضى مكافأة قدرها 80 ألف 
دينار وذلك عن توقيعه عقد 
القناة التربوية التي اسستها 
الع���ام املاضي دون  الوزارة 
ان يعمل، ل���ذا يرجى التكرم 
باإلجابة عن األسئلة التالية: 
ما مدى صحة هذا اخلبر؟ وإذا 
كان هذا اخلبر صحيحا من هذا 
القي���ادي؟ وما منصبه الذي 

النائب س����لطان  ق����ال 
اللغيصم ان على مجلس األمة 
الكثير من اآلمال والطموحات 
الكويتي خالل  من الشعب 
املقبل، مؤكدا  دور االنعقاد 
على التعاون بني السلطتني 

لإلجناز والعمل.
اللغيصم في  وأوض����ح 
أنه يهتم  تصريح صحافي 
بعدة قضايا وملفات، أبرزها 
القضية اإلسكانية والتوظيف 
والبدي����ل االس����تراتيجي 
اإللزامي وعالوة  والتجنيد 
األوالد وزي����ادة روات����ب 

أع���رب النائب عس���كر 
العن���زي عن بالغ ش���كره 
اللجنة  لرئيس وأعض���اء 
البرملاني���ة  التش���ريعية 
ملوافقته���م عل���ى عدد من 
االقتراح���ات بقوانني التي 
تقدم بها بشأن زيادة مرتبات 
املوظف���ني واملتقاعدين من 
املدني���ني والعس���كريني، 
وإنش���اء الهيئ���ة العلي���ا 
لالعتماد وضم���ان جودة 
التعليم وحماية املنتجات 

الوطنية.
وقال عسكر في تصريح 
صحافي: يجب على اللجان 
املختصة التي حولت اللجنة 
التشريعية مقترحاتي إليها 
بأن تس���ارع في مناقشتها 
وإع���داد تقري���ر بش���أنها 
وإحالتها للمجلس بأسرع 
وق���ت ممك���ن لنتمكن من 
التصويت عليها وإقرارها في 
جلسات دور االنعقاد الثالث 
الذي سينطلق 28 اجلاري، 
مضيفا ان الشعب الكويتي 
انتخ���ب اعض���اء املجلس 
احلال���ي لتبن���ي قضاياه 
والتخفي���ف م���ن معاناته 

صالح عاشور

سلطان اللغيصم

عسكر العنزي

محمد البراك

د.يوسف الزلزلة

محمد البراك: فتح املجال ملهنة معلم 
احلاسوب وإقرار عالوة خاصة لهم

الزلزلة يقترح قرض زواج للمطلق
في حال زواجه مرة أخرى

ق��ال النائب محمد البراك انه تقدم باقتراح برغبة يطالب 
في��ه بالنظر الى الطلبات العادل��ة لالخوة العاملني في مجال 
التقنيات بوزارة التربية من خالل فتح املجال ملن يرغب في 
العم��ل مبهنة معلم مادة احلاس��وب مع إقرار عالوة خاصة 
لهم وتفعيل الترفيع الوظيفي م��ع التدرج املادي، حيث انه 
مفعل حاليا من دون عالوة مالية، وسنتبنى مطالب هذه الفئة 
التي تؤدي دورا رياديا في منظومة العمل التربوي، ونش��د 
على يد وزير التربية مطالبني له بتبني مطالب هذه الشريحة 
والواقع عليها هذا الظلم الوظيفي، وسنتبنى مطالبهم حتى 
تتحقق، وذلك وعد قطعناه على أنفس��نا وفاء للدور املتميز 
ال��ذي يقدمونه وفي مقدمتهم نقابة تكنولوجيا التعليم التي 

بح صوتها طلبا لتلك احلقوق.

قدم النائب د.يوس��ف الزلزلة اقتراحا برغبة ينص على ان 
مينح الكويتي املطلق ق��رض زواج في حال رغبته في الزواج 
مرة اخرى من الكويتية على ان يستوجب عليه سداد كامل قيمة 
القرض من باب تش��جيع املطلقني على الزواج من اجل حتسني 
احلالة االجتماعية، مع العلم أن هذا القرض ال يحمل الدولة اعباء 

وذلك بإلزام احلاصل عليه بسداد كامل املبلغ.

أكد رفضه إلقرار زيادات تثقل كاهل املواطنني واملتقاعدين
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خاصة بوعيهم الدميوقراطي، 
مشددا على ان يضعوا نصب 
اعينه����م اهلل ثم الوطن من 
خالل اختيارهم ملن ميثلهم، 
متمني����ا من القوائ����م التي 
تتنافس ان يكون شعارهم 
»االنتخابات يوم.. واالخوة 
دوم« فبعد اع����الن النتائج 
تباركون للفائز وتعينونه 

على خدمة الطلبة.
ومن جانبها، اكدت رئيسة 
جلن����ة االنتخابات في كلية 
العلوم الصحية مها العجمي 
أن التطبيقي يش����هد عرسا 
طالبي����ا من خ����الل اختيار 
الطلبة ملمثليهم، موضحة أن 
العام متيزت  انتخابات هذا 
وهلل احلمد بالسالسة بفضل 
تضافر جهود جميع العاملني 

في اللجان االنتخابية.
وقالت ان عدد من يحق 
لهم االقتراع في اللجنة 465 
طالبة، مبينة ان باب االقتراع 
فتح في الساعة ال� 9 صباحا 
ال� 4  الساعة  واستمر حتى 

بعد الظهر.
من جهتها، أعربت منسقة 
املس����تقلة لكلي����ة العل����وم 
الصحي����ة منى العجمي عن 
س����عادتها بتنظيم العملية 
االنتخابية وخلوها من أي 
مش����اكل تذكر، الفتة الى ان 
املنافس����ة الش����ريفة كانت 
عن����وان انتخاب����ات العلوم 
الصحية هذه السنة، مؤكدة 
توقعاتها بأن تفوز قائمتها 

املستقلة وبفارق قوي.
ومن جانبها، قالت عضو 

للخروج لتن����اول وجباتهم 
ثم العودة مجددا الستكمال 
دراستهم، مشيرا الى التعاون 
الكبير الذي يبذله مدير املعهد 
في حل تلك املشكالت، حيث 
قام بتمهيد مدخل آخر لراحة 
ان املدخل مازال  اال  الطالب 
يحت����اج لرص����ف ووصله 
باملدخل الرئيس����ي وهو ما 
تنوي املستقلة ان تستكمله 
بعد فوزها في االنتخابات، 
كما تنوي نقل الكافيتريا او 
توسعتها خاصة بعد اإلقبال 
الكبير من الطالب على املعهد 
بسبب تعدده للورش وكبر 
مساحته وجودة تصميمه.

»العلوم الصحية«.. غياب 
التنافس

بسبب قلة املقيدين وغياب 
التنافس عل���ى الصناديق 
كون املستقلة تسير بخطى 
ثابت���ة وواضحة للحصول 
على اكبر ق���در من اصوات 
الطالبات، في بداية الصباح 
كانت البوس���ترات للقوائم 
العامالت  حاضرة وغاب���ت 
اال عدد بس���يط من عامالت 

املستقلة كن متواجدات.
وفي هذا السياق، اكد عميد 
كلية العلوم الصحية د.جاسم 
االنصاري ان الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
تشهد عرس����ا دميوقراطيا 
الطلبة  ألبنائنا واخوانن����ا 
الختيار ممثليهم باالحتاد، 
معربا عن ثقته بطلبة الهيئة 
عامة وطلبة العلوم الصحية 

اللجنة السادس����ة لالقتراع 
باملعهد رمي الدويلة ان االقتراع 
ب����دأ كعادته في التاس����عة 
صباح����ا ووصل التصويت 
في احلادية عشرة الى نحو 
100 طالب من اصل قرابة ال� 
700، متوقعة ارتفاعا كبيرا 
التصويت بعد  في نس����بة 
الس����اعة 12، نظرا النشغال 
الطالب باحملاضرات املكثفة 

في الفترة الصباحية.
ولفتت الدويلة الى أفضلية 
التنظيم والترتيب هذا العام 
مقارنة بالعام املاضي اضافة 
ال����ى توفير ع����دد اكبر من 
املش����رفني مما يسهل عملية 
االقتراع ف����ي نظام متناغم، 
موضحة ان التصويت يعود 
الى رغبة الطالب في اختياره 
لطالب معينني بغض النظر 

عن القائمة.
من جانبه، اكد منسق قائمة 
املس����تقلة في املعهد حمود 
العازمي اهتمام املس����تقلة 
بالطالب والس����عي لتلبية 
مطالبهم وتقدمي االستشارات 
واملساعدة في األسئلة وتنظيم 
التنوي����ري وتوفير  اللقاء 
املذكرات جلميع املواد، الفتا 
الى املش����كالت التي تواجه 
الطالب في املعهد وتس����عى 
املستقلة للمطالبة بحلها، مثل 
عدم وجود مدخل لسيارات 
الطالب واضطرارهم إليقاف 
مركباتهم في الساحة الترابية 
خارج املعهد باإلضافة لضيق 
مس����احة الكافيتري����ا داخل 
املعهد مما يدفع بعض الطالب 

السكرتارية واالدارة املكتبية، 
دون توقيع عقوبات على تلك 

القوائم حتى اآلن.

التدريب اإلنشائي: تنظيم 
وترتيب

وفي لقطة حية ملا يجري 
في الصباحية، ش����هد معهد 
التدريب اإلنشائي بنني تواجد 
منفرد لطاوالت قائمة املستقلة 
القوائم  دون غيره����ا م����ن 
االخرى، وقد اكتظت طاوالت 
املستقلة بالدفاتر والهويات 
واإلعالنات التابعة لها، كما 
حرص أعضاؤها على استقبال 
زمالئهم من املقترعني برحابة 

ومودة كبيرتني. 
ومن جهتها، اكدت رئيس 

املستجدات، وذلك على الرغم 
من وجود بطاقاتهم املدنية، 
مم����ا صعب بع����ض األمور 
على الطالبات وجلوئهن الى 
استخراج منوذج استمرارية، 
والذي رفض في بعض االوقات 

من قبل رئيسة اللجنة .
وفيم����ا يتعل����ق ببعض 
الظواه����ر الس����لبية مث����ل 
الالفتات قالت ان العام املاضي 
مت توقيع عقوبات على بعض 
التي قامت بتعليق  القوائم 
الفتات قبلية من قبل د.خليفة 
بهبهاني، اال ان هناك صورا 
متداولة على تويتر تش����ير 
الى ان هناك بعض الالفتات 
القبلي����ة التي مت رفعها، في 
معاهد اخرى وليس مبعهد 

عن قائمة املستقلة باملعهد 
أسماء العازمي سبب الهدوء 
وعدم وجود مظاهر سلبية 
او مشاكل داخل اللجنة الى 
ان قائمة املستقلة هي القائمة 
الوحي����دة املتواجدة داخل 
املعهد، وهو االمر الذي جعل 
االمر يس����ير بشكل طبيعي 

دون اي ظواهر سلبية.
وح����ول طبيعة س����ير 
العملي����ة االنتخابية قالت 
العازمي اننا واجهنا تقصيرا 
بشكل كبير وواضح من قبل 
الرعاية الطالبية وعلى رأسها 
د.خليف����ة بهبهان����ي، حيث 
تتمثل املشكلة في عدم تواجد 
اسماء بعض الناخبات سواء 
كانوا من املستجدات او غير 

ثامر السليم ـ عبداهلل العليان 
عبداهلل الراكان ـ أميرة عزام 

كريم طارق 

انتخابات  أم����س  أقيمت 
احتاد طلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعلي����م التطبيقي 
والتدريب صباح أمس تنافس 
عليه����ا 5 قوائم طالبية هي 
قائمة املس����تقبل الطالبي، 
وقائم����ة التحالف الطالبي، 
والقائمة املستقلة، وقائمة 
الوحدة االسالمية، وقائمة 

جتمع املستقلة .
وب����دت االنتخابات التي 
شابها االقبال الضعيف على 
التي  عموم مقرات االقتراع 
بلغت 12 مق����را للتصويت 
موزعة على مختلف كليات 
ومعاه����د الهيئ����ة بس����بب 
»الغبار«، حيث فتحت ابواب 
االقتراع في الساعة 9 صباحا 
وأغلقت عند الساعة 4 عصرا. 
هذا وكانت الهيئة قد حذرت 
مرارا مبحاربتها أي جتاوزات 
تطرأ خالل العرس االنتخابي 
من الدعوة ال����ى القبلية او 
الفرعي����ة او خالفه باتخاذ 

اجراءات حاسمة ورادعة.

السكرتارية واإلدارة المكتبية.. 
تواجد قوي لـ »المستقلة«

شهد مقر معهد السكرتارية 
واالدارة املكتبية )بنات( اقباال 
ضعيف����ا من قبل الناخبات، 
حيث س����اد الهدوء العملية 
االنتخابي����ة دون ح����دوث 
اي ظواهر س����لبية من قبل 
الطالبات املشاركات، ويرجع 
القوي لقائمة  ذلك للتواجد 
املستقلة داخل ارجاء املعهد 
مع غياب باقي القوائم االخرى 

املشاركة في االنتخابات.
من جانبها، قالت رئيسة 
اللجن����ة االنتخابية فوزية 
احلبيل ان العملية تس����ير 
بتنظيم شديد ومحكم دون 
اي معوقات حتى اآلن، كما 
اللجنة بأكملها يسودها  ان 
الهدوء واالنضب����اط داخل 
اللجن����ة وخارجه����ا، وذلك 
للتسهيل على الطالبات خالل 
العملية االنتخابية، وحول 
اعداد الناخبني قالت ان اللجنة 
تضم اكث����ر من 1129 طالبة، 
ولكن م����ن املتوقع ان يزيد 
العدد، متمنية للجميع  هذا 

التوفيق.
بدورها، ارجعت عضوة 
الس����ابق واملشرفة  االحتاد 

تنظيم واضح في اللجانزحام في احدى اللجان 

مجموعة من ممثلي قائمة املستقبل الطالبي إصرار على املشاركة رغم سوء االحوال اجلويةاحدى الطالبات تدلي بصوتها 

طالبة تدلي بصوتها

األنصاري: الهيئة 
تشهد عرساً 

دميوقراطياً

العجمي: محاوالت 
غش ومتزيق 

للبوسترات

الغبار تسيد املوقف
 في انتخابات  »التطبيقي«
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صباحا، مبينة أن التصويت 
يبلغ ذروته ما بني الساعة 
الواحدة حتى الثالثة حيث 
يبل����غ عدد م����ن يحق لهن 
التصوي����ت قراب����ة 5 آالف 

طالبة في الكلية. 
 من جهتها، قالت منسقة 
املس���تقلة في »الدراس���ات 
الظفيري  التجارية« زم���زم 
التصويت نسبته جيدة،  ان 
متوقعة أن يزداد عند الواحدة 
ظه���را، الفتة ال���ى ان هدف 
القائمة هو حتقيق مصلحة 
الطالب حيث كانت السنتني 
املاضيتني زاخرتان باإلجنازات 
كفتح شعب دراسية وإتاحة 
التحويل بني املعاهد وإنشاء 

مراكز طبية.  

قائمة املستقبل الطالبي في 
»التربية االساس����ية« مرمي 
اجلاسم ان اجنازات القائمة 
تشهد على حضورها على 
مدى العام الدراس����ي وذلك 
بهدف خدمة الطالب وتلبية 
احتياجات����ه، موضحة ان 
القائم����ة تس����عى الى حل 
مشكلة قلة الشعب الدراسية 
واملطالبة بزيادة إعانة طلبة 

»امليداني«. 
وأك����دت رئيس����ة جلنة 
االقتراع في كلية الدراسات 
التجاري����ة بنات، ش����ريفة 
القحطان����ي أن االقبال على 
التصويت جي����د حيث مت 
بدأ التصويت عند التاسعة 

االنتخابات واهمية امتالكهم 
النقاب����ي وجاءت  للوع����ي 
حملتها حتت شعار»صوتك 
أمانة« بعيدا عن اي تعصب 
مذهبي وقبلي حتقيقا ملصلحة 
الطلبة أوال وأخيرا، مشيرة 
الى ان املشاكل في هذا اليوم 
بالرأي  ال تتعدى االختالف 
بني القوائم وقالت ان القائمة 
تعد الطلبة باخلدمة املستمرة 
للطالب في حال تس����لمت 
قيادة االحت����اد »كما كنا في 
خدمتكم م����دة عامني بهدف 
حتقيق مصلحتك����م بعيدا 
عن أي اعتبارات مذهبية او 

قبلية«. 
بدورها، قالت منس����قة 

وأوضح����ت الفضالة أنه 
وبعد االنتقال للمبنى اجلديد 
ف����ي العارضية تولت جلنة 
اقت����راع واحدة ف����ي الوقت 
العملية االنتخابية  احلالي 
للطالب����ات وهو م����ا أحدث 
ضغطا كبي����را عليها، على 
عكس ما كان في السابق في 
منطقة الشامية حيث كانت 
تتولى جلنت����ان للطالبات 
املس����ؤولية ويت����م توزيع 

املهام. 
 م����ن جهتها، قالت أمينة 
صندوق قائمة املستقلة في 
كلية التربية االساسية فاطمة 
القائمة غرست  ان  الشمري 
في عق����ول الط����الب أهمية 

»وهمية« اتت لضرب التحالف 
القائم بني »املستقبل الطالبي« 

و»االحتاد الطالبي«. 
التربي����ة  وف����ي كلي����ة 
األساسية بنني تواجد عدد 
من رجال الش����رطة لتنظيم 
حركة السير كما كان هناك 
عدد آخر من الشرطة بالقرب 
من جلن����ة الطلبة يراقبون 
الوضع بش����كل عام، ولعل 
السبب في تواجد الشرطة 
هو كثرة العنف الطالبي في 
السنوات األخيرة بني القوائم 
الطالبية وأيضا لعدم وجود 
عدد كاف من األمن والسالمة 
في الكليات لتنظيم العملية 

االنتخابية.
 أما على مستوى اللجان 
فقد ق����ال رئيس اللجنة في 
التربية األساس����ية  كلي����ة 
بنني اس����ماعيل عبداهلل ان 
االنتخابات س����ارت بهدوء 
واقبال ضعيف منذ الصباح 
الباكر فقد بلغ اجمالي عدد 
املقترعني نحو 5500 طالب 
العاش����رة  الس����اعة  وحتى 
صباح����ا بلغ عدد املصوتني 

400 طالب. 
من جانبها، أكدت رئيسة 
جلن���ة االقتراع ف���ي كلية 
التربية االساسية بنات خالدة 
الفضالة ان إقبال الطالبات 
على التصوي���ت كبير جدا 
من���ذ فتح ب���اب التصويت 
عند الساعة 9 صباحا وحتى 
الرابعة عصرا، متوقعة ازياد 

اعدادهن مع مرور الوقت. 

وأشارت الى ان عدد من 
يحق لهم التصويت هو 1235 
طالب����ة في اللجن����ة والتي 
تضم كلية التمريض ومعهد 

االتصاالت واملالحة.
وقال����ت عض����و قائم����ة 
املس����تقلة مرمي النصار ان 
االنتخابات تش����هد تعاونا 
وتفاهم����ا ب����ني القوائم في 
جو اخ����وي وزمالة، معربة 
عن س����عادتها بهذه االجواء 
انهم  التنافس����ية، مبين����ة 
يس����عون لكس����ر حاجز ال� 
7 آالف ص����وت وليس فقط 

الفوز.
ومن جانبها، قالت منسقة 
قائمة املستقبل الطالبي في 
معهد االتص����االت واملالحة 
روان العجمي ان االنتخابات 
شهدت في البداية محاوالت 
غش ومتزيق للبوسترات اال 
انه مت حل ه����ذه االمور مع 
شقيقاتنا في القائمة املنافسة، 
معربة عن سعادتها بالتفاهم 
ب����ني العاملني في الكلية من 
كل القوائ����م، متمنية الفوز 
لألفضل ومن يخدم اجلموع 

الطالبية.

التجاري والتربية األساسية

في موقع كليات العارضية، 
وفي ظل غياب الفت لقائمة 
الوحدة االسالمية عن املشهد 
االنتخابي، أشارت األوساط 
الطالبي����ة ال����ى أن قائم����ة 
الطالب����ي وقائمة  التحالف 
جتمع املس����تقلة هي قوائم 

قائمة الوحدة االسالمية في 
العلوم الصحي���ة خديجة 
احلايك���ي ان االقب���ال هذا 
العام م���ن قبل الطلبة جيد 
ان  والتنافس كذلك، مبينة 
العاملني ف���ي القائمة بذلوا 

جهودا واضحة. 

»الطاقة«.. غياب واضح

اختلفت االجواء في معهد 
الطاق���ة ال���ذي يضم جلنة 
االقت���راع للعلوم الصحية 
والتمريض بنني فلم يتعد 
املوجودون في اروقة املعهد 
اكثر من 10 اشخاص وشهدت 
اللجن���ة خلوا تام���ا، فقبل 
الس���اعة ال� 11 ظهرا لم يكن 
هناك ازدحام، وخلت الكلية 
من انص���ار القوائم اال عدد 
قليل جدا ال يتعدون اصابع 

اليد الواحدة.
وفي هذا الصدد، أش���ار 
رئيس جلنة انتخابات معهد 
الطاق���ة وكليتي التمريض 
والعل���وم الصحي���ة بنني 
فه���د االبراهيم ال���ى أنه مت 
فتح باب االقتراع في متام 
الساعة 9 صباحا، موضحا 
أن عدد الطلبة ممن يحق لهم 
التصويت هو 1272 طالبا، 
مؤكدا أن األمور سارت على 
ما يرام دون أي مشاكل تذكر 

خالل عملية االقتراع. 

»االتصاالت والمالحة«.. تنافس 
قوي

كعادته����ا تش����هد كلية 
التمريض ومعهد االتصاالت 
واملالحة منافس����ة شديدة 
وحض����ورا قوي����ا عكس ما 
ش����هدته كلي����ات ومعاه����د 
الش����ويخ، فكان����ت حركة 
الطالبات مستمرة وتواجد 
عدد كبير من كوادر القوائم، 
فكان واضحا سعي عامالت 
املس����تقلة لالكتساح وظهر 
عل����ى عام����الت املس����تقبل 
الطالبي هدوء تام وس����عي 

لرفع الرقم.
من جانبها، أكدت رئيس 
جلنة االقتراع هناء العمار في 
معهد التكنولوجيا والتمريض 
ان العملية االنتخابية تسير 
وف����ق اللوائ����ح املنصوص 
عليها، حيث مت فتح صناديق 
االقتراع في الوقت احملدد لها 
في التاسعة صباحا ومت اغالق 
صناديق االقتراع عند الرابعة 
بعد الظهر ولم تكن هناك اي 

مشاكل تذكر.

حرص من الطالبات على املشاركة انصار قائمة املستقبل الطالبي يشيرون بعالمة النصر
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ختم احدى ورقات االقتراع

العازمي: صور 
متداولة تشير

إلى أن هناك بعض 
الالفتات القبلية

من أجواء االنتخابات
٭ تواجد عدد من الطلبة امام مواقف كلية التكنولوجيا 

وتوقيفهم للسيارات حلثهم على التصويت لقائمتهم.
٭ قامت الداخلية مبخالفة عدد من املركبات لتعطيل 

السير.
٭ قائمة االفق االسالمي تواجدت في االنتخابات رغم 

عدم خوضها االنتخابات.
٭ أخط���أت احدى الطالب���ات أثن���اء تصويتها في 
الورق���ة وضاع عليها الصوت ورفض���ت اللجنة إعادة 

تصويتها.
٭ باقة ورد لعميد العلوم الصحية د.جاسم االنصاري 
على خلقه وتعامله الطيب مع الصحافة والطلبة.. »عساك 

عالقوة يا دكتور«.
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أكدوا أن الهاجس األول لسكان املنطقة هو األمن بسبب كثرة العزاب وسكنهم بالقرب من العوائل

رواد ديوانية الشريد لـ »األنباء«: حتويل منطقة خيطان إلى استثماري لم يكن مدروسًا
ورفع الدعم عن بعض املشتقات النفطية سيؤثر سلباً على املواطن

منطقة استثمارية من دون 
مراعاة أو وضع دراس���ة أو 
تخطيط واف لهذا القرار حتى 
إنشاء اخلدمات الضرورية 
مثل البنية التحتية والشوارع 
والصرف الصحي واملخفر 
واجلمعيات، األمر الذي جعل 
سكانها يرحلون عنها نتيجة 
الذي  املفاجئ  التحويل  هذا 
سبب كثافة هائلة وازدحامات 
تصل لالختناق، مشيرا الى 
أن البني���ة التحتية ملنطقة 
خيطان قدمية جدا ولم تعدل 
م���ع تكاثر وتغي���ر العامل 
اإلسكاني فيها، موضحا أنه 
من املفت���رض أن تكون من 
النموذجية في  الواجه���ات 
البلد ألن الزائر عند قدومه 
للكويت ع���ن طريق مطار 
الكويت الدولي مير مبنطقة 
خيطان وهي في حال يرثى له 
واإلهمال احلكومي جعل منها 
مدينة للعزاب بدون مراعاة 
لسكان خيطان، موضحا أن 
إلى  منطقة خيطان حتتاج 
تكاتف جه���ود من اجلهات 
املعني���ة حيث ان الس���كن 
الكثافة  معدوم فيها بسبب 
العزاب  السكانية واختالط 

بالعوائل 

زيادة األسعار

وأضاف أنه يتوقع أن تفرض 
زيادة على أسعار الكهرباء واملاء 
من احلكومة، مش����يرا إلى ان 
زيادة األسعار تزيد الضغوط 
الدخل  املواطن ذي  على كاهل 
احملدود واملتوسط، مستغربا 
ان صحت ه����ذه األخبار وفي 
ظل زي����ادة الفوائ����ض املالية 
في الكويت هلل احلمد أن تتم 
مثل هذه الزيادات وال نرى أي 
اجناز على ارض الواقع أو تلك 
املشاريع التي تستنزف امليزانية 

العامة للبلد.
وأشار إلى أن قانون التجنيد 
إذا طبق بالش����كل  اإللزام����ي 
الصحيح سيكون مفيدا للجيش 
الكويتي، موضح����ا أن خيرة 
قواتنا املس����لحة في الس����ابق 
التجنيد  جاءوا م����ن قان����ون 
اإللزامي وكانوا مفخرة، مشيرا 
إلى أنه يسهم في رفعة القوات 
املسلحة. وعن إدخال العنصر 
النسائي في السلك العسكري 
قال ان����ه ممكن أن تدخل املرأة 
إداريا  العس����كري  إلى السلك 
وهناك أماك����ن كثيرة تتطلب 
وجود النساء فيها مثل الهيئات 
الطبية والقوة البشرية واإلمداد 
والتموين متمنيا أن تدوم نعمة 
األمن واألمان على بلدنا احلبيب 

الكويت.

الهامشية هي السبب الرئيسي 
ف���ي نش���وب االزدحامات 
واألزمات في الكويت وليس 
في خيطان فقط، مشيرا إلى 
أن هذه العمالة هي مشكلة 
خيطان الرئيسية، حيث ان 
األمن غائب لدينا حتى وصل 
األمر بالعمالة إلى عدم احترام 
القانون باإلضافة إلى املشاكل 
التي تنشب بسبب سكنهم في 
مناطق العوائل، الفتا الى ان 
وزارة الداخلية عليها حمل 
كبير في موضوع أمن خيطان 
وسكانها مع أن هذا احلمل 
كبير وليس بسيطا، مطالبا 
األجه���زة األمني���ة بتحمل 
مسؤوليتها جتاه أمن الكويت 

وليس خيطان فقط. 
وأضاف أن املش���كلة أو 
املعضلة التي تواجه الشباب 
الكويتي ه���ي بعد التخرج 
أو عدم السرعة في التعيني 
مشيرا إلى أنه بعد التخرج 
استمر لفترة طويلة من دون 
عمل وال يوجد في هذه الفترة 
مدخول شهري أو بدل بطالة، 
الفتا الى أن البديل للقطاع 
احلكومي هو القطاع اخلاص 
الذي ال يوفر األمان الوظيفي 
للمواطن���ني كما حصل في 
بعض الشركات التي انهت 
خدم���ات املوظف���ني، حيث 
ان وجه���ة أي خريج حاليا 
هي البن���وك احمللية والتي 
الرواتب  يكون فيها س���لم 
ضعيفا ج���دا حيث ان دعم 
العمالة يقدم راتبا أقوى من 
أن  إلى  البنك نفسه مشيرا 
دع���م العمالة يخدم التاجر 
أو صاح���ب العمل أكثر من 
املواطن نفس���ه الذي يعمل 
القطاع اخلاص مطالبا  في 
بزيادة التكويت في شركات 
القطاع اخلاص لتكون الفائدة 

للطرفني.

ال دراسة وال تخطيط

بدوره، قال سليمان الشريد 
ان منطقة خيطان حولت من 
سكن خاص للمواطنني إلى 

تعاني األمرين من العزاب، 
مطالبا اجلهات املعنية بتوفير 
سكن للعزاب بعيدا عن سكن 
إلى ان  العوائ���ل، مش���يرا 
احلكومة وعدت بإنشاء املدن 
العمالية الكاملة التي تكفل 
االستقاللية واحلياة الكرمية 
لهم أسوة باملدن العمالية في 
اجله���راء واملناطق األخرى 
مع معرفة الشخص العامل 
أو  الهوية  من خالل توفير 
االثبات الرسمي له، موضحا 
أن أغلبية العزاب في منطقة 
خيطان هي عمالة س���ائبة، 
حيث ان وزارة الداخلية كانت 
التفتيش في  تعمل نق���اط 
خيطان للحد من هذه العمالة 
السائبة، الفتا إلى أن العزاب 
غالبيتهم هم األيدي العاملة 
في البلد وليس لهم الذنب 
في اللجوء للسكن في مناطق 
الدولة  ان  العوائل، حي���ث 
لم توفر املس���اكن املناسبة 
إبعادهم عن  لهم حتى يتم 
املنطقة التي يقطنها السكان، 
مضيفا أن س���كان خيطان 
بأمس احلاج���ة إلى توفير 
األمن وتخفي���ف االزدحام 
ف���ي الش���وارع واخلدمات 

الضرورية األخرى.
وأضاف أن رفع أس���عار 
الوقود أو رف���ع الدعم عن 
النفطية  بعض املش���تقات 
الضرورية س���يؤثر سلبا 
عل���ى املواط���ن متوقعا أال 
تس���عى احلكومة إلى مثل 
هذا األمر، الفتا إلى أن هذه 
اشاعات ومزايدات من بعض 

املسؤولني. 
وع���ن الرياضة، قال انه 
التشريعية  الس���لطة  على 
كون بعض أعضاء مجلس 
الرياضيني وضع  األمة من 
القوانني الرياضية وتطبيقها 
والتي تكفل عودة الرياضة 
كالس���ابق، متمنيا التكاتف 
بني اجلميع ملصلحة الرياضة 

الكويتية.
من جهته، قال س���عود 
الشريد ان العمالة السائبة أو 

منح مختار املنطقة صالحيات 
أكبر فمنطقة خيطان حتتاج 
لتكاتف جميع مؤسس���ات 
الدول���ة لتطويرها لترجع 

كما كانت في السابق. 
وتس���اءل الهشام ملاذا ال 
يتم ايجاد حل ملشكلة العزاب 
ونحن على يقني بأن حكومتنا 
تعلم جيدا بعدم صحة تواجد 
العزاب بالقرب من العوائل 
لذلك نناشد احلكومة إيجاد 
حل مناسب لهذه املشكلة، 

فنحن نعاني األمرين.
بدوره قال يوسف الشريد 
انه على أعضاء مجلس ادارة 
جمعية خيطان اجلمعية ان 
الدور األكبر من  يكون لهم 
الناحي���ة االجتماعية مثل 
انشاء صالة لألفراح لتخدم 
قاطني املنطقة مطالبا بنفس 
الفروع  الوقت بزيادة عدد 
وال ننسى ان نتذكر ونشكر 
الس���ابقة  االدارات  مجالس 
ملا قاموا به من خدمة ابناء 

املنطقة.

سكن العزاب

بدوره قال رئيس نادي 
خيطان األس���بق مس���عود 
الش���ريد ان منطقة خيطان 

لم يتم عمل الصيانة لها منذ 
زمن طويل فشوارع منطقة 

خيطان مليئة باحلفر. 
وعن تواصلهم مع أعضاء 
مجلس االمة ممثلي املنطقة، 
ق���ال نع���م هن���اك تواصل 
وزيارات مع االخوان أعضاء 
مجلس األمة ممثلي منطقة 
خيطان فيما يخص اخلدمات 
التابعة للمنطقة حيث اننا 
طالبناهم بأن يكونوا حلقة 
ابناء املنطقة  التواصل بني 
واملس���ؤولني ف���ي اجلهات 

والوزارات احلكومية. 

تبرع سخي

كما تقدم يوسف الشريد 
بالش���كر والثن���اء ألبن���اء 
املغف���ور مناحي العصيمي 
لتبرعه���م الس���خي بإقامة 
مستوصف متكامل من جميع 
التخصصات الطبية ليخدم 

ابناء املنطقة. 
وأضاف نتمنى أيضا أن 
يك���ون دور مختار املنطقة 
أكبر مم���ا عليه اآلن فدوره 
حاليا مقتصر تقريبا على 
التوقي���ع والتصديق على 
عقود اإليجار لذلك نطلب من 
املسؤولني بوزارة الداخلية 

منطقة خيط���ان لم يصلها 
املاء وس���كان هذه البيوت 
التناكر، الفتا  يستخدمون 
إلى ان السؤال الذي يطرح 
نفسه متى يتم توصيل املياه 
العذبة جلميع بيوت املنطقة 
وننتهي من مشكلة التناكر 
والتي أصبح منظرها غير 

حضاري.
وطالب الشريد احلكومة 
الكويتية الرشيدة بااللتفات 
إل���ى املتقاعدي���ن حيث ان 
رواتبه���م ال تكف���ي مقابل 
ارتفاع األسعار املتزايد في 
املواد االس���تهالكية  جميع 

واألساسية.
م���ن جهته قال س���عود 
الهش���ام: نالح���ظ قلة عدد 
سيارات النظافة وهي ال تقوم 
يوميا بجمع القمامة من امام 
املنازل بل تترك وتهمل لعدة 
ايام مما يزيد من تراكمها مما 
يتسبب في تخمر النفايات 
وانتشار احلشرات والقوارض 
الكريهة،  الروائح  وانبعاث 
الس���كانية  ونظرا للكثافة 
العالية باملنطقة خصوصا 
من العزاب نعاني ايضا من 
االختناقات املرورية باالضافة 
ال�ى ان ش��وارع املنطق����ة 

في البداية أشاد عبداهلل 
الشريد  بجريدة »األنباء« 
عل���ى ما تقوم ب���ه من دور 
اجتماعي ممي���ز من خالل 
طرح أهم مواضيع املجتمع 
الكويت���ي من خالل صفحة 
الديوانيات، واستهل حديثه 
بتق���دمي نبذة ع���ن ديوان 
الش���ريد، قائال: ع���ام 1951 
قمنا بشراء أرض من سالم 
املزين ف���ي منطقة خيطان 
بالش���راكة مع محمد علي 
الصانع ومت تقسيم األرض 
بيننا وب���ني محمد الصانع 
ومت بن���اء البيت وكان عدد 
سكان خيطان قليال، وكانت 
مساحتها صغيرة نظرا لقلة 
آنذاك، وكانت  عدد السكان 
الديوانية س���ابقا تستقبل 
روادها من بعد صالة الفجر 
الش���اي  حي���ث يتناولون 
والقهوة ومن ثم يتوجهون 
إل���ى أعمالهم، وايضا يعود 
رواد الديوانية إلى التجمع 
للتس���امر واحلديث ما بعد 
صالة املغ���رب حتى صالة 
العش���ا، علما بأن باملاضي 
لم تكن هن���اك كهرباء فكنا 
نعتمد فقط على »السراج« 
أما حديثا فالديوانية مفتوحة 
يومي���ا للعائلة واألصدقاء 
ف���ي الصب���اح وبعد صالة 
املغرب حيث جنتمع للحديث 
الشباب  والتسامر، ناصحا 
بالتع���ود عل���ى التواج���د 
بالديواني���ات للتواصل مع 
من هم اكبر منهم سنا واألخذ 
بالنصح من خالل أحاديث 
الكب���ار، فتواجد الش���باب 
الديواني���ات حفظ لهم  في 
وافضل له���م من تواجدهم 
ف���ي املجمعات واألس���واق 
واملقاهي، مشيرا إلى ما يحدث 
في املجمعات من مشاجرات 
بني الشباب واحيانا تزهق 
األرواح والسبب التسكع في 

تلك األماكن. 
وعم���ا ينق���ص منطقة 
خيط���ان من خدم���ات، قال 
ان الهاجس األول لس���كان 
املنطقة هو األمن، مش���يرا 
إل���ى ان الس���بب بذلك هو 
كثرة العزاب الذين يقطنون 
املنطقة بل سكنهم بالقرب من 
العوائل، متمنيا من القيادة 
األمنية باملنطق���ة تكثيف 
الدوريات ونش���ر عدد من 
رجال األمن بني بيوت العوائل 
للحفاظ على سالمة سكان 
املنطقة وأطفالهم من عبث 
العابثني ال قدر اهلل، مشيرا 
الى انه في نهاية عام 2014 
الزميالن علي الرندي وعبداهلل الراكان خالل احلديث مع رواد ديوانية الشريد  )أحمد علي( وما زالت هن���اك بيوت في 

أكد رواد ديوانية الشريد في منطقة خيطان انهم يعانون العديد من املشاكل منها االزدحام وعدم تثمني املناطق و مشاكل العزاب والتي مر عليها عقدان من الزمن مطالبني األجهزة األمنية في وزارة الداخلية 
بتحمل مسؤولياتهم في احلفاظ على األمن في منطقة خيطان حيث ان العزاب والعمالة السائبة والكثافة السكانية واالزدحامات املرورية أسهمت بشكل كبير في رحيل سكان خيطان األصليني مجبرين على 

تركها لعدم أهليتها للسكن. وأضافوا ل� »األنباء« أن قرار املجلس البلدي بتحويل خيطان من سكن خاص إلى استثماري لم يراع سكان خيطان ولم يدرس بشكل صحيح حيث ان البنية التحتية مصممة أصال 
ألن تكون للسكن اخلاص باإلضافة إلى الشوارع والصرف الصحي، مطالبني اجلهات املعنية بالتكاتف حلل هذه املشكلة ومراعاة أهل خيطان، الفتني إلى أن مسلسل اإلهمال احلكومي ملنطقة خيطان بات اليطاق 

وهي من املفترض أن تكون واجهة من واجهات البلد لقربها من مطار الكويت الدولي، مطالبني اجلهات احلكومية بالنظر إلى حال الشاب اخلريج وسرعة تعيينه بالقطاع احلكومي، أو بتوفير سبل األمان 
الوظيفي بالقطاع اخلاص وزيادة التكويت في القطاع اخلاص حتى تكون الفائدة للتاجر واملوظف الكويتي، مشيرين إلى أن عدم تطبيق القوانني الرياضية أسهم بشكل كبير في تدني الرياضة الكويتية مطالبني 

أعضاء مجلس األمة كون العديد منهم له باع في املجال الرياضي بسن القوانني الرياضية التي تكفل العودة بالرياضة الكويتية الى ماضيها الرائع، وفيما يلي التفاصيل: 

كتب:  علي الرندي ـ عبداهلل الراكان

هناك بيوت ال تصلها 
املياه ومازالت 
تستخدم التناكر

نطالب احلكومة 
بااللتفات إلى 

املتقاعدين فرواتبهم 
ال تكفي مع ارتفاع 

األسعار

حضور الشباب إلى 
الديوانيات حفظ لهم 
وأفضل من تواجدهم 

في املجمعات 
واألسواق واملقاهي

مسعود الشريد سعود الهشام سعود الشريد عبداهلل الشريد سليمان الشريد  يوسف الشريد 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن

مفقود جواز �صفر م�صري

رقم / 03340941

با�صم

ر�أفت دريا�س لوكا�س
�لرجاء ممن يجده ت�صليمه 

لل�صفارة �مل�صرية  �أو �الت�صال على

97315076
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الفريق الطبي من  مما ميكن 
العالج ورفع  حتديد س���بل 

مستوى الشفاء.
وجتدر اإلش���ارة الى عدم 
تواف���ر معلومات مؤكدة عن 
أسباب اإلصابة مبرض سرطان 
الثدي حتى اآلن، ولكن يتفق 
اخلب���راء والباحث���ون على 
العوامل املؤثرة تتضمن  أن 
أس���لوب احلي���اة واحليض 

مستشفى رويال حياة يحارب سرطان الثدي 
بالتوعية والتقنيات املتطورة

عروض »سفير الفنطاس« املميزة تعود مجدداً

والهرمون���ات  واألموم���ة 
الوراثية وتاريخ  واجلينات 
األسرة الطبي والعمر، إضافة 
الى العوامل التي ميكن تفاديها 
مثل التدخني والوزن واستهالك 

الكحول.

أعلن مستشفى رويال حياة 
عن انطالق حمل���ة التوعية 
ملرض سرطان الثدي مبناسبة 
الشهر العاملي من خالل التركيز 
على الكشف املبكر والفحص 
الذاتي وإجراء أشعة املاموغرام 
الرقمي بشكل دوري بعد سن 
األربعني او اقل اذا كان هناك 
تاريخ عائلي، وشدد اخلبراء 
واألطباء في مستشفى رويال 
حياة على أهمية هذه العناصر 
في محاربة س���رطان الثدي، 
املبكر  الكش���ف  حيث يرفع 
من نس���بة الش���فاء، لذا من 
الضروري أن تقوم النس���اء 
بإجراء فحص أشعة املاموغرام 
سنويا، باإلضافة الى الفحص 
الذاتي ال���ذي يجب القيام به 
شهريا لكي تستطيع النساء 
من خالل���ه حتديد املتغيرات 
أو  التي تط���رأ عل���ى حجم 
شكل الصدر في حال اإلصابة 

بسرطان الثدي. 
وتتوافر في مستش���فى 
رويال حياة أحدث التقنيات 
والتكنولوجيات احلديثة التي 
تساعد الفريق املتخصص في 
قسم األش���عة، قسم النساء 
العامة  والوالدة، اجلراح���ة 
واملختبر من تشخيص اخلاليا 
السرطانية في املراحل املبكرة 

عروض جديدة ومميزة يقدمها فندق وريزيدنس 
سفير الكويت � الفنطاس في جميع مطاعمه لعشاق 
التنوع والتجديد، فمطعم فليفرز للبوفيه املفتوح 

يقدم مأكوالت عاملية، حيث يأخذكم في 
العالم خالل األسبوع  رحلة حول 

لتستمتعوا بأشهى األطباق وأركان 
الطهي احلي، حيث يقدم لكم كل 

يوم أحد املأكوالت اآلسيوية 
برونقها التقليدي، والثالثاء 
املأكوالت الهندية واخلميس 
املأكوالت اإليطالية املميزة 
وغيرها مما لذ وطاب من 
املأكوالت العاملية خالل 

أيام األسبوع األخرى. 
لننتقل الى الكويت 
وحتديدا مطعم الروشنة 
باعتباره أول مطعم كويتي 

أصيل في فندق 5 جنوم 
ليقدم أطياب املطبخ الكويتي 

التقليدي وغيرها من األطباق 
اجلديدة املتنوعة من ثمار البحر 

الت����ي أضيفت الى قائمة الطعام 
لتحصل على قسيمة هدية بخصم 

فوري عند الزيارة التالية. 
اما عشاق البيتزا التقليدية والبرغر املنوعة 
فإن كافيه ومطعم تشيت شات يدعوكم لالستمتاع 

بتجربة جديدة تعكس جمال ديكوراته األخاذة 
النابضة باحلياة ولتذوق أطيب املأكوالت واألطباق 
اخلفيفة بأجواء أنيق����ة عصرية ومليئة باملرح 
من خالل مشاهدة البث املباشر جلميع 

األحداث الرياضية الكبرى.
وعالوة على ذل���ك، ميكن 
والضي���وف  للعائ���الت 
االس���تمتاع بوقته���م في 
حديق���ة ش���اطئ الفندق 
الذي حتيط به مساحات 
خضراء واسعة ممتدة 
الذهبية  الرم���ال  على 
العربي، حيث  للخليج 
يوف���ر ألفراد األس���رة 
االس���ترخاء  فرص���ة 
والتلذذ بتناول املأكوالت 
اخلفيف���ة م���ع نفحات 
التقليدي���ة  الشيش���ة 
املفضل���ة لديكم في قلب 
الطبيعية مع شذا  املناظر 
البحر الساحر أو في اخليم 
املكيفة املطلة على البحر، وال 
يسعنا سوى ان نرحب بضيوفنا 
الكرام دائما ملشاركتنا بكل ما هو جديد 
ومبتكر ولقضاء وقت ممتع ورائع معنا في فندق 

وريزيدنس سفير الكويت � الفنطاس.

»زافران« يطرح قائمة طعام فاخرة ملوسم الشتاء

البطاطا  والو تيكا )كعك 
احملمر في املقالة على طبق 

من املاساال.
القائمة   كم���ا تض���م 
اجلديدة تشكيلة من اطباق 
الكب���اب ووجبات خاصة 
النباتيني  للنباتيني وغير 
البحرية مع  واملأك���والت 
اطب���اق خاصة للعائالت، 
وتشمل األطباق الرئيسية 
خيارات أوسع من البرياني، 
تشمل برياني عوضي دجاج 
وبرياني الروبيان الكبير، 
اما منتجات التندور فتضم 
)تيكا س���املون هاريالي( 
وبهاتي كا م���ورغ وتيكا 
الروبيان  بودينا باني���ر، 
امللكي بالتندوري، كما ميكن 
لعشاق الكاري تذوق طبق 
الدجاج بالكاري من زافران 
زساغ والل ماس كما يقدم 
زافران قائمة مش���روبات 
جديدة تكمل قائمة الطعام 
وتوفر خي���ارات متنوعه 
للضي���وف تتن���وع بني 
مش���روب السي وعصائر 

اخلفوقات والكوكتيالت، 
مع اضافة عصير البطيخ 
مع النعناع ادراكي ناريال 
باني )عصير جوز الهند مع 
الزجنبيل والعسل( موهيتو 
الكيوي وموهيتو املاجنو 
مع الليتسشي. وباالضافة 
الى ذلك ميك���ن لضيوف 
زاف���ران ت���ذوق نكه���ات 
او من  التوابل  جديدة مع 
دونها مثل جيرا سودا )مع 
النعناع والكمون وماساال 
الش���ات وعصير الليمون 
واملياه الغازية( ومخفوق 
االف���وكادو. وال تكتم���ل 
التش���كيلة من غير تذوق 
الش���هية مثل  احللويات 
»زافران بهابرني« وطبق 
الش���هير، ويتميز  كوافي 
مطع���م زاف���ران بأجوائه 
الفريدة والعصرية لقضاء 
جترب���ة ال مثي���ل لها مع 
العائلة واألصدقاء الراغبني 
في التلذذ مبجموعة متنوعة 
من األطب���اق واملأكوالت 

عالية اجلودة.

بجمي���ع الزبائن الراغبني 
بتدليل ذائقتهم باملأكوالت 
الشهية التي تقدمها وتقدم 
القائمة تش���كيلة مقبالت 
جديدة تش���مل ماس���اال 
السمك املقلي )سمك مقلي 
� اوراق ال���كاري وتتبيلة 
الفلفل األس���ود( وباكورا 
)فطائر البصل والبطاطا( 

ندى ابو نصر

احتفل »زافران« املطعم 
الهندي العصري الشهير 
من »فودمارك« بتقدمي قائمة 
طعام جديدة خاصة بفصل 
الشتاء حيث يقدم لضيوفه 
تش���كيلة م���ن األطب���اق 
الشهية الى جانب أطباقه 
التقليدي���ة، بحضور عدد 
من الضيوف واإلعالميني. 
فقدم الشيف غاوراف سينغ 
أطباقا فريدة مزج فيها بني 
املكونات والتقنيات العاملية 
والنكهات الهندية مع إضفاء 
اللمسة العصرية اخلاصة 
الت���ي يتميز به���ا املطعم 
واس���تقبل الشيف سينغ 
مع طاق���م املطعم ممثلي 
وسائل اإلعالم والضيوف 
في أجواء ودودة وخدمة 
متمي���زة حي���ث حظ���ي 
املدعوون بفرصه لتذوق 
املأكوالت الشهية اجلديدة 
واعطاء رأيه���م بها، وقال 
الشيف سينغ: يسرنا ان 
نقدم قائمة الطعام اجلديدة 
التي نأمل ان حتظى برضا 
زوارنا انطالقا من التزامنا 
املس���تمر بإثراء مجموعة 
اخلي���ارات املمي���زة التي 
نقدمها لضيوف »زافران« 
مع اطباق ش���هية تناسب 
اذواق عمالئن���ا وتالق���ي 
تطلعاتهم، كما نعمل على 
متابعه ما يفضله ضيوفنا 
من حيث كميات التوابل في 
األطباق واستخدام مكونات 
طازجة وطبيعية ونرحب 

جتربة مميزة للصحافيني في زافران  

)أسامة أبوعطية( اطباق فريدة بنكهات هندية مميزة  

حساء ااملشروم املميز الشيف غاوراف سينغ طبق  الروبيان الفاخرخالد قادر مدير العمليات 

فوربوينتس شيراتون الكويت يفتتح »الماما بيتزيريا«

الديكور  الكويت، حي���ث 
اخلشبي واأللوان العصرية 
لتس���تحضر قرى ايطاليا 
الريفي  البسيطة والطعم 
املأكوالت  الساحر لقائمة 
واحملض���رة  املتنوع���ة 
املنزلية  الطريق���ة  عل���ى 

التقليدية.
هذا، ويح���رص فندق 
فوربوينتس ش���يراتون 

الكويت على تقدمي أفضل 
اخلدمات الفندقية العصرية 
من خالل التطوير املستمر 
ملرافقه وتقدمي كل ما يؤمن 
إقام���ة مريحة  للضيوف 
الغرف  من خالل 406 من 
واألجنحة واملرافق املميزة 
البانورامي في  كاملس���بح 
الدور ال� 42 والنادي الصحي 

ومطعم السيف.

خصوصا ليعطي للبيتزا 
املمي���ز واألصلي،  طعمها 
ال���ى أصناف  باإلضاف���ة 
متع���ددة م���ن املقب���الت 

اإليطالية والباستا.
أجواء عصرية إيطالية 
يقدمها »الماما بيتزيريا« 
الذي يستقبل رواده يوميا 
الثاني لفندق  ال���دور  في 
فوربوينتس ش���يراتون 

افتتح فندق فوربوينتس 
شيراتون الكويت مطعمه 
اجلديد »الماما بيتزيريا« 
متوجا بذلك ومعلنا اكتمال 
التوسعة باطاللته  أعمال 

اجلديدة.
يتميز »الماما بيتزيريا« 
بتقدمي أشهى أنواع البيتزا 
التي  املتنوعة  اإليطالي���ة 
تخبز عل���ى الفرن املبتكر 
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)انور الكندري( جمال الفريج مباركا   

توفيق الصفران وفهد العبدالهادي يهنئان

احمد البيدان وجمال الصفران يباركان

خالد العلي وعيسى الشرهان يباركان

.. وتهنئة من والد العروس محمد الشهراني واوالده

عبدالهادي القالف وخليل مهدي ومحمد العويصي يباركون

مشاري العوام وفهد العوام ود.محمد العوام يباركون

عبدالرحمن الدليجان وخالد الدليجان وعبدالكرمي الشرهان

املعرس مع والده عبدالسالم العوام وعميه خالد الذيب وعامر الذيب

د.علي الكندري مباركا

عبداهلل الردعان وعيسى اخلرينج وعبداهلل النصافي يهنئون

توفيق املطر وعامر الذيب ود.محمد العوام يباركون للمعرس ووالده

عبدالعزيز العوام وفوزي العسعوسيعبداهلل العبيدي ود.عدنان احلداد يباركان

مباركة للمعرس ووالده من االصدقاء باملناسبة السعيدة

املعرس مشعل العوام

دهيران ابا اخليل يبارك للمعرس ووالده عبدالسالم العوام

خالد بوفتني مباركا

نواف الشمري وفاضل مندني يباركان

عبداللطيف العوام يبارك

عبداحلميد دشتي مباركا

الزميل ناصر العنزي مباركا

أفراح العوام 
والشهراني

احتفل عبدالسالم سعود 
العوام بزفاف جنله 

مشعل على كرمية محمد 
الشهراني بحضور جمع 
من النواب والشخصيات 
واالهل واالصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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العجيري: موجة غبار األمس قادمة من صحراء العراق والسعودية واألمطار ستبدأ مع دخول شهر نوفمبر

توقف املالحة البحرية في الشويخ والشعيبة والدوحة لسوء األحوال اجلوية
وفى حقيق���ة األمر يوجد 
فص���الن ف���ي آن واحد على 
الكرة األرضية، فعندما يحل 
الكرة  ف���ي نص���ف  الصيف 
الشمالي يحل الشتاء في نصف 
الكرة اجلنوبي، وعندما يحل 
الربيع في أحد نصفي الكرة 
األرضية يح���ل اخلريف في 

النصف اآلخر.
ونظرا الختالف ميل األشعة 
الشمسية الساقطة في موقع 
ما عل���ى األرض خالل فصل 
الس���نة تتفاوت  معني م���ن 
درجات احل���رارة على الكرة 
األرضية فتختل���ف درجات 
احلرارة ومناطق املنخفضات 
واملرتفعات اجلوية والعوامل 
املناخية األخرى التي تترتب 
عليها من سرعة الرياح وغيرها 
إل���ى أخرى على  من منطقة 

سطح األرض.

فترات زمنية معينة.  وخالل 
ال���دوران الس���نوي لألرض 
حول الشمس تتعامد األشعة 
الشمسية على خط االستواء 
الع���ام احداهما  ف���ي  مرتني 
عند بداي���ة الربيع »االعتدال 
الربيعي« في 21 مارس وفي 
املرة الثانية حتدث عند بداية 
اخلريف »االعتدال اخلريفي« 

في 22 سبتمبر. 
الش���مس  كما أن اش���عة 
تنحرف شماال لتتعامد على 
مدار الس���رطان »خط عرض 
23.5 شماال« عند بداية الصيف 
في 21 يونيو حيث تقع الشمس 
عند نقطة االنقالب الصيفي، 
وتنحرف أيض���ا جنوبا في 
نقطة االنقالب الشتوي في 21 
ديسمبر حيث تتعامد أشعتها 
على مدار اجلدي »خط عرض 

23.5 جنوبا«.

بزاوية قدره���ا 23.5 تقريبا، 
وهي نفس الزاوية احملصورة 
بني محور دوران األرض حول 
نفسها ومحور دورانها حول 
الش���مس وتعتب���ر الفصول 
األربع���ة م���ن املصطلحات 
املرتبطة بعلوم الفلك ومرتبطة 
أيض���ا مبيل مح���ور دوران 
األرض على مستوى مدارها 
حول الشمس والتي تصنف 
في علم الفلك ضمن دوران جرم 
سماوي حول جنم والتغيرات 

التي تطرأ على كل منهما. 
ويترتب على دوران األرض 
حول الش���مس انتقال أشعة 
الش���مس في حركة ظاهرية 
بالنسبة لألرض في االجتاهني 
ش���ماال وجنوبا مرورا بخط 
االس���تواء األرض���ي لتصل 
أشعتها إلى األطراف الشمالية 
واجلنوبية لكوكب األرض خالل 

تعتبر من اقصر الفصول في 
السنة مقارنة بفصل الصيف 
والفص���ول األخرى، وتتميز 
هذه الفترة باعتدال في درجات 
النهار  احلرارة خالل فت���رة 
واحساس ملحوظ بالبرودة 
اخلفيفة خالل الفترات املتأخرة 

من الليل والفجر.
الى ان  واش���ار اجلمعان 
هذه الفترة تعتبر من مواسم 
أمراض احلساس���ية ويعود 
السبب في ذلك الى التغيرات 
إلى  اجلوية السريعة، داعيا 
أخذ احليطة واحلذر خالل هذه 
الفترة والتي تعتبر من مواسم 

احلساسية »الصفري«.
وقال اجلمعان ان اختالف 
الفصول يحدث نتيجة لدوران 
األرض حول الش���مس خالل 
العام في مدار مييل مستواه 
على خط االس���تواء األرضي 

ان ه���ذه املوجة م���ن الغبار 
تعتبر طبيعية لدخول موسم 
اخلريف، وان هذه املوجة التي 
شهدتها الكويت امس قادمة من 
صحراء السعودية والعراق.

وأضاف ان األمطار ستبدأ 
الهطول مع بداية ش���هر  في 
نوفمبر وتستمر على فترات 
متقطع���ة، مح���ذرا مرتادي 
البح���ر في ه���ذه الفترة من 
تقلب األجواء وارتفاع املوج 

في بعض األحيان.
من جهة أخرى أشار الفلكي 
خالد عبداهلل اجلمعان الى أن 
ما تشهده البالد من نشاط في 
الرياح وتقلبات مفاجئة في 
الطقس سببه الفترة االنتقالية 
الكويت  ان  بني فصلني وقال 
مت���ر حاليا بفت���رة انتقالية 
من فصل اخلريف إلى فصل 
الشتاء، وفترة فصل اخلريف 

يتوقف إذا قل مدى الرؤية عن 
ثالثة أميال بحرية موضحا انه 
مع عودة احلركة سيتم دخول 
الى  سفينتي شحن سيارات 
ميناء الشويخ كانت في منطقة 
االنتظار.  من جانبه، قال نائب 
مدير ادارة العمليات البحرية 
الكابنت  الش���عيبة  في ميناء 
شعيب العلي ان سرعة الرياح 
في ميناء الشعيبة تخطت 25 
عقدة بحرية في وقت انخفض 
مستوى الرؤية االفقية ملا دون 
ميل بحري ما أدى الى توقف 
احلركة وتأخير خروج خمس 
س���فن ودخول ثالث أخرى 
كانت في منطق���ة االنتظار. 
ومن جانبة أش���ار د.صالح 
العجيري الى ان الغبار الذي 
شهدته البالد امس سيستمر 
اليوم ويزول تدريجيا ابتداء 
من غد األربعاء، مش���يرا الى 

هاني الظفيري و كونا

 أعلن مدير إدارة العمليات 
البحرية في ميناء الش���ويخ 
الكاب���نت م���رزوق القحطاني 
أن سوء االحوال اجلوية من 
سرعة الرياح والغبار في البالد 
امس أدى إل���ى ايقاف حركة 
املالح���ة البحرية في املوانئ 
الثالثة الش���ويخ والشعيبة 

والدوحة.
وأضاف أن سرعة الرياح 
بلغت نح���و 37 عقدة بحرية 
انعدام مس���توى  الى  اضافة 
الرؤي���ة االفقية ما مثل عائقا 
أمام املالحة البحرية من وإلى 
امليناء واستدعى ايقاف املالحة 

لدواعي االمن والسالمة. 
وأشار الى أن عمل املوانئ 
بحسب قانون املنظمة الدولية 
البحرية »اي.ام.او«  للمالحة 

)محمد خلوصي( )محمد هاشم(عاصفة ترابية سيطرت على أجواء الكويت  تعثر احلركة املرورية أمس بسبب الغبار 

جمعان: تقلبات 
طبيعية متكررة 
ناجمة عن فترة 

انتقالية فصلية

تعطيل دوام البنوك املسائي
 بسبب األحوال اجلوية

مجمع الوزارات.. الغبار مينح املوظفني واملراجعني إجازة
بشرى شعبان

موجة الغبار عوضت املوظفني عن إجازة يوم األحد التي لم يعتمدها الديوان.
الداخل اليوم الى مجمع الوزارات يخيل إليه أنه داخل الى مكان ال عالقة له باملراجعني، فاملمرات بدت فارغة، واملكاتب 

كانت خاوية وكأن الطقس تعاطف مع املوظفني ومنحهم يوم إجازة.
وبينما خال املجمع إال من أعداد قليلة من املوظفني، كان لسان حال املتواجدين هو: ما الذي أتى بنا الى الدوام اليوم؟ 

وحتدث بعضهم مازحا: »كان األفضل لو أتت هذه املوجة يوم األحد«.
ورغم خطورته على الصحة، عبر البعض عن أمنياتهم  بأن يستمر الغبار الى نهاية األسبوع لتكون إجازة إجبارية.

مصدر في وزارة الشؤون اعتبر أن الغياب اليوم مبرر للجميع نتيجة سوء األحوال اجلوية باألخص ملن يعانون من 
احلساسية والربو، وبالتالي ال ميكن أن نتخذ إجراء خصوصا أن اجلميع يحضرون طبية عرضية، موضحا أن الغياب 

لم يؤثر ألنه ال يوجد مراجعون، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من املوظفني موجودين والغائب املراجع.

اإلعالم األمني يناشد املواطنني 
واملقيمني ضرورة توخي  احلذر

ناشدت إدارة اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية االخوة املواطنني واملقيمني 
ضـرورة تـوخي الـحيطة والـحذر 

نظرا لسوء األحوال اجلوية التي 
تشهدها البالد حاليا.

مشـيرة الـى عـدم الـتردد عـند 
الضـرورة باالتصال على هاتف 

الطوارئ 112 ألي مساعدات إنسانية 
ومرورية وأمنية.

محمود فاروق 

على ضوء التحذيرات التي اطلقتها ادارة االرصاد اجلوية الكويتية مساء امس، استجابت البنوك 
احمللية لطلب نقابة البنوك الكويتية وقررت تعطيل أعمال جميع افرعها العاملة خالل الفترة 

املسائية وتعليق اعمالها حتى صباح اليوم. وجاء قرار إغالق افرع البنوك بناء على تعميم 
ارسلته االفرع الرئيسية لها فور تلقيها معلومات تفيد بحالة عدم االستقرار في الطقس التي 

تعد أول تغير في الطقس لفصل اخلريف لهذا العام، وتعود البنوك الكويتية بكامل طاقتها إلى 
العمل صباح اليوم، وسط توقع ادارة االرصاد اجلوية بانخفاض ملحوظ في درجة احلرارة 

وسرعة كبيرة للرياح واستمرار الغبار.

د.شجاع العنزيحسن الدوسري

أشار إلى أن التوقعات بانحساره سريعاً حتد من ارتفاع أعداد مرضى اجلهاز التنفسي

الدوسري: للغبار أضرار صحية كثيرة.. والبد من ارتداء »القناع«
حنان عبدالمعبود

م����ع التغي����ر الش����ديد في 
الطقس والذي لم يكن متوقعا، 
وصاحبته موجة ش����ديدة من 
الغبار، ح����ذر عدد من األطباء 
مرضى احلساسية من التعرض 
للغبار نظرا لألضرار الكثيرة 
التي يسببها للصحة بشكل عام 
وللجهاز التنفسي بشكل خاص، 
مشددين على ضرورة توخي 
احلذر وارتداء األقنعة الواقية. 
وأكد مدير مستش����فى مبارك 
الكبير د.حس����ن الدوسري أن 
الطقس السيئ من الطبيعي أن 
تواكبه زيادة في نسبة املراجعني 
من مرضى اجلهاز التنفس����ي 
بشكل عام للمستشفيات واملراكز 
الصحية، حيث يحتاجون إلى 
عمل إجراء سريع عبر استخدام 
الكمام����ات أو أخذ أدوية أكثر، 
ملساعدتهم في مقاومة الهيجان 
الذي يحدث نتيجة التعرض لهذا 
الغبار،  وأشار الى أن الغبار لن 
تكون نتائجه سيئة بشكل كبير 
إن انقشع بسرعة، وهذا املتوقع، 
اال أنه حال استمراره سيكون 
الوضع س����يئا حيث سيرتفع 
عدد املراجعني ويشكلون ضغطا 
على املراكز الصحية وأقس����ام 

الطوارئ باملستشفيات.
وأك����د أن الوض����ع اليزال 
مشابها للعادي عدا زيادة طفيفة 

جدا في مراجعي قسم احلوادث 
باملستشفى، ومبينا أن الزيادة 
البسيطة للمراجعني في الفترة 
األولى النتشار الغبار في اجلو 
أمر متوقع وهناك استعداد دائم 
له خاصة م����ع تقلب الطقس 
املستمر خالل الفترات االنتقالية 
بني املواسم، مضيفا أن الطقس 
إن استمر أكثر من ذلك أو واكبته 
سرعة أكبر في الرياح فإن درجة 
االستعداد ترفع الستقبال أعداد 

أكبر من املراجعني.

مضار كثيرة

من جانبه، أكد رئيس مركز 
الراش����د للحساسية د.شجاع 
العنزي أن الغبار يسبب الكثير 
من املضار على الصحة ويسبب 
حساسية ألغشية األنف، ولهذا 
الواقي  القناع  يجب استخدام 

على األنف والفم لتقليل نسبة 
إلى املجاري  الداخل����ة  الغبار 
التنفسية، كما يتسبب في إثارة 
اإلكزميا باجللد لدى املصابني بها 
إضافة إلى اإلصابة بجفاف اجللد 
الس����طحية  وتخريب للطبقة 
وانسداد مس����ام اجللد بسبب 
الغبار يعوق إفراز الغدد الدرقية 
والدهنية، كما قد يصيب العني 
ويعد أهم أسباب قرحة القرنية، 
الغب����ار املصحوب  كذلك فان 
بالبراعم يسبب تهيجا في غشاء 
الرئ����ة، ويؤدي إلى نوبات من 
الربو، واألشخاص املدخنون 
هم األكثر تض����ررا من الغبار 

بسبب قلة كفاءة الرئة.
وأشار إلى أن مركز عبدالعزيز 
الراشد للحساسية ليس مثل 
املستشفيات ففيه قسم طوارئ 
الستقبال حاالت، وامنا عيادات. 
وقال» لسنا خط الدفاع األول 
حيث مع بداية التغير في اجلو 
واإلصابة بتهيج بس����ببه فان 
املريض يتوجه إلى املستشفى 
أو املركز الصحي التابع له، وان 
استمرت احلالة أو تطورت يتم 

حتويله إلى العيادات.
وأشار إلى أن العيادات تزداد 
أعداد املراجعني بها خالل األيام 
التي تلي انتشار الغبار، ولفت 
إلى أن جناح الرجال في املركز 
مغلق في الوقت احلالي نظرا 

إلعادة تأهيله.

العنزي: أعداد 
املراجعني تزداد 
في مركز الراشد 
في األيام التالية 

ملوجة الغبار

)محمد هاشم( )احمد علي(أحد املواطنني ميسك غترته خشية أن تسقط بفعل الهواء   الغبار يكاد يخفي معالم العاصمة  
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ممثل متناقض مع نفسه 
فبعدما كان طاير من الفرحة 

ملشاركته في عمل درامي ألنه 
يتعاون مع منتج كرمي هاأليام 

يذم هاملنتج ألنه غير ملتزم 
مبواعيد تسليم الدفعات.. 

شالسالفة يالطيب!

ممثلة بعد هوشتها في احد 
املطاعم هاأليام منخشة 
علشان تلقى لها واسطة 

تطلعها بعد ما اشتكى 
عليها صاحب املطعم..
ما ضـاع حق وراءه 

مطالب!

مذيعة تفكر انها ترفع 
قضية على احدى القنوات 

لتعويضها عن اآلثار 
النفسية اللي حصلت فيها 
بعد ما استغنت هالقناة عن 

خدماتها فجأة.. 
خير ان شاء اهلل!

كرمي هوشة تعويض

في رده على ما نشرته »األنباء« السبت املاضي

عادل املاس: اللي حصل خطأ غير مقصود
جتاوب املطرب املميز عادل 
املاس مع ما نشرته »األنباء« 
السبت املاضي بعد ان نسب 
كلمات أغنية »يحسدوني« 
التي كتبها الش���اعر دعيج 
املوسى لنفسه في استضافته 
ببرنامج »تو الليل« عل���ى 
ش���اشة تلفزيون الوطن، 
حيث اتصل املطرب الراقي 
عادل املاس معتذرا عن اخلطأ 
غير املقصود بحق الشاعر 
دعيج املوسى، مشيرا إلى أنه 
يكن كل تقدير ملن يتعاون 

معه. صورة زنكوغرافية ملا نشرته »األنباء« السبت املاضي

الدفعة السابعة يشارك فيها 50 طالباً وطالبة

انطالق الدراسة التطبيقية في »أكادميية الشباب للفنون«

اإلمكان���ات واملس���تلزمات 
النتظام الدراسة باألكادميية 
لطلبة الدفعة السابعة، الفتا 
الى ان األكادميية تقوم بصقل 

املواهب الفنية الشبابية.
العلمي���ة  باألس���اليب 

املتطورة إلب���راز إبداعاتهم 
تلفزيوني���ا وس���ينمائيا 
ومسرحيا موسيقيا، حيث 
وجدت هذه األكادميية تفاعال 
كبيرا من قبل الش���باب في 

الدفعات السابقة.

لألس���تاذة نورة القمالس، 
»مادة الدراما« يحاضر فيها 

د.محمد املهنا.
الى  وأشار عبدالرسول 
ان الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة قد وفرت جميع 

أكادميية  أك���د رئي���س 
الش���باب للفن���ون بقطاع 
الشباب بالهيئة العامة لشباب 
والرياضة املخرج عبداهلل 
عبدالرس���ول أن الدراس���ة 
التطبيقي���ة باألكادميية قد 
بدأت لطلبه الدفعة السابعة، 
أقيم���ت اختبارات  حي���ث 
الق���درات لع���دد 50 طالبا 
الدراسة  وطالبة، مؤكدا ان 
باألكادميية مدتها 3 شهور 
سيتدرب الطلبة فيها على 
التخصصات التالية: »مادة 
الدراما التلفزيونية« للمخرج 
سلطان خسروه، »مادة إعداد 
املمثل« للمخرج عبدالعزيز 
صف���ر، »م���ادة نص���وص 
درامية« د.نرمني احلوطي، 
»مادة التذوق املوس���يقي« 

عبد العزيز صفر عبداهلل عبدالرسول د.نرمني احلوطي

هيفاء: سمير صفير عنده »قلة أدب«.. وهذا رأيي في نانسي
إن ذكاء هيفاء خانها عندما 
وافقت على مسلسل »كالم 
عل���ى ورق«، الذي أخرجه 
محمد سامي، وأنها أوقعت 
نفسها في تصفية خالفات 
بني غ���ادة وس���امي، قالت 
هيفاء: »ما خصني بتصفية 
حسابات بني شخص وآخر 
إذا عما بشتغل مع أحدهما، 
أبدا لم يخن ذكائي، وإذا أعاد 
املخرج تصوير املسلس���ل 
بنفس األسلوب والتقنية، 

فسأقبل«. 
ولدى عرض صور لهيفاء 
مع النجمتني نانسي عجرم 
وإليس���ا، سئلت هيفاء عن 
الفنانات،  ب���ني  الصداق���ة 
وأجاب���ت بالق���ول: »ما في 
صورة بتجمعن���ي بفنانة 
بوق���ت هذه الص���ورة، ما 
كان في محبة واحترام من 
قبلي، نانسي من األشخاص 

الل���ي بحبه���م كإنس���انة 
إليسا مودي  وفنانة وكأم، 
بصداقاته���ا، بعدين بصير 
في بعد وبتتغير األشياء، 
ما بع���رف، خلينا عادي إذا 
شفنا بعض، ما نخلط العمل 
اليومية«.  العادية  باحلياة 
وأضافت: »أنا ما بقول كلمة 
مش منيحة عن فنان بفضل 
م���ا قولها، بس أعطي رأيي 
بفنانة بحبه���ا ببني علي، 
بس ملا يقولوا رأين في ما 
بكون في نية صافية«. وعن 
تصريحات امللحن س���مير 
صفي���ر ضدها، أجابت: »ما 
بعرف شو مشكلتو معي، هو 
جندي بساحة معركة حلالو، 
لن أرد عليه، لسانه سابق 
تفكيره، عن���ده قلة أدب ملا 
يحكي عن ست بهذه األلفاظ 
البذيئ���ة، عندو قلة أدب ما 

بتسمحلي رد عليه«.
وردا على تصريح النجمة 
غادة عبد الرازق، التي قالت 

افتتح���ت الفنانة هيفاء 
وهبي احللق���ة األولى من 
برنامج »املتهم« في موسمه 
الثان���ي، عل���ى شاش���تي 
 »LDC« ����وال »LBCI« ����ال
الفضائي���ة. وأطلت وهبي 
مع اإلعالمي���ني رجا ناصر 
الدي���ن ورودول���ف هالل، 
في حوار ه���ادئ وصريح، 
كش���فت فيه عن الكثير من 
احلقائق، وكانت البداية مع 
سؤال وجه لها عن طموحها 
وأحالمها بع���د كل األلقاب 
والنجاحات التي حققتها في 
حياتها، حيث قالت: »أنا من 
األشخاص اللي كثير وفية 
حللمي، فاذا حلمي وصلني 
لهذه املرحل���ة، ال أقف عند 
هذا احلد، كل يوم الصبح، 
بفيق مقررة ان  أعمل شيئا 
جديدا، بعد في أشياء بحلم 

فيها إيه ليش ال«.

هيفاء وهبي

قررت محكمة جنح املقطم 
في القاهرة تأجيل النطق باحلكم 
في الدعوى التي رفعها الفنان 
شريف منير ضد الفنانة شيرين 
عبدالوهاب إل����ى 27 اجلاري. 
وكان منير قد تقدم بدعوى ضد 
النجمة املصري����ة اتهمها فيها 
بالسب والقذف وتخريب كشك 

تأجيل محاكمة شيرين
حراسة خاص به، والتعدي عليه 
وإيذائه وتعريض حياة أسرته 
للخطر من خالل إلقاء مخلفات 
من ش����قتها على شقته، حيث 

يقيمان في العقار نفسه.
وقدم محامي منير حافظة 
مستندات تضم صور وتفاصيل 
الواقعة بالكامل، فيما قدم دفاع 
عبد الوهاب حافظة مستندات 
أخ����رى يطالب فيه����ا ببراءة 
موكلته من التهم املنسوبة إليها، 
مؤكدا على أنها لم تقم بإلقاء 

أي مخلفات على املدعي.
هذا وطالب دفاع ش����يرين 
برفض الدع����وى وإلزام منير 
باملصاري����ف اإلدارية، وكذلك 
االس����تعالم من ح����ي املقطم 
حول م����دى قانونية حصوله 
على تصريح بإقامة كشك أمام 
التي  الطلبات  العقار، وه����ي 
ستنظرها احملكمة قبل النطق 

باحلكم في اجللسة املقبلة. شيرين عبدالوهاب 

إليسا ألغنية »أول مرة حتب 
يا قلب���ي« وطرحها بألبومها 
دون الرج���وع لهم للحصول 

على إذن مسبق.
وتقدم بالدعوى القضائية 
املمثل زك���ي فطني  كل م���ن 
اب���ن ليلى مراد  عبدالوهاب 
ش���قيقة منير مراد، وأشرف 
وجيه أباظة، بتوكيل محاميني 
ملقاض���اة ش���ركة »روتانا« 
للحص���ول عل���ى تعويض 
م���ادي بقيمة 200 ألف جنيه 

الفنان����ة املصرية  أطلقت 
بشرى دعوة للفنانني لالستجابة 
إلى حملتها م����ن أجل األعمال 
اخليرية والتي تعتمد في فكرتها 
الفنانني  على بيع مقتني����ات 
في م����زاد علني على أن يعود 
عائدها لصالح األعمال اخليرية 

املختلفة.
وأعلنت بشرى، في مداخلة 
هاتفية م����ع اإلعالمي خيري 

.. وإليسا أمام القضاء املصري

بشرى تتبرع بفستان زفافها لألعمال اخليرية

وس���حب ألبوم »حالة حب« 
من األس���واق، حسب موقع 
صحيفة »الدستور« املصرية. 
هذا وق���ررت محكمة القاهرة 
االقتصادية عقد جلسة احملاكمة 
12 فبراير املقبل. وتستعد إليسا 
لطرح أحدث ڤيديو كليب لها 
ألغنية »حب كل حياتي« من 
كلمات الشاعر الغنائي أحمد 
اجلندي، وأحلان مدين، وتوزيع 
موس���يقي أحمد عبدالسالم، 
وهي احدى أغاني ألبوم إليسا 
األخير »حالة حب«، وتخطت 
األغنية نسبة االستماع إليها 
6 ماليني مشاهدة عبر موقع 
»يوتيوب« بعد شهرين على 
ألبوم »حالة  طرحها. ويضم 
ح���ب« 14 أغني���ة، ه���ي »يا 
مرايت���ي«، و»بطلي حتبيه«، 
اتقابلنا«، و»إنس���انة  و»لو 
بريئة«، و»وجع���ت قلبي«، 
و»أن���ا مجنونة«، و»حب كل 
الظروف«،  حياتي«، و»برغم 
و»عمر جديد«، و»أنا نفسي«، 
و»حالة حب«، و»أول مرة«، 
و»قد األي���ام«، باإلضافة إلى 
أغنية »حلوة يا بلدي« للمطربة 

العاملية الراحلة داليدا.

رمضان في برنامجه »ممكن« 
على قناة »سي بي سي« املصرية، 
عن قيامها بعرض فستان زفافها 
الذي قامت بشرائه من باريس 
ليكون أول تبرع منها لصالح 
إلى  األعمال اخليرية، مشيرة 
أنها س����تتبرع به لصالح دعم 
نقابة املمثل����ني وتوفير الدعم 

الصحي باملستشفيات.
ودعت بش����رى إلى تنظيم 
عملية البيع لتكون من خالل 
التنس����يق  مؤسس����ة تتولى 
للمزادات املختلفة من هذا النوع، 
الفتة إل����ى أن زميلتيها نيللي 
كرمي، وهالة صدقي، من أكثر 
املتحمسات للفكرة، فقد أعربتا 
عن استعدادهما للتبرع في هذه 

املبادرة. 
جتدر اإلشارة إلى أن بشرى 
تق����وم بالتحضي����ر لتصوير 
دورها في مسلسل »الشهرة« 
مع الفنان عمرو دياب واملقرر 
عرض����ه خالل ش����هر رمضان 
املقبل، حيث سيبدأ فريق العمل 
إدارة املخرج  التصوير حتت 

رامي إمام.

أقام ورث���ة الفنان الراحل 
منير مراد دعوى قضائية ضد 
ش���ركة »روتانا« للصوتيات 
واملرئي���ات، املنتجة أللبوم 
»حال���ة حب«، وذل���ك لغناء 

إليسا 

بشرى

بعد مهاجمتها عساف.. دنيا بطمة تفتح النار على كارمن سليمان

آيدول«، ووصوله إلى املرحلة 
النهائية. وأرجعت دنيا غرور 
عساف بسبب تصريحاته التي 
قال فيها: »أنا وصلت بجهدي 
فقط«، مؤكدة أن عساف ينكر 
دعم الفنانني له، ومن بينهم 
امللحن السوري عصام كمال، 

الذي كان يس����هر معه طوال 
الليل ويدعمه باألغاني، وأنه 
ل����وال هذا الدعم مل����ا كان فاز 
ودخل عالم األضواء، بحسب 
رأيها، متوقعة أن يخسر محبة 
اجلمه����ور وكل من دعمه في 
الوط����ن العربي إذا بقي على 

هذا احلال.
وم����ن جانب����ه رد محمد 
عساف على اتهامات دنيا بطمة 
له بالغرور، من خالل حواره 

مع إحدى اإلذاعات.
يذك����ر ان دني����ا بطم����ة 
اشتركت في النسخة األولى 
من برنام����ج »أراب آيدول«، 
النهائية  ووصلت للحلق����ة 
التي فازت بها املصرية كارمن 
أكثر من  سليمان، وصرحت 
مرة بأنها كانت الفائزة بلقب 

البرنامج.

مع����ي«، وأن األغنية لم تكن 
»دويتو« مع محمد عبده بأي 

شكل من األشكال.
وعن محمد عساف، صرحت 
دنيا بأنه نسي فضل جمهوره 
الذي صوت له ودعمه خالل 
مشاركته في برنامج »أراب 

الفنانة املغربية  هاجمت 
الصاع����دة دني����ا بطمة كال 
من املطرب����ة املصرية كارمن 
سليمان والفلسطيني محمد 
عس����اف، جنمي املوس����مني 
األول والثاني م����ن برنامج 
»أراب آيدول«. وأكدت بطمة 
أنه يشرفها التعاون مع فنان 
العرب محمد عب����ده، لكنها 
الظهور  شددت على رفضها 
ف����ي أي كليب من كليباته ك� 
»موديل«، في إشارة منها ملا 
فعلته كارمن سليمان، عندما 
ظهرت معه في أحدث كليباته 

الغنائية »طيري معي«.
وأوضحت دني����ا بطمة، 
حس����ب موقع »دنيا الوطن« 
نقال عن »روسيا اليوم«، أن 
كارمن سليمان كانت مجرد 
»مودي����ل« في كليب »طيري 

كارمن سليمانمحمد عسافدنيا بطمة

االعتداء على أحمد السقا أمام منزله
تعرض النجم املصري أحمد السقا ملوقف 

حرج خالل عودته إلى منزله، إذ فوجئ 
مبحاولة اعتداء عليه من قبل مجموعة من 
املتظاهرين كانوا يتجمعون بجانب منزله.

وكشف السقا خالل استضافته في برنامج 
»يحدث في مصر« الذي يقدمه شريف 
عامر على شاشة »أم بي سي. مصر« 

أنه فوجئ بعدد من األفراد ينهالون عليه 

بالسباب واأللفاظ اخلادشة للحياء مبجرد 
رؤيتهم له.

وقرر السقا مواجهة هؤالء، فدعاهم إلى 
منزله وحتدث معهم وعاتبهم على توجيه 

هذه األلفاظ من دون سابق معرفة به، 
وعلى الفور، اعتذر هؤالء للسقا الذي رحب 

بهم داخل منزله وانتهى املوقف باالعتذار 
احمد السقا للسقا وتأكيدهم على حبهم له.

ع اختبارات »أرابز غوت تالنت«.. وماذا بعد؟ جنوى كرم تودِّ
للمشاهد في الوطن العربي.

وتسافر جنوى كرم، التي 
تنهي األسبوع املقبل اختيار 
بع����ض املش����تركني للدورة 
إلى دبي للمشاركة  الرابعة، 
في مهرجان املوضة الذي يقام 
في األسبوع األخير من الشهر 
اجلاري، وف����ور عودتها لن 
متكث كثيرا في لبنان، حيث 
ستس����افر لفترة طويلة إلى 
أستراليا إلمتام جولتها الفنية 
األس����ترالية السنوية. وذكر 
موقع »نواعم« أن جنوى كرم 
ستحيي حوالي 5 حفالت بني 
مقاطعات أسترالية مبباركة 
املتعهد ميش����ال حايك، وأنه 
حتى اليوم تبني أن احلفالت 
محج����وزة وفيها م����ا يكفي 
من اجلمه����ور لتكون جنوى 
حاض����رة، هذا بع����د جولة 
أميركية قامت بها قبل أربعة 
أشهر وعادت أيضا منتصرة. 

ولم يعرف من سيشارك جنوى 
في هذه اجلولة من لبنان، فيما 
يحاول املتعهد ميشال حايك 
التفاوض مع بعض النجوم من 
شركة روتانا ملشاركة حفالت 

أو جولة جنوى كرم.
إلى ذلك، تنهي جنوى كرم 
قبل س����فرها بعض أغنيات 
األلب����وم الذي أعي����د الكالم 
عنه وعن األغني����ة املنفردة 
التي أصبحت جاهزة والتي 
إلى  إبان س����فرها  ستطلقها 
أس����تراليا وهي على األرجح 
مهداة إلى روح والدها، على أن 
تقوم كرم بتصوير كليبها مع 
املخرج فادي حداد بعد عودتها 
الكليب  من أوستراليا، وهو 
الذي كثر احلديث عنه ألكثر 
من عام مض����ى بعد تغيرات 
طرأت على األغنيات التي كانت 
تنوي جن����وى تصويرها ثم 

عدلت عن رأيها.

الهواء الذي يس����تمر س����تة 
أسابيع فقط، في وقت ترى 
فيه احملطة أن تغذية هذا النوع 
من البرامج هي استثمار جيد 

تنهي الفنانة جنوى كرم 
وأعضاء جلنة حتكيم برنامج 
»أرابز غوت تالنت« الثالثاء 
املقب����ل االختب����ارات األولى 
الذين س����يقفون  للمتبارين 
في املوسم الرابع على مسرح 
البرنامج الذي يتحضر لبداية 
مش����وقة في فصل الش����تاء 

املقبل.
وبحسب املعلومات، فإن 
الغلبة هذا املوس����م لأللعاب 
الغريبة التي وجدت طريقها 
إلب����راز موهبة املش����تركني، 
والغرابة ستكون في بعض 
التمارين أو التدريب لترويض 
احليوان، وهناك مواهب للمرة 
األولى من أوروبا وكذلك، كما 
املوسم الثالث، فإن عددا من 
األطفال ذوي املواهب اخلارقة 
اقتحموا م����كان االختبارات 
في كازينو لبن����ان وتأهلوا 
للمشاركة في البرنامج على 

جنوى كرم
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انعدام وجود 
الدراسات 

األكادميية املعمقة 
في حقل الدراما 
التلفزيونية خلق 

غيابًا للمرجعيات 
العلمية

النقد في عمومه 
ال ميكن أن يكون 

أحكامًا مطلقة
دون التحليل 

والوقوف
عند أدق
التفاصيل

األنشطة الثقافية 
للطفل أغلبها 

ارجتالية ومقاصدها 
ال تتوافق مع ما 
يريده طفل اليوم

د. فيصل القحطاني

في أول حوار له بعد صدور قرار تعيينه رئيساً لقسم التلفزيون باملعهد العالي للفنون املسرحية

في أول حوار رسمي بعد تعيينه رئيسا لقسم التلفزيون باملعهد العالي للفنون املسرحية، أكد 
د.فيصل القحطاني لـ »األنباء« ان وجود قسم للتلفزيون في املعهد العالي للفنون املسرحية يدل 
على تفهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي 

بالوكالة د.عبداحملسن املدعج للحاجة العلمية امللحة لوجود هذا القسم في الكويت خصوصا أن 
األمر لم يكن إرجتاليا بل سبق ذلك مراجعة وفحص من قبل اإلدارة احلالية إلمكانية فتح القسم 

بالكامل واستقبال الطالب في العام القادم ، مؤكدا أن هذا الشأن ليس وليد اللحظة، فقد عملت 
اإلدارات السابقة على انشاء قسم يعنى بالدراما التلفزيونية لضخ دماء جديدة مؤهلة أكادمييا 

للساحة الفنية والثقافية. القحطاني حتدث عن قضايا مهمة تخدم الطالب في دراسته االكادميية 
في هذا احلوار.. فإلى التفاصيل:

د. فيصل القحطاني لـ »األنباء«: التلفزيون يشكل
حالة شعبوية فريدة يختلف بها عن أي وسيط إعالمي آخر

املضمون الفكري للعمل، كما أن 
هناك معادال بصريا للمسرحية 
يحتاج أيضا ملتابعة دقيقة أثناء 
العرض، وم���ن ثم يأتي الربط 
والتحليل جلميع عناصر العرض 
املسرحي، وهذا بال شك يخلق 
متعة رفيعة املستوى لدى النقاد 
والفنانني ويعطيهم مساحة أكبر 
الستخدام التفكير املتشعب أو 
املركب، وهو غير الذي ميارسه 

املتلقي العادي.

ماذا عن نقد الدراما التلفزيونية، 
هل هو بذات املفهوم املوجود في 

النقد املسرحي؟
٭ نعم، مع األخذ بعني االعتبار، 
أن الدراما التلفزيونية في أغلبها 
ممتدة ومتصلة في حلقات، مما 
يعني أن الناقد لها س���يواجه 
حبكة تضم العديد من األزمات 
أو العقد، والش���خصيات فيها 
كثيرة ومتنوع���ة في صفاتها، 
إضافة إلى العديد من املش���اهد 
واملناظر التي قد تصل في بعض 
األحيان إلى أكثر من ألف مشهد 
في مسلسل واحد. وهذا يشكل 
عبئا على الناقد في حتليله للعمل 
الدرامي التلفزيوني، وهنا نتحدث 
عن سيناريو النص، أو كما يطلق 
عليه »سيناريو املشهد الكامل« 
وكذلك سيناريو التصوير والذي 
يدمج فيه الن���ص الكتابي مع 
الصورة، حيث ال بد من التوافقية 
والتناغم بينهم���ا، ألن اللقطة 
التلفزيونية الواحدة تعطي بعدا 
معززا ومكمال ملا هو موجود في 
سيناريو املشهد الكامل، أضف إلى 
ذلك حتليل األداء التمثيلي لتلك 
الشخصيات العديدة، وهذا يعني 
متابعة األزياء ومواقع التصوير 
التي مت اختيارها أو بناؤها لتلك 
الشخصيات. فالنقد في عمومه 
ال ميكن أن يكون أحكاما مطلقة 
دون التحليل والتفسير والوقوف 
عند أدق التفاصيل، وهذا ما مييز 

النقد األكادميي عن غيره.

د. فيصل القحطاني، أنت هنا من 
خالل إجاباتك تؤكد على وجود 
أزمة في اخلطاب النقدي، ليس 

فقط في نقد الدراما التلفزيونية 
بل حتى في النقد املسرحي؟

٭ في احلقيقة األزمة موجودة 
في املمارسة النقدية بشكل عام، 
أما اخلط���اب النقدي فنحن في 
ثقافتنا العربية لسنا منتجني 
لتلك الفنون حتى نكون مؤسسني 
خلطابه���ا النقدي، ومب���ا أننا 
اس���توردنا ه���ذه الفنون فمن 
الضروري أن نستورد خطابها 
النقدي، فالتنظير الدرامي سواء 
للمسرح أو السينما أو التلفزيون 
يأتي محمال مبفاهيم املنتجني 
له، أما نحن في ثقافتنا العربية 
فلس���نا س���وى ممارسني لهذه 
املفاهيم، حت���ى لو أخضعناها 
ألمزجتن���ا العربية فس���تظل 
مس���توردة وال ميكن أن تكون 
أصيلة. فالشواهد كثيرة على 
ذلك، فهناك من املسرحيني والنقاد 
ممن حاول أن يؤصل للمسرح 
العربي، ومنهم االحتفالية في 
املغرب، والس���رادق في مصر، 
واحلكواتي ف���ي لبنان. إال أنها 
حركات تراجعت عن فكرة تأصيل 
املسرح، بعد أن أثبتت عدم قدرتها 
على ايجاد النواة التي ميكن من 
خاللها والدة مسرح عربي أصيل، 
ألن املوضوع ال يكون فقط في 
استبدال العلبة اإليطالية بأماكن 
خاصة أو مفتوحة، ذلك أن التقنية 
في الكتابة والتمثيل والعرض هي 
ذاتها التي استوردناها، مما يعني 
عدم اخلروج الكامل من عباءة 
املورد إلى ثوب جديد خال من 
أي حالة غربية، كما أرد البعض، 
واحلال نفسه ينطبق على الدراما 
التلفزيونية، إال أننا هنا نتحدث 
عن ندرة أكبر في املمارسة النقدية 
للدراما التلفزيونية لألسباب التي 

ذكرناها آنفا.

هو املنبع األول ثم السينما وتأتي 
اإلذاعة ثم التلفزيون على اعتبار 
أن الدرام���ا التلفزيوني���ة هي 
األحدث بني هذه الفنون، فعلى 
سبيل املثال: كلها تتشابك من 
حيث تقنية الكتابة، حيث ال بد 
للمش���تغلني في هذا احلقل من 
معرفة األقسام األربعة للصراع 
في الدراما، وباإلضافة إلى اإلملام 
الكامل بأنواع احلبكة ورس���م 
الش���خصيات، عالوة على أنها 
جميعا تشترك في أدائها التمثيلي 
طبقا للمنه���ج التمثيلي الذي 
وضعه وأسسه ستانسالفسكي 
في مختبره استوديو الفن، مع 
اختالف طريقة األداء وفق كل 
وسيط، فهناك متطلبات خاصة 
لألداء املسرحي تختلف عنها في 
التلفزيون واإلذاعة، وهي بالتالي 
حتتاج إلى أن يتدرب املمثل على 
فن اإللقاء لك���ي ميتلك القدرة 
التحكم بالصوت، وعلى ضبط 
النفس ومخارج احلروف، مما 
يعني أن ادخال الدراما اإلذاعية 
في البرنامج التعليمي هو أمر 
ضروري ويغذي الساحة الفنية 
بهذا الفن ألنه ال يوجد تخصص 
دراما إذاعة منفصل وقائم بذاته 
في الكلي���ات واملعاهد الفنية، 
حتى ان كلي���ات اإلعالم تدمج 
بني التلفزيون واإلذاعة بسبب 
التقارب بينها، وهذا أيضا ينطبق 

أيضا على الدراما.

د.فيصل، في إجاباتك السابقة 
دائما ما تذكر املسرح، وكذلك 
ضمن عملك خالل السنوات 

املاضية كنت حاضرا وبشكل 
ملحوظ في املهرجانات 

املسرحية، كيف تصف هذه 
املشاركات الفنية في العالم 

العربي، خصوصا أنك شاركت 
بالعديد من الندوات التطبيقية 

في تلك املهرجانات؟
٭ في بداية األمر، كانت مشاركاتي 
عن طريق إذاعة الكويت، عندما 
كنت أعمل مذيع���ا في مراقبة 
املذيعني، وألني دارس للمسرح، 
ع���ادة ما كان يتم ايفادي لعمل 
التغطيات ملثل هذه املهرجانات 
املتخصصة في املس���رح، وفي 
عام 2002 بالتحديد في مهرجان 
عامون ملسرح الشباب الذي كانت 
تنظمه اململكة األردنية الهاشمية 
عه���د لي بالتعقي���ب على أحد 
العروض اجلامعية وكان عرضا 
مسرحيا جلامعة اإلسراء، حيث 
قدمت مسرحية »رحلة حنظلة« 
لسعداهلل ونوس، وبعد الندوة 
علق احلاضرون بأنه من اجلميل 
أن ينخرط الش���باب في مجال 
التعقيب على عروض أقرانهم 
من الشباب، وفي نفس السنة 
دعي���ت للتعقيب على العرض 
الس���عودي »جراح بن ساطي« 
للكاتب الس���عودي د.س���امي 
اجلمعان ضمن املهرجان املسرحي 
ب���األردن. احلقيق���ة أن االخوة 
املسرحيني في األردن أدركوا منذ 
تلك الفترة وجود ناقد مسرحي 
خليجي من جيل الشباب ميكن 
أن يس���تفاد منه، خصوصا مع 
قلة وجود النقاد املسرحيني في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ولم أنقطع عن ه���ذه الندوات 
التطبيقية إال خالل فترة دراستي 
للماجستير، أما فترة الدكتوراه 
فقد كنت مشاركا ضمن الفعاليات 
املسرحية سواء في دول اخلليج 
أو الدول العربية، وأدعي هنا، أن 
حضور تلك الندوات التطبيقية، 
س���واء كنت فيها معقبا أو أحد 
املشاركني أضاف لي الكثير، فهذا 
األمر كان بالنس���بة لي مبنزلة 
التدريب العقلي والعصف الذهني 
للوصول إلى أبعد نقطة مظلمة 
وتسليط الضوء عليها، خاصة 
أن أغلب هذه الندوات تكون بعد 
العرض مباش���رة، مما يتطلب 
حضورا ذهنيا وسرعة في التقاط 
اإلشارات وفهمها وتأويلها وفق 

التفاصيل وحتليلها حتليال فنيا 
مبنيا على أس���س علمية. ولنا 
هنا أن نذك���ر أن انعدام وجود 
الدراسات األكادميية املعمقة في 
حقل الدراما التلفزيونية خلق 
غيابا لوجود املرجعيات العلمية 
التي ميكن أن يلجأ إليها الباحثون 
عند دراسة هذا النوع من الدراما، 
كما أن عدم وجود تلك الدراسات 
املعنية بالدرام���ا التلفزيونية 
أوجد أيض���ا تلك الضبابية في 
فهم طبيعة الدراما التلفزيونية 
عند املس���ؤولني القائمني على 
الش���أن اإلعالمي حيث تخضع 
الدراما التلفزيونية ملسؤولياتهم، 
وبالتالي تكون نس���بة اخلطأ 
مرتفعة في أجهزتنا اإلعالمية 
بس���بب اخللط، وقل���ة الوعي 
مباهية الدراما التلفزيونية. وعلى 
أمل أن يكون قس���م التلفزيون 
الذي س���يفتح إن شاء اهلل في 
العام القادم أبوابه للطالب مغذيا 
ومعززا ل���دور ومفهوم الدراما 
التلفزيونية في وزارات اإلعالم 
اخلليجية، كون أن املعهد العالي 
للفنون املس���رحية هو املغذي 
الوحيد في منطقة اخلليج لهذه 

التخصصات النادرة.

هذا يعني أن األمر نفسه 
ينطبق على الدراما اإلذاعية، 

خاصة أنك د.فيصل باإلضافة 
إلى تخصصك في الدراما 

التلفزيونية، أنت أيضا أستاذ 
الدراما اإلذاعية في املعهد؟

٭ نعم، هذا األمر نفسه ينطبق 
على الدراما اإلذاعية، حيث إن 
تخصص اإلذاعة والتلفزيون في 
كلية اإلعالم بأي جامعة ال يدرس 
الدراما التلفزيونية أو اإلذاعية، 
ذلك ألنه���ا كما ذكرنا تخصص 
قائم بذاته ويصعب اشراكه ضمن 
أي تخصص آخر منفصل متاما 
عنه. فالدراما اإلذاعية تخضع 
أيضا حلرفية الكتابة الدرامية، 
رغم خصوصيتها كونها تعرض 
في اإلذاعة ووسيلة تلقيها هي 
األذن فقط، مم���ا يعني وجود 
ضوابط مهمة حلرفية كتابتها 
على خالف الدراما املرئية. فمهما 
متتع املتلقي بقدرة عالية على 
الس���مع، إال أن الرؤية تختصر 
الكثير، وتوفر الكثير من الوقت 
واحلوار املطروح ف���ي الدراما 
اإلذاعية التي تكون فيها احلالة 
الوصفية للحدث والشخصيات 
أكبر منها في الدراما املرئية. وما 
يؤكد على أن الدراما اإلذاعية ال 
تخضع لذات التقنية املستخدمة 
في البرامج اإلذاعية، هو وجود 
قسم أو مراقبة خاصة للدراما 
في اإلذاعات، ومن الضروري أن 
يكون القائم���ون عليها هم من 
املتخصصني في الشأن الدرامي 

وليس اإلعالمي.

وهل سيكون في قسم 
التلفزيون باملعهد العالي للفنون 

املسرحية نصيب للدراما 
اإلذاعية، أم أنه سيكون مختصا 

بالدراما التلفزيونية فقط؟
٭ إن التقاطع موجود بال شك، 
ليس بني اإلذاع���ة والتلفزيون 
فقط، بل كما ذكرنا سابقا فاملسرح 

مظلة الدراما بشكل عام والتي 
تتقاطع مع املس���رح والسينما 
واإلذاعة في كثير من مقوماتها 
وتقنياتها، ه���ذا األمر يفرض 
على دارسي الدراما التلفزيونية 
اإلحاطة بتاريخ ونظرية الدراما، 
من حيث حرفية الكتابة وطريقة 
العرض وتقنياته، وهذا بالتالي 
يخضعها إلى مناهج النقد األدبي 
والنقد الفني، وهذا يؤكد على 
أن الدراما التلفزيونية ال ميكن 
حتليلها بشكل يفصلها عن أصلها 
وجذورها، رغم خصوصيتها إال 
أنها تبقى حت���ت مظلة الدراما 
نفس���ها، حت���ى ف���ي تقنياتها 
املستخدمة في فنون التصوير 
واملونتاج، فال ميكن أن نقارن 
تلك اللقطة التصويرية الدرامية 
بأخرى برامجية، تبعا ملا حتمله 
من معنى داللي يعكس املضمون 
الفكري للفعل الدرامي. ومن هنا 
نؤكد على أن قسم التلفزيون في 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
يأتي متشابكا ومكمال ألهداف 
املعهد م���ن حيث تل���ك املواد 
الدرامي���ة التي يتلقاها الطالب 
بشكل أساسي، لذا وإن تشاركت 
الدراما التلفزيونية في بعض 
جزئياتها مع مواد اإلعالم كون 
أن هذه الدراما تعرض عبر شاشة 
التلفزيون، إال أنها تبقى خاضعة 
ألصلها الدرامي، وعلى س���بيل 
املثال نحن ف���ي الكويت لدينا 
معهد عال للفنون املوسيقية، 
ولكن ميكن للمعهد العالي للفنون 
املسرحية أن يفتح قسما للدراما 
املوسيقية، حتى وإن تقاطعت 
مع أصلها املوس���يقي، إال أنها 
مبني���ة ومرهونة بتل���ك املادة 
الدرامية املقدمة، حيث تؤلف هذه 
املوس���يقا الدرامية بعد اكتمال 
النص لتكون عنصرا من عناصره 

األساسية.

لعلنا هنا نربط هذه اإلجابة مع 
ما طرحته في كتابك املتعلق 

بالدراما التلفزيونية الكويتية، 
وبالتحديد في شرحك حلرفية 

كتابة السيناريو، حيث الربط بني 
الكتابة الدرامية والتي هي األصل 
وحرفية السيناريو التلفزيوني، 
وهنا نحب أن نتعرف أكثر على 

كيفية حتليلك للنماذج التي 
أخضعتها للدراسة؟ 

٭ كما أس���لفت ال ميكن فصل 
الدراما التلفزيونية عن أصلها 
وجذرها، فالنماذج التي جاءت 
في الكتاب وهي مسلسل )فهد 
العس���كر: الرحل���ة والرحيل( 
ومسلسل )دلق سهيل( خضعت 
ملنهج التحلي���ل الفني، والذي 
يعطي مساحة أكبر ملعاجلة جميع 
القضايا املثارة في الدراما، سواء 
كانت تلك القضايا اجتماعية أو 
سياسية أو نفسية، كما يسمح 
ه���ذا املنه���ج بتحلي���ل البنية 
الدرامية من حيث مصدر وبناء 
الفكرة واحلبكة والشخصيات، 
شأنها شأن أي عمل درامي يقدم 
سواء في املسرح أو السينما أو 
اإلذاعة. فالتحليل هنا ال يقوم 
على مبدأ التأث���ر والتأثير من 
خالل املقياس اإلعالمي للمنتج 
فقط، بل يتعداه للدخول إلى أدق 

أوال نبارك لكم صدور القرار 
الوزاري، والذي مبوجبه مت 
تعيينكم أول رئيس لقسم 

التلفزيون باملعهد العالي للفنون 
املسرحية بالكويت، ونود أن 
نتعرف أكثر على هذا القسم 

ومتى ميكن له أن يستقبل 
الطالب وكذلك اخلطط املستقبلية 

لهذا القسم؟
٭ شكرا على التهنئة، بالفعل 
صدر هذا الق���رار الوزاري من 
نائب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير التجارة والصناعة ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالوكالة د.عبداحملسن املدعج 
بعد أن قام عميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد الهاجري 
بترشيحي لتولي مسؤولية هذا 
القسم في 23 س���بتمبر 2014، 
وه���ذا يدل على تفه���م الوزير 
للحاجة العلمية امللحة لوجود 
هذا القسم في الكويت، خاصة 
أن األمر لم يك���ن ارجتاليا، بل 
سبق ذلك مراجعة وفحص من 
قب���ل اإلدارة احلالية إلمكانية 
فتح القسم بالكامل واستقبال 
الطالب ف���ي العام القادم. وهذا 
الشأن ليس وليد اللحظة، فقد 
عملت اإلدارات السابقة على إنشاء 
قسم يعنى بالدراما التلفزيونية، 
وضخ الدماء اجلديدة واملؤهلة 
أكادمييا للساحة الفنية والثقافية 
الكويتية، ومن شأنه أن يساعد 
على تصحيح األخطاء املوجودة 
في مس���ار الدراما التلفزيونية 
الكويتية وعودتها إلى س���ابق 
عهدها. فقد بدأ هذا األمر عندما 
عهد قبل س���نوات إلى خريجي 
قسم الدراسات الدرامية باملعهد 
العالي للفنون املسرحية مهمة 
دراس���ة الدرام���ا التلفزيونية 
ليشكلوا مجلس القسم العلمي 
فيما بعد، والحقا قامت اإلدارات 
املتتابعة باالهتمام بهذا القسم 
من حيث متابعة املبتعثني في 
مراحل دراستهم، كما مت إنشاء 
مبنى للقس���م باملعهد، لذا أتى 
فتح هذا القسم بشكل فعلي من 
أولويات اإلدارة احلالية، وذلك 
لتالفي املخالفات املسجلة على 
املعهد في عدم استغالل املبنى 
رغم وجود عدد من األس���اتذة 
من حملة الدكتوراه واملاجستير 
ممن تخصص���وا ف���ي الدراما 
التلفزيونية ومستعدين لتولي 
مهمة التدريس في هذا القسم، 
خاصة أن حتصيلهم العلمي تنوع 
بني بريطانيا ومصر ولبنان، مما 
يخلق تعددية ثقافية ضرورية 

في مجال التدريس األكادميي.

ما هي طبيعية الدراسة في قسم 
التلفزيون، خاصة أن تشعيبات 

التلفزيون كثيرة؟
٭ جهاز التلفزي���ون بوصفه 
وسيطا إعالميا يضم في ثناياه 
العديد من التخصصات، وهذا 
التن���وع املوج���ود في س���لته 
البرامجية يخلق نوعا من اإلرباك 
عند غير املختصني، فالتلفزيون 
يشكل حالة ش���عبوية فريدة 
يختلف بها عن أي وسيط اعالمي 
آخر، فهو يضم البرامج اإلعالمية 
واإلخبارية الت���ي تخضع إلى 
نظريات علم االتصال، كما يضم 
اإلعالن التجاري الذي يخضع 
إلى علوم ونظريات التسويق 
واالقتصاد، وهناك برامج الطفل 
الت���ي تأتي حت���ت مظلة علم 
النفس »النمو والتربوي«، وهذا 
بعض أهم ما يطرح عبر جهاز 
التلفزيون ويختص بها قس���م 
اإلذاعة والتلفزيون في كليات 
اإلعالم، أما الدراما التلفزيونية، 
وهي ما تعنينا هنا، فهي تصنف 
ضمن مواد التلفزيون الترفيهية، 
إال أنها تأخ���ذ منحى آخر أكثر 
تش���عبا من باقي تخصصات 
التلفزي���ون. وهذا ليس حتيزا 
للدراما، بل هي احلقيقة، حيث 
تأتي الدراما التلفزيونية حتت 

)محمد هاشم(  د.فيصل القحطاني متحدثا  للزميل مفرح الشمري     

@MefrehS  أجرى الحوار: مفرح الشمري ـ

السيرة الذاتية

دراما الطفل
في التلفزيون واملسرح

٭ د. فيصل محسن القحطاني
٭ رئيس قسم التلفزيونـ  املعهد العالي للفنون املسرحية، 

الكويت
٭ أستاذ الدراما وحرفية السيناريو واإلذاعة وفن اإللقاء 

ـ املعهد العالي للفنون املسرحية

المؤهالت العلمية:

ــفة في الفنونـ   ٭ حاصل على درجة الدكتوراه الفلس
قسم السيناريوـ  املعهد العالي للسينما أكادميية الفنون 
بالقاهرةـ  وعنوانها »السمات الفنية والفكرية في كتابة 

الدراما التلفزيونية« 2013، مرتبة الشرف األولى.
٭ ماجستير في الدراسات التلفزيونية، قسم الدراما، 

جامعة بريستول، اململكة املتحدة البريطانية، 2005.
ــات الدرامية، املعهد العالي  ــوس في الدراس ٭ بكالوري
ــرحية، الكويت، 2002 وحصل على املركز  للفنون املس

األول.

الخبرات العملية:

٭ ناقد مسرحي وتلفزيوني.
٭ عضو رابطة األدباء الكويتية.

ــازة النصوص 2014، املجلس  ٭ نائب رئيس جلنة إج
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 

ــة ملهرجان الفرق األهلية  ٭ نائب رئيس اللجنة الدائم
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 2013.

ــازة النصوص 2013، املجلس  ٭ نائب رئيس جلنة إج
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 

٭ عضو جلنة إجازة النصوص 2012، املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

٭ عضو جلنة التوصيات والرصد ملسرح الطفل اخلليجي 
2012 )حتت التأسيس، األمانة العامة لدول مجلس التعاون 

اخلليجي(
٭ عضو جلنة النقاد والشؤون الفنية عام 2004.

٭ عضو مسرح اخلليج العربي، الكويت.

اإلصدارات:

٭ كتاب »الدراما التلفزيونية الكويتية: السيناريو بني 
احلرفية والتطبيق« سنة 2013.

٭ كتاب »دراما الطفل وتنمية مهارات التفكير: مسرح 
وإذاعة وتلفزيون« حتت الطبع.

حتدث د.فيصل القحطاني عن دراما الطفل في التلفزيون 
واملسرح، خصوصا انه  مشارك في العديد من اللجان 
التي تالمس ثقافة الطفل، ولديه ابحاث في هذا اجلانب، 
ــث قال:  ثقافة الطفل مهملة في مجتمعاتها العربية،  حي
ودائما ما يعتمد على الصف املدرسي لتولي هذه املهمة، 
في حني ان هذا ال يكفي وال يعطي نتائج فعالة في تطوير 
واتساع ثقافة الطفل، ألن التعليم الصفي إلزامي للطفل، 
وهذا شعور يتولد عنده منذ اليوم األول للدراسة، حيث 
ــعره بامللل،  ــر والطلبات التي ترهق الطفل وتش األوام
فال يجد بدا من تفريغ طاقاته إال في األجهزة واأللعاب 
احلديثة، ويساعد على هذا السلوك الغياب الكامل للبرامج 
واألنشطة الثقافية والفنية سواء في املدرسة، أو أجهزة 
الدولة األخرى املعنية بثقافة الطفل. وحتى وإن وجدت 
ــطة فهي ارجتالية، ومقاصدها ال تتوافق مع  هذا األنش
ما يريده الطفل، فأغلبها يعمل للترويج اإلعالمي دون 
ــل ومتطلباته. ألنه من غير  البحث في احتياجات الطف
ــول أن يكون في دولنا العربية تخطيط لالقتصاد  املعق
وخطط مستقبلية للبنية التحتية دون التخطيط لتأهيل 
من سيتولى هذه املشاريع التنموية، وأقصد هنا أطفال 
اليوم فهم رجال ونساء الغد الذين سينفذون ويشرفون 
على خططنا املستقبلية. هذا إذا كنا فعال نخطط للمستقبل 
ــليم ومدروس، حيث ال بد للمعنيني بثقافة  ــكل س بش
ــتقبله من البحث عما ينمي قدراته ويغير  الطفل ومس
ــيط، للوصول إلى قدرات تفكير  من منط تفكيره البس
ــدث إال إذا آمنت الدولة بهذه األفكار  عليا، وهذا لن يح
ــتقبل، ومن خالل  الداعية لتنمية الطفل، وإعداده للمس
ــا طرحته في األبحاث التي قدمتها والتي تطورت إلى  م
كتاب سيصدر قريبا حتت عنوان »دراما الطفل وتنمية 
مهارات التفكير: مسرح وإذاعة وتلفزيون«، وهنا نتحدث 
عن كيفية االستفادة من التقنيات املستخدمة في تنمية 
ــص الدرامي، حيث  ــارات التفكير وتوظيفها في الن مه
يرتقي التفكير تدريجيا عند الطفل للوصول إلى الغاية 
ــارات التفكير  ــي أن يصل الطفل إلى مه املطلوبة، وه
العليا، ومنها التفكير الناقد واإلبداعي وحل املشكالت، 
وهذا املشروع ليس بتلك البساطة التي ميكن أن يتبناها 
كاتب بعينه، بل هو مشروع دولة يطرح جلميع اجلهات 
ــيلة  املعنية بالطفل ومضمونها الدراما، باعتبارها وس

ترفيهية للطفل.
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افتتح حتت رعاية األمير متيم بن حمد آل ثاني مبشاركة 261 شركة من 36 دولة

عبداهلل آل ثاني: »ميليبول قطر« ثمرة تعاون
 بني وزارة الداخلية القطرية وميليبول فرنسا

النواف: العنصر النسائي أثبت جدارة واستحقاقًا 
في كل ما أوكل إليه من أعمال  ميدانية أو إدارية

العام، مشيرة إلى الزيادة في 
العارضين والمساحة  عدد 
المخصصة لهم، فضال عن 

مشاركة دول جديدة.
وقال���ت مورييل إن هذه 
اإلحصاءات واألرقام توضح 
أن مع���رض ميليبول قطر 
أصبح حدثا هاما في المنطقة، 
متمنية أن يش���هد حضورا 
الفتا من الضيوف والزوار 
ووسائل اإلعالم ليطلعوا عن 
قرب على أح���دث المعدات 
والتجهيزات في مجال األمن 
الداخلي وكمية الصفقات التي 

تتم على هامش المعرض.
يش���ار إل���ى أن معرض 
ميليبول قط���ر نجح على 
مدى سنوات في أن يصبح 
منصة رئيس���ة لمتطلبات 
األمن الداخل���ي في منطقة 
الشرق األوسط التي أصبحت 
إحدى أنشط أسواق العالم 

في هذا المجال.
المعرض هذا  ويس���لط 
العام الض���وء على أحدث 
المتطورة على  التقني���ات 
صعيد المنتجات والخدمات 
على حد سواء وخصوصا 
في مجال النقل واالتصاالت 
والتتب���ع ونظ���م التوثيق 
المراقبة والتحكم  وأنظمة 
إل���ى  بالمداخ���ل، إضاف���ة 
الش���ركات ووسائل اإلعالم 

وتقنية المعلومات.

الس���ابقة،  أفضل من األعوام 
ومؤكدا لهن العمل على تذليل 
كل الصع���اب والعقبات التي 
تواجههن من أجل االستمرار 
في أداء عملهن، مشيدا بالدور 
الذي تقوم به إدارة العالقات 
المعنوي  العامة والتوجي���ه 
وإدارة اإلعالم األمني والتعاون 
الذي يتم مع قط���اع التعليم 
والتدريب في توعية وترغيب 
الفتيات في االنخراط في السلك 

العسكري.
عقب ذلك قام بجولة تفقدية 
المعهد تعرف خاللها  ألقسام 
على أداء العمل لضباط وأفراد 
معهد الهيئة المساندة اليومي، 
الجدول  إلى معرفة  باإلضافة 
اليوم���ي للطالبات  الزمن���ي 
والحرص على ضرورة غرس 
حب الوطن والوالء في نفوسهن 
وطالبه���ن بب���ذل المزيد من 
الجهد والعط���اء والمواظبة 
واالجته���اد من أج���ل خدمة 

وطنهن الحبيب.

)البرازيل، وفرنسا، ألمانيا 
مع النمسا، وأميركا ، إيطاليا، 

بريطانيا(.
كما أش���ار رئيس لجنة 
إلى مشاركة  ميليبول قطر 
دول جدي���دة ه���ي بلجيكا 
وقبرص والبرتغال ورومانيا 
وتايوان وسلوفاكيا فضال 
عن حضور فاع���ل وكبير 

للشركات المحلية،
منوه���ا ال���ى أن بيانات 
وإحصاءات الدورة العاشرة 
لمع���رض الميليبول تؤكد 
نجاح المعرض بامتياز، وقال 
»إن ذلك يعود إلى السمعة 
الطيبة والثقة الكبيرة التي 
حظيت بها دولة قطر على 

كافة األصعدة العالمية«.
ولف���ت رئي���س لجن���ة 
ميليب���ول قطر إلى حضور 
رفي���ع المس���توى خ���الل 
فعالي���ات االفتت���اح بينهم 
وزراء ومسؤولي األمن العام 

من دول عربية وأجنبية.
من جانبها أشادت مديرة 
معرض ميليب���ول باريس 
مورييل كافنتاريس خالل 
المؤتم���ر الصحافي بالدعم 
ال���ذي يحظى به  الكبي���ر 
المعرض من قب���ل القيادة 

القطرية.
كم���ا أش���ادت بالجهود 
الكبيرة التي بذلت في إطار 
التحضير لميليبول قطر هذا 

الموج���ودة بالمعهد ومعرفة 
ما ينقصهن، متمنيا أن يكون 
التخرج في األع���وام المقبلة 

الجهود والتعاون والتنسيق 
بين المسؤولين في وزارتي 
الداخلية في كل من دولة قطر 

والجمهورية الفرنسية.
المعرض  وأض���اف »أن 
وبعد م���رور 20 عاما على 
انطالق أول دورة له في دولة 
قطر يؤكد في كل دورة على 
التطور  المزيد من  تحقيق 
والتألق بشهادة العديد من 
المسؤولين«، معبرا عن فخر 
واعتزاز قطر باستضافة هذا 

الحدث المهم.
آل  العمي���د ناصر  وأكد 
التحضيرات  ثاني أن كافة 
واالستعدادات واإلجراءات 
الخاصة بمعرض ميليبول 
قطر 2014 قد تمت وفق خطط 
العمل التي وضعتها اللجنة 
نهاية عام 2012 وحتى تاريخ 

انعقاد هذه النسخة.
وأشار إلى مشاركة لجنة 
ميليبول قطر في العديد من 
العالمية  المعارض األمنية 
بهدف التسويق لهذا المعرض 
أكبر عدد من  واس���تقطاب 
الشركات العالمية ودعوتهم 

للمشاركة فيه.
وعن مميزات الميليبول 
في دورته العاشرة أشار إلى 
الزيادة في عدد الش���ركات 
والدول المشاركة والمساحة 
إلى  المحج���وزة للمعرض 
جانب وجود 6 أجنحة دولية 

هذا واستمع اللواء الشيخ 
فيصل النواف إلى شرح مفصل 
اإلدارات واألقس���ام  عن عمل 

ان تعاون دول الخليج أمنيا 
فيما بينها سابق قبل حتى 
التعاون  تأس���يس مجلس 

الخليجي.

261 شركة 

ويع���د ه���ذا المعرض 
الدول���ي ال���ذي ينظ���م كل 
عامين بالتناوب بين باريس 
الوحيد  المعرض  والدوحة 
في منطقة الشرق األوسط 
الذي يعرض بين أجنحته، 
أنتجته الشركات  أحدث ما 
العالمي���ة في مج���ال األمن 

الداخلي. 
المعرض  ويش���ارك في 
هذا العام 261 شركة من 36 
دولة مختلفة بزيادة تقدر 
نسبتها بنحو 7٪ قياسا بعدد 
الشركات في ميليبول قطر 
2012، فيما يحتل المعرض 
مس���احة قدرها 6055 مترا 
مربعا بنسبة زيادة قدرها 

12٪ عن نسخة 2012.
وق���ال العميد ناصر بن 
فهد آل ثان���ي رئيس لجنة 
ميليبول قط���ر في مؤتمر 
صحافي عقد مساء اول من 
ام���س إن »ميليبول قطر« 
يعد م���ن أكب���ر المعارض 
التي تس���تقطب  األمني���ة 
كبرى الش���ركات المصنعة 
لألجهزة األمنية واألسلحة، 
مبينا أنه يأتي ثمرة لتضافر 

المساندة في قطاعات وزارة 
الوزارة تفخر  الداخلية، وان 

بهن النتسابهن ألجهزتها.

من دورة الى أخرى. 
الجه���ات  واوض���ح أن 
المش���اركة م���ن ش���ركات 
أمني���ة تقدم  ومؤسس���ات 
أحدث ما لديها من منتجات 
في مجال االمن الداخلي بما 
يلبي احتياجات ومتطلبات 
االمن، مشيرا الى أن ميليبول 
قطر يتميز بمشاركة العديد 
من الدول والشركات العالمية 

لما يمثله من أهمية.

أمن الخليج 

وف���ي تصري���ح خاص 
ل�»األنباء« قال األمين العام 
المس���اعد للشؤون األمنية 
لدول مجلس التعاون هزاع 
المعرض  الهاجري: ان هذا 
يؤك���د ان األم���ن يأتي في 
المرتب���ة االول���ى ألي بلد 
المس���تدامة،  التنمية  تريد 
ومن هذا المبدأ تأتي أهميته 
بالنسبة لدول المنطقة ككل 
كونه اكبر معرض من نوعه 
متخصص في المستلزمات 
األمنية للشركات من جميع 
أنحاء العالم، وأشار الهاجري 
في س���ياق حديث���ه إلى ان 
هذا المعرض مفيد وبشكل 
حيوي لجميع دول الخليج 
مؤكدا ان امن الخليج جزء 
ال يتجزأ وانه مكمل لبعضه، 
الخليجي  والتعاون األمني 
اصبح مطلبا اآلن وال ننسى 

دراستها من خالل آلية التخرج 
ومدة التدريب والفترة الزمنية 
لها، موضحا دور معهد الهيئة 

يستمر ثالثة أيام. 
وأكد الشيخ عبداهلل بن 
آل ثاني عقب جولة  ناصر 
له في المعرض أن معرض 
»ميليب���ول قط���ر« يعتبر 
ثم���رة تعاون بي���ن وزارة 
الداخلية في قطر وميليبول 
فرنسا، مشددا على أن حجم 
المشاركة في ميليبول قطر 
ف���ي دورت���ه الحالية يأتي 
كتأكيد عل���ى نجاح وزارة 
الداخلية القطرية في تنظيم 
النجاح  المعرض وتحقيق 

مثنيا عل���ى جهوده���ن منذ 
تخرجهن من أول دفعة وحتى 
اآلن، مبينا ان هناك اجراءات تتم 

الدوحة ـ ذعار الرشيدي

تحت رعاي���ة أمير قطر 
صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني  وبحضور 
رئيس الوزراء القطري وزير 
الش���يخ عبداهلل  الداخلية 
بن ناصر آل ثاني، انطلقت 
ام���س فعالي���ات المعرض 
الدولي ألنظمة األمن الداخلي 
»ميليبول قط���ر2014« في 
نسخته العاشرة، في مركز 
الدوحة للمع���ارض والذي 

الداخلية  أكد وكيل وزارة 
التعليم  المس���اعد لش���ؤون 
والتدريب اللواء الشيخ فيصل 
النواف أن العنصر النس���ائي 
منذ التحاقه بالعمل األمني قد 
أثبت جدارة واستحقاقا لكل 
ما أوكل إليه من أعمال سواء 
ميدانية أو إدارية، مضيفا أن 
العمل األمني يتطلب االطالع 
المستمر على كل ما هو جديد في 
أساليب العمل المناط باألجهزة 
األمنية لمواكبة أي متغيرات. 
بجولة لمعهد الهيئة المساندة 
استقبلته خاللها مديرة معهد 
الهيئة المساندة منى الشطي 

وعدد من ضباط المعهد.
جاء ذلك خالل قيام اللواء 
الهيئة  النواف بجولة لمعهد 
المساندة اس���تقبلته خاللها 
مديرة معهد الهيئة المساندة 
منى الشطي وعدد من ضباط 

المعهد.
أنه حريص على  وأضاف 
زيارة معهد الهيئة المساندة، 

قطاعات عسكرية شاركت باجنحة في املعرض 

 اللواء فيصل النواف مصافحا أحد عناصر الشرطة النسائية 

 املعرض افتتح مبشاركة 261 شركة من 36 دولة

.. ويستمع إلى مالحظات لتطوير العمل 

من املعرض 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبداهلل آل ثاني خالل تفقد املعرض 

األمني العام املساعد للشؤون األمنية لدول مجلس التعاون هزاع الهاجري رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبداهلل آل ثاني متحدثا للصحافينيالشيخ عبداهلل آل ثاني يفتتح املعرض الدولي ألنظمة األمن الداخلي )ميليبول قطر2014( 

الهاجري: التعاون 
األمني اخلليجي 
سابق لتأسيس 

مجلس دول 
التعاون
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اللص املسلح اعترف بشروعه في سرقة ماكينة سحب آلي في الوفرة

قوة مباحث ميناء عبداهلل أوقعت اللص العنيف بعد أن بادلته 
إطالق النار وإصابة دوريتني بوابل من الطلقات النارية

ميناء عبداهلل ضبطت بحوزة 
اللص اخلليجي سالحني ناريني 
اتوماتيكي واآلخر  احدهم���ا 
مسدس الى جانب ذخيرة، كما 
ضبط���ت 3 مركبات احداهما 
استخدمت في محاولة سلب 
ماكينة بنك محلي وهي نوع 

برادو.
وبحسب مصدر امني فان 
بالغا تلقته عمليات الداخلية 
قبل عشرة ايام تضمن محاولة 
سرقة ماكينة سحب آلي عبر 

باالكراه، وقيامه ب� 11 عملية 
سلب باالكراه، وجار ضبط 
اخلليج���ي بعد قي���ام رجال 
مباحث ميناء عبداهلل مبطاردة 
املتهم في مناطق غير ممهدة، 
حيث توقفت مركبة اخلليجي 
ارتطامه���ا  الل���ص بس���بب 
بحاجز رملي أعاق حركتها. 
واكد مص���در امني ان رجال 
املباحث اس���تخدموا مهارات 
قتالية لضبط اللص املسلح، 
مش���يرا الى ان قوة مباحث 

أعيرة نارية أخرى ليقوم رجال 
املباحث مببادلته اطالق النار 
حتى نفدت ذخيرة األسلحة 

ومت ضبطه.
املتهم  وقال املص���در: ان 
اعترف بس���رقاته املتنوعة 
وأرش���د ع���ن 3 مركبات قام 
بس���رقتها، مؤكدا ان احدى 
املركب���ات اس���تخدمها ف���ي 
محاولة سلب ماكينة سحب 
آلي باالكراه، كما اعترف بقيامه 

ب� 11 عملية سلب باالكراه.

الرشاش، محدثا  من سالحه 
تلفيات بدوريات املباحث، ومن 
ثم انطلق حتت واقع اطالق نار 
كثيف مستغال مركبة رباعية 
املتهم  الدفع، ورغم حي���ازة 
الس���الح اال ان قوة املباحث 
قامت مبالحقته والتضييق 
علي���ه حتى توقف اخلليجي 
املركبة  اجباريا بفعل تعطل 

وغرسها في الرمال.
واضاف املص���در: حينما 
توق���ف اللص ق���ام بإطالق 

السحب اآللي مت التوصل الى 
اللص وهو ش���خص  هوية 

يعرف بالعنف املفرط.
واضاف املصدر: مت حتديد 
مكان تواجد املتهم من خالل 
تقنية االقمار الصناعية في بر 
األحمدي، واثر هذه املعلومات 
انتقلت قوة من املباحث الى 
مخيم يتوارى فيه اللص عن 
االنظار وم���ا ان رصد اللص 
ق���وة املباحث تطوف املخيم 
حتى بادلهم اطالق نار كثيف 

ربط املاكينة مبركبة ومحاولة 
سحبها، مش���يرا الى ان هذا 
الب���الغ كان محل اهتمام من 
قبل مدير عام اإلدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائي���ة اللواء 
محمود الطباخ والذي أمر قوة 
مباحث ميناء عبداهلل برئاسة 
الرائد يوسف اليوسف بسرعة 

ضبط املتهم.
واض���اف املص���در: بعد 
حتريات مكثف���ة امتدت منذ 
بالغ الشروع في سرقة ماكينة 

عبداهلل قنيص

بعد مطاردة ليلية مثيرة 
تخللها اطالق النار وتعرض 
خاللها رج���ال مباحث ميناء 
عبداهلل ملخاطر جمة، كادت 
ان تودي بحياتهم، مت ضبط 
خليجي من ارباب الس���وابق 
ارتكابه سلس���لة من  وتبني 
اجلرائم العنيفة ومن ابرزها 
محاولة سرقة ماكينة سحب 
آلي الى جانب سرقة 3 مركبات 

إحدى دوريات املباحث وقد تعرضت إلطالق نار كثيف االسلحة التي استخدمها اجلاني وضبطت بعد املطاردة  سيارة املتهم وقد غرزت في الرمال   املتهم العنيف بعد ضبطه 

توقف اضطراريًا 
بعد نفاد الذخيرة 

وغرز سيارته
في الرمال

»الدستورية« تأمر باستخراج محضري 
جلنتني فرعيتني وترجئ طعن 

مرشحني إلى 26 ديسمبر للحكم

ضبط »بدون« سكران يتجول
في األڤنيوز بـ »كالبشات«

»اجلنح« تؤجل شكوى »املرشد« 
للنظر في طلب رد الهيئة

املقدم من البراك

»التمييز« تؤيد براءة السعيد 
والسبيعي من اإلساءة إلى رئيس 

وزراء قطر السابق

حتويل مركبة مواطنة آلخر دون 
علمها في األندلس

أب خطف أبناءه الثالثة
وتغيب شاب من هدية

مجهول انتحل صفة رجل
أمن وسلب البنغالي »نظر الدين«

سرقة بريد إلكتروني من مواطن 
و»كاسكو« من محمية

اخلالف على »موقف« أسفر
عن ضرب وسلب وافد في الساملية

هوشة نسائية في جمعية تعاونية

مؤمن المصري

قررت احملكمة الدس���تورية امس برئاسة املستشار 
يوسف املطاوعة في الطعون االنتخابية التكميلية في 
الطعن املقدم من املرش���ح هش���ام البغلي بندب عضو 
احملكمة املستشار خالد الوقيان وابراهيم السيف لالنتقال 
لألمانة العامة ملجلس األمة الستخراج محضري اللجنتني 
الفرعيتني 20 و42 وليطلع اخلصوم على احملضرين وتقدمي 
دفاعهم في جلسة 27 أكتوبر، كما قررت حجز طعن كل 
من املرشحني احمد عبدالعزيز الفيلكاوي وصالح الهاشم 
والطعنني املقدمني من صالح الرنني الى جلسة 26 ديسمبر 

للحكم وتقدمي مذكرات ملن يشاء خالل أسبوع.

أمير زكي

احتجز ش���اب من غير محددي اجلنسية في مخفر 
األندلس على خلفية الس���كر الب���ني، على ان يخضع 
للتحقيق حليازة كالبش���ات خاصة بوزارة الداخلية، 
وقال مصدر امني ان الشاب البدون مت ضبطه من قبل 
امن االڤنيوز خالل دخوله السوق وكان في حالة غير 

طبيعية نتيجة تناوله مواد مسكرة.

مؤمن المصري

أجلت محكمة اجلنح برئاسة القاضي يوسف االثري 
امس الشكوى املرفوعة من رئيس املجلس األعلى للقضاء 
املستشار فيصل املرشد ضد النائب السابق مسلم البراك 
على خلفية أحداث ساحة اإلرادة الى جلسة 27 اجلاري 

للنظر في طلب رد الهيئة املقدم من املتهم. 
وفي احداث جلسة امس مثل املتهم البراك مع دفاعه 
وتقدم بطلب رد هيئة احملكمة. وكان املستشار املرشد 
قدم دعوى ضد البراك يتهمه باالساءة اليه والنيل من 
القضاء وإطالق أقوال غير صحيحة وليس لها إثبات. 
يذكر ان احملكمة قد قررت إخالء سبيل البراك بكفالة 
مالية قدرها 5 آالف دينار بعد قرار النيابة العامة بحبس 

البراك عشرة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

مؤمن المصري 

أيدت محكمة التمييز أمس حكم محكمة االستئناف 
القاضي ببراءة محمد طالل السعيد وسعود السبيعي 
من س���ّب الشيخ حمد بن جاس���م رئيس وزراء قطر 

السابق في الشكوى املقدمة منه ضدهما.

أمير زكي

أمر وكيل نيابة الفروانية بتسجيل قضية تزوير في 
محرر رسمي واستدعاء أحد عناصر املرور، الذي قام 
بتحويل مركبة دون حضور صاحب املركبة، وكانت 
مواطنة تقدمت الى مخفر االندلس وابلغت عن انها متتلك 
مركبة موديل 2014 وقدمت ما يثبت قولها، واش���ارت 
الى ان املركبة وجدت انها مس���جلة باسم مواطن رغم 

انها لم تتردد على املرور وتقوم ببيع املركبة.

محمد الجالهمة

اتهمت مواطنة زوجها واملنفصلة عنه بخطف أبنائها 
الثالثة )طفل وطفلتان(، وقالت املبلغة ان ابناءها الثالثة 
قام والدهم بخطفهم بعد انتهاء اليوم الدراسي وقدمت 
ما يؤكد وجود حضانة بحوزتها وسجلت قضية خطف 
أبناء، وفي مخف���ر الصباحية تقدم مواطن وابلغ عن 
تغيب ابنه في منطقة هدية منذ الرابع عشر من الشهر 

اجلاري، وسجل املبلغ قضية تغيب.

اتهم وافد بنغالي يدعى »نظر الدين« شخصا مجهوال 
بتوقيفه خالل قيادته لسيارة كفيله في منطقتي العقيلة 
والرقة بزعم انه رجل مباحث ومن ثم سرق مبلغ 120 
دينارا ومستندات رسمية، وس���جلت قضية انتحال 

صفة موظف عام وسرقة.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخفر الرقة واتهم ش����خصا مجهوال 
بسرقة االمييل اخلاص به ومن ثم قام الشخص باالساءة 
الى آخرين عبر وس����ائل التواصل االجتماعي، وسجلت 
قضي����ة. من جهة اخرى تقدم مواط����ن الى مخفر مبارك 
الكبير وابلغ عن س����رقة هاتفه نوع »آيفون 5« وسجلت 
قضية س����رقة هاتف، من جهة اخرى س����جل مواطن في 
مخفر مبارك الكبير قضية سرقة، وقال املبلغ ان مجهوال 

سرق »كاسكو« من داخل محمية مبنزله.

عبدالعزيز فرحان

تقدم وافد الى مخفر الساملية واتهم شخصا مجهوال 
قدم لرجال األمن بيانات مركبته، وقال املبلغ ان خالفا 
حدث بينه وبني املدعى عليه بسبب موقف سيارة خاص 
به مقابل جمعية عمله. وأشار الى ان املدعى عليه قام 
بضربه وسلبه وهرب الى جهة غير معلومة، وسجلت 
القضية باعتبارها جناية واحيلت الى املباحث لضبط 

واحضار املدعى عليه.

محمد الجالهمة

أرفقت مواطنة تقريرا طبيا في ملف قضية حملت 
عنوان اعتداء بالضرب. وقال مصدر أمني ان املواطنة 
قالت انها كانت في جمعية تعاونية تقع في نطاق محافظة 
الفروانية. وأشارت الى انها التقت سيدة أخرى وحدثت 
مش���ادة كالمية، وقامت على اثر املشادة املدعى عليها 

بضربها على مرأى ومسمع من مرتادي اجلمعية.

 احملامي محمداملطيري

»اإلدارية« رفضت إلغاء قرار سحب تاكسي املطار
مؤمن المصري

الدائ����رة اإلدارية  أصدرت 
مبحكمة االس����تئناف برئاسة 
املستش����ار محمد جاس����م بن 
ناجى حكمها برفض االستئناف 
املقام من وزير املواصالت وإدارة 
الطيران املدني وقضت بتأييد 
احلكم الصادر من محكمة أول 
الق����رار اإلداري  درجه بإلغاء 
العامة  الص����ادر م����ن اإلدارة 
للطيران املدني بسحب ترخيص 

تاكسي املطار.
كان احملامي محمد محسن 
املطيري قد أق����ام دعوى أمام 

احملكمة اإلداري����ة طالبا إلغاء 
ق����رار اإلدارة العامة للطيران 
املدني بسحب التصريح الصادر 
ألحد املواطنني بترخيص تاكسي 

املطار.
كان املواط����ن نه����ار محمد 
الديحان����ي صاح����ب تصريح 
تاكسي املطار قد فوجئ بإدارة 
الطيران املدن����ي يطلبون منه 
التصريح الصادر له ملراجعته 
وإعادته إليه مرة أخرى فسلمهم 
التصريح اخلاص به بحس����ن 
التالي طلب  الي����وم  نية وفي 
من إدارة الطيران املدني إعادة 
أنهم رفضوا  إال  التصريح له، 

وأنه مت صدور قرار بس����حب 
التصريح بزعم وجود شكوى 

ضده.
وبذلك جل����أ الديحاني إلى 
محاميه محمد محسن املطيري 
لتق����دمي ش����كوى ض����د وزير 
املواص����الت وإدارة الطي����ران 
القرار  إلغاء هذا  املدني، طالبا 
وتعويض����ه عن إص����دار هذا 
القرار الباطل معلال دعواه بأن 
هذا القرار الذي أصدرته إدارة 
الطيران املدني مخالف للقانون 
الوزارية والئحة  والق����رارات 
تاكسي املطار التي تنظم عمل 

أصحاب تاكسي املطار.

»أملانية« رفعت »يابانية« وأتلفتها 
في مدخل »حوادث اجلهراء«

هاني الظفيري

شهد مدخل حوادث مستشفى اجلهراء حادث تصادم غريبا متثل 
برفع مركبة رباعية الدفع بعد اصطدام أملانية بها من اخللف 

وإلصاقها باجلدار. وقال مصدر أمني: ان حادث تصادم وقع قرب 
بوابة احلوادث ظهر امس فتوجه على الفور رجال النقطة األمنية 

مبستشفى اجلهراء ولم يسفر احلادث عن وقوع أي إصابات. 
وأفاد املصدر بأن قائد األملانية كان يريد ان يكبح املركبة إال انه 

التلفيات حلقت باملركبة اليابانية من األمام واخللف ضغط بقدمه على »البنزين« ما دفع املركبة الى االصطدام.

سرقة 3 إطارات من مصري وصاحب مركبة سبورت »باق« عراقية

620 دينارًا سرقها مجهول من حساب مواطنة
و430 ديناراً تبخرت من درج وافدة

محمد الجالهمة
عبدالعزيز فرحان

سجلت مواطنة في مخفر 
الروضة قضي���ة تزوير في 
مح���ررات بنكي���ة، وقال���ت 
املواطن���ة ان اللص املجهول 
أجرى 3 عمليات بنكية على 
إحدى الشركات املتخصصة 
في بيع األجهزة االلكترونية، 
مشيرة إلى أن إجمالي املبالغ 
التي سحبت من رصيدها بلغ 

620 دينارا.
من جهة أخ���رى، تقدمت 
واف���دة فلبينية إل���ى مخفر 
شرطة بيان واتهمت مجهوال 
بسرقة 430 دينارا من داخل 
غرفة نومها، واشارت الى أن 
املبلغ كان داخل درج بغرفة 

النوم.
من جهة اخرى تقدم وافد 
إل���ى مخفر اجلليب  مصري 
وأبلغ عن مجهول قام بسرقة 
3 إط���ارات من مركبته حيث 

ق���ام اللص بوض���ع حجارة 
بدل اإلطارات، وأضاف املبلغ 
أن اللص لم يكتف بس���رقة 
اإلطارات وإمنا كس���ر زجاج 
املركبة وسرق من داخلها مبلغ 

25 دينارا، وسجلت قضية.
من جهة أخرى تقدمت وافدة 
عراقية 49 عاما إلى مخفر بيان 
وأبلغت ضد مجهول كس���ر 
زجاج مركبتها األمامي وسرق 
من داخل املركبة بطاقة مدنية 
وبطاقة ضمان صحي ورخصة 

سوق و20 دينارا.
وقالت العراقية إنها تشتبه 
في مركبة س���بورت عنابي 
مرجح���ة أن يك���ون صاحب 
املركبة هو من س���رقها. على 
صعيد آخ���ر تقدمت مواطنة 
وأبلغت عن تعرض سيارتها 
الكسر  للس���رقة عن طريق 
في ممش���ى الرميثية والذي 
شهد قضيتني مماثلتني أمس 
وشملت املسروقات بطاقات 

مدنية وبنكية.

املستشار خالد الفريح

الفريح: »احملكم« تسعى إلى االرتقاء مبستوى األداء 
القانوني والتشريعي في القطاع احلكومي عبر مؤمترات

أعل���ن املستش���ار خالد 
الفريح إبرام اتفاق مع الشركة 
الديبلوماسية الدولية للقانون 
الدول���ي وحقوق اإلنس���ان 
ومقرها مملكة النرويج وشركة 
التي يتولى  الكويتي  احملكم 
رئاسة مجلس إدارتها، مشيرا 
إلى تلقيه تفويض من إدارة 
موسوعة التكامل االقتصادي 
� األفريقي بتنظيم  العرب���ي 
املؤمترات واملعارض والتسويق 
والدورات التدريبية والتعليم 

املس���تمر باس���م املوسوعة، 
الفريح في تصريح  وأضاف 
صحافي ان شركة احملكم بصدد 
التكامل  استضافة موسوعة 
االقتصادي العربي � االفريقي 

بالكويت، 
ولف���ت الفري���ح إلى دور 
ف���ي خدمة  الدولي  احملك���م 
القانون واملشاريع احلكومية، 
الفتا إلى أن دور احملكم يسعى 
إلى االرتقاء مبستوى األداء 
القانون���ي والتش���ريعي في 

القطاع احلكومي من خالل عقد 
وتنظيم مؤمترات في العديد 
من التخصصات القانونية بني 

مختلف الوزارات. 
من جانب���ه قال مدير عام 
شركة احملكم الكويتي الدولي 
فهد الفريح انه بصدد تنظيم 
مؤمتر متخصص للتعاون بني 
اإلدارات القانونية في وزارات 
الدولة بع���د موافقة الديوان 
األميري والعديد من الوزارات 

لالستفادة من املؤمتر.



األمنية
الثالثاء 21 اكتوبر 2014

30

 هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة اجلهراء بإحالة جثة مواطن 51 عاما إلى الطب 
الشرعي وتسجيل قضية وفاة نتيجة شبهة جنائية وجاء ذلك 

ببالغ عن وفاته داخل منزل أسرته في منطقة تيماء.
وقال مصدر أمني إن الطب الشرعي سيحدد على وجه دقيق 

أسباب وفاة املواطن.

وفاة نتيجة شبهة جنائية في تيماء مطلوب للطب النفسي سقط بهيروين في سلوى
هاني الظفيري

أم���ر مدير أم���ن حولي 
العمي���د عب���داهلل العجمي 
بإحالة شاب من غير محددي 
اجلنسية إلى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 

في منطقة سلوى وحتريز 
املمنوع���ات وإرفاقه���ا مع 

املتهم.
امني إن  وقال مص����در 
دورية إس����ناد حولي كان 
رجاله����ا ف����ي جول����ة ومت 
االش����تباه مبركب����ة داخل 

منطقة سلوى، حيث ترجل 
الشخص الذي مت تفتيشه 
قبل إصعاده الدورية لعدم 
حمل����ه أي إثب����ات، فتمت 
مشاهدة كيس صغير يشتبه 
بأن����ه يحتوي عل����ى مادة 
الهيروين املخدرة ومن ثم 

مت االستعالم عن الشخص 
انه بدون ومسجل  ليتبني 
بحقه اإليداع للطب النفسي 
ملدة سنتني وإلقاء قبض من 
العامة للتحقيقات  اإلدارة 
عليه، ومتت احالة الشخص 

املخدرات والرنق أحيلت إلى »املكافحة«إلى جهة االختصاص.
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دعا إلى وقفة 
لتقييم الذات 

وحّذر من معاقبة 
املتكاسلني 
واملتقاعسني

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

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

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

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

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

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

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

الفهد لقيادات املرور: األداء ليس مبستوى الطموح واحلاالت التي يشوبها التقصير كثيرة
بكفاءة وإخالص سيكافأ، وأن من 

يتقاعس ويتكاسل سيعاقب.
وش����دد الفريق الفهد على 
أهمية تزويد الدورية مبعدات 
األمن ومحتوياته����ا املرورية 
الس����المة  الالزم����ة لتوفي����ر 
لطاقم الدورية، ثم قام الفريق 
الفه����د بالرد على تس����اؤالت 
واستفس����ارات قادة وضباط 

اإلدارة العامة للمرور.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء عبداهلل املهنا، انه سيعمل 
عل����ى تصحي����ح أي تصرفات 
سلبية من جانب قلة من رجال 
املرور، مضيفا أن قطاع املرور 
سيبذل قصارى جهده ملضاعفة 
اجلهد والعمل من أجل حتقيق 
األمن املروري بش����كل يرضي 
املواطنني واملقيمني، موضحا أن 
العمل امليداني يحتاج إلى متيز 
في األداء، وأن مالحظات الفريق 
الفهد له����ا أهمية بالغة بكل ما 

حتمله من مضامني.

بقواعد األمن والسالمة خاصة 
بالنسبة للمخالفات التي تصدر 
م����ن قلة من قائ����دي املركبات 
وتعكس صورة غير حضارية 
ال تليق مبكان الكويت، مبينا 
أهمية الدور التوعوي واإلرشادي 
في هذا الشأن وأملح إلى أهمية 
االنتش����ار والتواجد املروري 
وااللتزام باليقظ����ة. وأضاف 
أنه البد م����ن وقفة مع النفس 
ووضع حد للتصرفات السلبية 
من جانب قلة من رجال املرور، 
مشددا على ضرورة احملاسبة 
على األخطاء أو أي تقصير، وأن 
العمل األمني متكامل وجوهره 
األساسي املسؤولية والبد من 
مراجعة األداء أوال بأول وتقييم 

العمل بشكل دائم.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، عن شكره 

وحتيته لرجال قطاع املرور.
وأوضح الفري����ق الفهد أن 
العم����ل امليداني يحت����اج إلى 
متيز في األداء، وأن من يعمل 

تطوير األداء بالتدريب واملتابعة 
والرقي باكتساب مهارات بجميع 
أشكالها وصورها. وشدد الفريق 
الدورية  الفهد على ان جتهيز 
مبعدات االمن والسالمة الالزمة 
الطريق  يحقق األمان ملرتادي 
ولقائدي الدورية، مشيرا بذلك 
الى ان ثق����ة املواطنني برجال 
املرور كبيرة والبد من مضاعفة 
اجلهود حتى تكون على قدر ثقة 
املواطنني به����م. وحث الفريق 
الفهد على تطبيق قوانني املرور 
بكل احلسم واحلزم وحتقيق 
االنضب����اط امل����روري والعمل 
على تقليل احلوادث وخفض 
ضحاياها ومتابعة االختناقات 
املرورية وإيجاد حلول لها على 
أساس علمي وعملي، مشيرا إلى 
أن ضابط وعسكري املرور هما 
عنوان يعكس حضارة ورقي 

الدولة.
وتوجه الفريق الفهد ببعض 
املالحظ����ات من أج����ل تعزيز 
االنضباط امل����روري وااللتزام 

م����ع املخالف����ات واحل����وادث 
واالنتشار واحلضور في الوقت 
املناسب والتواجد يجب ان يكون 
سمة العمل ويدرس جيدا وان 
يكون مبنيا على دراسة وواقع 

الطرق.
وأشار الى ان األمثلة كثيرة 
للحاالت التي يشوبها التقصير 
ونحتاج الى وقفة لتقييم الذات، 
موضحا ان األداء ليس مبستوى 
الطموح والبد من السعي الى 

التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان فهد الفهد صباح 
امس بقاعة الفريق أول يوسف 
اخلرافي، مببنى وزارة الداخلية 
مبنطقة شرق، بحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء عبداهلل يوس����ف 
املهنا، وقي����ادات قطاع املرور، 
ومديري اإلدارات، ورؤس����اء 
األقسام باإلدارة العامة للمرور. 
وأكد الفريق الفهد على أهمية 
تأمني سالمة مستخدمي الطريق 
من قائدي املركبات واملش����اة، 
مبينا أن قطاع املرور تقع عليه 
الوثيق  مهام جسام الرتباطه 
بخدم����ات جمه����ور املواطنني 

واملقيمني.
املرور  وأوضح ان رج����ال 
عملهم واض����ح وجهدكم مميز 
ف����ي حتقيق اإلجناز، مش����يرا 
الى ض����رورة املرور من بوابة 
تصحي����ح املالحظات وتقومي 

الذات.
وأكد على ضرورة التعامل 

الفريق الفهد متحدثا إلى قيادات املرور وإلى جواره اللواء عبداهلل املهنا 

وكيل الداخلية أجنز معامالت مواطنني 
بحضور قيادات أمنية خدمية

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، مببنى وزارة 
الداخلية مبنطقة شييرق عييددا من املواطنن واملقيميين للتعرف على 
مقترحاتهم واستفساراتهم وشييكاواهم ومعامالتهم املتعلقة بقطاعات 
املرور، واجلنسية واجلوازات، واملؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
مبقر وزارة الداخلية في منطقة شرق صباح امس، وذلك بحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء عبداهلل يوسف املهنا، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء مازن اجلراح 
الصباح، ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشئون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء خالد الدين، وعدد من مديري اإلدارات العامن في 
القطاعات املعنية. ويأتي ذلك انطالقا من السعي لتقدمي أفضل اخلدمات 
املمكنة وتأكيدا على ان سياسة الباب املفتوح هي قاعدة راسخة للتعامل 
مع أبناء املجتمع وأنه ال ميكن تأخير اخلدمات أو تأجيلها ألي سييبب 
من األسييباب، ودعوة لتذليل كل املعوقييات وفتح القلوب قبل األبواب 
والقضيياء على الروتن والعمل بروح القانون من أجل االرتقاء مبجمل 
اخلدمات املقدمة من قبل األجهزة األمنية املختصة.. بناء على استراتيجية 

واضحة ومتكاملة أرسى قواعدها الشيخ محمد اخلالد.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

761
7362

1396
3785

2468
973

54
3628
695

1952
5326

37158
96472
79

587
6271
48219

1482

47963
193

6
1823
879

6
429

2154
71

أفقياً:

عمودياً:

عاصمة
األمويون

جبال
أسواق
شعبية

باب
احلارة

العاصي
زنوبيا

أول
أبجدية
التاريخ

بوابة
تدمر
رأس
شمرا

حضارة
العريق
الكتابة

رداء
الشعر

بالء
رقيق

٭ سنة االكتشاف: 1907.
 استخدام تالشي العناصر 
املش��عة ف��ي حس��اب عم��ر 

الصخور.
٭  اكتشفه: بيرترام بولتوود 

.»Bertram Boltwood«
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ ال ش��يء اكث��ر اهمية من 
معرف��ة عم��رك او عمر بيتك 
او عمر ش��جرة موجودة في 
ساحتك، والشيء نفسه صحيح 
بالنس��بة ملعرفة عمر األرض 
التي تؤلف  وعمر الصخ��ور 

قشرة األرض.
كان العلم��اء يقدرون عمر 
الس��نني، لكن  األرض بآالف 
هذا التقدير كان اقل بكثير من 
اكتشف بولتوود  التخمينات. 
اول طريقة موثوقة حلس��اب 
عمر صخرة، مبا ان عمر بعض 
الصخور يساوي تقريبا عمر 
األرض ف��إن معرفة عمر هذه 
الصخور زودنا بأول تخمني 

معقول لعمر األرض.
اكتش��اف بولتوود  سمح 
ايض��ا للعلم��اء مبعرفة عمر 
الطبق��ات الصخرية املختلفة 
وبدراسة تاريخ قشرة األرض، 
وقاد الى تقنيات مطورة من اجل 
معرفة عمر النباتات والوثائق 
القدمية،  واملجتمعات واألبنية 
اعاد بولتوود الى علم طبقات 
الذي  الزم��ن  األرض معن��ى 
جردته اي��اه تخمينات العلماء 

السابقني.
٭ حقائق طريفة: ميكن اجناز 
العم��ر باس��تخدام  حس��اب 
املقاييس االشعاعية على عينات 
صغيرة ج��دا تصل الى واحد 
على بليون من الغرام، مخطط 
تقدير العمر بناء على القياس 
االشعاعي يورانيوم - رصاص 
هو من اقدم املقاييس باالضافة 
الى انه اكثر املقاييس احتراما، 
ثم تصحيح ه��ذا القياس الى 
ح��د ان خطأ تقدي��ر العمر ال 
يتجاوز مليوني سنة عند تقدير 
عمر صخور بأنه يساوي ثالثة 
باليني سنة، هذا القياس دقيق 

بنسبة %99.9.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ محمد هنيدي، 2 ـ رسائل ـ مر، 
3 ـ جار ـ أقسم، 4 ـ أمس ـ اخلليل 
)معكوســـة(، 5 ـ مـــاء، 6 ـ مدحه 
)معكوســـة(، 7 ـ عليلة ـ عشق، 
8 ـ ســـن )معكوســـة( ـ حره، 9 ـ 
يبدلهـ  أب )معكوســـة(، 10ـ  رداء 

ـ البحر.

عموديًا:
1 ـ مرجان ـ عبير، 2 ـ حســـام ـ هل ـ دب 
)معكوسة(، 3ـ  مارسـ  أدني )معكوسة(، 
4ـ  داـ  الســـالم )معكوسة(، 5ـ  هالل، 6ـ  
قيمة، 7 ـ سالح ـ رمل، 8 ـ مخادعة، 9 ـ مي 
ـ شم )معكوسة( ـ حب )معكوسة(، 10 ـ 

رائد ـ قطار.

حل عينك .. عينك

1 ـ ممثل مصري كوميدي، 2 ـ مكاتيب ـ علقم، 3 
ـ يســـكن في اجلوار ـ أقطع وأوزع، 4 ـ البارحة 
ـ الصديق )معكوســـة(، 5 ـ أصـــل احلياة، 6 ـ 
عكس ذمة )معكوســـة(، 7 ـ مريضة ـ حب، 8 ـ 
في الفم )معكوســـة( ـ عكس عبدة، 9 ـ يغيره ـ 

والد )معكوسة(، 10 ـ كساء ـ اليم.

1 ـ في البحر ـ عبق، 2 ـ ســـيف ـ لالســـتفهام ـ 
حيوان ضخم )معكوســـة(، 3 ـ من الشـــهور ـ 
أقرب )معكوســـة(، 4 ـ نصـــف دامس ـ التحية 
)معكوســـة(، 5 ـ من أطوار القمر، 6 ـ ثمن، 7 ـ 
للقتال ـ في الصحراء، 8 ـ مراوغة، 9 ـ بحر ـ من 
احلواس )معكوسة( ـ ود )معكوسة(، 10 ـ رتبة 

عسكرية ـ وسيلة نقل.

احلل  أسفل الصفحة

التأريخ باستخدام املواد املشعة

حل اعرف الشخصية:
جاسم النبهان

حل كلمة السر:
سوريا

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: دولة عربية 
من 5 أحرف

اببزةاقحرس
عولنرسيضعج
اااواوراشب

صبءبحاعرلا
مةنيلقلةال
ةرواابااةا
شأياواةلبو
عسولتبيتال
برمعدشداتر
يقااممجركد
ةيلصرربيلا
رقاييااخاء

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
إذا تعمقنا جيدا في أشكال 
املستشفيات احلديثة وحجمها، 
وكذلك في اجلراحني احملترمني 
املوجودي��ن ف��ي عصرن��ا 
والقادرين على القيام بأضخم 
العمليات اجلراحية، فسنستنتج 
أو نتخي��ل، ب��كل تأكي��د، أن 
اجلراحة ه��ي إحدى منجزات 
ان  املتطور. والواقع،  عصرنا 
اجلراحة قد ظهرت منذ عصور 
التاري��خ األولى ثم انتقلت مع 
األجيال املتعاقبة إلينا لتصبح 

على ما هي عليه اآلن.
فكانت الش��عوب القدمية، 
وف��ي مختلف أنح��اء العالم، 
تس��تخدم الص��وان لصناعة 
أدوات العمليات او اجلراحة التي 
يقومون بها. وكانت من أكبر 
وأخطر العمليات التي يجرونها، 
هي عملية فتح اجلمجمة، والتي 
كانت جترى باستخدام األدوات 

الصوانية!
وه��ذا يرتب��ط، بالطب��ع، 

بعصور ما قبل التاريخ!
كم��ا اس��تخدمت املعدات 
الصوانية في فتح الدمل إلخراج 
الدم. كما استخدمت لهذا الغرض 
ايضا الس��مك والشوك احلاد 
كأدوات لبع��ض اجلراح��ات: 
كاستخراج اعنام عدسة العني او 
ما يعرف ب� »الشالل« بواسطة 

الشوكة!
وبعد بذلك تط��ورت هذه 
املعرف��ة  الوس��ائل وازدادت 
ابتكارها واستخدامها،  بطرق 
املنش��ار الس��تخدامه  فظهر 
في عمليات البتر، والذي كان 
يصنع من العظام او الصوان. 
وقد ظهرت الكثير من املومياء 
التي مت العثور عليها آثار هذا 
التي  العمليات واملع��دات  من 

استخدمت في ذلك.
الناس كيفية  وعندما تعلم 
صناع��ة األدوات من البرونز 
ومن احلديد فيما بعد، فظهرت 
املقصات واإلب��ر وغيرها من 
األدوات املعقدة واس��تخدمت 
على نطاق واسع في العمليات 
اجلراحية، وهكذا، أصبح بإمكان 
اإلنسان القيام بأكثر العمليات 

اجلراحية تعقيدا.

العمليات  أولـــى  متى كانت 
اجلراحية؟

لبنى مصطفى:

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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قطر 2014 ليست قطر 2004، وعلى هذا املنوال الذي 
تتقدم فيه بخطوات متسارعة مدروسة نحو التنمية 

فقطر 2022 حتما ستبهر العالم عندما تستضيف 
اهم حدث رياضي بعد 8 سنوات من اآلن، وسيكون 

هذا في الربع األخير من حتقيق رؤية قطر 2030، 
وعنوانها األول واألخير »بناء اإلنسان«.

ومن خالل االطالع على وثيقة رؤية قطر الوطنية 
سنجد أنها تهتم ببناء اإلنسان، أوال كونه أساس أي 
تنمية مستدامة تسعى إليها أي دولة في العالم تريد 

أن تقف في مصاف الدول املتقدمة، فكان الرهان أوال 
على الفرد القطري واالستثمار فيه كمادة رئيسية خام 

نحو التطور احلقيقي. األهم أن الرؤية ليست مجرد 
ورقة أو تنظير بل خطط عملية قابلة للتنفيذ، واكبر 

دليل على هذا أن الوثيقة التي انطلقت بقانون عام 
2008 استطاع القطريون وعبر العمل اجلاد أن ينقلوها 
من مجرد وثيقة قانون إلى واقع ملموس وشارك فيها 

اجلميع دون استثناء، أعني أن ما يراه الزائر اليوم 
من تطور عمراني واسع بل مبهر في محيط العاصمة 
الدوحة سيجد معه أن الرؤية تتحقق دون إبطاء وان 

املشاريع التي مت تنفيذها قد انتهت في مواعيدها 
احملددة.

>>>
قطر ال ينقصها اآلن سوى أن تنفذ حلم حتولها إلى 
قبلة سياحية، وهو األمر الذي يبدو انه أشبه باحللم 
الصعب ولن أقول املستحيل رغم أنها اليوم متتلك 
جميع املقومات لذلك، ولكنني أعتقد ومن خالل ما 
ملسته أن خطة التحول إلى قبلة سياحية خليجية 
وعربية ومن ثم عاملية بحاجة إلى حملة تسويقية 

وإعالمية أكبر، أعني أن تبدأ أوال بأن تطرح قطر القبلة 
السياحية كـ »brand« أوال قبل أن تطرح مشروعها 
السياحي بشكل تسويقي كما تفعل اآلن، وهو األمر 
الذي قد يجعلها تنجح في ظل منافسة إقليمية قائمة 

في الوقت احلالي.
>>>

توضيح الواضح: شكرا لكل القائمني على معرض »موليبول 
قطر 2014«، فقد حققوا وبشكل خارق للعادة مفهوم 
الضيافة جلميع املدعوين لهذا املعرض األمني، فهناك 

فارق كبير بني الضيافة واالستضافة، والقطريون 
دمجوا املفهومني بشكل سيجعل كل من شارك في هذا 

املؤمتر ال ينساه أبدا. 

احلقائق اإلقليمية يجب أن تصل للمعنيني للوقوف 
على تفاصيل أحداثها حاضرا ومستقبال، وإدراك 

االساليب العصرية للحروب الصهيونية والتي 
اختير لها ان تكون شرق اوسطية، وتقوم مبادئها 
احلديثة على القتل والفوضى واستنزاف املخزون 
املالي، وكذلك مخزون الطاقة جلعل أسعاره تتدنى 
قدر املستطاع، وهذه احلروب التي نسق لها بني 

احلركة اجلوية واحلركة االرضية التي زرعوها في 
االرض عن طريق عمالء لهم ينقلونها من مكان الى 

آخر بتنسيق مع السيطرة اجلوية ليرهبوا سكان 
االرض ويشغلوا بعضهم بالبعض اآلخر، وليثيروا 

اي فتنة دينية او عرقية او مذهبية حتى تطول 
احلرب وتستنزف الطاقة البشرية وتصيبها الوعكة 

التدميرية، وهم اي الفاعل واملتحكم فيه ساذج 
التفكير، الن اضعاف املنطقة وشعوبها سيجعلها 

لقمة سائغة للجائع االصفر وسمنديقا، وسبق 
ان حذرنا من هذه املفاهيم العقيمة وغير املعقمة 

والتي في النهاية ستقضي على فاعليها ومفتعليها 
)وحسبنا اهلل على هذه االفكار ومنفذيها(.

املنطقة كانت في أمن وسالم حتى اسرائيل ايضا، 
ولكن بعد هذا التثوير ماذا تكون احلالة عليه بعد 
عقد من الزمن؟ فمن املؤكد والعلم عند اهلل أنهم 

سيصيبهم املثل الذي يقول »خبز خبزتيه يا الرفله 
اكليه«، فهل من املعقول ان املرصد البدوي تكون 

افكاره انقى وافضل من هؤالء السندبادية والعابثني 
واملتمخطرين على االرض العربية ومكامن الطاقة 

العاملية؟ يبدو لنا انهم اصابهم العقاب الكوني 
واستدرجهم من حيث ال يعلمون وجعل تدبيرهم 

في تدميرهم النهم يصنعون الشر ويصبغون عليه 
مسمياته املقلوبة والتي سوف تنقلب عليهم عاجال 
او اجال، وهنا سيصبحون حتت سيطرة الهبايب 
الشرقية وتنكمش هبايبهم الغربية، ونحن ما كنا 

نتمنى لنا وال لهم هذه املسببات التي تؤدي الى ذلك 
ولكن ال حول وال قوة اال باهلل.

واذا كانت هذه احلروب مفتعلة وهراء وبروباغندا 
اعالمية لتشويه االسالم ونهب االموال وتعطيل 

املشاريع التنموية، فهي واهلل سوف تصبح حقيقة 
بعد برهة من الزمن وينقلب السحر على فاعله، 

وهنا ال يفيد الندم النهم استبدلوا استقرار املنطقة 
واصدقاءهم املخلصني.

جاهم من الشرق جوج وجوج
اصفر ومعهم سمنديقا
والغرب زفه قوى املوج

واهلل ما اعرف كدرجيقا )اين ذهب(
واملنطقة باخلطر تروج
فاالرض واجلو حتليقا.

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

مطلق الوهيدة

قطر.. املاركة 
والتسويق والضيافة

الفاعل واملفعول به 
واالستنزاف املالي

احلرف 29

رأي

FQ817@yahoo.com

mw514@hotmail.com

فيصل حمد إبراهيم المزين

د.محمد القزويني

يا سمو الرئيس، ال يخفى على أحد في الديرة 
كثرة الفساد بكافة أنواعه، وتردي اخلدمات العامة 
املقدمة من الدولة، مع العلم أن أصل هذه اخلدمات 

ينبع من استحقاقات دستورية للمواطنني، ومن 
إميان الدولة والقيادة السياسية برعاية مواطنيها، 

وتقدمي أفضل اخلدمات لهم وذلك لضمان 
االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

وحتى األمني، لكن التحدي واملشكلة هي طريقة 
وأسلوب تقدمي هذه اخلدمات، من تأخير ومماطلة 
وفي كثير من األحيان تكون باملزاجية، وال ننسى 

حرف الواو السحري )الواسطة السلبية( مما 
يجعل الكويتيني يفقدون الثقة بأداء احلكومة وما 

تقدمه.
يا سمو الرئيس، وما هو مؤسف أن من يقوم 

بهذه املمارسات السلبية هم أيضا كويتيون منا 
وفينا، والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا؟ بكل 

بساطة هي طبيعة البشر ومن أمن العقوبة أساء 
األدب، ومن هنا يجب على احلكومة أن تكون 

جادة في اإلصالح وإيجاد احللول لتنفيذ رؤية 
القيادة العليا حتى ولو كان هناك تكلفة سياسية 

على املدى القصير لكن دون أدنى شك سوف 
يكون هناك استقرار سياسي على املدى املتوسط 

والبعيد ينعكس إيجابيا على اإلصالح وكسب ثقة 
املواطنني في أداء اجلهاز التنفيذي، أتقدم بهذا 
االقتراح حبا في هذه األرض وأهلها وقيادتها.

يا سمو الرئيس، إن األداء السيئ للحكومة 
وأجهزتها ال يالم عليه الشعب، ولكن يالم عليه 

القيادات في كافة الوزارات ومن يتبعها والتي 
دستوريا سموك مسؤول عنها، وأتذكر عندما 
صرحت سموك في إحدى املناسبات »من وين 

أجيب لكم وزراء؟« نقول لسموك: يوجد في أهل 
الديرة كفاءات وطنية يتوافر فيها الثقة واألمانة 
والوالء واألداء، ولديهم القدرة على تنفيذ رؤية 

القيادة السياسية وتوجيهات سموك لنقل الكويت 
نقلة نوعية، لكن عليكم بالنظر خارج فلك األسماء 

املتكررة واملعتادة.
يا سمو الرئيس، أتقدم بهذا االقتراح عسى أن 
تساهم هذه الرؤية في اإلصالح، بأن يتم ربط 

مصير الوكيل والوكالء املساعدين واملدراء العامني 
ببقاء الوزير في منصبه وقدرتهم على تنفيذ 

خطة مجلس الوزراء في حال فشله أو استجوابه 
لعدم حتقيق األهداف أو اإلهمال في مصالح 
الشعب، تكون املسؤولية متضامنة ألنه فعليا 

فريق عمل واحد ويجب عليهم حتمل نتائج أدائهم 

وليس الوزير فقط، والفائدة من هذا الربط تطوير 
اخلدمات، وحتصني الوزراء من االستجوابات 

الشخصانية والكيدية، واحلد من تسريب 
املعلومات السرية، وتطور اخلدمات بشكل عام 
مما يعيد ثقة الكويتيني باجلهاز التنفيذي وسد 

الفجوة احلالية ما بني املواطنني واحلكومة، حتى 
يعلم املسؤولون باختالف مناصبهم أن عليهم 

رقابة ولكي يعلموا أن املناصب هي خلدمة الشعب 
وليست وجاهة يتكسبون منها، وهنا أحب أن 
أوضح أن هناك كثيرا من الوكالء واملسؤولني 
على قدر كبير من املسؤولية والكفاءة، لكنني 

بصدد تقدمي رؤية وحل للخلل في النظام املعمول 
به حاليا والذي يعطي املجال للتراخي بأداء 

املهام املنوطة بهم، حيث إن املساءلة واملسؤولية 
السياسية تقع فقط على الوزير من دون فريق 
عمله، وهذا يحتاج إلى غربلة وتعديل من خالل 

اقتراحي.
وأخيرا يا سمو الرئيس، نحن لسنا ضد 

احملاصصة السياسية املعمول بها، ولكن بشرط 
الكفاءة وأيضا حتمل املسؤولية عند الفشل بشكل 

تضامني في الفريق الوزاري كما هو معمول به 
في الدول املتطورة. واهلل املوفق.

أيام قليلة وتفد إلينا ذكرى عاشوراء بكل عظمة 
وإجالل، وكيف ال تكون كذلك وصاحبها وبطلها 

ريحانة رسول اهلل وسبطه ووريثه الذي قال فيه 
»حسني مني وأنا من حسني«. تأتي هذه الذكرى 

احلزينة املؤملة فيتنازعها املسلمون قسم يوليها ما 
تستحق من إكبار واحترام وقسم يتخذها منبرا 
للنبز والطعن والقذف والتكفير، قسم يراها من 

أيام اهلل فيدعو باقي املسلمني للتعرف على طرق 
اجلهاد املشروع وأساليب األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر ومناذج اخللق الرفيع واالحتفاء بالقدوة 
الصاحلة، وقسم يراها وجها من وجوه الشرك 

فيهاجمها ويهاجم من يقيمها ويتهمهم زورا 
وبطالنا فيدعو الى محاربتها والتضييق على 

إقامتها والتنكيل مبن يحييها بشتى الطرق وأقذع 
الوسائل.

ذكرى أجبرت عقول املفكرين من كل امللل والنحل 
على الركوع في محراب قدسيتها لنبل هدفها 

الذي أعلنه اإلمام احلسني سالم اهلل وبركاته عليه 

وعلى أصحابه وأهل بيته وسجدت األلباب لرقي 
أساليب مفجرها وبطلها. هذه الذكرى لم يجد فيها 
املسلمون إال جانب التشفي والبغض واالتهام، فيا 

أمة ضحكت من جهلها األمم.
واني ومن اجل احلفاظ على نبل مقصد ورسالة 

هذه الذكرى أدعو كل من يحييها إلى االرتقاء 
بأساليب إحيائها، فلم يقتل احلسني كي نقيم 

مجالس األكل لبطون منتفخة متخمة ال حاجة لها 
ملزيد من الطعام وإن كان ال بد فليكن ذلك اإلطعام 

داخل املجالس واملجتمعات تكاد اللقمة النافعة 
تكون لهم حسرة داخل الكويت أو خارجها وما 
أكثرها بدال من تلك الزحمة التي يسببها توزيع 
الطعام والشراب على أناس شبعى، بل وتطور 

األمر لنجد بعض الفتيات يقمن بتلك التوزيعات 
وهذا بكل تأكيد خارج أهداف نهضة عاشوراء.

كما أدعو محبي اإلمام احلسني سالم اهلل عليه إلى 
عدم مسخ الثورة اجلبارة في طقوس أو مظاهر ال 
معنى لها كتلطيخ السيارات بطني ال نعلم مصدره 

ونوعه، فليس كل شيء يصلح لنطلق عليه اسم 
اإلمام، وال يجوز أن نحول جهاده إلى أفعال تروق 

لنا حتى وإن انعدم محتواها املعنوي أو الرسالي 
أو األخالقي.

 عاشوراء قامت ملناطحة الفكر بالفكر وقرع 
احلجة باحلجة وتركيز أخالق النبوة مقابل أخالق 

اجلاهلية، فلم يرد في صدر اإلسالم أن منع 
املسلمون املاء عن محاربيهم أيا كانت عقيدتهم 

أو ضاللهم وما عمله جيش ابن سعد هو منع املاء 
عن معسكر االمام احلسني وعياله وأطفاله حتى 
بعد املعركة، فأي جاهلية هذه وأي ثورة جاءت 

لتنقض هذا اخللق البائس. 
فلنرتقي جمهورا ومستمعني ومسؤولني وحكومة 
وأفرادا بتعاطينا مع الذكرى وإحيائها فتلك أقوال 

احلسني وأفعاله وأساليبه هي الرسالة التي تركزها 
مجالس عاشوراء في نفوس املستمعني. أما من 
في قلبه مرض فلنتركه يعيش في مرضه حتى 

يقضي عليه.

رسالة 
إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء

»شحت عنها 
نفوس وسخت 
عنها نفوس«

كلمة صدق

باليراع

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser 
باسل الجاسر

منذ اسقط الغرب نظام القذافي في ليبيا وهي 
تعيش وطنا وشعبا في عني عاصفة من الفوضى 

والعنف واإلرهاب قادها وهندس لها بامتياز جماعة 
اإلخوان املسلمني فرع ليبيا، وعلى مدار السنوات 
الثالث الفائتة وهم يعملون على إضعاف اجليش 
وقوى الشرطة بل وتدميرها واجتهدوا في بناء 

امليليشيا اخلاصة بهم واملسماة أنصار الشريعة، 
وفي ذات الوقت عملوا على استقطاب ودعم القوى 

اإلرهابية األخرى في شمال أفريقيا حتى انه 
ووفق تقرير إخباري للبي بي سي أشار إلى أن 

عدد امليليشيات في ليبيا ناهز 1700 ميليشيا أهمها 
أنصار الشريعة التي حلت شكليا فأسست حتالفا 

كبيرا للقوى اإلرهابية الذي سموه فجر ليبيا 
وكان هذا بعد ان خسروا مقاعدهم في البرملان 

فقرروا رفع السالح فعاثت هذه امليليشيات التي 
تنتشر على التراب الليبي إرهابا وراحت تنكل 

بالشعب الليبي وتذله حتت تهديد السالح.. فقاموا 
باالنقالب على صناديق االنتخاب التي لطاملا تغنى 

بها اإلخوان املسلمون عندما جاءت نتائجها ضدهم 

بل ومنعوا اعضاء البرملان اجلديد من االجتماع 
بعد ان قاموا باحتالل مقره في طرابلس واحتاللهم 

لبنغازي فاضطروا لالجتماع في مدينة طبرق.
كل هذه األوضاع املتردية وجتمع قوى اإلرهاب 
والتطرف في ليبيا والغرب صامت ولم يتدخل 
رغم مطالبات احلكومة الليبية، بل انهم صمتوا 

عن احتالل ميليشيا فجر ليبيا لطرابلس وحرق 
مطارها واحتاللها لبنغازي.. ولكن ما ان بدأ 

اجليش الليبي الوطني بقيادة اللواء متقاعد خليفة 
حفتر بالتحرك لتحرير ليبيا وإعادة الشرعية 
وضرب اإلرهابيني واملتطرفني الذين يقودهم 
اإلخوان املسلمون حتى سمعنا الغرب واألمم 

املتحدة يصرخون للمطالبة بوقف إطالق النار 
فورا وتهديد من ال يلتزم بعقوبات دولية! واالهم 

أنهم ساووا بني الشرعية الدميوقراطية التي 
باركها الغرب املتمثلة بالبرملان، وبني قوى االرهاب 
والتطرف والسؤال الذي يفرض نفسه: اين كانت 

هذه العقوبات عندما انقلب اإلرهابيون على 
الدميوقراطية املتمثلة بنتائج االنتخابات األخيرة؟ 

ثم كيف يطالب الغرب مبفاوضات ترعاها االمم 
املتحدة وقوى اإلرهاب طرف فيها وهم للتو اعلنوا 

احلرب عليه في سورية والعراق؟ ووو...
واحلقيقة أن الغرب كان في غاية االنزعاج من 

حرب الشعب الليبي التي قادها حفتر ضد أعدائهم 
وزاد انزعاجهم وحتول لرعب عندما رأوا قوى 
اإلرهاب تتهاوى بسرعة في بنغازي وطرابلس 

مما جعلهم يخلعون ثوب احلياء والقيم اإلنسانية 
واملوال إياه فتداعوا إلنقاذ اإلرهابيني الذين ارادوا 
جتميعهم في ليبيا لتكون ليبيا خزانا خلفيا ميد 

اإلرهابيني باملال الوفير الذي تنتجه حقول البترول 
الليبية، وميدهم باملقاتلني الذين يتم جمعهم من 

شمال أفريقيا.. وهذا ما يهدد بفشل مخطط 
احملفل املاسوني في نشر الفوضى وإسالة الدماء 
في سورية والعراق.. وهذا ما يتطلب من العرب 

واملسلمني وقفة جادة ودعم احلكومة الليبية 
الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي بعد أن ضاق 

ذرعا باإلخوان املسلمني وزمالئهم من فصائل 
احلركات اإلرهابية األخرى.. فهل من مدكر؟

إنقاذ ليبيا 
أزعج الغرب

رؤى كويتية
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إيران: إنشاء محطتني نوويتني مبشاركة روسياعربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صاحلي أن بالده 
بصدد التوقيع قريبا على اتفاقية إلنشاء محطتني نوويتني مبشاركة روسيا. 
ونقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية عن صاحلي قوله ـ في تصريح امس ـ »إن اتفاقية 
إنشاء محطتني نوويتني مع روسيا هي اآلن في مرحلتها النهائية. وإننا نأمل التوقيع عليها 
في القريب العاجل«.  وأضاف »طاقة كل من هاتني احملطتني اللتني نتباحث مع روسيا 
بشأنهما تبلغ 1000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية«، مشيرا إلى أن عملية إنشائهما ستبدأ 
في وقت الحق من العام احلالي، فيما سيتم البدء في إنشاء احملطة الثانية بعد عامني«. 

قتل العشرات وأسر نحو 12 آخرين

»قاعدة اليمن« يكثف هجماته ضد احلوثيني في صنعاء والبيضاء

اجلنوبي الشرقي حملافظة ذمار 
املجاورة.

وأكدت مصادر أمنية محلية 
وأخرى قبلية أن االشتباكات 
اس����تمرت لع����دة س����اعات 
واستخدم فيها الطرفان مختلف 
األس����لحة الرشاشة اخلفيفة 

واملتوسطة.
من جهته، قال عضو املكتب 
السياسي جلماعة احلوثيني 
محمد البخيتي إن هناك تهويال 
إعالميا، موضحا أن االشتباكات 
بني احلوثي����ني ومناهضيهم 
التزال مس����تمرة في أطراف 

مدينة رداع.
وأوضح البخيتي لوكالة 
االنباء االملانية أن احلوثيني 
مازالوا مسيطرين على رداع 
وأنهم بص����دد الوصول إلى 
منطقة قيفة التي تعتبر معقال 
لتنظيم القاعدة. وجاءت هذه 

التطورات في الوقت الذي قدم 
فيه عبدالغني جميل محافظ 
العاصمة صنعاء اس����تقالته 
للرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، بسبب األوضاع املتردية 
التي وصلت إليها البالد، قائال 
إنه ال يستطيع أن يحمل نفسه 

مسؤولية هذه األوضاع.
وقال مصدر ميني لوكالة 
األناضول، مفضال عدم الكشف 
عن هويت����ه، إن احملافظ عبد 
الغني جميل عزا اس����تقالته 
إلى ت����ردي األوضاع األمنية 
وما ترتب عليها من سلبيات، 
في إشارة إلى اقتحام مسلحني 
حوثيني، السبت املاضي، ملبنى 
محافظة صنعاء وحصارها 
ملنزله، وأشار املصدر إلى أن 
من بني املسلحني الذين اقتحموا 
املبنى، عناصر تتبع النظام 

السابق.

شنوا هجوما استهدف منزال 
للحوثيني في رداع، مما أدى 
إلى اندالع معارك أسفرت عن 
مقتل 20 من جماعة احلوثي 
وأس����ر قرابة 12 آخرين، دون 
أن تشير إلى سقوط ضحايا 
في صفوف القاعدة. وافادت 
مصادر قبلية في محافظتي 
البيضاء وذم����ار ل�»فارانس 
برس« بان اشتباكات عنيفة 
وقعت بني املسلحني احلوثيني 
وعناصر يعتقد انهم من القاعدة 
في رداع.واوضح شهود عيان 
ان عناصر انصار الش����ريعة 
هاجم����وا عقب س����ماع دوي 
انفجار مسلحني حوثيني كانوا 
متمركزين في اجلهة الشمالية 
الشرقية للمدينة وعند أطراف 
محافظة ذم����ار على الطريق 
الرابط بني مدينة رداع ومنطقة 
عنس وجبل أسبيل عند الطرف 

صنعاء � األناضول: شدد 
تنظي����م القاعدة ف����ي اليمن 
من عملياته العس����كرية ضد 
احلوثيني خالل الساعات ال� 24 
االخيرة السيما في منطقة رداع 
مبحافظة البيضاء وسط البالد، 
مما اسفر عن مقتل العشرات 
في صفوف احلوثيني، واسر 
نح����و 12 اخرين، فيما اعتبر 
متحدث باس����م احلوثيني ان 
هناك تهويال إعالميا ملا يحدث 
من مواجهات ض����د القاعدة 

ومناهضي احلوثيني.
فقد أعل����ن تنظيم أنصار 
الش����ريعة التاب����ع لتنظيم 
القاعدة في اليمن أن مقاتليه 
نفذوا 4 هجمات متفرقة خالل 
اليومني املاضيني، ضد املسلحني 
احلوثيني، في محافظتي صنعاء 

والبيضاء وسط البالد.
وق����ال التنظي����م في عدة 
بيانات متوالية نشرها على 
حسابه على موقع تويتر امس 
إن مقاتليه استهدفوا السبت 
املاضي، بعبوة ناسفة، دورية 
عس����كرية حتمل مس����لحني 
حوثيني، أثناء مرورها خلف 
جبل النسي مبدينة رداع في 
محافظة البيضاء، ما أدى الى 
سقوط من فوق منت الدورية 
بني قتيل وجري����ح لم يحدد 
عددهم وتطاير أشالء بعضهم 

جراء االنفجار.
واش����ار التنظي����م إلى ان 
مقاتليه شنوا هجوما فجر أمس 
األول، على موقع للحوثيني 
مبنطقة العرش في مدينة رداع، 
وأس����فر الهجوم عن سقوط 
قتلى وجرحى، دون اإلشارة 

إلى عددهم.
أما العملية الثالثة، فكانت 
عبارة عن قنص ألحد املسلحني 
احلوثيني أثناء متركزه مبوقع 

للحوثيني في مدينة رداع.
واوضح انصار الشريعة 
أن أح����د مقاتليه اس����تهدف 
جتمعا للحوثيني في العاصمة 
صنعاء، وأوقع قتلى وجرحى 

في صفوفهم.
وفي سياق متصل، لقي 20 
شخصا على االقل مصرعهم في 
هجوم بسيارة مفخخة استهدف 
منزال للحوثيني وفي اشتباكات 
تلت الهجوم في مدينة رداع 

مبحافظة البيضاء.
ونقلت قناة »سكاي نيوز« 
العربية اإلخبارية امس عن 
مص����ادر محلية مينية قولها 
إن عناصر تنظي����م القاعدة 

حوثيون خالل تشييع جثمان احد مسلحيهم بالعاصمة صنعاء امس  ) رويترز( 

استقالة محافظ 
صنعاء احتجاجًا 

على »تردي 
األوضاع األمنية«

قائد البحرية املصرية: نتابع املوقف في اليمن عن كثب  وقناة السويس خط أحمر
القاهرة ـ وكاالت: أكد قائد القوات 

البحرية املصرية الفريق أسامة 
اجلندي انه يتم متابعة املوقف في 

اليمن عن كثب مشددا على أن »قناة 
السويس خط احمر«.

واشار الفريق اجلندي في مؤمتر 
صحافي مبحافظة اإلسكندرية 
مبناسبة االحتفال بعيد القوات 

البحرية امس الى تأمني املنشآت 
واألهداف احليوية على الساحل 

وبالبحر من منصات وحقول بترول 
وغاز طبيعي ومدن ساحلية بالبحرين 

املتوسط واألحمر، مؤكدا أن »أي 
خطورة سيتم التعامل معها طبقا 

للموقف«. 

»اإلخوان املسلمون«: ليس لنا ذراع عسكرية.. وننحاز للشرعية

»ثوار ليبيا« تعلن النفير العام ملواجهة قوات حفتر
واجليش الليبي يشنّ غارات جوية على مواقع لـ »ثوار بنغازي«

على أنه ليس جلماعته أي 
ذراع عسكرية.

وانتقد الكبتي في اتصال 
هاتفي أجرت���ه معه وكالة 

األنباء األملانية وبثته امس، 
تصريحات رئيس احلكومة 
الليبية املدعومة من مجلس 
النواب عبداهلل الثني التي 
قال فيه���ا إن ق���وات فجر 
ليبيا هي الذراع العسكري 
جلماعة اإلخوان املس���لمني 

في ليبيا.
واته���م الكبت���ي اللواء 
املتقاع���د خليف���ة حفت���ر 
بالس���يطرة على املس���ار 
السياس���ي في ليبيا » عبر 
فرضه ما يراه من ش���روط 
وإم���الءات عل���ى مجل���س 
الليبية  النواب واحلكومة 

الراهنة«.
واضاف: »حفتر ال ميثل 
الش���رعية وإمن���ا هو من 
مراكز القوى التي نش���أت 
وفرض���ت عل���ى احلكومة 
ومجل���س النواب أن يكون 
رئيس غرفة عملياته هو ذاته 
رئيس أركان اجليش الليبي، 
وهذه من املسائل التي تدل 
الذي تعانيه  التخبط  على 
احلكومة في هذه املرحلة«.
التي  وحول احلكوم���ة 
يعترف بها اإلخوان في ليبيا، 
قال الكبتي »نحن مع الشعب، 
ومن يعترف به الشعب نحن 
معه.لقد دعمنا االنتخابات 
وقبلنا بنتائجها.ولكن كان 
على مجلس النواب أن يتبع 
التسلم والتسليم  إجراءات 
طبقا لقرارات املؤمتر السابق 
ال أن يب���دأ من الصفر، هذا 
التجرب���ة  التف���اف عل���ى 
الناشئة في  الدميوقراطية 

ليبيا«.

الع���ام لإلخوان  املراق���ب 
املس���لمني في ليبيا بشير 
الكبتي أن اجلماعة في ليبيا 
ال تنحاز إال للشرعية، مشددا 

طرابلس � وكاالت: اعلنت 
غرفة عمليات »ثوار ليبيا« 
النفير العام بني كافة القوات 
التابعة  والكتائب املسلحة 
له���ا ملواجهة من أس���متهم 
اللواء  لق���وات  بالتابع���ني 
املتقاعد خليفة حفتر، بينما 
الليبي غارات  شن اجليش 
قوي���ة على مواق���ع تابعة 

ل�»ثوار بنغازي«.
وقالت غرف���ة عمليات 
»ثوار ليبي���ا« - في بيان 
مقتضب لها امس »إن قوات 
درع ليبيا تدعو منتسبيها 
في املنطقة الشرقية، وجميع 
املقاتل���ة  الكتائ���ب  ث���وار 
للمرابطة ورفع درجة التأهب 
والتواصل مع أمراء وحداتهم 

بصورة عاجلة«.
وج���اء ذلك، ف���ي وقت 
قال املتحدث باس���م عملية 
»كرامة ليبيا« محمد حجازي 
إن طائ���رات تابعة للجيش 
الليبي استهدفت رتال مسلحا 

غرب مدينة بنغازي.
وأض���اف حج���ازي في 
تصريح���ات صحافي���ة أن 
الرتل العسكري كان متجها 
إلى منطقة قنفوذة، قبل أن 
يستهدف من قبل الطائرات 
التابعة لهم في منطقة أبو 

السفن.
الطائرات  ب���أن  ون���وه 
التابعة للجيش نفذت قصفا 
جويا في منطقتي قنفوذة 
والقوارش���ة عل���ى مواقع 
تابعة ملجلس شورى ثوار 

بنغازي.
وفي غض���ون ذلك، أكد 

) ا.ف. پ(  دخان كثيف يتصاعد جراء انفجار مبحيط مطار  طرابلس الدولي امس االول  

إسرائيليون يوسعون جيبًا يهوديًا بالقدس الشرقية 
والفلسطينيون يشيعون طفلة دهست  بالضفة

عواص���م � وكاالت: وس���ع مس���توطنون 
اسرائيليون جيبا يهوديا في القدس الشرقية 
عبر انتقالهم الى عدة وحدات سكنية في حي 

فلسطيني باملدينة.
وقال ياريفان اوبنهامير مدير منظمة السالم 
اآلن اإلسرائيلية إن هذا التحرك قد ميثل عقبة 

أمام أي قرار مستقبلي بشأن القدس.
 وأضاف عن ان التوسع االستيطاني يتم 
بدعم من احلكومة االسرائيلية، حيث تستثمر 
احلركة االستيطانية الكثير من املال واجلهد من 
أجل تغيير الوضع في القدس الشرقية ومن 
ث���م ضمها لتصبح جزءا من القدس كعاصمة 

السرائيل.
وبني ان الهدف الرئيسي لهذه احلركة هو منع 
احلل القائم على دولتني عن طريق منع أي حل 
منطقي في القدس وفعليا، جعل األحياء العربية 
نصف يهودية وبذلك متنع احتمال ان تكون 
القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقال شهود فلس���طينيون إنه قبيل فجر 
امس دخل مستوطنون يهود برفقة قوات األمن 

تسع شقق في مبنيني في سلوان.
في غضون ذلك، شيع آالف الفلسطينيني، 
ظهر امس، جثمان طفلة فلسطينية توفيت إثر 
دهسها من قبل مستوطن يهودي في بلدة سنجل 
شمال رام اهلل بالضفة الغربية، وسط هتافات 

منددة باالستيطان وجرائم املستوطنني.
وكانت الطفلة إيناس دار خليل )5 أعوام(، 
توفيت أمس االول، وأصيبت طفلة أخرى بجراح 
خطيرة، إثر دهسهما من قبل مستوطن على 
الطريق الواصل بني مدينتي نابلس ورام اهلل، 

بحسب شهود عيان، ومصدر طبي.
وفرض اجليش اإلسرائيلي تعزيزات أمنية 
كبيرة مبحيط البلدة، وعلى مداخلها، خشية 
القيام مبظاهرات واحتجاجات على مقتل الطفلة، 
حيث يوجد شارع رئيسي يسلكه املستوطنون 
في الضفة الغربية للوصول إلى املستوطنات 

اإلسرائيلية.
ال���ى ذلك، اعتب���ر املتحدث باس���م حركة 
»فتح« أحمد عساف مش���روع قانون تقاسم 
املس���جد االقصى املزمع التصويت عليه في 
الكنيست اإلسرائيلي انتهاكا سافرا للقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات 

السالم.
وأكد عساف في بيان صحافي امس أن هذا 
القانون وغيره من عمليات التهويد واالستيطان 
هو امر مرفوض وغير ش���رعي وأن الشعب 
الفلسطيني س���يقاومه بكل السبل املشروعة 
ولن يرضخ لسياسة االمر الواقع التي حتاول 

دولة االحتالل فرضها علينا.

أزمة هونغ كونغ تزداد عمقًا
ومحادثات مزمعة اليوم

هونغ كونغ � رويترز: اكتنف هونغ كونغ شعور 
قوي باألزمة بعد أن دخلت االحتجاجات املطالبة 
بالدميوقراطية أسبوعها الرابع دون أن تكون أمام 
احلكومة خيارات كثيرة بينما يبدي املتظاهرون 
استعدادا متزايدا للدخول في مواجهة مع الشرطة.
وتزام����ن مع ذلك، تواتر أنباء بإصابة عش����رات 
بينهم 22 ضابطا في ليلتني من االشتباكات التي 
تفجرت في ساعة متأخرة امس االول في منطقة 
مونغ كوك ذات الكثافة السكانية العالية. وقالت 

الشرطة إنها اعتقلت أربعة أشخاص.
وفي هذه االثناء، تتعلق اآلمال في حل أسوأ أزمة 
سياسية في هونغ كونغ منذ أن أعادتها بريطانيا 
إلى الصني عام 1997 مبحادثات من املقرر إجراؤها 
اليوم بني احلكومة وزعماء احلركة الطالبية، لكن 
ال يتوقع كثيرون التوصل ألي تس����وية، نظرا 

لتباعد موقفي اجلانبني بشأن كيفية انتخاب رئيس 
املدينة عام 2017.

وقال سوني لو األستاذ في معهد التعليم بهونغ 
كونغ لرويترز »ما لم حتدث انفراجة ما في محادثات 
اليوم فقد تزداد املواجهة سوءا وتنزلق إلى دائرة 

العنف«.
وأضاف »قد نكون على أعتاب مرحلة جديدة 
أصعب بكثير. أمتنى أن تكون احلكومة قد توصلت 
إلى بعض التنازالت ألن األمور رمبا تكون أصعب 
كثي����را اآلن«. ويريد الطالب انتخابات حرة لكن 
الصني تصر على أن توافق هي على املرشحني أوال. 
وكان ليوجن تشون ينغ الرئيس التنفيذي لهونغ 
كونغ املدعوم من الصني قد قال إن حكومة املدينة 
غير مستعدة لتقدمي تنازالت تتعلق بالقيود التي 

أعلنتها بكني في أغسطس املاضي.
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تركيا تساعد 
مقاتلي البيشمركة 
على عبور احلدود 

إلى كوباني

كيري يعتبر عدم مساعدتهم أمراً »غير أخالقي«.. وجاويش يشبه »االحتاد الدميوقراطي الكردي« بـ »داعش«

سجال سياسي بني أنقرة وواشنطن حول دعم األكراد في كوباني 
وطائرات »التحالف« تقوم بإنزال جوي لتزويدهم باألسلحة والذخيرة

وقال البيان إن 135 ضربة 
جوية شنتها الواليات املتحدة 
قرب كوباني في األيام األخيرة 
مصحوبة باستمرار مقاومة 
الدول���ة على األرض  تنظيم 
أدت إلى ابطاء تقدم التنظيم 
ف���ي البلدة وقت���ل مئات من 

مقاتليه.
وأض���اف البي���ان »ولكن 
الوض���ع األمني ف���ي كوباني 
مازال هشا مع مواصلة تنظيم 
الدولة اإلسالمية تهديد املدينة 
واس���تمرار مقاوم���ة القوات 

الكردية«.
وخالفا ملا اكده املسلحون 
األكراد أن كمية االسلحة كانت 
ضخم���ة ونوعيتها متطورة 
ستحدث فرقا، وصف مسؤولون 
أميركيون خالل مؤمتر هاتفي 
االسلحة التي مت تسليمها بأنها 
»أسلحة صغيرة«، ولم يقدموا 

املزيد من التفاصيل.
وأخطرت الواليات املتحدة 
تركيا مس���بقا بخططها لنقل 
أسلحة لألكراد السوريني الذين 
تعتبره���م أنقرة فرعا حلزب 
الكردستاني املصنف  العمال 

دوليا منظمة ارهابية.
أميركي  وق���ال مس���ؤول 
للصحافيني »الرئيس )باراك( 
أوبام���ا حتدث ال���ى الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان 
وأخط���ره بعزمنا القيام بهذا 
الت���ي نعلقها على  واالهمية 

االمر«.
وأضاف »نتفهم املخاوف 
التركية القدمية فيما يتعلق 
بع���دد من اجلماع���ات منها 
التي  الكردي���ة  اجلماع���ات 
انخرط���وا معها في صراع. 
لكن نعتقد بشدة ان الواليات 
املتحدة وتركي���ا تواجهان 
خطرا مش���تركا هو الدولة 
االسالمية في العراق والشام 
الى حترك  ونحن بحاج���ة 

سريع«.
 ونقل���ت »رويت���رز« عن 
بوالت جان وهو متحدث آخر 
باسم القوات الكردية قوله في 
حس���ابه على تويتر ان كمية 
الذخيرة والسالح التي وصلت 

للبلدة كانت ضخمة.

املزيد«،  داعش ومازلنا نأمل 
مؤك���دا ان هذه املس���اعدات 

»ستساعد كثيرا«.
القيادة  وق���د أوضح���ت 
العسكرية االميركية للشرق 
االوس���ط وآس���يا الوسطى 
ان  ف���ي بي���ان  )س���نتكوم( 
طائرات ش���حن عسكرية من 
طراز »سي-130« نفذت »عدة« 
عمليات القاء امدادات من اجلو، 
مشيرة الى ان هذه االمدادات 
قدمتها سلطات اقليم كردستان 
العراقي وهدفها »اتاحة استمرار 
التص���دي حمل���اوالت تنظيم 
الدولة االس���المية للسيطرة 

على كوباني«.
ان���ه جرى  وق���ال خليل 
التنسيق بني املقاتلني األكراد 
وقوات التحالف الدولي � العربي 
التي جرى  لتسليم االسلحة 
نقلها اليهم، ف���ي أول عملية 
من نوعه���ا تعلن عنها قوات 
التحالف منذ بدء الهجوم على 

كوباني في 16 سبتمبر.

الدميوقراط���ي تختل���ف عن 
أهداف اجليش السوري احلر 
بالنسبة إلى سورية، مضيفا: 
»هو كتنظيم داعش يهدف إلى 
السيطرة على منطقة محددة 
من سورية، وهذا ما نعتبره 
تهديدا بالنسبة إلى مستقبل 
سورية وتأسيس الدميوقراطية 

فيها«.
في غضون ذلك، أكد متحدث 
باسم »وحدات حماية الشعب« 
الكردية لوكالة فرانس برس 
أمس ان االسلحة والذخائر التي 
أميركية قرب  ألقتها طائرات 
مدينة عني العرب الس���ورية 
احلدودية مع تركيا ستساعد 
املقاتل���ني األك���راد كثيرا في 
مواجه���ة تنظي���م »الدول���ة 

االسالمية«.
 وقال املتحدث ريدور خليل 
ان »املساعدات العسكرية كانت 
جيدة وأميركا مشكورة على 
هذا الدعم وستؤثر إيجابا على 
سير العمليات العسكرية ضد 

وذلك ردا على سؤال عن تقدمي 
املتح���دة األميركية  الواليات 
مساعدات للمجموعات املسلحة، 
التي تقاتل ضد تنظيم داعش 

في عني العرب.
وأف���اد الوزير التركي بأن 
ب���الده اس���تقبلت قرابة 200 
ألف من س���كان عني العرب، 
وشدد على رغبة بالده في أن 
يتم تطهير املنطقة من جميع 
األخطار، الفتا إلى تأس���يس 
قيادة مش���تركة في مواجهة 
تنظي���م داعش ب���ني 7 أو 8 
مجموعات إل���ى جانب حزب 

االحتاد الدميوقراطي.
وأشار إلى أن حكومة إقليم 
شمال العراق أعلنت أنها تقيم 
تعاونا من أجل تقدمي املساعدات 
إلى عني العرب، قائال: »نحن 
أيضا نساعد من أجل مساندة 
عبور قوات البيش���مركة إلى 

كوباني«.
ولف���ت جاوي���ش أوغلو 
إلى أن أه���داف حزب االحتاد 

� وكاالت: يستمر  عواصم 
السجال بني واشنطن وأنقرة 
حول احل���رب في مدينة عني 
العرب السورية، بينما تتواصل 
املعارك بني مقاتلي تنظيم الدولة 
االسالمية »داعش« من جهة، 
الذين  وبني املسلحني األكراد 
تلقوا زخما جديدا بحصولهم 
على أس���لحة وذخائر نوعية 
ألقتها عليهم طائرات التحالف 
الواليات  الذي تقوده  الدولي 

املتحدة. 
وبعد س���اعات من رفض 
الترك���ي رج���ب  الرئي���س 
طيب اردوغ���ان تقدمي الدعم 
العسكري ملقاتلي حزب االحتاد 
الدميوقراطي الكردي وتشبيهه 
ب� »داعش« نفسها من قبل وزير 
خارجيته، قال وزير اخلارجية 
االميركي جون كيري ان عدم 
مساعدة األكراد في قتالهم ضد 
»داعش« في عني العرب التي 
يسميها األكراد »كوباني« أمر 

»غير مسؤول«.
وأضاف عقب إعالن اجليش 
االميركي إلقاء أسلحة وذخيرة 
لألكراد »ان إدارة ظهرنا ملجتمع 
يقاتل تنظيم الدولة االسالمية 
أمر غير مسؤول كما انه صعب 

أخالقيا«.
املقابل ش���به وزير  ف���ي 
الترك���ي مولود  اخلارجي���ة 
جاويش اوغلو حزب »االحتاد 
الدميوقراط���ي الكردي« وهو 
الس���وري من حزب  اجلناح 
الكردستاني، بتنظيم  العمال 
داعش، لكنه أكد في ذات الوقت 
ان ب���الده اتخ���ذت إجراءات 
املقاتل���ني األكراد  ملس���اعدة 
العراقيني »البيشمركة« على 
الوصول الى مدينة عني العرب 
مرورا بأراضيها حملاربة داعش. 
وقال جاويش اوغلو في مؤمتر 
صحافي مش���ترك مع نظيره 
التونسي منجي حامد »نساعد 
مقاتلي البيشمركة األكراد على 
عب���ور احل���دود للتوجه الى 
كوباني. ومحادثاتنا مستمرة 

حول املوضوع«. 
وأوضح فيه أن بالده فتحت 
حدودها أمام أهالي »كوباني«، 
واس���تقبلتهم على أراضيها، 

)ا.ف.پ( طائرة اف 18 اميركية حتط على منت احلاملة نيمتز كارل فينسون بعد ان نفذت غارة ضد مقرات تنظيم داعش   

الشتاء يداهم النازحني السوريني
والسيول تغرق خيامهم

عواصم ـ وكاالت:  أدى تساقط األمطار الغزير بشكل مفاجئ 
على سورية واملنطقة الى حدوث فيضانات طالت مخيمات 

النازحني والالجئني في املنطقة وخاصة جتمع مخيمات الكرامة، 
الواقعة مبنطقة أطمة بريف إدلب شمال سورية. وداهمت السيول 
معظم اخليم وجرفت خيما أخرى، األمر الذي دفع النازحني حلفر 

خنادق حول املخيم.
ومع تساقط املطر بشكل مفاجئ قبل أيام، شكل جتمع السيول 

القادمة من الوديان فيضانات تسببت في أضرار على القليل الذي 
ميلكه النازحون مما يبشر ببدء معاناتهم مع بداية فصل الشتاء.

وقال أبو عامر شاليش، مدير املخيم، إن مخيم »شام العزة« 
تعرض ملطر غزير مفاجئ، مما أدى لفيضانات كبيرة، وجرف 10 

خيم بالكامل، وحدوث أضرار أخرى«.
وفي تصريحات لألناضول، أوضح أنه »لم يحدث أي أضرار 

بشرية بالنازحني. ودرءا لفيضانات مماثلة في املستقبل، اتخذت 
بعض اإلجراءات منها حفر خندق يحيط باملخيم«.

من ناحيته، قال أحد النازحني، إنه »مع عائلته كانوا في املخيم، 
حينما هطلت األمطار فجأة، وبشكل كثيف، فجرت املياه من 

الوديان وصوال إلى إلى املخيم، لتداهمها املياه«.
ولفت إلى أنه »متكن من إخراج أطفاله من اخليم، إال أنه فشل في 

إنقاذ األشياء في الداخل، ولم يبق لهم شيء من فرشهم«.

وأشار إلى أنه »كان يعمل على حماية خيمته من خالل فرش 
الرمال على أرضيتها وعزلها عن األوحال«، مؤكدا أن »هذا مجرد 
البداية واأليام املقبلة ستشهد مزيدا من األمطار، على الرغم من 

أنها أمطار خير وبركة«.
وتفتقد املخيمات التي أنشئت على عجل داخل سورية، للكثير 

من أبسط مقومات احلياة، بعد أن اضطر النازحون إلى بنائها على 
عجل هربا من مناطق األزمة في البالد.

ولم يكن حال خيام النازحني في لبنان بأفضل حال. فقد قال 
ناشطون إن العشرات من اخليم قد داهمتها األوحال واملياه 

وأغرقت مقتنيات النازحني السوريني في املنطقة. 
وتعاني املخيمات في لبنان كما في شمال سورية من افتقارها 

للبنى التحتية والتخدمي كونها مخيمات غير نظامية أنشئت على 
عجل في مناطق معروف عنها شدة البرودة والطقس العاصف 

في الشتاء. 
وعادة ما تستنفر االمم املتحدة واملنظمات االنسانية جهودها مع 
بداية كل شتاء وتطلق نداءات لتقدمي املساعدات العاجلة للنازحني 

السوريني في مخيمات النزوح. 
ولعل مما سيفاقم هذه األزمة التي دخلت عامها الرابع هو إعالن 
األمم املتحدة عن تخفيض الدعم الذي تقدمه لالجئني السوريني 

بنسبة 40% هذا العام، وبررت ذلك بنقص التمويل.
)رويترز( نازحون سوريون في مخيم شمارين شمال حلب قرب احلدود التركية      

السيستاني يدعو العبادي إلى االنفتاح ورفض التدخل األجنبي 
»داعش« يحاصر آالف املقاتلني واملدنيني اإليزيديني في »سنجار«

عواص���م � وكاالت: أنه���ى 
املرج���ع الش���يعي األعلى في 
العراق علي السيستاني اربع 
سنوات من مقاطعته للساسة 
العراقيني والتقى رئيس الوزراء 
اجلديد حي���در العبادي، قبل 
ساعات من أول زيارة خارجية 
يقوم بها االخير الى ايران، داعيا 
اياه الى رفض التدخل االجنبي 
في العراق بعد نحو شهرين من 
انطالق غارات قوات التحالف 
الدول���ي على مواق���ع تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« في 

العراق. 
وقال العب���ادي في مؤمتر 
اجتماع���ه  بع���د  صحاف���ي 
بالسيس���تاني ف���ي محافظة 
النجف أمس، ان االخير دعاه 
ايضا الى االنفتاح على اآلخرين 
واالهتم���ام باحلف���اظ عل���ى 
الوحدة بني مكونات الشعب. 
وأوضح ان »زيارتنا للس���يد 

السيستاني جاءت بعد استكمال 
احلقائب الوزارية«، مضيفا أن 
»السيستاني بارك لنا تشكيل 

احلكومة واستكمالها«.
اللقاء  العبادي بعد  وتابع 
الذي يعد االول من نوعه عقب 
تسلمه منصب رئاسة الوزراء، 
أن »املرجعية الدينية املتمثلة 
بالسيد السيستاني كانت متفقة 
معنا على عدم حاجة العراق 
إلى وجود قوات برية أجنبية 
على األرض«، مشددا على أنه 
»لن تكون هناك أي قوات برية 
في العراق«، واعتبر ان تدخل 
قوات أجنبية في املعارك ضد 

داعش »سيعقد« الوضع.
وأتى موق���ف العبادي ردا 
على تصريحات ملسؤولني في 
محافظة االنبار )غرب(، طالبوا 
فيها بتدخل قوات برية اجنبية 
ملواجهة التنظيم الذي يتقدم في 
احملافظة احلدودية مع سورية 

على الرغم من الضربات اجلوية 
الدولي  التحالف  التي يشنها 

بقيادة الواليات املتحدة.
وقال العبادي للصحافيني 
»ال داعي للطلب. هذا سيعقد 
املوق���ف العراق���ي واملش���هد 

العراقي، ويحرج اجلميع«.
اض���اف »أق���ول الخواننا 
الدين  في االنبار وفي صالح 
الذين طالب���وا بوجود قوات 
برية اجنبية على اراضينا: هذه 
الدع���وة ال ينبغي ان تكون«، 
أولهما »اننا ال  وذلك لسببني 
نحتاج الى قوات برية مقاتلة 
اجنبية«، والثاني انه »ال توجد 
دولة في العالم حتى لو طلبتم، 
مستعدة اليوم ان تقاتل وتسلم 

لكم ارضكم«.
وشدد على انه »لن يكون 
هناك قوات برية مقاتلة على 
االرض العراقي���ة من اي جهة 
كانت، س���واء كانت من دولة 

كبرى او مجتمع دولي او دولة 
اقليمي���ة. هذا ق���راري وقرار 

احلكومة العراقية«.
الوزراء  كما جدد رئي���س 
العراق���ي التأكي���د عل���ى أن 
»العاصمة بغداد آمنة كما هي 
أغلب احملافظات العراقية رغم 
الشائعات التي ينشرها العدو«، 

بحد قوله.
وذكر أيضا أن »السيستاني 
أك���د على ض���رورة االهتمام 
باملتطوعني واحلشد الشعبي، 
واالنفت���اح عل���ى االخري���ن 
والوحدة بني مكونات الشعب 
العراقي«، مشيرا إلى أنه »شدد 
على ضرورة مالحقة املفسدين 
وتقدمي اخلدمات للمرابطني في 

جبهات القتال«.
ورغ���م التطمين���ات التي 
ارسلها رئيس الوزراء العراقي 
حول الوضع االمني في »معظم 
احملافظ���ات« اال ان املعلومات 

امليدانية تش���ي بخالف ذلك، 
حيث ش���ن تنظيم »داعش« 
أمس هجوما موسعا على محيط 
العراق،  جبل سنجار شمالي 
وفرض س���يطرته على عدد 
من القرى واملجمعات شمالي 
اجلبل، واقترب من أبرز معاقل 
املقاتلني اإليزيديني في سفحه 

الشمالي. 
وأكد نواف خديدا سنجاري 
قائد مجموعة قتالية إيزيدية 
- في تصريح صحافي نقلته 
وكالة األنباء العراقية »واع« 
- أن »داعش يسعى لتضييق 
اخلناق عل���ى آالف املقاتلني، 
املتواجدي���ن في  واملدني���ني 
جبل س���نجار من خالل شنه 
لهجوم واسع وخاصة في اجلهة 

الشمالية للجبل«.
وأوضح س���نجار أن عدد 
املدنيني املوجودين في اجلبل 
يقدر بنحو 750 عائلة وجميعهم 

من س���كان اجلبل منذ مئات 
السنني ورفضوا مغادرة اجلبل 

رغم كل األحداث األخيرة. 
وفي تط���ور ميداني آخر، 
قتل 11 ش���خصا عل���ى االقل 
واصيب نحو 26 بجروح في 
هجوم انتحاري بحزام ناسف 
استهدف أمس مصلني شيعة 
بعيد خروجهم من حسينية 
في وسط بغداد، حسبما افادت 

مصادر امنية وطبية.
ان »11  وقال���ت املص���ادر 
ش���خصا قتلوا واصيب ما ال 
يقل عن 26 بجروح في هجوم 
انتحاري بحزام ناس���ف لدى 
خروج مصلني من حس���ينية 
اخليرات في منطقة السنك«، 
وذلك غ���داة تفجي���ر مماثل 
استهدف حس���ينية في غرب 
العاصمة، وادى الى مقتل 21 
شخصا وجرح 36 آخرين على 

األقل.

األمم املتحدة تنتقد ارتفاع 
حاالت اإلعدام في العراق

بابا الڤاتيكان يدعو املجتمع الدولي 
للتحرك إزاء ما يجري للمسيحيني

14 شخصية على قوائم العقوبات 
البريطانية لصلتهم بالقاعدة 

بينهم النعيمي والعجمي

جنيڤ � أ.ش.أ: أعربت مفوضية حقوق اإلنس���ان 
التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها صدر أمس، باالشتراك 
مع بعثة األمم املتحدة في العراق عن القلق البالغ إزاء 

تزايد استخدام عقوبة اإلعدام في العراق.
وأش���ار التقرير إلى ارتفاع مهول لعمليات اإلعدام 
في العراق منذ استعادة العقوبة في العام 2005، حيث 
ارتفعت بشكل كبير بني عامي 2005 و2009، ومت إعدام 
124 شخصا في العام 2009، وانخفض املعدل في 2010، 
وارتفعت عدد حاالت اإلعدام بشكل كبير بني عامي 2011 

و2013 وبلغ ذروته بإعدام 177 شخصا في 2013.
وأضاف التقرير، انه في الفترة من أول يناير وحتى 
نهاية س���بتمبر 2014، مت إعدام 60 شخصا على األقل، 
مشيرا الى انه غالبا ما تتم عمليات اإلعدام في العراق 
على دفع���ات، حيث أعدم 34 ش���خصا في يوم واحد 

العام 2013.
واشار التقرير إلى أنه واعتبارا من أغسطس 2014 
فإن هناك حوالى 1724 سجينا ينتظرون تنفيذ احلكم، 
وذلك وفقا لوزارة العدل العراقية، منهم من حكم عليه 

باإلعدام في الدرجة األولى وغيرهم في االستئناف.
وأض���اف التقرير إنه فيما يزيد على نصف حاالت 
عقوبة اإلعدام التي رصدتها البعثة األممية، فإن القضاة 
جتاهلوا مزاعم املتهمني اخلاصة بتعرضهم للتعذيب 
في الوقت الذي تستند االتهامات في كثير من األحيان 

إلى شهادات ملخبرين سريني.

الڤاتيكان � وكاالت: حث البابا فرانسيس، بابا الڤاتيكان 
على »رد مالئم« من املجتمع الدولي إزاء ما يجري للمسيحيني 

بالشرق األوسط السيما في كل من سورية والعراق.
ونقلت إذاعة الڤاتيكان الرس����مية عن رأس الكنيسة 
الكاثوليكية بالعالم حديثه هذا خالل لقاء للنظر في أوضاع 
املسيحيني في الشرق األوسط بحضور الكرادلة ورؤساء 
األساقفة واألساقفة الذين شاركوا على مدى األسبوعني 
املاضيني في أعمال اجلمعية العامة االس����تثنائية الثالثة 
لسينودس األساقفة حول العائلة )اجتماع كنسي يبحث 

أمور العائلة والزواج والعالقات(.
وقال البابا: »أصحاب النيافة، أيها البطاركة واألخوة في 
األسقفية األعزاء، غداة اختتام أعمال اجلمعية االستثنائية 
الثالثة لسينودس األساقفة حول العائلة، أردت أن أخصص 
هذا اللقاء، للتباحث في مسألة عزيزة جدا على قلبي، أال 
وهي األوضاع الراهنة في الشرق األوسط، السيما أوضاع 

املسيحيني. وأنا ممنت جدا حلضوركم هنا«.
وتابع: »جتمعنا الرغبة املش����تركة في إحالل السالم 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط واإلرادة في تسهيل 
التوصل إلى حل للصراعات من خالل احلوار واملصاحلة 
وااللتزام السياسي. وفي الوقت نفسه نريد أن نقدم أعلى 
ق����در ممكن من الدعم إلى اجلماعات املس����يحية من أجل 

مساعدتها على البقاء في املنطقة«.

لندن � سي.ان.ان: أعلنت السلطات البريطانية عن 
أحدث اإلضافات على قائمة الش���خصيات املش���مولة 
بالعقوبات االقتصادية بتهمة الضلوع في نش���اطات 
على صلة بتنظيم القاعدة، وضمت القائمة املؤلفة من 
14 اسما عدة شخصيات خليجية، على رأسها القطري 
عبدالرحمن بن عمير النعيمي والكويتي شافي العجمي 

والسعودي إبراهيم احلبلني.
وجاء القرار البريطاني بعد عشرة أشهر على صدور 
قرار مماثل من الواليات املتحدة، وتتهم جهات غربية 
النعيمي بتقدمي مبالغ مالية ش���هرية لتنظيمات على 
صلة بالقاعدة في سورية والعراق، بينما تلمح تقارير 
إعالمية بريطانية إلى أن النعيمي مازال يتحرك بحرية 
في قطر رغم وضعه على قوائم اإلرهاب األميركية منذ 
ديسمبر املاضي بتهمة متويل القاعدة بالعراق وحركة 

الشباب الصومالية.
يذكر أن النعيمي كان قد نفى في السابق أي دور له 
في متويل اجلماعات املتشددة، كما نفت قطر في أكثر 
من مناسبة صحة االتهامات التي يوجهها البعض لها 

بتوفير متويل حلركات مسلحة.
وتش���مل القائمة البريطانية أيضا الكويتي شافي 
العجمي، أحد أبرز الشخصيات املقربة من التيار السلفي 
بالبالد، والذي س���بق أن واجه اتهام���ات مماثلة، إلى 
جانب القيادي السعودي بتنظيم القاعدة، أحمد عبداهلل 
صالح اخلزمري الزهراني، والكويتي عبدالرحمن خلف 
العنزي وخبير املتفجرات السعودي إبراهيم سليمان 
حمد احلبلني، ومواطنه املس���ؤول عن التدريب، عزام 
عبداهلل زري���ق املولد الصبحي، ه���ذا ويقوم كل من 
العجمي والنعيمي، بنشاط ملحوظ عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.
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مصادر لـ »األنباء«: ال انسحاب جلعجع من املعركة 
الرئاسية قبل موافقة عون على » املرشح التوافقي«

كان مدروسا ومتوازنا، الفتة 
االنتباه الى ان����ه اعتمد فيه 
الصراحة اخلالية من التجريح، 
التي  مس����تغربة من األبعاد 
اعطيت لكلمته ومحاولة ربطها 
 � التوتر السعودي  بتصاعد 
االيراني، وشددت على ضرورة 
حتقيق توازن في االجراءات 
االمنية، اذ ال يصح ان نالحق 
املطلوبني في الشمال وعرسال 
بينما يبقى اشهرهم في البقاع 

فارا، على سبيل املثال.
وردت مصادر حزب اهلل 
لصحيفة »السفير« ان احلزب 
ال يعط����ل اخلطة االمنية في 
اي منطقة، وال يضع خطوطا 
حمراء ام����ام اجليش وقوى 
االم����ن، وال مين����ح حصانة 
حزبية ألي من مرتكبي جرائم 
اخلط����ف والقتل والس����رقة 
املخ����درات، الفتة  وجت����ارة 
االنتباه الى ان اجليش ينفذ 
مداهمات في بريتال وحورتعال 
والنبي شيت وحي الشروانة 
ثم يخرج من دون ان يعترضه 
احد من احلزب، اما اذا كانت 
توجد ش����كوى من ان بعض 
املطلوبني يلوذون الى اجلرود 
فليس هناك ما مينع الدولة 

من ان تالحقهم.
واستغربت ان يلقي وزير 
الداخلية نهاد املشنوق خطابا 
منحازا من موقعه الرس����مي 
وبحضور ضباط مؤسس����ة 
ق����وى االمن الداخل����ي، كأنه 
يصادر املؤسسة ويصبغها 
بلونه السياسي، مشيرة الى 
انه رمبا يحق له ان يقول ما 
يشاء بصفته احلزبية في تيار 
املس����تقبل، لكن ال يصح ان 
يفعل ذلك من موقعه كوزير 

للداخلية.
ان  واعتب����رت املص����ادر 
اخلط����ة االمنية تتعرض في 
حقيقة االمر خلروقات خطيرة 

في املناطق التي تخضع لنفوذ 
تيار املستقبل من طرابلس الى 

عرسال مرورا بعكار.
في غض���ون ذلك، ترأس 
الرئيس متام سالم اجتماعا 
الوزاري���ة املكلفة  للجن���ة 
مبتابعة ش���ؤون الالجئني 
الس���وريني، حي���ث جرى 
البحث في ضبط سبل دخول 
الالجئني وحتريك املساعدات 

الدولية.
وزير الشؤون االجتماعية 
رش���يد درباس املعني بهذا 
املوضوع قال بعد االجتماع: 
هناك اجتاه الى عدم استقبال 
اي الج���ئ س���وري جديد، 

وسنكرس ذلك بقرار.
امني���ا، تابع���ت وحدات 
اجليش مداهماتها في طرابلس 
والش���مال ب���دءا من محيط 
مدرسة البيان في ابي سمرا 
وصوال الى اطراف الكورة، 
وقد ش���ملت اماكن س���كن 
النازحني وبعض املخيمات 
العشوائية ومحيط مدرسة 
النابلس���ي ومجمع اجلنان 
الترب���وي م���رورا ببعض 
املزارع، كما اقام اجليش نقاط 
تفتيش متعددة في الزهرية 
وباب احلديد والتبانة وامليناء 
وس���ير درويات مؤللة في 

الساحات الرئيسية.
البق���اع، اطلقت  وف���ي 
وحدات اجليش املتمركزة عند 
تلة احلصن في عرسال النار 
باجتاه مجموعة مسلحة كانت 
الى عرسال  التسلل  حتاول 
واجبرتها على االنكفاء باجتاه 

اجلرود.
في ه���ذه االثناء، اعلنت 
النصرة في رس���الة  جبهة 
الكترونية ان جنديا خامسا 
في اجليش اللبناني فر من 
اخلدم���ة والتحق بها، وانها 

ستعلن عنه قريبا.

ب����دوره، طم����أن رئيس 
احلكومة متام سالم زواره بان 
التصعيد الكالمي على مستوى 
ال����وزراء لن يبلغ مس����توى 
تعطيل العمل احلكومي، واكد 
ان عمل مجلس النواب مستمر 
وان جلس����ة مجلس الوزراء 

اخلميس املقبل.
س����الم كان ي����رد عل����ى 
اس����تيضاحات ح����ول مآل 
املواقف  االمور حكوميا بعد 
التي عب����ر عنها الوزير نهاد 
املش����نوق وانتهاء اجللسة 
االخيرة للحكومة على خالف 
بني وزي����ر اخلارجية جبران 
باسيل ووزير االشغال العامة 

غازي زعيتر.
ووصف سالم ما ادلى به 
وزير الداخلية نهاد املشنوق 
في احتفال ذكرى اغتيال اللواء 
وسام احلسن بأنه كالم متقدم 
له صل����ة باالمن، اما اخلالف 
بني الوزيرين زعيتر وباسيل 
فيمكن احتواؤه، وطالب القوى 
السياسية بان حتدد موقفها 
وما اذا كانت ترضى بخراب 

البلد.
اوساط مقربة من الوزير 
املشنوق اكدت امس انه ليس 
في ص����دد فت����ح جبهة على 
احلزب، مشيرة الى انه تصرف 
كوزير للداخلية، وليس هناك 
ما يخفيه حتت الطاولة، وهو 
قصد م����ن االنتق����ادات التي 
وجهها االضاءة على مكامن 
اخللل في اخلط����ة االمنية، 
البقاع الشمالي،  السيما في 
حي����ث س����جلت مؤخ����را 17 
حادثة خطف، في وقت تبني 
من معركة جرود بريتال ان 
حزب اهلل موجود في جرود 
البقاع ويستطيع اذا شاء ان 
التسهيالت للمساعدة  يقدم 

في مالحقة املطلوبني.
واش����ارت الى ان خطابه 

بيروت ـ عمر حبنجر

يكمل الفراغ الرئاسي في 
لبنان اليوم نهاره اخلمسني 
بعد املائة وس����ط س����يل من 
املواقف والتناقضات املرتبطة 
باالجندات االقليمية والدولية 
اللبناني����ني  املانع����ة عل����ى 
اس����تكمال هيكلية سلطتهم 

الدستورية.
وحتدثت مصادر نيابية 
ع����ن امكاني����ة عقد جلس����ة 
تشريعية ميدد فيها ملجلس 
النواب قبل يوم 29 اجلاري، 
مستبعدة ان تكون الظروف 
مالئمة لتمرير انتخاب رئيس 
اجلمهورية في اجللسة عينها 
انعقادها متالزم  ان  باعتبار 

مع نصاب الثلثني.
قوى 14 آذار لن تبادر الى 
طرح اسم مرشح توافقي بعد 
االنتهاء من عملية متديد والية 
املجلس اال بالتنسيق والتفاهم 

مع كل هذا الفريق.
وسيعقد لقاء خالل اليومني 
املقبلني بني الرئيس نبيه بري 
وفؤاد الس����نيورة الستكمال 
البحث في امللف النيابي متديدا 

وتشريعا.
وقالت مصادر في 14 آذار 
ل� »األنباء« انه من غير الوارد 
سحب ترشيح د.سمير جعجع 
قبل موافقة العماد ميشال عون 
على اختيار مرشح توافقي 
او اكث����ر خلوض الرئاس����ة 

اللبنانية.
وتس����ريعا ف����ي عملية 
التوافق، دعا رئيس حترير 
»اللواء« صالح سالم القريبة 
من تي����ار املس����تقبل العماد 
عون الى التحول من مرشح 
لرئاسة اجلمهورية الى منقذ 
للجمهوري����ة بترش����يح من 
يستطيع احلصول على ثقة 

االطراف االخرى.
النواب  رئيس مجل����س 
نبيه بري وردا على س����ؤال 
الوزير  حول رأيه بخط����اب 
الذي قال فيه ان  املش����نوق 
اخلط����ة االمنية التي ينفذها 
اجلي����ش حتولت حملاس����بة 
بعض املرتكبني من لون واحد 
وترك اآلخرين، وان ثمة جهات 
توفر احلماية وتفتقر للصفاء 
الوطني مبقاربته����ا لالمن، 
رافضا حتويلنا الى صحوات 
لبنانية على غرار الصحوات 
العراقية، اجاب بري ممازحا: 

مشنوق اخلطاب.
زوار رئي����س املجل����س 
نقلوا عن����ه تأكيده أال جديد 
في موض����وع االس����تحقاق 
الرئاس����ي، وقال انه سيدعو 
الى جلسة تشريعية قبل نهاية 
الشهر اجلاري، ولم يستبعد 
ان يطرح من خاللها موضوع 
متديد والية مجلس النواب.

)محمود الطويل( النائب وليد جنبالط محاطا برجال الدين الدروز خالل زيارته الى خلدة 

تداعيات خطاب 
الوزير املشنوق 
في ذكرى اللواء 

احلسن.. بري 
وصفه بـ »مشنوق 
اخلطاب« وسالم 

بـ »املتقدم« 
وحزب اهلل يصفه 

باملنحاز 

درباس: نتجه إلى 
عدم استقبال أي 

الجئ سوري

علوش لـ »األنباء«: االجنرار نحو التطرف سيقضي على البيئة 
السنية ووالية الفقيه أحد أهم أسباب الوصول إلى التطرف

املعركة الدائرة في املنطقة وال 
ميكنه حتييد نفسه، معتبرا 
ان لبن����ان بات تفصيال فيما 
يح����دث كما ان ح����زب اهلل 
بات ايض����ا تفصيال في هذا 
الصراع الدائر وان مشاركته 
فيه لن تؤثر في الوقائع التي 
حتدث في املنطقة، ورأى ان 
التطرف وما متثله  مواجهة 
جماعة ابوبكر البغدادي يكون 
الى لبنان بأجمعنا  بالعودة 
واخلروج من سورية وتطبيق 
القرار 1701 وااللتزم باعالن 
بعبدا، وانه اذا كان لدى حزب 
اهلل جزء من النوايا احلسنة 
فعليه ان يقوم بذلك لنواجه 
الوحدة  جميع����ا ومبنط����ق 
الوطنية، مؤكدا ان هناك قدرة 
على تطبي����ق القرار 1701 اذا 
اقتنع ح����زب اهلل ان حدود 
التضحي����ة واملواجهة هو ما 
قام به حتى اآلن، اما اذا اراد ان 
يستمر في االنتحار في سبيل 
الفقيه  خدمة مشروع والية 
فه����ذا يعني اننا مش����ّرعون 
لكل االحتماالت في االش����هر 

املقبلة.
واعتبر اننا نخوض معركة 
التط����رف االرهابي بكل  مع 
اشكاله منذ زمن طويل، سواء 
كان على شاكلة حزب اهلل او 
داعش، مشددا على ان موقف 
تيار املستقبل لن يتغير ولن 
يكون ميليش����يا خارجة عن 
اطار الدولة، الفتا الى ان موقف 
التيار في السياسة واالجتماع 
مستمر في مواجهة التطرف، 
اما املسائل املتعلقة باالمن فهو 
يتركها للقوى االمنية. ولفت 
الى ان ما يهم تيار املستقبل 

هو الوصول بلبنان الى االمان 
واالستقرار، ورأى ان االنقياد 
التطرف  واالجن����رار نح����و 
سيقضي على البيئة السنية 
بالذات قبل غيرها، مؤكدا ان 
هذا املوق����ف للتيار ال يعني 
ابدا انه اصبح في صف واحد 
مع مشروع والية الفقيه الذي 
كان احد اهم اسباب الوصول 

الى هذا التطرف.
وعم����ا اذا كان التحال����ف 
الدول����ي لض����رب تنظي����م 
داعش يحقق اهدافه، رأى ان 
اعلنها  التي  االس����تراتيجية 
البيت االبيض ملواجهة تنظيم 
داعش ال نراها وال نفهمها في 
بعض االحيان ورمبا لديهم 
التي  اس����تراتيجيات غي����ر 
يقولونها وهم يستفيدون من 
هذا الواقع القائم ويريدونه مبا 
يتناسب مع رغباتهم العملية، 
ورأى ان استراتيجية الواليات 
املتحدة االميركي����ة والدول 
الكبرى ترس����م في االروقة 
الس����وداء، مبديا شكوكه اذا 
م����ا كان يريد ه����ذا التحالف 
الدول����ي القضاء على الدولة 
االسالمية، معربا عن اعتقاده 
ان داعش ستعمل الدارة ملفات 
معينة في املنطقة تتناسب 
على االرجح مع الدول القادرة 
والقوية والتي لديها االمكانيات 
االستراتيجية الهائلة، ورأى 
ان هذه الدول حتى ولو كانت 
قادرة على القضاء على تنظيم 
داعش فليس بالضرورة في 
الوقت احلالي ولرمبا ننتظر 
الوقت املناسب لتغيير قواعد 
اللعبة القائمة على مدى عدة 

سنوات.

مؤكدا ان معاجلة هذا املوضوع 
ال تعن����ي ان الناس اصبحت 
ان الوضع  مطمئن����ة، ورأى 
في مدينة طرابلس ال يختلف 
عن الوضع في لبنان مبجمله 
على الرغم من التركيز االمني 
والسياسي واالعالمي عليها، 
الفتا الى انه من غير املستبعد 
حصول خروقات امنية في اي 
حلظة نظرا للوضع الشاذ في 
لبنان واملرتبط بالوضع القائم 

في املنطقة.
واش����ار النائب الس����ابق 
الى انه مبجرد تفكيك املربع 
االمني في باب التبانة وتبعثر 
املسلحني او مغادرتهم مدينة 
طرابلس معنى ذلك ان تسوية 
ما حصل����ت وبقيت في طي 
املخابرات اكثر مما هي معلنة، 
مؤكدا ان احملاسبة واحملاكمة 
ال جت����وز ان تنس����حب على 
اش����خاص دون آخرين وان 
يطبق القان����ون في مكان ما 
دون اماك����ن اخ����رى، ورأى 
ان قطوع ب����اب التبانة متت 
معاجلته بشكل من االشكال 
حتى ال ينفجر الوضع االمني 

بشكل كبير.
الس����ابق  النائب  وأعرب 
د.علوش عن اعتق����اده بان 
واجب املس����ؤول االمني أال 
يتحدث في االع����الم بل الى 
املؤسس����ة السياسية ويقدم 
احللول ال ان يتحدث عن خاليا 
نائمة بل عليه ان يعالج هذه 
اخلاليا النائمة، مثمنا عاليا ما 
قام به قائد اجليش والقوى 
التي  االمني����ة والتضحيات 

تبذلها املؤسسة العسكرية.
ورأى ان لبن����ان في قلب 

بيروت ـ اتحاد درويش

رأى القي����ادي ف����ي تيار 
املس����تقبل النائب الس����ابق 
ان  عل����وش  د.مصطف����ى 
االعتداءات التي تطول املؤسسة 
العسكرية ويذهب ضحيتها 
شهداء للجيش اللبناني اعمال 
مشبوهة، الفتا الى ان من يقف 
وراء ه����ذه االعمال قد يكون 
التطرف حتت راية داعش او 
او املخابرات  النصرة  جبهة 
الس����ورية او ح����زب اهلل او 
مجموعات اخرى مبلف جر 
لبنان الى الفوضى، واعتبر ان 
حاالت االنشقاق عن اجليش او 
الفرار من اخلدمة هي مسألة 
خط����رة وقد حتدث بش����كل 
اوس����ع مما هي عليه لتشمل 
الطوائف، ورأى ان  مختلف 
السبب الرئيسي هو اخلوف 
من التضحية خصوصا بعد  
العسكريني مما جعل  خطف 
املؤسسة العسكرية في وضع 
شديد الهشاش����ة، ولفت الى 
ان اخلطر الثاني وهو االهم 
اي االنش����قاق يعني الذهاب 
الى دائرة االعداء، معتبرا ان 
اي فرار او انش����قاق جرمية 
بحق الوط����ن في هذا الوقت 

بالذات.
ورأى د.علوش، في تصريح 
ل� »األنباء«، ان مدينة طرابلس 
كانت تغلي فقط في االعالم 
على مدى االسابيع املاضية، 
اما في الواقع فإن االهالي فيها 
كانوا قلقني ملا حكي عن مربع 
امني كان قائما في باب التبانة 
وكانوا يطالبون باجراءات ملنع 
ه����ذه الظاهرة من ان تتمدد، 

د. مصطفى علوش

االنشقاق يعني 
الذهاب إلى دائرة 

األعداء

بيروت: النائب وليد جنبالط الذي لفت 
األنظار أمس األول عندما أخذ املبادرة إلى 
الرد على الوزير نهاد املشنوق وصحواته 

مستبقا حتى صاحب العالقة املعني مباشرة 
أي حزب اهلل، فاجأ اجلميع قبل أيام عندما 

أعطى تصنيفه اخلاص لـ »النصرة« قائال إنها 
ليست إرهابية... وهو يقول ذلك منسجما مع 

ما يراه مناسبا لعبور املرحلة التي تشهدها 
املنطقة بأقل خسائر ممكنة، وفي ظل املخاطر 

التي تتهدد كيانات الدول وإعادة النظر في 
حدودها، فضال عن االنقسامات الداخلية على 
خلفياتها الطائفية واإلتنية التي ميكن أن تهدد 

دول اجلوار بفعل االمتدادات الدميوغرافية 
والعشائرية املتداخلة فيما بينها.

ويقول قريبون من جنبالط إنه أطلق مواقفه 
األخيرة، وفي ذهنه مصلحة وأمن شريحة 
من الناس يعتبر نفسه مسؤوال عنها، وقد 

أولته هذه املهمة. فتصنيفه اخلاص بـ »جبهة 
النصرة« مثال، ينطلق من كونهم شريحة 

سورية صافية ال تضم في صفوفها غرباء، 
وهي في انتشارها داخل سورية وعلى 

احلدود اللبنانية مع شرائح تنتظر رأيه فيما 
يحصل. ونقل عن جنبالط قوله: »ما الذي 

يجبرنا على اعتماد التصنيف األميركي 
والغربي والدولي، فيما نرى مسؤوليهم 

يبحثون لهم عن دور في مستقبل البالد. 
فهناك تصنيف اعتمده أطراف يعيشون في 
واشنطن وباريس ونيويورك بوضع حزب 
اهلل على اللوائح اإلرهابية ولم يغيروا شيئا 

فيما يحدث، ال في لبنان وال في سورية. نحن 
رفضنا يومها هذا التوصيف كما نرفضه 
اليوم بالنسبة الى »النصرة«، من دون أن 

نبنيه على خلفيات كيدية، بل ألننا نعرف أكثر 
منهم طبيعة ما يحصل عندنا وفي سورية، 

فمن يأكل العصي ليس كمن يحصيها، 
خصوصا عندما نرى أن من صنفهم يبحث 

معهم في احللول املمكنة، ال بل يطالبهم 
مبواقف وتصرفات ليكون لهم رأي في 

مستقبل بالدهم. فهل نسينا االعتراف الدولي 
مبنظمات سبق وأدرجت على اللوائح اإلرهابية 

مثل »طالبان« ومنظمات أخرى في باكستان 
والصومال والعالم، حتى إنها باتت اليوم طرفا 

في مفاوضات تقودها الدول التي صنفتها، 
لإلفراج عن رهينة هنا أو هناك، وللبت في 
قضايا عدة في بلدانهم وصوال إلى تكوين 

السلطة؟«.
وأضاف جنبالط: »على كل حال، ال يعني هذا 

التصنيف أننا نبارك أو نرضى مبا فعلوه 
خارج األراضي السورية، خصوصا في 

جرود عرسال وبريتال والسلسلة الشرقية 
من لبنان، واالستمرار في خطف عسكريينا، 

ليس لشيء سوى أنه أمر مدان، وقد 
سجلنا موقفنا في حينه ومازلنا عنده شكال 

ومضمونا«.
ولكن، يختم جنبالط: »هل ميكننا جتاهل 

أن ما تشهده عرسال ومحيطها هو جزء من 
النزاع اإلقليمي في سورية وعليها؟«.

وكانت ترددت معلومات بأن وراء تسليف 
جنبالط »النصرة« موقفا سياسيا بهذه 

األهمية صفقة ما، وأنه أقام اتصاالت سرية 
مع »جبهة النصرة« وتوصل معها إلى اتفاق 

جانبي يتعلق بالوضع في املناطق الدرزية 
اللبنانية احلدودية وعدم دخول »النصرة« 

إليها، وبقضية العسكريني املخطوفني 
وتعهد »النصرة« بعدم املس باجلنود 

الدروز وإطالقهم في أول دفعة... ولكن هذه 
املعلومات لم تستند الى أدلة ومعطيات حسية 

ما جعلها أقرب إلى »شائعات«.

ملاذا قال جنبالط عن »النصرة« إنها »غير إرهابية« ؟
تقرير إخباري

مصادر لبنانية: حلحلة األمور في سورية 
والعراق رهن استجابة الغرب ملطالب تركيا

الرئاسة اللبنانية في »درج االنتظار« 
بعد »التعارض« السعودي ـ اإليراني

طرابلس اجتازت القطوع أم خاضعة ملفاجآت؟

بيروت ـ عمر حبنجر

يرى قيادي ش���مالي في تيار املستقبل أن 
العالق���ات االيرانية � الس���عودية في مرحلة 
سيئة للغاية، مما ينذر باستمرار االفق املسدود 
التوتر  لبنانيا واقليميا وباحتم���ال تصاعد 

واملواجهة.
ويقول ل���� »األنباء« ان احلرب الدائرة في 
العراق طويلة وان الواقع السوري سيبقى على 
ما هو عليه، اال اذا استجاب الغرب ملطالب تركيا 

عندها ستنقلب االوضاع رأسا على عقب.
وفي لبنان، الشلل مستمر ويشير القيادي 
املس���تقبلي الى قرب التمديد ملجلس النواب 
عامني و7 اشهر، وان الفراغ الرئاسي طويل، 
نافيا نية 14 آذار االعالن عن مرش���ح توافقي 
قبل ان يبدي العماد ميش���ال عون استعداده 

لالنسحاب، وهو اصال لم يترشح علنا.
ام���ا الواقع االمني خصوصا في الش���مال 

بيروت ـ محمد حرفوش

أبدت مصادر ديبلوماس����ية خشيتها من أن 
يؤدي التأزم اإلقليمي احلاصل الى عودة مسلسل 
التفجيرات في الداخل اللبناني واستهداف قيادات 
سياسية وأمنية، األمر الذي قد يطيح باالستقرار 
الهش الذي تشهده البالد ويعلن املجتمع الدولي 

حرصه عليه.
وأش����ارت املص����ادر الى أنه بع����د التصعيد 
السعودي � اإليراني، ال توقعات بحصول انفراج 
في أزمة الفراغ، على اعتبار أن املشهد اإلقليمي 
يوحي مبزيد من التأزم، ما سيضع االنتخابات 
الرئاسية في لبنان في »درج االنتظار«، الفتة الى 

بيروت: تنفست طرابلس الصعداء بتواري 
شادي املولوي وأسامة منصور عن األنظار.

»نزح« املسلحون من مسجد عبداهلل بن مسعود 
في التبانة الى بقعة ترك لهما حرية اختيارها، 
من دون أن يقدم أي مسؤول في الدولة اللبنانية 
اجلواب احلاس����م عما إذا كان انكفاء املطلوبني 
للعدالة بجرائم إرهابية، والصادرة بحقهما مذكرات 
توقيف، يعني إبعاد طرابلس عن احتمال جترع 
كأس االنفجار الكبير الذي بلغ عتبتها مرتني.. وها 
هي شظايا البداوي وحادثة القبيات تعيد قرع 
جرس اإلنذار.. نعم ثمة معضلة أمنية ال ميكن 
إنكارها. ويقول وزير العدل أش����رف ريفي إننا 
»نريد اجليش وحده في طرابلس، لكن ال مصلحة 
ألحد مبواجهة عس����كرية، وكان هذا اخليار هو 
األسلم للجميع مبن فيهم شادي املولوي واسامة 
منصور اللذان ال يحظيان بغطاء طرابلس����ي«، 
الفتا االنتباه الى »أن هذه التسوية التي شارك 
فيها اجلميع، من دون أن يدعي أحد احتكار هذا 
ال����دور، هي لربح الوقت في ظل عدم توافر حل 

سياسي جذري«.
ولكن ثمة مصادر أمنية رسمية لم »تقبض« 
من����ذ البداية هذا األمر برمته وظلت مقيمة على 

شكها وحذرها العتبارات عدة أبرزها:
1 � أن التقارير األمني����ة الواردة الى قيادات 
معنية في املؤسس����ة العس����كرية أظهرت مبا ال 
يقبل الشك أن الذين كانوا يتخذون من املسجد 
املذك����ور أعاله في باب التبان����ة حصنا ومالذا، 
غادروه فعال ولكن الى مس����افة بضع مئات من 

األمتار خلفه مباشرة.
2 � استمرار عمليات إطالق النار والقنابل على 

دوريات اجليش ومواقعه في طرابلس.

والبقاع، فيرى القيادي املذكور انه في الثالجة، 
لكنه متحرك ومضطرب، مبعنى ان ما يحصل 
سيستمر، سواء على احلدود او في هذه املنطقة 
او تلك، لكن اللبنانيني سيبقون الى جانب الدولة 

والشرعية واملؤسسات االمنية واجليش.
ويؤك���د أنه ال بيئ���ة حاضنة لالرهاب في 
طرابلس وال في الشمال وال في البقاع وال في 
اي منطقة لبنانية مع ان االرهابيني يعملون بكل 

قواهم للتغلغل في سائر املناطق اللبنانية.
ويشير القيادي املس���تقبلي الى ان مفتي 
الشمال مالك الشعار يلعب دورا مهما في تهدئة 
االمور واالوضاع والنفوس وهو ما س���يظهر 
مجددا في املؤمتر املس���يحي � االسالمي الذي 

سيرعاه الشعار في طرابلس 25 اجلاري.
ويختم القيادي املس���تقبلي بان االوضاع 
اللبنانية رهن التطورات اخلارجية، معربا عن 
اسفه ألن قوى 8 آذار ماشت االجندة االقليمية 

بدءا من تعطيل االستحقاق الرئاسي.

أن  هذا التصعيد يقود لبنانيا الى التشاؤم، إذ انه  
بدد اآلمال التي كانت معقودة على حلظة تفاهم 
بني الرياض وطهران متكن الفرقاء اللبنانيني من 
انتخاب رئيس جمهورية جديد، مثلما حصل في 
فبراير املاضي، حيث أتاح تفاهم تلك اللحظة بني 
البلدين، تأليف احلكومة السالمية بعد تعثر دام 
عشرة أش����هر. إزاء ذلك، استبعدت املصادر أي 
إمكانية لتعبيد الطريق الرئاسي في املدى املنظور، 
وذلك بفعل اإلصرار اإليراني على عدم فك ارتباط 
لبنان باألزمة السورية من دون مقابل، وهو ما 
يؤشر الى استمرار الدوران في فراغ األزمة التي 
شهدت مسارا تصاعديا بني تيار املستقبل وحزب 

اهلل عكس تداعيات التأزم االقليمي الراهن.

3 � إن قيادة املؤسسة العسكرية تعلم يقينا 
أن ما جرى هو في جوهره محاولة لاللتفاف على 
قرار كانت هذه القيادة قد اتخذته بحزم وإصرار 
وشرعت في تنفيذه مؤداه التعامل بالنار والقوة 

مع مربعات أمنية.
4 � وعلى العموم أرادت هذه القوى أن تخفض 
على طريقتها منسوب أجواء التشنج الناجمة عن 
ظهورها، وأن تصرف العيون الشاخصة نحوها، 
وفي خاطرها هدف مضمر هو أن يخفض اجليش 
مستوى إجراءاته وتدابيره األمنية املشددة لكي 
يتس����نى لها العودة الى سيرتها السابقة ساعة 

ترى الظروف مناسبة.
وترى مصادر مراقبة أن الوضع األمني على 
الساحة بات غاية في اخلطورة السيما أن »داعش« 
تضع الساحة احمللية في طليعة أولوياتها انطالقا 
من جرود عرسال، حيث املعارك الليلية مع اجليش 
اللبناني تتكرر، مرورا بطرابلس التي تس����عى 
»جبه����ة النصرة« وغيرها م����ن التكفيريني الى 
فرض مشروعها من خالل ما يشبه حرب عصابات 
تس����تهدف دوريات املؤسسة العسكرية. ووفق 
املراقبني أن »النصرة« ومشتقاتها متهد ملفاجأة 
كبرى في املدينة قد تتمثل في ايقاظ مجموعات 
نائمة من خالياها الكثيرة في عاصمة الش����مال 
ومحافظة عكار، حيث نشطت أكثر من مجموعة 
إرهابية ف����ي إقامة كمائن للحاف����الت التي تقل 
عناصر من اجلي����ش الذاهبني لاللتحاق بأماكن 
فرقهم عبر ثالث عمليات مت تنفيذها في منطقة 
الدري����ب العكاري، وليس من باب التهويل قيام 
»النصرة« بتوزيع ش����رائط مص����ورة لبعض 
العسكريني العكاريني الذين التحقوا ب� »النصرة« 

وهم يعلنون اقتراب معركة لبنان.



English
Tuesday, 21 October, 2014

37 ALANBAA

Yahoo set to outline
cost-cutting efforts

Paraguayan plant upends  
sugar market

Reuters - Yahoo Inc is expected 
on Tuesday to outline cost-cutting 
efforts and give details of how it 
is evaluating possible acquisitions 
as it faces pressure from an activ-
ist investor, the Wall Street Jour-
nal reported, citing a person who 
was briefed on the plan.

Yahoo is considering acquiring 
one or more large technology start-
ups with some of the $5.8 billion 
it made from the initial public of-
fering of Alibaba Group Holding 
Ltd, the newspaper said.

Representatives at Yahoo did not 
immediately respond to an email 
seeking comment outside regular 
U.S. business hours.

  Last month, activist investor 
Starboard Value LP publicly pres-
sured Yahoo to cut what it referred 

to as a “bloated” cost structure.
Starboard, the second activist 

investor to target Yahoo in the last 
three years, also said the company 
should quickly “monetize” its Asian 
assets, which exceed the enterprise 
value of its actual business.

Earlier this month, Yahoo said 
it is reducing the size of its opera-
tions in Bangalore, India, the In-
ternet company’s largest engineer-
ing facility outside its California 
headquarters. It is also closing its 
office in Jordan.

Yahoo is “streamlining” its op-
erations in foreign offices, which 
might involve a combination of 
closing offices, cutting jobs and 
moving workers to its Sunnyvale, 
California, headquarters, the Jour-
nal said.

Reuters - The maker of Ameri-
ca’s top sugar brand Domino Sug-
ar is launching its first no-calorie 
“natural” sweetener extracted from 
the stevia plant in Paraguay, the 
strongest sign yet that the upstart 
product is threatening to eat into 
raw-sugar demand.

In less than a decade, the sweet-
tasting stevia powder has stolen 
a big chunk of the $1.3-billion 
global market for artificial sweet-
eners as more health-conscious 
consumers use it in what they eat 
and drink.

The powerful corporations that 
dominate the global sugar market 
are also facing slowing demand, 
especially in the United States, 
for refined sugar that is used in 
everything from coffee to cakes. 
The U.S. slowdown is due in part 
to concerns about extremely high 
rates of obesity and diabetes.

Big Sugar’s response? To of-
fer new non-sugar products that 
are not calorific, are suitable for 
diabetes sufferers and, more im-
portantly, are seen as a more at-
tractive alternative for health-con-
scious consumers than artificial 
sweeteners.

“If you look down the sweeten-
ers aisle at any supermarket, there 
are stevia products there. Whatev-
er consumers are looking for, we 
want to provide,” Domino Presi-
dent and Chief Executive Officer 
Brian O’Malley told Reuters.

ASR Group, which sells Domi-
no Sugar and is the world’s largest 
refiner of cane sugar, will launch 
its new product by the end of the 
year - its first to be made solely 

from the plant extract rather than 
a blend of sugar and stevia.

For ASR Group, it’s a bold move: 
sugar represents 98 percent of its 
business.

But stevia’s low production 
costs and relatively high retail 
sales prices are a sweet spot for 
food companies.

To be sure, demand is still tiny 
compared with global sugar con-
sumption of more than 170 million 
tonnes. It is also still a rare ingredi-
ent in U.S. foods - only 1.5 percent 
of new food products launched in 
the first nine months of 2014 con-
tained stevia, Datamonitor Con-
sumer’s database shows.

Some health experts caution the 
sweetener contains additives as well 
as the plant extract. Questions also 
remain whether its taste can really 
match the flavor of sugar.

Stevia’s roots go back to Par-
aguay and Brazil, where people 
have used leaves from the plant to 
sweeten food for centuries.

It became big business in the 
United States through a medical 
products salesman in Arizona called 
James May who got his first taste 
of stevia in 1982 when a Peace 
Corps volunteer returning from a 
stint in Paraguay gave him some 
leaves to try.

While much of stevia’s appeal is 
that it’s natural, some critics note 
that most products include more 
corn sugar and bulking agents than 
the stevia plant itself and that the 
term “natural” is tricky territory 
for food companies.

Technology

Health

Medications mistakes common 
among young children

Indonesia’s Widodo takes 
office, reaches out to foes

Medicine

Analysis

Reuters - Roughly ev-
ery eight minutes from 
2002 through 2012, a 
child in the U.S. ex-
perienced a medica-
tion mistake, accord-
ing to a new study of 
calls to poison control 
hotlines.

The number and rate 
of reported medication 
mistakes rose during 
the 11-year study, ex-
cept for cough and cold 
medicines, the research-
ers report in the jour-
nal Pediatrics.

The reduction in mis-
takes with cough and 
cold medicines follows a 
multipronged campaign 
to decrease the use of 
these products among 
young children, which 
suggests education is 
helpful in reducing er-

AFP - Joko Widodo, 
Indonesia’s first leader 
without deep roots in the 
era of dictator Suharto, 
was yesterday sworn in 
as president and imme-
diately reached out to 
his political foes to seek 
support for his ambitious 
reform agenda.

The inauguration 
capped a remarkable 
rise for a softly-spo-
ken politician who was 
brought up in a river-
side slum.

Widodo, known by 
his nickname Jokowi, 
worked his way up 
through local politics 
before securing the pres-
idency in July follow-
ing a close race against 
controversial ex-general 
Prabowo Subianto.

He is the country’s 
first president from out-
side an ageing band of 
political and military 
figures who have ruled 
the world’s third-big-
gest democracy since 
the end of the three-de-
cade Suharto dictator-
ship in 1998.

But there are fears 
that a hostile parliament 
dominated by parties 
that opposed Widodo 
at the election, and the 
new leader’s status as a 

rors, Henry Spiller, one 
of the study’s authors, 
told Reuters Health.

Medication errors can 
cause injury, increased 

political outsider, could 
make it hard for him to 
push through reforms 
aimed at reviving South-
east Asia’s top econo-
my and helping soci-
ety’s poorest.

The euphoria of the 
inauguration is likely to 
be short-lived, analysts 
warn, as Widodo faces 
up to the task of lead-
ing the world’s fourth 
most populous country, 
with 250 million peo-
ple spread over more 

healthcare spending and 
even death, the research-
ers write.

Most studies have fo-
cused on medication 

than 17,000 islands, at 
a critical moment.

Economic growth is at 
five-year lows, corrup-
tion remains rampant, 
and fears are mounting 
that support for the Is-
lamic State group could 
spawn a new generation 
of radicals in the world’s 
most populous Muslim-
majority country.

Widodo’s first test will 
be to reduce the huge 
fuel subsidies that eat up 
about a fifth of the bud-

mistakes in healthcare 
facilities like hospitals. 
Less is known about 
mistakes that happen 
with children’s medi-
cine at home.

Over a quarter of 
the mistakes involved 
children being given 
the same medication 
twice.

The most common 
mistakes involved pain 
medications like aspirin. 
Next most common were 
mistakes with cough and 
cold medicines and al-
lergy medicines.

Medication errors 
became less common 
as children got older, 
the researchers found. 
About a quarter of the 
mistakes occurred in 
infants under age one 
year.

get, a move economists 
say is urgently needed 
but which risks sparking 
large street protests.

Prabowo’s appear-
ance at the inaugura-
tion and an unexpected 
meeting with Widodo 
Friday during which he 
pledged support have 
raised hopes that ten-
sions are easing, but 
observers say the ex-
general may still op-
pose the new leader’s 
policies.

teacher told not to use 
‘Wheel of Misfortune’

Education

Reuters - A Washing-
ton state high school 
teacher has been warned 
not to have students spin 
a disciplinary “Wheel of 
Misfortune” to assign 
punishments for mis-
behavior that includ-
ed being pelted with 
rubber balls by fellow 
students, school offi-
cials said.

The Stevenson High 
School science teacher 
used the wheel to punish 
“low-level misconduct” 
instead of sending the 
students to lunch-time 
detention.  , Superinten-
dent Dan Read wrote in 
a letter to parents. 

Results from a third-
party investigation 
showed the teacher’s 
spinning punishment 
prop to be “inappro-

priate, but well-inten-
tioned” and that the 
teacher did not “de-
sire to embarrass, in-
timidate or harm any 

student,” Read said.
  “Poor judgment by 

any teacher is concern-
ing and we plan to work 
with the teacher on more 

positive and productive 
classroom management 
skills going forward,” 
he added.

Cell phone footage 
purportedly captured 
from the classroom and 
posted to the Internet 
last week shows a stu-
dent getting pelted with 
rubber balls as he cow-
ers and shields his face 
with a book.

The tactic has drawn 
complaints. Zoey Zap-
fe, a 15-year-old sopho-
more, told KATU News 
she was punished by 
the rubber-ball firing 
squad for chewing gum 
in class.

“I’m hoping she 
gets fired because it 
was beyond humiliat-
ing,” Zapfe told the lo-
cal broadcaster.
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االقتصادية

متفائل بالهيئة 
اجلديدة.. شباب.. 
ومرنون.. ويفهمون 

السوق 

مجلس الوزراء 
لديه نقص في 

عدد وزرائه.. ومن 
حقنا وجود وزيرين 

معنا

فك التشابك 
الرقابي سيحتاج 

وقتًا ألن املفوضني 
جدد 

كونترات باألڤنيوز 
لتلقي شكاوى 

املواطنني 
واملقيمني في 

قضايا االستهالك

بعض مواد قانون 
حماية املنافسة 

حتتاج لتغيير 

هناك زيادة غير 
مبررة لألسعار.. 

لكن على 
املستهلك أن 

يبحث عن سلع 
بديلة 

»الوطني لالستثمار« 
مديراً لالكتتاب 

ومستشاراً إلدراج 
30% من أسهم 
مجموعة ميزان 

إيرادات املجموعة 
141 مليون دينار 
ولديها 29 شركة 
تابعة استهالكية 

وصناعية

لدى مجموعة 
ميزان 25 ألف 

صنف في قطاعات 
السلع االستهالكية 
واخلدمات ويعمل 

لديها 7500 موظفاً

محضر التنفيذ مت 
بالتواطؤ ودون حضور 

من ميثل الوزارة 
املالك للمنطقة

الوزارة طعنت على 
حكم االستئناف 

لوقف التنفيذ والتمييز 
محدد لنظره جلسة  

2 ديسمبر 

الوزارة تنبه العمالء 
واملستثمرين إلى 
استمرار التعامل 
معها ممثلة في 

هيئة الصناعة

اجتماع وزراء املالية واحملافظني اخلليجيني مع الغارد بالكويت السبت
سيعقد اجتماع في الكويت صباح السبت املقبل في فندق الشيراتون يجمع وزراء املالية 
اخلليجيني ومحافظي البنوك املركزية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد، 
وستكون هناك كلمة افتتاحية تعقبها جلسة مغلقة ثم مؤمتر صحافي لوزير املالية أنس 
الصالح ولكريستني الغارد وأمني عام مجلس دول التعاون اخلليجي د.عبداللطيف بن راشد 
الزياني.

وزير التجارة والصناعة د.عبد احملسن املدعج خالل املؤمتر الصحافي

رحيلي عن وزارة التجارة سأتركه للمفاجأة أو املصادفة

املدعج: تعديالت قانون هيئة األسواق في مراحلها النهائية
عاطف رمضان

أك���د وزي���ر التج���ارة 
والصناعة د.عبد احملسن 
املدعج وج���ود تغييرات 
وزارية مرتقبة قائال: »اعتقد 
مجلس الوزراء لديه نقص 
في عدد وزرائه، ومن حقنا 
وجود وزيرين معنا، حتى 
يساعداننا ذلك في عملية 
التصويت أو النقاش والعمل 
ولتخفي���ف الضغط على 
كاهلنا كوزراء. وفي ما يتردد 
عن احتم���ال تركه وزارة 
التجارة واكتفائه بوزارة 
التربية، قال الوزير: »أفضل 
أن أجيب عن هذا السؤال في 
الوقت املناس���ب من خالل 
املفاجأة أو املصادفة«، لكنه 
استدرك: »اعمل على مدار 
اليوم كله نظرا للمسؤولية 
الكبيرة التي تصديت لها، 
وليس لدي وقت للتواجد 
مع اوالدي، لكن االمور في 
النهائية، وسواء  مراحلها 
او  عملت في »التج���ارة« 
»التربية« فاملهم اني أؤدي 

واجبي«.
وفي ما يتعل���ق برأيه 
مبجلس املفوضني اجلديد 
لهيئة اسواق املال وانفتاحه 
على كل االطراف في الفترة 
األخي���رة، اج���اب املدعج: 
»مجل���س جي���د، وأتفاءل 
بوجودهم، فهم شباب لهم 
مساهمات سابقة وهم اهل 
س���وق، وقد المست فيهم 
اجلانب املرن في التعامل، 
وهذا مطلب اساسي، فدائما 
املسؤول البد ان يتحسس 
ويتلمس مشاكل من يقوم 
بخدمته، فالبد من مجلس 
ان  »الهيئ���ة«  مفوض���ي 
يعيشوا مع الناس، واتوقع 
انهم س���يعملون بالشكل 

الصحيح«.
وسألت »األنباء« خالل 
املؤمت���ر الصحاف���ي الذي 
عقده الوزير مساء أول من 
امس عقب االجتماع االول 
الوطني���ة حلماية  للجنة 

املستهلك. 
وفي س���ؤال حول أين 
وصل مشروع فك التشابك 
الرقابي بني وزارة التجارة 
وهيئة أسواق املال املنتظر 
منذ فت���رة طويلة، اجاب 
الوزير: أرس���لت كتابا الى 
هيئة االسواق للتوقيع على 
مذكرة التفاهم وأن مسؤولي 
»الهيئة« وعدونا بحس���م 
املوضوع قريبا، وأوضح 
أنه بحكم تشكيل اعضائها 
اجلدد قد حتتاج أليام للرد 

على الوزارة .
وعن تأجيل فك التشابك 

عاطف رمضان

التجارة  قال����ت وزارة 
والصناعة في بيان حصلت 
»األنباء« على نسخة منه 
بشأن قيام الشركة الوطنية 
العقاري����ة بإعالن ملصق 
يزعم ان احلكم االستئنافي 
رق����م 2309، ورقم 2336، 
ورقم 3013 لسنة 2004 مت 
تنفيذه لصاحلها مبوجب 
محضر رسمي واالدعاء بأن 
املنطقة احلرة أصبحت في 
حيازته����ا وإدارتها: تعلن 
ال����وزارة أن ما ج����اء في 
افتراء  االعالن هو محض 

وقفز على احلقيقة.
»الوطني���ة  وكان���ت 
العقارية« أعلنت على موقع 
البورصة أمس أنها تسلمت 
إدارة املنطقة التجارية احلرة 
رسميا من إدارة التنفيذ بوزارة 
العدل مبوجب محضر إثبات 
حالة بتسليم إدارة املنطقة 
احلرة للشركة مبعرفة مأمور 
التنفيذ التابع لوزارة العدل 
بتاري���خ 2014/10/19 نفاذا 
للحكم النهائي الصادر لصالح 
الشركة في االستئنافات التي 
أقامتها الشركة، والذي قضى 
في منطوق���ه بإلغاء القرار 
اإلداري رقم 507 لسنة 2006 
الصادر م���ن وزير التجارة 

والصناعة وما ترتب عليه 
من آثار. 

وفي بيان وزارة التجارة، 
قالت فيه: ان ادعاء الشركة 
بحيازتها وإدارتها للمنطقة 
احل���رة ال يع���دو ان يكون 
غصبا وتعديا ال يستند الى 
س���نده القانوني الصحيح، 
حيث ان املنطقة احلرة أمالك 
حكومة تعود لوزارة التجارة 
والصناعة منذ مت فسخ العقد 
املبرم مع تلك الش���ركة في 

عام 2006.
الى ان  الوزارة  واشارت 
محضر التنفيذ املزعوم قد مت 
بالتواطؤ ودون حضور من 
ميثل الوزارة املالك للمنطقة 
احلرة والصادر ضدها األحكام 
املزعوم بتنفيذها يعتبر غير 
صحيح قانون���ا ومعدوما 
علم���ا انه قد مت الطعن على 
هذه االح���كام بالتمييز رقم 
1160 لس���نة 2004 وتضمن 
الطعن طلب���ا عاجال بوقف 
التنفيذ، وقد مت رفع إشكال 
في التنفيذ حتت رقم 4870 
لس���نة 2014 ومحدد لنظرة 
جلسة 2014/12/2 بطلب وقف 
تنفيذ احلك���م مبا الزمه ان 
املذك���ورة موقوف  األحكام 
تنفيذه���ا أو ترتيب أي آثار 
قانونية بقوة األثر القانوني 
الواقف لالشكال حلني الفصل 

ف���ي الطع���ن بالتميي���ز أو 
االشكال.

وحتذر ال���وزارة من أي 
محاولة للتمادي في التعدي 
عل���ى أراضيه���ا باملنطق���ة 
احل���رة باعتباره���ا أمالكا 
حكومي���ة، حيث ان محضر 
التنفيذ املتذرع به يش���وبه 
مخالف���ة القانون والتحايل 
والتواطؤ مبا يجعله محل 
طعن بالبطالن إلجرائه دون 
مواجهة ال���وزارة أو أي من 
التنفيذ وجرى  ميثلها عند 
في مواجه���ة موظفة الهيئة 
العامة للصناعة وهي غير 
مختصمة في الدعوى، وجار 
القانونية  اتخاذ االجراءات 

بشأن هذا التعدي.
ال���وزارة على  وتنب���ه 
الى  العمالء واملس���تثمرين 
استمرار التعامل معها »ممثلة 
في الهيئة العامة للصناعة« 
املس���ند اليها إدارة املنطقة 
احل���رة وع���دم التعامل مع 
الش���ركة املذكورة حتت أي 
صورة وبعدم اعتراف الوزارة 
بأي تعامل مالي يتعلق بهذه 
املنطق���ة إال بعد الفصل في 
اإلشكال املطلوب فيه وقف 
تنفي���ذ ه���ذه األحكام حلني 
العاجل  الش���ق  الفصل في 
املع���روض عل���ى محكم���ة 

التمييز.

القانون  الحتمالية تعديل 
اخلاص ب�»الهيئة« مع عودة 
البرملان الشهر املقبل، قال 
القان���ون موجود  املدعج: 
ونح���ن نعمل في���ه، ومت 
تشكيل جلنة متخصصة 
تضم خبراء، وهم اآلن في 
النهائية لتقدمي  املراح���ل 
مقترح���ات ح���ول املواد 
املفترض ان جتري عليها 
تعديالت على أن تقدم الحقا 
ملجلس االمة للموافقة عليها 
في حال متت املوافقة عليها 
من مجلس الوزراء كمشروع 

قانون. 
ومن ناحية أخرى، قال 
املدع���ج أنه م���ن املرتقب 
التنفيذية  الالئحة  صدور 
لقانون حماية املس���تهلك 

نهاية الشهر اجلاري.
وأوضح ان قانون حماية 
املستهلك الصادر في دور 
االنعقاد املاضي س���يلعب 
دورا مهما في القضايا التي 
تخص املستهلك، مشيرا الى 
ان الوزارة أعدت »كونترات« 
ف���ي بع���ض املجمع���ات 
التجاري���ة مث���ل األڤنيوز 
لتلقي ش���كاوى املواطنني 
واملقيمني فيما يخص حماية 
املستهلك وتوعيتهم مبثل 

هذه االمور.
وعن عمل جهاز حماية 
املنافس���ة ومقره اجلديد 
أفاد املدعج بانه في املراحل 
الكادر  النهائي���ة الق���رار 
خاصة أن بع���ض أعضاء 
اجلهاز استقال وجار العمل 
الستبدالهم باعضاء جدد 
الكتمال تش���كيل مجلس 
ادارت���ه، وأن بعض مواد 
القانون حتت���اج لتهذيب 
التنفيذية على  والئحت���ه 

وشك االنتهاء.
واشار إلى أنه مت استئجار 

مكان جديد للجهاز وبصدد 
جتهيزه، متوقعا االنتهاء من 
الالئحة ومن بعض االمور 
املتعلقة باجلهاز مطلع العام 

املقبل.
وح���ول رؤيت���ه ع���ن 
احتمالي���ة نزول أس���عار 
السلع الغذائية بعد انخفاض 
أسعار النفط قال املدعج: اذا 
ارتضيت باالقتصاد احلر 
فتترك األسعار حتكم من 
قبل الناس، وقد تكون هناك 
زيادة غير مبررة لألسعار 
ولك���ن ال تق���وم الدول���ة 
بتخفيض سعر أي سلعة، 
امر من  فوعي املستهلكني 
شانه حتديد أسعار السلع 
من خالل شرائهم للمنتجات 
البديلة عن السلع املرتفعة 

السعر.
الى ان وزيرة  وأش���ار 
االجتماعي���ة  الش���ؤون 
والعم���ل هن���د الصبي���ح 
بدأت تعمل بجدية الظهار 
الدور احلقيقي للجمعيات 
التعاونية الذي ال يهدف الى 
الربح بالتعاون مع مسؤولي 

تلك التعاونيات.
وعن الالئحة التنفيذية 
لقانون الصندوق الوطني 
لرعاية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة قال الوزير انها 
على االبواب فجار جتهيز 
مقر وطاق���م من املوظفني 
وسيعلن عن بدء املشروع 

خالل ديسمبر املقبل.
وع���ن رف���ع الدعم عن 
منتجات الطاقة، قال املدعج 
مجلس ال���وزراء احال هذا 
امللف الى اللجان التي تلتقي 
بالقطاع���ات تأثيراته على 
االسواق، واحلركة الصناعية 
في السوق، فاملبدأ موجود 
وسنمشي فيه، مثلما يتم 

في الكهرباء.

ادعاءات الشركة محض افتراء وتعدٍ على أمالك حكومية

»التجارة« تكّذب خبر »الوطنية العقارية«
بتسلمها من جديد إدارة املنطقة احلرة

العالمات التجارية التي متتلكها شركة ميزان القابضة

بعد غياب القطاع اخلاص عن اإلدراج 3 أعوام.. مجموعة ميزان تتقدم لإلدراج

الوزان.. مجموعة عائلية ضخمة
تتحضر لدخول البورصة الكويتية

أعلن���ت ش���ركة ميزان 
القابضة، ش���ركة مساهمة 
كويتية مقفل���ة، وهي من 
كب���رى ش���ركات تصنيع 
وتوزيع وجتارة املنتجات 
الغذائي���ة واالس���تهالكية 
أنها  في منطق���ة اخلليج، 
تقدمت إلى هيئة أس���واق 
املال الكويتية بطلب اإلدراج 
في السوق الرسمي بسوق 

الكويت لألوراق املالية.
وبه���ذه املناس���بة قال 
رئيس مجلس إدارة شركة 
ميزان القابضة، خالد جاسم 
الوزان: »تقدم الشركة بطلب 
إدراجها يعد خطوة مهمة 
للش���ركة وأيضا للقطاع 
اخلاص في منطقة اخلليج، 
إذ س���تتيح للمستثمرين 
فرصة نادرة لالستثمار في 
قطاعات الغذاء واملشروبات 
والسلع االستهالكية النامية. 
تتطلع الشركة إلى احلصول 
على موافقة هيئة أسواق 
املال واملضي قدما في إدراج 

الشركة في الكويت«.
وتعتبر مجموعة شركة 
مي���زان القابضة من خالل 
التابعة مصنع  ش���ركاتها 
وموزع وم���ورد قائم على 
التكام���ل العم���ودي ف���ي 
مجال األغذية واملشروبات 
ومنتجات وخدمات السلع 
االستهالكية سريعة الدوران 
منذ أكثر م���ن 70 عاما في 
الكويت واإلمارات العربية 
املتحدة وقطر، وأيضا في 

الشرق األوسط حيث توسع 
عمليات الشركة.

التي  وتخطط الشركة 
حققت إي���رادات بلغت 141 
مليون دينار في عام 2013، 
لطرح ع���دد 88.95 مليون 
سهم، أي ما يعادل 30% من 
رأسمال الشركة، وذلك في 
طرح ثانوي لألسهم تديره 
الوطني لالستثمار  شركة 
بعد احلصول على موافقة 
هيئة أسواق املال الكويتية، 
متهيدا إلدراج الشركة في 
س���وق الكويت ل���ألوراق 
املالية. وتهدف الشركة من 
خالل هذا الطرح توس���عة 
قاع���دة املس���اهمني ف���ي 

الشركة.
هذا وتنقس���م عمليات 
الشركة من خالل 29 شركة 
تابعة في املجالني »الغذائي« 
و»غير الغذائي« الذي يضم 
املنتج���ات االس���تهالكية 
والصناعية املكملة. وكانت 
الشركة قد حققت 75% من 
إيراداته���ا في ع���ام 2013 
م���ن القطاعات التي تخدم 

املستهلك بشكل رئيسي.
وتوزع مجموعة ميزان 
أكثر من 25.000 صنف )أي 
وحدة تخزين - SKU( في 
قطاعي السلع االستهالكية 
واخلدم���ات ذات الصل���ة، 
لتك���ون مجموع���ة ميزان 
إحدى كبرى الشركات من 
ناحية املنتجات واخلدمات 
االس���تهالكية، واملبيعات، 
واحلصة السوقية، إضافة 

إلى حصة إيرادات الشركة 
م���ن إجمال���ي مصروفات 
التي  الفئات  املستهلك في 

تخدمها ميزان القابضة.
وعلى صعيد التجهيزات 
الغذائية، حتضر مجموعة 
ميزان نحو 100.000 وجبة 
في الي���وم في مطابخ ذات 
حجم صناعي منتشرة في 
الكويت وقط���ر واإلمارات 
العربية املتحدة، مما يجعل 
املجموعة من كبرى الشركات 
العاملة في هذا املجال. كما 
تق���دم املجموع���ة خدمات 
غذائية تخ���دم بها قاعدة 
عمالء كبيرة تتضمن األمم 

املتحدة وجهات حكومية.
املج���االت  ف���ي  أم���ا 
األخرى بخ���الف األغذية، 
تخ���دم مجموع���ة ميزان 
قطاعني وهما قطاع السلع 
االستهالكية سريعة الدوران 
وقطاع الصناعات. حافظت 
املجموع���ة عل���ى عالقات 
وطيدة بينها وبني املوردون 
وال���وكاالت منذ س���نوات 
طويل���ة، وم���ا زالت متثل 
هذه العالقات حجر األساس 
لنجاح هذه الشريحة من 

األعمال.
وبكل من املجالني الغذائي 
وغير الغذائي، تصنع وتوزع 
مجموعة ميزان أكثر من 358 
منتجا استهالكيا رائدا في 
مجالي األغذية واملنتجات 

االستهالكية غير األغذية.

حقائق عن مجموعة الوزان

التجاري: ال خطة للتحول لبنك إسالمي حتى اآلن.. ممكن بـ 2015
محفوظ: مزايا تفضيلية للبنوك اإلسالمية في قطاع متويل العقار

٭ تشغل عمليات في سبع دول من خالل 
29 شركة تابعة لها، ويعمل فيها 7.500 

موظف.
٭ تتمتع العالمات التجارية اخلاصة 
باملجموعة مكانة مرموقة منها كتكو، 

الوزان للتونه، أرز الوزان وكونتري، حلوم 
خزان، مياه أكوجلف ودانه، معلبات دانيه، 

وسوفتي. 
٭ يغطي نشاطها مختلف القطاعات 

االستهالكية، ويدعمه عالقات طويلة األمد 
مع شركات عاملية معروفة منها جونسون 

 ،Johnson & Johnson آند جونسون
وكميبرلي كالرك Kimberly Clark وريكيت 
بنكينزر Reckitt Benckiser وجنرال ميلز 

General Mills وساره لي Sara Lee رد 
بل Red Bull )في اإلمارات( والعديد من 

الشركات املصنعة األخرى.
 )SKU( ٭ توزع أكثر من 25.000 صنف

في قطاعي السلع االستهالكية واخلدمات 
ذات الصلة.

٭ تقدم أكثر من 100.000 وجبة يوميا في 
الكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة 

في قطاع التجهزيات الغذائية.
٭ متتلك مرافق تصنيع الغذاء واملشروبات 

والسلع االستهالكية على مساحة تغطي 
130.000 متر مربع في الكويت وقطر 

واإلمارات العربية املتحدة واململكة األردنية 
الهاشمية وأفغانستان.

رويترز: قالت إلهام يسري محفوظ 
مديرة اجلهاز التنفيذي بالوكالة في 

البنك التجاري الكويتي إن البنك متكن 
من خفض القروض املتعثرة إلى %1.3 

من إجمالي محفظة القروض بعدما 
كانت 25% في 2009 إبان اندالع األزمة 

املالية العاملية.
وأكدت محفوظ في مقابلة في اطار 
»قمة رويترز لالستثمار في الشرق 

األوسط« أن البنك أخذ في 2008 قرارا 
بضرورة »تنظيف« محفظة القروض 
وأن تكون استراتيجيته اجلديدة هي 
احلفاظ على عمالئه وأن يكون »أكثر 

انتقائية« في عملياته في الوقت نفسه 

مع بناء املخصصات التي وصلت إلى 
480 مليون دينار )1.66 مليار دوالر( 

بنهاية الربع الثاني من 2014.
وأضافت »في وقت من األوقات كانت 

القروض املتعثرة متثل 25% »من 
محفظة القروض« في 2009.. اآلن مع 

عملية التنظيف وبناء املخصصات 
والتعاون مع العميل.. مع العمليات 

التي متت هذه كلها وصلت اآلن 
محفظة القروض املتعثرة إلى %1.3«.
وقالت محفوظ إن التحول إلى بنك 

إسالمي سيتطلب الكثير من األشياء، 
أهمها موافقة بنك الكويت املركزي 
وإعداد دراسات اجلدوى، مبينة أن 

البنك لم يبدأ بعد خطوات السير في 
هذا الطريق.

وأكدت محفوظ أن نسبة منو أعمال 
البنوك اإلسالمية تفوق بكثير منو 

نظيرتها في البنوك التقليدية السيما 
في قطاع متويل العقار الذي تتمتع به 

البنوك اإلسالمية مبزايا تفضيلية.
لكنها أضافت »ليست هناك خطة حتى 

اآلن للتحول إلى بنك اسالمي.. لكن 
هناك رغبة من املساهمني ذوي النسبة 
الكبيرة في التحول للعمل اإلسالمي.. 

رمبا نبدأ في 2015 اتخاذ اخلطوات، 
لكن في هذه السنة أستطيع أن أقول 

لك ال«.

عاد القطاع اخلاص لطلب االدراجات 
أمس  اعالن  مع  الكويتية  البورصة  في 
شركة  ادراج  العائلية  الوزان  مجموعة 
لالدراج  تقدمها  عبر  القابضة  ميزان 
بالبورصة، بعد غياب زاد على 3 أعوام، 
االدراج  شروط  صدور  منذ  وحتديدا 
 20 في  املال  اسواق  لهيئة  اجلديدة 

ابريل 2011. 
آخر  لالستثمار  االمتياز  شركة  وكانت 
أدرجت  اخلاص  القطاع  من  شركة 
في 19 ابريل 2011، بينما لم تشهد 
في  وربة  بنك  إدراج  سوى  البورصة 
تأسس  بنك  وهو   ،2013 سبتمبر   3
أسواق  هيئة  موافقة  وبانتظار  بقانون. 
أن  يبدو  الشركة.  طلب  على  املال 
ادراج  ستشهد  احلالية  املرحلة 
الكبيرة  الشركات  من  جديد  نوع 
والتشغيلية، على عكس مرحلة ما قبل 
املالية،  األزمة  وقبيل  الهيئة  تأسيس 
مازالت  شركات  دخول  شهدت  التي 
السوق تعاني منها حتى اآلن. وفيما يلي 

تفاصيل عن الوافد اجلديد للبورصة:
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ضمن جوائز مجلس الشرق األوسط واملجلس الدولي ملراكز التسوق

»األڤنيوز« يحصد جائزة ذهبية لـ »قدر احملبة« وفضية لـ »متحف الفخامة«

حيث التوس���عة والتصميم 
في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا واملقدمة من مجلس 
الشرق األوس���ط واملجلس 
الدول���ي ملراك���ز التس���وق 
متفوقا على العديد من املراكز 
التجاري���ة األخ���رى، كذلك 
حصل على عدد من اجلوائز 
املمي���زة وفق معايير عاملية 
فيما يتعلق باإلنشاء والبناء 
كذلك روعة العمارة الهندسية 
ودق���ة التصمي���م باعتباره 
مشروعا أضاف بعدا جديدا 
التسوق والترفيه  في عالم 

على مستوى املنطقة.

األكبر في الش���رق األوسط 
باالضافة الى عدد من املطاعم 

املتميزة عامليا. 
وبينت إدارة األڤنيوز ان 
املتحف الذي أقيم ألول مرة 
في الكويت جاء بهدف إرضاء 
عشاق املش���اهير واملوضة 
لالط���الع على ه���ذه القطع 
الثمينة الت���ي مت إحضارها 
من خارج الكويت خصوصا 
للفعالية والتي تتناسب مع 

أجواء برستيج الفاخرة. 
يذك���ر أن األڤنيوز حاز 
مسبقا اجلائزة الذهبية كأفضل 
مراكز التسوق لعام 2013 من 

الفخامة في برستيج« في شهر 
نوفمبر املاضي بالتعاون مع 
التجارية  العالمات  عدد من 
الراقي���ة الواقعة في منطقة 
برستيج - التي تعتبر أكبر 
جتمع لكب���رى دور املوضة 
واألزياء العاملية في الكويت 
- واس���تمرت الفعالية ملدة 
أسبوعني ومتت تغطيتها من 
قبل مختلف وسائل االعالم، 
حيث اعتبر س���ببا إضافيا 
لزي���ارة منطقة برس���تيج 
التي تضم 48 محال من أرقى 
العاملية  التجارية  العالمات 
الراقية، منها 12 محال يعتبر 

األڤنيوز على االستمرار في 
مثل هذه األفكار. 

وعلى الصعيد ذاته، فازت 
فعالية »متحف الفخامة في 
برس���تيج« بجائزة فضية 
ضمن فئة احلمالت التسويقية 
والتروي���ج، حيث تضمنت 
الفعالية ع���رض قطع لعدد 
من مقتنيات مشاهير املوضة 
والفن من املالبس واملجوهرات 
واالكسس���وارات والتي قام 
بتصميمها نخبة من املصممني 
العامليني خالل فترات زمنية 

مختلفة. 
وأقيمت فعالية »متحف 

في الكويت من خالل وضعها 
في صندوق مخصص لذلك، 
وقامت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي باإلشراف على توزيع 
هذه التبرعات بعد عطلة العيد 

على األطفال احملتاجني.
واشارت إدارة األڤنيوز الى 
حرصها على إقامة مثل هذه 
احلمالت اإلنسانية بالتعاون 
مع اجلهات املختصة كالهالل 
األحمر الكويتي والتي تأتي 
ضمن املسؤولية االجتماعية 
املباني، الفتة الى  لش���ركة 
أن ردود األفعال املش���جعة 
والداعمة من قبل الزوار تشجع 

احلمالت واألنشطة املتميزة 
الت���ي تقوم به���ا املجمعات 
التجارية في منطقة الشرق 
االوس���ط لتحقيق مختلف 
األه���داف، حيث تنافس���ت 
مجموعة من املجمعات بعدد 
م���ن الفعاليات التي نظمتها 

خالل الفترة السابقة.
ومبادرة »ق���در احملبة« 
التي حصلت عل���ى جائزة 
ذهبية حملة إنسانية نظمها 
األڤنيوز طيلة شهر رمضان 
املب���ارك، حيث ق���ام الزوار 
بالتبرع باأللع���اب والهدايا 
لصالح األطف���ال احملتاجني 

حاز األڤني���وز جائزتني 
خالل حفل توزي���ع جوائز 
مراكز التسوق ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 2014 
والذي أقيم مؤخرا في دبي، 
حيث حص���ل األڤنيوز على 
جائ���زة ذهبية لفئة حمالت 
التس���ويق من أجل القضايا 
اإلنسانية والتي منحت ملبادرة 
»قدر احملبة«، باإلضافة إلى 
جائزة فضية لفئة احلمالت 
والتروي���ج  التس���ويقية 
لفعالية »متحف الفخامة في 

برستيج«. 
ويأتي هذا التكرمي لعدد من 

أحد املقتنيات املعروضة في فعالية »متحف الفخامة في برستيج«صندوق »قدر احملبة« يجمع تبرعات األلعاب لألطفال اجلائزة الفضية لفعالية »متحف الفخامة« اجلائزة الذهبية ملبادرة »قدر احملبة«

عبدالفتاح معرفي

بـ 10 ماليني دوالر

ٍ زراعية بتركيا »التجارية العقارية« تستثمر في أراض
صرح رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب للش����ركة  والعض����و 
العقارية عبدالفتاح  التجارية 
معرفي عن قيام الشركة بالدخول 
باستثمار جديد في جمهورية 
تركيا بقيمة 10 ماليني دوالر، 
حيث يعتبر الس����وق التركي 
واحدا من أقوى األسواق املنتجة 
واملصدرة للمحاصيل الزراعية 
في العالم. وفي هذا الصدد أفاد 
بأن الدخول في هذا االستثمار 
عن طريق ش����ركة ذات هيكل 
خاص بالتحالف مع مستثمرين 
آخرين، واملشروع األساسي لهذا 
االستثمار هو شراء وتطوير 
أراض زراعية مستهدفة مسبقا 
تبلغ مساحتها نحو 10 ماليني 

م2.
السياق اتخذت  وفي نفس 

الش����ركة التجاري����ة العقارية 
إجراءات العناية الواجبة حلفظ 
حقوق مس����اهميها مع مراعاة 
احلفاظ على أدنى مس����تويات 
املخاطر مع األخذ بعني االعتبار 
السياسة املتحفظة للتخارج. 
حيث تبلغ فترة االس����تثمار 8 
سنوات من تاريخ املضي في هذا 
االستثمار مع إمكانية التمديد 
لس����نتني إضافيتني مع ضمان 
عملي����ة البيع عن����د التخارج، 
حيث يبدأ االس����تثمار بفترة 
س����نتني للتطوي����ر ولزراعة 
األراضي تليها فترة 6 سنوات 
الستغالل احملاصيل الزراعية. 
وما يتميز به هذا االستثمار هو 
وجود احتياج وطلب من السوق 
التركي واألسواق العاملية ملثل 
هذه املنتج����ات، وعليه فقد مت 

الش����ركات  التعاقد مع إحدى 
العاملية املتخصصة في إنتاج 
وتصدير العصائر املركزة والتي 
س����وف تقوم بدورها بش����راء 
الزراعية  وتسويق احملاصيل 
الناجتة عن املشروع، كما أضاف 
أن هذه النوعية من االستثمارات 
تأتي ضمن سياس����ة الشركة 
التي تهدف إلى االستثمار في 
مش����روعات جيدة، ومتنوعة 
سواء من حيث التوزيع القطاعي 
أو اجلغرافي وبحيث تكون كل 
استثمارات الشركة ذات عوائد 
جيدة وضمن أسواق مستقرة مبا 
يتماشى مع السياسة املتحفظة 
إلدارة املخاطر والتي يتبناها 
مجلس إدارة الشركة باإلضافة 
إلى خلق قيمة مضافة إلى حقوق 

املساهمني.

طقاطقة مديرًا أول
بـ »أرزان فينشر كابيتال«

اعلنت شركة »أرزان فينشر كابيتال« عن انضمام أحمد 
طقاطقة الى فريق عمل الشركة، حيث يشغل منصب مدير 
أول في الش���ركة، وذلك في اطار خطة الشركة من أجل 
استقطاب الكفاءات اخلبيرة واملتخصصة في قطاع رأس املال 
االستثماري )الفينشر كابيتال(. أحمد طقاطقة الذي يحمل 
خبره ممتدة في مجال 
املبكر للشركات  النمو 
ووضع استراتيجيات 
الش���ركات في  اطالق 
املراح���ل األولية، عمل 
 MIT كمستشار منتدى
العربية، كما  للمنطقة 
كان عضوا للعديد من 
فرق تأسيس شركات 
فينشر كابيتال VC في 
املنطقة. ويحمل طقاطقة 
عضوية شبكة انديفور 
للمستثمر العاملي، كما 
شارك كحكم وموجه في 
عدد من الفعاليات املتخصصة في هذا املجال منها مسابقة 
MIT ألفضل ش���ركة ناشئة عربيا، ومركز مايكروسوفت 
لالبتكار )األردن(، ومسابقة امللكة رانيا الوطنية للريادة 
)QRNEC(، وغيرها من املنافس���ات املتعلقة باملبادرات 
والشركات الناشئة. هو عضو في برنامج زمالة »كوفمان« 
لدعم األفكار واملبادرات، كما شارك في العديد من برامج 
التدريب في مجال فينشر كابيتال في جامعة هارفرد. يشار 
الى انه حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من معهد 
نيويورك للتكنولوجيا )NYIT(، وشهادة البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

.)PUST(

أحمد طقاطقة 
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تولوز في فرنسا. 
وتعد اخلط���وط اجلوية 
القطري��ة أول عمي��ل لطائ��رة 
ال���� A350 ف���ي العالم، حيث 
س���تنضم طائ���رة اإليرباص 
A350-900 اجلديدة إلى أسطول 
الناقلة القطرية قبل نهاية العام 

احلالي.
املقرر أن تس���تكمل  ومن 
مراحل تصني���ع الطائرة من 
خ���الل انه���اء عملي���ات بناء 

الدع����وة  الدول����ي  الكوي����ت 
حلض����ور االفتت����اح إلى عدد 
من رجال األعمال واملسؤولني 
الديبلوماسي،  ورجال السلك 

واإلعالم.
وبهذا الصدد ذكرت املديرة 
التنفيذية للتسويق واملبيعات 
الكويت  لدى ش����ركة معرض 
الدولي باسمة الدهيم أن معرض 
العطور هذا يعد من املعارض 
املتخصصة واملتميزة وشهرته 
جتاوزت احمللية إلى اإلقليمية 
كمعرض متخصص في العطور 
والطيب والساعات، حيث بلغ 
إجمالي عدد املشاركني في كال 
املعرضني أكث����ر من 170 جهة 
وشركة ممثلني لرعاة ووكالء 

محليني وإقليميني ودوليني.
وأضافت ان املشاركات بلغت 
في هذه الدورة ذروتها بشكل 
ملحوظ؛ مما دفع الشركة إلى 
زيادة مساحات العرض إلتاحة 
املجال ملزيد من الشركات لتلبية 
طلباتها، وفي ح����ني بلغ عدد 
املشاركني أكثر من 146 جهة ما 
بني راع ومشارك متثل مصانع 
ومؤسس����ات محلية وإقليمية 
ودولي����ة وكالء ملاركات عاملية 
للعطور والبخ����ور ونفائس 
الطيب، حيث ستقام العروض 
بالص����االت رقم 5، 6، و7 األمر 
ال����ذي يعكس اإلقب����ال الكبير 
واملتزاي����د على ه����ذا املعرض 
الذي يعتبر واحدا من أقدم وأهم 
املعارض التي دأبت الشركة على 
ترتيبها وإقامتها بل وأكثرها 

جماهيرية.

بان األهم من القانون هو عملية 
التطبيق والتنفيذ ووضع خطة 
عمل تنفيذية قابلة للتطبيق من 
خالل استحداث شرطة بيئية او 
هيئة تتضمن فريق عمل مدربا 
على اعلى مستوى بعد تأهيل 
هذا الفريق وتعريفة بالقانون 

وباحلقوق والواجبات. 
واعتبر املط����وع ان جناح 
القانون يحتاج الى البدء بوضع 
الية استراتيجية شاملة تبدأ 
من التعاون التام والكامل بني 
كافة وزارات الدولة واألجهزة 
املختلفة تتضمن برامج توعية 
شاملة وتثقيفا علميا حتى يكون 
هناك جتاوب مجتمعي يرسخ 
ثقافة احملافظة على البيئة كجزء 

من احلياة الصحية السليمة.
احملور االخ����ر ذو األهمية 
يتمحور في تفعيل املادة 13 من 
القانون والتي تنص على إنشاء 
صندوق مالي بيئي متخصص 
في املش����اريع البيئية الهادفة 
وإعادة التأهي����ل وبناء قاعدة 
بيانات معلوماتية متخصصة 
تخدم البيئة واجلهات املختصة 
من متخذي القرار وذات العالقة، 
حيث تعتبر هذه اخلطوة مبنزلة 

مبشاركة 170 جهة محلية وخارجية

األحدث من نوعها

»القطرية«.. أول شركة بالعالم 
تضم إيرباص XWB A350 بنهاية 2014

انطالق معرضي »اخلريف للعطور« و»الساعات« غداً

املطوع: قانون البيئة نقلة نوعية للكويت

املقصورة واخضاعها للمزيد من 
االختبارات األرضية واجلوية 
وقبل تس���ليمها بشكل نهائي 

للخطوط اجلوية القطرية.
يذكر أن اخلطوط اجلوية 
القطرية كانت قد تقدمت بطلب 
شراء لثمانني طائرة من طراز 
A350، والتي تشمل 43 طائرة 
م���ن ن���وع A350-900، و37 
 1000-A350 طائرة من طراز

ذات اجلسم األعرض.
أكبر  املناسبة، قال  وبهذه 
الباك���ر، الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اخلط���وط اجلوية 
القطري���ة: »نح���ن فخورون 
لرؤي���ة طائرة ال� A350 خالل 
أولى رحالتها بشعار اخلطوط 
اجلوية القطرية. ستأتي هذه 
الطائ���رة مبي���زات إضافي���ة 
ألسطولنا بفضل املساحة التي 
تتمتع بها مقصورتها، حيث 
ستمكننا من توفير املزيد من 
الراحة للمس���افرين على منت 
رحالتنا مما سيعزز من خدماتنا 

التي نقدمها في األجواء«.

وكشفت الدهيم عن الرعاية 
املميزة التي حظي بها معرض 
»اخلريف للعطور« في دورته 
احلالية، حيث تقدمت لرعايته 
19 جهة مما يؤكد األهمية التي 
بات ميثله����ا معرض اخلريف 
للعطور سواء للشركات الراعية 
واملشاركة، وتضم قائمة الرعاة 
كال من: ش����ركة أم����ل الكويت 
العاملية، ومؤسسة أجمل العاملية 
وأطياب اخلزامى، وعطورات 
أصغر علي، ومعهد وصالون 
حنان دشتي، وشركة املرجاح 
للعط����ور، والس����يف العاملية 
النظاراتي  للعطور، وش����ركة 
النخبة  حس����ن، ومؤسس����ة 
الش����يخ،  للعط����ور، وأطياب 
والرصاص����ي دب����ي للعطور، 
ورشة عطر، وأطياب السعيد، 
وشركة عطورات احلجر األسود، 
ومص����ور فوتو جيت، وخيال 
للعود والعطور، وعرب ليمتد 
جروب ، وشركة سراي للعطور، 

ومجموعة تابي.
وأش����ارت الدهي����م إلى أن 
الساعات حظي أيضا  معرض 
أكثر  مبشاركات عديدة بلغت 
من 25 ش����ركة كبرى ميثلون 
مجموعة من الوكالء املتخصصني 
في قطاع الساعات ألشهر وأرقى 
العاملية واحلصرية،  املاركات 
حيث يشكلون 80% من شركات 
وكالء الس����اعات في الكويت، 
مشيرة إلى أن قطاع الساعات 
في الكويت يشغل نسبة عالية 
من حج����م املبيعات إلى جانب 

املجوهرات والهدايا الثمينة.

منصة انطالقة ناحية التطبيق 
الناجح والسليم للقانون. 

وب����ني ان اإلع����داد اجلي����د 
لتطبيق القانون من خالل وضع 
اس����س وآليات واضحة حتدد 
فيها االختصاصات واألهداف 
الختصار وقت التطبيق وحتى 
نص����ل ال����ى نتائ����ج إيجابية 

سريعة. 
وأك����د عل����ى ان القان����ون 
الكويت في مصاف  س����يضع 
الت����ي لديها  املتقدمة  ال����دول 
اهتمام بالبيئة وصحة اإلنسان 
العامة عموما داعيا  والصحة 
الى اتخاذ اجراءات للتنفيذ تبدأ 
من ترجمة القانون بعدة لغات 
الدول  عاملية وتوعية وتنبيه 
التي ترتبط بعالقات جتارية مع 
الكويت ولديها سفن ترتاد املياه 
اإلقليمية الكويتية حتى يكون 
اجلميع على بينة بالقانون ويتم 

االلتزام به. 
وشدد على ان امللف البيئي 
يحتاج الى وزارة اصيلة تضع 
رؤية عامة للدولة وتعمل على 
تنفيذه����ا خصوصا ان البيئة 
باتت مرتبط����ة بكافة نواحي 

احلياة وتفاصيلها اليومية.

أكمل���ت طائ���رة اخلطوط 
اجلوي���ة األحدث م���ن نوعها 
إيرباص XWB A350 رحلتها 
التجريبي���ة األولى بش���عار 
الناقلة القطرية، حيث طارت 
فوق مصنع إيرباص في مدينة 

تنطلق صباح غد األربعاء 
فعاليات معرض����ي »اخلريف 
للعط������ور« و»الس����اع���ات« 
واللذين تقيمهم����ا وتنظمهما 
شركة معرض الكويت الدولي 
على أرض املع����ارض الدولية 
مبش����رف في الصالة 5، 6، 7 
و8، وتس����تمر أنشطتهما من 
أكتوب����ر اجلاري  الفت����رة 22 
حتى األول من نوفمبر القادم، 
مبشاركة فاعلة وبحضور حشد 
من مؤسسات وشركات وكالء 
العطور والطيب ومستحضرات 
العاملية  املاركات  التجميل من 
وممثلي وكالء الساعات الشهيرة 

واكسسواراتها.
وقد وجهت شركة معرض 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب لشركة استدامة 
القابضة، املتخصصة في اعادة 
التدوير في الكويت خالد املطوع 
ان وضع قانون البيئة الكويتية 
موضع التنفيذ خطوة إيجابية 
على الطريق الصحيح حتسب 
ملجلس األمة واحلكومة. وأفاد 
املطوع في بيان صحافي أمس 

أول طائرة تابعة للخطوط اجلوية القطرية من طراز إيرباص XWB A350 أثناء 
اقالعها من تولوز في رحلتها االفتتاحية 

باسمة الدهيم

خالد املطوع

في حفل جوائز تكنوتل الثاني

»VIVA« تفوز بجائزة »أفضل حزمة جيل رابع«
املطيري مدير أول اتصاالت 
الشركات في VIVA: »نتسلم 
هذه اجلائزة املرموقة بكل 
فخ���ر واعتزاز كم���ا وانه 
يشرفنا أن حتظى جهودنا 
بتقدير مؤسسة رائدة بهذا 
املصاف. هدفت VIVA منذ 
انطالق أولى عملياتها إلى 
إح���داث نقل���ة نوعية في 
سوق االتصاالت بالكويت 
ومن���ح عمالئه���ا جتربة 
فريدة من نوعها من خالل 
تقدمي مجموع���ة متميزة 
من اخلدم���ات واملنتجات. 
فما يلهمن���ا ويحفزنا على 
توسيع آفاقنا وحتقيق أرقى 
مستويات التميز واالبتكار 

هم عمالؤنا«.
وتعتزم VIVA استثمار 
مبال���غ إضافي���ة لالرتقاء 
بشبكتها وتعزيز خدماتها 

البشرية، حيث  ومواردها 
الش���ركة توسيع  تواصل 
نطاق تواجدها في مختلف 
املناطق الكويتية من خالل 
تدش���ني فروع وشراكات 
جدي���دة وتق���دمي أح���دث 
إلى جانب منح  املنتجات، 
عمالئه���ا خدم���ات حائزة 

جوائز. 
 VIVA وفي 2014، حصلت
أيضا عل���ى جائزة »أفضل 
مش���غل خلدم���ات الهاتف 
النقال« من سيرفيس هيرو، 
وجائ���زة »اختيار احملرر« 
من Network World الشرق 
األوس���ط، وجائزة أفضل 
»تطبيق لتحليل محتوى 
املكاملات املسجلة« من مركز 
»إنس���ايت ميدل إيس���ت« 
املتخصص في خدمات مراكز 
االتصال بالشرق األوسط.

فازت شركة االتصاالت 
الكويتي���ة VIVA بجائ���زة 
»أفضل حزمة جيل رابع« 
خالل احلفل السنوي الثاني 
جلوائ���ز مجل���ة تكنوتل 
للتقنية. وجرى اإلعالن يوم 

14 أكتوبر 2014 في دبي. 
وتأت���ي ه���ذه اجلائزة 
تقديرا للجه���ود املتميزة 
الت���ي بذلتها VIVA لتزويد 
عمالئها بحل شامل ومتكامل 
خلدمة االنترنت ما يتيح لهم 
االستمتاع بتصفح صفحات 
الويب ب���دون انقطاع، كما 
تؤكد التزام الشركة مبنح 
عمالئها أحدث ما في عالم 
التكنولوجيا من منتجات 
وخدم���ات متطورة ضمن 

باقات جذابة. 
وفي مع���رض تعليقه 
أمين املطيري مدير أول اتصاالت الشركات يتسلم اجلائزةعلى هذا اإلجناز، قال أمين 

الدهيم: حقق منواً بـ 6.3% حتى نهاية الربع الثالث 2014

»الكويتية لالستثمار«: أداء قياسي لصندوق السندات العاملية
باإلضافة إلى التزام الشركة 
الكويتية لالستثمار باخلدمات 
املميزة وتوفي����ر أقصى حد 
للشفافية عبر التواصل الدائم 

مع العمالء.
وأعرب الدهيم عن توقعه 
بأن تش����هد السنوات املقبلة 
استمرار منو أرباح صناديق 
إلى  السندات، وذلك بالنظر 
بوادر االس����تقرار النس����بي 
العاملية،  املالية  في األسواق 
واجتاه األوضاع االقتصادية 
العاملية نح����و األفضل، وقد 
بدأت مالمح هذا االس����تقرار 
اقت����راب نهاية  واضحة مع 
العام املاض����ي، وذلك بفضل 
إجراءات التيسير الكمي التي 
اتخذتها بعض البنوك املركزية 
واملتوقع لها االس����تمرار إلى 

منتصف 2015.
وأض����اف الدهيم أن احلد 
األدن����ى لالس����تثمار في هذا 
الصندوق هو 10 آالف دوالر، 
مشيرا إلى املرونة التي متيز 
هذا الصندوق، والتي متكن 
املس����تثمرين من السحب أو 
اإلضافة لرصيدهم بحد أدنى 

2000 دوالر أميركي، كما يجري 
تقيي����م وح����دات الصندوق 
أس����بوعيا، ويتيح لهم كذلك 
فرصة االختيار والتحويل بني 
فئات الصندوق املختلفة دون 

حتمل تكاليف إضافية.
اجلدير بالذكر أن صندوق 
السندات العاملية هو واحد من 
الصناديق التي تتولى الشركة 
إدارتها  الكويتية لالستثمار 
والتي تضم صندوق األسهم 
األميركية وصندوق األسهم 
األوروبية وصندوق أس����هم 
الش����رق األقصى وصندوق 
األسهم العاملية. ويعد صندوق 
الس����ندات العاملي للش����ركة 
الكويتي����ة لالس����تثمار، من 
أعرق الصناديق في الشرق 
األوسط، حيث يعود تاريخ 
تأسيسه لس����نة 1989، وهو 
صندوق ذو رأس مال مفتوح 
يزود املساهمني فيه بوسيلة 
مثالية للتواجد في أس����واق 
الس����ندات، كما أنه صندوق 
مخصص للمستثمر املتحفظ 
ويشكل بديال مجزيا أفضل من 

الودائع االستثمارية.

حتى تاريخه.
وأش����ار الدهي����م إلى أن 
العاملية  الس����ندات  صندوق 
اق����دم الصناديق  يعد م����ن 
االستثمارية في منطقة الشرق 
األوس����ط، وقد استطاع منذ 
تأسيسه احلفاظ على مستوى 
أداء ممتاز وقياس����ي، بفضل 
اخلبرة الواسعة التي يتمتع 
بها مدراء االستثمار بالشركة، 
وان توصيتهم بالتوجه نحو 
األسواق الناشئة، إضافة إلى 
التوجه لس����ندات الشركات 
األميركي����ة واألوروبية ذات 
املرتفع، ساعد بشكل  العائد 
كبير في الزيادة املستمرة في 

األرباح.
وإل����ى جان����ب اخلب����رة 
الت����ي يتمتع بها  الطويل����ة 
مديرو االستثمار في الشركة 
ف����إن متابعتهم  الكويتي����ة، 
املستمرة لتطورات األسواق 
املالي����ة العاملي����ة، تضم����ن 
حتقيق عوائد أعلى، وحماية 
موجودات الصندوق وضمان 
إدارته بجودة عالية، واحلفاظ 
على استقرار أدائه مستقبال، 

الكويتية  أعلنت الشركة 
لالستثمار عن حتقيق صندوق 
أرباحا  العاملي����ة  الس����ندات 
الثالث تفوق  قياسية للربع 
املقارن. وهذه  أداء املؤش����ر 
املرتفعة من األرباح  النسبة 
تفوق بخمس����ة أضعاف أداء 
 »Citigroup SBWGU« مؤشر
أداء  املتخص����ص لقي����اس 
صناديق السندات عامليا الذي 
ارتفع مبقدار 1.6% في نفس 

الفترة.
جاء ذلك في تصريح ملدير 
أول إدارة الصناديق واحملافظ 
العاملية خالد الدهيم، مشيرا 
إلى أن اإلس����تراتيجية التي 
اتبعتها إدارة صندوق السندات 
الكويتية  العاملية للش����ركة 
لالستثمار خالل السنة املالية 
احلالية ساهمت بإيجابية في 
حتقيق عوائد مالية قياسية، إذ 
حقق منوا بنسبة 6.3% حتى 
نهاية الربع الثالث 2014، مبينا 
أنه قد ارتفع س����عر الوحدة 
الواحدة إل����ى 24.06 دوالرا، 
ليصل بذل����ك أداء الصندوق 
إلى %140.60  التأسيس  منذ 

خالد الدهيم 

ماهر يفوز باجلائزة الكبرى تويوتا كامري LG اجلديدة

»تويوتا الساير« تعلن الفائزين بالقطع الذهبية
 في السحب اإللكتروني الثالث واألخير

اهلل ناصر احلسني، فاساند، 
ياسني محمد بسام املقوع، 

حسني جاسم.
كما مت اختتام الس����حب 
الكبير بتقدمي فرصة جلميع 
العمالء الذين ش����اركوا في 
جميع الس����حوبات الثالثة 

للفوز بسيارة تويوتا كامري 
جي ال اجلديدة، وقام محمد 
علي ه����الل، مدير اعمال – 
مجموعة قطع الغيار وقسم 
االكسسوارات بتسليم مفتاح 
السيارة للفائز ماهر حمزة 

صالح.

موسى، حسني ابراهيم سيد 
حسن الشخاص، وليد عوض 
الرشيدي، يعقوب  محياح 
عبداهلل جنم محسن، ناصر 
احلميدي قويعان املطيرات، 
بدرية علي محمد الرجيبة، 
فايز مس����عود خالد، عطا 

أقام����ت ش����ركة محمد 
الس����اير واوالده  ناص����ر 
إحدى ش����ركات مجموعة 
القابضة السحب  الس����اير 
الثالث واالخير  االكتروني 
حلملة قط����ع غيار تويوتا 
االصلية والفائز باحلسب 
على اجلائزة الكبرى سيارة 
تويوتا كامري جي ال 2014 
اجلديدة ف����ي مبنى وزارة 
التج����ارة والصناعة في 12 

أكتوبر 2014. 
حيث ابتدأت حملة قطع 
غي����ار تويوتا األصلية في 
1 يوليو واختتمت بنجاح 
في 30 سبتمبر 2014، لكل 
5 دنانير مشتريات من قطع 
غي����ار تويوتا االصلية من 
مراكز قطع غيار تويوتا او 
مراك����ز اخلدمة خالل فترة 
العمالء  العرض، يحص����ل 
على فرص����ة لدخول واحد 
من الثالثة سحوبات للفوز 
بقطع ذهبية رائعة باالضافة 
لدخول السحب األخير على 
اجلائ����زة الكبرى س����يارة 
تويوتا كامري جي ال� 2014 

اجلديدة. 
مت توزي����ع 34 قطع����ة 
الثالث  ذهبية في السحب 
واألخير على التسعة عشر 
فائ����زا التالية اس����ماؤهم: 
محمد عبد اللطيف السعيد، 
يوسف عيسى احمد الرفاعي، 
عبدالرحمن، عبداهلل نهيتر 
سنيد الضفيري، سيف سامي 
صالح العامر، صالح ناصر 
مهنا العنزي، احمد املوجود 
طه، بيرج، حس����ني محمد 

محمد علي هالل يسلم مفتاح السيارة للفائز ماهر حمزة صالح
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جانب من االحتفال بتقطيع كيكة املعرض )قاسم باشا( عبدالعزيز اخلالدي والشيخة فاطمة الصباح وبدر الدبوس ومحمود عفيفي وقتيبة الدبوس يقصون شريط االفتتاح 

افتتح معرض »النخبة العقاري« نيابة عن وزير التجارة والصناعة وأكد عدم تلقي أي شكوى تتعلق بالعقار خالل الفترة األخيرة

اخلالدي: »التجارة« حريصة على مراقبة املعارض العقارية في الكويت
وخارج الكويت، حيث تتنوع 
املنتجات العقارية املطروحة 
ما بني شقق متليك في الكويت 
وأراض وعقارات وشقق خارج 

الكويت.
واضاف أن التركيز احلالي 
من قبل الشركات واملستثمرين 
ينصب اليوم على اسواق الدول 
املستقرة اقتصاديا وسياسيا، 
حيث يحتل قمة الهرم في هذه 
األسواق )سوق العقار التركي( 
الذي ش���هد خالل السنوات 
األخيرة تعدي���الت قانونية 
وتسهيالت ضريبية ساهمت 
في استقطاب املستثمرين من 

مختلف أنحاء العالم.
ومضى الدبوس يقول ان 
أسواق اخلليج العربي تأتي 
حاليا في املرتبة الثانية بعد 
الس����وق الترك����ي من حيث 
اهتمام املستثمرين، بعد أن 
اثبتت هذه االسواق ثباتها 
واستقرارها أثناء وبعد االزمة 
املالية، حيث يتجلى هذا االمر 
من خالل عودة املستثمرين 
مرة اخرى لالستثمار في هذه 
االس����واق التي بدأت تشهد 
ارتفاع����ا تدريجيا ملحوظا 
خ����الل الس����نوات الث����الث 

االخيرة.
وق���ال في ه���ذا االطار أن 
»إسكان جلوبال« حرصت من 
خ���الل معرضها احلالي على 
استقطاب مختلف الشركات 
احمللية واخلارجية، لتضمن 
بذلك توفير أكبر قدر ممكن من 
املنتجات العقارية التي تناسب 
مختلف رغب���ات ومتطلبات 
العم���الء، حيث اس���تقطبت 
ال���دورة احلالي���ة للمعرض 
أكثر من 40 ش���ركة محلية 
وخارجية تطرح مش���اريع 
عقارية واستثمارية مختلفة 
في ع���دد م���ن دول املنطقة 
والعال���م، ومبنتج���ات تبدأ 
بصكوك االنتفاع في عدد من 
املشاريع العقارية والترفيهية، 
ومتتد لتشمل طرح االراضي 
والشقق والفلل السكنية في 

مختلف دول العالم.
وفي ختام تصريحه أعرب 
الدبوس عن أمله في أن حتقق 
العقارية املختلفة  الشركات 
املشاركة في معرض النخبة 
البيعية  أهدافه���ا  العق���اري 
والتس���ويقية، كما أعرب في 
الوقت نفس���ه في أن يساهم 
املعرض في توفير ما يحتاجه 
الكويتي  املواطن واملستثمر 
من فرص استثمارية مجدية 
ومبا يتماشى مع طموحاتهم 

ورغباتهم املختلفة.

الشركات املختلفة إقباال منقطع 
النظير على مختلف الفرص 
العقاري���ة املطروح���ة داخل 
وخارج الكويت، فبينما يبحث 
املستثمر عن فرصة استثمارية 
محلية مناسبة من خالل متلكه 
ش���قة س���كنية في الكويت 
)للسكن أو لالستثمار(، فإنه 
يبحث في اجتاه آخر عن فرصة 
استثمارية خارجية من خالل 
متلكه عقار أو وحدة سكنية 
لالس���تثمار أو الستخدامها 
كسكن ثان أثناء قضاء إجازته 

السنوية خارج الكويت.
من جانبه، أكد املدير العام 
لشركة اس���كان بدر الدبوس 
ان الدورة احلالية للمعرض 
حافلة مبش���اركات متنوعة 
من قبل ش���ريحة كبيرة من 
الشركات التي جاءت مبشاريع 
عقاري���ة مميزة م���ن داخل 

في الكويت، لفت عفيفي إلى أن 
االحصائيات التي أجراها عدد 
من مؤسسات االبحاث احمللية 
املعتمدة، كشفت عن أن إجمالي 
قيمة التداوالت العقارية بلغ 
خالل العام املاضي 2013 نحو 4 
مليارات دينار كويتي مرتفعة 
بنس���بة بلغت نحو 19% عن 
الع���ام 2012 ال���ذي بلغ فيه 
إجمالي قيمة التداوالت نحو 
3.355 مليارات دينار، مما يؤكد 
على مدى اهتمام املستثمرين 
)شركات وافراد( بهذا القطاع 

احليوي.
ح���رص  عل���ى  وأك���د 
واملواطن���ني  املس���تثمرين 
الكويتيني بل وحتى املقيمني 
على االس���تفادة م���ن أفضل 
العروض واملنتجات العقارية 
التي تطرحها املعارض العقارية 
في الكويت، إذ تشهد اجنحة 

على جديد الفرص واملنتجات 
العقاري���ة الت���ي تطرحه���ا 
العقارية املشاركة  الشركات 

واالستفادة منها.
وأض���اف أن االقبال على 
زي���ارة ه���ذه املع���ارض بل 
والش���راء منه���ا ف���ي تزايد 
مستمر، االمر الذي يدلل على 
أهمية ومكانة هذه املعارض 
الكويتي  بالنسبة للس���وق 
بشكل عام، مدلال على كالمه 
باحلضور الكبير الذي شهده 
املعرض منذ اللحظات االولى 
الفتتاحه، حيث شهدت قاعات 
املعرض حضورا جماهيريا 
الفتا، االمر الذي يعكس مدى 
اهتمام مختلف شرائح املجتمع 
الكويتي مبوضوع االستثمار 

العقاري بشكل عام.
وللتأكي���د عل���ى أهمية 
القطاع العقاري بش���كل عام 

العوائد املجدية، وهو  وذات 
االمر الذي أصبح يتركز حاليا 
في العقار املدر الذي تطرحه 
الكثير من الشركات العقارية 
من خالل مشاريع استثمارية 
ذات عائ���د جي���د، وفي دول 
مستقرة اقتصاديا وسياسيا 
وأمنيا، من بينها على سبيل 
املثال ال احلصر دول اخلليج 
العربي، وتركيا ومعظم الدول 

االوروبية.
ب���دوره، ق���ال الرئي���س 
التنفيذي لشركة اسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
محم���ود عفيفي ان املعارض 
العقارية في الكويت تكتسب 
أهمية كبيرة في قلوب مختلف 
فئات املستثمرين والشركات 
واالفراد، الذين باتوا يترقبون 
إقامة هذه املعارض في كافة 
االوقات والفت���رات للتعرف 

أو حتى املش���اريع العقارية 
املطروحة.

من جانبها، قالت رئيسة 
مجلس إدارة ش���ركة إسكان 
جلوبال لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات الش���يخة فاطمة 
الصباح إن معرض »النخبة 
العقاري« حظ���ي في دورته 
احلالي���ة مبش���اركة عقارية 
واسعة، كونه يأتي في وقت 
تفتقر فيه السوق احمللية في 
الكويت إلى األدوات والفرص 
املناسبة، حيث  االستثمارية 
يفتق���ر كل م���ن املس���تثمر 
واملواطن إل���ى االدوات التي 
توفر له االس���تثمار املجدي 

واآلمن في وقت واحد.
وأش���ارت إلى أن السوق 
الكويتي لدي���ه تخمة حاليا 
بسيولة مالية كبيرة تبحث 
عن الفرص االستثمارية اآلمنة 

عبدالرحمن خالد

التجارة  أكد وكيل وزارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
أن الوزارة حريصة جدا على 
مراقب���ة مختل���ف املعارض 
العقارية التي تقام على أرض 
الكويت، وتطبيق االشتراطات 
الت���ي حددها القرار الوزاري 
اخلاص بتنظي���م املعارض 
العقارية، مبينا أنه ال يسمح 
بإقامة أي معرض عقاري داخل 
الكوي���ت إال بع���د التأكد من 
املستندات الرسمية والقانونية 
العقارية  اخلاصة باملشاريع 
املعروضة، وبعد التأكد كذلك 

من جديتها.
وأض���اف اخلال���دي، في 
تصريحات للصحافيني عقب 
النخبة  افتتاح���ه ملع���رض 
العقاري مساء أول من أمس 
نيابة عن نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر التج���ارة 
والصناعة د.عبداحملسن املدعج 
والذي تنظمه شركة إسكان 
جلوبال لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات في فندق اجلميرا 
بيتش � املسيلة، والذي تستمر 
أنشطته حتى يوم 22 اجلاري، 
أن »التجارة« لم تتلق خالل 
الفترة االخيرة أي ش���كوى 

تتعلق بالعقار.
ال���وزارة  أن  إل���ى  ولفت 
حريصة على تطبيق عدد من 
الرسمية  الرقابية  االجراءات 
التي تسبق أي تنظيم معرض 
عقاري، وذلك حرصا منها على 
جدية الش���ركات ومصداقية 
الشركات واملشاريع املشاركة، 
مشيرا إلى أن املعارض التي 
تقام حتت رعاية الوزارة تكون 
مس���توفية جلميع الشروط 

القانونية الالزمة.
وحث اخلالدي املواطنني 
عل���ى التأكد م���ن العروض 
والشركات املش���اركة، على 
الرغم من تأك���د الوزارة من 
كل الشركات املش���اركة في 
املعرض قبل مشاركتها، مؤكدا 
الفور  الوزارة تقوم على  أن 
بتطبيق االجراءات القانونية 
على أي ش���ركة غير مدرجة 
ضمن كشف الشركات املشاركة 
في املعرض، والذي حتتفظ 

بنسخة منه.
وأشار إلى أن املعرض شهد 
كثافة كبيرة من املش���اريع 
الت���ي تتركز في معظمها في 
اجلمهورية التركية الصديقة، 
الذي  الكبير  مشيدا بالتنوع 
شهده املعرض س���واء على 
الش���ركات املشاركة  صعيد 

من اليسار: الشيخة فاطمة الصباح ومحمود عفيفي وبدر الدبوس اخلالدي يطلع على أحد املشاريع اخلليجية

مجسم ألحد املشاريع في املعرضحضور كبير في معرض النخبة العقاري جناح »األنباء« الراعي االعالمي في املعرض

»راكو مسكو للتطوير العقاري« تكّرم اخلالدي
كرمت شركة راكو مسكو للتطوير العقاري 
وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 

اخلالدي بعد ان قام بافتتاح املعرض وزيارة 
جناح الشركة.

وقدم التكرمي لوكيل الوزارة، املدير العام 
في الشركة ناصر الراشد، وتقوم الشركة 

على تسويق مشروع مميز في الكويت وهو 
مشروع شاليهات ميرميد في منطقة اخليران 

في مدينة صباح األحمد البحرية لؤلؤة اخليران 
املرحلة األولى والتي تعتبر »واجهة الكويت 
لالستثمار واالستجمام«، حيث ان الشركة 
استخدمت هذا الشعار لشاليهات ميرميد 

كون ان املدينة توفر استثمارا بعوائد مرتفعة 
وبنفس الوقت الراحة واالستجمام.

ولفت الراشد إلى ان هذا املشروع يعتبر واجهة 
الكويت لالستثمار واالستجمام، مشيرا إلى 
أن الشاليهات تتكون من حمام سباحة ودور 

أرضي وطابق أول وطابق ثان ودور ثالث 
واخلدمات، في حني ان مكونات الطابق تتكون 
من ثالث شقق بتصاميم عصرية، مشيرا إلى 

أن مساحات النماذج تتراوح بني 200 متر و260 
مترا مربعا باطاللة بحرية على اخلور.

وتابع »مكونات الشقة تتمثل في صالة كبيرة 
وحمام ضيوف مع مغاسل وبلكون وغرفة نوم 

ماستر وغرفتي نوم مع حمام ومطبخ وغرفة 
خادمة مع احلمام«، في حني ان الشقق مؤثثة 

بالكامل من قبل أهم الشركات الكويتية العاملة 
ناصر الراشد مكرما عبدالعزيز اخلالدي خالل املعرض في املجال، مبا يؤمن الراحة واالستجمام.

فاطمة الصباح: 
مشاركة عقارية 

واسعة.. والسوق 
احمللي يفتقر 

لألدوات والفرص 
االستثمارية 

املناسبة
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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

0.040.000.050.140.30-اليورو
0.780.500.550.691.01اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.050.15الفرنك السويسري

2.592.682.632.622.61الدوالر االسترالي
0.001.251.271.351.44الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25432الدوالر االسترالي0.07770الريال السعودي
0.7760الدينار البحريني0.29025الدوالر األميركي

0.0800الريال القطري0.37117اليورو
0.7576الريال العماني0.46812اجلنيه االسترليني
0.0794الدرهم اإلماراتي0.30770الفرنك السويسري

0.0412اجلنيه املصري0.00272الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.03-81.47النفط الكويتي
0.27-85.06برنت

0.10-82.75غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1243.856.16الذهب
17.380.15الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
2.58-7.385.27الكويت

41.95-4.377.41دبي
73.97-4.719.58أبوظبي

1.37-1.445.48البحرين
185.12-12.962.67قطر

45.64-6.901.17عمان
8.67-1.170.74لبنان
5.84-2.090.07األردن
27.94-8.495.93مصر

63.94-10.035.40املغرب
19.11-4.589.89تونس

16.380.41263.17داو جونز
4.258.4441.05ناسداك م
S&P5001.886.7624.00

6.310.29114.38فاينانشال ت
112.71-8.737.56داكس
39.87-3.993.31كاك40

16.54-8.233.56السويسري
15.111.23578.72نيكاي225

1.224.3447.12توبكس
23.070.2647.05هانغ سينغ

ً »الوطني«:  »أوپيك« ترفع إنتاجها 500 ألف برميل إلى 30.7 مليوناً يوميا
النفط اخلام يوميا في العام 

.2015
في الوقت نفسه، حافظت 
إم����دادات النف����ط من خارج 
أعض����اء منظمة أوپيك على 
قوتها عند 2.1 مليون برميل 
يومي����ا في س����بتمبر وذلك 
مقارنة بالعام املاضي. وقد 
النفط  إي����رادات  س����اهمت 
النفط  ارتفاع  الصخري في 
األميركي ألعلى مستوى منذ 
28 عاما عند 8.5 ماليني برميل 
يوميا في يوليو. وبالفعل، 
من احملتمل أن تتفوق أميركا 
على السعودية كأكبر مصدر 
السائلة في  النفط  ملنتجات 

العالم. 
الطاقة  ووفق����ا لوكال����ة 
الدولية، تص����ل الزيادة في 
اإلمدادات العاملية اإلجمالية 
لدول أعض����اء أوپيك ودول 
خارج منظمة أوپيك إلى 910 
االف برمي����ل يوميا مقارنة 
بالش����هر السابق لتصل إلى 
93.8 ملي����ون برميل يوميا 
خ����الل س����بتمبر. وتتوقع 
وكالة الطاقة الدولية ارتفاع 
إم����دادات النف����ط من خارج 
أعضاء منظمة أوپيك بواقع 
1.5 مليون برميل يوميا في 
الغاز  عام 2015 )مب����ا فيها 
الطبيعي املسال(، باإلضافة 
إلى تراجع الطلب العاملي على 
النفط إلى 1.1 مليون برميل 
يوميا مع خفض في تقديرات 
اإلنتاج املطلوب من أوپيك 
لتلبية الطلب العاملي بواقع 
0.4 مليون برميل يوميا، أي 
خفض اإلنتاج بواقع 400 ألف 
برميل يوميا ليصل إلى 29.3 

مليون برميل يوميا.

العربية السعودية اإلنتاج 
بواقع 410 االف برميل يوميا 
إلى 9.6 ماليني برميل يوميا 
أكبر  الش����هر، وه����و  خالل 
انخفاض شهري في 20 شهرا، 
استأنفت زيادة إنتاجها خالل 
شهر سبتمبر بواقع 110 آالف 
برمي����ل يومي����ا. وتعد هذه 
احلركة هي األولى من عدة 
عمليات خفض محتملة في 
اإلنتاج قد تدرس����ها منظمة 
أوپيك من أجل احلفاظ على 
األسعار العاملية للنفط عند 
نح����و 100 دوالر للبرميل. 
كما خفضت اململكة العربية 
الس����عودية س����عر البي����ع 
الرس����مي خلامها املعياري 
العربي اخلفي����ف لعمالئها 
اآلسيويني بنحو 1.7 دوالر 
للبرميل، فيما يبدو أنه عرض 
حلماية احلصة السوقية في 
مواجهة املنافسة الزائدة من 
أنواع اخلام القادم من غرب 
أفريقيا وبحر الش����مال. كما 
قامت أيضا دول مصدرة أخرى 
من منظمة أوپيك كالكويت 

بخفض أسعار البيع.
وقد رفعت الكويت إنتاجها 
بواقع 100 ألف برميل يوميا 
منذ أن انخفض إنتاجها ألقل 
مستوى منذ أربعة عشر شهرا 
عند 2.8 مليون برميل يوميا 
في يونيو، وقد أمنت الكويت 
مؤخرا مبيعات نفطية إضافية 
بواقع 170 ألف برميل يوميا 
لشركة سيونبيك في الصني 
ملدة متتد إلى عشر سنوات، 
باإلضافة إلى عقد جديد مع 
شركة بترون لتكرير النفط 
الكويت  الفلبني ستورد  في 
مبوجبه 65 ألف برميل من 

مع وجود نظرة مستقبلية 
أفض���ل بالنس���بة للطلب 
األميركي على النفط. فقد دعم 
االستخدام املوسمي األعلى 
للبنزين الطلب على النفط 
في األسابيع القليلة املاضية. 
وقد تش���هد بيئة االقتصاد 
الكلي األميركي األكثر إيجابية 
ارتفاع���ا آخر في الطلب في 
ع���ام 2015 عل���ى الرغم من 
توقع وكالة الطاقة الدولية 
بحدوث تراجع عام في طلب 
منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية ف���ي العام املقبل. 
وفي املقابل، من املتوقع أن 
تأتي كافة الزيادة املتوقعة في 
الطلب العاملي العام املقبل من 
االقتصادات غير األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.

إنتاج »أوپيك«

إلى ان  التقرير  وأش����ار 
اإلنتاج الكلي ملنظمة أوپيك 
من النف����ط اخلام ارتفع في 
شهر س����بتمبر بواقع 500 
ألف برمي����ل يوميا على أقل 
تقدير ليصل إلى 30.7 مليون 
برميل يوميا وفقا لبيانات 
إنتاج منظمة أوپيك التي مت 
احلصول عليها من مصادر 
وطنية. وارتفع اإلنتاج في كل 
من ليبيا والعراق والسعودية 
والكوي����ت ونيجيريا. وقد 
ضاعفت ليبيا إنتاجها خالل 
ش����هر واحد ليصل إلى 778 
ألف برميل يوميا وذلك على 
الرغم م����ن التقلبات احلادة 
ف����ي األوضاع السياس����ية 

واألمنية.
وبعد أن خفضت اململكة 

التوالي.  برميل يوميا على 
وس���وف يكون منو الطلب 
العام األضعف  املتوقع هذا 
منذ العام 2011. وبذلك، من 
الطلب  املتوقع أن يرتف���ع 
اإلجمالي العاملي على النفط 
إلى 92.4 مليون برميل يوميا 
في عام 2014 و93.5 مليون 
برميل يوميا في عام 2015. 
ويعزى ج���زء كبير من 
انخف���اض توقع���ات النمو 
إلى ضعف بيانات تس���ليم 
النفط عن املتوقع في الربع 
الثاني من عام 2014، وكذلك 
إلى إع���ادة تقيي���م الطلب 
باالنخفاض من منطقة اليورو 
والص���ني. ويختلف املوقف 

اآلجلة، ظل سعر خام برنت 
ف���ي حال���ة »الكونتاجنو« 
للشهر الثالث على التوالي، 
مع انخفاض أسعار العقود 
العقود  الفورية عن  اآلجلة 
اآلجلة املستقبلية. وقد حفز 
هيكل السعر املشاركني في 
سوق النفط إلى نقل كميات 
أكبر من النف���ط اخلام إلى 

التخزين. 
وذك���ر التقرير ان وكالة 
الطاقة الدولية قامت بخفض 
توقعاتها لرابع ش���هر على 
التوالي بش���أن منو الطلب 
العاملي عل���ى النفط لعامي 
2014 و2015 إل���ى 700 ألف 
برميل يومي���ا و1.1 مليون 

عالوة عل���ى ذلك، أدت قوة 
سعر صرف الدوالر األميركي 
بعض الش���يء إلى الضغط 
النفط والسلع  على أسواق 
لالنخف���اض بش���كل أكثر، 
حيث تراجعت تلك األسواق 
إلى أدنى مس���توى لها منذ 
األزمة املالية. ويشار إلى أن 
ارتفاع سعر صرف الدوالر 
األميركي األكثر قوة يجعل 
النفط )الذي يسعر بالدوالر 
األميركي( أعلى سعرا بالنسبة 
للمشترين الذين يستخدمون 

عمالت أخرى. 

خام برنت

النفط  وفي سوق عقود 

ق���ال تقرير بنك الكويت 
النفط  الوطني ان أس���عار 
العاملية شهدت تراجعا آخر 
في شهر سبتمبر والنصف 
األول من ش���هر أكتوبر مع 
انخف���اض مزيج���ي برنت 
وغرب تكس���اس املتوسط 
بنهاية الشهر إلى 83.5 دوالرا 
للبرميل و82.8 دوالرا للبرميل 
على التوالي بحلول السابع 
عشر من أكتوبر. كما أنهى 
خام التصدير الكويتي الشهر 
عن���د 82.2 دوالرا للبرميل. 
النفط  وقد استمرت أسعار 
ف���ي التراجع منذ 4 أش���هر 

تقريبا.
التقري���ر ان خام  وذكر 
برن���ت تراج���ع بنحو 32 
دوالرا للبرميل أو 27.6٪ إلى 
مستوى منخفض لم يبلغه 
منذ شهر نوفمبر 2012 بعد 
أن بلغ ذروته في شهر يونيو 
عند 115 دوالرا للبرميل عندما 
هددت املخاطر اجليوسياسية 
إمدادات النفط العراقي. وفي 
ظل غياب تأثي���ر ملموس 
لألحداث اجليوسياسية في 
العراق وأوكرانيا على إمدادات 
اخل���ام، ع���زي التراجع في 
أسعار النفط بدرجة كبيرة 
إلى التراجع غير املتوقع في 
الطلب في أوروبا والصني. 
وتزام���ن ذل���ك م���ع زيادة 
اإلمدادات في بحر الش���مال 

واحمليط األطلسي. 
الزي���ادة في تلك  وتعد 
اإلم���دادات نتيج���ة لزيادة 
اإلنت���اج الليبي من ناحية، 
باإلضاف���ة إلى زي���ادة خام 
غرب أفريقيا والنمو السريع 
في إنتاج الواليات املتحدة. 

الكويت ترفع 
إنتاجها 100 ألف 

برميل يوميًا
وتؤّمن مبيعات 

إضافية بـ 170 ألف 
برميل

هل ستتفوق أميركا على السعودية لتصبح أكبر مصدر ملنتجات النفط في العالم؟
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37 ألفًا شاركوا في مسابقة »بيتك«
في اإلنستغرام

شارك 37 ألفا في املسابقة الشاملة التي أطلقها بيت التمويل 
 »KFHGROUP« الكويتي )بيتك( على حسابه في االنستغرام
خالل أيام العيد، وفاز 6 من املشتركني بأجهزة آيفون 6، وجاءت 
املس���ابقات ضمن سعي »بيتك« للتواصل املستمر مع العمالء 
س���واء من خالل ما يقدمه على قنواته ف���ي مواقع التواصل 
االجتماعي والوس���ائل التقنية األخ���رى أو من خالل الفروع 

ومراكز االتصال وغيرها.
وجمعت املسابقة بني مهارات السرعة والدقة في »عد العيادي« 
من جهة، والقدرات الذكائية كونها شملت أسئلة عن منتجات 

وخدمات »بيتك« وأسئلة دينية ومعلومات عامة.
ويحتل »بيتك« املرتبة األولى بني البنوك احمللية في عدد 
متابعيه على قنوات التواصل االجتماعي، إذ يصل رصيد »بيتك« 
من متابعيه على االنستغرام فقط، الى اكثر من 66 ألف متابع، 
بينما يصل العدد اإلجمالي لقنوات التواصل االجتماعي مجتمعة 
»فيسبوك« و»تويتر« و»انس���تغرام« و»لينكد ان« الى نحو 
ربع مليون متابع، وهذا ما يؤكد شمولية املوضوعات واملواد 
اإلعالمية واإلعالنية التي ينشرها »بيتك« باإلضافة الى نوعية 
املس���ابقات والنهج املتبع في الطرح الذي يتناسب مع عمالء 

»بيتك« وينسجم مع البيئة املجتمعية التي يعمل بها.

مواقع »بيتك« على قنوات التواصل االجتماعي

انطالق املعرض الكويتي املصري 
بالقاهرة.. اليوم

»احتاد الفنادق« يرعى معرض »هوريكا«

تنطل���ق فعاليات املع���رض وامللتق���ى الكويتي املصري 
برعاية وزارة التجارة والغرفة التجارية باجليزة والسفارة 
الكويتية بجمهورية مصر العربية، والذي يقام بفندق فورمنت 
هيليوبليس بالقاهرة بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر اجلاري 

مبشاركة العديد من اجلهات والشركات من البلدين.
وعن هذا احلدث قال مينا 
مالك صبح���ي املدير اإلقليمي 
بالقاهرة لشركة سكاي إكسبو 
للمعارض واملؤمترات اجلهة 
املنظمة للملتقى واملعرض بأنه 
جاء تزامنا مع الدعوة الكرمية 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
بالتضامن مع الشعب املصري 
الس���تعادة مكانتها الطبيعية 
إقليميا ودوليا متذكرة الدور 
املصري للوقوف بجانب أشقائها 
الكويت وش���عبها  وخاص���ة 
الشقيقة  الشقيق، فمصر هي 
الكبرى للدول العربية ومنبع 

الثقافة واحلضارة واملوقع اجلغراف���ي املتميز والذي جعل 
أرض  مصر خصبة لالس���تثمار في كل املجاالت االقتصادية 

والسياحية واالستثمارية والثقافية.
وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والتي من شأنها 
توطيد العالقات الطيبة وتوثيقها بني الش���عوب وتقدمي كل 
ما هو جديد على كل املستويات وشتى املجاالت االقتصادية 
واالستثمارية والثقافية والعلمية، والدخول في مشروعات 

مشتركة وزيادة التعاون التجاري وإيجاد فرص جديدة.
وأش���ار الى أن جناح املعارض وامللتقيات الكثيرة والتي 
نظمتها سكاي اكسبو في العديد من الدول مثل اململكة املتحدة 
وتركيا وتونس واملغرب ولبنان ودبي وابوظبي وس���لطنة 
عمان على مدار س���نني عديدة ليمثل أكبر دليل على النجاح 
ملثل هذه الفعاليات واس���تمرارها ف���ي ظل حضور كبير من 
رج���ال األعمال ورجال اإلعالم والفضائيات وس���فراء الدول 
واحلضور الكبير واملتميز من اجلمهور والذي أصبح ينتظر 
مثل هذه الفعاليات ملزيد من التفاعل مع تلك اجلهات والتي 

جتتمع كلها حتت سقف واحد.
وثمن مين���ا على ما يقدمه الصن���دوق الكويتي من دعم 
للمشاريع التنموية، وكذلك اجلهات االستثمارية والتي جتد 
دائما في مصر الوس���ائل املتعددة لالس���تثمار وكذلك األمن 
واألمان، وعن اجلهات املشاركة أكد على مشاركة أكثر من 30 
جهة من الوزارات واجلهات احلكومية والشركات االستثمارية 

بني البلدين.
وأكد على ال���دور اإليجابي والفعال الت���ي تقدمه الغرفة 
التجارية باجليزة وكذلك الغرفة التجارية بالقاهرة مما ساعد 
على اإلقبال الشديد على هذا احلدث، والذي يؤكد على أهميه 
ودور القطاع اخلاص في فتح أبواب جديدة ومجاالت متنوعة 
ملا ملصر من أهمية خاصة في قلوب الشعب الكويتي والعالقات 

الوثيقة بينهما.

يكتسب معرض »هوريكا 2015« أهمية كبيرة باعتباره حدثا 
متخصصا يسهم في دعم وتطوير قطاع الضيافة والصناعات 
الغذائي���ة والتجهيزات الفندقية، خاصة في وقت تش���هد فيه 
الكويت طفرة تنموية كبيرة على مستوى املشاريع الضخمة 

في مختلف املجاالت.
وفي مؤش����ر على أهمية هذا 
احلدث محلي����ا وإقليميا، أعلن 
رئيس مجلس إدارة احتاد أصحاب 
الفن����ادق غازي النفيس����ي عن 
مشاركة االحتاد في الرعاية الذهبية 
ملعرض »هوريكا الكويت 2015« 
في نسخته الرابعة والذي تنظمه 
شركة ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير بالتعاون مع ش����ركة 
هوسبيتاليتي سيرفسيز خالل 
الفترة من 19 إلى 21 يناير املقبل، 
في قاعة بدرية بفندق اجلميرا � 

شاطئ املسيلة.
النفيس����ي إن احتاد  وق����ال 
أصحاب الفنادق يواصل دعمه ملعرض »هوريكا الكويت« انطالقا 
من موقعه الطبيعي كجهة معنية بسوق الضيافة، وحرصه على 
حتقيق التطوير املس����تمر لهذا القط����اع، مضيفا أن هذا املعرض 
أثب����ت مهنية عالية في جمع خبراء الضيافة وصانعي الس����وق 
وجميع املختصني واملعنيني حتت س����قف واح����د لتبادل الرؤى 
واإلس����تراتيجيات الكفيلة باحلفاظ على مكانة الكويت املتقدمة 

في هذا القطاع احليوي.
وبينم����ا أكد أهمية ال����دور الكبير الذي يق����وم به االحتاد في 
تش����جيع كل ما يتعلق بصناعة الضيافة، لفت النفيسي إلى أن 
احتاد الفنادق يعتبر نفس����ه ش����ريكا »في أية أنشطة جتمع أهل 
االختص����اص وأرباب هذه الصناعة بجوانبها املتكاملة« والتي ال 

تنفك تسجل تطورا مستمرا على جميع املستويات.
واختتم رئيس االحتاد تصريحه بالتأكيد على أن جتمع الشركات 
الرائدة يكسب معرض هوريكا زخما كبيرا ويجعله ركيزة أساسية 

لتنمية قطاع الضيافة.
ووجه النفيسي شكره إلى الشركة املنظمة للمعرض على ما 
تبذل����ه من جهود حثيثة وما تعده من فعاليات مهمة ومس����ابقة 
ممي����زة تثري هذا احلدث املهم وتعزز من دوره الفعال في خدمة 

هذا القطاع العريض وتؤكد أهمية املعارض املتخصصة.

مينا مالك صبحي

غازي النفيسي 

»برقان «يعلن الفائز الثالث بالسحب 
الشهري خلدمة الرسائل القصيرة

»اليوسفي« تطلق قاليات »ديلوجني« 
متعددة االستعماالت

أعلن بنك برقان عن الفائز الثالث بالسحب الشهري ملشتركي 
خدمة الرسائل القصيرة، حيث فازت ندى عبدالستار مقبول 

بجهاز ايفون 6 اجلديد.
وف���ي خطوة تنم على حرص البنك على أن يقتني عمالئه 
أحدث اجلوائز، أعلن بنك برقان امس عن إدراج الهاتف الذكي 
األحدث في العالم ايفون 6 ضمن اجلوائز القيمة التي مينحها 
البنك للفائزين في السحب اخلاص مبشتركي خدمة الرسائل 
القصي���رة. وجاء اختيار البنك للجائزة ليوفر لعمالئه أحدث 
الهواتف الذكية في العالم كرمز لالمتنان على ثقتهم في خدمات 

البنك.

طرحت ش����ركة عيسى حسني اليوس����في وأوالده مؤخرا في 
السوق الكويتي قاليات اقتصادية متطورة متعددة االستعماالت 
)Multifryer( املعروفة أيضا باسم طباخات )Multicookers( حتت 

اسم ماركة »ديلوجني«. 
هذه الطباخات )القاليات( من ديلوجني عبارة عن أجهزة طبخ 
مبتكرة جتمع بني املق����الة التي حتتاج لكمية صغيرة من الزيت 
والطباخ متعدد الش����عالت للوفاء بكل وأي حاجة من احتياجات 

جميع املطابخ في جميع أنحاء العالم. 
وهي متكنك من القلي الس����ريع للوجبات الطازجة واملجمدة 
بطريقة صحية بأقل قدر من الزيت وإعداد مجموعة متنوعة من 
وصفات الطعام ابتداء من األرز إلى اليخنة واللحم املشوي وايضا 
البطاطا املقلية اللذيذة، ايضا الطباخ متعدد االستعماالت يسمح 

لك بإعداد البيتزا والكيك والفطائر. 
أكبر فرق تتميز به هذه القاليات عن منافس����اتها في السوق 
يتمثل في ميزة نظام التسخني الدائري املعروف اختصارا باسم 
SHS. يوفر هذا النظام أداء غير عادي ألنه يحيط الطعام باحلرارة 
من كل جانب لكي ينضج كله بصورة متساوية، عنصر التسخني 
العلوي واملراوح توفر حرارة موزعة بالتساوي من أعلى، وعنصر 
التسخني السفلي يوفر احلرارة من األسفل ودواسة اخللط التي 
ميكن إزالتها تعمل على تقليب الطعام بصورة أوتوماتيكية. هذا 
النظام ميثل تكنولوجيا حصرية طورتها شركة ديلوجني لتوفير 

املقالي املتعددة ألجهزة الطبخ قليلة الزيت املتطورة املتاحة. 
مزايا تكنولوجيا نظام التسخني الدائري 

1- أداء الطهي املمتاز 
صينية القل����ي املتعدد متكنك من حتقيق نتائج طهي ممتازة 
لكافة أطباقك املفضلة بفضل األداء املوحد لعنصري التس����خني 
)العلوي والسفلي( باإلضافة إلى مروحة توزع احلرارة بصورة 
متساوية حول الطعام.  ميكن تشغيل عناصر التسخني بصورة 
منفصلة أو متزامنة معا وبالتالي تستطيعني تكييف طريقة الطهي 
مبا يتوافق مع وصفة الطعام املعنية. سواء كنت تريدين بطاطا 
طازجة مقلية بصورة ممتازة مع معيار واحد من الزيت أو سمك 
فيليه مقلي مقرمش من اخلارج وطري ولني من الداخل أو ريزوتو 

باستخدام مكونات مخلوطة بصورة ممتازة. 
2- الطهي السريع 

يطهو بسرعة أي نوع من األطباق بفضل األداء املوحد لعنصري 
التسخني السفلي والعلوي )مبساعدة مروحة(. يتم تقليل زمن الطهي 
من خالل التركيب املبتكر لعنصري التسخني اللذين يوفران نوعني 

من احلرارة، احلرارة اإلشعاعية واملباشرة لعملية الطهي. 
ميكن إعداد البطاطا الفرنسية اجلاهزة )املجمدة( بسرعة بدون 
إضافة أي زيت أو ميكنك التمتع بالبطاطا الشهية )املصنوعة من 

البطاطا الطازجة( مبعيار واحد فقط من الزيت )1.4 سم(. 
3- املزيد من وصفات الطعام 

احلركة األوتوماتيكية للدواسة تخلط الطعام بلطف وتسمح 
بخل����ط وطهي مجموعات متنوعة م����ن املكونات بدون أي حاجة 

لتقليب الطعام يدويا. 
التصميم احلصري لعناصر التسخني تسمح باستخدام طباخ 
ديلوجني متعدد القاليات حتى بدون دواسة اخللط )الطهي الساكن( 

التي تالئم مجموعة متنوعة غير متناهية من الوصفات.

»مازيراتي« تضيء 100 عام حافلة باإلجنازات
أسدل الستار على ملتقى 
الفخم  العاملي  مازيرات����ي 
احتف����اال بالذكرى املئوية 
لتأسيس الشركة وحضره 
مئات من مالكي س����يارات 
مازيراتي التاريخية وعمالء 
وأصدقاء العالمة التجارية 
من 30 دولة حول العالم. 
وشهد امللتقى الذي استمر 
ف����ي بولونيا،  أيام  ثالثة 
املدينة التي تأسست فيها 
الشركة عام 1914، ومودينا، 
موطن مازيراتي حيث املقر 
الرئيسي للشركة منذ عام 
1939، وتورينو، حيث تقع 
الثانية  تسهيالت اإلنتاج 
ملاركة الرمح ثالثي الشعب، 
املتمثلة في مصنع جيوفاني 
 .Avv. Giovanni Agnelli انيلي

في غروغلياسكو. 
وكانت من جنوم امللتقى 
ال����ذي ال ينس����ى أكثر من 
200 سيارة مازيراتي من 
جميع الفترات التاريخية، 
واحلديثة.  الكالس����يكية 
وشاركت مجموعة كاملة 
من طرازات سيارات الطريق 
م����ن ماركة الرم����ح ثالثي 
 )53/A6GCS( الشعب منها
 )GT 5000(و )GT 3500(و
 )Sebring( وس����يربينغ 
 )Mistral( ومس����ترال 
 )Mexico( ومكس����يكو 
وط����رازات م����ن جيبل����ي 
األصلية وكواتروبورتيه 
وب����ورا   )Quattroporte(
 )Indy( وإن����دي ،)Bora(
 .)Khamsin( وكمس����ني 
النم����وذج األول����ي  وكان 
 )Boomerang( بومي����راجن
املذه����ل حاضرا أيضا، مع 
الس����يارات من مجموعة 

الطرازات احلالية.
ف����ي الي����وم األول من 
امللتق����ى العامل����ي احتفاال 

بالذكرى املئوية لتأسيس 
مازيراتي، متكن املشاركون 
من زيارة مواقع مازيراتي 
األولى في فيا دي بيبولي 
في مدينة بولونيا، والتي 
ال تبعد كثيرا من س����احة 
نيتونو والتمثال التي ألهم 
عالمة الرمح ثالثي الشعب 

الشهيرة. 
وواص����ل اليوم الثاني 
من امللتقى العاملي احتفاال 
بالذكرى املئوية لتأسيس 
مازيراتي مع مسابقة الطرق 
العادية والذهاب إلى حلبة 
س����ان مارتينو ديل الغو، 
قرب كرميونا. ومر موكب 
سيارات مازيراتي املكون 
م����ن 200 س����يارة عل����ى 
الذي  التاريخي  الطري����ق 
قاد عليه السائق اإليطالي 
باكون����ني بورزاتش����يني 
سيارته مازيراتي V4 ذات 
الس����ت عش����رة أسطوانة 
السائق من  التي استطاع 

خاللها حتقيق رقم قياسي 
عاملي »للعشرة كيلومترات 
الطائرة« مبتوسط سرعة 
246.069 كل����م/ س����اعة، 
عام 1929 وبقي هذا الرقم 
القياسي لثماني سنوات. 

فعالي����ات  وج����رت 
الثالث واألخير من  اليوم 
امللتقى املئوي في تورينو 
وم����ا حولها، مع القس����م 
األخير من مسابقة الطرق 
العادية والصعود إلى تلة 
كنيسة سوبيرجا واجلولة 
السياحية برفقة مرشدين 
إلى مصنع غروغلياسكو، 
حي����ث تصنع س����يارات 
كواتروبورتيه  مازيراتي 
وجيبلي. واختتم الفعاليات 
بحدث »أناقة السيارات - 
اليجانس«  كونك����ور دي 
في ساحة سان كارلو في 
تورين����و وتق����دمي جائزة 
»أفضل عرض« إلى السيارة 
النموذجية مكسيكو 4200 

.)Frua(
ومبناسبة الذكرى املئوية 
لتأسيس مازيراتي، كشف 
بلغاري )Bulgari( عن ساعة 
اس����تثنائية خالل امللتقى 
 Octo( املئوي: وهي ساعة
 )Maserati chronograph
لتجس����د نفس فن احلياة 
لشركتني إيطاليتني اشتهرتا 
باجلرأة واإلبداع واألناقة 
الباهرة. وأطلقت الشركة 
الذي   )Velocissimo( اسم
يعني »األس����رع« واختار 
حركة الكرونوغراف ذاتية 
الربط من صانع الساعات 
السويس����ري لتوضع في 
ساعات السلسلة احملدودة 
م����ع 45 جوه����رة، والتي 
تتميز بتواتر عال للغاية 
ب� 36000 اهتزاز في الساعة 

الواحدة.

 »املال« تطلق عرضًا استثنائيًا
جلميع موديالت ميتسوبيشي 2014

تستمر مجموعة املال، 
الوكيل احلصري لسيارات 
ميتسوبيشي في الكويت، 
العروض  في تقدمي أقوى 
وأكثره����ا متي����زا، حيث 
أعلن����ت املجموع����ة ع����ن 
طرحه����ا لعرضها اجلديد 
»بالتأكيد.. ما من سيارات 
به����ذه املواصف����ات وهذه 
األس����عار«، عل����ى جميع 
س����يارات ميتسوبيش����ي 

احلديثة طراز 2014.
وش����كرت املجموع����ة 
له����ا، عمالءها  في بي����ان 
لتجاوبهم الكبير مع عروض 
ميتسوبيشي احلصرية، 
ووالئهم الكبير لهذه العالمة 
اليابانية العريقة. مؤكدة في 
الوقت نفسه التزامها التام 
بتعزيز ثق����ة عمالئها من 
خالل تقدمي اكثر املنتجات 
ج����ودة، وأقوى العروض 
عل����ى اإلط����الق، وأفضل 
اخلدمات التي من ش����أنها 
ان تساهم في حتقيق اعلى 
العمالء  مستويات رضاء 

وتعظيم الفائدة.
انه  وقال����ت املجموعة 
من خالل هذا العرض فانها 
تقدم مجموعة من مركبات 
ميتسوبيشي احلديثة ذات 
الرباع����ي واملدمجة  الدفع 
واملش����هود لهم����ا بالقوة 
واملتانة بأسعار استثنائية 
وغير مسبوقة والتي تشمل: 
ميتسوبيش����ي باجي����رو 
سعة 3.8 بسعر استثنائي 
يب����دأ م����ن 7499 دينارا، 
وميتسوبيش����ي باجيرو 

سبورت بس����عر يبدأ من 
6499 دينارا، وميتسوبيشي 
اوتالندر مبواصفات خاصة 
بسعر يبدأ من 5999 دينارا، 
إضافة الى السيارة املدمجة 
ASX بسعر يبدأ من 4999 
دينارا. ويشمل هذا العرض 
أيضا مجموعة من سيارات 
السيدان احلديثة ومبقدمتها 
 EX ميتسوبيش����ي النسر
الرياضية بسعر يبدأ من 
3899 دينارا، وميتسوبيشي 
النسر فورتيس بسعر يبدأ 
من 4199 دينارا، إضافة الى 
السيارة االقتصادية والتي 
مت طرحها مؤخرا بالسوق 
الكويتي ميتسوبيشي اتراج 
بسعر يبدأ من 2999 دينارا. 
ولطاملا متيزت س����يارات 
ميتسوبيشي املال باجلودة 
العالية وأفضل االسعار، 
فلذل����ك ومن خ����الل هذا 
العرض متن����ح املجموعة 
عمالءها فرصة استثنائية 

تتمثل ف����ي منحهم كفالة 
أو 100  لغاية 5 س����نوات 
أل����ف كلم )أيهما أس����بق( 
عند شرائهم أيا من سيارات 
ميتسوبيشي طراز 2014 

بأسعار خيالية.
وأوضحت أن العرض 
االستثنائي يضمن لعمالء 
ميتسوبيش����ي احلصول 
عل����ى أعلى قيم����ة تثمني 
القدمية  ممكنة لسياراتهم 
في السوق احمللي، لتكون 
بذل����ك الفرصة مناس����بة 
ومواتية للجميع الستبدال 
القدمية بإحدى  سياراتهم 
»ميتسوبيشي«  سيارات 
احلديثة، دون أن يخسروا 
في عملية تثمني سياراتهم 

القدمية.
وذكرت أن العرض يتيح 
أيضا للعمالء أفضل احللول 
التمويلية، واحلصول على 
املوافقة األسرع على اإلطالق 
إلجراءات عملية التمويل. 
إضافة الى مجموعه أخرى 
الع����روض واملزايا  م����ن 
العديد  االس����تثنائية مع 
التمويلية  الش����ركات  من 

املتوافرة في املعارض.
وأضافت املجموعة أنها 
ال تدخر جهدا لتقدمي أفضل 
األسعار واخلدمات لعمالء 
»ميتسوبيشي«  سيارات 
في الكويت، الفتة إلى أنه 
ولتقدمي خدمة افضل فانها 
بدأت باس����تقبال عمالئها 
الري بش����كل  في معرض 
متواصل من الساعة 8:30 

صباحا إلى 8 مساء.
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الرياضية

صعبة يا دي ماتيو أغويرو: مباراتنا مصيرية غارسيا متخوف
يأمل شالكه األملاني ان تساهم عودة االنضباط حتت 

قيادة املدرب اإليطالي روبرتو دي ماتيو في الفوز 
على سبورتنغ لشبونة البرتغالي وحتقيق أول انتصار 

للفريق في املجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. وساهم دي ماتيو كمدرب في فوز تشلسي االجنليزي بدوري األبطال 

في 2012 ويجب عليه اآلن إعادة شالكه الى الطريق الصحيح.
وقال ماتيو بعد صعود شالكه الى املركز الثامن في الدوري األملاني: األمر اإليجابي 

هو الفوز وعدم اهتزاز شباكنا.
واضاف: »دفاعنا جيد وتنظيم الفريق جيد أيضا.. يجب علينا زيادة فترة 

استحواذنا على الكرة واللعب بني اخلطوط بشكل أفضل.. لكن ال ميكننا تغيير 
كل شيء مرة واحدة، وعلينا ان نبذل قصارى جهدنا في األبطال«.

أكد النجم األرجنتيني سيرجيو اغويرو مهاجم مان 
سيتي اإلجنليزي على انه يقدم كل ما لديه خالل 

هذه الفترة لصالح بطل »البرميييرليغ« من أجل ان 
يكون الفريق في أفضل مكان ممكن.

»السيتي« حقق في اجلولة املاضية من الدوري االجنليزي الفوز على توتنهام 
بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وكان اغويرو هو من أحرز األربعة أهداف.

وقال »أقدم كل ما لدي للفريق خالل هذه الفترة، وأمتنى في أن نتمكن من 
املنافسة على لقب الدوري اإلجنليزي في هذا املوسم، ولدينا فريق قوي من أجل 

خوض هذه املنافسة«.
وأضاف: تفكيرنا أيضا في دوري األبطال ومباراة سسكا مصيرية للغاية، فأي 

تعثر سينهي مشوارنا بشكل كبير.

أكد مدرب روما رودي غارسيا على صعوبة مهمة فريقه 
أمام النادي الباڤاري العمالق والذي يشرف على تدريبه 
االسباني بيب غوارديوال. وأبدى مدرب النادي اإليطالي 

إعجابه بغرميه غوارديوال وطرقه التدريبية، وقال 
»البعض يقولون انه اذا كان برشلونة فريقا كبيرا في األعوام األخيرة فالفضل يعود الى 

العبيه، ولكن برأيي غوارديوال هو الذي صنع هذا الفريق النه يعرف جيدا كيف يقود 
األندية التي يشرف على تدريبها ويجعلها تلعب كرة قدم جيدة جدا«. وأضاف »إنهم 

يعرفون أن غوارديوال لم يقم باالختيار السهل عندما قرر االشراف على تدريب بايرن 
ولكنهم يعرفون أيضا أنه مدرب كبير وسيقود فريقهم الى جناحات كبيرة« على غرار 

ما فعله مع برشلونة عامي 2009 و2011، حيث قاد بيب بايرن الى الثنائية احمللية املوسم 
املاضي )الدوري والكأس( وهو يحلم مع الباڤاريني بالتتويج القاري.

ملاذا هذه االنتكاسة يادورمتوند؟
بأداء كان األسوأ هذا املوسم، تلقى بوروسيا 
دورمتوند هزمية جديدة له في البوندسليغا 
وهذه املرة كانت من كولن على أرض األخير في 
املباراة التي أقيمت بني الفريقني الس���بت املاضي 

ضمن اجلولة الثامنة من الدوري األملاني.
وقد كان العذر الدائم للمدرب يورغن كلوب، قائد 
سفينة بوروسيا دورمتوند الفنية هي اإلصابات، 
فمنذ بداية املوسم لم يكتمل الفريق تقريبا، ولكن على 
عكس كل مرة، عاد غالبية الالعبني املصابني ليطرح 

األمر تساؤال كبيرا، هل بدأت نهاية دورمتوند؟
أمام كولن، تواجد كل من »ماتس هوملس، نيفني 
س���وبوتيتش، إلكاي جوندوجان، ماركو رويس، 
هنريخ مخيتاريان، سفن بيندر، سيباستيان كيل« 
أي تقريبا تواجد أكثر من نصف الالعبني املصابني، 
ولم يتبق أس���ماء أخرى مصابة مؤثرة سوى مارسيل 

شميلزر فقط.
في أملانيا، وكعادة البوندسليغا يظل بايرن ميونيخ 
الفريق رقم 1 ويظهر منافس متغير من حني إلى آخر، 

فمن 2000 وحتى 2007 كان هذا الفريق هو فيردر برمين، 
من بعده تغير لشتوتغارت وفولفسبورغ وليفركوزن، ثم 

وصل إلى دورمتوند بداية من عام 2010.
ولكن دائما ما يهبط أداء ذلك املنافس في فترة من فترات 
الهيمنة الباڤارية واملوجودة حاليا إلى أن يصير فريقا عاديا، 
ومع هبوط مستوى دورمتوند يطرح األمر التساؤل حول 
إذا ما كانت نهاية دورمتوند ق���د بدأت بالفعل أم التدارك 

سوف يحدث من قبل يورغن كلوب وكتيبته؟
األمر محير للجميع، اإلصابات وغالبيتها انتهت إال أن 
األم���ر الذي يدعم فكرة بداية انته���اء دورمتوند أن أغلب 
جنومه على أعتاب الرحيل، ماتس هوملس وماركو رويس 
األكثر تأثيرا قد يغادرون سيغنال إيدونا بارك مع نهاية هذا 
املوسم في ظل اهتمام فرق كبيرة كريال مدريد وبرشلونة 

ومانشستر يونايتد بخدماتهما.
م���ع تفريغ دورمتوند من العبي���ه بداية من جوتهس 
وليفاندوفسكي وصوال إلى املتوقع رحيلهم، ومع هبوط 
األداء بصورة غير مبررة، بدأت نهاية بوروسيا دورمتوند 

أم أن هذه فترة مؤقتة رمبا تنتهي قريبا؟

سيكون امللعب االوملبي في العاصمة االيطالية 
مس����رحا لقمة نارية بني روما وبايرن ميونيخ في 
اجلولة الثالثة من منافس����ات املجموعة اخلامسة 
ضمن دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وتقام اليوم مباري����ات املجموعات من 5 الى 8 
ومن ابرزها ايضا تلك التي جتمع بني برش����لونة 
االسباني واياكس امستردام الهولندي ضمن املجموعة 

السادسة.
في املباراة االولى، يحل بايرن بطل املوسم قبل 
املاضي ضيفا ثقيال على روما وصيف بطل الدوري 

االيطالي املوسم املاضي.
ويتص����در الفريق الباف����اري ترتيب املجموعة 
برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليني بفارق نقطتني 
امام روما الذي ضرب بقوة بدوره في املسابقة من 
خالل فوز كاسح على سسكا موسكو الروسي 1-5 
في اجلولة االولى وتعادل ثمني من ارض مضيفه 

مان سيتي االجنليزي 1-1.
ويدخل الفريقان املباراة مبعنويات عالية بعد 
فوزيهما الكاسحني محليا: روما على حساب ضيفه 
كييفو 3-0، وباي����رن ميونيخ على ضيفه فيردر 

برمين بنصف دزينة نظيفة.
ويسعى »الذئاب« الى مواصلة انطالقته القوية 
هذا املوس����م س����واء محليا او قاريا فهو لم يخسر 

سوى مباراة واحدة فقط من اصل 9 خاضها حتى 
اآلن وكانت بصعوبة امام مضيفه يوڤنتوس 3-2 

في الدوري احمللي.
ويعول »اجليالروسي« ومدربه الفرنسي رودي 
غارسيا على عاملي االرض واجلمهور لكسب النقاط 
الثالث وانتزاع الصدارة من الفريق البافاري قبل ان 
يحل ضيفا عليه في اجلولة الرابعة في 5 نوفمبر 

املقبل.
وتعتبر املواجهة املنتظرة ثأرية بالنس����بة الى 
غارسيا كونه مني بخسارة مذلة عندما كان يشرف 
على ليل أمام برشلونة بقيادة غوادريوال 1-6 في 

املسابقة القارية.
كما تكتس����ي املباراة أهمية خاصة لغوارديوال 
الذي لعب فترة قصيرة مع روما على غرار مدافع 
بايرن احلالي الدولي املغربي املهدي بن عطية املنتقل 
الصيف املاضي من فريق العاصمة االيطالية، كما 
ان الفريق االملاني يرصد الفوز الثالث على التوالي 
لتعزيز احلظوظ في اقتناص بطاقة التأهل مبكرا 
عل����ى اعتبار انه يس����تضيف الفريق االيطالي في 

اجلولة الرابعة.
وتع����ج صفوف الفريقني بالنجوم واألس����لحة 
الالزمة لتحقيق الفوز، فروما بقيادة »امللك« املخضرم 
فرانشيس����كو توتي والدول����ي العاجي جرفينيو 
ودانييل����ي دي 

روسي العائد من اإلصابة واملالي سيدو كيتا الذي 
لعب باشراف غوارديوال خالل اشراف االخير على 
برش����لونة، واالرجنتيني خ����وان ايتوربي وماتيا 
ديسترو، وبايرن ميونيخ بقيادة الهولندي اريني 
روبن وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 

واالسباني تشابي الونسو وماريو غوتسه.
وفي املجموعة ذاتها، يرصد مان س����يتي فوزه 
االول ف����ي دور املجموعات عندما يحل ضيفا على 
سس����كا موكس����و في مباراة بدون جمهور بسبب 
عقوبة من االحتاد األوروبي على الفريق الروسي 

بسبب شغب جماهيره.
ويأمل الفريق االجنليزي في استغالل املعنويات 
العالية لالعبيه بعد الف����وز الكبير على توتنهام 
4-1 السبت املاضي بفضل سوبر هاتريك للدولي 
االرجنتيني سيرجيو اغويرو، واملعنويات املهزوزة 
لالعبي سس����كا موس����كو الذين منيوا بخسارتني 

متتاليتني أمام روما وبايرن ميونيخ.
ويعتمد السيتي على جنومه اغويرو والبوسني 
ادي����ن دزيكو والعاجي يحيى توريه واالس����باني 
دافيد سيلفا القتناص النقاط الكاملة من مواجهتيه 
مع الفريق الروسي )يستضيفه بعد أسبوعني في 
اجلول����ة الرابعة(، خاصة وان����ه يعرف جيدا انها 
فرصته إلنعاش آماله قب����ل مواجهتيه املرتقبتني 

أمام بايرن ميونيخ روما في اجلولتني 

األخيرتني.
وفي املجموعة السابعة، يطمح تشلسي الى تأكيد 
صحوته وحتقيق الف����وز االول على ارضه عندما 

يستضيف ماريبور السلوفيني في لندن.
وسقط تشلسي في فخ التعادل أمام ضيفه شالكه 
1-1 في اجلولة االولى، قبل ان يعود بفوز ثمني من 

لشبونة على حساب سبورتينغ 0-1.
ويدخل رجال املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
املباراة مبعنويات عالية بعد فوزهم على كريستال 
باالس 2-1 الس����بت املاضي محليا، وهم يدركون 
جيدا ان املواجهة املزدوجة أمام الفريق السلوفيني 
)يحلون ضيوفا على ماريبور في اجلولة الرابعة( 

مفتاح املرور الى الدور الثاني.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي شالكه بحلته اجلديدة 
مع املدرب االيطالي روبرتو دي ماتيو مع سبورتينغ 

لشبونة.
وأع����اد دي ماتيو »امللكي األملاني« الى س����كة 
االنتصارات في أول مباراة معه عندما تغلب على 
هرتا برلني 2-0 الس����بت، وه����و يأمل في حتقيق 

الفوز االول قاريا.
ويحت����ل ش����الكه املركز الثاني ف����ي املجموعة 
برصيد نقطتني مش����اركة مع ماريبور، وانتصاره 
سيعزز حظوظه في املنافسة على إحدى بطاقاتي 

املجموعة.

كولوم حكمًا
 لبرشلونة وأياكس

عني االحتاد األوروبي لكرة القدم احلكم 
االسكتلندي ويليام كولوم )35 عاما( لقيادة 
املباراة التي جتمع برشلونة مع أياكس 
أمستردام في املجموعة السادسة من دوري 
األبطال مبلعب كامب نو. وحصل كولوم 
على الشارة الدولية عام 2006. كما أعلن 
الويفا عن اختيار احلكم السلوڤيني دامير 
سكومينا )38 عاما( لقيادة مباراة بورتو مع 
أثلتيك بلباو ضمن املجموعة الثامنة.

نارية في »األوملبيكو«.. وفرصة أخيرة »للسيتي«
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تعادل »مجنون«
بني إنتر ونابولي

انتهت القمة بني انتر ميالن وضيفه نابولي بتعادل 
مثي���ر 2-2 في مباراة أقل م���ا يقال عنها مجنونة في 

املرحلة السابعة من الدوري االيطالي لكرة القدم.
على ملعب »جوسيبي مياتزا«، جتنب مدرب انتر 
ميالن وولتر ماتزاري احراج السقوط الثالث على التوالي 
ومتكن من حفظ ماء الوجه امام فريقه السابق نابولي 
باخل���روج بنقطة التعادل 2-2 في مباراة »مجنونة« 

في ثوانيها االخيرة.
واعتقد اجلميع ان نابولي سيخرج فائزا من معقل 
»نيراتزوري« بعد ان تقدم في الدقيقة 79 عن طريق 
االسباني خوسيه كاليخون بتسديدة قوية من مشارف 
املنطقة اثر رمية جانبية فش���ل الدف���اع في ابعادها 

بالشكل املناسب.
لكن الكولومبي فري���دي غوارين متكن من ادراك 
التع���ادل في اول ملس���ة له بعد متريرة رأس���ية من 
االرجنتين���ي ماورو ايكاردي اث���ر ركلة ركنية )82(، 
اال ان الفريق اجلنوبي عاد ليتقدم مجددا في الدقيقة 
االخيرة من الوقت االصلي عبر كاليخون ايضا وذلك 
بعد ان وصلته الكرة بتمريرة متقنة من مواطنه دافيد 
لوبيز تابعها »طائرة« على يسار احلارس السلوڤيني 

سمير هاندانوڤيتش.
وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها االخيرة متكن 

البرازيلي هرنانيش من خطف التعادل النتر من كرة 
رأس���ية قوية اثر عرضية من مواطنه دودو )90+1(، 
مجنبا فريقه هزميته الثالثة هذا املوسم ورافعا رصيده 
الى 9 نقاط في املركز التاسع، فيما اصبح رصيد نابولي 
الذي يقوده مدرب انتر السابق االسباني رافايل بينيتيز 

11 نقطة في املركز السابع.

فرنسا

واصل ليون صحوته بسحقه ضيفه مونبلييه 5-1 في 
املرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل ليون نتائجه اجليدة وحافظ على سجله 
اخلالي من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي وذلك 
باكتس���احه ضيفه مونبلييه بخمسة أهداف ليوهان 
غورك���وف )36 و47( واجلزائ���ري نبيل فيكير )38( 
والكسندر الكازيت )82( وستيد مالبرونك )88(، مقابل 

هدف للعاجي سياكا تيينيه )54(.
ورفع ليون رصيده الى 17 نقطة في املركز الرابع 
بفارق االهداف أمام سانت اتيان ونقطة خلف كل من 
س���ان جرمان وبوردو، فيما جتمد رصيد مونبلييه 
الذي اهتزت شباكه في هذه املباراة اكثر من املباريات 
التسع السابقة مجتمعة )4 أهداف(، عند 14 نقطة في 

املركز التاسع.

سان جرمان vs أبويل.. وبورتو يستدرج بلباو في »التشامبيونز«

يتطلع برشلونة الى تعويض سقوطه امام باريس سان جرمان 3-2 
في اجلولة الثانية، عندما يستضيف اياكس امستردام على ملعب كامب نو 

في املجموعة السادسة، ضمن منافسات دوري االبطال لكرة القدم.
وتكتسي املباراة أهمية كبيرة بالنسبة الى الفريق الكاتالوني 
كون الفوز س���يرفع كثيرا من معنويات العبيه قبل الكالسيكو 
أمام غرميه التقليدي ريال مدريد الس���بت املقبل في العاصمة 

مدريد.
ويدرك »البلوغرانا« املتألق محليا حيث يحتل الصدارة بعد 
8 مراحل لم تهتز فيها ش���باك حارس مرماه الدولي التشيلي 
كالوديو برافو، ان إهدار أي نقطة خاصة على ارضه قد يصعب 
مهمته في التأهل الى الدور الثاني، خاصة ان اياكس سيلعب بدوره 

من اجل اقتناص النقاط ألنه ميلك نقطتني فقط من مباراتني.
وتكتس���ي املباراة بنكهة خاصة بالنس���بة الى مدربي الفريقني 
الكاتالوني لويس انريكيه والهولندي فرانك دي بوير اللذين لعبا 

معا مع برشلونة قبل عقد من الزمن.
وميني اياكس النفس بانتزاع الفوز قبل عودته مهاجمه 
السابق وبرشلونة احلالي الدولي االوروغوياني 
لويس سواريز الذي سيستأنف املنافسات 
اعتبارا من السبت املقبل بعد تنفيذه عقوبة 
االيقاف التي فرضها عليه االحتاد الدولي 
بس���بب عضه مدافع ايطاليا جورجو 
كييليني خالل مباراة املنتخبني في 
ال���دور االول ملوندي���ال البرازيل 

الصيف املاضي.

وفي املجموعة ذاتها، يأمل باريس سان جرمان في استثمار استعادته 
نغمة االنتصارات محليا بالفوز على مضيفه لنس 3-1 السبت املاضي، 
لتحقي���ق الفوز الثاني على التوالي في املس���ابقة القارية واالبتعاد في 

الصدارة عندما يحل ضيفا على ابويل القبرصي.
وتبدو كفة الفريق الباريسي راجحة على الرغم من غياب جنميه هدافه 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش واالرجنتيني ايزيكييل الفيتزي بسبب 
االصابة، كونه ميلك اكثر من جنم لزعزعة دفاع الفريق القبرصي بينهم 
االوروغوياني ادينس���ون كافاني واالرجنتيني اآلخر خافيير باستوري 
وااليطالي ماركو فيراتي ومواطنه تياغو موتا وبالز ماتويدي ويوهان 
كاباي باإلضافة الى عودة قائده البرازيل تياغو سيلفا من االصابة بعد 
غياب 9 أس���ابيع وسيش���كل قطبا دفاعيا مع مواطنه العائد بدوره من 

االصابة دافيد لويز.
في املقابل، سيجد ابويل نفسه مطالبا بتحقيق الفوز ان أراد إنعاش 
آماله في املسابقة التي بلغ دور الثمانية فيها قبل عامني، خاصة انه ميلك 

نقطة واحدة من خسارة امام برشلونة وتعادل مع اياكس.
وفي املجموع���ة الثامنة، يلعب بورتو البرتغال���ي مع اتلتيك بلباو 
االس���باني في قمة س���اخنة ولو ان كفة الفريق البرتغالي تبدو راجحة 
بحك���م لعبه على ارضه وأمام جماهيره واملعنويات املهزوزة للضيوف 
الذي���ن لم يتذوقوا طعم الفوز في املباريات الثماني االخيرة في مختلف 

املسابقات.
وفي املجموعة ذاتها، يلعب باتي بوريشوف البيالروسي مع شاختار 

دانيتسك االوكراني في مباراة متكافئة.
وميلك بورتو 4 نقاط مقابل 3 لباتي بوريش���وف ونقطتني لشاختار 

ونقطة واحدة ألتلتيك بلباو.

beIN SPORTS 8HD - 09:45

beIN SPORTS 2HD - 09:45

beIN SPORTS 5HD - 09:45 beIN SPORTS 1HD - 09:45

باتي

أتليتيكو بالباو

سان جرمان أياكس

شاختار

بورتو

أبويل برشلونة

»البلوغرانا«.. العني على أياكس والعقل مع الكالسيكو
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الكويت والقرين الجتياز

التضامن واجلهراء بدوري اليد

الكويت »ثالث« جوجيتسو لندن

ميداليات لنقا ومجبل وسجى
في »آسياد املعاقني«

بن سلمان والقناعي افتتحا
مقر األمانة العامة لالحتاد 

اآلسيوي للصحافة الرياضية

الساملية والعربي
يتعثران في »عربية اليد«

احلرس يقفز إلى قمة الدوري

»الطائرة« يواجه تايوان 
في »آسيوية الشباب«

العهد أزاح الغازية
عن صدارة الدوري اللبناني

تتواصل مس���اء اليوم على صالة الشهيد بالدعية 
منافس���ات األس���بوع الثاني لدوري الدمج لكرة اليد 
بإقامة ثالث مباريات، حيث يلتقي القرين مع اجلهراء 
في متام الس���اعة السادس���ة يليه اللقاء الذي يجمع 
فريقي الكويت والتضامن ويس���بق اللقاءين املباراة 
التي جتمع فريقي الشباب والنصر وتنطلق في متام 
الساعة ال� 4:30 ويسعى كل من الكويت والقرين وفي 
رصيد كل منهما نقطتان الى تخطي خصميهما وزيادة 
رصيدهما من النقاط لإلبقاء على آمالهما كأبرز املرشحني 

لصدارة الفرق.

تعثر ناديا العربي والساملية في مباراتيهما االولى 
على التوالي أمام االهلي البحريني والنسر الرياضي 
التونسي في اليوم االفتتاحي للبطولة العربية لالندية 

لكرة اليد. 
 وخس���ر العربي مباراته االولى بالقاعة الرياضية 
باملهدي���ة ضمن املجموعة االولى بنتيجة 18 مقابل 33 
أمام االهلي البحريني، فيما خسر الساملية مباراته ضمن 
املجموعة الثانية أمام نسر طبلبة التونسي وعلى أرض 

الفريق املضيف بنتيجة 29 مقابل 34. 
 وش���هدت بقية نتائج اليوم االول انتصار مكارم 
املهدية التونسي على الصالح الفلسطيني بنتيجة 32 
مقابل 16 بينما فاز اجلزيرة االماراتي على نفط اجلنوب 

العراقي بنتيجة 27 مقابل 21 هدفا.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

وصل الى اجلونة فريق اإلسماعيلي للدخول في معسكر 
مغلق حتى موعد مباراته املهمة أمام األهلي املقرر إقامتها 
غدا األربعاء بس����تاد اجلونة، ضمن مباريات األس����بوع 
اخلامس من عمر مسابقة الدوري العام. وفي اطار نفس 
اجلولة اخلامس����ة، حقق فريق إنبي فوزا س����احقا على 
حساب ضيفه الرجاء برباعية مقابل هدف واحد على ملعب 
»بتروسبورت«، وتأتي هذه الهزمية الثقيلة للرجاء، في 

أول مباراة بعد فوزه الكبير على االهلي.
وسجل أهداف املباراة أحمد عبد الباسط »شرويدة« 
ومحمود قاعود وعم����رو احللواني »هدفني« أحدهما من 
ضربة جزاء بينما أحرز للرجاء عمرو املنوفي من ضربة 
جزاء. ورفع إنبي رصيده إلى 9 نقاط بينما تنازل الرجاء 
عن الصدارة بعد جتمد رصيده 9 نقاط متراجعا للمركز 
اخلامس. وتقدم فريق حرس احلدود لصدارة الدوري بعد 
فوزه الصعب على حس����اب طالئع اجليش بهدف نظيف 

بستاد املكس في اجلولة ذاتها.
سجل هدف املباراة أحمد حسن مكي ليتصدر احلرس 
برصيد 11 نقطة بينما جتمد رصيد الطالئع عند 7 نقاط 

باملركز الثامن.
 في املقابل، حقق فريق املصري البورس����عيدي فوزا 
صعبا على حس����اب النصر بثالث����ة أهداف مقابل هدفني 

بستاد اإلسماعيلية باجلولة ذاتها.

خس���ر منتخبنا الوطني للطائرة امام اوزبكستان 
بنتيجة ثالثة اش���واط دون مقاب���ل في ثالث جوالت 
البطولة اآلس���يوية ال� 17 لكرة الطائرة حتت 20 سنة 

التي تستضيفها البحرين حتى 25 اجلاري. 
 وتعتبر هذه اخلسارة الثالثة على التوالي للمنتخب 
بعد خسارته أمام نظيره الياباني في افتتاح البطولة 
ثم امام نظيره الكازخستاني في املجموعة الثانية التي 
تضم خمس���ة منتخبات ليخرج من البطولة رسميا 
بينم���ا تتبقى له مباراة واحدة ام���ام منتخب تايوان 

اليوم الثالثاء.

بيروت ـ ناجي شربل

أزاح العهد الشباب الغازية عن صدارة الئحة الدوري 
العام ال� 55 لكرة القدم للدرجة االولى، إذ تغلب عليه 

3–0 في ختام املرحلة الثالثة. 
وحقق النجمة حامل اللقب فوزه األول على ضيفه 
طرابلس 1–0، وعاد الصفاء من صور فائزا على التضامن 
ص���ور 1–0، كما حقق اإلخاء االهلي عاليه فوزه األول 
على الراسينغ بيروت 2–0. وكانت املرحلة قد افتتحت 
اجلمعة املاضي بفوز السالم زغرتا على االنصار 2–1، 

وسقوط شباب الساحل أمام النبي شيت 1–2.

قالت جلنة الفنون القتالية التابعة للجنة األوملبية 
الكويتية ان العب منتخب الكويت لرياضة »اجلوجيتسو« 
البرازيلي���ة القتالية محمد علي حق���ق املركز الثالث 
وامليدالي���ة البرونزية في بطولة لندن املفتوحة لهذه 

الرياضة. 
 واوضح عضو اللجنة فوزان السابج في تصريح 
ل�»كونا« ان الالعب علي حقق هذا املركز ضمن منافسات 
فئة احلزام البنفسجي لوزن حتت 88 كيلوغراما بالبطولة 
التي شهدت مشاركة عدد من ابرز العبي العالم »ما يعد 

إجنازا طيبا لهذه الرياضة احلديثة في الكويت«.

أضاف الالعبان أحمد نقا ومحمد مجبل ميداليتني 
جديدتني للكويت في دورة األلعاب اآلسيوية للمعاقني 
املقامة حاليا في مدينة »انشيون« الكورية اجلنوبية 

وهي فضية وبرونزية. 
 وجاء فوز نقا باملركز الثاني في مسابقة 100 متر 
عدو على الكراس���ي املتحركة ضمن منافسات ألعاب 
القوى، في حني جاء الالعب مجبل في املرتبة الثالثة 
في مسابقة رمي الصوجلان ضمن املنافسات ذاتها التي 

انطلقت هناك أمس. 
 وقال رئيس الوفد ناصر العجمي في اتصال هاتفي 
مع »كونا« إن الالعب نقا متكن من حتقيق هذا االجناز 
في املس���ابقة التي خصصت لفئة »تي 34« فيما نالها 
مجبل عن فئة »اف 32« بعد ان س���جال رقمني جيدين 

في املسابقتني. 
 وأضاف العجمي أن هذا الفوز الذي حققه الالعبان 
ثالث اجن���ازات املنتخب بعد حتقيق الالعبة س���جى 
العازم���ي امليدالية الفضية في منافس���ات دفع اجللة 

لترتفع حصيلة املنتخب الى ثالث ميداليات.

رعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حفل افتتاح 
مقر األمانة العامة لالحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 
في العاصمة البحرينية املنامة صباح يوم اخلميس 
املاضي بحضور هشام اجلودر ورئيس املؤسسة العامة 
للشباب والرياضة وعبدالرحمن عسكر األمني العام 
للجنة االوملبي���ة البحرينية وفيصل القناعي رئيس 
االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية ومحمد قاسم 
األمني لعام املساعد، وعدنان السيد مستشار رئيس 
االحتاد األسيوي للصحافة الرياضية واإلعالمي صادق 

بدر وعدد من رجاالت الصحافة واإلعالم.
واعتبر رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم افتتاح 
مقر األمانة العامة لالحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 
محطة انطالق واعدة ملس���يرة االحتاد ودفعة قوية 
ملس���اعيها الهادفة إلى االرتقاء مبس���يرة الصحافة 
الرياضية في القارة وتفعي���ل أدوارها احليوية في 
التفاعل البناء مع الرياضة اآلسيوية وإبراز منجزاتها 

املتنوعة.
من جانبه، أعرب رئيس االحتاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضية فيصل القناعي عن خالص شكره وتقديره 
ململكة البحرين على دعمها الالمحدود والذي قدمته 

لالحتاد طوال الفترة املاضية.

 محمد علي متوجا مع األبطال 

 الالعبة سجى العازمي حتمل ميداليتها

الشيخ سلمان بن إبراهيم وفيصل القناعي يقصان الشريط

 الالعب أحمد نقا يقبل ميداليته

)قاسم باشا(  الشيخ سلطان  بن حمدان  آل نهيان مع عبيد العنزي في القاعة األميرية 

 الشيخ  سلطان بن حمدان ال نهيان  

في زيارة أخوية رافقه فيها أمني عام اللجنة التنظيمية في »التعاون«

آل نهيان بحث مع الفهد االرتقاء برياضة الهجن
مبارك الخالدي

وصل الى البالد ظهر أمس 
الشيخ س����لطان بن حمدان آل 
نهيان رئيس سباقات الهجن في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ورئيس احتاد الهجن باإلمارات 
يرافقه عبداهلل املهيري األمني 
العام للجنة التنظيمية لسباقات 
الهجن في دول املجلس والوفد 
املرافق له. وكان في استقباله 
ف����ي القاعة األميري����ة باملطار 
أمني عام اللجنة األوملبية عبيد 

زايد وأعض����اء مجلس االدارة 
عبدالواحد خليل ومحمود ابل 
وخالد خليف����ة ومدير اللجنة 
ع����ادل بن نخ����ي وع����دد من 

الرياضيني.
من جهته، عبر املهيري عن 
س����عادته بزيارة البالد، وقال: 
نقوم بزي����ارة اخوية لتقدمي 
الدعوات الى القيادات الرياضية 
الكويتية وإلى الش����يخ احمد 
الفهد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي والشيخ د.طالل الفهد 
رئيس اللجنة األوملبية الكويتية 

والشيخ أحمد املنصور رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وذلك 
حلضور بطولة مس����قط 2014 
لسباقات الهجن والتي ستقام 
في س����لطنة عم����ان يومي 29 
و30 نوفمب����ر املقبل، وأضاف 
ان الزيارة فرصة مناسبة لتبادل 
ومناقشة اآلراء ومجاالت التعاون 
اخلاصة بهذه الرياضة العزيزة 
على أبناء املنطقة وتسهيل كل 
املعوقات التي تواجهها لالرتقاء 

بها في دول املجلس.

الشيخ طالل احملمد يتابع التحضيرات اليومية للبطولة 

احملمد: ال نسعى إلى أي مكاسب خاصة وإمنا نصنع تاريخاً لبلدنا

..ورئيس »الهيئة« يتلقى دعوة حلضور البطولة

سحب قرعة بطولة كأس القارات للصاالت اليوم

 اس���تقبل الش���يخ أحمد 
املنص���ور رئي���س مجلس 
العام للهيئة  اإلدارة واملدير 
العامة للش���باب والرياضة 
الشيخ س���لطان بن حمدان 
آل نهيان مستش���ار صاحب 
السمو رئيس دولة االمارات 
العربي���ة ورئي���س اللجنة 
الهجن  التنظيمية لسباقات 
بدول مجلس التعاون والذي 

قدم ملدير عام الهيئة الدعوة 
حلضور البطولة اخلليجية 
الثالثة لسباقات الهجن التي 

ستقام بسلطنة عمان.
وثمن املنصور اجلهود التي 
تقوم به���ا اإلمارات واللجنة 
التنظيمي���ة ب���دول مجلس 
التعاون لالرتقاء مبسيرة هذه 
التي جتسد إحياء  الرياضة 
التاريخي لدول  للم���وروث 

وشعوب اخلليج وما تعكسه 
من قيم غالية وأصيلة، تظل 
نبراسا يضيء الطريق نحو 
التطور  املزيد م���ن  حتقيق 
واالرتقاء ملنظومة دول مجلس 

التعاون.
وأك���د املنص���ور حرص 
الكويت على دع���م رياضة 
س���باقات الهج���ن من خالل 
تنظيمها س���نويا ألحد اكبر 

التراثي���ة على  امللتقي���ات 
العربي  الوط���ن  مس���توى 
وهي بطولة الكويت لسباق 
الهجن التي يشملها برعايته 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، كما حتتضن 
العربي  الكوي���ت االحت���اد 
لرياضة سباقات الهجن الذي 
يلعب دورا مهما في دعم هذه 

الرياضة.

تسحب الساعة الثامنة من 
مساء اليوم قرعة بطولة كأس 
القارات لكرة قدم الصاالت التي 
تستضيفها الكويت خالل الفترة 
م����ن 23 الى 28 أكتوبر احلالي 
برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، بحضور 
ممثل����ي املنتخب����ات الثمانية 
املش����اركة في البطولة أو من 
ميثلها من س����فارات بلدانها، 
اللجن����ة املنظمة  حيث قامت 
العليا مبخاطبة سفارات هذه 
الدول قبل إجراء مراسم القرعة 
بوق����ت كاف حتى اذا تأخر أي 
منتخب منها في احلضور ينوب 

عنه ممثل من السفارة.
القرعة بطريقة  وستجرى 
التوزيع اجلغرافي اضافة الى 
االرقام والتي ستحدد التصنيف 
واملجموعة التي سيكون ضمنها 
وقد مت اختيار خمس����ة العبني 
الدول واألرقام  لسحب أسماء 
هم: العبان برازيليان والعب 
ياباني والع����ب مصري وآخر 
كويتي، وذلك بحضور اللجنة 
املنظمة العليا بقيادة الش����يخ 
طالل احملمد ورئيس احتاد الكرة 
الفهد وأعضاء  الش����يخ طالل 
مجلس إدارة االحتاد اضافة الى 
عدد من القيادات والشخصيات 
الرياضية الت����ي وجهت اليهم 
الدعوة حلضور أولى فعاليات 

هذا احلدث العاملي.
إلى ذلك وصل منتخب مصر 

أمس، على ان يصل اليوم منتخب 
البرازيل بطل العالم بوفد عدده 
23 شخصا، اما املنتخب الثاني 
فهو االيطالي ويتكون الوفد من 
30 ش����خصا واملنتخب الثالث 
التشيك اما املنتخب الرابع فهو 
غواتيماال وعدده 25 ش����خصا 
واملنتخب اخلامس اليابان ويبلغ 
عدده 19 شخصا وبوصول هذه 
الفرق يكتم����ل عقد املنتخبات 
الثمانية وجميعها ستكون في 

فندق كراون بالزا.
واصل الشيخ طالل احملمد 
رئي����س اللجنة املنظمة العليا 
اجتماعاته اليومية مع رؤساء 
اللجان العاملة ومندوبي وزارات 
الداخلي����ة والكهرباء والصحة 
مثلها: النقيب عبدالعزيز البراك 
وم.فهد السليم )وزارة الكهرباء(، 
محمد الثويني )وزارة الصحة( 
العنزي مس����اعد  د.محس����ن 

سكرتير عام احتاد الكرة، سالم 
مب����ارك رئيس جلنة العالقات 
العامة، وليد نايف، وليد جاسم 
مسؤول حفلي القرعة واالفتتاح، 
فتحي السواح مسؤول اللجنة 

االعالمية. 
النتائج هي  وكانت ه����ذه 
أه����م م����ا مت بحث����ه واالتفاق 
عليه مع الوزارات الثالث، أما 
باقي االجتماع فقد ش����مل آخر 
املس����تجدات بالنسبة حلفلي 
القرع����ة واالفتتاح ونعتقد أن 
اجلهود اجلب����ارة التي بذلتها 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
كانت وراء جتهيز صالة فجحان 
هالل املطيري بالقادس����ية مبا 
يتناسب لهذه البطولة خصوصا 
إنش����اء مسرحني األول إلجراء 
القرعة والثاني إلقامة  مراسم 

برنامج حفل االفتتاح.
هذا، وف���ي ختام االجتماع 
وجه الشيخ طالل احملمد الشكر 

جلميع رؤساء اللجان.
وق���ال احملم���د: اننا نعمل 
جميعا كمجموعة متجانس���ة 
وهدفن���ا من ذل���ك ان تختتم 
الى  جهودنا بنج���اح يضاف 
الس���ابقة لنسجل  جناحاتنا 
ال���ذي أعطانا  تاريخا لبلدنا 
الكثير والكثير ونحن كأوالده 
علين���ا أن نصون���ه ونطوره 
ونكون واجهة حضارية مشرفة 
وال نسعى ملكاسب خاصة إننا 

نصنع تاريخا لبلدنا.

اخلميس يدعو املنصور حلضور »خليجي 22«

مجلس الهيئة ناقش انقسام  التضامن وجتاوزات اجلهراء

استقبل رئيس الهيئة مدير 
عام بطولة كأس اخلليج 22 
الق���دم أحمد اخلميس  لكرة 
العاصمة  التي تس���تضيفها 
الرياض الشهر  الس���عودية 

املقبل. وأطلع اخلميس مدير 
عام الهيئة عل���ى الترتيبات 
التي قامت بها اللجنة املنظمة 
الحتض���ان البطولة بعد ان 

سلمه دعوة للحضور.

بدوره، أكد املنصور على 
ثقت���ه بالكف���اءات والكوادر 
املتمي���زة على  الس���عودية 
امللتقى اخلليجي  اخراج هذا 
العزيز عل���ى قلوبنا جميعا 

الذي  بالش���كل واملضم���ون 
املتميز  يعك���س املس���توى 
والوجه احلضاري للرياضة 
السعودية واخلليجية ومتنى 

لهم التوفيق.

اجتمع مجلس إدارة الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
برئاسة الشيخ أحمد املنصور 
وناقش املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمال املجلس والتي 
تتضم���ن االطالع على كتاب 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل بخص���وص اعتماد 
ترشيح د. مطر علي املطيري 
الوكيل املساعد للشؤون املالية 
لعضوية مجلس إدارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

كما ناقش كت���اب وزارة 
الشباب بشأن مشروع انشاء 
مجلس الشباب ومتت احالته 
إلى اللجنة الشبابية لدراسته، 
كما قرر املجلس املوافقة على 
زي���ادة مكافأة ح���كام احتاد 
التنس أسوة باأللعاب األخرى 
ورفعه���ا للجن���ة الرياضية 
الدراس���ة، واعتماد امليزانية 
الالزمة إلقام���ة حفل تكرمي 
الالعب���ني الذي س���يقام في 

نوفمبر املقبل.

واعتمد املجتمعون امليزانية 
الالزم���ة باحلمل���ة الوطنية 
للتش���جيع على ممارس���ة 
الرياضة، وناقشوا ما انتهت 
إليه إدارة الفتوى والتشريع 
انقس���ام أعضاء  بخصوص 
مجلس إدارة نادي التضامن 
التخاذ االجراءات الالزمة بهذا 

الشأن.
كما ناقش املجلس مذكرة 
قط���اع الرياض���ة بالهيئ���ة 
بخصوص مخالفات وجتاوزات 

ص���رف روات���ب االحتراف 
اجلزئي بنادي اجلهراء، كما 
وافق املجلس على دعم االحتاد 
الكويت فرع  الوطني لطلبة 
الوالي���ات املتحدة األميركية 

مببلغ 5000 دينار.
كما واف���ق املجلس على 
الرياضة بشأن  مذكرة قطاع 
الدعم املقدم واملبالغ املخصصة 
من الهيئة لالحتادات الرياضية 
واللجن���ة األوملبية واألندية 

الرياضية املتخصصة.

رى  القرعة تجُ
بطريقة التوزيع 
اجلغرافي إضافة 
إلى األرقام التي 

ستحدد التصنيف 
واملجموعة التي 

سيكون ضمنها

شاهر أهدى برقان
أول ذهبية في »الكراتيه«

أهدى الالعب مشعل شاهر ناديه برقان أول ميدالية 
ذهبية منذ تأسيسه عقب تفوقه في مسابقة الكومتيه 
لوزن حتت 84 كغ ضمن بطولة احتاد الكراتيه االولى 
لفئة العمومي التي أقيم���ت أول من امس على صالة 

احتاد اللعبة في نادي الساملية.
وأعرب مدير األلعاب القتالية في برقان محمد العجمي 
عن بالغ س���عادته لهذا اإلجناز التاريخي الذي يسجل 
باسم ش���اهر، كونها الذهبية األولى التي يحتفل بها 
برقان، مؤكدا أن هذا اإلجناز لن يكون األخير لناديه، 

بل هو بداية اخلير ملزيد من النجاح والتفوق.
وأشاد العجمي بجهود الالعب وحرصه على متثيل 
النادي بأفضل صورة، مش���يرا في ه���ذا اجلانب الى 
التزامه الكبير مع بقي���ة زمالئه في التدريبات بهدف 
الوصول الى هذه املرحل���ة الرائعة التي يفرض فيها 

برقان نفسه بني األبطال.

العب برقان مشعل شاهر على منصة التتويج 
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اجلهراء لعبور التضامن في ربع نهائي كأس ولي العهد

الكويت إليقاف انطالقة اليرموك اليوم

ليقدمه فض���ال عن الروح 
القتالية لالعبيه، ويعول 
املدرب االسباني جورفي 
جاالردو عل���ى مخترقيه 
الهداف البرازيلي انطونيو 
ويلسون والتونسي مهدي 
ب���ن حرب وخب���رة احمد 

هاني.

 الجهراء األوفر حظًا

وفي اللقاء الذي يجمع 
اجلهراء مع التضامن تبدو 
حظوظ أصحاب الضيافة 
األوفر لعبور املرحلة نظرا ملا 
قدمة أبناء اجلهراء من عطاء 
خالل بطولة الدوري آخرها 
الفوز الكبير على الساملية 
3-2 بعد مباراة مثيرة عزز 
به���ا الفريق موقعة ضمن 

فرق الصدارة.
امل�����درب  ويع�������ول 
املونتينيغ���ري ميودراغ 
راذولوڤيتش على مزيج 
من العبي اخلبرة والشباب 
يتقدمهم الواعد فيصل زايد 
الوليد وإبراهيم  وس���عد 
العتيب���ي وحم���ود ملفي 
ومحمد ده���ش وعبداهلل 
مس���امح ونواف مجهول 
والبرازيلي���ان كارل���وس 
فينيس���يوس والكسندر 

نينو.
وعلى اجلبهة األخرى 
املباراة  التضام���ن  يدخل 
منتش���يا بفوزه االول في 
الدوري بعد سلس���لة من 
اخلسائر إذ متكن من الفوز 

على الفحيحيل 1-3.

وحيوية الشباب شريدة 
الشريدة وشاهني اخلميس 
وعبدالهادي خميس والهداف 
الكندري واحملترفني  علي 
اإليران���ي رض���ا قوجان 
والتونسي شادي الهمامي 
والبرازيلي���ني رافائي���ل 

باستوس وماكليلي.
املقابل يس���عى  وف���ي 
إل���ى مواصلة  اليرم���وك 
نتائجه اجليدة في البطولة، 
ويخوض اليرامكة املباراة 
أمام  قادمني من خس���ارة 
العربي 2-4 ضمن الدوري 
ق���دم عرضا  الفريق  لكن 
مثي���را وكان ه���و املتقدم 
بهدفني نظيفني حتى الثلث 
األخير من املباراة ما يشير 
الى ان الفريق لدية الكثير 

مبارك الخالدي

تعود بطولة كأس سمو 
ولي العهد لكرة القدم إلى 
الواجهة مساء اليوم بإقامة 
ف���ي ربع نهائي  مباراتني 
املسابقة، حيث يستضيف 
اليرموك،  الكويت نظيره 
ويس���تقبل اجلهراء على 
ملعبه التضامن، وتستكمل 
ف���ي وقت الح���ق حتدده 
جلنة املسابقات مباريات 
املرحلة بإقامة املواجهتني 
اللتني جتمعان القادسية مع 
الساملية والعربي مع كاظمة، 
وجنب نظام البطولة فريقي 
الكويت واجلهراء خوض 
املراحل الثالث األولى، بينما 
بلغ اليرموك املرحلة بعد أن 
جتاوز الشباب في املرحلة 
الترجيح  الثانية بركالت 
4-1 بعد أن انتهى الوقت 
األصلي واإلضافي بالتعادل 
2-2، كما متكن من إقصاء 
النصر في املرحلة الثالثة 
الترجيح  ب���ركالت  أيضا 
4-1 النتهاء الوقت األصلي 
واإلضافي بالتعادل 2-2، 
وبلغ التضامن املرحلة بعد 
أن متكن من جتاوز خيطان 
في املرحلة الثالثة بركالت 
الترجيح 4-3 النتهاء الوقت 
األصلي واإلضافي بالتعادل 

.1-1
ويلعب الدور ربع النهائي 
بنظام خروج املغلوب من 
مباراة واحدة حالها حال 

باقي األدوار السابقة.

 الكويت والظهور األول 

وتعتبر املباراة الظهور 
األول للكويت في املسابقة 
وهي املباراة الثانية للفريق 
بقيادة املدرب محمد إبراهيم 
الذي جنح في اختباره األول 
أمام النصر ضمن املرحلة 
الس���ابعة للدوري وحقق 

الفوز 0-2.
واليزال األبيض بعيدا 
الرغم  عن مس���تواه على 
من النتائج اإليجابية التي 
الفري���ق ورمبا  يحققه���ا 
يحتاج إبراهيم وقتا قبل أن 
تظهر بصمته األداء، ويعول 
إبراهيم على خبرة العبيه 
الدوليني حسني حاكم ووليد 
علي وفهد العنزي وعبداهلل 
العتيقي  البريكي وجراح 

)األزرق.كوم( األبيض في امتحان اليرموك  

اليرموك

التضامن

الكويت

اجلهراء

القناة الثالثة - الساعة 5:35

القناة الثالثة - الساعة 8:35

القادسية خيطان

الثالثة بلس - الساعة 5:45

»األزرق« يضع اخلطوط العريضة ملعسكر أبوظبي

خالد الفهد يشكر كل من ساند »األصفر«

عبدالعزيز جاسم 

وضع اجلهازان اإلداري والفني ملنتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم اخلطوط العريضة 
والنهائية ملعسكر األزرق في أبوظبي املقرر 
له 24 الشهر اجلاري، حيث تقررت مغادرة 
وفد األزرق إلى أبوظبي في ال� 12 من منتصف 
لي����ل 24 اجلاري ثم س����يتدرب على فترتني 
ملدة اس����بوع بعدها يلتقي كوريا الشمالية 
وديا 31 الش����هر اجلاري، ث����م يواجه اليمن 
3 نوفمب����ر املقبل، ومازال البحث جاريا عن 
ودية ثالثة في 7 أو 8 نوفمبر على أن يغادر 
الوفد بعدها إلى مدينة جدة السعودية في 9 
منه ألداء مناسك العمرة هناك قبل املغادرة 

أهدى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية 
الشيخ خالد الفهد االجناز الذي حققه الفريق 
األول لكرة القدم بنادي القادسية بحصوله على 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم للمرة 
األولى في تاريخه الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي عهده األمني 
الش���يخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك وجماهير نادي 
القادسية بشكل خاص واجلماهير الرياضية 

بشكل عام.
وأكد الفهد ان هذا االجناز لم يأت من فراغ 
بل هو نتاج تكات���ف وجهود االجهزة الفنية 
واالدارية العاملة اضافة الى الالعبني وكذلك 
فانه ياتي استكماال ملسيرة ومجهودات مجالس 
ادارة النادي ومختلف االجهزة العاملة السابقة 

االدارية منها والفنية وحتى الطبية.
كما شكر الفهد وزير الدولة لشؤون الشباب 
ووزير االعالم الشيخ سلمان احلمود ورئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املدير العام الشيخ احمد املنصور على تواجدهما 

في مقدمة مستقبلي وفد االصفر.
وأشاد الفهد بدور احتاد الكرة برئاسة الشيخ 
د.طالل الفهد الذي آثر التواجد في مدينة دبي 
قبل املباراة بعدة اي���ام وكان حلضوره اكبر 
االثر في تشجيع الالعبني واالجهزة العاملة مع 
الفريق ملا ميلك من محبة وقرب الالعبني سواء 
من خالل ترؤس���ه لألصفر سابقا او تواجده 
كرئي���س لالحتاد مع املنتخ���ب الوطني، كما 
اش���اد بتواجد نائبي مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة احمد خزعل ود.حمود فليطح 
وكذلك فقد اشاد بدور قنصلية الكويت في دبي 

والقنصل العام ذياب الرشيدي.
وقال الفهد لن ولم ننس ونحن في غمرة 
افراحنا بإحراز هذا اللقب ان نستذكر املرحومني 
من ابناء نادي القادس���ية ممن أثروا مسيرة 
القلعة الصفراء على امتداد تاريخها وعراقتها 
أمثال الوالد الشهيد فهد االحمد طيب اهلل ثراه 
وعلي اللنقاوي وسامي فيروز وفهد عبدالكرمي 
وخالد الغيث وعبداهلل عيسى وفاروق ابراهيم 
والشيخة نشمية األحمد واحمد التورة وسرور 
سالم ومحمد فهاد ومحمد احلمد وفهد الشايع 
وحسني بحروه والغراب )بوناصر( وبوسويهي 

في 11 نوفمير إلى الرياض خلوض تدريبني 
قبل املواجه����ة املرتقبة في انطالق البطولة 

أمام العراق.
وكان م����درب األزرق البرتغالي جورفان 
ڤييرا قد اختار 26 العبا لهذه املهمة وهم: نواف 
اخلالدي، عامر معتوق، خالد ابراهيم، سيف 
احلش����ان، صالح الشيخ، بدر املطوع، طالل 
العامر، فهد األنصاري، عبدالعزيز املشعان، 
القالف، طالل  س����ليمان عبدالغفور، حميد 
نايف، علي مقصيد، عبدالعزيز الس����ليمي، 
فهد عوض، فهد العن����زي، وليد علي، علي 
الكندري، ش����ريدة الشريدة، يوسف ناصر، 
فهد الهاجري، فيصل العنزي، أحمد عتيق، 

فيصل زايد، حسني فاضل ومساعد ندا.

وحسني اشكناني وعبدالكرمي خادل وعبداحملسن 
القاض���ي وعبدامللك )مالكي( وس���الم البدر 
وعبداهلل العيسى وسليمان التورة ومرزوق 
جويع���د وبدر الكنعان وعبداحملس���ن تركي 
واحمد ثويني وخالد ادريس ويوسف اشكناني 
وعبداهلل البلوش���ي واحمد عبدالنبي وزايد 
بوعركي وغيرهم وان غابت اسماءهم ن ذاكرتنا 

اال انهم سيظلون في وجداننا لالبد.
وأثنى الفهد على ما قدمه العبو القادسية 
وم���ن ضمنهم من مثل األصفر وانتقل ألندية 
اخرى خالل مش���وار البطولة كما اثنى على 
مجهود وعمل االجهزة االدارية والفنية والطبية 
شاكرا رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ونائب 
رئيس اللجنة االوملبية الش���يخ طالل احملمد 
وعضو اجلمعية العمومي���ة محمد البابطني 
ومدي���ر عام كرة اليد في االصف���ر فهد البكر 
واحملامي احلميدي الس���بيعي ورجل االعمال 
حمد ناصر العبداجلليل على دعمهم جلماهير 
االصفر حلضور املباراة النهائية وكذلك فقد 
شكر عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة السابق خالد فهد الغامن على تكفله 
بسفر االعالميني الذين سجلوا عن طريق املركز 
االعالمي في االصفر مشيدا بدور املركز الذي 
يرأسه عضو مجلس االدارة الشيخ فهد االحمد 
بالتعاون مع ادارة العالقات العامة برئاس���ة 
حمزة اشكناني وجميع اللجان العاملة وديوان 

قدساوي اجلماهيري. 
واختتم الفهد حديث���ه بقوله حتتم علينا 
الروح الرياضية مبثل ما باركنا حملبي نادي 
القادسية ان نقول حظا أوفر ألشقائنا في نادي 
اربيل العراقي، مؤكدا ان تصاريح ما قبل املباراة 
حول عدم تفاؤله كانت متثل رسائل مباشرة 
لالعبني واجلماهير وحتذيرات من الثقة املفرطة 
التي تعود بالس���لبية على املستوى واألداء 
وتكون س���ببا مباشرا في فقدان بطوالت في 
متناول اليد خاصة وان املاضي يحمل العديد 
من الدروس التي يجب ان يستفاد بهذا الشأن 
ولعل العبارة التي انتش���رت جماهيريا قبل 
املب���اراة النهائية والتي مفادها »اخطر ش���ي 
تفرح بالبطولة وان���ت مالعبتها.. واالخطر 
انك حتتفل فيها وانت ماربحتها« قد جسدت 

االهداف من وراء تلك التصاريح.

االستعداد اجليد كلمة السر وراء حتقيق البطوالت

)أسامة أبوعطية( الشيخ خالد الفهد مقلدا بالورود بعد وصوله من دبي 

من بينها أداء مناسك العمرة قبل التوجه إلى الرياض

بارون يغيب حتى نهاية املوسم
 أجرى العب الوس��ط في الفريق األول 
لكرة القدم بنادي اليرموك عيسي بارون 
عملي��ة جراحي��ة للرب��اط الصليبي في 
مستش��فى الهادي على يد جراح فرنسي 

تكللت بالنجاح.

هذا وسيغيب بارون عن املالعب حتى 
نهاية املوس��م احلال��ي، اجلدير بالذكر أن 
الالعب تعرض لإلصابة في مباراة النصر 
ضمن مسابقة كأس سمو ولي العهد والتي 

فاز بها اليرموك بركالت الترجيح.
العب اليرموك عيسى بارون بعد إجراء العملية اجلراحية في الركبة

VIVA في مباراة مؤجلة من اجلولة السابعة في دوري

»البطل اآلسيوي« في مواجهة خيطان

الش���يخ  الظفيري وصالح 
الظهيري���ن عامر  وتق���دم 
املعتوق أو ضاري س���عيد 
وخالد القحطاني كما ميتلك 
دكة احتياط قوية بتواجد 
أم���ان وعبدالعزيز  حم���د 

املشعان.
أبناء  املقابل يدرك  وفي 
خيطان صعوبة املهمة لكن 
مباريات الكؤوس ال تعترف 

بالتاريخ وم���ن املتوقع أن 
يلجا املدرب البرتقالي ميرندا 
إلى تامني منطقته الدفاعية 
الكرات  واالعتم���اد عل���ى 
العكسية للمهاجم السريع 
عمر حبيت���ر وزميله حمد 
احلساوي والواعد عبداهلل 
الفيل���كاوي وم���ن خلفهما 
النيجيري اميانويل واملالي 

تراوري ويوسف مطر.

الهداف السويسري دانييل 
سوبوتيتش، ويعول املدرب 
بوتش���ي على بدر املطوع 
وس���يف احلشان في قيادة 
حم���الت الفريق الهجومية 
لتميزهما باملهارة والقدرة 
على املناورة في الثلث األخير 
من امللعب فضال عن تواجد 
فهد األنصاري وطالل العامر 
العنزي وأحمد  وس���لطان 

مبارك الخالدي

القادس���ية ضيفا  يحل 
ثقيال على خيطان مس���اء 
الي���وم في مب���اراة مؤجلة 
من اجلولة السابعة لدوري 
VIVA، ويخ���وض األصفر 
املركز اخلامس  املباراة في 
برصي���د )13 نقطة(، بينما 
يحتل خيطان املركز التاسع 
برصيد )6 نقاط(، ويسعى 
القادسية الى الفوز واالرتقاء 
الى النقطة ال� 16 لالقتراب من 
فرق املقدمة متهيدا للعودة 
الطبيعي في  الى موقع���ة 
املنافسة على الصدارة والتي 
بال شك ستضيف املزيد من 
اإلثارة على املس���ابقة بعد 
ان ط���وى صفحة البطولة 
اآلسيوية بتتويجه باللقب 
القاري قبل س���اعات على 
حساب اربيل العراقي بركالت 

الترجيح 2-4.
وكان الفري���ق قد حقق 
قبلها فوزا مس���تحقا على 
اجلهراء في اجلولة السادسة 
البطول���ة 3-0 على  م���ن 
الرغم م���ن النقص العددي 
لالعبي���ه، ويأم���ل الفريق 
األصف���ر بقي���ادة مدرب���ة 
اإلسباني انطونيو بوتشي 
إلى استعادة تركيز الالعبني 
نحو البطوالت احمللية إلى 
يعشقها جماهيره ومحبيه 
البدنية  الف���وارق  وتصب 
واملهارية ملصلحة القادسية 
الذي يضم كوكبة الفتة من 
الى  اللعب���ة إضافة  جنوم 

األصفر يعود إلى الدوري بصفة »البطل« القاري

احلمود يشيد بفوز القادسية
أشاد وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود باالجناز الذي 
حققه نادي القادسية، وقال احلمود ل�»كونا« 
عقب استقباله وفد نادي القادسية في مطار 
الكويت ان العبي القادس���ية كانوا على قدر 
املسؤولية وجنحوا في تخطي العديد من الفرق 
طوال مشوارهم بالبطولة وحتى املباراة النهائية 

ليتوجوا بلقب املسابقة. 
واعرب عن التهنئة لرئيس نادي القادسية 
الشيخ خالد الفهد وبقية اعضاء مجلس ادارة 
النادي واجلماهير الرياضية متمنيا ان يوفق 
القادس���ية وبقية االندية الكويتية في اضافة 
املزيد من االجنازات املشرفة في مختلف احملافل 

الرياضية.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
10.10 ص - 10.55م

أدنى جزر:
4.20 ص - 4.44م

حالة الطقس

انخفاض احلرارة والرياح 
ش���مالية غربي���ة مثيرة 
للرمال سرعتها من 20 - 

40كم/س
العظمى: 30    الصغرى: 22

4.33 الفج��ر  
5.53 الش��روق 
11.33 الظه��ر 
2.46 العص��ر  
5.12 املغ��رب 
6.29 العش��اء 

علي حسني علي العباد ـ 36 عاما ـ الرجال: 
حسينية اإلمام املهدي )املهنا( الرميثية ـ ق3 
ـ ش37 ـ م1 ـ ت: 97399920 ـ 66822330 

ـ النساء: الرميثية ـ ق2 ـ شارع أحمد 
طاهر البغلي ـ ج24 ـ م6 ـ ت: 99616318.

سبيكة راشد خميس الفزيع، أرملة أحمد 
إبراهيم مبارك املبارك ـ 74 عاما ـ 

الرجال: اخلالدية ـ ق3 ـ شارع الفردوس 
ـ م7 ـ ديوان املبارك ـ ت: 99119551 ـ 
66559974 ـ النساء: اخلالدية ـ ق3 ـ 

ش33 ـ م9 ـ ت: 24810173.
نورية محمد عبداهلل الباذر، زوجة حسني 

عبدالرسول الباذر ـ 64 عاما ـ الرجال: 
ديوان الباذر ـ الدسمة ـ ق5 ـ شارع 

سالم اجلميعان ـ م68 ـ ت: 99667500 ـ 
النساء: املنصورية ـ ق2 ـ ش25 ـ م7 ـ ت: 

.90998933
سعاد طه عبداهلل، أرملة ناصر بن صفنان 

املطيري ـ 58 عاما ـ العقيلة ـ ق3 ـ ش330 
ـ م927 ـ ت: 66893373 ـ 66668621،

رماح

سعد المعطش
saad.almotish@hotmail.com

جبلت العرب منذ 
القدم على االهتمام 

مبا ميلكون من خيل 
وإبل فينتقون لها 

األسماء، وكلنا يعرف 
أن ناقة الرسول ژ 
اسمها »القصواء«، 

وأشهر خيوله ژ  هو 
»املرجتز« حتى ان أشهر 

احلروب في اجلاهلية 
»داحس والغبراء« 

سميت بأسماء تلك 
اخليول التي قامت 

احلرب بسببها.
القصص عن اخليول 

واالبل وارتباطها بحياة 
الناس كثيرة، حتى اننا 
إن أردنا مدح شخص 

عزيز علينا أو اردنا ان 
نصف شخصا بالصبر 
والقوة فإننا نطلق عليه 
أحد أهم أشهر األسماء 
التي سميت بها اخليول 

واالبل األصيلة مثل 
كحيالن وبليهان.

ورغم أن احلياة في 
تلك األزمنة كانت تعتمد 

على ما ميلكون من 
األنعام التي تشمل 
األغنام واملاعز وأي 

دابة، ولكنهم ال يهتمون 
بتسمياتها في تلك 

الفترة، وإن كانت هناك 
تسميات وال نعرفها 
فالقصور فينا نحن 

وليس في األغنام.
وألن الوضع حاليا قد 

تغير وأصبحت األغنام 
والتيوس أهم من 

اخليول واالبل، فأصبح 
لزاما علينا أن نستشهد 
بها لتوصيل الفكرة التي 
نريدها، ومن أشهر تلك 

اخلراف التي سأحكي 
لكم قصته هو اخلروف 

»برشان«.
برشان خروف مدلل 
نوعا ما، ويحاول أن 

مييز نفسه بكثرة 
حركته بني أقرانه 

من اخلراف، وبسبب 
اخلوف عليه قرر 

صاحبه أن يجعل له 
محصارا خاصا حلمايته 
من الذئب، ولكن برشان 
لم يبلع العافية وأخذ في 

ممارسة اللعب والقفز 
من فوق احملصار أكثر 

من مرة، ولكنه في 
القفزة األخيرة وجد 

نفسه بني فكي الذئب 
الذي أنهى حياته، 

وبسببه خرج علينا املثل 
القائل: »طمرة برشان 

من الصيرة«، الذي 
نستشهد به في اللقافة 

الزائدة لبعض البشر.
تلك القصة عن برشان 
ال تخص أحدا محددا 

من البشر، فإن وجدمت 
أي تشابه أو تطابق بني 

برشان وبني شخص 
تعرفونه فهو من باب 

توارد األفكار، وان كنتم 
تصرون على التشابه 

فإنني غير مسؤول عما 
تعتقدون.

أدام اهلل خرافنا 
احلقيقية بعيدة عن 
الذئاب، وال دام أي 
خروف يعتقد أنني 
أقصده في املقال. 

برشان

محطات

سامي عبداللطيف النصف 

من قتل
الرئيس عبدالناصر؟

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

لو كشف مسؤول روسي كبير، 
وبالتفاصيل، أن بالده هي التي اغتالت 

الرئيس األميركي جون كينيدي أو 
البريطاني وينستون تشرشل لقامت الدنيا 
ولم تقعد امام هذا االعتراف املزلزل، وهذا 
حال األمم احلية، في املقابل اعلن الرئيس 

اإلسرائيلي شمعون بيريز قبل أيام ان 
اسرائيل قامت عام 1970 باغتيال الرئيس 

عبدالناصر إبان انعقاد القمة العربية 
بالقاهرة، لرفضه فكرة السالم معها، 

وال يوجد على اإلطالق ما يدفع الرئيس 
شمعون بيريز وهو في هذا العمر )91 عاما( 
للكذب، كما انه ال يبحث في هذه احلقبة عن 

طموحات او اطماع في مناصب سياسية، 
وهو الذي سبق له ان تقلد رئاسة الوزارة 

عدة مرات، وتسلم حقائب وزارية مهمة 
كاخلارجية والدفاع وقيادة األركان.. إلخ.

>>>
وكان موت الرئيس عبدالناصر املفاجئ 

وهو في قمة نشاطه وفي سن مبكرة )52 
عاما( قد أثار كثيرا من اللغط في حينه، 
وقد ذكر كبير اطباء الكرملني »يفغيني 
شازوف« وهو الذي اشرف على عالج 
عبدالناصر، انه لم يكن في حالة خطرة 

تبرر موته املبكر واملفاجئ، كما اتُّهم أطباؤه 
اخلاصون ـ قبل اعتراف الرئيس بيريزـ 
باإلهمال الشديد الذي أدى للوفاة كونهم 

لم يفترضوا ان اعياءه املفاجئ اثناء توديع 
امير الكويت قد يكون بسبب انخفاض 
السكر، ومن ثم فإن عالجه يحتاج الى 

عصير برتقال فقط، كما ان افتراضهم بأنه 
أصيب بنوبة قلبية كان يحوج ألن ينقلوه 

بسيارة االسعاف املجهزة ألقرب وحدة 
قلب ال ان يتم نقله ملنزله كما حدث في 

سيارة الرئاسة اخلاصة.
>>>

وقبل بيريز ذكر االستاذ محمد حسنني 
هيكل )91 عاما( ضمن برنامج »جتربة 

حياة« بث في سبتمبر 2010 ان الرئيس 
السادات أعد قهوة مسمومة لعبدالناصر 
وهي نظرية تبرر وتشرح وتؤكد أمورا 
كثيرة، منها ما قاله الرئيس بيريز لوال 

ثغرتان واضحتان في تلك الرواية: اوالهما 
عن عدم معقولية قيام نائب الرئيس 
السادات بعمل قهوة للرئيس بوجود 
شخصية مثل هيكل الذي يقل عمرا 

ومكانة ورتبة عن السادات، لذا فإن حدثت 
تلك الواقعة فأصابع االتهام توجه لهيكل 
ال للسادات الذي كان في عز توافقه مع 

عبدالناصر الذي عينه نائبا للرئيس بينما 
كان االستاذ هيكل في عز خالفه احلاد مع 

عبدالناصر الذي قرر التخلص منه عبر 
اجباره على قبول منصب وزير اإلعالم 
ليسهل بعد ذلك إخراجه في أول تغيير 

وزاري.
>>>

وقد علم األستاذ هيكل مبقاصد الرئيس 
عبدالناصر من توزيره لذا رفض املنصب 

في أغسطس 1970 الشهر الذي سبق 
وفاة عبدالناصر وأوعز لسكرتيرته 

اخلاصة نوال النحالوي بإقناع االديب 
توفيق احلكيم بكتابة رسالة لعبدالناصر 

ترفض ذلك التعيني، وقد مت القبض 
على السكرتيرة اخلاصة وأعلن ذلك في 

الصحف القاهرية مما اعطى داللة واضحة 
للجميع على أن عبدالناصر قد رفع 

الغطاء واحلماية عن صديقه هيكل، وقد 
يكون من املصادفات الغريبة ان الرئيس 

السادات كذلك بقي آمنا طوال فترة حكمه 
حتى انقلب على حليفه ضد مراكز القوى 

الناصرية، ونعني هيكل وأودعه السجن في 
سبتمبر 1981 ولم يأت شهر اكتوبر 1981 
حتى كان السادات ضحية عملية اغتيال 

مازالت دوافعها ومالبساتها تثير كثيرا من 
التساؤالت.

>>>
آخر محطة: عمليات وفاة الرؤساء 

عبدالناصر وبومدين وعرفات سيحسمها 
بشكل نهائي قيام جلنة من اطباء شرعيني 
دوليني محايدين بالكشف على جثامينهم، 

فإما انهم ماتوا موتا طبيعيا ويكذب كل 
ما عدا ذلك او يثبت موتهم بالسم ومن ثم 
يجب معرفة الفاعلني حفاظا على التاريخ 

وعلى.. املصداقية!

السايرزم

صالح الساير 

لسان العرب

www.salahsayer.com
@salah_sayer

بسبب اخلشية من حتمل املسؤولية أو ألسباب أخرى 
مجهولة نتخفى وراء عبارة »السؤال الذي يطرح 

نفسه« في الوقت الذي ندرك فيه انه ال السؤال وال 
اجلواب مبقدورهما فعل ذلك، وإننا نحن من يطرح 

األسئلة واألجوبة. كما اننا نتحدث مع اآلخرين ونرد 
عليهم بعبارة عجيبة فنقول »تريد الصحيح واال ابن 

عمه؟« وما هذا الصحيح املزعوم إال وجهة نظرنا التي 
زكيناها واعتبرناها وحدها الصحيحة وسواها باطل!

>>>
كان الكويتيون في املاضي يقولون »مالعني الصير« 

وفالن راح »قلعة وادرين«، ولو سألت الناس أين تقع 
هذه القلعة أو اين يوجد ذلك الصير ومن هم املالعني؟ 

فلن يجيبك أحد. فالناس تنطق عبارات كثيرة تعجز 
عن تفسيرها بعد ضمور تفاصيلها وشيوع املعنى 

الداللي للعبارة. كما أن الكثير من الكلمات نستعملها 
»الزمة« متاما كالعبارات املتبادلة في العزاء أو الوداع 

أو التشميت »يرحمك اهلل«، »يهديك اهلل«.
>>>

مجمل محرري األخبار العرب يكتبون كلمة )ُقبالة( 
لدى صياغة خبر يشير إلى »غرق سفينة قبالة 

السواحل« فهذه الُقبالة التي تعني في اللغة العربية 
»أول الطريق« ما عاد أحد يستعملها في البر بعد أن 
أصبحت لسبب لم أدركه حكرا على السواحل جهة 
البحر، ومالزمة للسوء مثل سقوط طائرة أو غرق 

سفينة أو انتشار بقعة زيت قبالة السواحل!

وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك
ضيف »ألو األنباء« اليوم

يحّل الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة في وزارة اإلعالم الشيخ 
فهد مبارك عبداهلل األحمد الصباح 
ضيفا عل���ى »ألو األنباء« اليوم 
الثالثاء من الساعة 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

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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الصادرات النفطية لم تتأثر باألحوال اجلوية السيئة

عامل نظافة قِدم من بالده جوًا
محمالً مبجمدات ظاهرها حلوم وباطنها ماريغوانا

رويت���رز: ق���ال خال���د 
املتح���دث  العسعوس���ي 
الرسمي باسم شركة البترول 
الوطنية الكويتية املسؤولة 

عن املوانئ النفطية لرويترز 
»إن جميع الصادرات النفطية 
للكوي���ت عض���و منظمة 
أوپيك ل���م تتأثر باألحوال 

اجلوية الس���يئة التي متر 
بها البالد«. 

وأض���اف: »ل���م نتأثر 
باألحوال اجلوية، الس���فن 

راس���ية في املوان���ئ قبل 
العاصفة وتتم تعبئتها حاليا 
سواء في ميناء األحمدي أو 

ميناء عبداهلل«.

 أمير زكي

إدارة جمرك  أحال رجال 
املطار  امس وافدا بنغاليا الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بجلبه نحو 2 كيلوغرام من 

مادة املاريغوانا.
وقال مراق����ب عام مطار 
الكوي����ت الدولي س����ليمان 
الفهد ل�»األنب����اء« ان الوافد 
اآلسيوي قدم من دكا عصر 
امس، مشيرا الى ان مفتشة 
جمركية اشتبهت في تصرفات 
الوافد الذي بدا عليه االرتباك 
الشديد مبجرد دخوله املنطقة 

اجلمركية.
واضاف الفهد ان املفتشة 
طلبت م����ن الوافد البنغالي 
الذي عمل في شركة تنظيف، 
التفتيش  الى غرفة  التوجه 
ومن ثم قامت بالتدقيق على 
امتعته واشتبهت في حلوم 
مجم����دة قدم بها من موطنه 
وبالتدقيق على اللحوم تلك 
انه وض����ع فيها مادة  تبني 

املاريغوانا املخدرة.
واش����ار الفه����د ال����ى ان 
التقريبي للمخدرات  الوزن 
املضبوطة تقدر ب� 2 كيلوغرام 

من املاريغوانا.

يذكر ان تهمة جلب املواد 
املخدرة يعاقب عليها القانون 
الكويتي باالعدام متى تيقنت 
التهمة املوجهة  احملكمة من 

ملن جلب املخدرات.

ماريا وكانون

حضانة الكالب تؤجل إجراءات طالق ماريا وكانون!
وكاالت: يستمر الثنائي 
ماريا كاري ونيك كانون في 
عملية انهاء اجراءات الطالق 
بينهما، وهما يتحادثان بشأن 
الثمانية  ال���كالب  حضانة 

الذين ميتلكانهم.
وبحسب ما ورد في في 
احدى الصحف فانه ال يوجد 
الثروة  خالف على تقاسم 
التي تبلغ 253 مليون باوند 
بني االثنني نظرا التفاق ما 
قبل الزواج، ولكن اخلالف 
نشب على تقاسم حضانة 

الكالب الثمانية.
 يذكر ان ماريا ونيك هما 
والدين لطفل���ني توأم هما 
البالغني  ماروكان ومونرو 

من العمر 3 سنوات.

الشحنة املخدرة ظاهرها حلوم وباطنها ماريغوانا
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